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Değerli üyelerimiz, sevgili okuyucular,
Bu ilk sayısını çıkardığımız dergimizi, sizlerin arzu ve taleplerine göre şekillendirmeyi
hedefliyoruz. Her sayısında okuyucunun
dikkatini çekecek farklı bilgilere, ilimizin
ve üyelerimizin tanıtım faaliyetlerine yer
vereceğiz.
Yeni bir anlayış ve çalışma azmi ile başladığımız bu
yolda Çorum Ticaret Borsası olarak siz değerli üyelerimizin vereceği desteğe Yayın Kurulu ve kendi adıma
şimdiden teşekkür ediyorum.
11 Mayıs 2013 tarihinde yapılan organ seçimleri sonucu, üyelerimize hizmet etme yetkisi bizlere verilmiştir.
Verilen bu yetki ile yönetim kurulu başkanı
olarak şahsım ve tüm meclis üyelerimin
düsturu, sorunları çözmek, borsamızın
çıtasını her geçen gün daha da yükseklere taşımak olacaktır.
Her ne kadar Çorum Ticaret Borsası 1988 yılında kurulmuş olsa
da borsacılık, ilimizde temelleri 3500 yıl öncesine dayanan bir oluşumdur.
Bulunduğu coğrafi konum itibariyle
ve ayrıca sanayicisi
“Anadolu
Aslanı”
olarak tarif edi-

len bir il olan Çorum’da
bulunan
borsaya
yönetici
olarak hizmet etme
görevini üstlenmiş
olmak da bizler için
ayrı bir gurur kaynağıdır.
Ben ve ekibim;
alın teri ve akıl terini, tarım ve sanayiyi birleştirmenin yollarını arayan, kamu
yöneticileri ile sivil toplum örgütlerini ortak paydamız
olan “çorum” noktasında birleştirmek için tüm gayreti gösteren, çorum’da tarımın, ülkemizde çorum’un
hak ettiği yere getirilmesi, ilimizin tarım ve sanayisinin
gelişimi için hayati önemi olan demir yolunun ilimize
gelmesi, en büyük hayallerimizden olan kızılırmak’ın
çorum ovasını suladığının gerçekleştirilmesi gibi faaliyetler için var gücüyle çalışan bir yöneticilik anlayışıyla
hareket etmekteyiz.
Çorum için tarımın önemi çok büyüktür
Bir sivil toplum kuruluşu olan Borsamız; gerek kendi
sorunlarının gerekse bölgesel ve ülkesel sorunların
çözümüne aktif olarak katılmakta, bu konuda görüş
bildirmektedir. Gelişmeleri yakinen takip ederek sahasında etkin hizmet verme anlayışını sürekli kılmayı
kendisine amaç edinmiştir.
İlimiz Ortaköy ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve
Hititlerin önemli bir ticari merkezi konumunda olan
Şapinuva ‘da günümüzdeki “Ticaret Borsası” ile paralellik gösteren bir yapı gün yüzüne çıkarılmıştır. Bu
çerçevede Şapinuva’nın günümüzden yaklaşık 3500
yıl önce ticari bir alan olması ve “borsa” belirtilerini
taşıması, “borsa” işlevi gören bir kapalı çarşıya sahip
yerleşim merkezi olması nedeniyle Şapinuva için “Tarihin İlk Borsası” tanımını yapmak hiç de yanıltıcı olmayacaktır. Borsacılığın tarihi geçmişi olan ilimizde,
günümüz şartlarında modern borsacılık yapmak
üzere gayretlerimiz devam etmektedir.
İlimizde tarıma verdiği hizmetlerin yanı sıra borsamız hayvancılık sektörüne de hizmet verebilmek amacıyla, 2007 yılında Çorum merkezde
bulunan Hayvan Pazarının işletmesini devralmış
ve ruhsatlandırılmıştır. Ancak mevcut Hayvan
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Ali Bektaş

Pazarının şehir merkezinde kalması sebebiyle yenisi
kuruluncaya kadar mevcut pazarın ihtiyaçlarını gidermek suretiyle hizmet vermekteyiz.

bakımdan ilimiz ve ülke kalkınmasına destek sağlamak Borsamızı etkin bir aktör haline getirmek en
önemli önceliklerimizdir.

Dünyada en büyük trendlerden birisi markalar çıkartmaktır. İlimizin kültürel değerlerinin ve mirasının
korunması amacıyla ilimizin sembolü olan leblebinin coğrafi işaret belgesini almak için Borsamız Türk
Patent Enstitüsüne başvuruda bulunmuş ve 2002
yılında “Çorum Leblebisi”nin tescilini yaptırmıştır. Çorum Leblebisi‘ni markalaştırmıştır. “Çorum Leblebisi”
ve “Çorum Unu” bir marka iken, bu gün hem marka
değeri, hem de tadı ve lezzetiyle “Osmancık 97” pirincimiz, ülkemizde yoğun çeltik üretimi yapılan Trakya,
Bafra, Terme ve Balıkesir başta olmak üzere Türkiye’de pirinç üretimi yapılan bölgelerin yüzde 80’inde,
ayrıca ülkemizde ekimi yapılan çeltiğin toplamının
%85’i, özelliği ve verimi dolayısıyla tercih edilmekte
ve ekilmektedir. Osmancık İlçemiz pirincin başkenti
olmuştur. Osmancık 97 pirincimizin ünü ülke sınırlarımızı aşarak bugün Rusya’da dahi ekilir konuma
gelmiştir. Osmancık 97 pirincimizin yeni ekim alanları kazandırılarak ve üretimi artırarak iç pazarın ihtiyacından sonra ihracaata yönelik üretim yapılması ve
Osmancık isminin Dünyanın her yerin de duyulması
ve tüm insanlığın bu müthiş lezzetten tatması da en
büyük amaçlarımızdandır.

Çorum, tarımda, sanayide, ticarette de her geçen gün
gelişmektedir. Nüfusunun büyük çoğunluğunun geçimini tarımdan kazanan çorum için tarımın önemi
çok büyüktür. Bölgemizin potansiyelini en iyi şekilde
değerlendirmeliyiz. Tarım sektörü de aynen sanayi
sektörü gibi, rekabete kendisini hazırlamak zorundadır. Bunun için yeni politikaların geliştirilmesi, tarım
sektöründe de köklü dönüşümlerin yapılması kaçınılmazdır. Bunun için Devlet, Üniversite ve STK’ların
uyum içerisinde çalışması kaçınılmazdır.

Tamamen organik Oğuzlar cevizimiz de ilimize has
en önemli tarımsal markalarımızdandır.
İlimizi, İnsanımızı, ortak paydalarımızı, yaşanabilir
çevreyi, kurumumuzu ve üyelerimizin çıkarlarını sürekli gündemimizde tutarak, gelecek kuşaklarımıza
geçmişimizden aldığımız değerlere değer katarak bırakmaya odaklanan bir ekiple, hizmet etkinliğimizi artırmak, çağdaş yönetim metotlarını kullanarak, proje
odaklı, kurumsal enerjimizle, kurumsal hedeflerimize
ulaşmak, bölgemizin tarım ürünlerini, katma değeri
yüksek sanayi ürünleri haline dönüştürüp, iç ve dış
pazarda değerlendirmek için üyelerimizi akademik
düzeyde bilgilendirip yönlendirmek, üyelerimizin gelişmelerine katkı sağlamak, gelişen temel ihtiyaçlara
göre borsamızın kendini sürekli yenilemesi, üyelerimizin ihtiyaçlarına göre hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarmak, üyelerimizin ve bölgemizin ihtiyaçları
doğrultusunda politikalar üretip, sınai, ticari ve sosyal

Başlarken...

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

Globalleşen dünyada rekabet edebilmemiz için acil
olarak;
İlimize Tren yolu yapılmalı,
Çeltikte ve pirinçte KDV oranı % 1 e indirilmeli,
Devlet yatırımları ile sulanabilir arazilerimiz artırılmalı,
Çorum’daki tarım alanları birleştirilerek ,toprak reformunun yapılmalıdır.
Unutulmamalıdır ki, Ticaret Borsalarının geliştirilmesi
ile piyasa koşullarında girdi temin etme imkânına kavuşan tarıma dayalı sanayilerin, dünya piyasalarında
rekabet şansı artacaktır. Artan rekabet gücü ile tarıma
dayalı sanayi, uzun dönem üretim ve satış planları yaparak, sektörün belirsizliklerden kurtulmasını sağlayacaktır. Yine çiftçinin ürettiği tarım ürünleri gücü piyasanın mevcut şartları içinde gerçek değerine ulaştığı
ölçüde, devletin tarım sektöründe destekleme politikaları sebebiyle üstleneceği mali yük de azalacaktır.
Borsamızı ve faaliyetlerimizi siz değerli üyelerimize
daha iyi anlatabilmek amacıyla dergimizi sizlere sunmuş bulunuyoruz.
Gurur kaynağımız genel başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun her zaman söylediği 5 altın kural, hedeflerimize ulaşmada izlediğimiz yola ışık olacaktır. Ben ve
ekibimin, bize görev verilen süre zarfında, var gücü ile
çalışacağını, üyelerimizin ve borsamızın başarı hikâyeleri ile süsleyeceğimiz bir geleceği, el birliğiyle hazırlamak istediğimizi belirtir, saygılar sunarım…
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M. Rifat Hisarcıklıoğlu

TOBB Yönetim Kurulu Başkanı

Önsöz

Çorum Ticaret Borsamız, bulunduğu şehre ve
bölgesine değer katan, ekonominin kalkınmasına katkısı olan önder bir borsadır. Sadece
ticarette değil gündelik hayatımız içerisinde
bunun örneklerini görüyoruz.

çalışmalarını her zaman ve zeminde takdir etmekten
uzak durmamalıyız. Bu çerçevede Çorum Ticaret Borsası’nın bir dergisinin olması kaçınılmazdı ve bunu gerçekleştirmiş olmasından da ayrıca mutluluk duydum.

Tarihsel ve coğrafi açıdan büyük değer taşıyan bir şehir
olmasına rağmen Çorum, son zamanlara kadar bir türlü hak ettiği değeri tam bulamamıştı.

Yaptıklarınızı anlatamazsanız ve gerekli reklâmı yapamazsanız emekleriniz çoğu kez boşa gidebilir. Bu yüzden reklâmı yani tanıtımı önemsemek gerektiğini her
fırsatta hatırlamalıyız.

Çorum Ticaret Borsamızın üretici konusunda yaptığı
çalışmalar ve Borsa çatısı altında üretim-tüccar-tüketim
üçlüsünü en sağlıklı bir zeminde buluşturması ekonomik canlılık için büyük destek sağladı.

Şahsen TOBB Başkanı olarak yaptığım bütün yurt gezilerinde, bazen direkt bazen de dolaylı olarak tanıtımın
ve yaptıklarınızın anlatılmasının ne kadar önemli olduğunu her zaman vurguluyorum.

Çorum ülkemiz için gerçekten çok önemli. Zira Anadolu sanayisinin başkentlerinde biri. Nüfusuna oranla
sanayisi en gelişmiş illerimizden bir tanesi. Geniş bir
üretim yelpazesi var. Un, yem, tuğla, çimento, şeker
gibi pek çok alanda üretim yapma becerisine sahip.

Çünkü ülkemiz dünyanın en zengin floryasına ve en
sağlıklı mikro klima iklimini yaşayan topraklara sahip. Bu
kadar değerli bir zeminde üreticimizin yaptıklarının çok
kıymetli olduğunu biliyorum.

Bu kadar geniş bir yelpaze de üretim yapma becerisine
sahip olmak gerçekten büyük bir zenginlik. Yeni teşvik
sistemine göre Çorum 4. bölgede iken 3 saatlik mesafede aynı alanda pek çok tesise sahip Ankara 1. bölgede. Demek ki Çorum’da yatırım yapmak
Ankara’da yatırım yapmaktan daha verimli
hale gelmiş durumda.
Çorumlu müteşebbis insanlarımızın
bu durumu avantaja çevirmek için
mutlaka yapması gerekenler var.
Geleneksel sektörleri koruyarak
daha nitelikli üretim yapmanın
yolu mutlaka bulunmalı. Bu arayış Çorum için ortaya konmalı diye
düşünüyorum. Zira refah ve huzuru
sadece ticaret getirir.
Türkiye’nin her tarafında nohut bulunmasına rağmen Çorum leblebisinin
marka haline gelmesi Çorumluların
müthiş zekâsını gösterir. Ticaret
Borsamızın yeni hizmet binası da Çorum’u cazibe
merkezi haline getirmeye
yardımcı olacaktır.
Dolayısıyla Çorum
Ticaret Borsamızın
4 Ticaret Borsası • Sayı: 1 • Yıl: 1 • Ocak’14

Bu yüzden de dünyanın neresine gidersem gideyim,
bizim ürünlerimizin ne kadar orijinal ve değerli olduğunu her gördüğümdü “acaba bizim ürettiklerimiz bu pazarlara ne zaman girecek diye merak ediyorum.“
Anadolu’da herhangi bir şehirde gezerken
ithal gıdaları görüyorum. Ama o ülkelere
gidince orada maalesef Türk ürünü
güzelim meyve, sebze ve yemişleri göremiyorum. Kendi ürünlerimizi neden tanıtmayasınız,
neden oralarda satmayasınız?
Dünya artık çok küçüldü ve
hepimiz bütün dünyaya Türk
damak zevkini öğretmek ve
“ağızlarının tadını bilir hale
gelmelerini“ sağlamak zorundayız. Ancak o zaman
ürettiklerimiz gerçek değerini bulacaktır.
Çorum Ticaret Borsası dergimizin Çorumlu müteşebbislerimize hayırlı olmasını
diliyor, bereketli kazançların yaşanacağı bir yıl temenni ediyorum.

ÇORUM

Başlarken...

BORSASI
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Mustafa BOYRAZ
Meclis Başkanı

İsmail Turan ÜNLÜ
Meclis Bşk. Yrd.

Mehmet SEÇGEL
Meclis Bşk. Yrd.

İlhan TOPAKTAŞ
Katip Üye

Cihat Erol TURPÇU
Meclis Üyesi

Satılmış BOYA
Meclis Üyesi
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Ali Rıza ÜNAL
Meclis Üyesi

Mehmet BASMACI
Meclis Üyesi

Mustafa Şükrü ABRAŞ
Meclis Üyesi

ÇORUM

Yönetim Kurulu Üyeleri

BORSASI

Ali BEKTAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Hasan KILIÇARSLAN
Yön. Krl. Bşk. Yrd.

Erkan KANITEMİZ
Yön. Krl. Bşk. Yrd.

Tekin MENGÜÇ
Sayman Üye

Reha KİP
Üye
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Borsamız Seçimleri Yapıldı
Çorum Ticaret Borsası’nın 11 Mayıs 2013 tarihinde
gerçekleştirilen meclis üyeliği seçimlerinin ardından, 18 Mayıs 2013 tarihinde yapılan seçimlerle de
Meclis divanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve
TOBB Delegeleri belirlendi.
Merkez İlçe Seçim Kurulu gözetiminde gerçekleştirilen seçimlerde, oy kullanma hakkı bulunan toplam 567 üyeden 465’i, 10.00-17.00 saatleri arasında
oyunu kullanmış, geniş bir katılımla yapılan seçimlerde Ali Bektaş ve listesine hizmet görevi verilmiştir.

Seçimlerin ardından yeniden şekillenen
Çorum Ticaret Borsası’nın Meclis’i aşağıdaki
isimlerden oluşmuştur.
Ali Bektaş
Mustafa Boyraz (Tarımex İç ve Dış Tic.A.Ş.)
Erkan Kanıtemiz (Güven Tar. Ürn. San. Tic. Ltd.
Şti.)

Reha Kip (Kip Tav. Ltd. Şti.)
Tekin Mengüç (Bir Avrasya Tarım İç ve Dış Tic. Ltd.
Şti.)
Cihat Erol Turpçu (Erenler Un San. Tic. Ltd. Şti.)
İlhan Topaktaş (Topaktaş Tar. Ürn. San. Tic. Ltd.
Şti.)
Mehmet Seçgel

Ali Rıza Ünal

Satılmış Boya (Korcan Un Gıda Yem Hay. Nak.
San. Dış Tic.Ltd. Şti.)

Hasan Kılıçarslan (Kılıçarslan Tav. San. Ltd. Şti.)

Mustafa Şükrü Abraş

İsmail Turan Ünlü (Tadun Tarım ve Orman Ürn.
San. Tic. Ltd. Şti.)

Mehmet Basmacı (Basmacıoğlu Tar. Ürn. Gıda
Hay. Nak.San. Tic. Ltd. Şti.)

8 Ticaret Borsası • Sayı: 1 • Yıl: 1 • Ocak’14
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18 Mayıs Cumartesi günü kapalı zarf açık tasnif usulüyle gerçekleştirilen seçimlerin ardından

Mustafa

Boyraz Meclis Başkanı, İsmail Turan Ünlü ve Mehmet
Seçgel Meclis Başkan Yardımcısı, İlhan Topaktaş Kâtip
Üye seçilmişlerdir.
Yapılan seçimlerde Ali Bektaş, Çorum Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur. Bektaş Başkanlığındaki Yönetim Kurulu Hasan Kılıçarslan, Erkan Kanıtemiz, Tekin Mengüç ve Reha Kip’ten oluşmuştur.
Disiplin Kurulu ise şu isimlerden oluşmuştur: Hasan
Otmar, Ali Yeşil -Yeşiller Canlı Hay.Süt Ltd. Şti., Hüseyin
Bektaş - Kargı Tavuk Çift. İşlt. Ltd. Şti., Sebahattin Gayretli, Yavuz Dağlar, Ahmet Gelgör - Gelgör Akaryakıt
Tarım Gıda İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Seçimde ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) delegeleri de belirlenmiştir. Yönetim Kurulu
Başkanı Ali BEKTAŞ’ın doğal delege olduğu seçimlerde, Mustafa BOYRAZ, Ali Rıza Ünal ve Cihat Erol Turpçu TOBB delegesi olarak seçilmişlerdir.

Ali BEKTAŞ kimdir?
İlk, orta ve lise eğitimini Çorum’da tamamladı.
1980 yılında hububat sektöründe iş hayatına
atıldı. 2006 yılından itibaren Bek Tarım Turz. İnş.
Tic. Ltd.Şti.ni kurarak uluslararası ithalat ve ihracat yapmaya başladı.
1994-1999 tarihleri arasında Çorum Ticaret
Borsası’nda Meclis Üyeliği, 1997-1999 tarihleri
arasında Çorum Ziraat Odası’nda Başkan Vekilliği, 1999-2004 tarihleri arasında Çorum Belediyesi’nde Meclis Üyeliği ve Belediye Meclisi
Başkan Vekilliği, 2009-2013 tarihleri arasında
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nda Yönetim
Kurulu Üyeliği görevini üstlendi.
11.05.2013 tarihinde yapılan Çorum Ticaret
Borsası organ seçimlerinde Yönetim Kurulu
Başkanı olarak seçilen Ali Bektaş, evli ve üç çocuk babasıdır.
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ÇORUM TİCARET BORSASI
Ticaret Borsaları 5174 Sayılı Kanunda yazılı esaslar
çerçevesinde Borsaya dahil maddelerin alım ve satımı ve Borsada oluşan fiyatlarının tespit tescil ve ilanı
işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır.
1988 yılında kurulan Çorum Ticaret Borsası kuruluşundan günümüze kadar aktif bir çalışma göstermektedir. Türkiye’de kurulu 113 Ticaret Borsası içinde
her geçen yıl işlem hacmi bakımından tescil kıymetlerinde artışlar görülmektedir.
Borsamızın Kotasyon listesinde yer alan 65 adet maddenin alım ve satım işlemleri neticesinde 2012 yılı sonunda işlem hacmi 957,010,293.32-TL. iken, 2013
yılı sonunda 1.089.134.411,14 TL ye ulaşmıştır. Borsa gelirleri, 2012 yılına göre
2013 yılında %5,85 artış göstermiştir. 15 Ocak 2014 itibariyle
toplam 840 borsamız üyesi
bulunmakta olup, bunun
612 üyesi faal durumdadır. Çorum Ticaret Borsası
faaliyetlerine 5 personelle
1988 yılında Buğday pazarında Belediyeye ait büroda
başlamış, 1991 yılında Yeniyol
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Mahallesi Sel Sokak’ta bulunan yeri satın almak suretiyle 2011 yılına kadar orada, 2011 Haziran sonrasında
da yapımı tamamlanan Borsa Kompleksi’nde halen
21 personelle hizmet vermeyi sürdürmektedir.
03 Ağustos 2000 tarihinde Tahıl Pazarında mukim
Borsamızda, satış salonu faaliyete geçirilerek spot
borsacılığa başlanmış olup bölgemizde üretilen zirai
ürünler Borsamız nezaretinde numune üzerinden
ihale usulü ile Tüccar ve Sanayiciye satılmakta iken,
2005 yılından itibaren salondaki satışlarımız analiz
değerleri üzerinden satılmaya başlanmıştır. 2012 yılında da Yetkili Sınıflandırıcı Lisansı’nın alınması ile
birlikte borsamız laboratuvarı, bakanlık nezdinde tanınan ve denetimi yapılan kapsamlı bir laboratuvar
haline getirilmiştir. Lisanslı Depoculuk ile ekonomimize kazandırılan ürün senedi satış işlemleri Borsamızın
yetkilendirilmesiyle başarılı bir şekilde yapılmaktadır.
Borsamız Türkiye’de “Yetkili sınıflandırıcı ve ürün senedi işlemleri” konusunda yetkilendirilen 8 borsa içerisindedir.
İlimizin kültürel değerlerinin ve mirasının korunması amacıyla ilimizin sembollerinden olan Leblebinin
coğrafi işaretini almak için Türk Patent Enstitüsü’ne
başvuruda bulunulmuş ve 2002 yılının Nisan ayında
“Çorum Leblebisi”nin tescili borsamızca yaptırılmıştır.

ÇORUM

2007 yılı Haziran ayı itibariyle ilimizde mevcut bulunan Hayvan Pazarının işletmesi Valilik kanalıyla Borsamıza devredilmiştir. Devrolunan hayvan pazarına
borsamızca yeni padoklar yaptırılmış, alt yapı ve sair
eksiklikler giderilmeye çalışılmış, pazar ruhsatlandırılmış, veteriner istihdam edilmiştir. Ayrıca, pazara gelen
satıcı ve alıcılarımızın sağlıklı bir ortamda ihtiyaçlarını
karşılaması için gıda tüzüğüne uygun işletmeler ve
bürolar faaliyete geçirilmiştir.
Borsa faaliyetlerinin geniş alanı kapsaması amacıyla Borsa bulunmayan Amasya ve Merzifon’da Tescil
Bürolarımız açılmıştır. Ayrıca yine ilimiz ilçelerinden
İskilip’te de hububat ve bakliyat satış salonu açılarak
üretici ve tüccar bir araya getirilmiş, Borsa hakemliği
nezdinde açık artırma sureti ile satışların gerçekleştirilmesine başlanmıştır.
Satış Salonumuzda oluşan günlük fiyat istatistiklerimiz yerel basında ve Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği ‘nin internet sitesinde günlük olarak yayımlanmaktadır. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası tarafından
Borsamız pilot borsa olarak belirlenmiş olup, fiyat
müzakerelerinde borsamız fiyatları baz alınmakta ve
endeks oluşturulmaktadır.

Altyapı projelerimizi ve yeni yatırımlarımızı gerçekleştirmek ve faaliyet alanımızı genişleterek ürün
borsacılığına geçebilmek için 99 Dönümlük arazi
hazineden alınmış, bu araziye 124 adet depo ve yazıhane, 34 adet büro, kantar ve kantar binası, satış
salonu ile hizmet binası ve tüm sosyal tesisleri içeren hububat ve bakliyat ürünlerine dayalı Borsa Sitesi kurulması için inşaatımıza başlanmış ve büyük
özveri içerisinde yaklaşık 16 milyon TL. tutarındaki
yatırım tamamlanmıştır.
Borsamız, profesyonel eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunarak KOBİ’lerin rekabet seviyelerini ulusal
ve uluslararası piyasalarda artırmalarına ve potansiyellerini geliştirilmelerine yardımcı olan Çorum ABİGEM’in kurucu ortaklarındandır. Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliğinin de %99,9 hissesine sahip olduğu
Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. ve Türk – Alman
Ticaret ve Sanayi Odası’na ortak üye, Ulusal Hububat Konseyi ile Ulusal Baklagil Konseyine de üyedir.

Haber
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Üyelerimize daha kaliteli ve standartlara uygun hizmet verebilmek amacıyla ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistemi kurulmuştur.
Yeni yapılan yatırımıyla, Çorum Ticaret Borsası teknoloji ve AB standartlarını yakalayarak Bölge Borsası
olma yolunda faaliyetlerine devam edecektir.
1988 yılında kurulan Borsamızın kuruluşundan günümüze Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanları:

MECLİS BAŞKANLARI
1-Uğur Barlık-11.08.1988-31.07.1989
2-Saadettin Ünlü-04.08.1989-24.03.1982
3-Mehmet Eskizara-25.03.1992-15.08.1992
4-Fazlı Kılıçarslan-15.08.1992-03.11.1999
5-Adnan Özejder-03.11.1999-01.02.2004
6-Fikret Bişiren-12.02.2004-02.03.2005
7-Mustafa Gökboğa-04.03.2005-06.01.2009
8-Bayram Burcu-06.01.2009-18.05.2013
9-Mustafa Boyraz-18.05-2013-Devam
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YÖNETİM KURULU BAŞKANLARI

AMASYA TESCİL BÜROSU

1-Şaban Erzen-23.08.1988-30.11.1989

Amasya ili ve ilçelerinde bulunan üyelerimize daha
iyi hizmet verebilmek amacıyla “Amasya Tescil Büromuz” 2005 yılı Nisan ayında faaliyete geçirilmiştir.
Mustafa Kemal Paşa Caddesi Merkez İş Hanı No:30/1
adresinde faaliyetine devam eden tescil büromuzda
personelimiz Tescil ve Tahsilat Memuru Fikret Şahin
üyelerimize hizmet vermektedir.

2-İbrahim Aygün-01.12.1989-31.03.1992
3-İbrahim Diker-02.12.1993-09.03.1995
4-Yalçın Erdemli- 01.04.1992-01.12.1993

Haber

		

09.03.1995-12.07.1995

5-Hasan Otmar-20.07.1995-.04.01.1996
6-Mahmut Özdemir-11.01.1996-02.03.2005
7-Ömer Güney-04.03.2005-18.05.2013
8-Ali Bektaş-18.05.2013-Devam

İSKİLİP SATIŞ SALONU
2006 yılında açılarak hizmet vermeye başlayan İskilip
ilçesi satış salonunda her gün gelen ürünün laboratuvarda analizi yapılmakta ve salon satışı ile satılmaktadır. Yeni Buğday Pazarı No: 12 adresinde bulunan
borsamız satış salonu ve tescil bürosunda Tescil ve
Tahsilat Memuru Ahmet Salik görev yapmakta, ilçedeki üyelerimize hizmet vermektedir.
TEL: 0364 511 55 09

TEL:0 358 212 33 72

MERZİFON TESCİL BÜROSU
Amasya Tescil Büromuzla birlikte “Merzifon Tescil
Büromuz” da 2005 yılı Nisan ayında faaliyete geçirilmiştir. Cumhuriyet Caddesi Bizim İş Hanı No:130/80
adresinde faaliyetine devam eden tescil büromuzda
personelimiz Tescil ve Tahsilat Memuru Habibe Çamurcu üyelerimize hizmet vermektedir.

TEL:0 358 514 81 49
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CANLI HAYVAN PAZARI
2007 yılında Hayvan Pazarının işletmesi Valilik kanalıyla Borsamıza devredilmiştir. Devrolunan hayvan
pazarı ruhsatlandırılmış, eksiklikler giderilmeye çalışılmış, veteriner istihdam edilerek, sağlıklı bir ortamda
çalışma olanakları sağlanmıştır. Ayrıca, her hafta Pazartesi günleri açık bulundurulan canlı hayvan pazarında, pazara gelen satıcı ve alıcılarımızın ihtiyaçlarını
karşılaması için gıda tüzüğüne uygun işletmeler ve
bürolar faaliyete geçirilmiştir.
LABORATUVAR
Borsamız, Bölgedeki önemli bir eksikliği gidermek, bu
yöndeki talep ve ihtiyaçları karşılamak, kaliteli üretim
için üreticiyi teşvik etmek ve tüketiciyi ürün kalitesine
karşı güvenli kılmak, ayrıca bölgedeki ürünlerin kalitesinin AB kriterlerine uygun olarak üretilmesini sağlamak amacıyla Laboratuvar oluşturmuştur. Laboratuvarımız 2012 yılında Yetkili sınıflandırıcı Lisansı Belgesi
almıştır.
Borsamız Laboratuvarında bulunan analiz makineleri
ile arpa, buğday, durum buğdayı, pirinç soya küspesi, mısır, tavuk yemi, büyükbaş hayvan yemi, kepek,
mısır glüteni, at, kemik unu, ayçiçeği küspesi, yoğurt,
un, fulfet, balık unu analizleri yapılmakta, çeltik randıman makinesi ile 1 ton çeltikten kaç kilogram pirinç
elde edilebileceği belirlenebilmektedir. Son teknolojiye sahip Otomatik numune alma cihazı, otomatik
hektolitre cihazı ve analiz makineleriyle oluşturduğumuz laboratuvarımızda satışı yapılacak olan ürünlerin analizleri yapılmakta, ürün
alımı yapan Borsamız Üyelerinin hangi kalitede
ürün alacaklarını bilerek fiyat vermeleri sağlanmakta, üreticilerimiz de kendi malının kali-

tesi hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar. Laboratuvarda
çalışan Ziraat Mühendisimiz ile diğer çalışanlar TMO
Genel Müdürlüğünün kurslarına iştirak etmişler.
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İLK ÜRÜN SATIŞ TÖRENİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
2013 yılının ilk ürünlerinin borsamıza gelmesi nedeniyle 28 Haziran 2013 Cuma günü ilk ürün temsili satış töreni gerçekleştirildi. Borsa Kompleksinde gerçekleşen törene Vali Sabri Başköy, Belediye
Başkanı Muzaffer Külcü, Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr.Reha Metin Alkan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum
Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ile diğer tüm
Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları, il daire müdürleri, diğer protokol üyeleri, davetliler, borsa üyeleri
ile üreticiler katıldı.
İl Müftü Yardımcısı Y. İzzettin Kara ’nın yaptığı duanın ardından Vali Sabri Başköy ’ün
anonsu ile başlayan temsili satışta,
Salur Köyünden getirilen arpanın
100 kilogramı 4.000 TLye Bir Avrasya Tarım İç ve Dış Tic.Ltd.Şti. tarafından, Karaburun Köyünden getirilen
ekmeklik buğdayın 100 kilogramı
ise Hakkı Bal tarafından 5.000 TLye
satın aldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve
İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda, Hitit Fuar ve Festivali kapsamında ilimizde bulunan
İzmir Tire Halk Oyunları ekibi ve
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Makedonya Halk Dansları Topluluğu birer gösteri
sundu.
Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Bektaş, yaptığı
programın açılış konuşmasında; “2013 Yılının ilk
hasatı olan ve Borsamıza getirilen yılın ilk mahsullerinin satışını yapmak üzere bir araya gelmiş
bulunmaktayız. Borsamız, Üreticilerimizin emeğini en iyi şekilde almasını, üyelerimizin de serbest
piyasa koşulları, arz ve talep dengesi kapsamında
Borsamız güvencesinde ticaretlerini icra ettikleri
bir kuruluştur. Borsamız, Bölgemizin satış salonu
faaliyeti icra eden en büyük Borsası olması dolayısıyla İlimizden, İlçelerimizden,
Komşu İl ve İlçelerden büyük rağbet
görmektedir. Biz aynı zamanda tarım ve sanayi ürünlerini kayıt altına
alan, kamu görevi yapan bir kuruluşuz. İlimiz her ne kadar sanayi şehri
olsa da gelirlerinin büyük bir kısmı
tarım ve tarıma dayalı sanayiden
teşekküldür. Nüfusumuzun halen
büyük çoğunluğu tamamen tarım
ve hayvancılığa dayalı işlerle iştigal
etmektedir. Bu çerçevede Üniversitemiz, Tarım İl Müdürlüğü’müz,
Ticaret ve Sanayi Odamız, Ziraat
Odamız ve Üretici Birliklerimizle iş

ÇORUM

birliği ve entegre bir şekil de çalışarak tarımda verimin ve kalitenin artırılması, yine ürün çeşitliliğinin artırılması, özellikle, mısır, kanola, soya gibi tarımsal sanayi ürünlerinin ekilmesini teşvik ederek,
hem üreticilerimize daha çok gelir sağlamak, hem
de İlimizde yeni tarımsal sanayi tesisleri kurulmasına öncülük etmek en büyük arzularımızdan birisidir. Bu husus ayrıca İlimizde istihdam artışına
sebep olacaktır. Tarımda sanayi ürünleri üretimi ile
birlikte yeni sanayi tesislerimiz kurulacaktır. Ticaret
günümüzde çok çetin rekabet ortamında icra edilmektedir. Çorum sanayicisi ve tüccarının bu rekabet ortamında ulusal ve uluslararası pazarlarda yer
almasına rakipleriyle eşit şartlarda yarışmasına ve
rekabet etmesine en büyük engel malumlarınız olduğu üzere nakliye giderleridir. Ne yazık ki İlimizin
sanayileşmesinde ki en etken aktörlerden tarımsal
sanayi haksız rekabet ve nakliye girdilerimizin yüksekliği dolayısıyla kan kaybediyor. Bu yüzden İlimize mutlaka gecikmeden tren yolu kazandırılmalı,
böylece rakiplerimizle eşit şartlarda ve aynı kulvarda yarışma imkanı sağlanmalıdır” dedi. Bektaş,
“Güzel Çorum için belirlediğimiz vizyon ile tarım
ve ticarette rekabet gücü yüksek, sanayisi gelişmiş,
yaşam kalitesi yüksek bir kent olmayı hedefliyoruz.
Çorum’un gelişimi için yapacağımız her çalışma,
atacağımız her adım siz üyelerimizin ve üreticilerimizin de zenginleşmesine yol açacaktır” dedi. 2013
yılı Hasat sezonunun tüm üreticilerimize, esnaf ve
sanayicilerimize bereketli kazançlar getirmesini dileyen Bektaş, “Bizler birliğimizi ve dirliğimizi gösterirsek, Allah da bize rahmet ve bereket verir” dedi.
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Belediye Başkanı Muzaffer Külcü’de törende yaptığı konuşmada, Çorum Ticaret Borsası’nı daha
iyi noktalara taşıma konusunda elbirliği ve işbirliği içinde çalışacaklarını dile getirdi. Külcü, “Çorum Ticaret Borsası’nın Türkiye’nin sayılı borsaları
arasına girmesinde kuruluşundan bugüne kadar
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emeği geçen tüm yöneticilerine teşekkür ediyorum. Peygamber Efendimiz diyor ki üreticinin malı
pazarı görmeden o malı onun elinden almayınız.
Üreticinin malının değerini bulması için malın pazara girme görevini günümüzde Ticaret Borsası
yürütmekte. Bütün alıcıların şeffaf bir biçimde ürüne teklif verebildiği, birbirleri ile yarışabildiği, üreticinin malının da hakkıyla satıldığı bir ortam. Bu işin
başarılı bir şekilde yapılıyor olması da Çorum için
ayrı bir mutluluk vesilesidir. dedi.
Vali Sabri Başköy hasat sezonunun hayırlı geçmesi
temennisiyle, ilk ürünü getiren üreticilere Borsamızın hediyesi altın ile plaket, ürünleri temsili satışta
alan Borsamız üyesi Bir Avrasya Tarım İç ve Dış Tic.
Ltd.Şti. temsilcisi Tekin Mengüç ile yine Borsamız
üyesi Hakkı BAL’a plaket takdiminde bulundu.
Törende sektörel bazda en çok işlem hacmine sahip ilk 5 üyemiz, Hatap Değirmenleri Gıda San.Tic.
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Borsamız Yağmur Suyu
ve Alt Yapı Çalışmalarını
Sonlandırdık

Haber

BORSASI

Borsamız tarafından yapımı tamamlanan Sosyal tesis
ve 33 adet büronun doğalgaz, telefon bağlantıları,
kanalizasyon ve su tesisatı bağlantıları gibi alt yapı
çalışmaları tamamlanmıştır. Borsa Kompleksi zemini
asfaltının yapılması için elzem olan “Borsa Kompleksi
Yağmur Suyu ve Alt Yapı İşi” yapılan ihale sonucu
Kazım KURT-Çağdaş Hafriyat’a verilmiş olup; yağmur suyu ve alt yapı işi için çalışmalar halen devam
etmektedir. Alt yapı çalışmalarının bitimi akabinde,
iklim şartları da uygun hale geldiğinde Belediyemizin
katkılarıyla asfalt çalışmalarına başlanacaktır.

A.Ş., Çorum Un İrmik Gıda Mak. San. Tic. Ltd. Şti.,
Çorum Yumurta Üretim Paz. A.Ş., Bek Tarım Turz.
İnş. Taah.Tic. Ltd. Şti. ile Alıcılar Tar. Ürn. Tic.Ltd.Şti.
ne plaket takdim edildi.
Ayrıca iştigal konularından ön plana çıkan üyelerimiz Boyraz Yem Gıda San Ve Tic Ltd Şti., Eren Gıda
Endüstrisi San.Tic.Ltd.Şti., Çorum İli Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Birliği, Supra Sağlık Eğitim Turizm Tarım San.Tic.A.Ş., Gelgör Akaryakıt Tarım Gıda İnş.
Nak. San. ve Tic.Ltd.Şti, Yılmazlar Otomotiv ve
Gıda San.Tic.Ltd.Şti. İle Çorum’da lisanslı depoculuk hizmeti veren Tiryaki Lisanslı Depoculuk A.Ş.’ye
başarılı çalışmalarından dolayı plaket takdim edildi.
Program, katılan davetlilere ve üreticilerimize verilen kokteyl ile sona erdi.
Ticaret Borsası • Sayı: 1 • Yıl: 1 • Ocak’14 17

ÇORUM

Haber

BORSASI

BEKTAŞ VE
BAŞARANHINCAL
KONSEY ÜYESİ
SEÇİLDİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 69.Genel
Kurulu 01 Ağustos 2013 tarihinde gerçekleştirildi. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Türkiye genelindeki tüm oda ve
borsaların ortak talebi üzerine aday olduğu ve delegelerin geçerli sayılan oylarının tamamını alarak yeniden TOBB Başkanı seçildiği genel kurulda, Çorum
Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş TOBB Ticaret Borsaları Konsey Üyeliği, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Çetin Başaranhıncal da TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği görevine seçildi. Ali Bektaş ve Çetin Başaranhıncal, Çorum iş dünyasını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde Konsey Üyesi olarak
temsil edecekler.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret Borsaları
Konseyi Sonuç Bildirgesi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı; TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Kutbettin Arzu, Bakanlık üst
düzey bürokratları ile Konsey üyelerinin katılımlarıyla
19 Aralık 2013 Perşembe günü TOBB İkiz Kuleler’de
gerçekleştirildi. 
Ticaret Borsaları Konseyi toplantısında, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler değerlendirilirken, tarım sektöründe Türkiye ile dünyanın karşılaştırılması yapıldı.
Avrupa Birliği ülkelerinin 10 yıllık (2002-2012) büyüme ortalaması yüzde 0,2 iken Türkiye’de yüzde 2,2
oldu. 1965 yılından bu yana tarım sektörü ilk defa 11
yılın 9’unda büyüme gösteren bir performans sergiledi. Tarım sektörünün daha hızlı ve sağlıklı büyümesi, sektördeki sorunların giderilmesi için atılması
gereken adımlar değerlendirildi. Aşağıdaki hususların
Konsey’in görüşü olarak kamuoyuna duyurulması kararlaştırıldı.
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1. Ülkemiz, üretim imkânı olmasına rağmen bazı
ürünleri iç talebi karşılayacak miktarda üretememektedir.
2. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın uydu takip
sistemi ürün planlaması açısından büyük bir fırsattır.
3. Türkiye’de tarım ürünlerinin alım satım işlemlerinin
Ticaret Borsaları üzerinden yapılması çok önemlidir.
4. Ürün Doğrulama ve Takip Sistemi gıda güvenliğinin
ve kayıt dışının önlenmesi açısından önemlidir.
5. Ticaret Borsalarımız tarım sektörüne daha fazla
katkı sağlamak için büyük yatırımlar yapmaktadır.
6. Lisanslı depoculuk ve Ürün İhtisas Borsası ülkemiz
tarımının geleceği ve tarıma dayalı sanayinin gelişmesi açısından son derece önemlidir.
7. Hayvancılık sektöründe ülkemizin çok büyük potansiyeli bulunmaktadır.
8. Hayvan varlığının korunması, ıslahı, piyasa gözetim
ve denetimi ile işletmelerin modernizasyonu konusunda düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
9. Türkiye’de sağlıklı et tüketiminin sağlanabilmesi için
hijyenik koşullarının sağlanması önemlidir.
10. Hayvan hastalıkları ile mücadele konusunda ciddi
bir yol alındığı görülmektedir.
11. Küçük ölçekli hayvancılık işletmelerinin modernizasyonunun hızla sağlanması önemlidir.

ÇORUM
BORSASI

Kanal 24 ekranlarında yayınlanan Konuşan Ekonomi adlı program Çorum’da çekim yaptı. Çorum
Müzesi bahçesinde çekimleri gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak, Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş ile Çorum Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal katıldı.
A’dan Z’ye Çorum ekonomisinin konuşulduğu programda Çorum Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş,
Çorum Ticaret Borsası’nın, 1988 yılında kurulmuş
olmasına rağmen Türkiye’nin önemli borsalarından
biri haline geldiğini, Çorum’da tarımın gelişmesi
için ellerinden gelen çabayı sarf ettiklerini ifade etti.
Bektaş, tarihin bilinen ilk ticaret merkezi olan ve bulunan Pazar yeri itibariyle günümüz ticaret borsaları
ile benzerlik gösteren, ticaret borsalarının temelini
oluşturduğu düşünülen, Çorum ili sınırları içerisinde
bulunan Şapinuva ören yeri hakkında da bilgiler verdi. Bektaş ayrıca, Çorum Ticaret Borsası ve hedefle-

ri, Çorum Leblebisi, Çorum’da tarım ve hayvancılık
ile ürün çeşitliliği konularında da bilgiler verdi.
Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal da, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasının Çorum ve üyeleri
için yaptığı hizmetlerden, gelecekte yapmayı planladıkları projelerden, Çorum ilinin kalkınmasını sürdürebilmesi için giderilmesi gereken eksiklikleri ile
ilgili tespitlerinden bahsetti. Çorum’un tek bir kulvarda değil, tarım, sanayi ve tarihi bir şehir olması
dolayısıyla turizm olmak üzere üç kulvarda diğer
illerle rekabet ettiğini ifade etti.

Haber

A’DAN Z’YE ÇORUM
EKONOMİSİNİ
KONUŞTUK...

Çorum Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş ile Çorum
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal’ın üzerinde durdukları ortak konu ise Çorum’un
demiryolu talebi oldu. Başkenti limana bağlayan
yolun Çorum’dan geçtiğini ifade eden Bektaş ve
Başaranhıncal, raylı sistemin mutlaka Çorum’a getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
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BEKTAŞ, ABD GEZİSİNİ
DEĞERLENDİRDİ
Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş: “Alın Teri İle Akıl Teri
Arasındaki Farkı Gördük”

Çorum Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan ve Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu birlikte
“Türkiye Yatırım Haftası II” etkinlikleri kapsamında
ABD’ye gitti.
ABD’nin Los Angeles, San Francisco, Seattle ve Chicago kentlerinde düzenlenen etkinliklerde Türkiye’deki fırsatlar ve yatırım imkânlarının tanıtıldığını
dile getiren Bektaş, ABD ziyareti kapsamında San
Francisco’da Slikon vadisinde teknolojinin dev firmaları olan General Elektrik, İntel, Cisco, Apple Te-
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chnology, Seattle’da Boeing, Microsoft ve UPS gibi
dünyanın önde gelen firmalarının ziyaret edildiğini
belirterek, bu ziyaretlerde şirketlerin yetkilileri ile
ABD’deki fırsatları değerlendirebilmek ve karşılıklı
ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirebilmek için yapılabileceklerin ele alındığını belirtti.
ABD’deki etkinlik ve temasları değerlendiren Ali
Bektaş, ABD’deki dünya devi şirketlerinin teknolojiyi
en iyi şekilde kullandığını belirterek, Slikon Vadisi’ne
yaptıkları ziyarette alın teri ve akıl teri arasında farkı çok iyi gördüklerini söyledi. Buradaki firmaların

ÇORUM

AR-GE çalışmalarında birbiriyle yarış içerisinde olduğunu
dile getiren Bektaş, “Dünyayı
artık Amerika değil şirketlerin
yönettiğini gördük. Geleceği
bugünden planlıyorlar. Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok. ABD ziyareti geleceğe
bakışımızı yeniden gözden geçirmemizi sağladı. Teknolojinin her alanda nasıl bir öneme
sahip olduğuna şahit olduk.
Yapacağımız her işte teknolojiyi en iyi şekilde kullanmalıyız.
Araştırmayan, gelişmişime açık
olmayan herkes kaybetmeye
mahkumdur” dedi.
Etkinlikler boyunca Türk işadamlarından oluşan heyetle
yakından ilgilenen Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan, TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür eden Bektaş, Başbakan Yar-

dımcısı Babacan ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun ortaya
koyduğu vizyonun Türkiye adına olumlu olduğunu vurguladı.
ABD ziyareti kapsamında Başbakan Yardımcısı Babacan ve
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu
ile birebir görüşme fırsatı bulduğunu dile getiren Bektaş,
“Başbakan yardımcımız Ali
Babacan’ın sahip olduğu vizyon, iş dünyasına gösterdiği
ilgi ve alakadan etkilendim.
Çorum halkına selamlarını
iletti. TOBB tarafından Çorum’a yaptırılacak olan Endüstri Meslek Lisesi temel
atma töreni için Sayın Babacan ve TOBB başkanımızı
kentimize davet ettik. Ayrıca
Babacan’a Çorum iş dünyasının talepleri hakkında
da bilgi verdik.” diye konuştu.

Haber

BORSASI
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Borsamız kompleksinde bulunan

Haber

BÜROLAR SAHİPLERİNİ BULDU

Noter huzurunda yapılan çekiliş ile Borsa Kompleksi içerisinde yapımı tamamlanan 33 adet büro sahiplerini buldu. Yapılan çekiliş öncesi bir konuşma
yapan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali
BEKTAŞ, yapılacak çekilişin herkese hayırlı olması
dileğini iletirken, Borsa için ve üyelerin taleplerini
karşılayabilmek için çalışmaya büyük bir hızla devam ettiklerini, gelecek tüm proje tekliflerini dinlemeye açık olduklarını belirtti. Kura çekimi töreninde
hak sahibi üyelere bürolarının belirlenmesi ile birlikte anahtarları da teslim edildi.
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Elvan Can Çabuk

Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı

GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU
Bilindiği gibi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ülkemizde genç girişimciliğin yaygınlaştırılması ve daha
da önemlisi belli bir çatı altında toplanması amacıyla Genç Girişimciler Kurulu’nu kurmuştur. Bu
organizasyonun yereldeki yapılanması ise ilimizde
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde yapılmaktadır.

diyalog kurarak hedeflerimizden bahsettik. Daha

TOBB Çorum Genç Girişimciler Kurulu olarak bizler, TOBB’un ulusal bazda belirlediği genç girişimciliğin yaygınlaştırılması ve özendirilmesi hedefi doğrultusunda yerelde çalışmalarımızı yürütmekteyiz.
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ile Çorum Ticaret
Borsası Yönetimi ve Kadroları bu konuda bizlere
her türlü desteği sağlamakta, yol göstermektedir.

katkı sağlamaya çalıştık. Bu tür çalışmalarımız, üni-

Genç Girişimciler Kurulu’na katılan bir arkadaşımız
yalnızca ilimizdeki genç girişimcilerle değil, Türkiye genelindeki bütün genç girişimcilerin içerisinde
bulunduğu bir ağa dahil olmaktadır. Dolayısıyla yalnızca Çorum’da değil, Türkiye’nin her yerinde ticari
anlamda iş yapabilir, ortaklıklar kurabilirsiniz. Gerek
TOBB bünyesinde düzenlenen ulusal bazlı toplantılar, gerekse bölgesel bazda illerin düzenlediği
toplantılarla da gelişmelerden haberdar olabilir, ticari faaliyetlerinizi yönlendirebilirsiniz.

çatısı altında bir araya geldik ve farklı ortaklık yapı-

Genç Girişimciler İcra Kurulu olarak, göreve geldiğimiz günden bu yana gündemimizde olan konu,
üniversite-sanayi iş birliği ve girişimcilik konuları
olmuştur. Bu kapsamda ilk olarak üniversitemizle

bim göreve geldiğimiz günden bu yana, bizden

Haber
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sonra çeşitli fakültelerde hocalarımızla birlikte
derslere girerek girişimciliğin ne olduğunu ilk ağızlardan anlattık. Üniversite öğrencilerimiz ayrıca, iş
hayatına nasıl atıldığımız, ne gibi aşamalardan geçtiğimiz ve ne gibi noktalara geldiğimi konularında
tecrübelerimizi paylaşarak ufuklarının gelişmesine
versite öğrencileri tarafından yankı buldu ve bazı
arkadaşlarımızın iş yeri açmalarına kadar destek
olduk.
Bunun haricinde, öncesinde birbirimizi hasbel kadar tanıyan insanlar olarak Genç Girişimciler Kurulu
larıyla iki ayrı şirket kurduk. Yani Genç Girişimciler
Kurulu’nun hedeflerine paralel olarak bir takım çalışmalar yürüttük. Bundan sonraki süreçte de hedefimiz, girişimciliği zirveye taşımak ve ilimizden
başlayarak ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamaktır. Bu hedef doğrultu da sizlerin de destek ve yarımlarına ihtiyacımız var.
GGK Türkiye’de yeni bir yapılanmadır. Ben ve ekisonra görevi teslim edeceğimiz arkadaşlarımız için
standarta ulaşmış bir GGK yapısı kurmak için çabalıyoruz.
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Yasemin Kepçeli

TOBB İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı

KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU
Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulunun
alacağı kararlara ışık tutan kadın girişimcilik
konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari
bir kuruldur. Kurul aynı zamanda kadın girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği
ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde
destek sağlamak üzere kurulmuştur.
Kurul, çeşitli sektörlerde iştigal eden girişimci kadınlar, Habitat için Gençlik
Derneği, TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi, Başbakanlık Kadın Statüsünü Geliştirme Genel Müdürlüğü ve
KOSGEB temsilcilerinden oluşmaktadır.
Görevleri;
ülkemizdeki
kadın girişimci
potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından
geliştirilmesi ve daha donanımlı
hale getirilmesi amacıyla politika
belirlemek ve girişimcilik kültü24 Ticaret Borsası • Sayı: 1 • Yıl: 1 • Ocak’14

rünün kadınlar arasında gelişmesine öncülük etmektir. Kadınlara kişisel gelişim yollarını öğreterek
kariyer geliştirme fırsatları yaratmaktır. Bu kapsamda: girişimcilik veya gelir yaratma gibi becerilerini
gerçekleştirmek isteyen kadınlara bunu nasıl yapacaklarını öğrenmeleri için öğrenme ortamları hazırlamak, girişimci ruhlu kişilere, bu özelliklerini daha
etkili ve verimli kullanabilmelerini sağlayacak ve iş
kurmayı düşünenlere kuruluş ve devamında işi sürdürme süreçlerinde ihtiyaçları olacak temel bilgileri
vermek ve yol göstermek amacıyla seminer, panel
ve bunun gibi eğitim etkinliklerinde bulunmak, kadın girişimcilerin deneyimli girişimciler yanında staj
yapmalarını sağlamak, Yurt dışında, özellikle AB ülkelerinde yabancı girişimciler yanında kısa süreli staj
imkânları yaratmak, koçluk sistemi geliştirerek yeni
iş kuran girişimcilere deneyimli girişimciler tarafından belli sürelerde destek sağlamaktır.
Bugün, ülkemizin kalkınabilmesi için kadın girişimcilerimizin hak ettiği konuma gelmesinin fark edilmesi biz kadınlar için, sevindirici ama bir o kadarda
düşündürücü.
Çünkü M.Ö 4000 ile 4500 yıl önce Türk devletlerinde, uluslararası antlaşmalarda, hakan ve hatu-
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TOBB ve Avrupa Birliği arasında Mayıs 2000 yılında
imzalanan Finansal Anlaşma çerçevesinde, Türkiye AB
İş Geliştirme Merkezleri (ABİGEM) Projesi Mart 2002
tarihinden itibaren işlerlik kazanmaya başlamış ve bulundukları iller ile çevre illerdeki KOBİ’lere hizmet sunmaya başlamışlardır.

nun imzası bulunmayan antlaşmalar muteber kabul
edilmiyordu.
Kadın Girişimciler Kurulumuzda iş dünyamızın farklı
meslek gruplarından farklı ürün ve hizmetler üreten hem cinslerimizle beraberiz. Hepimizin ortak
amaçlarının başında başarmak, başarılı olmak geliyor.
İşimiz zor hatta erkeklerin işinden daha zor. Çünkü
biz aynı zamanda anayız. Analık rolüyle yeni nesillere şekil vereniz. Bu nedenle kadına yapılan yatırım
geleceğe yapılan yatırımdır.
Ülkemizin nüfusunun yarısının kadınlardan oluştuğu gerçeğinden hareketle, Türkiye’nin kalkınmasında yaratacağı katma değer düşünüldüğünde,
kadınlarımızın her birinin ekonomik hayata katkıda

Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri eğitim ve danışmalık yoluyla bölgedeki KOBİ’lerin güçlendirilmesini,
rekabet güçlerinin arttırılması, ihracat ve uluslararası
işbirliklerinin geliştirilmesini hedeflemektedir. İlk olarak 2002 yılında üç pilot il olan İzmir, Gaziantep ve
Kocaeli’de kurulan ABİGEM’ler günümüzde 19 ilde
faaliyet göstermektedir. İlk iki yılında Avrupa Birliği
destekli hizmetlerini yürüten organizasyonlar bölgede bulunan kurum ve kuruluşların ortaklığı ile anonim
şirket statüsünde faaliyetlerine devam etmektedir.
2008 yılında açılan Çorum ABİGEM, bölge ve ülke
genelinde bulunan hedef kitlesinin ürün, hizmet ve
projelerine değer katarak, uluslararası kalite standartlarında rekabet edebilirliklerini arttırmak vizyonu ile
işletmelere eğitim, danışmanlık, proje ve çevre laboratuvarı hizmetleri vermektedir.
Çorum ABİGEM’in FAALİYETLERİ;
•

Ekonominin bel kemiği olan KOBİ’lere odaklanarak bölgesel kalkınmayı hızlandırmak

•

Hali hazırda faaliyette olanların rekabet güçlerini
artırmak

•

Pazarlardaki sürdürülebilirliklerini sağlamak

•

Girişimciliği teşvik etmek ve desteklemek

•

Danışmanlık

•

Eğitim

•

Bilgi

bulunmasının ne kadar önemli olduğu ortadadır.
Günümüzde artık Türk kadını, sosyal hayat içerisinde aktif olarak yer almaya başladı. Çalışan, üreten
kadınların sayısı hızla artıyor. Her alanda başarılı kadınlarımız var. Öğretim üyeleri, bilim kadınları, hukukçular, diplomatlar, siyasetçiler, doktorlar, öğretmenler.
Ben inanıyorum ki, kadınlar her meslek dalında başarılı olabilirler, oluyorlar da. Kadın Girişimciler Kurulu olarak ortak akıl ve birlikte hareketle, sorunların
üstesinden geleceğimize inancımız tamdır.

Haber
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Çorum ABİGEM, çevre illerdeki KOBİ’lerin bir dizi iş
geliştirme hizmetlerini alabilecekleri bir numaralı temas noktası olmaktadır.
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OSMANCIK‘TA
ÇELTİK
SEKTÖRÜNÜN
SORUNLARI
TARTIŞILDI

Borsamız, Hitit Üniversitesi ve İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü ile birlikte yapılması planlanan
“Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı” kapsamında düzenlenen ve sektörel bazda çeltik ve pirinç üreticilerinin
sorunları dinlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla Osmancık ilçemizde Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, İl Gıda
Tarım Hayvancılık Müdürü E.Elfaz Ermiş, Osmancık Kaymakam Vekili Ali Erdoğan, Belediye Başkanı
Bekir Yazıcı, Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Bektaş, Osmancık Ziraat Odası Başkanı Mustafa
Çalışkan, OSMİAD Başkanı Sakin Bilge, OGİAD Başkanı Mustafa Çıplak, Borsamız Meclis üyeleri, çeltik
ve pirinç sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizle
birlikte geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi.
Yapılması
planlanan
çalıştay kapsamında gerçekleştirilen toplantıda İl Gıda
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Tarım Hayvancılık Müdürü E. Elfaz Ermiş, çalıştayın
amacının üreticilerle birlikte Çorum tarımının sorunlarını tartışmak ve yeni bir yol haritası hazırlamak
olduğunu söyledi. Çalıştayda hazırlanacak sonuç
bildirgesinin Bakanlık yetkililerine iletileceğini ifade eden Ermiş, “Müdürlüğümüz, Üniversitemiz ve
Borsamız ile birlikte Çorumdaki tarımsal potansiyeli
dikkate alarak Çorum tarımının sorunlarını, yatırımlarını ve fırsatlarını tartışacağımız bir çalıştay planladık. Bunun amacı bir yol haritası çıkaralım, önceliklerimizi ortaya koyalım. Sektörün bütün temsilcileri
ile görüşmeler yapalım ve bunları bir ortak zeminde, bilim ve ilim zemininde tartışalım. Bir sonuç bildirgesi çıkaralım Bakanlık yetkililerine iletelim.” dedi.
Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş da,
çeltikte devlet desteğinin artırılması için çağrıda
bulunarak “Özellikle çeltik ve pirinçte KDV oranının
yüksek olması başta üreticiler olmak
üzere tüccar ve sanayiciyi olumsuz etkilemektedir. Bu oranın yüzde 1’lere çekilmesi
sektörü canlandıracaktır.
Çeltik ekimi için verilen
devlet desteklerinin
artırılması teşvik
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edici olacak ve üretimi artıracaktır”
dedi. Bektaş, Borsanın gerek kendi
sorunları gerekse bölgesel ve ülkesel sorunların çözümünde aktif
olarak katılarak bu konuda görüş
bildirdiğini ifade etti. Gelişmeleri yakınen takip ederek sahasında etkin hizmet verme anlayışını
sürekli kılmayı amaç edindiklerini
dile getiren Bektaş, bu bağlamda
merkez ve ilçelerde yaşanan başta
kuraklık, verim düşüklüğü ve diğer
tarımsal sorunların direkt olarak
borsayı da etkilediğine dikkat çekti.
Borsamızın ayrıca serbest piyasa
kurallarının yerleştirilmesinde, kayıt dışı ekonominin önlenmesinde
ve bin bir zahmetle üretim yapan
çiftçilerimizin mallarını en yüksek
bedelle satışa sunmasında önemli bir rol üstlendiğinin altını çizen
Borsa Başkanımız Bektaş, “Ürünlerin kalitesinin dünya standartlarında olmasını sağlamak, kaliteli
üretim için üreticiyi teşvik etmek,
tüketiciyi ürün kalitesine karşı güvenli kılmak amacıyla donanımlı
laboratuvarımızla hizmet vermekteyiz” dedi.
Ayrıca gelişen dünyada en büyük trendlerden birisinin markalar çıkartmak olduğunu vurgulayan Bektaş, “Çorum Leblebisi bir marka iken, hem marka
değeri hem de tadı ve lezzetiyle diğer bir markamız

Osmancık 97 pirincimiz, yoğun
çeltik üretimi yapılan Trakya, Bafra, Terme ve Balıkesir başta olmak
üzere ülkemizde pirinç üretimi
yapılan bölgelerin yüzde 85’inde
özelliği ve verimi dolayısıyla tercih
edilmekte ve ekilmektedir. Ünü
ülke sınırlarımızı aşarak bugün
Rusya’da dahi ekilir konuma gelmiştir” diye konuştu.
Osmancık 97 pirincinin marka olmasında büyük gayretler göstererek, Türk Patent Enstitüsüne tescil
ettiren Osmancık Belediye Eski
Başkanları Sayın Avni Kılıç ve Sayın
Serdar Kurşun ile dönemin kaymakamları, belediye meclis üyeleri, bürokrat ve sivil toplum kuruluşlarımıza, üretici ve tüccarlarımıza,
ayrıca bu markayı kazanmamıza
vesile olan Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Çeltik Bölüm Başkanı
Dr. Halil Sürek’e ve ekibine teşekkür eden Bektaş, “Bu sayede hem
ilimiz hem ilçemiz bir marka kazanmıştır. Hem üreticilerimiz ürün
verimi dolayısıyla, hem de tüccar
ve sanayicimiz ürün randımanının yüksek olması dolayısıyla daha
iyi gelir elde etmektedirler. Ülke ekonomisinde de
katkı sağlanmış, pirinç ithalatı ciddi şekilde azalmış
bulunmaktadır. Tüm bu tercih sebepleri bizlerde de
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cimize yeni ekim alanları kazandırarak ve üretimi artırılarak iç pazar ihtiyacının karşılanmasından sonra
ihracata yönelik üretim yapılması, tüm insanlığın bu
müthiş lezzetten tatması en büyük amacımız olmalıdır” ifadelerini kullandı.
Çeltik üretiminin su kenarları ve ırmak boylarında
yapıldığını hatırlatan Bektaş, “Buralarda üretim için
gereken enerjinin sağlanması, enerji elde edilmesi
hususunda üreticiler bilinçlendirilmelidir. Sofralarımızda GDO’lu pirinç değil, organik Osmancık
pirinci yaygınlaştırılmalıdır. Çeltik tarlaları üzerinde
tüm bölgeyi kapsayacak şekilde yukarıdan uçak ile
sıvı ilaçlama ve gübreleme yapılmalıdır. Çorum’a
biran önce demiryolunun getirilmesi gerekmekte,
bu demiryolunun bir ayağının mutlaka Osmancık’
ve çevresinden geçirilmesi sağlanmalıdır. Sanayici ve tüccarımız KOSGEB destekleriyle desteklenmelidir. Tarım her yönüyle hepimizin ortak paydası,
geleceğimiz ve torunlarımıza bırakacağımız en büyük mirastır. Dedelerimizden kalma tekniklerle değil, modern, bilimsel ve ARGE’ye dayalı çalışmalar
ve üretimler gerçekleştirmek için el ele hep birlikte
gayret göstererek çalışacağız” dedi.
Osmancık Belediye Başkanı Bekir Yazıcı da tüm ülke
ile birlikte dünyada da önemli bir yeri olan, kalitesi
ve lezzetiyle diğer bölgelerde üretilen Osmancık pirincinden farklı olan, Osmancık’ta yetişen Osmancık pirincinin tercih edilmesi gerektiği çağrısında
bulunarak, çeltik üreticileri ve işadamlarını da bu
konuda özel ambalajlarda üretim ve satış yapmaya
davet etti.
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ÇORUM TİCARET BORSASI’NDAN
İSTİŞARE TOPLANTISI
Toplantıda Tarım ve Hayvancılık Masaya Yatırıldı. Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş; “Tarım ve
Hayvancılığın Gelişmesi İçin Herkesle İşbirliğine Hazırız”
Çorum Ticaret Borsası tarafından kamu kurum ve
kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.
Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş ev sahipliğinde
borsa kompleksinde gerçekleştirilen toplantıda Çorum’da tarım ve hayvancılık alanında yapılan çalışmalar masaya yatırıldı. Toplantıda ayrıca ildeki tarım
politikaları, tarımsal desteklemeler ve parçalı araziler
ve kuraklık ele alındı.
Son günlerde etkili olan yağmurun kış mevsiminin
yüzleri güldürdüğünü dile getiren Bektaş, “Son yılların en kurak kış mevsimlerinden birisini yaşıyorduk.
Son günlerdeki yağmur yağışıyla birlikte başta çiftçiler olmak üzere herkes rahat bir nefes aldı. Kuraklık
bu şekilde devam etseydi başta üreteci ve tüccarlar
olmak üzere herkes etkilenirdi. Ve kent ekonomisi de
bundan çok büyük zarar görürdü. Çok şükür yağış
oldu herkes rahat bir nefes aldı” diye konuştu.

Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, ilde tarım ve hayvancılığın daha ileri bir noktaya götürülmesi noktasında toplumun tüm kesimleriyle işbirliği yapmaya
hazır olduklarını açıkladı.
Son derece faydalı geçen toplantıya Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürü E. Elfaz Ermiş, SGK İl Müdürü Duran Cesur, Türkiye İş Kurumu İl Müdürü Zafer
Eyvaz, Çorum Şeker Fabrikası Müdürü Öner Öztürk,
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa
Bilgin, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mustafa Boyraz,
Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Halkbankası
Çorum Şube Müdürü Cemal Kaçay Çorum Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı Recep Gür, SGK Müdür Yardımcısı Enver Yıldız, Şeker Fabrikası Muhasebe
Müdürü Ahmet Gocuklu, Personel Müdürü Orhan
Çördük ve İşletme Müdürü Ali Miroğlu, ile borsa yönetim kurulu ve meclis üyeleri katıldı.
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19 ÇORUM
Çorum ili Karadeniz bölgesinin İç Anadolu’ya açılan
kapısıdır. Beşbin yıllık tarihi geçmişe sahiptir. Hititlerin
başkenti Hattuşa Boğazkale ilçesindedir. Alaca ilçesi
Alacahöyük ve Ortaköy ilçesindeki Şapinuva’da Hitit
medeniyetinin çok değerli kalıntıları vardır. Çorum tarihi varlığı yanında eşsiz doğa güzelliklerine sahiptir.
Kargı, Abdullah, İskilip, Bayat ve Osmancık yaylaları
önemli piknik ve dinlenme alanları olup, Çatak Milli
Tabiat Parkında kayak tesisi mevcuttur.
KÜLTÜR VE TURİZM FAALİYETLERİ OLGUSU
İÇİNDE İL VE ÇEVRESİNİN YERİ
Eski ve köklü bir kültür yapısına sahip olan Çorum
birçok medeniyetlere beşiklik etmiştir. Tarihi paleolitik
devre kadar uzanan ilde, M.Ö. 4000’li yıllardan itibaren aralıksız iskân edildiği görülür. Çorum, pek çok
uygarlıkların kalıntısını saklayan açık hava müzesi durumundadır. Anadolu’nun yerli kültür sanat geleneğini devam ettiren kentin en önemli Turizm merkezi
Hititlere başkentlik yapmış olan BOĞAZKÖY’dür.
İlin Kültür ve Turizm yönünden odak noktasını oluşturan Boğazköy ve Hititlere ait diğer kent kalıntıları ile
tarihi yapılar turizmi canlı tutan etkenlerdir. İl’in önemli
olan diğer özelliği Karadeniz Bölgesi’ni İç Anadolu’da
bulunan turizm merkezleri ile diğer turistik merkezlere bağlayan yol üzerinde geçit durumunda bulunmasıdır.
Çorum Anadolu’nun yerli kültür ve sanat geleneğini
devam ettiren, çeşitli uygarlık kalıntılarını saklayan
açık hava müzesi özelliğini taşır.
Çorum ve çevresi aslında
tümüyle arkeolojik kazılar
sonucu Çorum ve yöresinin tarihi geçmişini
aşağıdaki biçimde sıralayabiliriz.

PALEOLİTİK ve NEOLİTİK DEVİRLER ( Yontma ve
Cilalı Taşa Geçme Devri)
Çorum’da dağınık ve az sayıda bulunan bazı taş aletler, bu bölgede yontma taş çağında (Paleolitik) insanın
da yaşamış olduğunu ve yine bu çevredeki münferit
buluntular Cilalı Taş Devrinde (Neolitik) yerleşimin
varlığını gösterir.
KALKOLİTİK DEVİR (Maden-Taş Çağı): M.Ö. 50003000
Çorum ve çevresinde ilk yerleşim M.Ö. 4000 yıllarında kalkolitik dönemin 4. aşamasına rastlar. Her antik
yerleşimin altında kalkolitik bir döneme rastlanılması
doğal bakırın yörede varlığına bağlanabilir.
TUNÇ ÇAĞI (Maden Devri) M.Ö. 3000-1200
Çorum İlinin antik tarihinde en önemli dönem Tunç
çağıdır. Saf bakırlı yetinmeyip, maden filizlerinin arıtılması ve arıtılan madenlerle alaşım yapılması insan
yaşamının en önemli evrelerinden biridir. M.Ö. 3000
yıllarına kadar süren bu dönem üçe ayrılır Eski, Orta,
ve Genç devirleridir.
Eski Tunç Devri (M.Ö. 3000-2000)
M.Ö. 3000 yıllarında Anadolu’da etrafı surlarla çevrili
kent devletlerinin yaşadığı bilinmektedir. Çorum ve
çevresinde etrafı surlarla çevrili pek çok kent devletinin varlığı yapılan arkeolojik kazılarla belirlenmiş
durumdadır. Başlangıçta nadir eşyanın yapımında
kullanılan Tunç, halka kadar inmiş değildi. Eski Tunç 1.
evresinde bazen bakır devir de denmektedir.
Bu devre 500 yıl kadar sürmüştür. Bu sürenin sonunda Tunç eşyalarının yapımı ve kullanımı bollaşmaya ve
halka mal edilmeye başlar. Bu dönemde Eski Tunç 11.
dönemi denir. 2500-2300 yılları arasındadır.
Alacahöyük bu dönemin en zengin kent beyliklerinden biri olarak karşımıza çıkar. Eski Tunç 111. döneminde (2300-2000) Anadolu çok sayıda kent beyliklerinden oluşan oldukça renkli etnik bir görünüm
sunan kavimler topluluğu halindedir.
Anadolu’da bu devrede henüz yazı bilinmediğinden,
bu yörede bu denli zenginlik beylikleri kurulmuş olan
Hititlerin çivi yazılı belgelerinden, öğrendiğimize göre
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Hattilerdir. Bu dönemde yaşayan kavmin Anadolu’daki ismi en eski bilinen yerli kavmi olduğu karşımıza çıkmaktadır.

Bulunduğu
Bölge

ORTA KARADENİZ BÖLGESİ

Orta Tunç Devri

İlin Valisi

SABRİ BAŞKÖY

Orta Tunç Devri Anadolu’da Asur Ticaret Kolonilerinin ve Eski Hitit Devletinin ortaya çıktığı dönemdir.
Eski Tunç çağından yazının çıkmasıyla ayrılır.

İlin Bld. Bşk.

MUZAFFER KÜLCÜ

Nüfus

31 Aralık 2012 tarihi itibariyle
ilimizin toplam nüfusu 529.975
kişidir. (Türkiye’ nin 39. İli’dir)
Çorum il merkezinin nüfusu
2012 yılı sonu itibariyle 5219 kişi
artış göstererek 231.146 olarak
tespit edilmiştir.

Nüfus
Yoğunluğu

Kilometrekareye yaklaşık olarak
41 kişi düşmektedir. Nüfusun %
68,97’si (365526 kişi) il ve ilçe
merkezlerinde ikamet ederken,
% 31,03’ü (164.449 kişi) belde ve
köylerde ikamet etmektedir.

ASUR TİCARET KOLONİLERİ ÇAĞI (M.Ö. 19501850)
M.Ö. 11. bin yılı başlarında Anadolu zengin ve o çağın bayındır ülkelerinden biridir. Anadolu’nun bu
durumunu bilen Mezopotamyalılar Asur Devletinin
önderliğinde bir ticaret ilişkisi içine girdiler. Ticaretin
devamlılığının sağlanması için Asurlular bazı Anadolu kentlerinin yanına 9 tane pazar kenti “KARUM”lar
kurmuşlardır.
Boğazköy’de Hattus Karum adıyla kurulan kent bu
ticaret merkezlerinden biriydi. Bu kurumlar Asur’a
bağlı olup, tüccarlar ve ticarethane ve yol güvenliği
için yerli beylere vergi ödüyorlardı. Bu ticaret ilişkileri
Anadolu’yu kültürel, ekonomik ve politik yönden etkilemiş M.Ö. 11. bin yıllarından Anadolu yazıyı tanıyarak Tarihi Çağlarına girmiştir.
HİTİT ÇAĞI M.Ö. 1650-1200
Asur Ticaret kolonileri dönemi Anadolu’da sosyal ve
siyasal yeni görünüşlerin doğmasını sağlamış, beyliklerle yönetilen Anadolu’da Mezopotamya’daki gibi
merkezi devlet fikri gelişmiş ve iç mücadeleler başlamıştır.
Hint Avrupalı bir kavim olan ve M.Ö. 1850’lerde Anadolu’ya gelen Hititler; önceleri Anadolu’nun yerli
halkı yanında paralı asker olarak çalışmışlardır.
Asurluların Anadolu’dan çıkmak zorunda kalmaları sırasındaki mücadelelerde askeri ve idari yönden
temayüz ederek devlet idaresini ellerine almışlardır.
Anadolu’nun yerli halkıyla kaynaşan Hititler, Anadolu’daki beylikleri birleştirip, siyasi birlik sağlayıp Hitit
Devletini kurmuşlardır. Bu devletin kurucusu Labarna, başkenti Çorum İli Boğazkale İlçesi Boğazköy
(Hattusas)dür. Hititlerin adı Anadolu’nun yerli kavmi
olan Hattilerden gelmektedir.

İlin Künyesi
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2012 yılında yıllık nüfus artış hızı
Nüfus Artış Hızı binde -8,6 olarak gerçekleşmiştir.
Yüzölçümü

12.796 km² (Türkiye’ nin 20.
Büyük ili’ dir)

İlçeler

Çorum (merkez), Alaca, Bayat,
Boğazkale, Dodurga, İskilip,
Kargı, Laçin, Mecitözü, Oğuzlar,
Ortaköy, Osmancık, Sungurlu,
Uğurludağ.

Kişi Başına
Gelir

8.028 $

İşsizlik Oranı

%5,30

Okuryazarlık
Oranı

%94,14 (TÜİK verilerine göre)

İlin İhracatı

2013 yılı Ocak-Nisan ayı ihracat
değeri 54.340 (Bin $) Mayıs ayı
17.494,28 (Bin $)

Kayıtlı Şirket
Sayısı

3544
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Hitit tarihi M.Ö. 1650-1450 eski krallık ve M.Ö.
1450-1200 Hitit İmparatorluk Devri olmak üzere
iki safhada incelenir. Hititler Anadolu’da hâkimiyeti kurduktan sonra Suriye’ye seferler yapmışlardır.
Mısır’la yaptıkları Kadeş Savaşı sonrası, tarihteki ilk
yazılı anlaşma olan Kadeş Anlaşmasını yapmışlardır.
M.Ö. 1200 yıllarında deniz kavimleri gücü ve kuzeyden Kaşka saldırılarıyla zayıflayan Hitit Devleti
yıkıldı. Başta Boğazköy olmak üzere bütün Hitit
şehirleri yakılıp talan edildi.
FRİG ÇAĞI
Hitit Devleti’nin yıkılışından sonra Anadolu’da 300
yıllık bir karanlık devir yaşanmıştır. M.Ö. 800 yıllarında Asur kaynaklarından “Muşki” olarak geçen
Frigler, merkezi gordion olmak üzere Kızılırmak
yayı içindeki bölgede bir devlet kurarak tarih sahnelerine çıkmışlardır.
Friglerin Çorum İlindeki önemli yerleşme merkezleri Pazarlı, Boğazköy, Alacahöyük ve Eskiyapar’dır.
Bu çağın önemli bir özelliği de, demirin uygarlığa
bu çağda girmesi ve Demir Çağına Friglerle başlanmasıdır. M.Ö. I!. Yüzyılın ilk yarısında Kimmerler
tarafından yıkılan Frigler; Kültür ve sanattaki etkinliklerini M.Ö. 330’da Büyük İskender’in Anadolu’yu
ele geçirmesine kadar devam etmişlerdir.
FRİG SONRASI
Kimmerlerin Frig devletinin yıkılmasından sonra
Çorum ve çevresi İran’da bir devlet kuran Med’lerin daha sonra da Pers’lerin hakimiyetinde kalmıştır. M.Ö. 276’da Trakya üzerinden geldikleri sanılan
Galatlar, Çorum ve çevresinde Hitit ve Friglerden
sonra en çok iz bırakan devlettir. Konfedarasyonla

yönetilen galatların, Çorum ili dahilindeki merkezleri Tavium, İskilip Avkat ve Nefes Köydür.
Roma İmparatoru Julius Cesar zamanında bu
bölgede Romalıların eline geçmiş ve M.S. 395’te
Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılmasından sonra
Çorum ve civarı Roma (Bizans) İmparatorluğu’nun
hissesine düşmüştür. Bu devirde Çorum’un adının
Yonkinya olarak görmekteyiz.
ÇORUM’UN TÜRK YÖNETİMİNE GEÇİŞİ
1071 Malazgirt Zaferinden sonra Türk beylikleri birçok koldan Anadolu kalelerini Bizanslılardan
almışlardır. Çorum ve çevresini Türkler tarafından
fethi konusunda iki ayrı görüş vardır. İlk görüşe
göre; Çorum ve çevresi Danişment Ahmet Gazi
tarafından 1075 yılında feth edilmiştir. İkinci görüşe göre; Melihşah’ın ümerasından Emir Tutak ve
Emir Altuk’un Çorum’u fethettikten sonra yeni fetihler için Bağdat’a tayin edildiği ve Ahmet Gazi’nin
bundan sonra bu bölgenin yönetimine getirildiği
biçimindedir.
DANİŞMENT BEYLİĞİ DÖNEMİNDE ÇORUM
Danişmentliler Anadolu Selçuklularına bağlı olarak
Çorum’da içinde olmak üzere Sivas, Tokat, Ankara, Çankırı, Kastamonu ve Yozgat çevresinde hüküm sürmüştür. Çorum ve çevresinde Danişment
beyliğinin en önemli olayları Haclı seferlerine karşı
mücadeledir. Danişment beyliği, 11. Kılıç Arslan tarafından 1178 yılında Anadolu Selçuklu devletine
bağlanmıştır.
ANADOLU SELÇUKLULARI DÖNEMİNDE ÇORUM
11. Gıyasettin Keyhüsrev zamanında Çorum’un
idari bölümlerinden Serleşkerlik (Bölge Komutanlığı ve Sancak Beyliği) olduğu ve başında Hatirüddin
Zekeriya adlı bir komutanın bulunduğu bilinmektedir.
Anadolu Selçuklu Devleti 1243 Kösedağ Savaşı’nda Moğollara yenildikten sonra Anadolu’da karışıklıklar çıkmış, 1276’da Kunduz Bey’in Oğlu Emir
Celalettin Çorum’daki Moğolları yenerek Çorum
ve Amasya’yı kurtarmıştır. Çorum’daki Kunduzhan
Mahallesi adı da bu Bey’e ilişkin olarak verilmiştir.
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OSMANLILARA KADAR ÇORUM
Selçuklu Devleti 1308 tarihinde yıkıldıktan sonra Çorum Anadolu’da kurulan beyliklerden Eretna Beyliğinin daha sonra Kadı Burhanettin Ahmet
Devletinin yönetimi altına girmiştir. Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt Anadolu’da birliği kurmaya
çalışırken 1398’de Çorum, Osmancık ve İskilip’ten
sonra Amasya’yı da alarak oğlu Çelebi Mehmet’i
Amasya’ya Vali atadı.
OSMANLILAR DÖNEMİNDE ÇORUM
Çorum, Yıldırım Beyazıt’ın fethinden Cumhuriyete kadar Osmanlı yönetiminde kalmıştır. Ankar
Savaşından sonra Timur’un himayesinde Amasya’da egemenliğini yürüten Çelebi Sultan Mehmet, Çorum’da bir subaşılık kurarak tüm bu çevreyi Osmanlı yönetiminde tutmuş, 1413 yılında
Anadolu’da birliği sağladıktan sonra, oğlu 11. Murat’ı Amasya’ya Vali atamıştır. Bu dönemde Çorum
Sancağı’da Amasya’ya bağlı idi.
Çelebi Mehmet’ten Osmanlılar’ın yıkılışına kadar
geçen süre ile ilgili yeterli bilgi ve belgeye sahip olmamakla birlikte, XVl. Yy’dan sonra meydana gelen Celali İsyanları nedeniyle Çorum’un yeterince
gelişemediği de bir gerçektir.
MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE ÇORUM
Çorum’da Milli Mücadele hareketi üç bölüm halinde açıklanabilir.
19 Mayıs 1919’ dan Önce Çorum
İttihat ve Terakki Partisinin kökü olan Vatan ve Hürriyet Cemiyetinin kurulmasında Çorum’lu Doktor
Mustafa Cantekin’in büyük rolü olmuştur. Çorum’da İttihat ve Terakki Partisinin kurulmasında
Edebiyat öğretmeni Münüf Kemal, Yüzbaşı Selahattin öncülük etmişlerdir.
I.Dünya Savaşından önce meydana gelen genel
karışıklık Çorum’da da görülmüş Hürriyet ve İtilafçılar Avukat Kamil ve Avukat Sabit öncülüğünde
faaliyete geçmişlerdir. Bu zamanda İttihat ve Terakki Partisi dağılmıştır.

rada ülkenin içinde bulunduğu karışıklık ortamı
Çorum’da da yaşanmaktaydı. Bu zamanda Çorum
Ankara’ya bağlı bir sancaktır. Bu sancağın yönetiminde Ankara Valisi olan Muhiddin Paşa’ya bağlı
Samih Fethi bulunmaktaydı. Padişah taraftarı olan
bu kişiler Milli Mücadele hareketine cephe almışlardı. Atatürk, Ali Fuat Cebesoy’u görüşmek üzere
Havza’ ya davet etti.
Ali Fuat Cebesoy, Sungurlu - Çorum - Merzifon
yolunu uygun görerek 16-17 Haziran’ da Çorum’a
gelmiş ve burada misafir olmuştur. Onu takip ederek Çorum’a gelen Ankara Valisi Muhiddin Paşa,
Muhtasarrıf Samih Fethiyle görüşerek Ali Fuat Cebesoy’u tutuklamak istemiş ancak başarılı olamamıştır.
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Atatürk Erzurum Kongresini yaptıktan sonra, kongre yapmak üzere Sivas’a geldiği sırada, Çorum’da
bulunan Samih Fethi bir takım engellemeler yapmak istemişse de başarı gösterememiştir. Çorum
Sancağından Sivas Kongresine katılmak üzere,
Mehmet Tevfik Efendiyle Çorum Lisesi Fransızc a
Öğretmeni olan Dursun Bey temsilci olarak gönderilmiştir.
Cumhuriyetin İlanına Kadar Çorum’da Geçen
Olayların Ana Hatları
Gazi Mustafa Kemal’ in her sancaktan beş kişi seçilmesine dair genelgesine uyularak Çorum’dan
seçilen beş kişi, ilk T.B.M.M.’ ni kurmak üzere Ankara’ya gönderildiler. Bu sırada Çorum’a Mutasarrıf Vekili olarak Haymana Kaymakamı Cemal Bey
atanmış ve Çorum’a gelişinden bir gün sonra Ankara’da T.B.M.M. açılmıştır.
Milli Mücadele hareketinin başlangıcı ve en zor
zamanında Çorum bir taraftan Çapanoğullarının,
öte yandan Pontusçuların tehdidi altında bulunuyordu. Çorum halkının Milli Mücadele hareketine
bağlılığı sayesinde, Çapanoğulları isyanı daha fazla
genişlemeden söndürülmüştür.

19 Mayıs 1919’dan 23 Nisan 1920’ye Kadar Geçen
Olaylar

Çorum Milli Mücadelede en çok şehit veren illerden olup, merkez ve ilçelerinden İstiklal Savaşına
katılan 1510 kişi İstiklal Madalyası ile onurlandırılmıştır.

Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıktığı sı-

Kaynak : www.corumbel.com.tr
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1. İlin Sanayi Yapısı

İlin Künyesi

Cumhuriyetin başlangıç yıllarında Çorum’da modern
anlamda sanayi kuruluşu bulunmamaktadır. Mevcut
sanayiler az sayıdaki un değirmeni dışında el emeğine
dayanan küçük imalathanelerdir.
1950 yılı öncesi, Cumhuriyetle birlikte Türkiye’de demiryollarının hızla geliştiği bir dönem olmuştur. Çorum, demiryollarındaki gelişmelerden dolaylı olarak
olumlu etkilenmekle birlikte, demiryolu ağına doğrudan bağlantısı kurulmamıştır. Demiryolu güzergahından uzak kalması ve karayolu ulaşımında motorlu
araçların henüz gelişmemesi, Çorum’da sanayinin
kuruluş ve gelişmesini güçleştirmiştir.
1950 sonrası, Çorum için karayollarının geliştiği bir
dönemdir. Samsun – Çorum – Ankara yolunun tamamlanmasıyla Çorum’un yurtiçi ve yurtdışı pazarlara ulaşımı oldukça kolaylaşmıştır. 1950 öncesinde
gıda (un) ve dokumadan başka sanayi kolunda tesis
bulunmazken, 1950 – 1960 döneminde metalden
gayri madenden imalat (tuğla – kiremit) kolunda üç,
madeni eşya sanayinde bir tesis üretime başlamıştır.
Günümüzde Çorum sanayisinin önemli bir bölümünü oluşturan taş ve toprağa dayalı modern sanayinin
temelleri bu dönemde atılmıştır.
1960 sonrası başlayan planlı kalınma döneminde
sanayi yatırımlarına öncelik verilmeye başlanmış ve
özel sektörün yatırımları desteklenmeye başlamıştır.
1950-1960 döneminde un ve tuğla, kiremit sanayi
yatırımlarının başarılı olması nedeniyle, bu alanlara yeni yatırımlar yapılmaya devam
ettiği görülmektedir. 1963
sonrasında şehirdeki sanayi faaliyetlerinin çeşitlenmeye başlamasıyla un
ve tuğla-kiremit sanayileri yanında, metal eşya
sanayi, metal ana sanayi
ile kimya ve plastik eşya
sanayi kollarında ilk tesisler kurulmuştur.
1970 sonrası, Çorum’daki sanayi faaliyetlerinin gelişmesi ve
çeşitlenmesi açısın-
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dan da önemli bir dönüm noktası olmuştur. 1972 yılında Çorum’un kalkınmada öncelikli iller kapsamına
alınmasından sonra, Çorum’daki sanayi yatırımları hız
kazanmıştır. Türkiye’de üçüncü beş yıllık kalkınma planının uygulandığı 1973-1977 döneminde, sanayinin
ülke genelinde yaygınlaştırılmasına önem verilmiştir.
Bu plan döneminde, kalkınmada öncelikli iller kapsamındaki Çorum’a kurulacak sanayi tesisleri için cazip
teşviklerin verilmesi, sanayi yatırımlarını çekmiştir. Bu
dönemde Çorum’da 19 yeni sanayi kuruluşu üretime
başlamıştır. Bunlar içinde, özellikle metal eşya ve makine sanayindeki gelişme dikkat çekicidir. 1980 de yürürlüğe konulan “24 Ocak kararları” özellikle ihracata
dayalı sanayi üretimini artırmayı teşvik etmektedir. Bu
kararlar çerçevesinde, özel sektöre önemli miktarda
sermaye aktarılmıştır. Bu dönemde Çorum’da önemli
sanayi yatırımları olmuştur. Kağıt ve ürünleri sanayi ile
metal ana sanayi kollarında çok ortaklı işçi şirketlerinin iki önemli yatırımı olmuştur. Kimya ve plastik eşya
sanayisinde iki yeni kuruluşun üretime başlamasının
yanı sıra, kağıt ve ürünleri sanayi kolunda ilk kuruluş
bu dönemde üretime başlamıştır.
1985 sonrası, şehirde sanayileşmenin hız kazandığı bir dönem olmuştur. Küçük Sanayi Sitesi ve daha
sonra Organize Sanayi Bölgesi’nin inşası ve sanayi
kuruluşları için cazip şartların ortaya çıkması, kalkınmada öncelikli iller kapsamında sanayi kuruluşlarına
verilen teşvikler, sanayi yatırımlarını hızlandırmıştır.
1985-1989 döneminde, Çorum’da 30 yeni sanayi kuruluşu üretime başlamıştır. Sanayi tesislerinin çoğunluğunu metal eşya ve makine, gıda, taş ve toprağa
dayalı sanayi, orman ürünleri ve kağıt ürünleri sanayi
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miştir. Ayrıca giyim alanında faaliyet gösteren bir firmamızın yaptığı gömlekler Avrupa’ya ihraç edilmektedir. Buna ek olarak un, tuğla ve kiremit fabrikalarının
makinelerinin bakım ve onarımı ile uğraşan firmalar
zamanla imalata yönelmiştir. Günümüzde un, yem ve
tuğla kiremit fabrikalarını anahtar teslimi kuran firmalarımız bu konuda bütün dünyada söz sahibi olmuşlardır.

kuruluşları oluşturmaktadır. Dokuma ve giyim eşyası,
metal ana sanayi, kimya ve plastik eşya sanayi kollarında ise, birer tesis üretime başlamıştır. Bu dönemde
Çorum’da sanayi faaliyetleri sıçrama yapmıştır. Sanayi
yatırımlarında çeşitlilik artarak devam etmiştir.
Çorum’da sanayileşmenin hızlı gelişimi Altıncı ve Yedinci Beş Yıllık kalkınma planları dönemlerinde de (
1990-1995 ve 1996-2000) artarak sürmüştür. Bu dönemde özellikle metal eşya ve makine sanayisindeki
gelişme dikkati çekmektedir. Çorum’da daha önce
gelişen un ve tuğla kiremit sanayilerine yönelik makine ve teçhizat üretimi yapan bu sanayi kolundaki kuruluşlar, kendilerini geliştirerek Türkiye ve yurtdışı pazarlarına yönelik üretime başlamıştır. Yine dokuma ve
giyim sanayi ile kimya ve plastik eşya sanayi kollarında
yeni tesisler kurulmuştur. Bunların yanı sıra, gıda, taş
ve toprağa dayalı sanayi, orman ürünleri sanayi kollarında çok sayıda yeni kuruluş üretime başlamıştır.
1991 yılında faaliyete geçen Şeker Fabrikasında kristal
şeker üretimi yapılmakta, melas ve yaş pancar posası
ise yan ürün olarak değerlendirilmektedir.
Çorum’da Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde (2001-2005) 38 sanayi kuruluşu üretime başlamıştır. Bunlar içinde makine ve metal eşya sanayi
kuruluşları çoğunluktadır. Bu dönemde, metal ana
sanayi dışında bütün sanayi kollarında yeni tesisler
üretime başlamıştır. Çeşitli sanayi kollarında yeni tesislerin açılması, Çorum’da sanayi faaliyetlerindeki
gelişmenin sürdüğünü göstermektedir.
İlimizde seramik üretimi yapan bir firmamız ülkemizin
alanında en büyük firmalarından biri durumuna gel-

Çorum sanayisi çok farklılık göstermekle birlikte metal eşya ve makine sanayi, gıda sanayi, taş ve toprağa
dayalı sanayi, tekstil sanayi gibi ana kollarda kümelenmeler görülmektedir. Genel anlamda Çorum Sanayisinin; gıda ve içecek sanayi, metal eşya ve makine
sanayi, taş ve toprağa dayalı sanayi, orman ürünleri
ve ağaca dayalı sanayi, kimya ve plastik sanayi, tekstil
sanayi, kâğıt sanayi ile diğer sanayi kollarından oluşmaktadır.
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2. İlin Ticaret Yapısı
İlde ticarete konu olan başlıca ürünler ise tarım ürünlerinden buğday, pirinç, nohut, arpa, fiğ, mercimek,
canlı hayvan ürünlerinde yumurta; sanayi ürünlerinde
ise, un, bulgur, şeker, ateş tuğlası, kiremit, konfeksiyon, toprak sanayi makinaları, ayakkabı, şırınga, ilaç
ampülü, oluklu mukavva, parke ve ağaç, un ve yem
sanayi makinaları, değirmen makinaları ve aksamları,
oto yan sanayi başlıca ticarete konu olan ürünlerdir.
Yine ülkemiz yumurta tavukçuluğunda, 1980’li yıllarda uygulanan yatırım teşvik tedbirleri sayesinde
“yumurta tavukçuluğu” yatırımına başlanmıştır. 150
civarında ve her biri ortalama 20.000 tavuk kapasiteli çiftlikler yapılmış, bu gelişmeye paralel olarak yem
fabrikaları kurulmuş ve yurtdışına ihraç başlamıştır.
İlimizin geleneksel ürünü olan Leblebinin yıllık üretim
miktarı ise 2.000 tondur.
5350 sayılı Kanun ile Teşvik kapsamındaki illere dahil
edilmesi, İlimizi çevre illerdeki yatırımcılar içinde bir
cazibe merkezi haline getirmiştir.
İlimizin havayolu, denizyolu ve karayolu bağlantılarının ihtiyaca cevap verecek düzeye getirilmesi ve
ulaşım maliyetlerinin asgariye indirilmesi ilimiz sanayisinin önünü açacaktır. Doğalgaz arzının başlamış
olması ilimiz sanayi sektörüne maliyetlerini düşürme
yönünde avantaj sağlamıştır.
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3. Sanayi Sicil Kayıtlarına Göre İl Sanayisinin
Değerlendirilmesi

İlin Künyesi

3.1. Türkiye Sanayisi ve Çorum İli Sanayisi:
Kayıtlara göre sanayi işletmelerinin, başta İstanbul
(%31) olmak üzere, Bursa (% 8), Ankara(% 7), İzmir(%
5), Konya(% 4), Gaziantep (% 3), Denizli(% 3), Kocaeli(% 2) , Adana(% 2), Tekirdağ(% 2), Kayseri(% 2 ), Mersin(% 2) olmak üzere, toplam % 71 i, oniki ilimizdedir
Bölgelere göre bir değerlendirme yaptığımızda, sanayi işletmelerinin % 48 Marmara Bölgesinde, %17
İç Anadolu Bölgesinde, % 14 Ege Bölgesinde, % 8
Akdeniz Bölgesinde, %6 Karadeniz Bölgesinde, % 5
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, % 2 Doğu Anadolu
Bölgesinde olduğu görülmektedir.
Çorum İlinde sanayi siciline kayıtlı sanayi işletmesi sayısı 418 dür. Toplam sanayi işletmesi içerisinde % 0.6
lık bir oran ile sanayisi orta gelişmiş iller arasında yer
almaktadır.
Karadeniz Bölgesi’ndeki İllerin sanayisine göre bir
değerlendirilmesi yapıldığında, bölge illeri arasında
%19 lik bir oran ile Samsun ilk sırada yer almaktadır.
Sırasıyla, % 10 ile Düzce , % 10 Trabzon, %10 Çorum,
% 7 Bolu, % 6 Kastamonu, % 5 Ordu, %5.0 Rize, % 4
Amasya, % 4 Tokat, %4 Zonguldak, % 4 Karabük, %3
Sinop, % 3 Giresun, %3 Bartın, %1 Gümüşhane, %1
Artvin, % 1 Bayburt illeri takip etmektedir.
3.2. Çorum İlinde Sanayi İşletmelerinin Sektörel
Dağılımı:
Çorum İlinde bulunan sanayi işletmelerinin sektörel
dağılımına baktığımızda, % 26 Gıda ürünlerin imalatı,
% 15 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatının ilk sıralarda olduğu görülmektedir.
Bunları sırasıyla aşağıdaki sektörle takip etmektedir.
• % 13 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve
ekipman imalatı
• % 6 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı
treyler (yarı römork) imalatı,
• % 5 Diğer madencilik ve taşocakçılığı

• % 4 Kauçuk ve plastik ürünleri imalatı ,
• % 4 Ağaç ve mantar ürünleri İmalatı (Mobilya hariç),
• % 3 Ana metal sanayi
• % 3 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı,
• % 3 Mobilya imalatı,
• % 2 Tekstil ürünleri imalatı,
• % 2 Kağıt ve ve kağıt ürünleri imalatı,
• % 1 Kömür ve linyit çıkartılması,
• % 1 Elektrikli teçhizat imalatı,
• %3 Diğer (Elek.tecizat imalatı,Kok kömürü ve Rafine edilmiş pet.ürün imalatı,Metal cev.madenciliği,elek.gaz.buhar ve havalandırma sis.üretimi)
3.3. Çalışan sayısı ve AR-GE
Sanayi sicil kayıtlarına göre, Çorum ilinde kayıtlı işletmelerde çalışan personel sayısı Toplam: 15.207 dir.

• % 5 Giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması,

Kalite kontrol birimi olan firma sayısı 78, çalışan sayısı
1.463 dur.

• % 4 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı(makine ve
teçhizat hariç)

Ar-Ge birimi bulunan firma sayısı 17, çalışan sayısı 304
dur.
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NE YENİR?
Leblebisi ile ünlü olan Çorum, yöresel yemekler bakı-

İlin özgün yemekleri arasında Mayalı , (Saç Mayalısı,
Tava Mayalısı), Yanıç, Cızlak, Kömbe, Oğmaç, Hingal,
Haşhaşlı Çörek, Borhani (Hamurlu, Yumurtalı, Mantarlı) Helise, Çullama, Madımak, Tirit , İskilip Dolması ,
Keşkek, Kara Çuval Helvası, Hedik, Teltel, Has Baklava
sayılabilir.
3.4. Genel Değerlendirme:

NE ALINIR?

Sanayideki istihdamın % 86 si işçi, % 2 si mühendistir. İstihdamın, % 21 i Diğer metalik olmayan mineral
ürünlerin imalatı % 18 ü Giyim eşyası imalat;kürkün işlenmesi ve boyanması % 12 si ise Gıda ürünleri imalatı
sektöründe yer almaktadır.
Çorum İlinde bulunan sanayi işletmelerinin %30 i
mikro ölçekli, % 53 i küçük ölçekli, % 15 ü orta ölçekli,
% 2 si büyük ölçekli işletmelerdir.
Personel sayısına göre büyük işletmeler
• Bilsar Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.
• Mintay Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. Çorum
Şubesi
• Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş. Dodurga Şubesi
• Çenesizler Seramik San. ve Tic Ece Banyo Gereçleri
• Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası
6. İlin Dış Ticareti
6.1. Çorum İline Ait İhracat Bilgileri
Yıl
2008
2009
2010
2011
2012
2013

İHRACATÇI
FİRMA SAYISI
103
110
107
120
116
120
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mından oldukça zengindir.

İHRACAT DEĞERİ
(1.000 USD)
110.568
99.026
114.007
141.832
149.573
171.559

Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
81 İlin Sanayi Durumu Raporundan (Mayıs 2012)

Çorum ilinden alınabilecek şeylerin başında, şehrin
sembollerinden olan , Çorum leblebisi ve bakır hediyelik eşya gelmektedir.
Ayrıca, İskilip’te ağaç oyma işleri, Alaca Büyük Camili
Köyünde kilim, Ortaköy İlçesi Karahacip beldesinde
kilim, heybe, patik, çorap ve el örgü ürünlerini bulmak
mümkündür.
Osmancık ve Kargı’da üretilen pirinçler de, farklı lezzetleriyle mutlaka tadılması önerilen ürünlerdendir.
YAPMADAN DÖNME
• Çorum Müzesini, Alaca höyük, Bogazkale Müze
ve Ören yerlerini ziyaret etmeden,
• Kargı ve Abdullah Yaylalarını, Osmancık Başpınar ve Karaca Yaylalarını, İskilip Elmabeli ve Bayat
Kurtçaçimeni Yaylalarını gezmeden,
• Ortaköy İncesu Kanyonuna gitmeden,
• Bakır El Sanatlarını görmeden,
• Çorum Mantısı, Keşkek ve İskilip
Dolması, Gül burma ve Has Baklavasını tatmadan,
• Çorum Leblebisi almadan,
Dönmeyin
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Üniversitemiz

Hitit Üniversitesi

Üniversitemiz kuruluş tarihi bakımından henüz yeni
olsa da, dayandığı tecrübe açısından oldukça köklü
bir kurumdur. 1976 yılında Çorum’da kurulan Makina
Meslek Yüksekokulu, Üniversitenin temelini oluşturmaktadır. İstihdam odaklı bölüm ve programları bünyesinde barındıran Hitit Üniversitesi’nde 7 Fakülte, 3
Enstitü, 2 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu, 9 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile 1 Eğitim ve Araştırma
Hastanesi bulunmaktadır.
“Uygarlığı aydınlatan bilgi güneşi” ve “Marka Şehir Dünya Üniversitesi” sloganlarıyla yoluna güçlü ve emin
adımlarla devam eden Hitit Üniversitesi, uluslararası
standartlarda kaliteli eğitim ve öğretimden sosyal- kültürel ve spor hizmetlerine kadar öğrenci merkezli eğitim anlayışı, genç, dinamik, alanlarında uzmanlaşmış
akademik kadrosuyla yeni kurulan üniversiteler arasında kısa zamanda en çok gelişme kaydeden üniversitelerden biri olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

• Kolay ulaşım
• Bilimsel yaklaşım
• Araştırma odaklılık
• Disiplinlerarası yaklaşım
• Nitelikli insan yetiştirme
• Toplumla etkileşim
• Katılımcı yönetim

Hitit Üniversitesi’nde eğitim sosyal, kültürel, bilimsel ve
profesyonel yaşamla iç içedir:

• Yaşam boyu eğitim

Deneyimli akademik kadro

• Altyapısı sağlam mesleki donanım

• İstihdam odaklı bölümler

• Öğrenci faaliyetlerine destek
• Ayrıcalıklı bilgi birikimi ve dünya görüşü

• Sektörle bütünleşmiş eğitim hayatı

İstihdam Odaklı Bölüm ve Programlar

• Uluslararası üniversitelerle işbirliği

Açtığı bölüm ve programların bölgenin koşullarına
uyum göstermesi ve istihdam garantili olmasına özen
gösteren Hitit Üniversitesi, böylelikle öğrencilerini
Türkiye’de çok az sayıdaki üniversitede bulunan ve iş
imkânı yönüyle ön plana çıkan Mekatronik, Lojistik,

• Çeşitli kültür, sanat ve sosyal etkinlikler
• Öğrenci kulüpleri
• Sportif imkânlar
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Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi Beslenme ve Diyetetik, Sağlık Kurumları İşletmeciliği gibi programlarla
buluşturmaktadır.
Hitit Üniversitesi enstitüleri bünyesinde araştırmacı
insan kaynağı ve üniversiteye akademik kadro yetiştirmeye yönelik 21 lisansüstü program vardır. Akademik
kariyer yapmak veya alanında uzmanlaşmak isteyen
öğrencilerimiz, lisans eğitimini tamamladıktan
sonra gerekli sınav koşullarını yerine getirdikleri takdirde lisansüstü eğitime devam
edebilirler.
Öğrenci Profili ve Yüksek Nitelikli
Akademik Kadro
Genç ve dinamik, çevresiyle sosyal-mesleki alanlarda ve öğrencileriyle iyi ilişkileri olan, liderlik vasfıyla
öğrencilerini motive edebilen, teknolojik altyapıyı en etkin şekilde kullanarak
özenle ders veren, proje üretme potansiyeli yüksek,
ulusal ve uluslararası düzeyde yayın yapan, akademik
etkinlikler organize eden ve bildiriler sunan nitelikli bir
akademik kadro ile çalışıyoruz. Her biri alanında uzmanlaşmış yetkin kadromuz sayesinde öğrencilerimize başarılı ve çok yönlü bir gelecek sunabiliyoruz.
Hitit Üniversitesi meydana getirdiği farkındalık ve gerçekleştirilen etkin tanıtım faaliyetleri sonucu bu yıl
kontenjanlarını %100 dolduran 20 üniversiteden birisi
oldu. Bugün itibariyle 13.000’e yaklaşan öğrenci sayısıyla ve bu yıl ilk kez başlanılan yabancı uyruklu öğrenci
alımı konusunda da önemli bir mesafe kat eden Hitit

Üniversitesi’nde, 3 kıtadan, 15 farklı ülkeden, 60’ı aşkın
yabancı uyruklu öğrencini eğitim görüyor.
Öğrenci Değişim Programları ve Yurtdışı İmkânları
Erasmus Programı’nı en iyi biçimde yürüten Üniversitemizde öğrencilerimiz, dünyanın dört bir tarafından anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde değişim
öğrencisi olarak eğitim görebilirler. Hitit Üniversitesi
AB ülkeleri ile yürüttüğü akademik değişim
programlarının yanı sıra dünyanın dört
bir tarafından çok sayıda üniversite ile
de ilişkilerini sürdürmektedir. İşbirliği
protokolü imzalanan yurtdışı üniversiteleri ile yapılan ortak çalışmalarla
çok sayıda araştırma imkânı yaratılarak uluslararası bilgi alışverişinde bulunulmaktadır. Bu işbirliği protokolleri
kapsamında, ortak bilimsel araştırmalar,
öğretim elemanı ve öğrenci değişimi,
ortak bilimsel toplantılar, proje çalışmaları,
eğitim amaçlı diğer etkinlikler gerçekleştirilmektedir.
Kütüphane
Öğretim elemanları, öğrenciler ve çalışanların bilgi
ihtiyaçlarını karşılayan, dünyadaki bilimsel gelişmeleri
günü gününe izlemelerini sağlayan ve eğitim-öğretim,
araştırma programlarını destekleyen güçlü bir altyapıya
sahip olan Merkez Kütüphanemiz, modern kütüphaneciliğin gerektirdiği tüm hizmetleri vermektedir. Sayısı
41 bine varan basılı kaynak, 85 bine yaklaşan e-kitap,
40’ı aşan veri tabanı, 1000’e yakın süreli yayın ve 35 bin
e-derginin bulunduğu kütüphanemizde, kullanıcıların
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YORDAM Otomasyon Sistemi üzerinden kütüphane
kataloğunu taramaları mümkün olabildiği gibi Merkez
Kütüphane web sayfası ile de bulundukları her yerden
kütüphane kataloğunu taramaları ve online veri tabanlarından faydalanmaları mümkündür.

tır. Çorum’da AR-GE faaliyetlerinin yaygınlaşarak bilgi
ve deneyimlerin ürüne dönüşmesi için cazip fırsatlar
sunacak olan Teknokent ise Çorum Organize Sanayi
Bölgesinde konumlandırılacak olup kısa bir süre içerisinde inşaat çalışmalarına başlanacaktır.

Teknolojik Altyapı

Güçlü Bilişim Altyapısı

Kalkınma Bakanlığı projesi ile finanse edilen ve yakın
bir zamanda faaliyete geçecek olan Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi
(HÜBTUAM) gerek çok disiplinli araştırma faaliyetlerinin yürütülmesine gerekse üniversite-sanayi işbirliği
kapsamında sanayicimizin gereksinim duyduğu tüm
test ve analizlerin yapılabilmesine imkân sağlayacak-

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, günümüzün gereksinimleri ve geleceğe dair öngörüler doğrultusunda idari,
eğitim-öğretim, araştırma geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesinde internet bağlantısı ve kablosuz internet,
web, web güvenliği, donanım, teknik destek, yazılım
konularında altyapı ve hizmet üreterek güncelleme
işlemlerini yapmaktadır. Eduroam üyesi olan Üniversi-
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temizin tüm yerleşkelerinde kablosuz ağ hizmeti verilmektedir. Mensuplarımızın kurumsal e-posta
hizmetinden faydalanabildiği Üniversitemizde, Hitit
Üniversitesi ağı dışından
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından abonelik sağlanan elektronik veri tabanlarına
erişim için Proxy servisi bulunmaktadır. İnternet erişimli
modern bilgisayar ağı ile öğrencilerimiz bilgisayar laboratuvarlarından serbestçe yararlanabilirler.
İşbirlikleri
Hitit Üniversitesi OKA, TÜBİTAK, Ulusal Ajans, Avrupa
Birliği, KOSGEB, ABİGEM, Çorum Ticaret ve Sanayi
Odası, İŞKUR vb. kurum ve kuruluşlarla sürekli iletişim
halinde ortak projeler yürütmektedir. Üniversitemiz,
öğrenci odaklı eğitim anlayışıyla öğrencilerin kendi
projelerini üretmelerine ve bu projeleri hayata geçirmelerine destek olmaktadır. TÜBİTAK destekli öğrenci
projeleri kapsamında yapılan hidrojen ve güneş enerjili
otomobilleri katıldığı yarışlarda çeşitli dereceler almıştır.

renklendirebilirler. Öğrencilerin zamanlarını en iyi şekilde
değerlendirmelerini amaçlayan
üniversitemizde,
öğrencilerin ilgi alanlarına
göre hemen hemen her
konuda mevcut olan 60’ı
aşkın aktif öğrenci kulübü
ile gerek öğrenci projeleri ve teknik geziler gerekse
sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenlenmektedir. Bu sayede öğrencilerimiz sadece güçlü
bilgi donanımına sahip bireyler olarak değil; kültürel,
sanatsal, sosyal açıdan da gelişmiş bireyler olarak mezun olmaktadırlar.
Öğrenci odaklı eğitim anlayışıyla öğrencilerimizin kendi projelerini üretmelerine ve bu projeleri hayata geçirmelerine destek olan Üniversitemizde kulüplerin
gerçekleştirdiği projeler ile kısa süre önce engelli aracı
ve insansız hava aracı üretildi.

Üniversite Ortamı
Biz, öğrencilerimizin yaşamın içinde, aktif, sosyal, sanatsal ve sportif olarak da donanımlı birer birey olarak
yetişmeleri için onlara imkânlar sunan bir üniversiteyiz.
Hitit Üniversitesi’nde öğrenciler değişim programları,
kulüpler, yurtiçi ve yurtdışı gezileri, sosyal ve spor etkinlikleri, çeşitli organizasyonlar ile eğitim yaşamlarını

Üniversite Kendi Ekmeğini Kendisi Üretiyor
Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde 2006 yılında kurulan Gıda Mühendisliği Bölümü,
2009-2010 eğitim-öğretim yılında 41 öğrenci alarak
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eğitim öğretime başlamış, 2012-2013 eğitim-öğretim
yılında ise ilk mezunlarını vermiştir.

Üniversitemiz

Güçlü Akademik kadrosuyla; güvenli, sağlıklı ve kaliteli
gıda üretimi için gerekli tüm bilgi ve becerilere sahip,
temel ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapan ve
birikimini bölgenin ve ülkenin faydasına sunan; yenilikçi, girişimci, etik değerlere sahip gıda mühendisleri
yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölüm öğrencileri Hitit
Üniversitesi bünyesinde bulunan kulüp faaliyetleri aracılığıyla çeşitli etkinlikler yürütmektedirler.
Gıda Mühendisliği Bölümü ile Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (ÇDSYB) arasında 21 Mayıs 2012
tarihinde imzalanan eğitim protokolü çerçevesinde,
bölüm öğrencileri mesleki deneyimlerini artırmak
amacıyla 4 kişilik gruplar halinde Çorum ili civar köylerinden süt örnekleri alma ve analiz etme aşamalarına
aktif olarak katılarak uygulama eğitimi almaktadırlar.
Tahıl ürünleri üretim teknolojileri için ar-ge oluşturmak,
üretimi global teknolojik ve bilimsel alt yapı ile desteklemek ve bölüm öğrencilerine mezun olmadan önce
uygulamalı eğitim verebilmek doğrultusunda Hitit Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü bünyesinde kurulan Tahıl Ürünleri İşleme Teknolojileri Uygulama ve
Araştırma Laboratuvarı Ekmek Üretim Bölümü 3 Haziran 2013 tarihinde üretim faaliyetine geçmiştir. Tam
dolu kapasite oranı 10 bin adet / gün olan birimde,
günde ortalama 2500 adet ekmek üretilerek, üniversite öğrencileri ve personelinin tüketimine sunulmaktadır.
Birim bünyesinde üretilen beyaz ve tam buğday unu
roll tipi ekmekler, teknolojideki gelişmeler doğrultusunda tüm gereksinimleri karşılayacak düzeyde ekipmanlar kullanılarak, Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği ile üretim için gerekli hijyen ve
sanitasyon kurallarına uygun koşullarda ve konusunda
uzman personel ile üretilmektedir. Pişmiş ağırlığı 50-

İlimizde 1988 yılında kurulan Çorum Ticaret Borsası,
başlangıçta sadece kotasyona dâhil ürünlerin tescilini yaparak faaliyetini sürdürürken zamanla spot
borsacılık, ürün kalitesini arttırmak amacıyla laboratuvar kurulması gibi teşebbüslerle önemli bir gelişme göstermiştir. Düzenli ve hızlı bir büyüme grafiği
içerisinde başarılı sonuçlara gitme yolunda azimle
ilerleyen ve pek çok kurum ve kuruluş ile işbirliğini
önemseyen Üniversitemiz, somut çıktılara dönüşebilecek projeler için Çorum Ticaret Borsası’nı ve ilk
kez yayımlanacak Ticaret Borsası Dergisi’nin hayata
geçirilmesini ilimizdeki gerçek ekonomik potansiyelin bir yansıması olarak görmektedir.
Kısa bir süre içerisinde Üniversitemiz bünyesinde
bulunan pek çok akademisyenin birikimiyle ikili işbirliklerini başlattığımız Çorum Ticaret Borsası’nın
başkanına, yönetim kurulu üyelerine ve tüm borsa mensuplarına verimli ve katma değeri yüksek
çalışmalarının devamını diler, yayın hayatına yeni
başlayan Ticaret Borsası Dergisi’ne üstün başarılar
temenni ederim.

60 g olan ekmeler el değmeden ambalajlanmakta,

Prof. Dr. Reha Metin ALKAN

böylece ekmek israfı da büyük oranda azaltılmaktadır.

Hitit Üniversitesi Rektörü
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1986 yılında yumurta üreticilerinin pazarlama ve dağıtım sorunlarını çözmek amacı ile kurulmuş 132 ortaklı
bir anonim şirkettir. Şirketin vizyonu, Türkiye’nin en tanınan ve güvenilen yumurta markası olmak, misyonu
ise kural ve kontrolleri uygulayarak en iyi yumurtaları
tüketicilerimize ulaştırmak için devamlı teknolojiyi takip ederek müşteri odaklı olarak çalışmaktır.
1990’lı yıllarda verilen tarımsal teşvikler sonrasında yumurta üretimi ciddi
bir artış göstermiş 1990-1999 yılları arasında günlük yumurta üretimi
2 milyon adet seviyelerinde gelmiştir.
Bu yıllarda doğu bloğunun çözülmesiyle
birlikte Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk,
Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan gibi
ülkelere ihracat imkânları oluşmuş ve yoğun bir şekilde ihracat yapılmıştır.
Şirketimiz Türkiye yumurta üretiminin yaklaşık %5’lik

kısmını gerçekleştirmektedir ve pazarın talepleri doğrultusunda Türkiye’nin tüm bölgelerine yumurta satışı
yapmaktadır. Yakın bölgelere ve ulusal zincir marketlerle direkt satış yapmakta diğer bölgelere toptancılar
bazında çalışmaktadır.
Çorum Yumurta aynı zamanda ihracatla ilgili önemli merkezlerden olup,
1997 yılından itibaren ihracat yapmaktadır. İhracattaki büyüme nedeniyle şirket 1999 yılında ‘’Sektörel
Dış Ticaret Şirketi’’ statüsü almıştır.
Ayrıca tarımsal üretim açısından bu
statünün verilmiş olduğu en aktif ihracat şirketidir. 2013 yılında 13.500.000
ABD Dolarlık ihracat yapmıştır.
Çorum Yumurta bugün 3.800.000 adet kurulu tavuk kapasitesine sahip olup, bu yıl içerisinde
2.000.000 adet faal tavuk kapasitesi ile çalışmakta ve
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>Çorum Yumurta
haftalık eşitli gramajlarda 13.000.000 adet yumurtayı
500.000 metrekare kapalı sistem modern kümeslerde üretmekte ve ürettiği bu yumurtaları 6.400 metrekare kapalı sistem modern deposu içerisinde saatte
260.000 adet kapasiteli tasnif ve paketleme makineleri
ile Türkiye’nin en yüksek tasnif ve paketleme hattına
sahip olan, kendi yumurtaları dışında alım satım yapmayan, sattığı, paketlediği her yumurtanın civciv kümeslere girişinden yumurtlamadan kesilene kadar her
aşamasında veteriner hekimleri ve modern laboratuvar
hizmetleri ile teknik destek veren, sattığı tüm yumurtalarının üzerine markasını gönül rahatlığı ile yazmakta
ve ürünlerinin arkasında durabilen tek entegrasyondur.
Sektörün başlıca sorunlarından biri, 1980’li yıllarda mücavir alan dışında kalan çiftliklerin, daha sonraki yıllarda
Belediye’nin mücavir alan sınırlarının aşırı genişletmesi
sonucu büyük bir kısmı mücavir alan içerisinde kalmasıdır. Şimdi ise kendisi ve teknolojisi eskimiş olan bu işletmelerin ruhsat alınarak yenilenmesine ve modernize edilmesine müsaade edilmemektedir. Bu sorunun
acil giderilmesi gerekmektedir. Ayrıca yem için önemli
bir hammadde olan mısır üretiminin bölgemizde yaygınlaştırılması üretim maliyetlerine önemli katkı sağlayacaktır.
Diğer bir çözümlenmesi gereken sorun da tavuk gübresi sorunudur. Çözümü için teknolojik gelişimlerin
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•

Yumurta kabuğunda 17.000
adet küçük delik bulunur.

•

Buzdolabında bir hafta bekleti
lmiş yumurta, oda ısısında bir gün bekletilmiş yum
urtadan daha tazedir.
Yumurta uzun süre bekletilirse
su ve karbordioksit
kaybı nedeniyle ağırlığı azalır.
Taze ve bayat yumurtaları ağırlığından da test ede
bilirsiniz.

•

Çorum Yumurta Üretim Pazarlama A.Ş. Yönetimi, Başkan Cahit Karaaslan başkanlığında yeni göreve başla-

•

Yumurta %10 tuzlu suya (yarım
litre suya 60 gr tuz)
atılacak olursa taze yumurta
dibe çökerken, bayat
yumurta yüzeyde kalır.

•

Taze yumurta kırıldığında yum
urta akı ve sarısı tamamıyla yayılmaz ve birbirin
e karışmaz. Ayrıca yumurta sarısı yüksek görünüm
dedir.

•

Yumurta hazırlanılan yiyecek
lerin besleyici değerini
arttırmada da kullanılabilir. Seb
zelerin protein miktarı düşüktür. Bu nedenle seb
zelere yumurta kırılması protein, vitamin ve min
eral açısından dengeli
karışımların oluşmasını sağlar.

yan borsamız yönetimine 10 Haziran 2013 tarihinde
hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Karaaslan, başarı
dileklerini ve Çorum Yumurta olarak her konuda yanlarında olduklarını ve desteklerini iletmiş, bundan sonra da ortak çalışma içerisinde olacaklarını bildirmiştir.

•

Yumurta tahıl grubundaki bes
inler ile tüketildiğinde
(örneğin; makarnaya kırılırsa,
böreklerde kullanılırsa
vb.) protein kalitesini arttırmış
oluruz.

•

Yumurta akı proteinlerinin fom
oluşturucu ve bu
yolla kabarmayı sağlayıcı öze
lliği vardır. Bu nedenle
kek hazırlamada doğal kabartı
cı olarak tercih edilmektedir.

•

Yumurta proteinleri ısı ile kat
ılaştığı için sütlü tatlılarda ve çorbalarda koyulaştır
ıcı ve kıvam sağlayıcı
olarak kullanılır.

Ziyarette yumurta sektörü ile ilgili görüş alış verişinde
bulunulmuştur.
Borsamız yönetim kurulu başkanı ali bektaş ve yöneticilerimiz ziyaretten dolayı duydukları mennuniyeti
belirterek, ülke çapında çorum’un yumurtacılık sektöründe gelmiş olduğu noktada emeği olan Çorum
Yumurta Üretim Pazarlama A.Ş. Yöneticilerine teşekkürlerini iletmiştir. Bektaş, “Sorunların çözümü ve sektörün daha ileriye götürecek her türlü projede birlik ve
beraberlik içerisinde çalışmalıyız.” dedi.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
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DOST GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
Mutfaktaki dostunuz; Dost Makarna.
Dost Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.; Kavukçu Şirketler Topluluğu üyesi olup, Türkiye’nin önde gelen un ve makarna üreticilerindendir.

Sonraki yıllarda Trakya’da çalışmalarına devam eden
Kavukçu Grubu; 2000 yılında Ulaş Gıda Ticaret A.Ş.’ni
kurarak günlük un kapasitesini 600 tona, makarna
üretimini ise 60 tona ulaştırmıştır.

85 yılı aşkın geçmişe sahip olan Dost Gıda, Ümit Kavukçu tarafından 1975 yılında Çorum’da 100 ton kapasiteli modern bir un fabrikası ile üretime başlamıştır.

Fabrikamız modern üretim tesislerine sahip olup;
ayırım, soyum, eleme ve paketleme işlemleri üstün
nitelikli personel ve ekipman kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Yerleşik hayatla birlikte doğan tarımın tarih boyunca
en önemli ürünü olan buğday, şirketimizin entegre
tesislerinde itina ile işlenmektedir. Yükselen talepler
neticesinde 1980 yılında şirkete bağlı ikinci fabrika
kurularak, kapasite 250 tona çıkartılmıştır.

Özenle seçilmiş %100 durum buğdayından, İsviçre
Buhler Turbotermatik makarna hatlarıyla üretilen yirmiyi aşkın makarna çeşidimiz, uygun ambalajlarıyla
tüketicinin beğenisine sunulmaktadır.

1985 yılında un üretiminin yanısıra Dost Makarna da
tüketici ile buluşturularak, yüksek standart ve üstün
kalitesiyle sektördeki yerini almıştır.

Üretim, her safhasında uzman ekipler tarafından test
edilmekte, temiz ve sağlıklı bir şekilde tüketiciye ulaştırılmaktadır.
Fabrikamızda ayrıca talep üzerine muhtelif gramaj-ambalaj kombinasyonlarında üretim yapılabilmektedir.
Üretim birimlerimiz, havaalanı, liman ve demiryollarına yakın konumları sebebiyle müşterilerine çabuk ve
kaliteli hizmet sunabilmektedir.
Dost Makarna – Kavukçu Un; makarna ve un üretimindeki yüksek teknolojisi, kalitesi ve birikimini ISO
9001:2000 ve HACCP (HASİP) ile belgelendirmiştir.
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İlimizin ülke çapında tanınan ve pekçok sektörde üretim yaparak faaliyet gösteren firmalarından olan baktat şriketler grubuna genel bakış:

2011 BURSA Serbest Bölge üretim tesisinin açılışı

Baktat Group olarak bilinen şirket, 1986 yılında 5 kardeş tarafından kurulmuş, bünyesinde şuan 12 Şirket
ve yaklaşık 1500 çalışan bulunmaktadır. Güncel ürün
yelpazesi 2500’ten fazla ürün kapsamakta ve bu
ürünler dünya çapında 52’ den fazla ülkeye satılmaktadır.

Faaliyetlerimizin temelini, müşterilerimize ve tüketicilerimize olan yakınlığımız oluşturmaktadır. Herkes,
kendi bireysel ihtiyaçlarına göre, iyi yemek yeme hakkına sahiptir. Bu ihtiyaçları, her zaman en iyi kaliteyle
karşılayabilmek amacıyla, dünya çapındaki tüketicilerimiz için 27 yıldır Baktat Gıda Maddeleri üretilmektedir.

ŞİRKETİN YILLAR İTİBARİ İLE GELİŞİMİ
1986 Sungurlu’ daki ilk üretim tesisinin kuruluşu (Orta
Anadolu / Türkiye)
1987 5 BAKLAN kardeşi tarafından Mannheim’ daki
BAKTAT şirketinin kuruluşu
1995 Gemlik/BURSA’ daki üretim tesislerinin kuruluşu
(Türkiye Marmara Bölgesi)
1996 BLG Baklan Stuugart satış merkezlerinin açılışı

2011 Akhisar/MANİSA üretim ve paketleme tesisinin
açılışı (EGE BÖLGESİ)

BAKTAT SUNGURLU
Ankara yolu üzerinde kendine ait 15.000 m2 kapalı olmak üzere toplam 21.208 m2 alan üzerine kurulmuş
modern tesislerinde gıda üretimi, uluslararası nakliyecilik faaliyetlerini yürütmektedir ve modern işletmecilik anlayışıyla inşa ettiği alış veriş merkezi, restoran ve benzin istasyonu ile günlük binlerce tüketiciye
hizmet vermektedir. Baktat Sungurlu bünyesinde bu-

1998 Baktat Dinlenme Tesisleri açılışı
2001 BAKFRISCH Berlin satış merkezinin açılışı
2001 BAKTAT Food’s INC. NewJersey USA satış merkezinin açılışı
2004 Turgutlu/MANİSA’ daki üretim tesisinin açılışı(Batı Türkiye/EGE BÖLGESİ)
2006 Fransa’ daki BAKFrance dağıtım merkezinin açılışı
2007 BAKFrich Kehl satış merkezinin açılışı
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lunan paketleme fabrikası ile Bakliyat, Bulgur, Çerez,
Baharat, Hazır Çorba Üretimi, Paketleme, faaliyetini
yürütmektedir. Firmanın 40’ ı idari ve teknik olmak
üzere toplam çalışan sayısı 150 kişi olup ihtiyaca göre
bu sayı mevsimsel olarak artış gösterebilmektedir.
BAKTAT SUNGURLU(ÇORUM)
1990 Yılında Sungurlu/Çorum da 6.000.m2 kapalı
alana sahip fabrikada faaliyet gösteren Baktat A.Ş. 30
kişilik deneyimli personeli ile bulgur üretimi gerçekleştirmektedir.
BAKTAT TURGUTLU
2006 yılında Egetad Gıda sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak
Organize sanayi Bölgesi/Turgutlu Manisa Adresinde
20.000 m2 kapalı 23.000 m2açık olmak üzere 43.000
m2 modern bir işletme olarak kurulmuştur. Baktat
Turgutlu ortalama 250 kişilik üretim kadrosu ile konserve gurubu, turşu gurubu, hazır yemek gurubu ve
sıvı dolum gurubunda üretimi yapmaktadır.
BAKTAT GEMLİK
Gemlik Fabrikası Bursa’nın Gemlik İlçesinde İstanbul
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yolu üzerinde 15.000 m2 si kapalı olmak üzere toplam 27.000 m2 alan üzerinde faaliyetini yürütmektedir. Modern entegre tesislerinde yaş sebze ve meyveden mamul gıda maddesi üretimi yapmaktadır.
Gemlik Fabrikası’nda; 250 si sabit olmak üzere mevsimlik işçiler ile birlikte toplam 400 kişi çalışmaktadır.
Mevcut tesiste Salça Sos gurubu, Konserve gurubu,
Turşu gurubu, Reçel gurubu, Hazır Yemek gurubu ve
Zeytin gurubu olmak üzere 6 ana gurupta 300 çeşit
in üzerinde ürün üretilmektedir. Ayrıca 100 ün üzerinde organik ürün üretmektedir.
BAKTAT SERBEST BÖLGE(BURSA)
2002 yılında kurulan ve Liman Yolu Hisar mevki Gemlik adresinde 1250 m2 kapalı alan üzerinde faaliyet

ÇORUM
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Gösteren Bursa Serbest Bölge Şubesi İçecek gurubu
ürünler ağırlıklı olmak üzere bakliyat, çerez ve baharat
gurubu mamullerin paketlemesini gerçekleştirmektedir. 2010 yılı şubat ayında yapımına başlanan 4.500
m2 kapalı alana sahip fabrika yatırımı yine 2010 yılı
itibarı ile tamamlanarak faaliyete geçmiş ve portföyüne Unlu Mamuller üretimini de katmış bulunmaktadır. Baktat Serbest Bölge, Serbest Bölgede unlu
mamul üretimi yapan ilk ve tek şirket olma unvanına
da sahiptir aynı zamanda. Hali hazırda 70 kişi istihdam
eden Baktat Serbest Bölge yıl sonuna kadar bu sayıyı
110 kişiye çıkarmayı hedeflemektedir.
BAKTAT AKHİSAR
Baktat Akhisar 2009 yılı mayıs ayında kurulmuş olup,
3.500 m2si kapalı 2.500 m2 si de açık olmak üzere
toplam 6.000 m2 alan üzerinde zeytin üretimi gerçekleştirmektedir. Siyah zeytin, yeşil zeytin, dolgulu
yeşil zeytin, dilimlenmiş zeytin, zeytin ezmesi ve zeytin yağı üretimi yapmakta olan Baktat Akhisar, klasik
zeytin çeşitlerinin yanında müşteri talep çeşitlemesi
sonucu, Biber dolgulu yeşil zeytin, sarımsak dolgulu
yeşil zeytin, gibi farklı konsept üretimleri ile farklı bir

konuma sahiptir. Hali hazırda sabit 120 personel ile
üretim faaliyetini gerçekleştirmekte olan Akhisar şubemizin üretim sezonunda personel sayısı 150 ye
çıkmaktadır. Manisa Akhisar da 2011 Temmuz ayında
başlamış olduğu fabrika yatırımını oldukça kısa bir sürede tamamlayan Baktat 1.500 m2 si zeytin işlemesine dönük 6.000 m2 si de depolama amaçlı toplam
7.500 m2 lik yeni fabrikasına taşınacaktır.
Pazardaki sürekli var oluş ve en üst düzey kalite taleplerinin karşılanması, güven ve tanınmışlık seviyesi
sağlamaktadır. Güvenilir markalar talebi arttırır.
Türk asıllı Alman müşterilerimizin ve tüketicilerimizin
ihtiyaçları, faaliyetlerimizin en önemli temelini oluşturmaktadır. Bu şekilde, dünya çapındaki müşterilerimizin güvenini kazanmayı ve tezahür etmeyi başardık.
BAKTAT ürünleri, dünya çapında 52’ den fazla ülkede
bulunmaktadır.
BAKTAT ORGANİK ÜRÜNLER
2008 yılında organik hazır yemek üretimi ile başladığımız organik tarımda, bugün organik konserve grubu, organik salça-sos grubu, organik bakliyat ve unlu
mamuller grubu, organik turşu grubu, organik zeytin
grubu, organik baharat grubu, organik kuruyemiş ve
kuru meyve gibi gruplarla ürün yelpazesini 100 kalemin üzerine çıkartmıştır.
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Yurtiçi ve yurtdışında şirketimiz organikte güzel bir
çizgi yakalamıştır. Yurtdışında Dennree üzerinden
özel ulusal dağıtım yapılmaktadır. Yurtiçinde ve yurtdışındaki satış rakamlarımızla her yıl ciddi bir büyüme
kaydettiğimizi görüyoruz.

PAZARLAMA-ULUSLARARASI FUARLARA KATILMA

KALİTE-ORGANİK SERTİFİKALARI VE ÖDÜLLER

INTL FOOD & PACK SHOW–LIBYA, IRAQ AGRO

•

Özel hizmetlerinden dolayı 2000 yılında ‘’Türkiye
Sipariş Ödülü’’

•

2000 yılında İspanya’daki B:I:D Organizasyon’u
tarafından verilen kalite ve lezzet adına ’’Altın Yıldız’’

•

Belçika’da; 2006, 2007 ve 2011 yıllarından birçok
ürünü için ‘’Üstün TAT Ödülü’’.

1992 Yılından beri BAKTAT; MAI MARKT – RHEIN-NECKAR BÖLGESİ, ANUGA–KÖLN, BIO FACH–NÜRNBERG, SIAL–FRANSA, GOLFOOD–DUBAI, TRIPOLI
FOOD–ERBİL/IRAK, FANCY FOOD SHOW–NEW
YORK ABD, WORLDFOOD MOSCOW–RUSYA, GIDA-CNR EXPO–ISTANBUL, FOOD PRODUCT–ANTALYA fuarlarına katılmaktadır.
PAZARLAMA-REKLAM
•

Markamız BAKTAT, Türk hedef kitleleri arasında,

•

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

%100’lük bir tanınma oranına sahiptir. Bunun ne-

•

OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği

deni olarak ise, BAKTAT’ın yüksek kaliteli ve geniş

•

ISO 14001:2009 Çevre Yönetim Sistemi

ürün yelpazesi ile sayısız pazarlama faaliyetleri

•

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

gösterilebilir.

•

FSSC Standardı (Food Safety System certification
22000:2010)

•

BRC v6 Food System (Global Standard for Food
Safety - Issue 6:January 2008 Achieved Grade A)

•

IFS v5 System (International Food Standard Version 5,August 2007 on Higher Level)

yönetmektedir. Markamız BAKTAT, Türk TV is-

Organik Tarım Müteşebbis Sertifikası (TR) (Türkiye
için geçerli organik sertifika)

yerel TV istasyonlarında belirli aralıklarla, Avrupa

•

For E.U. Third Country Organic Products Certificate (EU) (AB ülkeleri için geçerli organik sertifika)

ce bölgesel düzeyde tanınmakla kalmamış aynı

•

USDA National Organic Program Certificate(NOP) (Amerika için Geçerli organik sertifika)

şımıştır.

•

FDA CERTIFICATE OF REGISTRATION

•

World Quality Commitment (Quality Star Award)

manları Koruma Projesi gibi pek çok sosyal so-

•

Certificate of Superior Taste Award 2007

rumluluk projesine destek vermekte), spor orga-

•

2008 yılında ‘’Küresel Gıda Güvenliği Standardı’’ndan sertifika ve takdir belgeleri

nizasyonları başta olmak üzere,pek çok alanda

•
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•

Türkiye’deki pazarlama merkezimiz, hem uluslararası pazarlama operasyonlarını yürütmekte
hem de Avrupa ve Türkiye’deki TV-Reklamlarını
tasyonları ile RNF (Rhein Neckar Fernsehen )gibi
genelinde yayınlanan reklamlar aracılığıyla, sadezamanda tanınırlığını ulusal sınırların ötesine ta-

•

Firmamız; Sungurlu / ÇORUM’daki BAKTAT Or-

sponsor olabilmektedir.

ÇORUM

Tiryaki

Tiryaki Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. Tic. A.Ş.
Çorum Şube olarak Organize sanayi bölgesi 5.cad.
No:3 adresinde 40 bin tonluk depo kapasitesi, teknolojik cihazlarla donanımlı modern laboratuvarı ve
uzman personelleri ile lisanslı depoculuk alanında
hizmet göstermektedir..
Lisanslı Depolarda, buğday, arpa, mısır ve çeltik gibi
tarım ürünleri depolanabilmektedir. Depolara gelen
ürünler yetkili sınıflandırıcı (Çorum Ticaret Borsası)
personeli tarafından modern laboratuvarda analiz sonucu ürün cinsi, kalitesi, sınıfı gibi veriler belirlenerek
ürün senedi karşılığı kabul edilmektedir.
Depolara alınan ürünlerin haftalık ve aylık ilaçlama,
havalandırma gibi rutin bakımları yapılarak ürün kalitesi korunmaktadır. Ayrıca ürünler sigorta ettirilmektedir.
Lisanslı Depoculuk Nedir?
Tarım ürünleri ticaretini kolaylaştırmak, depolanması
için yaygın bir sistem oluşturmak, ürün sahiplerinin
mallarının emniyetini sağlamak ve kalitesini korumak,
ürünlerin sınıf ve derecelerinin yetkili sınıflandırıcılar tarafından saptanmasını sağlamak, tarım ürünleri lisanslı depo işleticilerinin kişiler arasında ayrım
yapmaksızın tarım ürünlerini kabul etmelerini temin
etmek, ürünlerin mülkiyetini temsil eden ve finansmanını, satışını ve teslimini sağlayan ürün senedi çıkartmak ve standartları belirlenmiş tarım ürünlerinin
ticaretini geliştirmek üzere, 5300 sayılı tarım ürünleri
lisanslı depoculuk kanuna dayanılarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gözetimi altında kurulan işletmelerdir.
Lisanslı Depoculuğun Faydaları Nelerdir ?
A) Üreticiler Açısından;
1. Güvenli, Sigortalı ve sağlıklı depo,

2. Ürün satış döneminin bütün bir yıla yayılması,
3. Ürün senetlerini teminat göstererek, uygun koşullarda kredi temini,
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4. Laboratuvar koşullarında, ürün standardını belirleme, Ürününü satarken, çok sayıda alıcının rekabetinden yararlanma,
5. Ürününü, fiyatların en yüksek olduğunu düşündüğü dönemde pazarlama,
6. Ürün senedi karşılığı yapılacak satışlarda, stopaj
muafiyeti.
B) Tüccar ve Sanayiciler açısından;
1. İşletme, ihtiyaçları için depo inşa etme maliyetinden kurtulma,
2. Sağlıklı depolama, talep ettikleri miktar, tür ve kalitedeki ürünü güvenilir şekilde, elektronik ortamda,
mekan sınırlaması olmaksızın, kısa zamanda temin
etme,
3. Ellerinde tutacakları ürün senetleriyle, ileride olası
fiyat farklılıklarından korunma,
4. En iyi fiyattan alım satım, ellerindeki ürün senetlerini teminat olarak kullanarak, bankalardan uygun
koşullarda kredi sağlama olanağı.
5. Ürün Senedi Karşılığı yapılacak satışlarda Gelir Vergisi, Kurumlar vergisi ve Katma değer vergisi muafiyeti.
Tüm değerli üreticiler ve tedarikçiler, ürünlerini güvenli
ve sağlıklı depo sıkıntısı çekmeden, ürününün kalitesini yitirmeden sıfır risk ile depolanabileceği, istendiği
zaman da ürünü çekebileceği, ürün senetlerini teminat göstererek kredi temin edebileceği lisanslı depoculuk faaliyetini sürdüren Tiryaki Lisanslı Depoculuk
A.Ş. Çorum Şubesi’nden faydalanmalıdırlar.
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UĞUR MAKİNE
Uğur Makina Sanayi, un, irmik, yem, pirinç, tuz, makarna, şeker rafineri projeleri, çelik konstrüksiyon bina,
çelik silo ve anahtar teslim fabrika tesislerini yapmak
konusunda 46 yıllık tecrübesi, kalitesi ve ismiyle sektöründe kendisini ispatlamış bir kuruluştur. İsmini bir
kalite simgesi haline getirmesiyse ticari hacmi, üretim
hacmi ve dünya çapında verdiği kaliteli müşteri hizmeti sayesinde mümkün olmuştur.
Gelişen teknolojik üretim standartlarını fabrikada kullanarak üretimini her geçen gün daha üst kalite ve
kapasiteye taşımaktadır. İhtiyaca göre istenen veya
belirlenen son teknoloji ve yüksek kaliteli ürünlerini düşük fiyat ve kısa nakliye süresiyle müşterilerine
ulaştırmayı garanti eder.
2009-2010 yılı çerçevesinde üretim alanını, şirket yatırımlarıyla 20.000 m ² ye çıkmıştır. Bu yeni alanın kattığı güç ve imkânlarla, daha kaliteli ve daha seri üretim
yapmayı amaçlamaktadır. Yapılan yatırım sadece üretim alanıyla sınırlı kalmayıp, personel bakımından da
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ciddi yatırımlar yapılmıştır. Şirket bünyesindeki mühendis kadrosunu genişletmekle beraber, deneyimli
teknik personel sayısını da 60’a çıkarmıştır. Bu kadro
teknik, mühendislik ve proje kısımlarından oluşmaktadır. 250 kişilik üretim personeli, daha kaliteli hizmet
vermek amacıyla sürekli yapılan eğitimlerle tecrübe
kazanmaktadır.
CNC tezgâhlarında kullanılan CAD-CAM ve lazer kesim sistemleriyle üretilen makinalarda hata payı sıfıra
inmektedir. Türkiye ‘de sektöründeki en büyük lazer
kesim hattına sahip olması ve bünyesine yeni kattığı robot kaynak ünitelerinin sağladığı üstün üretim
hızı avantajı ve kaliteli üretim ile müşterilerine verdiği
önemi tekrar göstermektedir. Müşteriye uygun ürünü, en kısa sürede, en uygun fiyata ve sıfır hata payıyla
güvenle ulaştırmak şirketin amaçlarından biridir.
2001 yılından itibaren Uğur Makine, AQA tarafından
ISO-9001 kalite güvence sertifikası ile belgelendirilmiştir.

ÇORUM

İhracatta % 90 oranında artan iş hacmi, 46 yıllık deneyimlerinin getirdiği tecrübeyle ele alındığında danışmanlık, mühendislik, makine üretimi gibi konular
ve un, irmik, yem fabrikalarına makine teminatından,
müşterine anahtar teslim tesis olarak yapılmasıyla
mümkün olmuştur. Her türlü un irmik yem pirinç tuz
makarna ve şeker rafineri projeleri, montaj yapımı ve
bu rafinelerinin anahtar teslim tesisler şeklinde yapmak gücüne sahip olan şirket, bahsi geçen çok sayıdaki sektörlerde müşterilerine sunduğu kaliteli hizmet
anlayışıyla adını duyurmuştur. Ayrıca istenmesi durumunda müşterilerine yaptığı tesislerde, üretim ve bakım eğitim hizmeti de verilmektedir.
Buna ilaveten araştırma ve geliştirme üzerinde de
müşterilerine sadece makine konusunda değil, aynı
zamanda yetenekli ve üretim prosesini bilen teknisyenleri ile satış sonrasında, müşteri elemanlarına bölgesinde eğitim vermektedir.
Bu hizmet anlayışıyla çalışan şirket, satış öncesinde olduğu gibi, satış sonrasında da müşteriye en iyi
hizmeti vermeyi amaçlamaktadır. Gerekli konularda
müşteri personeline verilen eğitime ek olarak, satış
sonrası en az 15 yıl boyunca ürünlerine sağladığı yedek parça teminatı, standart servis anlayışı ile müşterine verdiği önemi ispatlamıştır.
Uğur Makina müşterilerine;
•

Un Değirmenleri

•

İrmik Değirmenleri

•

Yem Fabrikaları

•

Pirinç Fabrikaları

•

Tuz Fabrikaları

•

Makarna Fabrikaları

•

Şeker Fabrikaları

•

Mısır Değirmenleri

•

Çelik Silo ve taşıyıcı ekipmanları, hammadde ve
ürün silolama tesisleri

•

Elektrik ve PLC otomasyon sistemleri

•

Tartma, dozajlama, karıştırma makineleri ve ekipmanları

•

Torbalama ve paketleme makineleri

•

Laboratuar ekipmanları, yedek parça

•

Çelik konstrüksiyon binalar

•

Yardımcı üniteler (taşlama tezgâhları, yangın
söndürme sistemi, vs…)

•

Bunlara ek olarak;

•

Teknoloji know-how, Mühendislik montaj ve Diyagram uygulamarı

•

Fabrika kurma ve Çalıştırma

•

Eğitim

•

Satış sonrası Hizmet

•

Yedek Parça Temin Garantisi

•

Akış diyagramları, genel layoutlar, bitmiş bina çizimleri

•

Bina çizimleri, çelik konstruksiyon veya betonarme inşaat çizimleri

•

Araştırma ve Geliştirme

Sektörden

BORSASI

gibi hizmetleri sunmaktadır.
Makine üretimi ve anahtar teslim projelerin yanı sıra,
projelerin tamamlanması sonrasında isteğe göre
güçlü teknik kadrosuyla tesislerin işletilmesi konusunda da destek vermektedir. Bu destek sayesinde
ürünlerinden maksimum performansı kolay ve doğru
şekilde alınması amaçlanmaktadır.
Uğur Makinenin vizyonu ve misyonu her zaman müşterilerine en hızlı şekilde, en kaliteli hizmeti sunmaktır.
Satış sonrasında da müşterine verdiği hizmetle, hem
onlara daha yakın olmak, hem de destek vermek şirketin amaçlarındandır.
Günümüzdeki konumuna müşterilerine verdiği sistematik kaliteli hizmet anlayışıyla gelen Uğur Makina,
müşterilerinden aldığı destekle sektöründe lider konumuna gelmiş ve yine onların desteğiyle gelecekte
de bu konumunu korumaya devam edecektir.
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ÇORUM UN
Firma, 1985 yılında Çorum-Ankara Karayolu
6.km’de kurulan fabrikada ÇORUM UN İRMİK MAK.
SAN. TİC.LTD. ŞTİ. unvanı ile üretime başlamıştır.
Değişen teknoloji şartları ve yeniliklere uyum sağlayarak hammaddeyi en iyi şekilde değerlendirip
kaliteli ürün elde etmek ve müşteri memnuniyeti
prensipleri ödün vermeden geliştirerek uygulanmaktadır.
Yurt içinde ve yurt dışında anahtar teslimi komple,
un, irmik ve yem fabrikaları kurmak üzere UĞUR
MAK. SAN. TİC.LTD. ŞTİ. kardeş kuruluşlar olarak
faaliyetine devam etmektedir. Un Fabrikaları ve
değirmencilik sektöründeki değişiklikler ve gelişen
teknoloji, en son teknoloji ürünü makineler ile donatılmış yeni bir fabrikanın kurulmasını gerektirmiştir. Bu amaçla 1990 yılında ALTIN UN İRMİK VE GIDA
SAN. TİC.LTD. ŞTİ. unvanı ile yeni bir şirket kurularak
tesislerin inşasına başlanmıştır. İnşaat ve makine
montajı, 1999 yılında tamamlanarak Çorum’un en
büyük ve en modern fabrikası olarak üretime geçilmiştir. Hali hazırda ÇORUM UN İRMİK ve ALTIN UN
olarak üretimlerine devam etmektedir.
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Borsamız Tapusuna Kavuştu
Milli Emlak Genel Müdürlüğü Kompleksin tapusunu
borsaya devretti
Çorum Ticaret Borsası’nın tapu sorunu çözüme kavuşturuldu. Çorum Ticaret Borsası tarafından, Maliye
Bakanlığı ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından borsa kompleksinin üzerinde bulunduğu yaklaşık 100 dönümlük arazinin tapu kütüğünde bulunan şerhin kaldırılması için istenen 6 milyon 939 bin
106,30 TL’lik taşınmaz rayiç değerinin yüzde 3’ü olan
208 Bin 173 TL Hazine Müsteşarlığı Muhasebe Müdürlüğü’nün hesabına yatırıldı. Bunun üzerine de 31
Aralık 2013 tarihinde, ilgili yerin mülkiyeti tamamen
borsaya devredilirken, tapu senedi Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş’a teslim edildi.
Tapu devri nedeniyle Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş ve borsa yöneticileri Milli Emlak Müdürü Fatih
Kansu Yıldırım’a teşekkür ziyaretinde bulundu.
Bektaş, kompleks arazisinin 2002 yılında hazineden
büyük uğraşlar sonucu üzerinde yatırım yapılması ve
istihdam sağlanması şartıyla borsaya tahsis edildiğini
hatırlatarak, tahsisin ardından yapılan özverili çalışmalar sonunda bu araziye 16 milyon TL’lik bir yatırımla borsa kompleksinin yapıldığını söyledi.

Yapılan yatırım ardından, 5 yıllık olan beklenme süresinin 12 Temmuz 2013 tarih; 28315 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6353 sayılı yasanın 25.maddesi ile 4706 sayılı yasaya eklenen geçici
14. maddesinin (a) bendi gereğince yaptıkları müracaat ile Başbakanlık makamının 20 Aralık 2013 tarih
1389 sayılı oluru ile uygun bulunduğunu dile getiren
Bektaş, “Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Çorum merkez Çepni mahallesinde
bulunan, 335 ada, 80 parseldeki borsa kompleksimizin üzerinde bulunduğu taşınmazın tapu kütüğünde
bulunan şerhin kaldırılması için istenen 6 milyon 939
bin 106,30 TL’lik taşınmaz rayiç değerinin yüzde 3’ü
olan 208 bin 173 TL Hazine Müsteşarlığı Muhasebe
Müdürlüğü’nün tahsilat hesabına 30 Aralık 2013 tarihinde borsamızca yatırılmıştır. Bunun üzerine de 31
Aralık 2013 tarihi itibariyle ilgili yerin mülkiyeti tamamen borsamıza geçmiştir. Bu devrin gerçekleşmesinde büyük emeği geçen geçmiş ve mevcut tüm borsamız yöneticilerine, borsamız çalışanlarına teşekkür
ediyoruz. Tapumuzun borsamıza ve tüm üyelerimize
hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
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Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü
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Çorum’da Tarım Sektörünün
Temel Sorunları ve
Çözüm Önerileri
Tarım, Türkiye için hayati öneme haiz bir sektördür.
Ülke nüfusunun % 35’lik bir bölümünü bulundurması
yanında genel ekonomiye tüm sorunlarına rağmen direkt olarak % 13-14’lük bir katkı yapabilmesi, hammaddesi tarımdan kaynaklanan sanayi ile birlikte değerlendirildiğinde bu katkının çok daha fazla olduğu açıktır.
İlimiz ekonomisinde Tarım önemli bir yere sahiptir. İlin
toplam yüzölçümü 1.278.381 ha. olup bunun % 47 ’si
yani 603.254 ha.lık bölümü tarım alanlarıdır. Bu miktar
toplam yüzölçümün % 47’ini oluşturmaktadır. Tarım
arazilerinin 526.151 ha. kuru, 77.103 ha. ise sulu tarım
arazisidir. Çayır-mera olarak kullanılan arazi varlığı ise
134.076 ha dır. Tarım ve hayvancılık için kullanılan
737.330 ha alan ilimiz yüzölçümünün %57’lik kısmıdır.
İlimiz ekonomisinde tarım önemli bir yere sahiptir. İlimizdeki yaklaşık 46.000 adet çiftçi ailesindeki 173.334
kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. İlimiz 2012
yılı toplam tarımsal üretim değeri 1.418.181.199 TL olarak gerçekleşmiştir.
İl’de yetişen başlıca ürünler buğday, arpa, nohut, çeltik, şeker pancarı, yağlık ayçiçeği, kuru soğan gibi tarla
bitkileri yanında üzüm, elma, ceviz, kiraz gibi önemli
meyve ürünleri ve ağırlıklı olarak iç pazarda tüketilen
sebze ürünleridir. Son yıllarda sebze yetiştiriciliği açık
alanlardan örtü altı alanlara kaymakta, plastik örtülü
sera alanları yaygınlaşmaktadır.

TARIM ALANLARININ DAĞILIMI KULLANILIŞ
ŞEKLİ
Tarla Arazisi
Nadas
Sebze bahçeleri
Meyve-Bağ Arazisi
Süs Bitkileri
TOPLAM
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Çorum ilinin ekolojik yapısı Orta Anadolu ve Karadeniz
Bölgesi arasında iklim karakteri göstermektedir, ancak
daha ziyade Orta Anadolu iklim özellikleri göstermekte
ve il tarımına etkisi yazlık ürünlerde mutlak sulama gerektirmektedir.
Türkiye tarımının önemli yapısal sorunları bulunmaktadır. Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda 1 milyon civarında olan işletme sayısı bu gün 4,5 milyon civarında ve
tarım işletmesi başına ortalama arazi miktarı 55 dekar
civarındadır. Bu araziler de en az 5-6 parçadır. Bundan
dolayı çiftçilerimiz “ticari tarım” yapmayıp “geçimlik tarım” yapmak durumundan kalmıştır. Benzer durumlar
ilimizde de yaşanmaktadır.
Eğitim düzeyinin ve tarımdan kazanılan gelirin düşük
olması nedeniyle çiftçilerimiz yaptığı işe gerekli önemi
vermemekte, tohumluk, gübre, ilaç gibi tarımsal girdi
kullanımında komşusundan, akrabasından, ya da bu
girdileri satın aldığı kişi veya kuruluşlardan teknik danışmanlık desteği sağlamaktadır. Yapınla yanlış uygulamalar ve girdilerin yüksek olması tarımsal ürün fiyatları ve
üretim maliyetleri ülkemizde yüksektir.
Hayvancılıkta da yapı aynı olduğu için ve küçük işletmelerde modern teknolojinin uygulanması zor ve masraflı
olduğundan Türkiye’de birim alan ve birim hayvandan
elde edilen ürün verimleri düşük buna rağmen maliyetler çok yüksektir. Aşağıdaki tabloda hayvancılık işletmelerinin kapasitelerine göre dağılımı görülmektedir.

ALAN (HA)
346.428
196.818
10.387
10.542
564.175

TARIM ALANLARI
İÇİNDEKİ ORANI (%)
61
35
2
2
100

ÇORUM

Kapasite (Baş)
1-10 Baş
11-25 Baş
26-50 Baş
51-100 Baş

İşletme Sayısı (Adet)
18.601
3.987
2.157
225

Kapasite (Baş)
101-200 Baş
201 Baş ve Üzeri

İşletme Sayısı (Adet)
32
8

TOPLAM

25.009
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İlimizde hayvancılık sektörü tarımsal yapı içerisinde
önemli bir yer tutmaktadır. İlimizde; 2013 yılı itibariyle 202.885 adet Büyükbaş, 140.565 adet Küçükbaş,
3.828.931 adet Kanatlı ve 33.849 adet Arı Kovanı vardır.
Yıllara Göre Hayvan Varlığı
Hayvan Varlığı (Baş)
2008
171.246
154.898
3.260.581
30.542

Büyükbaş
Küçükbaş
Kanatlı
Arılı Kovan

2009
172.563
103.296
3.727.472
30.556

Aşağıdaki tabloda da 2012 yılı verilerine göre ilimizdeki
hayvancılık durumu ayrıntılı olarak gösterilmiştir.
Cinsi

2012

Yerli
Kültür Melezi
Kültür
Büyükbaş
SIĞIR TOPLAM
Manda
Büyükbaş Toplam
Koyun
Küçükbaş
Keçi
Küçükbaş Toplam
Kanatlı
Arı Kovanı

31.999
83.652
80.634
196.285
1.817
198.102
135.874
25.487
161.361
4.360.032
33.218

İlimizde hayvancılık genelde aile işletmesi şeklindedir.
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzün çalış-

2010
192.027
132.958
3.915.868
29.299

2011
202.885
140.565
3.828.931
33.849

2012
198.102
161.361
4.360.032
33.218

maları ve yapılan destekler sonucu kültür hayvancılığında önemli ilerlemeler olmuştur. Bu ilerleme, ırk ıslahı ve birim hayvandan alınan verimde artış şeklinde
ortaya çıkmıştır.
İlimizde yumurta üretimi önemli bir yer tutmaktadır.
İlimizin Hayvancılık kapasitesi özellikle tavukçuluk yönünden önemli yer tutmaktadır. İlimizde ticari olarak
aktif işleyen 100 civarında tavukçuluk işletmesi bulunmaktadır. Türkiye’de üretilen yumurtaların % 4,6’sı
ilimizde üretilmekte ve Türkiye sıralamasında ilimiz yumurta üretiminde 8. sırada yer almaktadır.
İlimizin hayvancılık varlığıyla Türkiye de ancak özellikle damızlık sığır yetiştiriciliğinde de son yıllarda kapasitesi yüksek işletmelerin kurulmasıyla süt ve damızlık
yönünden yüksek potansiyele ulaşmış durumdadır. İlimizde 25.000 civarında Damızlık hayvancılık işletmesi
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vardır. Ancak bu işletmelerin ekonomik ölçüde bulunan 50 baş ve üzeri 265 civarında işletme vardır. İşletmelerde üretilen sütler ise Üretici birlikler ve Damızlık
Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından alınarak Süt ve Süt
Ürünleri işleyen ulusal firmalara satmaktadır. İlimizde
Kargı, Mecitözü ve Merkez Süt üreticileri birliği ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği de kurulmuş olup aktif
olarak görevlerini sürdürmektedirler.
Çorum’da hayvan besiciliği, yıl boyu ilin et ve kurban
bayramında kurbanlık ihtiyacını karşılamak üzere yapılmaktadır. Besicilik için hayvanlar; çiftçilerden, diğer
illerden veya hayvan pazarından temin edilmektedir.
Besicilerimizin yaşadığı en büyük sorunların başında et
fiyatlarındaki dalgalanmalar ve ülkemizdeki kaba yem
açığı gelmektedir. Bu sorunlar sektörü daha da kırılgan
bir yapıya büründürmektedir.
Çorum ilinde canlı hayvan ve et ürünleri pazarlanmasındaki sorunların giderilebilmesi için;
Hayvan pazarlarının altyapısı modernleştirilmeli (ahır,
mezbaha, yem tedariki, haberleşme, nakliye hizmetleri),
Çorum Ticaret Borsası’nın kurmayı planladığı canlı
hayvan borsası hayata geçirilmeli, borsada arz-talep
durumuna göre kalite bazında tek bir fiyat belirlenmeli ve malını satan üretici parasını tahsil etmede hiçbir
riskle karşılaşmamalıdır.
Kaba yem ekilişini cazip kılmak için destek miktarlarının her yıl artırılması,
Uzun vadeli (besi sürecini kapsayan)
ve 0 faizli banka kredilerinin uygulanması,
Krizlerde kredi erteleme sistemlerinin devreye girmesi ile yurt içindeki et fiyatındaki dalgalanmanın önlenmesi için tedbir alınması.
İlimizde 25.009 adet süt üreten işletme
vardır. Bunların kapasiteleri de küçüktür. İlde bulunan bu küçük kapasiteli süt işleme tesisleri ürettikleri
süt ürünlerini İl düzeyinde pazarlamaktadırlar. Sütün
işlenip çeşitli süt mamulleri olarak tüketiciye ulaştırıldığı
durumda ise üreticiden çıkan süt, toplayıcı-sanayi-toptancı ve perakendeciden oluşan bir pazarlama zinciri
ile pazarlanmaktadır.
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Sütün kooperatiflere ait tesislerde işlendiği durumda süt, köy toplayıcıları yanında doğrudan kooperatif
üyesi üreticiden de temin edilmektedir. İl merkezindeki
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Süt Üreticileri Birliği
topladıkları sütü, yapılan ihalelerle Türkiye geneline hitap eden Sütaş, Ülker, Dimes ve Pınar gibi kuruluşlara
vermektedirler.
İlçelerde faaliyet gösteren birlikler de sütlerini yukarıda
adı geçen firmalara, doğrudan Ankara’daki firmalara ya
da süt toplayan aracılara vermektedirler.
İlimizin 2012 yılı süt üretim miktarı 238.224 tondur.
Süt üretimi ve pazarlamada karşılaşılan sorunlar:
Süt üretiminin yıl içerisinde düzenli bir dağılım göstermemesi,
İldeki süt üreten işletmelerin küçük kapasiteli olmasının üretim ve pazarlama (süt toplama gibi) maliyetini
artırması,
İlde büyük çaplı bir süt işleme tesisi bulunmayışı dolayısıyla sütün ekonomik olarak değerlendirilememesi,
Bu sorunların çözülmesinde kısa vadede süt pazarlamasının geliştirilmesi, bunun için özellikle ilimizde süt
işleme tesislerinin kurulması, bu tesislerin de tüketici
eğilimli pazarlama konusunda üreticileri eğitilmesi ve
rekabette ürün farklılaştırma konusunun önemini kavramaları yönünde yapılacak çalışmalar katkıda bulunacaktır. Yine kurulan birlikler; süt pazarlamasını kolaylaştığı için önümüzdeki yıllarda işletmelerdeki hayvan
sayılarının artacağı, süt üretiminin yıl içerisinde düzenli
olarak aynı değerlerde seyredeceği tahmin edilmektedir. Birliklerin, üreticilerin ürününü pazarlama dışında,
girdi temininde rol oynaması üretim maliyetlerinin düşmesine de yardımcı olacaktır.
İlimizin toplam mera varlığı 145.000 ha civarındadır.
Mera varlığımız yönünden ilimiz kendine yetersizdir.
Koyunculuk yönünden ise genelde merada ve açıkta
işletmecilik anlayışı hâkim olup sabit işletmeler yoktur.
Tavukçuluk sektöründe özellikle 1986-1996 yılları arasında KKDF uygulaması ile Çorum’da yumurta tavukçuluğu alanında önemli gelişmeler olmuştur. 2009 TÜİK
verilerine göre en çok yumurta üretimi Ege bölgesinde
yapılmaktadır. Üretim iller bazında incelendiğinde, aralarında ilimizin de bulunduğu Balıkesir, Afyon, Bursa,
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Konya, Çorum, Kayseri ve Manisa en yoğun yumurta
üretimi yapılan iller olup; Türkiye yumurta üretiminin
%75-80 bu illerden karşılanmaktadır. Türkiye’de üretilen yumurtaların yaklaşık % 7’si ilimizde üretilmekte ve
Türkiye sıralamasında ilimiz yumurta üretiminde 8. sırada yer almaktadır. İlimizde ticari olarak aktif işleyen
100 civarında tavukçuluk işletmesi bulunmaktadır.
1986 yılında yumurta üretiminde yaşanan krizin etkisi
ve pazarlama sorununu çözebilmek amacıyla ilimizde Çorum Yumurta Üretim ve Pazarlama A.Ş. kurulmuştur. Yine Merkezdekine benzer bir şirkette İskilip
İlçesinde, İskilip Yumurta Pazarlama A.Ş. adı altında
kurulmuştur. İyi ve etkin bir pazarlama organizasyonu
tüketici talep ve tercihlerini üretim kesimine eksiksiz
ulaştırabilmelidir.

Türkiye’de ve özellikle Çorum’da yumurta tavukçuluğunun en önemli sorunu üretim fazlalığı ve pazarlama
sorunudur. Zira ülkemizde 2005- 2010 yılları arasında
yumurta tavuğu sayılarına bakıldığında yaklaşık %17,7
artış göstermiştir. Buna paralel olarak iç ve dış pazar
taleplerinde aynı orandan bir artış olmamasından yumurta üretiminde fazlalık meydana gelmiştir. Bu sorunun çözümü için öncelikle iç piyasada tüketimin artırılması ve dış piyasada da özellikle Orta Asya ve Doğu
Avrupa pazarının korunması ve genişletilmesi gereği
bulunmaktadır. Ancak üretim fazlalığı sorununun çözümü için, ülkesel düzeyde yumurta üretim ve pazarlamasının yönlendirilmesi zorunlu görülmektedir.
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Aşağıdaki tabloda, 2003-2012 yılları arasında Çorum’da
yumurta üretim miktarları verilmiştir.

Türkiye ve Çorum’da Yumurta Üretimi
Yıllar

Çorum Tavuk
Adedi

Çorum Üretim
(Adet)

Türkiye Tavuk
Adedi

Türkiye Üretim
(Adet)

Çorum İlinin
Payı (%)

2003

2.719.000

656.495.000

349.402.117

12.666.782.000

5,2

2011

3.829.146

936.173.131

241.498.538

14.916.383.000

6,3

2012

3.828.931

1.100.000.000

241.498.538

14.911.000.000

7,3

Yumurtanın hassas bir ürün olduğundan üretildiği yerlerden, minimum zayiat ile tüketicilere ulaştırılabilmesi
için ürüne bir dizi pazarlama hizmeti yapılması gerekir.
Bunlar; toplama, standardizasyon, ambalajlama, taşıma, depolama, satış ve fiyat oluşumu olarak sıralanabilir. Bu hizmetlerin küçük üreticilerce düzenli olarak
yerine getirilmesi oldukça güç olmaktadır. Bu bakımdan yumurta üreticileri; Çorum, Kayseri ve Konya’da
yumurta üretim ve pazarlama anonim şirketleri ve Ege
Bölgesinde ise kooperatifler kurarak, bu hizmetleri düzenli olarak yapabilmektedirler.

pazarlama açısından en büyük sorun üretici örgütlenmesinin olmayışı ya da örgütlenmeye yeni başlanmasından dolayı ortaya çıkan sorunlardır. Ekonomik örgütlenmede kooperatifler, kooperatif şirketler, şirketler
ya da üretici birliklerinden her hangi biri tercih edilebilir.
Önemli olan bu oluşumlarda üretim alt sektörleri itibariyle ihtisaslaşmanın ön planda tutul masıdır. Ayrıca
sektörde deneyimli kişilerin yönetim kadrolarında bulunması kurumsallaşmak ve kurumsal bir
kimlik kazanmayı sağlayacağı gibi başarıyı da
artıracaktır.

Pazarlamadan beklenen etkinliğin sağlanabilmesi aynı
zamanda üretici örgütlenmesi ile yakından ilgilidir. Çorum İlinde üretici örgütlenmesinin yetersizliği verim ve
kaliteyi artırmakta önemli bir sorun olarak durmaktadır.

Çorum İlinde Tavukçuluk İşletmelerinin birçoğunun
kendi yem hazırlama üniteleri olduğu gibi, ilde bulunan 21 adet de Yem Fabrikasından da yem ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar.

Hayvancılıkta üretimin örgütlenmesinden amaç; üretimde bulunan işletmelerin ekonomik açıdan gelişmelerini sağlamak, geçimini bu alandan temin eden
kesimin sosyal ve ekonomik refahını artırmaktır. Tarım
sektörünün genelinde olduğu gibi Çorum İlinde de

Yem fabrikaları için zaruri hammadde olan soya
ve dane mısır temini İl dışından yapılmakta olup,
ilimizin bu iki üründeki üretim oldukça düşüktür. Bu
durum yem sanayicilerinin diğer illerdeki rekabet güçlerinin azalmasında önemli etkenlerinden birisidir.
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Araştırma

tim planlaması yapılamaması, birçok üründe “üretim
açığı” bazı ürünlerde de stok fazlalıkları oluşmasına ve
sonuçta çiftçilerimizin zarar etmesine sebep olmuştur. Bu konuda özellikle ilimizde soğan üretiminde bu
tür problemler yaşanmaktadır. Tüm bunlar kırsaldan
kentlere göçü hızlandırmıştır. Tarımla uğraşan nüfus
giderek orta yaşın üzerine çıkmaya başlamıştır. Bu da
tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir.

Hayvancılık emek-yoğun bir üretim faaliyeti olup, tarım
işletmelerinde atıl haldeki işgücünün değerlendirilmesinde önemli role sahiptir. Hayvansal üretimi arttırmak
için verim kabiliyeti yüksek hayvanlara sahip olmak, bakım besleme sorunlarını çözmek ve hastalıklarla etkin
bir mücadele yapılması gerekir. Hayvansal ürünlerin
üretiminin artması tüketim artışını da beraberinde getirecektir. Bu durum ise ülkemizde yıllardır önemli bir
sorun olan hayvansal protein açığının çözümlenmesine anlamlı katkılar yapacaktır.
Ülkemizde tarımın bir diğer sorunu da örgütlenme
sorunudur. Maalesef ülkemizde kooperatifçilik gelişmemiş profesyonelce yönetilemeyen kooperatiflerde
yaşanan sıkıntılar da kötü örnek olmaktadır. Bunun
neticesinde üreticiler ürettikleri ürünleri kendileri pazarlamak zorunda kaldıklarından fiyat belirleme, piyasa
oluşturma gibi bir güçten mahrumdurlar. Örneğin Çorum İlinde önceki yıllarda süt fiyatları yeterli değilken,
1999 yılı sonlarında İlde kurulan süt birliği sayesinde
üretici eline geçen süt fiyatlarında artışlar sağlanmış
ve bu durum ilçelere de örnek olmuştur. İlçelerde de
İldekine benzer birlikler Kaymakamlıklar önderliğinde
kurulmuş ve kurulmaya devam etmektedir. Ayrıca ilde
oluşan süt fiyatı süt toplayıp diğer illere pazarlayan kişileri de etkilemiş, çiftçinin eline geçen süt fiyatları buralarda da artmıştır. Hâlbuki tarımı gelişmiş ülkelerde
üreticilerin kendi aralarında kurdukları güçlü tarımsal
örgütler ve kooperatifler başta tarıma dayalı sanayi olmak üzere devlet ve uluslararası firmalarla dahi pazarlık
yapabilmektedir.
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Mevcut tarımsal yapı tarım işletmelerinin göç vermesine neden olmaktadır. Bölgemizde nohut, mercimek
ve kuru fasulye üretim potansiyeli yeniden harekete
geçirilmelidir. Üretim maliyetleri nitelikli tohum kullanımı, uygun bakım ve gübreleme ile rahatlıkla düşürülebilir.
Tarımda diğer önemli bir sorun da çevre sorunlarıdır.
Doğal kaynakların ve çevrenin korunması, geliştirilmesi ve bu kapsamdaki faaliyetlere çiftçilerin örgütlü katılımının sağlanması, çevreyle uyumlu tarımsal üretim
ve sürdürülebilir bir tarımsal kalkınmanın gerçekleştirilmesi, gen kaynaklarının korunması, organik tarımın
verimde bir azalma yaratmayacak önlemler alınarak
yaygınlaştırılması Türkiye tarımının bir başka ve önemli
sorunudur.
Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de tarıma dayalı
sanayi oldukça gelişmiştir. İlimizde un, yem ve çeltik
fabrikaları bu konuda önemli tesisleridir.
Kaynaklar:
Yrd. Doç. Dr. Okan GAYTANCIOĞLU, Türk Tarımının Temel Sorunları
ve Çözüm Önerileri, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarım
Ekonomisi Bölümü
E. Elfaz ERMİŞ, Çorum İli Hayvancılık İşletmelerinin Genel Durumu
Problemleri Ve Çözüm Önerileri, Çorum Temmuz 2013
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Ali Uyanık

OĞUZLAR İLÇEMİZ VE

Oğuzlar Belediye Başkanı

OĞUZLAR CEVİZİ
İlçemiz İç Anadolu bölgesinin bittiği Karadeniz bölgesinin başladığı, Çorumun kuzeyinde, Kızılırmak havzasında dar bir vadide, dik yamaçlar üzerine kurulmuştur.
Bu coğrafya içerisinde barındırdığı doğal güzellikleri,
havası, suyu, sislerin arkasına gizlenmiş
tepeleri ve heybetli dağları ile yeşilin huzur veren güzelliğini bütün
doğallığıyla görebileceğiniz eşsiz
bir yerdir. Bölgemizde yer alan
Obruk barajı bu güzellikleri ve
içerisinde barındırdığı bereketi kutsarcasına doğayı daha
da canlandırmış yeşil üstüne kurulu bir cennet ortaya
çıkmıştır. Bu güzellikler içerisin bir güzelliği daha barındırmaktadır ki bu gün Oğuzlarımız her şeyini ona borçludur. Bu
(altın koz) kabuk içerisindeki altın
diye adlandırdığımız ‘OĞUZLAR 77
cevizidir.

OĞUZLAR VE CEVİZ
Bilimsel araştırmalar ve kalıntılar bu gün cevizin anayurdunun Anadolu toprakları olduğunu tereddütsüz
ortaya koymaktadır. Oğuzlardaki cevizcilik ve
cevizciliğin geçmişi de bu araştırmaları desteklemektedir. Bu gün sayıları az
da olsa , yaşayan ceviz ağaçları
arasında yaşları 400-500 yılı bulan ağaçlarımız mevcuttur. Bu
popülasyon doğal olarak çok
yaygın bir şekilde ilçe sınırları
içerisine yayılmışken, 1960 ve
70 li yıllarda uygulanan yanlış politikalar sonucu, ceviz
ağaçlarımız, ihraç edilmek
ve mobilya üretiminde kullanılmak üzere kesilerek yok
olmakla karşı karşıya kalmıştır.
Geriye çok az sayıda yaşlı ceviz ağacımız kalmıştır.
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İşte kalan bu ağaçlardan bir tanesi öyle bir ağaçtır ki; Oğuzlarımız bu gününü ve yarınlarını
bu

ağaç

üzerine
kurgulamış-

Marka

tır. Halkımız bu
ağaçtan
aldığı aşı
kalemleri ile
fidanlarını ve mevcut ceviz ağaçlarını aşılayarak tüm Oğuzlarımızı bu cevizle donatmış, Oğuzlarımızda
yer gök ceviz olmuştur. Şimdilerde ise cevizimiz
buralara sığamaz olmuş Anadolu’muzun her tarafına
kök salma, Oğuzlarımızda olduğu gibi tüm Anadolu’daki çiftçilerimizin kesesini bereketlendirme yüzünü
güldürme gayret ve telaşı içerisindedir.
Evet bu ceviz Aliağa’nın oğlunun cevizi diye bilinen
cevizdir. Marka olma yolunda önemli mesafeler kat etmiştir. 2010 yılından itibaren bu yolculuğuna OĞUZLAR 77 adıyla devam etmektedir. Oğuzlarımız artık
ceviziyle anılmaktadır.
Şöyle ki; İlçemiz son derece kısıtlı tarım arazileri ne sahip olmasına rağmen, ülkemiz ceviz üretiminin %3 ila
%6 ‘sını karşılamaktadır. , Halkımız ceviz ve ceviz fidanı
üretiminde büyük deneyim ve bilgi birikimine sahiptir.
Bugün ilçemizde 2000 tonun üzerinde ceviz üretimi
gerçekleştirilmekte ve bundan, 30 milyon lira gibi bir
girdi sağlanmaktadır. Ceviz üretimini 2023 yılına kadar
9-10 bin tona çıkararak 140-150 milyon lira getiri cevizden 45-50 milyon Lira getiri fidandan hedeflemekteyiz Bir o kadar ekonomiyi de ceviz ticareti, işlenmesi
ve yan ürünleri ile turizmden elde ederek, ilçemizde
önümüzdeki 10 yılda 400 milyon liranın üzerinde bir
ekonomik girdi hedeflerimiz arasında yer almaktadır.
İlçemiz ceviz ticaretinde söz sahibidir ve ceviz borsası konumundadır. Ülkemiz ceviz ticaretinin önemli bir
bölümü ilçemiz üzerinden yapılmaktadır.
62 Ticaret Borsası • Sayı: 1 • Yıl: 1 • Ocak’14

ÜLKEMİZ VE CEVİZ
Ülkemiz cevizin
anayurdu
olarak kabul
edilmesine ve
cevizin sağlık
açısından son
derece önemli
bir besin kaynağı
olduğu bilinmesine
rağmen, bu gün
ülkemizde yeterince
ceviz üretilmemektedir
ve tüketilmemektedir.
Cevizin anayurdu olarak bilinen
Anadolu da, bu gün üretilen ceviz,
ülkemiz ihtiyacını karşılamaktan çok çok uzaktır. Yıllık
ortalama 100 milyon doların üzerinde ceviz ithal edilmektedir. Ülkemiz tam bir ceviz ithalatçısı konumundadır.
Oysa Anadolu topraklarında üretilen tarım ürünlerinin
ve bitkilerin bir çoğu sunduğu aroma ve dağıttığı şifa
ile tıbbi aromatik bitki sınıfında değerlendirilmektedir.
Bu avantajlı konumumuzla üreteceğimiz diğer tarımsal ürünler ve cevizlerimiz dünya pazarlarında çok rahat kabul görecektir.
Su kaynakları ve işlenebilir tarım arazileri bakımından
sınırlı bir konumda bulunan yüksek ve engebeli Anadolu platosu, ceviz yetiştiriciliğini teşvik etmekte, bir
bakıma zaruri kılmaktadır. Çünkü ceviz klasik ve konvansiyonel tarım ürünlerinin yetiştirildiği düz ve verimli
tarım arazilerinin dışında, daha az su, daha az emek ile
daha fakir ve engebeli arazilerde yetiştirilebilmektedir.
Bu durum ülkemiz tarım potansiyelinin değerlendirilmesi ve çiftçilerimiz açısından son derece önemlidir. Bu
avantajlı durumun değerlendirilmemesi, ülkemiz ve
çiftçilerimiz açısından
büyük bir kayıptır. Damakların ve sofraların vaz geçilmez
besin kaynağıdır.
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OĞUZLAR 77 NİN MEYVE ÖZELLİKLERİ
Oğuzlar ‘77’ meyve aroması olarak damaklarda nefis
bir tat bırakmakta olup aranan bir çeşittir. İçi bilinen
tüm ceviz çeşitlerinden daha beyaz olup, kırıldıktan
sora bu beyazlığını çok uzun süre muhafaza etmektedir. Kabuklu olarak bekletildiği zaman bir yıl süre ile görüntüsünden ve besin değerlerinden neredeyse hiçbir
kayıp vermemektedir. Bu özellikleri ve erken hasat edilmesi ile Oğuzlar ‘77’ Dünyada bilinen tüm ceviz çeşitlerine göre %40 ila 50 daha iyi fiyata Pazar bulmaktadır.
Oğuzlar ‘77’ meyvesi çok iri değildir, meyve ağırlığı 9 ila
11 gr arasında değişmektedir.
OĞUZLAR ‘77’ NİN AĞAÇ ÖZELLİKLERİ

NEDEN CEVİZ
Ceviz tarım ürünleri arasında birim alandan en yüksek
getiri sağlayan ürünlerin başında gelmektedir. Gerek engebeli ve verimsiz arazide dahi yetiştirilebiliyor
oluşu, gerekse düşük bakım ve su ihtiyacı göz önüne alındığında, ceviz Anadolu coğrafyası için biçilmiş
kaftandır.
Ayrıca ceviz kabuklu yemişler gurubunda olduğu için
depolama sorunu olmayan bir meyve olarak da öne
çıkmaktadır. Bir yıl süre ile normal oda sıcaklığında besin değerinden fazla bir şey kaybetmeden saklanabilmektedir.

Oğuzlar ‘77’ ağaç olarak bilinen yerli çeşitler içerisinde
en erken meyveye yatan ve uygun ekolojide en yüksek
verimli ceviz çeşididir. Bu özelliklerinden dolayı normal
arazilerde çok fazla büyümez 30- 40 yıl yerden hasat
yapılabilir. Verimli taban arazilerde bu sure 15- 20 yıla
kadar inebilir. Dişi ve erkek çiçek aynı zaman da belirli
olgunluğa ulaştığından kendi kendini tozlamakta olup
ayrıca tozlayıcı istememektedir.
Oğuzlar ‘77’ bu güzellikleri yanında yerli diğer çeşitler
gibi azda olsa zaman zaman ilkbahar geç donlarına
maruz kalmaktadır. Bir diğer hassasiyeti de antraknoza karşıdır. Onun için Oğuzlar ‘77’ nin rüzgara açık ve
yüksek arazilere dikilmesini öneriyoruz.
Tüm üreticilerimize bol kazançlı günler ve bereketli
ürünler almalarını dilerim.
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Sosyal Sorumluluk bilinci...
2013 yılı Ramazan ayı içerisinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Borsamız işbirliğinde hazırlanan gıda yardım paketleri, Çorum ili ve ilçeleriyle birlikte
Amasya ili ve ilçelerinde de üyelerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır.
Merzifon İlçesi Tescil Büromuzda görev yapan Tescil ve Tahsilat Memurumuz Habibe Çamurcu koordinasyonunda Merzifon ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak
üzere üyelerimize paketler teslim edilmiştir. Aynı zamanda Borsamız üyelerine üyelik belgeleri de takdim edilmiştir.

Borsamızdan
Örnek Kampanya
Kızılay Çorum Şubesi Kan Merkezi Sorumlu
Dr. Yeşim Yılmaz: “Verilecek Bir Kan 3 İnsanın
Hayatını Kurtarıyor”
Çorum Ticaret Borsası ve Kızılay Çorum Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Kampanyaya Ticaret Borsası’na üye tüccarların
yanı sıra sabahın erken saatlerinde ürünlerini satmak için borsaya getiren çiftçiler de destek verdi. Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, insanların kan
bağışı konusunda biraz çekingen davrandığını be64 Ticaret Borsası • Sayı: 1 • Yıl: 1 • Ocak’14
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lirterek, kan vermenin sosyal bir sorumluluk olduğunu
söyledi. Sağlıklı herkesin kan bağışında bulunmasının
gereklilikten ziyade zorunluluk olarak gördüklerini dile
getiren Bektaş, verilecek her kanın bir hayat kurtaracağına dikkat çekti. Bektaş, insanların çok kısa bir zamanı
alan kan bağışının kurtardığı hayatları göz önüne alındığında önemli bir çalışma olduğunun altını çizdi. Kan
bağışının insani boyutunun sağlık açısından faydalı olduğunu dile getiren Bektaş, toplumun tüm kesimlerini kan bağışı kampanyalarına destek olmaya davet etti.
Kızılay Çorum Şubesi Kan Merkezi Sorumlusu Dr. Yeşim
Yılmaz ise, kan bağışının önemine dikkat çekerek, verilecek bir kanın 3 insanın hayatını kurtardığını açıkladı. Kan
bağışı noktasında Türk Kızılay’ı ve toplum olarak epey yol
kat ettiklerini dile getiren Dr. Yılmaz, geçmişte kan bağışının sadece insanların hastası olduğunda yapıldığına vurgu yaptı.

Sosyal Sorumluluk
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2005 yılında Sağlık Bakanlığı’nın Türk Kızılay’ı ile birlikte
başlattığı ‘Güvenli Kan Temini’ projesi ile artık hasta yakınlarının kan aramaktan kurtarmak amacıyla kana ihtiyacı
olan hastaların kanını Kızılay olarak toplamaya çalıştıklarını dile getiren Yılmaz, “Çorum’da gün geçtikçe kan bağışı
bilinci artmaktadır. Ancak hala yeterli düzeye ulaşamadık.
Öte yandan artık doğum günleri gibi özel günlerinde kan
bağışında bulunmak için merkezimize gelenler var. Türk
Kızılay’ı olarak her yıl 2 milyon ünite kan ihtiyacının büyük
bir bölümünü karşılayacak hale geldik. 1.5 milyon gönüllü
kan bağışı yapıldı. Bu ihtiyacı tamamen karşılayabilir hale
geldiğimizde İnsanlar hastanelerde kan aramak zorunda
kalmayacak. Bütün vatandaşları kan bağışı davetlerine
katılmaya davet ediyorum. Çorum halkı kan bağışı konusunda daha duyarlı yaklaşıyor. Eski alışkanlıkları da bir
tarafa bırakmalıyız. Sadece hastamız olduğunda kan bağışında bulunmamalıyız. Bu konuda kurumlara daha çok
görev düşüyor. Bugün Ticaret borsasında kampanyamız
var. Birçok kurum var. Tüm kurumları desteğe davet ediyoruz. Bu bir toplum sorunu. Bu sorunu çözmek için el
ele vermeliyiz. Sadece 15-20 dakika ile insanların hayatını
kurtarıyoruz. Tüm Çorumluları kan bağışına davet ediyoruz” diye konuştu.
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Bayat Ekmekten Nefis
Yemekler ve Tatlılar
Yaptılar
Çorumlu kadınlar bayat ekmeklerle yemek ve tatlı yapıp ekmek israfına dikat çektiler
Yarışmada birinci seçilen ekmekten çiğ köfte büyük ilgi çekti

Çorum İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ekmek israfına dikkat
çekmek amacıyla bayat ekmekten yemek
ve tatlı yarışması düzenlendi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapsamında
gerçekleştirilen yapışmada
Çorumlu kadınlar bayat ekmeklerden yaptıkları birbirinden
nefis yemek ve tatlılarla hünerlerini
sergilediler. 30 kadının katıldığı yarışmada birinci seçilen ekmekten çiğ köfte
hem jürinin hem de izleyenler tarafından
büyük ilgi çekti.
Gıda ve Tarım Hayvancılık İl Müdür vekili Mustafa
Onur, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın genelgeleri
doğrultusunda Türkiye’de ekmek israfının önlenmesi
amacıyla çalışma başlatıldığını söyledi. Bu kapsamda
okullar ve sivil toplum kuruluşlarında bayat ekmeğin israf edilmemesi için eğitimler düzenlendiğini açıklayan
Onur, bu çalışmalarda önemli başarılar elde edildiğini
söyledi.
İl Müdürlüğü olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarını fırsat bilerek, bayat ekmekten neler yapılabiliri göz
önüne alarak yarışma düzenlediklerini anlatan Onur,
“Yarışma iki kategoride yapıldı; tatlı ve yemek. 30’a yakın yarışmacı katıldı. Bayat ekmek ülkemizde yılda 2.1
milyar adet ekmek israf ediliyor. Bu 600 bin ton buğdayın israfı anlamına geliyor. Çorum’un 547 bin ton yıllık buğday üretimi var. İsraf ettiğimiz ekmek Çorum’un
bir yıllık buğday üretimine eşit. Amacımız bayat ekme66 Ticaret Borsası • Sayı: 1 • Yıl: 1 • Ocak’14

ğe ilgi çekmek. Bayat ekmek israfını önlemek. Bayatlamış ekmeği evlerde ve değişik yerlere atmadan önce
değişik şekillerde değerlendirilebileceğine insanların
dikkatini çekmek istedik. Bayat ekmek israfı öncelikle
fırınlarda, daha sonra lokanta ve restoranlar ile evlerde
gerçekleşmekte. Biz hanımları baz aldık ve bayanların
katıldığı bir yarışmayı organize ettik” dedi.
Yarışmada Hitit Üniversitesi Gıda Mühendisliği Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Seçil Türksoy başkanlığındaki jüri
üyeleri, yemek ve tatlıları tadarak yarışmacılara puan
verdi. Yarışma sonunda yemek kategorisinde ekmekten çiğ köfte ile Melike Aydemir birinci, çıtır ekmek salatası ile Ebru Has ikinci, peynirli ekmek böreği ile Ceren
Bozkurt üçüncü; tatlılarda ise ekmek helvası ile Aysuda
Şafak birinci, ekmekten keklerle Sedanur Yıldırım ikinci,
galeta unu tatlısı ile Nuriye Aşkın üçüncü oldu. Ayrıca
her iki kategoride de 6 bayana mansiyon ödülü verildi.
Yarışmada dereceye girenlere Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür vekili Mustafa Onur, Ziraat Odası Başkanı
Mehmet Sayan ve Ticaret Borsası Genel Sekreteri Funda Ertekin tarafından ödülleri verildi.

ÇORUM

Borsamız tarafından, Ramazan ayı içerisinde, Meclis
üyelerimiz, Disiplin Kurulu Üyelerimiz, Borsa Hakem
Heyeti Üyeleri ve Personellerimizin aileleri ile birlikte
katıldığı iftar yemeği düzenlendi. Yemekte sofra duası
sonrası yaptığı konuşmada, mübarek ayın öneminden
bahseden Yönetim Kurulu Başkanı Ali BEKTAŞ, bolluk
ve bereket dileklerini ileterek, birlik ve dirliğimize halel
gelmemesini hususuna vurgu yaptı.

Sosyal Sorumluluk

BORSASI

Bektaş, 10 Ocak
Çalışan Gazeteciler
Gününü Kutladı
Gazetecilerin mesai mefhumu gözetmeksizin her
şartta toplumun doğru ve hızlı bilgilenmesi konusunda verdikleri emeğin takdire şayan olduğunu dile getiren Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, “Basın milletimizin ortak sesidir. Gazetecilik mesleğini, büyük özveri
göstererek, mesleğin gerektirdiği bilinç ve sorumlulukla yerine getiren, tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışla görevlerini sürdüren basın kurumları, toplumu
aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle sivil toplumun dinamizmini beslemekte ve demokrasinin sağlıklı şekilde
işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlenmektedir. Bireyin haber alma hakkını kullanmasına aracılık
eden basının, doğru ve tarafsız bir görev anlayışıyla kamuoyunu bilgilendirme, her şart altında toplum yararını gözetme sorumluluğu vardır. Bilginin küresel
güç olduğu çağımızda basının sorumluluklarını
layıkıyla ifa edebilmesinin şartı ise, basın özgürlüğünün sağlanması ve korunmasıdır. Dünyanın,
ülkenin ve kentlerin sorunlarını gündeme taşıyarak, mesleğin yıpratıcı ve zor şartlarına rağmen
üstün bir çabayla topluma hizmet eden basın
çalışanlarının Gazeteciler Günü’nü tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.

Borsamız Salon
Futbolu Turnuvası
“FUTSAL”a Katıldı
Çorum Ticaret Borsası, ilimizde ilk kez düzenlenen Salon Futbolu turnuvası Futsal’a katıldı. 50 takımın, 600
sporcunun, 12 grupta mücadele ettiği turnuva 35 gün
sürdü. Turnuvada 12. Grupta mücadele veren
Borsamızın rakipleri Arda Orman Ürünleri,
Çorum Barosu, Sungurlu Ak Gençlik olarak
belirlendi. Her ne kadar grubundan bir üst
tura çıkmayı başaramasa da Borsamız, Çorum’da spora ve sporcuya destek vermenin
gururunu yaşamıştır. Futsal Turnuvası final
müsabakasında İş-Kur, rakibi Şato Lojistik’i yenerek şampiyon oldu.
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Leblebiciliğin Çorum ticari hayatındaki yeri
nedir?
Bugün sanayici olan birçok iş adamımızın kökeninde leblebicilik bulunmaktadır. Özellikle
1960 ve 70’li yıllarda toprak sanayi ile başlamış ve
farklı sektörlere adım atılmıştır.
Kuruyemiş sektörünün yenilikçi markalarından Gülşen, yaptığı tanıtım faaliyetleriyle Çorum Leblebisi’ni
dünyaya tanıtıyor.
Leblebi ustası Hacı Mehmet Gülşen’in 1923’te kurduğu ve oğlu Burhan Gülşen’in devam ettirdiği Gülşen
Kuruyemiş, bugün sektörün önde gelen markalarından. Ürünlerini yaklaşık 20 ülkeye ihraç eden Gülşen
Kuruyemiş’in başında artık Burhan Gülşen’in oğlu
Mustafa Gülşen bulunuyor. Üç nesildir Çorum leblebisi üreten şirket son yıllarda ARGE yatırımları ve inovatif yaklaşımlarıyla sadece leblebide değil, kuruyemiş
sektöründe de iddialı. Mustafa Gülşen, bizlere Çorum
leblebisini ve sektörde yaşanan gelişmeleri anlattı.
Bize leblebiyi ve leblebiciliği nasıl tarif edersiniz?
Naturel leblebinin birçok üründe olmayan farklı özellikleri var. Çerezlik tüketim dışında diyetisyenlerin tavsiye ettiği bir ürün. Lifli yiyecek grubunda yer alıyor ve
yağsız. Tokluk hissi veriyor. Ana hammaddesi nohuttur ve üretiminde kullanılan tek katkı maddesi sudur.
Çorum’da mide hastalığı çok az ve bunun sebebi leblebi tüketiminin çok olmasıdır. Leblebi ayrıca reflüye
de iyi gelmektedir.
Leblebicilik ise çok ince, çok zahmetli ve ciddi emek
ve zaman gerektiren bir zanaattır. Nohudun leblebi
olabilmesi için 2 aylık bir süreç gerekmekte ve bu süreçte defalarca insan elinden geçmektedir.
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Sonrasında ulaşım ve iletişim araçlarının güçlenmesiyle leblebimizin ünü daha da duyulur ve bilinir hale
gelmiştir. Bu süreçte perakendeciliğin gelişmesiyle
birlikte üretimde de tezat bir durum ortaya çıkmış diğer iş kollarına geçişlerden dolayı üretimimiz satışımıza göre yetmez hale gelmiştir.
Bize biraz dünden bugüne ‘Gülşen’ markasını anlatır
mısınız?
1923 yılında Hacı Mehmet Gülşen’in leblebicilik mesleğini seçmesiyle başlayan süreç kendisinin vefat ettiği 1982 yılının sonunda oğlu Burhan Gülşen’le devam
etmiş ve o yılarda toptan satışlara başlanmıştır. 1990
yılında aile şirketinin kurularak 3. Kuşak olan Mustafa
Gülşen’in bayrağı devralmasıyla faaliyetlerini bugüne
kadar sürdürmüştür.
2001 yılından itibaren mağaza sayılarını çoğaltmaya
başlamış, şuan itibariyle Çorum’da 7 satış noktasıyla
hizmet vermektedir. Ayrıca ulusalda seçkin satış noktaları ve havaalanlarında ürünleri satılmaktadır. Son
3-4 yıldır ihracata da ciddi önem vermekte ve öncelikli hedefleri arasında tutmaktadır. Dış ticarete verilen
önemden dolayı 2013 yılında İstanbul’da Satış ve Pazarlama Müdürlüğü açılmış yurtiçi ve yurtdışı satışların
buradan yürütülmesi planlanmıştır.
Üretim konusunda bu yıl içerisinde ne gibi yeniliklere
adım attınız?
Geçmişten bugüne gelen leblebi ve kuruyemiş üretimini üretim teknolojileri, ürün çeşitlilikleri, inovatif
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Çorum Leblebisini
Dünyaya Tanıtıyor
ambalaj tasarımlarıyla her yaştan tüketicinin tüketebileceği ürünler haline getirdik. Bu sektörde yakalamış
olduğumuz güvenilir marka imajını daha da büyütmek
ve dünya üzerinde birçok pazarda aynı şekilde anılarak yer edinmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu
kapsamda 2013 yılı içinde OKA desteğiyle üretim kapasitemizi artırmaya yönelik yeni makine ve ekipman
yatırımları gerçekleştirdik. Yatırım sonucunda üretim
kapasitemizi yıllık yaklaşık 5000 tona ulaştırdık.Ürün
çeşitliliğine, paketlemeye ve kalite artışına yönelik bu
projemiz ile şu anda teknik ve bilgi donanımı anlamında bütün çalışmalarımızı tamamladık. ‘Çikolatalı
Drajenin Bizcesi’ sloganıyla farklı bir üretim alanı olan
draje ürün grubuyla çikolata alanına da adım atılmış
oldu. Diğer ürünlerde göstermiş olduğumuz kalite
anlayışını hiçbir taviz vermeden çikolatalı ürünlerde
de göstermeye devam edeceğiz.

dem gibi ithal edilen birçok ürünün üretim artırma
çalışmaları yapılıyor. Son yıllarda küresel ısınmanın etkisiyle tüm ürünlerimizde rekolte düşüklüğü ve kalite
sıkıntısı yaşanmaktadır. 2013 mahsulü ürünlerde de bu sıkıntı %100 e yakın fiyat artışıyla
kendini göstermiştir. Bu durum tüketici
nezdinde de kabul görmekte zorlanmış,
ve kuruyemişçiyle tüketiciyi karşı karşıya
getirmiştir.

Son yıllarda başarılarınız ödüllerle taçlandırıldı. Bize
biraz bundan bahseder misiniz?

Son olarak;

Gülşen 2012 yılında 3.sü gerçekleşen Uluslararası
Güvenilir Gıda zirvesi programında “Kuruyemiş”
kategorisinde “Yılın Güvenilir Markası” ödülüne layık görülmüştür. Yine 2012 yılında
Ekonomist ve Capital dergilerinin her yıl düzenlediği “Anadolu Markaları” yarışmasında
ödül almaya hak kazanmıştır. Şubat 2013 ‘de
Posta gazetesinin yaptığı “Kuruyemişin En Lezzetli 10 adresi” ulusal sektör araştırmasında 10
markadan biri olarak ta “Gülşen” seçilmiştir.
Bizi bu değere layık gören herkese teşekkürü
bir borç biliriz.
Sektöre yönelik değerlendirmede bulunmanızı istesek?
Bazı ürünlerin hammadde hacmi Türkiye için
yeterli değil. Bu nedenle özellikle ceviz, ba-

Bugün kuruyemişin fonksiyonel gıda
yönü de ortaya çıkmaya başladı. İnsanlar, cevizi, leblebiyi, fıstığı ve bunun gibi
birçok kuruyemişi faydalı olduğu için tüketmeye başladı. Türkiye’nin orijinal tatları
unutulmamalı ve bilinçli ekim yapılarak,
üretici de tüketici de mutlu edilmeli.

Bu yıl son ticaret borsası seçimlerinde oluşan yeni ticaret borsası meclisi ve
yönetim kurulunu tebrik
eder, çalışmalarında kolaylık ve başarılar dilerim.
Yayın hayatına yeni başlayan borsamızın faaliyetlerinden üyelerimizin haberdar olmasına
aracılık yapacak bu
yayını da memnuniyetle karşılıyor
ve
kendilerine
başarılar diliyorum.
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TKDK’dan Projeler

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 5648
sayı ve 04.05.2007 tarihli kanun ile kurulmuş, görev,
yetki ve sorumlulukları yine bu kanunla belirlenmiş
Ülkemizin en genç kurumlarından birisidir. İlk aşamada 20 İl’ de ikinci aşamada ise 20 İl’ e ilave olarak 22
İl’ de olmak üzere toplamda 42 ilde faaliyetlerini sürdürmekte olup AB Komisyonu tarafından taşra teşkilatı akredite edilerek yetki devri yapılmış tek kurumdur. Gençlik sadece kurum yaşında olmayıp personel
profilinde de göze çarpmaktadır. Kurum çalışanlarının % 46’ sı 21-30 yaş aralığındadır. Kurum çalışanlarının % 93’ ü 4 yıl ve üzerinde (lisans, yüksek lisans,
doktora) tahsil görmüştür.
İl Koordinatörlüğümüz ilk fazda yer alan 20 İl arasındadır. Kurumsal faaliyetlerini Milli Emlak Müdürlüğü envanterinde bulunan Çorum Ağız ve Diş Sağlığı
Merkezi karşısındaki binada sürdürürken personel sayısındaki artış nedeni ile şu anda görev yaptığı çevre
yolu üzerindeki PTT Baş Müdürlüğü Binasına taşınmıştır. Toplam da 37 uzman personel ile hizmetlerine
devam etmektedir.
11 Başvuru Çağrı İlanı yayınlanan süreçte Çorum İl Koordinatörlüğünce toplamda 459 proje teslim alınmış
olup bu projelerden 127’ si ile sözleşme imzalanmış,
282 projenin incelenmesine devam edilmektedir. 127
projenin mali boyutu 61.833.663,60 TL, bu projelere destek olarak ödenen miktar 21.209.976,99 TL
olarak gerçekleşmiştir.
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12. Proje Başvuru Çağrı İlanı 15.01.2013 tarihi itibarı ile yayınlanmıştır. Yayınlanan ilanın destek bütçesi
488.772.128 Avro’ dur. Proje başvuru kabulleri 10 Şubat – 10 Mart tarihleri arasında gerçekleşecektir. Süt
üretimi, et üretimi, süt işleme, et işleme, meyve-sebze işleme, su ürünleri işleme, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi (tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi
veya işlenmesi, arıcılık, süs bitkisi yetiştiriciliği), yerel
tarım-gıda ürünlerinin üretilmesi ile el sanatları, kırsal
turizm ve kültür balıkçılığı konularında proje hazırlamak isteyen tüm yatırımcılar İl Koordinatörlüğüne
beklenmekte. Proje hazırlık süreci ile ilgili her türlü
soru İl koordinatörlüğü Yardım Masasında dile getirebilmektedir. Mesai saatleri içerisinde 0 (364) 223 00
27 numaralı telefona veya Çevre yolu üzerindeki PTT
Başmüdürlük binasının 3. Katında bulunan çalışma
ofisine şahsen başvurabilmektedirler. Mesai saatleri
dışında da www.tkdk.gov.tr adresindeki yardım masası linkinden sorular cevaplanabilmektedir.
Görüşmüş olduğumuz TKDK Çorum İl Koordinatör
V. İsmail Dağdelen “ 12. Çağrı ilanının bütçesi oldukça
yüksektir. Bu fon belirli bir İlin kullanımına tahsis edilmiş bir kaynak değildir. Hangi ilden daha fazla mü-

jesi
Otel Pro
Hattuşaş

Hizmet Binası

racaat gelirse o İle o nispette fon akışı olacaktır. Çorumlu üreticilerimizin kurumumuza nitelikli projelerle
müracaat ederek mümkün olan en yüksek miktarda
fonu İlimize çekecekleri konusunda inancım tamdır
2013 yılında yapılan ödeme miktarının bu yılda yakalanması için tüm kesimlerin desteğini bekliyoruz” diyerek geleceğe yönelik düşüncelerini paylaştı.
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Çorum İlinde Tarımsal Üretici
Örgütlenmesi ve Yapısal Sorunlar
Örgütlenme tarım sektörü açısından stratejik öneme sahiptir. Çiftçilerin kırsal alanda dağınık yaşamaları alıcı ve satıcılar karşısında güçsüz olmaları,
ekonomik ve meslek çıkarlarını koruma istekleri,
üreticileri meslek odaları, kooperatifler, birlikler,
dernekler gibi farklı amaçlı örgütler kurmaya itmiştir. Amaç yeterli iktisadi güce sahip olmayan gerçek kişilerin veya bu dalda faaliyet gösteren tüzel
kişiliklerin meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını
karşılıklı yardım, dayanışma veya kefalet şeklinde
rasyonel ve ekonomik olarak karşılamaktır.

çilik faaliyetinde bulunan herkes üye olmak zorundadır. İlimiz merkez ilçelerinde ziraat odaları
kurulumu tamamlanmış olup faaliyetlerini kanunlarla verilen görev ve yetkiler çerçevesinde sürdürmekte devletçe verilen imkanlardan yararlanmak
isteyen çiftçilerin kayıtları tutulmaktadır.

Avrupa birliğinde özellikle tarımsal amaçlı
kooperatifler ve üretici birlikleri bu amaçlara yönelik olarak öne çıkmada ülkelere
göre farklılık göstermekle birlikte tarımsal
ekonomik faaliyetleri büyük çapta kontrol altında tutmaktadırlar.

Kooperatifçiliğin geçmişi eski olmakla birlikte gerek ülkemizde gerek ilimizde yeteri etkinliğe kavuşmuş olduğu söylenemez. 3 farklı yasa altında
7 ayrı konuda faaliyet gösteren kooperatiflerden
1163 sayılı kanuna göre kurulan tarımsal kalkınma
kooperatifi sayısı 96 olup üye sayısı 6500 civarındadır. İlimizde 39 adet sulama kooperatifi bulunmakta olup 4000 üzerinde üyesi vardır. Ayrıca
pancar ekicileri tarım satış ve tarım kredi, Karadeniz Birlik yağlı tohumlar kooperatifi gibi örgütlerde
faaliyetlerini sürdürmektedirler.

Ülkemizde genel olarak bakıldığında
meslek örgütü olarak en başta özel kanunla kurulan ziraat odaları gelmektedir. İl ve ilçe düzeyinde
kurulan ziraat odalarına kanunda tarif
edilen çift-

Üretici ve yetiştirici birliklerinden yetiştirici birlikleri
eski ıslah kanununa göre kurulmuş olup ilimizde
Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (kuruluş 1990) Çorum İli Arı Yetiştiricileri Birliği (kuruluş
2004) Çorum İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştirici Birliği (kuruluş 2006) ve en son olarak 2011
yılında kurulan Damızlık

72 Ticaret Borsası • Sayı: 1 • Yıl: 1 • Ocak’14

ÇORUM
BORSASI

Sadettin Karaarslan

Manda Yetiştiricileri Birliği olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu birlikler gerek üyelerinden aldıkları gerek Tarım Bakanlığı ve mahalli idarelerden
aldıkları destekler ve yöneticilerinin üstün gayretleri ile çalışmalarını belirli zeminlere oturtmuşlardır.

Bu birliklerin ilçe düzeyinde kurulmuş olması birçoğunun bakanlık desteklerinden yararlanma şartı olan üst birlik çatılarının tam oluşmamış olması
nedeni ile üyelerine görünür bir hizmet verme konusunda yeteri kadar başarılı olamadıkları görülmektedir.

Ülkemiz genelinde ve ilimizde tarımsal örgütlenmenin diğer bir modeli de Avrupa Birliği uyum
yasaları çerçevesinde öne çıkan ve 5200 sayılı kanunla kurulan Üretici Birlikleridir.Bu Birlikler ilçe
düzeyinde ürün bazında kurulan birlikler olup üreticilerin gönüllü katılımı ile oluşmaktadır.ilimizde
Dodurga ilçesi organik ceviz üreticileri birliği,Osmancık ilçesi çeltik üreticileri birliği, İskilip-Sungurlu-Çorum bal üreticileri birlikleri, Oğuzlar ilçesi
ceviz üreticileri birliği Çorum İli süt üreticileri birliği,Çorum ili merkez ilçe ve Alaca soğan üreticileri birliği,Çorum ili merkez ilçe patates üreticileri
birliği,Çorum ili merkez ilçe sebze üreticileri birliği
ve Çorum ili meyve üreticileri birliği ile Çorum ili
yumurta üreticileri birliği olmak üzere 13 (Adet) Birlik vardır. Bunların
yaklaşık 2000 civarında üyesi
bulunmaktadır.

Veterinerlik, gıda, yem ve bitki sağılığı yasası ile
5957 sayılı yeni hal yasasının birçok hükümleri tam
olarak uygulanmadığı için bu birliklerin önemi pek
fazla öne çıkmamaktadır. İlimizde kurulan soğan,
patates, meyve ve sebze üretici birlikleri yeni hal
kanununun getirdiği hükümler çerçevesinde ÜRETİCİ BİRLİĞİ BELGESİ almış olup üyelerini sisteme
kayıt ettirmişlerdir. İlimizde meyvecilik sektörü
gün geçtikçe gelişmekte olup örnek bahçeler kurulmuş ve kurulmaya da devam edilmektedir.

Analiz

Ziraat Yüksek Mühendisi
Çorum Ziraat Odası Meclis Başkanı

Bu konuda Bakanlığın ve il özel idaresinin de destekleri görülmektedir. Açık tarla sebzeciliği ve seracılık konusunda da gelişmeler yaşanmaktadır.
İlimizin soğan potansiyeli yüksek olup
adı ile anılan ve piyasada tutulan çeşidi
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mevcuttur. Patates üretiminde ise günden güne artış gözlenmektedir İlimiz bu
konuda bir tohumluk üretim
merkezi olmaya da adaydır.
İleri aşamada bunların birlikler üzerinden pazarlanması
üreticinin bir hayli yararına
olacaktır. Zira yeni hal yasası
ile birliklere büyük avantajlar
sağlanmaktadır. İlgili yönetmelikler çıkmış ve uygulama
beklemektedir. İlimiz ve üreticilerimiz için en sevindirici
bir olayda yeni yasa ve yönetmeliklerin getirdiği
bütün kriterleri taşıyan ve ülkemizin sayılı hallerinden biri olacak halk kompleksinin Sayın Belediye
Başkanımız Muzaffer Külcü’nün üstün gayretleri

ile ilimizde yapılmış ve nerede ise tamamlanmakta olmasıdır. Üreticiler ve birlikler olarak hal esnafı
pazarcılar esnafı ve ilgili kuruluşlarla birlikte buranın en iyi şekilde işlemesi için gayret göstereceğiz.
Yeni Çorum sebze meyve hali
Üretimde en önemli aşama olan pazarlama sorunu çözüldüğü takdirde meyve ve sebze tarımında
da ilimizin büyük atılım yapacağı inancındayız Orta
Anadolu Ve Karadeniz geçit bölgesi olan ilimizin
birçok bölgeleri meyve ve sebze tarımı içinde bir
hayli uygundur. Üreticilerimizin bu konuda başarılı
olmaları güçlü örgütlerin ellerinden tutması ile örgütlerinde güçlü olmaları gerek bakanlıkların gerekse mahalli idarelerin desteği ile mümkün olacaktır. Bu konularda atılım yapmak üzere üreticiler
olarak ilgi bekliyoruz.
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (Tim)
Ekim Ayı İhracat Rakamlarını
Çorum’da Açıkladı
Türkiye Ekim ayı ihracat rakamları Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından Anitta Otel’de düzenlenen basın toplantısı ile açıkladı. Toplantıya Vali Sabri
Başköy, İstanbul Milletvekili Nurettin Nebati, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mustafa Boyraz ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş, Çorum
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, TİM Yönetim Kurulu Üyeleri, STK temsilcileri ve işadamları katıldı.

Açılış konuşmasında TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum’un demiryolu talebini dile getirdi. Demiryolu için gecikilen her bir günün, Çorum ihracatı
başta olmak üzere bölge ihracatı ve ülke için büyük
kayıp olduğunu vurgulayan Başaranhıncal, “Demiryolunun bin an önce Çorum’a gelmesi lazım. Samsun Limanı’nın daha verimli kullanması için, Ankara’yı
ve Çorum’u limana bağlamak için ciddi bir ihtiyaç
var” diye konuştu. Başaranhıncal, Çorum’da yıllık
250 bin adet kamyonun nakliye taşıdığının da altını
çizerek navlun bedellerinin maliyete bindirdiği yükü
gündeme taşıdı. Merzifon Havaalanı’nın bölgesel bir
havaalanı olarak hizmet verdiğini de hatırlatan Başa-

ranhıncal, Çorum’un isminin de havaalanına eklenmesi ihtiyacından ve karşılama salonunun yetersizliğinden bahsetti.
Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, ülke ekonomilerinin güçlü olmasının, o ülkenin dünya siyasetinde de
güçlü olmasını sağladığını söyledi.
Külcü, TİM Toplantısı’nın Çorum’da gerçekleştiriliyor
olmasından duyduğu memnuniyetini dile getirerek,
bu gibi toplantıların başarı olduğunda daha da anlamlı olduğunu, Türkiye’nin son 10 yılda Gayri Safi
Milli Hasılası’nı 3 katına, ihracatını da 6 katına artırdığını ve bu rakamların başarıya işaret ettiğini söyledi.
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Toplantıda yapmış olduğu konuşmada basın toplantısının ilimizde gerçekleştirilmesinden duyduğu
memnuniyeti dile getiren Vali Başköy, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Toplantısı’nda işadamlarını Çorum’a yatırım yapmaya davet etti. Vali Başköy, “İhracat rakamları ülke ekonomisinin geldiği noktayı
değerlendirebilmek için önemli bir göstergedir. Çorum ülke ihracatına müspet manada önemli katkılar
sağlamaktadır. İlimizin ihracatının ithalatından fazla
olması da ayrı bir öneme sahip. İlimizden yapılan ihracat ürünleri çeşitliliğine baktığımızda Çorum 137
farklı ülkeye sanayi, makine, tarım ve kimya ürünleri başta olmak üzere geniş bir yelpaze sunuyor. Bu
da ihracatımızı mevsimsel etkilerden de kurtarıyor.
İlimizden 2012 yılında 166 milyon dolar ihracat yapılmış görünse de, bazı büyük firmalarımızın merkezlerinin büyükşehirlerde olması ve ihracatlarını orada
göstermeleri nedeniyle bu rakam iki ile çarpılmalı
diye düşünüyoruz” dedi.
Ulaşım açısından Kuzey-Güney ve Doğu-Batı kavşağında bulunan ilimizin, yatırım için oldukça cazip
bir noktada olduğunu belirten, “Bu fırsat kaçmaz”
sözleriyle Çorum’un yatırım konusundaki cazibesini
gözler önüne seren Vali Sabri Başköy, pek çok ilde
OSB’lerde arsaların metrekare fiyatlarının dolarla ifade edildiğini, tüm alt yapısı hazır olan Çorum OSB’de
ise metrekare fiyatının 25 TL. olduğunu hatırlattı. Vali
Başköy, “Çorum OSB olarak yakaladığımız ivme artarak devam ediyor. Arsa fiyatları bakımından diğer
OSB’lere göre oldukça avantajlı. Ülkemizdeki sanayi76 Ticaret Borsası • Sayı: 1 • Yıl: 1 • Ocak’14

ci ve işadamlarımızı bir kez daha ilimize yatırım yapmaya davet ediyorum” dedi.
Toplantıda Vali Başköy’ün konuşmasının ardından
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ülkemizin 2013 yılı
Ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre, 2013
yılı Ekim ayında ihracat, 2012 yılı Ekim ayına oranla
yüzde 1,5 artışla 11 milyar 865 milyon 7 bin dolar
oldu. Büyükekşi, yılın ilk 10 ayındaki toplam ihracatın

ÇORUM

katma değere vereceği önem ile bu rakamı yükseltmesini bekliyoruz, Hatta Türkiye ortalaması olan 1.5
dolara yaklaşmasını temenni ediyoruz. Çorum’u bu
ortalamaya yaklaştıracak; giyim, makine ve teçhizat,
kağıt ve kağıt ürünleri, motorlu kara taşıtı yan sanayii,
tıbbi cihazlar ve benzeri birçok sektöre 4. bölge teşvik imkanları tanınıyor. Yeni teşviklerle birlikte senelik
112 milyon TL olan yatırımlar, Çorum’da 312 milyon
TL’ye çıkmış durumda. Bu yatırımların kat kat artmasını diliyoruz. Çorum dışındaki bölgelerde bulunan
Çorumlu yatırımcı, girişimci ve iş adamlarının da buradaki fırsatları tekrar gözden geçirerek ilimize yatırım yapmalarını diliyoruz” dedi. Orta ve uzun vadede
ihracata dayalı büyümeye mutlaka daha fazla ağırlık
vermek gerektiğini anlatan Büyükekşi, “Kişi başı milli
gelire baktığımızda Türkiye orta gelir tuzağı eşiğinden
uzaklaşmak için büyüme temposunu hızlandırma
ihtiyacını duyuyor. Türkiye’nin bir tasarruf açığı var. O
yüzden ihracatçılar olarak tasarrufların mutlaka artırılması gerektiğine inanıyoruz. Ancak, bunun parelelinde yeni yatırımlar ARGE harcamalarının artması ve
bilhassa ihracata yönelik yabancı sermaye girişleri ile
ihracata dayalı büyüme modelinin oturtulması Türkiye için çok önemlidir. Bu açıdan da finansal kaynakların ihracat odaklı paylaşımı önem taşıyor. Kaynakların, tüketene aktarıldığı oranda üretene, katma değer
oluşturana da aktarılması gerekiyor. Biz, Türkiye’nin
geleceğinin katma değer ve inovasyon olduğuna
inanıyoruz. “ dedi.

ise yüzde 0,2 azalarak 124 milyar 350 milyon dolar
olduğunu belirtti. AB pazarında da ihracat artışının
sürdüğünü kaydeden Büyükekşi, Ekim ayında AB’ye
ihracatın yüzde 4 arttığını bildirdi. Ayrıca Çorum’un
ilk 10 aylık ihracat rakamının da %21’lik artışla 137 milyon dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu. Çorum’dan
ihracat konusunda daha yüksek performans beklediklerini söyleyen Büyükekşi konuşmasında; “Geçtiğimiz yıl Çorum’un ihracatı 167 milyon dolar oldu
ve Çorum en fazla ihracat yapan 39. ilimiz oldu. Çorum’un kilogram başına ihracat değeri ise yaklaşık
yarım dolar olarak gerçekleşti. İlimizin markalaşma ve
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İhracat rakamlarının açıklanmasının ardından, ilimizde 2012 yılında en fazla ihracat yapan ilk 5 firmaya
Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından plaket verildi.
2012 yılı ihracatında birinci olan Alapala Makine’ye,
ikinci olan Çorum Yumurta’ya, üçüncü olan Ece
Banyo Gereçleri’ne, dördüncü olan Çağıl Makine’ye,
beşinci olan Uğur Makine’ye plaketleri TİM Başkanı
Büyükekşi ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.
Basın toplantısında ayrıca, TİM Başkanı Büyükekşi tarafından Vali Sabri Başköy, Belediye Başkanı Muzaffer
Külcü, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ve
Borsamız Başkanı Ali Bektaş’a “İlimiz Ekonomisine
Katkı Sağlayanlar” plaketi verildi.
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Çorum Ticaret Borsası’ndan
Konya Ziyareti
Çorum Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş: “Çorum’da Ticaret ve Sanayinin Gelişmesi
İçin Demiryolu Şart, Demiryolunun Çorum’a Kazandırılması İçin Sivil Toplum Kuruluşları Girişimde Bulunmalı”

Çorum Ticaret Borsası Meclis ve Yönetim
Kurulu Üyeleri Konya’ya ziyarette bulundu.
Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş öncülüğünde Çorum heyeti Konya programı
kapsamında Ticaret Borsası, Sanayi Odası ve Ticaret Odası’nı ziyaret etti.
İlk olarak Konya Ticaret Borsası’nı ziyaret eden
heyete Borsa Başkanı Muhammet Uğur Kaleli
tarafından bilgi verildi. Borsa kompleksinde çeşitli incelemelerde bulunan heyet daha sonra
Sanayi Odası’na geçti.
Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü ile görüşen
Bektaş, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Çorum heyetinin son durağı ise Konya Ticaret Odası
oldu. Ziyarette Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ve Bektaş, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
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Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, Çorum’da ticaret
ve sanayinin gelişmesi açısından demiryolunun şart
olduğunu belirterek, bu konuda kentteki sivil toplum
kuruluşlarının girişimde bulunması gerektiğini söyledi.
Ticaret Borsası, Sanayi Odası, Ticaret Odası’na yapılan ziyaretler ve incelemelerde Konya’nın Çorum’la sanayi, ürün yelpazesi, yaşam tarzı ile birebir örtüştüğünün görüldüğünü dile getiren Bektaş,
“Çorum adeta küçük Konya. Ziyaretlerimizde
en dikkat çeken unsurlardan birisi ise Ticaret
Borsası, Ticaret Odası ve Sanayi Odası’nın tüm
projelerde ortak hareket etmesi, birbirlerine olan destek ve hoşgörünün büyüklüğü oldu. Esnaf, üretici, çiftçi arasındaki
sevgi ve hoşgörünün oldukça büyük
olması da heyetimizi de etkiledi” dedi.
Konya’nın 9 adet organize sanayi bölgesi, 1 milyonu aşkın merkez nüfusu,
altyapısı, sanayisi ile modern bir şehir olduğunu dile getiren Bektaş,
Çorum heyetine gösterilen yakın
ilgi ve alakaya teşekkür etti.
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Ticaret Borsasına yapılan ziyarette borsacılığın ve
elektronik ürün satışının yapılma usullerinin, laboratuvarda yapılan analiz çeşitlerinin izlenmesi ve fikir
elde edilmesi açısından heyete oldukça büyük katkılar sağladığını anlatan Bektaş, “Konya Ticaret Borsası
tarafından yapılması planlanan ticaret merkezine kadar demiryolunun uzatılmasının da düşünülmesi, demiryolunun borsacılık ve ticaret açısından ne kadar
önemli olduğunu bir kez daha bizlere göstermiştir.
Navlun maliyetlerinin düşürülmesi dolayısıyla rekabet
edilebilirliğin, ticaret ve sanayinin gelişiminde ne kadar etkili olduğunu yerinde gördük. Bu açıdan ilimize
biran önce demiryolunun gelmesi için, oda, borsa, sivil toplum kuruluşları olarak girişimlerde bulunulması
gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum” dedi.
Ziyaretlerde Bektaş’a Meclis Başkan Yardımcıları
Mehmet Seçgel, İ. Turan Ünlü, Genel Sekreter Funda Ertekin, Başkan Yardımcıları Hasan Kılıçarslan,
Erkan Kanıtemiz, Meclis Üyeleri Satılmış Boya, İlhan
Topaktaş, Mustafa Şükrü Abraş ve Reha Kip, Muhasebe Müdürü Hacer Ceylan, Tescil Müdürü Süleyman Çifçi, Uzman Mustafa Yıldırım Ünal eşlik etti.
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Vali Başköy’den Bektaş’a Kutlama Ziyareti
Çorum Valisi Sabri Başköy, Ticaret Borsası başkanlığına seçilen Ali Bektaş’a kutlama ziyaretinde bulundu.

dan birisine sahip olduğunu dile getiren Başköy, yeni
borsa yönetimine görevlerinde başarılar diledi.

Ticaret Borsası’nı ziyaret eden Vali Sabri Başköy, seçimlerin demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olduğunu söyledi. Çorum’un Türkiye’nin en iyi borsaların-

Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ve kendilerini ilk Vali Başköy’ün
ziyaret ettiğini belirterek teşekkür etti.

Ziyaret
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Vali Yardımcılarımızın Borsamızı Ziyaretleri

Aksaray Vali Yardımcısı iken ilimize yine
Vali Yardımcısı olarak atanan Fikret Zaman,
borsamızı ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş ile Meclis Üyesi Satılmış
Boya, Mustafa Şükrü Abraş’ın karşıladığı
Zaman, Borsamız laboratuvarında yaptığı
incelemelerde borsanın modern yüzünden çok etkilendiğini belirterek başarılı
çalışmalarından dolayı yönetim kurulunu
tebrik etti. Yönetim Kurulu Başkanımız Ali
Bektaş da Vali Yardımcımız Fikret Zaman’ın
ilimize atanmış olduğundan duyduğu
memnuniyeti ve birlikte uyum içerisinde
çalışacaklarını belirtti.

İçişleri Bakanlığı’nın vali yardımcıları ve kaymakamlar kararnamesi ile İzmir Vali Yardımcılığına atanan Çorum Vali Yardımcısı Hüseyin İçten, Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş’a
veda ziyaretinde bulundu.
Vali Yardımcısı Hüseyin İçten, görev süresi boyunca Çorum’da çok iyi dostluklar kurduğunu belirterek, bu sürede
kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla sürekli iletişim
halinde olarak Çorum’a en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını belirtti. İçten, görev süresi boyunca kendisine destek
olan herkese teşekkür etti.
Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş da, Vali Yarımcısı Hüseyin
İçten’e görev süresi boyunca yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.
Ziyarette Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Turan Ünlü
ve Borsa Genel Sekreteri Funda Ertekin hazır bulundu.
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AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu:“Öncelikli
Hedefimiz Sulanabilir Tarım Alanlarının Tamamını
Suyla Buluşturmak”
AK Parti Çorum milletvekili Salim Uslu, AK Parti Çorum İl Başkanı Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Merkez
İlçe Başkanı Mustafa Köse ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Rumi Bekiroğlu hazır bulunduğu ziyarette
Uslu, borsa başkanlığına seçilen Ali Bektaş ve Borsa
Meclis Başkanı Mustafa Boyraz ile yönetim kurulu
üyelerine yeni görevlerinde başarılar diledi.
Uslu, Türkiye’nin önde gelen borsaları arasında yer
alan, çiftçilerle, tüccar ve sanayici buluşturan Çorum Ticaret Borsası’nın ekonomik hayatın en önemli
faktörlerinden birisi olduğunu belirtti. Tarımın dünyada öneminin giderek arttığını dile getiren Uslu, su
ve tarımın giderek önem kazandığını belirtti. GDO’lu
ürünlerin ardından tarımın öneminin daha da öne
çıktığını dile getiren Uslu, tarımsal ürünlerin tarımsal
sanayide değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti.
Ülkedeki tarım alanlarının yüzde 35’inin sulanabilir
olduğunu ancak yüzde 12’sinin sulanabildiğine dikkat
çeken Uslu, devam eden ve hayata geçirilecek projelerle bu arazilerinin tamamını sulanabilir hale getirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Sulu tarımın yanı sıra
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arazi toplulaştırmasını önemsediklerini kaydeden Uslu,
bunu yaparken tarımsal
işletmelerinde açılmasının
gerekliliğine işaret etti.
Ticaret Borsası Başkanı Ali
Bektaş, Çorum’da ticaretin
gelişimi için demiryolunun
büyük bir önem taşıdığını
belirterek, çevre il ve ilçelerle
bulunan demiryolunun ulaşımının
en kısa sürede
Ço-
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rum’a getirilmesi noktasında destek beklediklerini
söyledi.

desteklerin çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Sanayi-

Tarıma dayalı sanayide ödenen navlunun demiryolu
olmaması sebebiyle oldukça yüksek olması nedeniyle un, yem ve çeltik fabrikalarını olumsuz etkilediğini
dile getiren Bektaş, bu durumun da un ve çeltik yumurta sektörü ile besicilik sektörünü olumsuz yönde
etkilediğini rekabet gücünü azalttığını belirtti.

Uluslararası borsalarla yarışabilmemiz için olmazsa

Hayvancılığın geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için
gerek desteklemeler gerekse yem fiyatlarında gereken teşviklerin sağlanması için Uslu’dan destek
isteyen Bektaş, “yumurta fiyatlarında yaşanan istikrarsızlıklar nedeniyle üreticilerimizin sıkıntıları var.
Çiftçimize sağlanan desteklerin arttırılarak alternatif
sanayiye dayalı ürün ekiminin yaygınlaştırılması için

ye dayalı ürün ekimi sanayi ve tarımı buluşturacaktır.
olmaz olan elektronik ortamda ürün senedi alım satımını yapabilmemiz için gereken yardım ve destekleri bekliyoruz. Tarım ve hayvancılıkla ilgili yardımlar
hususunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanımızla
aramızda köprü olmanızı istiyoruz” dedi.
AK Parti Çorum İl Başkanı Ahmet Sami Ceylan ise,
gerçekleştirilen Kent Ekonomileri Forumu’nda sanayinin dışında tarım sektörünün ön plana çıktığını
açıkladı. Tarım trendinin yükseldiğini ve popülaritesinin arttığını kaydeden Ceylan, amaçlarının Çorum’a
daha ileri noktalara taşımak olduğunu vurguladı.
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Eren’den Çorum Ticaret
Borsası’na Ziyaret

Yüzbaşı
Yağmurkaya’nın
Ziyaretleri
Jandarma İl Komutanlığından Yüzbaşı
Ünal Yağmurkaya, Borsamız organ seçimleri sonucu oluşan yeni meclisimizi
tebrik etmek ve hayırlı olsun dileğinde
bulunmak üzere Yönetim Kurulu başkanımızı ziyaret etmiştir.

Ankara’nın en iyi özel hastanelerinden biri olan, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi (ETÜ) Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Eren, Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş’ı
ziyaret etti.
Ziyarette TOBB ETÜ Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Eren ’e, TSO Meclis Başkanı Erol
Karadaş ve Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ile birlikte borsa yöneticileri eşlik etti.
Eren, Borsa Başkanı seçilen Ali Bektaş ’ı kutlayarak yeni görevinde başarılar diledi. Seçimlerin amaç değil, hizmet için
araç olduğunu vurgulayan Eren, “Çorum Ticaret Borsası’nın yapacağı projelerde yanlarında olacağız” dedi.
Borsamız Başkanı Ali Bektaş da, ziyaretlerinden dolayı
TOBB ETÜ Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Eren, TSO
Meclis Başkanı Karadaş ve TSO Yönetim Kurulu Başkanı
Başaranhıncal’a teşekkür etti.

Türk-İş Çorum İl Temsilcisi Sefer Kahraman, Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.
Belediye İş Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen’in de hazır
bulunduğu ziyarette Türk-İş Çorum Şube Başkanı Sefer
Kahraman, yapılan seçimde Ticaret Borsası başkanlığına
seçilen Ali Bektaş’ı kutlayarak, yeni görevinde başarılar di-

Türk-İş’ten Ticaret
Borsası Başkanı Bektaş’a
Ziyaret
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ledi.
Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş da, ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, Türk İş yöneticilerine teşekkür
etti.

ÇORUM

Serbest Muhasebeciler
ve Mali Müşavirler
Odası’nın Ziyaretleri

MÜSİAD’tan Ticaret Borsası
Başkanı Bektaş’a Kutlama
Ziyareti
MÜSİAD Çorum Şubesi yönetim kurulu üyeleri, Ticaret
Borsası’nı ziyaret etti.
MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Av. Rumi Bekiroğlu, ziyarette Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş ve borsa yöneticilerine
yeni görevlerinde başarılar diledi.
Bekiroğlu, MÜSİAD çatısı altında 35 bine yakın işletmenin temsil edildiğini ve bu işletmelerde yaklaşık 1 milyon
500 bin kişiye istihdam sağlandığını söyledi. Yurtiçinde 66,
yurtdışında 4 aktif temsilci ile birlikte 60 farklı ülkede toplamda 143 nokta ile hizmet veren MÜSİAD’ın, üyelerinden
aldığı güçle üyelerine hizmet etmeye gayret ettiğini
ifade eden Bekiroğlu, bu kapsamda Çorum’da da yapılandıklarını belirterek, Çorum iş dünyasının önünü
açacak, yeni ufuklar kazandıracak projeleri hayata geçireceklerini belirtti.

Ziyaret

BORSASI

Çorum Serbest Muhasebeciler ve Mali
Müşavirler Odası (SMMMO)Başkanı Muzaffer Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri
Borsamıza ziyarette bulundu.
Ziyarette Mesleki vizyonları ve çalışma
esasları üzerine bilgiler veren SMMMO
Başkanı Muzaffer Yıldırım, meslek mensuplarına hizmet etmenin yanı sıra SMMMO olarak, Çorum’un yararına olacak
her türlü konuda kendilerini sorumlu kabul ettiklerini ve kurumlarla birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.
Çorum Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş
da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getirirken, Borsanın en önemli işlevlerinden birinin ekonomiyi kayıt altına almak
ve vergi kaybını önlemek olduğunu söyledi.

Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, MÜSİAD yöneticilerine teşekkür etti. Bektaş, Çorum ortak paydasında
toplumun tüm kesimleriyle işbirilği yapmaya hazır olduklarını açıkladı.
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ÇORUM

Ziyaret

BORSASI

Bektaş, Rektör Alkan’dan Ziraat Fakültesi
Kurulmasını Talep Etti
Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, değişen dünyaya entegre olan Ticaret Borsası’nın her geçen yıl
alt yapısını güçlendirdiğini belirterek, sahip olduğu
modern kompleksle hem bölgesinde örnek hem de
merkez konuma geldiğini söyledi.
Borsanın kuruluşundan bugüne kadar işlem hacmi
ve faaliyet alanlarını her geçen yıl artırdığına dikkat
çeken Bektaş, “Amacımız Çorumlu üretici, sanayici
ve tüccarımıza en kaliteli hizmeti sunmak” dedi.
Toplumun bütün kesimleriyle el ele vererek ortak aklı
ön plana çıkaracaklarının altını çizen Bektaş, kentte tarım ve hayvancılık gelişmesi noktasında başta
üniversite olmak üzere diğer kamu kurumları ve sivil
toplum kuruluşları ile ortak projeler ve çalışmalara
imza atmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi. Bektaş, ziyaretten dolayı Rektör Alkan ve Gıda Mühendisliği bölümünde görevli akademisyenlere teşekkür
etti.
Çorum Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, Çorum’da
tarım ve hayvancılığın geliştirilebilmesi için Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’dan Veterinerlik Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Tohumculuk
Araştırma Enstitüsü kurulmasını istedi.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan,
Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Prof. Dr. Alkan, yapılan
seçimlerde Ticaret Borsası Başkanı seçilen Ali Bektaş,
Meclis Başkanı Mustafa Boyraz ve yönetim kurulu
üyelerine yeni görevlerinde başarılar diledi.
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Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan
ise, üniversite, fakülteler ve yürüttükleri çalışmalar
hakkında bilgiler verdi. Alkan, Ticaret Borsası tarafından düzenlenmesi planlanan tarım ve hayvancılık
çalıştayına her türlü desteği vermeye hazır olduğunu
açıkladı.
Ziyaretin ardından Borsa Başkanı Bektaş ve Meclis
Başkanı Boyraz, Rektör Alkan’a kompleksi gezdirdi.
Satış Salonu’nda işlemler hakkında bilgiler alan Alkan,
daha sonra borsa laboratuvarını gezdi.

ÇORUM

Ziyaret

BORSASI

Oğuzlar Belediye Başkanı
Uyanık: “Oğuzlar cevizinin
ülke çapında bir marka
olduğunu, ilçenin tüm tarihi
boyunca cevizden geçimini
temin etmektedir”
Oğuzlar Belediye Başkanı Ali Uyanık, Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Cevizin ilçeleri için çok önemli bir
ürün olduğunu belirten Uyanık, Oğuzlar cevizinin
ülke çapında bir marka olduğunu, ilçenin tüm tarihi boyunca cevizden geçimini temin ettiğini belirtti.
İlçelerinde yıllık yaklaşık 1000 ton ceviz üretimi yapılmakta olduğunu ve amaçlarının bu üretim miktarını
ikiye katlamak olduğunu sözlerine ekleyen Uyanık,
ama bunun için başta fiyat olmak üzere yaşadıkları
sıkıntılar olduğunu ve bu sorunların çözümü için de
borsamızın destek ve yardımlarını beklediklerini söyledi.
Borsamız Başkanı Ali Bektaş da ziyaretlerinden dolayı
teşekkürlerini belirterek, Oğuzlar cevizinin ülke çapında bilindiğini, markalaştırılması ve tescilleri hususunda gereken desteği vereceklerini beyan etti.

Ziraat Odalarımızdan
Tebrik Ziyareti

Çorum Ziraat Odası Meclis Başkanı Sadettin
Karaarslan, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Sayan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Mecitözü
Ziraat Odası Başkanı Satılmış Köse Borsamızı
ziyaret etti. Ziyarette heyet, Borsa Başkanı Ali
Bektaş’ın şahsında seçilen tüm Meclis üyelerini
tebrik etti. Karşılıklı yapılan konuşmalarda; soya,
tane mısır, ayçiçeği üretimine ağırlık verilirse, bu
durumun, yeni sanayi kolları açılarak istihdamı
da arttırmaya yardımcı olacağı ifade edildi.
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Ziyaret

ÇESOB’dan Borsamıza
Ziyaret

İl Emniyet Müdürü
Doğan’dan Çorum Ticaret
Borsası’na Ziyaret
Çorum

İl

Emniyet

Müdürü

Halil

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
(ÇESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Kılıç ile yöneticiler, yapılan seçimler neticesinde Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı olarak seçilen Ali Bektaş ve meclis
üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak
başarı dileklerini iletmişlerdir. Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Bektaş da ziyaretten dolayı
memnuniyetini dile getirirken, birlik beraberlik
ve dayanışmanın önemini vurgulamış, kardeş
kuruluş olarak her zaman birbirlerine destek
vermeyi sürdürecekleri belirtmiştir.

İbra-

him Doğan, Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.
İl Emniyet Müdürü Doğan, ziyarette Ticaret Borsası Ali Bektaş, Meclis Başkanı Mustafa Boyraz ve Borsa Yönetim Kurulu Üyelerini kutlayarak yeni görevlerinde başarılar diledi.
Güncel olayların değerlendirildiği ziyarette İl Emniyet Müdürü Halil İbrahim Doğan, toplumsal
olaylarda Çorum halkının sağduyulu bir davranış
sergilediğini söyledi. Bunda polis-vatandaş arasındaki ikili ilişkiler tarafların birbirlerine karşı duy-

Esnaf Odalarından
Borsamıza Ziyaret

dukları anlayış ve hoşgörünün öneminin büyük
olduğunun altını çizen Doğan, toplumsal olayların
başarı ile atlatılmasında katkı sunan Çorum halkına ve toplumun bütün kesimlerine teşekkür etti.
Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş da, Çorum’un
Türkiye’nin en huzurlu ve güvenli şehirlerinden
birisi olduğunun altını çizerek, bu güven huzur
ortamının gerçekleşmesinde büyük bir özveri ve
fedakârlık gösteren Emniyet Müdürü Halil İbrahim Doğan ve polis teşkilatına teşekkür etti. Ziyaretin ardından Bektaş, Emniyet Müdürü Doğan’a
satış salonu ve borsa laboratuvarını gezdirerek
bilgi verdi.
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Çorum Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı Yusuf Turan ile Çorum Bakkallar ve Bayiler Odası
Başkanı Özkan Şanal, Yönetim Kurulu üyeleri
ile birlikte, Borsamız organ seçimleri sonucu
oluşan yeni meclisimizi tebrik etmek ve hayırlı
olsun dileğinde bulunmak üzere Yönetim Kurulu Başkanımızı ziyaret etti.
Sohbet havasında geçen ziyarette karşılıklı
iyi dileklerde bulunulmuştur. Yönetim Kurulu
Başkanımız Ali Bektaş, Yusuf Turan ve Özkan
Şanal ‘a bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

ÇORUM
BORSASI

KGK’dan Borsamıza Ziyaret

İcra Komitesi Başkanı Yasemin Kepçeli, İcra Komitesi Üyeleri Fatma Er, Elif Dalyan ve Yüksel Kavukçu
ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, Ticaret Borsası
Meclis Başkanlığı’na seçilen Mustafa Boyraz ile Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Ali Bektaş’ı tebrik
ederek görevlerinde başarılar diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş, “Kadın
Girişimcilerimiz ile bizler aynı geminin yolcusuyuz.
Hepimiz TOBB’un çatısı altında
güzel şeylere imza atmak için
bir aradayız. Kadınlarımızın, siyasal, sosyal ve ekonomik hayatta
mutlaka yer almaları gerekmektedir. Bu noktada ilimiz kadınlarını ekonomide ve siyasette daha
aktif olmalarını sağlayabilecek,
onlara destek ve öncü olabilecek
kurumların en büyüğü ve önemlisi TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu’dur. Biz bu hususta tüm ka-

dın girişimcilerimizin yanındayız. Onlar için maddi ve
manevi her türlü destek vermeye hazırız. Unutmayalım ki, kadınlarımız bizlerin yenilikçi ve batıya dönük
yüzümüzün en önemli simgeleridir” dedi.
TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Yasemin Kepçeli de, Çorum’a faydalı işler yapabilmek, kadın girişimcilerin sayısını arttırmak, aynı
zamanda da istihdamı arttırmak için kurulan Kadın
Girişimciler Kurulu’nun, kadınların kalkınması noktasında önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Ziyaret

Türkiye
Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Çorum
Kadın Girişimciler
Kurulu İcra Komitesi, Çorum Ticaret
Borsası’nı
ziyaret etti.

Kefçeli, oda ve borsaların kadın ve genç girişimcilere
vermiş oldukları desteklerden son derece memnun
olduklarını belirterek, kadın girişimcilere yönelik projeler üretmeye devam edeceklerini bildirdi.

İl Genel Meclisi Tarım Komisyonun’dan
Borsamıza Ziyaret

İl Genel Meclisi Tarım Komisyonu üyeleri Celal Güngör, İbrahim Çırakoğlu, Erhan Ekmekçi ve Mehmet Özüdoğru tarafından Çorum Ticaret
Borsası Başkanı Ali Bektaş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Borsa
Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Turan Ünlü’nün de hazır bulunduğu ziyarette Borsa Başkanı Ali Bektaş genel olarak Çorum tarım sektörü ve
Borsa işleyişi hakkında komisyon üyelerini bilgilendirdi. Bektaş, Ticaret
borsalarının oluşturduğu piyasa şartlarında ve rekabet ortamında tarım
ürünlerinin pazarlanmasının sağlandığını, laboratuvar ortamında analizi
yapılan ürünlerin gerçek değerini bulduğunu, kayıt dışı ekonominin kayıt
altına alındığını, vergi gelirlerini artırarak devlete kaynak yaratıldığını belirtti. Ayrıca Çorum’da sulanabilir araziler ve parçalı araziler ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
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Ziyaret

BORSASI

Çorum Gazeteciler Cemiyeti’nden Borsa’ya
Ziyaret
Çorum Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyeleri,
Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.
Ziyarette Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen,
Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş ile görüşerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, “Memleketimizin
gelişimi için tarım ile sanayiyi buluşturmamız lazım”
dedi.
Tarıma dayalı sanayinin Çorum’un kalkınmasına yeni
bir soluk getireceğine inandığını belirten Bektaş, Ticaret Borsası olarak bu alandaki gelişmeleri dikkatle izlediklerini söyledi. Çorum’da ayçiçek üretiminin
yaygınlaşmasıyla birlikte yağ fabrikalarının kurulmaya
başlandığını kaydeden Bektaş, sanayinin tarımla birlikte ivme kazanacağını ifade etti.
Ortak paydalarının Çorum olduğunu, Çorum için yapılan tüm hizmetlerin destekçisi olduklarını vurgulayan Bektaş, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’yle olan
ilişkilerimiz de iyi bir noktada. Hazırladığımız projelerle borsamızı Türkiye’de en iyi şekilde temsil etme
gayreti içindeyiz. Bu doğrultuda Çorum’da tarıma
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rım ve sanayiye önem vermezse kalkınamaz. Üretmeden tüketen toplumlar kaybetmeye mahkumdur. Yani tarımsal gelişme olmadan kalkınma olmaz.
Ayrıca ekonomik büyüme öz sermaye ile olmalı ve
milli ekonomi gelişmeli. Parçalanmış tarım arazileri
bütünleştirilmeli. Tarımın geleceği açısından bu konu
çok önemli. Ayrıca Kızılırmak’ın suyunun Çorum

ÇORUM
BORSASI

Hitit Üniversitesi ile görüştüklerini Çorum’da Tohum
Araştırma Enstitüsü kurulmasını istediklerini kaydeden Bektaş, “Bu alandaki adımlarla birlikte hem dışa
bağımlılık azalacak hem de yerli tohumlar geliştirilecek. Bol ürün ve bol kazanç sağlanarak üretici ve
üyelerimiz sevinecek. Öte yandan Çorum’da hayvancılığın gelişiminin de teşviklerle canlandırılması
gerektiğine inanıyoruz. Çorum’da nüfus düşüyor.
Üstelik kentsel nüfus azalıyor. Köylerden ise kente
akın yaşanıyor. Bu durum Çorum’dan büyükşehirlere beyin göçü yaşandığı gerçeğini ortaya koyuyor.
Yaşanan nüfus değişimi Çorum’da kalifiye eleman
ihtiyacını ortaya çıkardı. Ticaret Borsası olarak Çorum’un demiryolu talebinin en güçlü destekçilerindeniz. Tarım ve hayvancılık sektöründe pazarlama
açısından nakliye büyük önem taşıyor. Demiryolu
olmayan Çorum rekabet koşullarından olumsuz etkileniyor. Bu yüzden raylı sistem olmazsa olmazımız.
Borsa müzayede salonunda elektronik alım-satıma
geçeceğiz. Kurulacak yeni teknoloji ile fiyat teklifleri
sisteme alıcılar tarafından girecek ve üretici en yüksek teklifi ekrandan takip edebilecek. Konya Ticaret
Borsası’nda uygulanan bu sistemin Çorum’da da hayata geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Laboratuvarımızda yapacağımız düzenlemeler netice-

sinde çiftçilerimiz hiçbir şekilde mağdur olmayacak”
diye konuştu.
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen ise, babası Şaban Erzen’in borsanın kurucuları arasında yer
aldığı belirterek, Ticaret Borsası’nın kendisi için ayrı
bir yere sahip olduğunu söyledi. Erzen, Ticaret Borsası’nın, üreticinin birlik ve beraberliğinin eseri olduğunu ifade etti.
Geçmişten bugüne önemli hizmetlere imza atan
borsanın hedeflenen seviyeye ulaşmasında emeği
geçenlere teşekkür eden Erzen, “Çorum’a böylesine
bir kompleks kazandıran herkese teşekkürler” dedi.

Ziyaret

ovasını sulamasını istiyoruz. Bunun için de çalışma
başlatılmasını bekliyoruz. Böylece hem Çorum hem
de ülke kalkınır” dedi.

Tarımsal üretimin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi gerektiğine işaret eden Erzen, “Ülkeleri ayakta tutan en
önemli ekonomik faaliyetlerden biri tarımdır. Tarımın ihmal edilmesi durumunda ülkelerin sonu felaket olur. Çorum’da tarımsal üretim açısından büyük
önem taşıyan Ticaret Borsası’nın bugünlere gelmesinde emeği olan herkesi kutluyorum. Borsa üyelerine ve üreticilere bereketli bir yeni yıl diliyorum” diye
konuştu.
Ziyarette Gazeteciler Cemiye Başkan Yardımcısı Bülent Özkaleli, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Demirer, Murat Özülke ve Servet Seyfettin Mete ile Borsa
Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Turan Ünlü, Meclis
Üyeleri Satılmış Boya, Mustafa Şükrü Abraş, İlhan
Topaktaş ve Genel Sekreter Funda Ertekin de hazır
bulundu.
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GGK’dan Çorum Ticaret
Borsası’na Ziyaret
Çorum Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Elvan Can Çabuk ve İcra Komitesi üyelerinden
Gülden Arzoğlu ile Mustafa Beyoğulları, Borsamız
organ seçimleri sonucu oluşan yeni meclisimizi
tebrik etmek ve hayırlı olsun dileğinde bulunmak
üzere Yönetim Kurulu Başkanımızı ziyaret ettiler.
Sohbet havasında geçen ziyarette karşılıklı iyi dileklerde bulunuldu. Yönetim Kurulu Başkanımız Ali
Bektaş, Geç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkan Elvan Can Çabuk’a bu nazik ziyaretlerinden
dolayı teşekkürlerini ileterek, girişimciliğin gençler
arasında benimsenmesinin Türkiye ve ilimiz açısından çok önemli olduğunu, genç beyinlerin fikirlerini önemsediklerini, imkanlar dahilinde Borsa olarak ellerinden gelen desteği her zaman vermeye
hazır olduklarını belirtti.

Hümod’tan Bektaş’a
Kutlama Ziyareti
Çorum Hitit Üniversitesi Mezunları ve Öğrencileri
Derneği (HÜMOD) Başkanı Ahmet Ölçer, Çorum Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.
Ziyarette Oda ve Borsaların ülkenin gelişmesinde ve
ilerlemesindeki önemine vurgu yapan Ölçer, Çorum
Ticaret Borsanın, oluşan yeni yönetimle birlikte yepyeni bir vizyonla, üzerine düşen sorumluluğun farkında olarak Çorum için faydalı olmak gayreti içerisinde olacağına inandığını ifade etti. Ölçer, özellikle
şehrin ekonomik stratejilerinin belirlenmesi noktasında Ticaret Borsasına da önemli görevler düştüğünü, Çorum’un ekonomik anlamda büyümesine katkı
sağlamak için yeni yönetimle birlikte güzel işler yapılacağına inandığını söyledi.
Ticaret Borsasında gerçekleşen seansa da katılan
Ölçer, “daha önce bu salona gelip, atmosferi solumadığım için büyük üzüntü duydum. Dernek olarak
Çorum’daki tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde olmak istiyoruz. Yapacağımız faaliyetlerde onların desteklerini de yanımızda görmek istiyoruz. Biz
de elimizden geldiği ölçüde Çorum için çalışan tüm
kurum ve kuruluşlara verebileceğimiz her türlü katkıyı vermeye hazırız” dedi.
Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her geçen gün büyüyen borsanın bölgesinde ve ülkede iyi bir konuma
geldiğini söyledi.
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Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurulu’ndan
Bektaş’a Kutlama Ziyareti

Sohbet havasında geçen ziyarette, kırsal kalkınma destekleri hakkında bilgiler
veren Serdar Kurşun ile borsa yönetimi karşılıklı görüş alış-verişinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yönetim Kurulu Başkanımız
Ali Bektaş, “desteklemelerden ilimizin maksimum düzeyde faydalanması için
elimizden geleni yapmalıyız” dedi.

İl Müdürlerinden Kutlama
Ziyareti

Arslan ve Kolbaşı’dan
Kutlama Ziyareti

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Emrullah Akdemir, İl
Planlama ve Koordinasyon Müdürü Ali Kılınçarslan ve
İl Mahalli İdareler Müdürü Nihat Özarslan Borsamızı
ziyaret etmiş, yeni yönetimimize hayırlı olsun dileklerini iletmişlerdir.

Çorum İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan
ve İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaşı, Ticaret
Borsası’nı ziyaret etti.

Ziyaretçileri karşılayan Yönetim Kurulu Başkanımız
Ali Bektaş ve beraberindeki borsamız yönetimi, ziyaretten duydukları memnuniyeti ileterek, borsamız
hizmet binasını gezdirmiş, sunduğumuz hizmetler,
laboratuvar analizleri vs. konularda ziyaretçilere bilgiler vermişlerdir.

Ziyaret

Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurulu İl Koordinatörü Serdar Kurşun borsamızı ziyaret ederek, yeni seçilen yönetimimize hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyarette Genel Sekreter Ömer Arslan ve Proje Müdürü Esat Kolbaşı’na borsadaki çalışmalar ve tarım sektörü hakkında Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş tarafından bilgiler verildi.
Borsa Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Turan Ünlü ve
Genel Sekreter Funda Ertekin’in de hazır bulunduğu
ziyarette Arslan ve Kolbaşı, Bektaş’a çalışmalarında
başarılar dilediler.
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Ziyaret

KOSGEB Müdürü
Dursunoğlu’ndan Bektaş’a
Ziyaret
Çorum KOSGEB Müdürü Ahmet Dursunoğlu, Borsamız Başkanı Ali Bektaş’ı ziyaret etti.
Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mustafa Boyraz,
Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Turan ile Borsa
Genel Sekreteri Funda Ertekin ve meclis üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Dursunoğlu,
borsa satış salonu ve laboratuvarını gezerek bilgiler aldı. KOSGEB destekleri ile ilgili genel bilgiler
de veren Dursunoğlu, hayırlı olsun dileklerini iletti.
Ziyarette Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, borsa çalışmaları hakkında bilgi vererek, borsa olarak
Çorum adına yapılacak her türlü hizmette tüm
kurumlarla işbirliğine hazır olduklarını açıkladı.

Ermiş’ten, Ticaret
Borsası’na Ziyaret
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erkan Elfaz
Ermiş ve Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube
Müdürü Yusuf Şahinbaş ve beraberindeki heyet
borsamıza ziyarette bulunmuşlar, başarı dileklerini iletti.
Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş
ve yöneticilerimiz ziyaretten dolayı duydukları
memnuniyeti belirterek, ziyaret için teşekkür etti.
Çorum Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erkan Elfaz Ermiş, ziyarette Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Ekonomik
Yatırımlar 8. Etap proje çağrı süreci hakkında
borsa başkanı Ali Bektaş’a bilgi verdi.
Proje çağrı süreci ile ilgili verdiği bilgilerde Ermiş,
başvurularda tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırımlar ile mevcut faal ve faal olmayan tesislere yönelik kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine
yönelik yatırımlar, alternatif enerji kaynaklı seraların yapımı, koyun keçi ve manda konularında
sabit yatırımlar, çelik silo ve soğuk hava deposu
yatırımları, tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya
yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif
enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş
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Tural ve Bayrak’tan Ticaret
Borsası’na Ziyaret
Çorum Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, borsa
olarak yaptıkları işlemlerde kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alarak ülke ekonomisine katkı sunduklarını
Çorum Defterdar Yardımcısı Mehmet Tural ve İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mehmet Bayrak, Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş’ı ziyaret etti.
Borsa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan KILIÇARSLAN ’ın da hazır bulunduğu ziyarette Tural ve
Bayrak, borsanın çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Amaçlarının Çorumlu tüccar, sanayi ve üreticilere
en iyi hizmeti sunmak olduğunu dile getiren Bektaş,
bunun için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini
dile getirdi.

Bektaş, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması ile
birlikte vergi gelirlerini de artırarak devlete kaynak
sağlandığını kaydetti.

Ziyaret

söyledi.

Bektaş ve beraberindekiler daha sonra borsa satış
salonu ve laboratuvarında incelemelerde bulundu.

ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri ve hayvansal orijinli
gübrelerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına
yönelik yatırımların hibe kapsamında değerlendirileceğini açıkladı.
Yatırım tutarı ve destekleme oranlarında ekonomik yatırımlar için proje başvurularında hibeye esas proje tutarının gerçek kişi başvurularında 300 bin TL, tüzel kişi
başvuruları için ise 800 bin TL’yi geçemeyeceğini dile
getiren Ermiş, “Hibeye esas proje tutarının yüzde 50’sine
hibe yoluyla destek verilecektir. Yatırım uygulamalarına
ait inşaat işleri alım giderleri ve makine, ekipman ve malzeme alım giderleri hibe desteği kapsamındadır” dedi.
Ermiş, Çorum’un proje pastasından daha fazla pay alabilmesi için kurum olarak gerekli adımları attıklarını vurguladı. Borsadan da destek ve üyelerine gereken bilgilendirmeyi yapmalarını rica etti.
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu başkanı Ali Bektaş ise, hem Çorum hem de ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlanması için tarım ve sanayinin buluşturulması gerektiğini söyledi.
Tarıma dayalı sanayinin Çorum’un kalkınmasına yeni
bir soluk getireceğine inandığını belirten Bektaş, Ticaret

Borsası olarak bu alandaki gelişmeleri dikkatle izlediklerini söyledi. Çorum’da ayçiçek üretiminin yaygınlaşmasıyla birlikte yağ fabrikalarının kurulmaya başlandığını
kaydeden Bektaş, sanayinin tarımla birlikte ivme kazanacağını ifade etti.
Bektaş, üretmeden tüketen toplumlar kaybetmeye
mahkûm olduğunu belirterek, “Yani tarımsal gelişme
olmadan kalkınma olmaz. Ayrıca ekonomik büyüme
öz sermaye ile olmalı ve milli ekonomi gelişmeli. Parçalanmış tarım arazileri bütünleştirilmeli. Tarımın geleceği
açısından bu konu çok önemli” diye konuştu.
Borsa üyelerine ilgili sektörlerde proje hazırlamaya davet
eden Bektaş, ne kadar çok proje hazırlanırsa Çorum’un
pastadan daha çok pay alacağını ifade etti.
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Öztürk: “651 Bin Ton
Pancar İşleyeceğiz”
Ziyaret

değil, tarımı ve dolayısıyla çiftçiyi kalkındırmak olduğundan söz eden Öztürk, ayrıca Çiftçimizin monokültür tarımdan polikültür tarıma, pancar tarımını öğrendikten sonra geçtiğini söyleyerek, Şeker pancarı
tarımının ülkemizin sosyal ve ekonomik yaşantısında
da çok önemli rol oynadığını ifade etti.

Çorum Şeker Fabrikası Müdürü Öner Öztürk ile Muhasebe Müdürü Ahmet Gocuklu borsamıza hayırlı
olsun ziyaretinde bulundu.
Seçimler sonrası iş başına gelen yeni Yönetime, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş nezdinde başarılar
dileyerek kısaca fabrikaları hakkında bilgiler verdi.
Fabrikalarının gerek ilimiz gerekse ülkemiz çapında
en büyük şirket durumunda olduğunu beyan eden
Öztürk, faaliyetlerini başta 4634 sayılı Şeker Kanunu,
233 sayılı K.H.K. ve Şirket Ana Statüsüne göre yürütmekte olduklarını, ayrıca hâlihazırda Ülkemizde, kapasiteleri 1500 – 10 000 ton pancar/gün arasında
değişen, 33 şeker fabrikası üretim yapmakta olduğunu, hâlihazırda 22 şeker fabrikası ile toplam pancar
şekeri talebinin yaklaşık % 50’sinin bu fabrikalar tarafından karşılandığını beyan etti.
Ülkemizde şeker fabrikalarının kurulmasının ana
hedefinin yalnız ülkemizin şeker gereksinimini karşılamak

Öztürk, Şeker pancarı tarımının gelişmesi sonucu
dünyada şeker üretiminin önemli derecede arttığını, diğer taraftan şeker pancarının yalnız sanayi ham
maddesi değil, aynı zamanda hayvan için çok kıymetli gıda olan yaprak, baş ve posa ile bir yem bitkisi
olduğunu ifade etti. Bu ürünün gelişmesi, et ve süt
üretiminin artmasına, böylece artan gıda imkânları
ile daha yüksek hayat standardının oluşmasına da ön
ayak olacağına dikkat çekti.
Üretilen pancarın; taşımacılık, tarım alet ve makinaları başta olmak üzere birçok sanayinin gelişmesine,
gübre, ilaç gibi girdilerin kullanımı ile endüstriyel sektöre önemli katkılar sağladığından bahseden Öztürk,
şeker pancarı tarımının; ekim yapılan alana eşdeğer
bir ormana kıyasla 3 kat daha fazla oksijen yarattığını, tüm canlılar için hayati önem arz eden bir oksijen
kaynağı olduğunu ve pancarın kendinden sonra ekilecek ürünlerde verim artışı sağladığını da sözlerine
ekledi.
Ayrıca bu yıl için Çorum Şeker Fabrikasında 21.dönem pancar alımlarıyla işlenecek 651.000 ton pancardan 100.000 ton kristal şeker, 27.000 ton melas
ve 200.000 ton yaş pancar posası üretimi planladıklarını söyledi.
Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş da ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederek, Çorum Şeker
Fabrikası’nın ülke ekonomisine sağladığı katkının büyük olduğunu ve işbirliği içerisinde çalışmaya bundan sonra da devam edeceklerini ifade etti.
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Alaca Ticaret Borsası yönetim kurulu üyeleri, Çorum
Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Mayıs ayında gerçekleştirilen borsa seçimlerinde Ticaret Borsası başkanlığına seçilen Ali Bektaş’ı kutlayan Alaca Ticaret Borsası Başkanı Fahri Coşkun, Bektaş ve yönetim kurulu
üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Ordu Ticaret
Borsası’ndan Ziyaret

Ziyaret

Alaca Ticaret
Borsası’ndan Bektaş’a
Kutlama Ziyareti

Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti diye getirerek, borsa olarak ildeki tüm borsalarla her zaman iyi
bir iletişim içerisinde olacaklarını dile getirdi.
Ziyarette Alaca Ticaret Borsası Genel Sekreteri Faik
Yetkin ile yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Gaziantep Ticaret
Borsası’ndan Ziyaret
Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Tiryakioğlu borsamızı ziyaret etti. Borsamız
laboratuvarında ve satış salonunda da incelemelerde
bulunan Tiryakioğlu, her geçen gün büyüyen Borsamızın başarılarından övgüyle söz ederken, İç Anadolu Bölgesindeki ve diğer yörelerdeki borsamızın konumunun önemini anlattı.
Borsamız yönetimi de kendilerini kardeş borsa olarak gördüklerini, ziyaretten duydukları memnuniyeti
belirtti.

Ordu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ziver
Kahraman borsamızı ziyaret etti. Borsamız Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Bektaş, Meclis Başkan Yardımcısı
İsmail Turan Ünlü, Yönetim Kurulu Üyesi Reha Kip,
Meclis Üyeleri Satılmış Boya ile Mustafa Şükrü abraş
tarafından karşılanan Kahraman’a, Çorum Valisi Sayın Sabri Başköy’ün de daha sonra iştirak ettiği ziyaret anısına, Çorum’u temsil eden Hitit vazosu hediye
edildi.
Sohbet havasında geçen ziyarette, Ordu Ticaret Borsası’nın 1936 yılında kurulduğu bilgisini veren Kahraman, kendilerinin eski kuruluşlarına karşın satış salonu, lisanslı depoculuk, laboratuvar analizleri, hayvan
pazarı v.s. hizmetlerinin olmadığını, 1988 yılında
kurulan borsamızı sunmuş olduğu hizmetlerden ve
kısa sürede yaptığı modernleşmeden dolayı kutladıklarını, Çorum Ticaret Borsası’nın bölgede gayet
bilinen ve tanınan büyük bir borsa olduğunu belirtti.
Satış Salonumuzu ve laboratuvarımızı gezerek bilgiler alan Kahraman’a, Başkanımız Ali Bektaş ziyaretten
duyduğu memnuniyeti ileterek teşekkür etti.
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Ziyaret

Milliyetçi Hareket
Partisi’nden Borsamız
Ziyareti

Cumhuriyet Halk
Partisi’nden Borsamız
Ziyareti
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Gökhan Günaydın, Çorum Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.
Günaydın’a ziyarette CHP Çorum milletvekili Tufan Köse, CHP İl Başkanı Cengiz Atlas, CHP
Merkez İlçe Başkanı Saim Topgül eşlik etti. Ziyarette “Lisanslı Depoculuk” konusundaki yapılan
ilk kanun çalışmalarının bizzat içerisinde bulunduğunun bilgisini veren Günaydın ile Lisanslı Depoculuk konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.
1980-2013 yılları arasında tarım ve hayvancılık
sektörleri, sulanabilir araziler ile arazi toplulaştırılması hakkında genel değerlendirmelerde bulunan ve Çorum Ticaret Borsası’nın Bölge açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Gökhan
Günaydın’a, Borsa Meclis Başkanı Mustafa Boyraz
ve Borsa Başkanı Ali Bektaş, borsanın çalışmaları
hakkında bilgiler verdi.
Borsanın işleyişi hakkında da bilgi veren Bektaş,
amaçlarının Çorumlu sanayi, tüccar ve üreticilere
en hızlı ve kaliteli hizmeti sunmak olduğunu söyledi.
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Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum’a gelen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu, Parti yetkilileri ile birlikte
Borsamızı ziyaret etti. Ziyarette Yönetim Kurulu
Başkanımız Ali Bektaş’tan Çorum’da yapılan tarım
ve hayvancılık hakkında bilgiler alan Tanrıkulu, Çorum’un sosyal ve ekonomik nabzını tutuğunu belirterek, izlenmesi gereken bir yol haritası çıktığını
söyledi. Tanrıkulu, bakan olduğu dönemlerde borsa adına yapılan bazı çalışmalarının karşılığını gördüğünü belirterek,” Ankara da açık bir kapınız var.
Kapımız size her zaman açık” dedi. Ticaret Borsası
Başkanı Ali Bektaş, Çorum’un verimli bir toprak
yapısına sahip olduğunu belirterek, dünyanın en
kaliteli ceviz ve pirincinin Çorum’da üretildiğini
söyledi. Bektaş, Ticaret Borsası’nın sahip olduğu
modern kompleksle hem bölgesinde örnek hem
de merkez konuma geldiğini belirtti. Borsanın kuruluşundan bugüne kadar gelişerek, büyüdüğünü
dile getirerek, amaçlarının Çorumlu üretici, sanayici ve tüccara en kaliteli hizmeti sunmak olduğunu dile getirdi.

ÇORUM

Ziyaret

BORSASI

Saadet Partisi’nden
Borsamız Ziyareti
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet
Karaman, Saadet Partisi Çorum Milletvekili Eski
adayı Adnan Cıdık ve İl Başkanı Faruk Cıdık ve İl
Yönetimi Borsamızı ziyaret etmiştir.
Ziyarette Borsamız Meclis Başkan Yardımcısı İsmail
Turan Ünlü ve Borsamız Meclis Üyelerinden Satılmış Boya ve İlhan Topaktaş ile borsamız esnafları
kendilerini karşılayarak hazır bulunmuşlardır.
Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarette hayırlı
olsun ve başarı dilekleri iletilmiştir.

Pencereci’den
Borsamıza Ziyaret
Akbank Samsun Bölge Müdürü Volkan Pencereci, Samsun Bölge Müdürlüğü Ticari Satış Yönetimi
Müdürü Berat Güney, Samsun Bölge Müdürlüğü
Krediler Müdürü Ozan Yazıcı ile Çorum Şube Müdürü İhsan Fatih Şahin, borsamızı ziyaret etmişlerdir. Pencereci, hayırlı olsun dileklerini iletirken, Çorum Ticaret Borsası ile her alanda işbirliği yapmaya
hazır olduklarını ifade etti.
Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş ise, ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Akbank yetkililerine teşekkür etti.
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İş Bankası’ndan Ticaret
Borsası’na Ziyaret

Ziyaret

İş Bankası Çorum Şube Müdürü olarak atanan
Mustafa Maşacıoğlu, Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.

Denizbank’dan
Borsamız Ziyareti
Denizbank Çorum Şubesi yöneticileri, Çorum Ticaret Borsası Başkanlığı’na seçilen Ali Bektaş’a kutlama ziyaretinde bulundular.
Denizbank Çorum Şube Müdüresi Ebru Gül Çömüz : “Denizbank’ın her zaman üreticinin yanında
olan bir banka olduğunu belirtirken, özellikle bankaların çiftçilere yönelik olarak verdiği destekten
bahsetti.
Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş da
Denizbank Şube Müdüresi Çömüz ve yöneticilerinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, teşekkür etti.

Ziyarette İş Bankası Çorum Şube Müdürü Mustafa
Maşacıoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş ile
görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, Çorum’u tarım
ve ticarette rekabet gücü yüksek, sanayisi gelişmiş,
yaşam kalitesi yüksek bir kent haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.
1988 yılında kurulan borsanın ilk dönemde sadece
borsa kotasyonuna dahil ürünlerin tescilini yaparak faaliyet gösterdiğini 2000 yılından itibaren satış
salonunu da açarak Çorum halkına hizmet ettiğini
dile getiren Bektaş, borsanın gerek kendi sorunları
gerekse bölgesel ve ülkesel sorunların çözümüne
aktif olarak katılarak bu konuda görüş bildirdiğini
kaydetti.
Gelişmeleri yakinen takip ederek sahasında etkin
hizmet verme anlayışını sürekli kılmayı amaç edindiklerini dile getiren Bektaş, bu bağlamda merkez
ve ilçelerde yaşanan başta kuraklık, verim düşüklüğü ve diğer tarımsal sorunların direkt olarak borsayı da etkilediğini ve ilgilendirdiğini ifade etti.
Ziyarette Meclis Başkanı Mustafa Boyraz, Genel
Sekreter Funda Ertekin ile Başkan Yardımcısı Hasan Kılıçarslan hazır bulundu.

Halkbank’dan Borsamız
Ziyareti
Halkbank Çorum Şubesi Müdürü Cemal Kaçay, şube
çalışanı Ayben Torun ve Emine Okutucu ile birlikte
borsamıza hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuşlardır.
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş da kendilerine teşekkür ederek, memnuniyetini iletmiştir.
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Bektaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Maşacıoğlu’na yeni görevinde başarılar diledi.

ÇORUM

Ziyaret

BORSASI

Vali Başköy’e Nezaket
Ziyaretinde Bulunduk
Çorum Ticaret Borsası yeni yönetim kurulu üyeleri, Vali Sabri Başköy’e nezaket ziyaretinde bulundu.
2013 Mayıs ayı içerisinde yapılan seçimlerin ardından Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanlığı’na
seçilen Mustafa Boyraz, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Ali Bektaş ile yeni yönetim kurulu
üyelerinden oluşan heyet Vali Başköy’ü makamında ziyaret ederek, yapılan çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanlığı’na seçilen Mustafa Boyraz ile Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Ali Bektaş ve yönetim kurulu üyelerini
tebrik eden Vali Başköy; kendilerine çalışmalarında
başarılar diledi.
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Ziyaret

BORSASI

Çorum Ticaret Borsası’ndan
Başkan Külcü’ye Ziyaret
Çorum Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş ve yönetim
kurulu üyeleri Çorum Belediyesi’ni ziyaret etti.

planladıklarını ifade ederek, bunu Çorum belediyesi
ile birlikte yapmayı istediklerini ifade etti.

Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mustafa Boyraz, Genel Sekreter Funda Ertekin ve borsa yönetim kurulu
üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette Borsa Başkanı
Ali Bektaş, çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Muzaffer Külcü’ye bilgi verdi.

Belediye Başkanı Muzaffer Külcü’nün yaptığı çalışmalarla Çorum’a yeni bir vizyon kazandırdığını dile
getiren Bektaş, kente yaptığı çalışmalardan dolayı
Külcü’ye teşekkür etti.

Amaçlarının Çorum’da tarım ve hayvancılığı geliştirerek şehre katma değer sağlamak olduğunu belirten
Bektaş, bu hedef doğrultusunda çalışma yaptıklarını
söyledi. Bir ülkenin kalkınması için tarımın gelişmesi
gerektiğini dile getiren Bektaş, tarım ve sanayinin entegrasyonunun sağlanması gerektiğini ifade etti.
Çorum’da çapalı ürüne geçilmesini arzu ettiklerini
dile getiren Bektaş, bunun gerçekleştiği taktirde bu
sektörü destekleyen sanayi kuruluşlarının da kendiliğinden kurulacağını ifade etti.
Çorum’un leblebisiyle, Oğuzlar’ın ceviziyle bir marka
olduğunu, Osmancık pirincinin kalitesinin tescillendiğini hatırlatan Bektaş, kentteki marka ürün sayısının
çoğaltılması çağrısında bulundu. Bektaş, ayrıca Çorum’a bir yeni ve modern bir hayvan pazarı kurmayı
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Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, hayvan pazarı konusunda çalışmalarının bulunduğunu açıkladı. Şehrin
dışına modern bir hayvan pazarı yapacaklarını belirtti. Ticaret Borsası’nın duruşunu önemsediklerini dile
getiren Külcü, değişik düşüncelere rağmen, işini yaparak şehir adına bir sinerjiyi ortaya koyduğunu ifade
etti.
Sanayileşme düşüncesini desteklediğini dile getiren
Külcü, “Bir ürünü hasat mevsiminin ardından piyasaya sürdüğünüzde belli bir kazanç elde edersiniz.
Ancak bu ürünü sanayi ile buluşturduğunuzda oradan daha fazla katma değer elde edebilirsiniz. Toprak
sanayi makine sektörünü, tarım un ve yem sanayini
oluşturdu. Gelişen sanayi sektörleriyle bugün bir çok
ülkeye ihracat yapan bir kent haline geldik” diye konuştu.

ÇORUM

Ziyaret

BORSASI

Çorum Heyetinden Hisarcıklıoğlu’na Ziyaret
Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mustafa Boyraz Ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erol Karadaş ve
Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Alaca
Ticaret Borsası Meclis Başkanı Nihat Günder ve Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Coşkun, Sungurlu Ticaret
Borsası Meclis Başkanı Mustafa Kürbüz ve Yönetim
Kurulu Başkanı Halim Karaçil, Oda Ve Borsaların Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri İle TOBB Delegelerinden Oluşan Çorum Heyeti, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na tanışma ve
destek ziyaretinde bulundular.
6 Haziran 2013 Salı günü gerçekleştirilen ziyarette
Çorum heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Yeni yönetime seçilen bütün Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı,
Yönetim Kurulu Üyesi ve Meclis Üyesi kardeşlerimi
kutluyorum. Bundan sonraki ana amacınız; Çorumlu
tüccarların sorunlarını çözmek olacak. Benim de bu
durumda görevim, sizlere yardımcı olmak. Çorum
Ticaret Borsası Türkiye’nin önde gelen borsalarından
bir tanesi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye’nin
önde gelen odalarından bir tanesidir. Sizlerle yakın
ilişki içerisindeyiz. Bizlere düşen ne görev var ise Çorum için her zaman yardımlarımızı yapmaya hazırız.
Herkese hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Çorum heyeti de Sayın Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığı
döneminde TOBB’un çıtasını yükseltmesi ve bu güne
kadar yapmış olduğu çalışmalardan dolayı TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etmiştir.
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Çorum Ticaret Borsası’ndan AK Parti Çorum
Milletvekili Salim Uslu’ya Ziyaret
Çorum Ticaret Borsası yönetim kurulu üyeleri AK
Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim
Uslu’yu ziyaret etti.
Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, Meclis Başkanı
Mustafa Boyraz ve yönetim kurulu üyeleri ziyarette,
ülkenin hassas bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek, birlik ve beraberliğe zarar verecek her türlü
olayın karşısında olduklarını açıkladılar.
Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, ülkeyi kaosa sürüklemeye yönelik olayları daha önce gördüklerini ve acılar yaşadıklarını belirterek, ülkenin ve Çorum’un bu tür eylemlerden uzak olması için temenni
de bulundu. Geçmişte yaşanan acıların bir daha yaşanmamasını isteyen Bektaş, “Birliğimize, dirliğimize
göz dikenlere Allah fırsat vermesin. Çorum olayları
olmasaydı bugün nüfusumuz 500 binin üzerinde,
kentimizde İç Anadolu’nun en büyük sanayi şehri
olurdu. Yaşadığımız bu acılar yüzünden ilimizi en az
50 yıl geriye gitti.” dedi.
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri
Salim Uslu ise, sivil toplum kuruluşları ve iş aleminin
kirli senaryolara karşı çıkmasından dolayı teşekkür
etti. Herkesin gösteri yapmasının, yürümesinin demokratik hakkı olduğunu belirten Uslu; ancak bunlar yapılırken kimse rencide olmadan, dışlanmadan,
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ğince özenli davranmak zorunda olduğunu belirtti.
Bugün yürüyen birçok gencin 1980 öncesi yaşanan
olayları bilmediğinin altını çizen uslu, “Maalesef bizde çok kötü izler bırakan, ciğerimizde yaralar açan
olaylarla karşılaştık ve sonrasında ise dükkan komşumuzla yüz yüze baktık. Halbuki beraber yemek
yeyip, çay içtiğimiz komşularımızla araya birileri
girdi. Hiç umulmadık, beklenmedik olaylar yaşandı. Yaşatanlar kimler olduğu hiç belli olmadı. Bir şey
oldu ki, öğleden önce ölen Alevi kardeşimizle öğleden sonra ölen Sünni kardeşimizi vuran kurşunlar
aynı silahtan çıkmış. Otopsi raporlarında çıkan sonucu o dönem görev yapan savcı açıkladı. Bunlar
henüz açığa çıkmadı. Halen açığa çıkmadığı için
de bugün benzer olaylar, yaşanmış bayat senaryolar tekrar sahneye konuluyor. Biz bu filmi seyrettik.
Filmin sonunda kan, gözyaşından, acıdan başka bir
şey yok. Onun için Ticaret Borsamızın, Ticaret Sanayi Odamızın, ilçe Ticaret Sanayi Odalarımızın ve
diğer sivil toplum kuruluşlarımızla, iş alemi olarak
kötü senaryoya karşı çıkıyor olmanız bir bildiri ile
tavrınızı ortaya koymanız insanların aklına, vicdanına, sağduyusuna hitap etmeniz, sorumlu davranışa
davet etmeniz, son derece önemli. Bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonrada sorumlu ve soğukkanlı
bir biçimde demokratik terbiye ve olgunluğa uygun
davranılacağına inanıyorum” dedi.

ÇORUM

Ziyaret

BORSASI

Çorum Ticaret Borsası’ndan
Rektör Alkan’a Ziyaret
Çorum Ticaret Borsası yönetim kurulu üyeleri, Hitit Üniversitesi’ni ziyaret etti. Bektaş, tarıma dayılı
bir sanayi olmadan gelişmişliğin tam sağlanamayacağını belirterek, bilimin öncülüğünde çalışkan
olan bu milletin daha da başarılı olacağını ifade etti.
2016 yılında gerçekleştirilecek olan Üniversitelerarası Dünya Güreş Şampiyonasının (WUC 2016) Çorum’da yapılacak olmasından dolayı da memnuniyetini dile getiren Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin Alkan’a başarılı çalışmalarından
dolayı teşekkür etti.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan
ise, üniversitenin Çorum’un tüm paydaşları ile her
türlü işbirliğine hazır olduğunu söyledi.
Ürünlerin fikir ve proje ile buluştuğunda ticarileşerek ekonomik katma değer sağlandığını vurgula-

yan Alkan, üniversite ile sanayicilerimizin, üreticilerin güçlerini birleştirmesi gerektiğinin altını çizdi.
Hitit Üniversitesi olarak büyük bir çalışma gayreti
içerisinde olduklarını kaydeden Alkan, bu çalışma
sürecine katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Alkan,
borsa yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarı diledi.
Ziyarette Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mustafa
Boyraz, Borsa Genel Sekreteri Funda Ertekin, Başkan Yardımcısı Hasan Kılıçarslan, Meclis Başkan
Yardımcıları İ. Turan Ünlü, Mehmet Seçgel, Yönetim
Kurulu Üyesi Tekin Mengüç ve Meclis Üyeleri Satılmış Boya, Mustafa Şükrü Abraş, İlhan Topaktaş hazır
bulundu.
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Çorum Ticaret
Borsası’ndan
Komutan’a Ziyaret
Çorum Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, Garnizon ve İl Jandarma Alay Komutanı J. Kd. Albay
Ahmet Çelik’i ziyaret etti.
Ticaret Borsası Genel Sekreteri Funda Ertekin, Borsa Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Turan
Ünlü, Meclis Üyesi Satılmış Boya ve Borsa Tescil Müdürü Süleyman Çifçi’nin hazır bulunduğu ziyarette Bektaş, Alay Komutanı J. Kd. Albay
Ahmet Çelik’e yeni görevinde başarılar diledi.
Garnizon Komutanı J. Kd. Albay Ahmet Çelik ise,
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
borsa yöneticilerine teşekkür etti.

Borsamız Üyelerini
Ziyaret Ettik
Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş ve
beraberindeki Meclis Üyeleri, Bayat ve İskilip İlçelerinde bulunan Borsamız Üyelerine ziyaretlerde
bulundu. İskilip İlçesindeki Satış Salonunda yapılan satışı izleyen heyet, üyelerimizin sorunlarını
dinledi. Ziyarette Başkanımız Bektaş, her zaman
üyelerimizin yanlarında olacaklarını ileterek üyelik
belgelerini sundu.

Çorum Ticaret
Borsası’ndan Emniyet
Müdürlüğüne Ziyaret
Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş ve
Meclis Üyelerimiz Çorum İl Emniyet Müdürü
Halil İbrahim Doğan’a iade-i ziyarette bulunmuşlardır. Ziyarette Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Bektaş, “İlimizin, Türkiye’de en güvenli
ve huzurlu şehirlerden biri olduğunu biliyoruz,
bunu da polis teşkilatımızın gayretli çalışmalarına borçluyuz, sizleri kutluyor başarılı çalışmalarınızın devamını diyoruz” dedi. Ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Emniyet
Müdürü Halil İbrahim Doğan da güvenlik konusunun temel bir ihtiyaç olduğunu belirterek,
“Huzur ve güvenliğin artırılmasında tüm toplumla birlik ve beraberlik içerisinde olmak çok
önemlidir. Güvenlik ve asayişin sağlanmasında vatandaşın bilinçlendirilmesi ve halkla polis
arasındaki bağın güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam edecektir” dedi.
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Çorum TSO Ziyareti
Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Bektaş, bazı Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri ile birlikte Çorum Ticaret ve Sanayi Odasına ziyarette bulundu. Bir önceki dönem Çorum Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu üyesi olarak 4 yıl boyunca görev yaptığını hatırlatan Bektaş, bu süre boyunca hem
odayı tanıma fırsatı bulduğunu, hem de bir uyum
içerisinde çalıştıklarını ifade etti. TSO Yönetiminde
görev aldığı sürece edindiği tecrübelerin kendisi ve
ekibi için bir avantaj olduğunu ifade eden Bektaş,

“Elde etmiş olduğumuz tecrübelerimizi bundan sonra Çorum Ticaret Borsası için kullanarak, birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Bektaş’tan Güven Yem’e
Kutlama Ziyareti

Yönetim Kurulu Başkanımız Ali BEKTAŞ, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye
Ekonomi Politikaları Vakfı (TEPAV)tarafından yapılan araştırmalarda, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasına giren üyemiz Güven Yem
San.Tic.Ltd.Şti.’ne kutlama ziyaretinde bulundu.
Güven Yem San. Ltd. Şti. yetkilisi Akif Coşkun’u
başarılarından dolayı tebrik eden Bektaş, “Borsamızın da üyesi olan Güven Yem San. Ltd.
Şti.’yi kutluyoruz. Bu başarı firmamız gibi bizleri de onurlandırmıştır. Firmamıza bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.
Ziyarette Borsamız Genel Sekreteri Funda Ertekin’de hazır bulundu.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal da ziyaretten dolayı teşekkürlerini iletirken,
bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Ticaret
Borsası ile koordineli faaliyetler gerçekleştireceklerini, Ticaret ve Sanayi Odası’nın Çorum Ticaret Borsası’nın çalışmalarında her zaman destekçisi olacağını
ifade etti.
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ÇESOB Ziyareti
Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mustafa Boy-

Ayrıca Ahi Evran Sanayi Şehri Projesi’nin şehrin geli-

raz ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş ile Yönetim

şimine etkisi olacak büyük bir proje olduğunu belir-

Kurulu üyeleri Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

ten Bektaş, projeye sonuna kadar destek olacaklarını

Birliği (ÇESOB) Başkanı Yalçın Kılıç’a iade-i ziyarette

kaydetti.

bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇE-

Ziyarette Borsa Başkanı Ali Bektaş, Ticaret Borsası

SOB Başkanı Yalçın Kılıç ise, kendileri de ÇESOB ola-

olarak ÇESOB’un yaptığı çalışmalara her zaman des-

rak Ticaret Borsası’nın yapacağı her çalışmanın so-

tek vereceklerini söyledi.

nuna kadar destekçisi olacaklarını ifade etti.

HİTİTSİAD’a Ziyaret
Çorum Ticaret Borsası yönetim kurulu üyeleri, Hitit
Sanayici ve İşadamları Derneği’ne ziyarette bulundu.

ları memnuniyeti dile getirerek borsa yöneticilerine

Ortak paydalarının Çorum olduğunu dile getiren Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, borsa olarak Çorum
adına tüm sivil toplum kuruluşları ile birlikte ortak hareket etmeye hazır olduklarını söyledi.

teri Funda Ertekin, borsa başkan yardımcıları Hasan

Hititsiad Başkanı Ahmet Benli ise, ziyaretten duyduk-

Ünal, Mustafa Şükrü Abraş hazır bulundu.
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teşekkür etti. Ziyarette Ticaret Borsası Genel SekreKılıçarslan, Erkan Kanıtemiz, meclis başkan yardımcısı İsmail Turan Ünlü, yönetim kurulu üyesi Reha Kip,
meclis üyeleri Satılmış Boya, İlhan Topaktaş, Ali Rıza

ÇORUM
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Ticaret Borsası Başkanı Bektaş’tan Süel’e Ziyaret
Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş: “Şapinuva Bugün ki Modern Borsacılığın Temellerini Teşkil
Eden Unsurlar Barındırıyor”
Çorum Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, Şapinuva
Kazı Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel’i ziyaret etti. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nde gerçekleşen ve borsa yetkililerinin de hazır bulunduğu
ziyarette Borsa Başkanı Ali Bektaş, kazı başkanı Prof.
Dr. Aygül Süel ile Ortaköy ilçesinde yapılan kazı
çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Tarihi Şapinuva ören yerlerinde ilk ticaret yeri ve pazarı belirtilerinin bulunduğuna dikkat çeken Bektaş,
tarihi değerlerin tanıtımı yapılması ve tarihe sahip çıkılması açısından bu durumun çok önemli olduğunu
söyledi.
Bugün ki modern borsacılığın izlerine Şapinuva’da
rastlandığını hatırlatan Bektaş, “Şapinuva’nın o günkü
şartlara göre ticaret merkezi olması durumunun bugüne göre yorumlanırsa ve mevcut mimari yapısıyla
değerlendiğinde, kazı alanındaki (B) binasının çevresi ve üzeri kapatılmış. Bölgede bin 200 metrekarelik
büyük bir çarşı olması, ürünlerin bozulmaması için
üstünün demir direkler üzerine yerleştirilmiş eğimli
bir çatıyla kaplanmış olması, etrafının çevrili olması ve

kapılarla koruma altına alınması, ürünlerin bu kapılardan içeri alınarak kapı yanındaki envanter odasında
sayılıp tartılıp kayıt altına alınarak yaklaşık 73 küp içerisinde 150 tonluk ürünün muhafaza altına alınması
noktalarına bakılarak bugünkü modern borsacılığın
en önemli gereklerinden olan alıcı ve satıcının bir
araya getirilerek, belli kural ve kaideler çerçevesinde ticaretin yapılması, paranın tedavülde olmadığı
takas ve kıymetli madenlerinin kullanımıyla yapılan
aleniyet ilkesine dayalı ticaretin belirtilerin görülmesi nedenleri ile Şapinuva için bugün ki modern
borsacılığın temellerini teşkil eden unsurlar barındırdığını söylemek hiç de yanıltıcı olmayacaktır” dedi.
Şapinuva Kazı Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel ise Şapinuva kazı alanında bulunan “B” binası olan ticaret
merkezi ile ilgili bilgiler vererek, “Şapinuva’da yapılan
ticaret şekli, devlet eliyle kanunlara bağlanmış. Henüz bu kazı alanı içerisinde gün yüzüne çıkarılmayı
bekleyen çok değer var. Atatürk, Türkiye’nin tapusunun Hititler olduğunu ve sahip çıkılması gerektiğini
söylemiştir” dedi.
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Çorum Ziraat Odası
Ziyareti
Borsamız Meclis Başkanı Mustafa Boyraz ve Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Bektaş ile Meclis Başkan Yardımcı İsmail Turan ÜNLÜ tarafından Çorum Ziraat Odası
Başkanı Mehmet Sayan’a ziyarette bulunuldu. Ziyarette ilimizde tarım ve hayvancılık konusunda uygulanan yöntemler, sulanabilir araziler, parçalı arazilerin
toplulaştırılması gibi konularda görüş alış verişinde
bulunuldu.

Ticaret Borsası’ndan
Kardeş Okula Ziyaret
Ticaret Borsası Genel Sekreteri Funda Ertekin ve Borsa Tescil Müdürü Süleyman Çifçi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle borsanın kardeş okulu olan
Yavuz Sultan Selim İlkokulu’nu ziyaret etti. Ziyarette
Yavuz Sultan Selim İlkokulu Müdürü Aziz Usta ile görüşerek, Öğretmenler Günü’nü kutladılar.
Ertekin ve Çiftçi, ülkenin geleceğinde en önemli aktör olan öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladıklarını belirterek, “Bir milletin her yönden güçlü ve
medeniyet bakımından kalkınmış olması öğretmenlerimizin üstün çalışmalarına bağlıdır. Ülkemiz kalkınmasının eğitimden geçtiğine inancımız sonsuzdur.
Bu eğitimi veren de siz değerli öğretmenlerimizsiniz.
Bundan dolayı Gazi Mustafa Kemal, ‘öğretmenler
yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ demiştir” dediler.
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Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş: “Milletleri
Kurtaracak Olanlar Yalnız Ve Ancak Öğretmenlerdir”
Çorum Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, milletleri
kurtaracak olanların yalnız ve ancak öğretmenler
olduğunu söyledi. 24 Kasım Öğretmenler Günü
nedeniyle bir mesaj yayınlayan Ticaret Borsası
Başkanı Ali Bektaş, Ulu Önder Atatürk’ün “Başöğretmenlik” unvanının kabulünün 85.yıldönümünde
onun yaktığı eğitim meşalesinin ışığını yeni nesillere taşıyan tüm öğretmenlere, öğrencilere verdikleri emek, gösterdikleri özveri, sabır ve hoşgörüden
dolayı teşekkür ederek, “Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ün dediği gibi “Milletleri
kurtaracak olanlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir”.
İyiyi, doğruyu, güzeli ve her alanda yeniliği savunan,
milli birlik ve beraberliğimizin teminatı, geleceğin
ışık saçan aydınlık nesillerini büyük bir sabır ve özveri ile yetiştiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım
Öğretmenler Günü’nü yürekten kutlar, ebediyete
intikal etmiş olan öğretmenlerimiz ile görevini ifa
ederken şehit olan tüm öğretmenlerimize Allah’tan
rahmet dilerim” dedi.

ÇORUM

İl Gıda Tarım
Hayvancılık Müdürlüğü
Ziyareti

Tarım ve Kırsal
Kalkınmayı Destekleme
Kurumu’na Ziyaret

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali
BEKTAŞ, Meclis Başkanı Mustafa Boyraz, yönetim
Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyeleri, Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürü E. Elfaz Ermiş’e ziyarette bulundular.

Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mustafa Boyraz ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş ile Yönetim
Kurulu üyeleri Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Serdar Kurşun’a iade-i ziyarette bulundu. İlimizde desteklenen tedbirler
hakkında bilgiler veren Serdar Kurşun, “Tarım ve Kırsal
Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun varlık sebebi; AB
ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların, ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerde kullanılmasını sağlamaktır.
Ayrıca, tarım sektörümüzün gelişmişlik düzeyinin ve
tarımsal nüfusumuzun refah seviyesinin yükseltilmesi
ve Türkiye’nin Avrupa Birliğine uyumunun sağlanması
hedeflenmektedir.” dedi. Meclis Başkanımız Mustafa
Boyraz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Bektaş da
desteklenen tedbirler kapsamında ilimizdeki proje sunumunun daha da artması ve bu desteklerden, ilimize
ayrılan fonlardan maksimum düzeyde faydalanmamızın, ilimizin daha da çok kalkınmasında büyük rol oynayacağını belirttiler.

Yapılan ziyarette ilimizdeki tarım ve hayvancılık
sektörlerinin sorunları ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.
Ziyarette, Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Bektaş,
borsanın yapılan alım satımları kayıt altına almaktaki önemli rolünü vurgulamıştır. İl Gıda Tarım
Hayvancılık Müdürlüğü’nün borsamız ile birlikte
üretici ve çiftçilerimizin eğitilmeleri için yardımcı
olmalarını beklediklerini belirterek, tarım ve sanayiinin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğinin altını
çizmiştir. Özellikle katma değer vergisi yüksek olan
soya üretimi başta olmak üzere, yem ve tavukçuluk
sektörlerinin oldukça gelişmiş olduğu ilimizde mısır
üretiminin de geliştirilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Ziyaret

BORSASI

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü E.Elfaz Ermiş,
ne kadar yatırıma yönelik iş birliği içerisinde olursak,
rakiplerimize karşı o kadar güçlü oluruz derken, ilimizin en büyük avantajının Çorumluların Çorum’a
yatırım yapması olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Çorum Ticaret Borsası ile birlikte en kısa zamanda tarım sektörünün sorunları ve çözüm yolları konulu
bir çalıştay hazırlığında olduklarını söylemiştir.
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Şeker Fabrikası Ziyaretimiz
Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş: “Tarım ve Hayvancılığı Daha İleriye Götürmek İçin İşbirliğine
Hazırız”
Çorum Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, Şeker Fabrikası’nı ziyaret etti.
Pancar alım sezonunun hayırlı olması için temenni
de bulunan Borsa Başkanı Ali Bektaş, çalışmalar hakkında Şeker Fabrikası Müdürü Öner Öztürk’ten bilgi
aldı.
Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, Çorum’da tarım
ve hayvancılığın daha ileriye götürülmesi noktasında
toplumun tüm katmanlarıyla işbirliğine hazır olduklarını söyledi.
1988 yılında kurulan ve sadece borsa kotasyonuna dahil ürünlerin tescilini yaparak faaliyet gösteren
Ticaret Borsası’nın 2000 yılından itibaren satış salonunu da açarak Çorum halkına hizmet vermeye
başladığını dile getiren Bektaş, borsanın gerek kendi sorunları gerekse bölgesel ve ülkesel sorunların
çözümüne aktif olarak katılarak görüş bildirdiğini
kaydetti. Bektaş, gelişmeleri yakinen takip ederek sahasında etkin hizmet verme anlayışını sürekli kılmayı
amaç edindiklerinin altını çizdi.
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rilmesinde ve kayıt dışı ekonominin önlenmesinde
ve bin bir zahmet ve emekle üretim yapan çiftçilerin
mallarını en yüksek bedelle satışa sunduğunun altını
çizen Bektaş, “Borsamız tüm bu hizmeti daha kaliteli
sunmak, bölgedeki önemli bir eksikliği gidermek ve
bu yöndeki talep ve ihtiyaçları karşılamak, bölgedeki
ürünlerin kalitesinin Dünya standartlarında olmasını
sağlamak, kaliteli üretim için üreticiyi teşvik etmek,
tüketiciyi ürün kalitesine karşı güvenli kılmak ve ürün
kalitesinde AB’nin belirlediği kriterleri yakalamak
amacıyla tarım ürünlerimizin analizleri laboratuvarımızda yapılarak satışa sunulmaktadır” diye konuştu.
Çorum Şeker Fabrikası Müdürü Öner Öztürk ise,
2013 yılı pancar alımları ve şeker üretimi hakkında
bilgi verdi. 161 köyde 3 bin 305 çiftçi tarafından 76
bin 745 dekarlık alanda pancar ekimi yapıldığını belirten Öztürk, elde edilen ürün miktarının 390 bin ton
olduğunu, ayrıca Ankara, Yozgat, Kırşehir ve Çarşamba şeker fabrikalarından toplam 242 bin ton pancar
alınacağını açıkladı. İşlenecek pancar miktarının 610
bin ton olacağını bildirdi.
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Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Ziyaretimiz
Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş: “Tarım ve Sanayi Buluşursa, Tarıma Dayalı Sanayi de Gelişir,
Bu Sayede de İl Ekonomisine Daha Çok Katmadeğer Sağlanır”
Çorum Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, Damızlık
Sığır Yetiştiricileri Birliği’ni ziyaret etti.

Bektaş, yapacakları her çalışmada Damızlık Sığır Ye-

Bektaş, ziyarette Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
Başkanı Hüseyin Cinbek’ten birliğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

hazır olduklarını açıkladı.

Tarım ve sanayinin buluşturulması gerektiğini dile
getiren Bektaş, bunun gerçekleştirildiği taktirde tarımsal sanayinin de gelişeceğini ve ilin ekonomisine
daha büyüt katma değer sağlanacağını söyledi.

üyesinin bulunduğunu belirtti.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri birliğinin örnek bir çalışmaya imza atarak hayvan yetiştiricilerini tek çatı altında topladığını dile getiren Bektaş, “İldeki damızlık sığır
yetiştiricileri büyük bir birliktelik kurmuşlar. Birliğin 4
bine yakın üyesi bulunurken, günlükte birliğimizde
yaklaşık 100 ton süt üretimi planlanmış. Ancak bu
sütü işleyecek tesisimiz yok. Süt işleyen tesislerimiz
kurulursa bu aile daha da genişleyecek. Hem hayvancılık gelişecek, hem de sektörel bazda sanayide çeşitlilik kazanacaktır. Onun için tarım ve sanayi
entegrasyonunu önemsiyoruz. Unutulmamalıdır ki
hayvancılık gelişmeden tarım gelişmez” dedi.

tiştiricileri Birliğine her türlü konuda destek olmaya

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin
Cinbek ise, 1999 yılında kurulan birliğin 3 bin 800

2013 yılında devlete 7 milyon TL, katma değer vergisi
ödediklerini dile getiren Cinbek, yıllık ise 16 ila 20 milyon TL civarında ciroları olduğunu belirtti.
Süt üretimi ve pazarlanması konusunda üzerlerine
düşen her şeyi en iyi şekilde yaptıklarını kaydeden
Cinbek, Çorum’da üretilen sütün işlenmek için başka
illere götürüldüğünü sözlerine ekledi.
Ziyarette Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erkan
Elfaz Ermiş, Ticaret Borsası Genel Sekreteri Funda
Ertekin, borsa meclis başkan yardımcısı İsmail Turan
Ünlü, meclis üyesi Mustafa Şükrü Abraş ve Tescil Müdürü Süleyman Çifçi hazır bulundu.
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Fotoğraf
Sanatçısı Can
f
Eser’in Fotoğra
Dünyası’nda Bir
Yolculuk...
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Merhaba sevgili Can Eser kendinizi bize anlatabilir
misiniz?
En karmaşık duyguları, düşünceleri bile dantel gibi işlemişken sözcüklere, “”Hadi anlat bakalım kendini…!”
monoloğunda kalemim kıpırdamaz oldu ne hikmetse…
Başlamak lazım bir yerden illaki… Hadi bakalım…
Soğuk bir 24 Aralık günü, anneciğime çektirdiğim bütün eziyetler sonrasında almışım ilk nefesimi… Doğumum bile olaylar arasında geçmiş. 1980’lerde ! Ailemin ilk çocuğu, ninelerimin ve dedelerimin en kıymetli
torunu. Eh haliyle pek bir şımarık yetiştim. Kocaman
sevgiler sığdırdım duygusal yüreğime. Rabbimi sevdim, hayatı sevdim, duayı sevdim, insanları sevdim.
Ne kadar çok paylaştıysam bu muhteşem duyguyu, o
kadar geri yansıttı dağıttıklarım. Tüm güzelliklerin sevmekle başlayacağına her zaman inandım. İnanmaya
da devam edeceğim. Adaletimi korumaya çalıştım
her şartta. Kendimce başarılıda oldum. Eğer bir sıfatla
anacaksa beni bilenler, isterim ki adaletimle ansınlar.
Her biri hayatıma güzellikler ve tecrübeler katan pek
çok eşim dostum oldu. Görmesem de hissettiğim
varlıklarıyla, duymasam da kulaklarımda yankılanan
sesleriyle hepsi ayrı ayrı kıymetlidir. Bunun yanı sıra

ÇORUM
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Bu güzel ve edebi anlatımdan dolayı teşekkürler. Sizce başarınızın sırrı nedir?
Teşekkürler, alışılmışın dışında bir biyografi olsun istedim. Çok araştırmak ve buna bağlı olarak doğru
görmek. Doğru gördüğünüzü fotoğrafa doğru yansıtmak ve en önemlisi hiç bıkmamak. Fotoğraf maki-

nesine küserseniz oda size küsüyor ve bir süre sonra
bildiklerinizi de unutuyorsunuz. Ancak projelerimi bitirmeden başarılı olduğum söylenemez.
Fotoğrafa nasıl ve ne zaman başladınız, fotoğrafın
hayatınızdaki yeri nedir?
Bulunduğum iş yerindeki bir fotoğraf makinesiyle
oldu ilk tanışmam. İşverenim Hayri Şamlı bey in şahsi
fotoğraf makinesiydi. Bununla ürün fotoğraflarımızı
çekelim dedik. Ağabeyim ve ustam sevgili Engin Bıyıkoğlu’ nun çok büyük desteklerini gördüm. Yıllardır kendi öğrendiklerini ve tecrübelerini çekinmeden
anlattı ve öğretti bana. Her şeye çok okuyarak başladım. Çocukluğumdan bu yana edebiyata ve sanata
çok düşkünüm. Bu düşkünlüğümü sanatsal anlamda
kendimce fotoğrafa çevirmeye çalıştım. Fotoğraf ve
estetik üzerine çok okumaya başladım, bir yandan
da internette gördüğüm teknik olarak üst seviyede fotoğrafları elde edebilmek için uğraşıp durdum.
Fotoğraf tekniğini bir refleks haline getirmek çok zamanımı aldı. O nedenle henüz etkili projeler geliştirip uygulayamadım. Hifsad Hitit Fotoğraf ve Sinema
amatörleri derneğinde layık görüp Başkan Yardımcısı
seçtiler arkadaşlarım. Burada yeni projeler geliştiriyoruz. İnşallah ileriki günlerde güzel projelerimiz var.

Aktüel

hatırlamak istemediklerimde oldu elbette ki. Dargınlıklarla uzaklaştıklarımda oldu muhakkak. Ama tüm
kırgınlıklarımı azat ettim çoktan. Öğrendim ki sancılarla yaşayarak yorulmaktansa affederek ruhu özgür
bırakmaktır kişiyi huzurlu kılan. Üzüntülerim de oldu
elbette. Beni kendime küstüren, kimi zaman depremler yaratan benliğimde… Sahip olduklarımın kıymetini
öğreten gönül kırgınlıklarım, beni büyüten sancılarım,
sabretmeyi öğreten uykusuz gecelerim. Bilir misiniz
ki sabır arı gibidir. Önce sokar ama, sonra balını verir.
Tıpkı Rabbim’ in kızım ve oğlumu verdiği gibi. Sabrettim ve hür bıraktım benliğimi tüm acılardan. Öldüremediler ise daha da güçlendirdiler demektir. Kangren
hislerin, düşüncelerin, inançların, anıların hepsini salıverdim geride bıraktığım şehrin dağlarından. Sadece güzellikleri, iyilikleri taşıdım valizimde bu günlere.
Şimdilerde ise hayatın tam ortasında, keyifle izliyorum
küllerimden yeniden doğuşumu…
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Çorum, Osmancık Köprüsü ve Amasya adlı çalışmalarınızın birçok Ulusal
basında yayınlandığını biliyoruz. Bunun dışında farklı
çalışmalarınız varmıdır?
Vakitsizlikten
yarışmalara
çok katılamıyorum, katılmayı çok istediğim de söylenemez, hem katılsam da büyük ödüller verirler mi
bilmiyorum. Ancak birçok dergide, basında, web
sitelerinde birçok fotoğrafım izin alınarak yada izin
alınmadan paylaşılıyor. Foto maratonlara katılmak
çok hoşuma gidiyor. Organizasyonlar sayesinde çok
kısa bir sürede gittiğiniz bölge ile ilgili güzel çekimler
yapma şansınız oluyor. İnsanlar etkinlikten haberdar
olduklarından işiniz çok kolaylaşıyor. Yarışma stresine girmediğiniz takdirde çok iyi işler çıkarma olasılığı
yüksek oluyor. Kışın genellikle 2 yada 3 kişi çıkıyoruz
fotoğrafa. Ancak yazları Hifsad olarak güzel etkinlikler
ve projelerimiz oluyor.
Çalışmalarınızdan esinlenilmiş bire bir olmasa da
benzer çalışmaları gördüğünüzde ne hissediyorsunuz?
Gök kubbe altında söylenmemiş söz yokmuş ya, yakın zamanda çekilmemiş fotoğraf da kalmayacak.
Türk veya yabancı takip ettiğiniz, izlediğiniz sanatçılar var mı?
İnternet dünyayı küçülttüğünden beri bulduğum her
fırsatta fotoğraf izliyorum. İsim saymaya gerek yok,
çünkü adı sanı hiç duyulmamış birinden her an bir
şaheser izleyebilirsiniz.

Çok acemice çekilmiş
bir fotoğraf paylaşıldığını gördüğünüzde
(teknik, estetik vs olmayan) ne düşünüyorsunuz?
Kendim geliyor aklıma. Teknik özellikler,
çok sıkça baktığım bir yön değildir. Önce kompozisyonuna bakarım. Fotoğraf beni etkilemeli, bana
bir hikâye sunmalı. Beni düşündürtmelidir. Estetik
önemlidir, benim için ama yeni başlayanlar için, bunları kriter olarak görmüyorum. Ne kadar çok fotoğraf
o kadar çok başarıdır benim gözümde. Çok acemice
de olsa, mutlaka bakar ve değerlendiririm. Emek sarf
edilmiş her şey benim nezdim de değerlidir..
Çalışmalarınızda dijital düzenleme programlarını
çok kullanıyor musunuz? Yapılan düzenlemelerin
fotoğraf üzerindeki doğallığı ne ölçüde etkilediğini
anlatır mısınız?
12 seneden bu yana photoshop kullanmaktayım,
aslında fotoğrafın doğal olmasını sevenler ikiye ayrılır, birincisi yüz şekilleri, rahatlık ve doğal olan yerlere müdahale etmeden, gözü rahatsız edecek küçük
düzeltmeler yapmaktır. Diğeri çekilen fotoğrafı tamamen baştan yapmaktır. Ben genelde ilk olanı tercih
ediyorum. Ama az da olsa 2. Yöntemi kullanmak zorunda kalıyorum. Günümüz teknolojisi neyi gerektiriyorsa bunu kabullenmemiz gerektiğine inanıyorum.
Ama biliyorum ki 2. Yöntemle fotoğraf yapmak parasal yönden çok kazandırsa bile sanatı yok ediyor.

Fotoğraf sizce nelerden oluşur?
Fotoğraf yetenek, iyi bir eğitim ve yeterli teknolojik
ekipmandan oluşur diyebilirim. Fotoğrafın temelinde
fotoğrafçının yeteneği var bence. Bir başkasının fark
edemediğini fark etmek, bir başkasının göremediğini görmek, doğru bir şekilde aktarabilmek tamamen yetenekle ilgili. Kişinin plastik sanatlara
yeteneği varsa fotoğrafta da başarılı oluyor
çoğu zaman. Grup halinde gidilen bir fotoğraf gezisinden her fotoğrafçının farklı karelerle evine dönmesi de bu yüzden işte.
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Her fotoğrafçı benzer teknik ekipmanlara sahip belki
ancak her biri kendi yeteneği, bakış açısı ve dünyayı
algılama şekline göre farklı fotoğraflar elde ediyor.
Yeteneğin üzerine mutlaka doğru bir kurumdan ayrıntılı, iyi bir fotoğraf eğitimi almak gerekiyor. Kompozisyon nedir, kurgu nedir, fotoğrafta denge nedir,
renk dengesi nasıl olur, doğru kadraj nasıl kurulur, iso
nedir, diyafram nedir, hangi koşullarda nasıl fotoğraf
çekilir .. gibi açılımları iyice öğrenmek gerekir. Fotoğraf tekniğini, fotoğraf terimlerini ve açılımlarını, teknolojik ekipmanların nasıl en verimli şekilde kullanılabileceğini iyice öğrenmek gerekiyor.
Yeteneği doğru bir eğitimle birleştirdikten sonra fotoğrafçının amaçları ve ne yapmak istediğine bağlı
olarak yeterli bir teknik ekipmana sahip olmak gerekiyor. Analog makineler, kompakt dijital makineler,
Slr-Like dediğimiz sürekli gelişen ara grup ve nihayetinde SLR makineler. Ve amacımıza göre kullanacağımız doğru objektiflerin seçimi. Örneğin portre
çalışmak isteyen bir fotoğrafçının portre çekimleri
için uygun objektiflere sahip olması gerekiyor. Tabi
bu aşamada iyi fotoğraflar çekebilmek için pahalı
ekipmanlara sahip olmak gerekir, ekipman ne kadar pahalı ve teknolojikse o kadar iyi fotoğraflar
çekilebilir gibi bir yanlışa düşmemek gerekiyor.
Hep söylenildiği gibi ‘Fotoğrafı fotoğrafçı
çekiyor, pahalı ve teknolojik makineler
değil’. Ara Güler’ in dediği gibi; Ara Güler’in dediği gibi; “En güzel fotoğrafı en güzel makine çekseydi, en iyi

daktiloya sahip olanında en iyi romanı yazmış olması
gerekirdi.” Önemli olan sahip olduğumuz ekipmanı
en iyi, en doğru şekilde kullanmak ve maksimum verimi alabilmek bana göre.
Son olarak neler söylemek istersiniz?
Fotoğrafa yeni merak salan arkadaşlara imkânları
varsa fotoğraf eğitimi almalarını, takıldıkları konularda usta fotoğrafçılara danışmalarını, internetteki forumları ve ürün inceleme sitelerini takip etmelerini,
bol bol fotoğraf incelemelerini ve okuyarak fotoğraf
bilgilerini geliştirmelerini öneriyorum. Ki bende öyle
yapıyorum.
Bu güzel sohbet için teşekkür ederiz...
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Elvan Odabaşı Kanar
Diyetisyen

Ekmeksiz diyet olmaz!
Ekmek sofralarımızın vazgeçilmez gıdası... Hem de
gerek bedenimizi gerek ruhumuzu besleyen, zengin
kişiliği ile beslenmemizin baş tacı olmayı hak eden
bir gıda. Son yıllarda ne yazık ki ekmeğin günlük beslenme planından çıkartılarak rahatlıkla zayıflanabileceği yönünde popüler diyet kültürünün oluşturduğu
ciddi bir yanılgı var. Evet, yapılan öneri çok basit! Ekmeği hayatınızdan çıkarın ve zayıflayın! Peki,
ekmeği hayatınızdan çıkardığınız beslenme programında sağlığınız ile ilgili karşılaşabileceğimiz sonuçları hiç düşündünüz mü?
Ekmeksiz diyetler sağlığımızı tehdit
ediyor!
Ekmek yemeden kilo
verme söz konusu
olduğunda ne yazık
ki işin sağlık boyutundan hiç bahsedilmiyor.
Bu kadar pervasızca
yapılan bir öneri bireylerde kalp damar rahatsızlıklarında, böbrek hastalıklarında, yeme ve davranış
bozukluklarında, diyabet hastalığında, karaciğer hastalığında
ve daha birçok sağlık problemin118 Ticaret Borsası • Sayı: 1 • Yıl: 1 • Ocak’14

de artışa neden olabiliyor. Uzmanların dediğine göre
sağlıkla ve kalıcı bir şekilde zayıflamak istiyorsanız
EKMEKSİZ DİYET OLMAZ!
Sağlık kaynağı tam tahıllı ekmekleri yemek için çok
nedenimiz var!
İşte size niçin ekmek yememiz gerektiğini tüm çıplaklığıyla ortaya koyan EKMEKSİZ DİYET OLMAZ maddeleri! Ekmeğinizi tam buğday,
çavdar, çok tahıllı veya yulaflı tercih etmeniz sayacağım tüm bu faydalardan yaralanmanızı sağlayacak.
Ekmek tok tutar, iştah kontrolünü
sağlar!
Ekmek iştah kontrolü sağlar, acıkma
sıklığınızı dengeler, tokluk hissi sağlar
ve kan şekerinizi dengeler. Ekmek yiyerek tatlı ihtiyacınızı da kontrol altına almış olursunuz.
Tam tahıllı ekmek içeren diyetin
diyet lif oranı yüksek olduğu için
acıkmayı geciktirir, uzun süre tok
kalmanızı sağlar.
Ekmek kilo aldırmaz, verdirir!
Tam tahıllı ekmekler yağ oranınızı dü-
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Ekmek, kilo
kaybederken cilt
elastikiyetini korur
Tam tahıllı, tam buğday ve çavdar ekmeklerinin glisemik indeksi düşük ve
diyet lifi yüksek olduğundan zayıflama diyetlerinde mutlaka bulunmalı. Ayrıca ekmek kilo kaybederken
cilt elastikiyetinizi korumaya yardımcı olur.
Öğününüze ekmekle başlayın,
formda kalın!
Karbonhidrat kaynağı bir besin olan ekmeğin sindirimi
ağızda başlar ve çok daha
kısa sürede beyne tokluk
sinyalleri iletir. Öğününüze 1
parça ekmeği çiğneyerek başlayın. Böylece daha kontrollü bir öğün
geçirir ve tokluk hissedersiniz.
Ekmeğin faydaları bu kadar da değil!
Ekmeğin faydaları gerçekten de saymakla
bitmiyor. Tam tahıllı ekmekleri sadece kilo
vermek ve formada kalmak için değil sağlıklı
kalmak, sağlımızı korumak için de tüketme-

liyiz.
Ekmeğin sağlığınıza ne etkisi mi
olacak? İşte sağlığımız için
bir hazine gibi olan tam
tahıllı ekmeklerin başlıca
faydaları:
1. Stresi önler, depresyona karşı yatkınlığı azaltır.
2. Maya ve lif içeriği sayesinde sindirim sisteminizin
düzenli çalışmasına katkıda bulunur.

Sağlık

şürerek kilo kontrolüne yardımcı olur ve
metabolizma hızınızın yavaşlamasını engeller. Yani bu ekmekler şişmanlatmaz aksine
zayıflamaya yardımcıdır.
Diyetinizde tam tahıllı
ekmek tüketmek geri
dönüşümsüz
kilo
vermenizi sağlar.
Düzenli tam buğday, çok tahıllı,
yulaf ve çavdar
ekmekleri tüketimi karın çevresi
yağlanmasını
azaltır. Kalorisi düşük bir besin olan
ekmek çok kısa
sürede enerji metabolizmasına katılıp
enerjiye çevrilir.

3. Mide sağlığınız için
koruyucu bir besindir.
4. Bitkisel kaynaklı olduğu
için kolesterol içermez.
Kandaki kolesterol düzeyinin
kontrolüne yardımcı olur.
5. Tam tahıllı ekmekler B12 hariç tüm
B grubu vitaminlerinin temel kaynağı olduğu için tiroit rahatsızlığı olanlar için en ideal
besindir.
6. Tam tahıl ekmeğinde yer alan B grubu vitaminler metabolizmada anahtar rol oynarlar.
7. Kan dolaşım bozukluğu ve yüksek tansiyon hastalıklarına karşı etkilidir.
8. Kolon kanseri ve hemoroid hastalıklarına karşı koruyucu etkisi vardır.
9. Ekmek; kandaki ürik asit miktarını kontrol altına almaya yardımcıdır.
10. Antioksidan içeriği yüksektir.
11. Ekmek yemek vücudumuzun ekonomik yoldan
enerji gereksinimini karşılar.
Ekmek, Türk toplumunun temel besini. En önemlisi de
ulaşılabilir bir besin… Hem ruhumuzu hem de bedenimizi doyuran üstelik doya doya zayıflamamızı sağlayan
ekmekten, sağlımızdan vazgeçmek niye? Ekmeğinize ve
sağlığınıza sahip çıkmanız dileğiyle.
Kaynak: www.tambugday.com
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M.Ö. 1274 tarihinde II. Ramses ile Muvattalli arasında
Kadeş önünde büyük bir meydan savaşı yapılmış ve
Kadeş Barış Antlaşması ile sonuçlanmıştır. Bu antlaşmaya bağlı olarak II. Ramses savaştan önce aldığı yerleri boşaltmış, Kadeş Şehri Hititlere kalmıştır.

runu, Rea-Maşeşta-Mai Amana’nın, Hatti memleketi
Kralı, Büyük Kral, Murşili’nin oğlu, Büyük Kral, Hatti
memleketi Kralı, kahraman Şuppiluliuma’nın torunu,
Büyük Kral, Hatti memleketi Kralı, kahraman Hattuşili’ye söylediği sözlerdir.

Kadeş Barış Antlaşması sırasında orduda çıkan bir
isyanda, Muvattalli öldürülmüştür. Antlaşma, onun
yerine geçen III. Hattuşili tarafından imzalanmıştır.
(M.Ö.1269) Bu antlaşma dünya tarihinde eşitlik ilkesine dayanan en eski antlaşmadır. Antlaşma çivi yazısıyla gümüş plakalar üzerine Akadca olarak yazılmıştır. Ayrıca Kralın mührünün yanında Kraliçenin mührü
de vardır.

Aramızda daima olarak iyi kardeşlik ve iyi sulh kurdum. Mısır memleketi ile Hatti memleketi arasındaki münasebetlerde iyi kardeşliğin ve iyi sulhun tesisi
için şunları söylüyorum: İşte, Mısır memleketi ile Hatti
memleketi arasındaki münasebete gelince, ezelden
beri tanrı onlar arasında düşmanlığa müsaade etmediğinden antlaşma ebedidir. Büyük Kral, Mısır memleketi Kralı, Rea-Maşeşa Mai Amana, güneş ve fırtına
tanrılarının münasebeti gibi öyle edebi bir münasebet
tesis etti ki, o aralarında daima düşmanlık yapmağa
mani olur.

Bu antlaşmanın gümüş levhalara kazınmış olan asıl
metinleri kayıptır. Mısır’da tapınakların duvarlarına
kazınan antlaşmanın bir nüshası da, Boğazköy (Boğazkale) kazılarında kil tablet olarak bulunmuş olup
İstanbul Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir.
Kadeş antlaşmasının Hattuşa’da bulunan çivi yazılı
tabletinin büyütülmüş kopyası antlaşmanın insanlık
tarihindeki önemi nedeniyle New York’ta Birleşmiş
Milletler Binasında asılıdır. Şu güne kadar kaydedilmiş-bulunmuş en eski uluslararası antlaşmadır.
Kadeş Antlaşması Metni
“Mısır Memleketi Kralı, Büyük Kral, Kahraman Ra-maşe-şa mai Amana’nın Hatti memleketlerinin büyük
Kralı Hattuşili ile iyi dostluklarının, kardeşliklerinin ve
büyük krallıklarının devamı için yaptıkları antlaşmadır.
Bunlar, Mısır memleketi Büyük Kralı, bütün memleketlerin kahramanı, Mısır memleketi Kralı, Büyük Kral,
kahraman Minmua-rea’nın oğlu, Mısır memleketi
Kralı, Büyük Kral, kahraman Min-pahirita’rea’nın to-
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Mısır memleketi Kralı, büyük Kral Rea-Maşeşa Mai
Amana gümüş bir tablet üzerine kardeşlik Hatti
memleketi Kralı, büyük Kral Hattuşili ile bugünden itibaren aramızda iyi sulh ve iyi bir kardeşlik tesisi için bir
muahede yaptı. O benim kardeşimdir, ben de onun
kardeşiyim ve onunla daima sulh halindeyiz. Bize gelince: Bizim kardeşliğimiz ve sulhumuz evvelce Mısır memleketi arasındaki sulh ve kardeşlikten daha iyi
olacaktır.
Bak, Mısır memleketi Kralı, Büyük Kral Rea-Maşeşa
Mai Amana Hatti memleketi Kralı, Büyük Kral Hattuşili
ile sulh ve kardeşlik halindedir.
Bak, Mısır memleketi Kralı Rea-Maşeşa Mai Amana’nın
oğulları Hatti memleketi Kralı, Büyük Kral Hattuşili’nin
oğulları ile ve kardeşleri ile sulh ve dostluk daimidir.
Onlar da bizim gibi kardeş ve sulh halindedir.
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Mısır memleketi Kralı, büyük Kral Rea-Maşeşa Mai
Amana istikbalde her hangi bir şey almak için Hatti
memleketine girmeyecektir. Hatti memleketi Kralı,
Büyük Kral Hattuşili de istikbalde herhangi bir şey almak için Mısır memleketine girmeyecektir.
Bak Güneş ve Fırtına tanrılarının Mısır memleketi ile
Hatti memleketi için getirmiş oldukları ilahi nizam,
onlar arasındaki sulh ve kardeşliktir, düşmanlık değildir. Bak Mısır memleketi Kralı; Büyük Kral Rea-Maşeşa Mai Amana bugünden itibaren iyi durumu muhafazada sebat edecektir. İşte Mısır memleketi Hatti
memleketi ile daimi sulh ve kardeşlik halindedir.
Eğer yabancı bir memlekette bir düşman Hatti memleketine gelirse ve Hatti memleketi Kralı, Büyük Kral
Hattuşili bana “Ona karşı koymak için bana yardıma
gel” diye bir haber gönderirse Mısır memleketi Kralı,
Büyük Kral Rea-Maşeşa Mai Amana piyadesini süvarisini gönderecek onu öldürecek, Hatti memleketi için
ondan intikam alacak.
Eğer Hatti memleketi Kralı, Büyük Kral Hattuşili tâbi
beylerine kızarsa, onlar ona karşı bir kusurda bulunursa Mısır memleketi Kralı Büyük Kral Rea-Maşeşa
Mai Amana’ya haber gönderirse Mısır memleketi Kralı
piyadesini ve süvarisini ona gönderir. O kimlere kızmışsa onları imha eder.
Eğer dış memleketlerden yabancı bir düşman Mısır Kralı kardeşin Rea-Maşeşa Mai Amana’ya ve Mısır memleketine karşı gelirse ve onun kardeşi Hatti
memleketi Kralı Hattuşili’ye “Ona karşı koymak için
bana yardıma gel” diye bir haber
gönderirse Hatti memleketi
Kralı Hattuşili piyadesini,
süvarisini gönderecek ve benim düşmanımı öldürecek.

Eğer Mısır Kralı Rea-Maşeşa Mai Amana tâbi beylerden birine kızarsa, onlar ona karşı birleşirlerse ve ben
Hatti Kralı kardeşim Hattuşili’ye “Haydi” dersem Hatti
memleketi Büyük Kralı Hattuşili piyadelerini ve harb
arabalarını gönderecek, o kimlere kızmışsa onların
hepsini mahvedecek.
Bak, Hatti memleketi Kralı Hattuşili’nin oğlu babası Hattuşili’nin bir çok senelerinden sonra Hattuşili’nin yerine Hatti memleketi Kralı olacak. Eğer Hatti
memleketinin asilzadeleri ona karşı birleşirlerse Mısır
memleketi Kralı, Büyük Kral Rea-Maşeşa Mai Amana
piyadelerini ve harp arabalarını Hatti memleketinin
hatırı için onlardan intikam almak üzere gönderecek.
Hatti memleketinin Kralının ülkesinde asayişi temin
ettikten sonra memleketleri Mısır’a dönecekler.

Tarih

Mısır memleketiyle Hatti memleketi arasındaki münasebete gelince: Onlarda bizim gibi daima kardeşlik
ve sulh halindedirler.

Eğer bir asilzade Hatti memleketinden kaçarsa böyle
bir adam Mısır memleketi Kralı, Büyük Kral Rea Maşeşa Mai Amana’ya iltica ederse vazifesini yerine getirmek için, ister Hatti memleketi Kralı Hattuşili’ye ait
olsun, ister ayrı bir şehre ait olsun, onu yakalayacak ve
onu Hatti Kralı, Büyük Kral Hattuşili’ye iade edecektir.
Eğer bir asilzade Mısır memleketi Büyük Kralı Rea-Maşeşa Mai Amana’dan kaçarsa ve böyle birisi Hatti memleketine, Hatti memleketi Kralı Büyük
Kral Hattuşili’ye gelirse onu yakalayacak, kardeşi Mısır
memleketi Kralı Büyük Kral Rea-Maşeşa Mai Amana’ya iade edecektir.
Eğer bir adam veya iki üç adam Hatti memleketinden
kaçarsa, Mısır memleketi Kralı, Büyük Kral Rea-Maşeşa Mai Amana’ya gelirse Mısır memleketi Kralı Büyük Kral onları yakalayacak ve kardeşi Hattuşili’ye
iade edecek. Mısır Kralı ve Hatti Kralı kardeştirler, bu
sebepten onları bu kabahatleri için şiddetle cezalandırmasınlar, onların gözlerinden yaş akmasın, bu şahıslardan karıları ve çocuklarından intikam alınmasın.
”Kaynak: www.corumkulturturizm.gov.tr

Ticaret Borsası • Sayı: 1 • Yıl: 1 • Ocak’14 121

ÇORUM
BORSASI

İstatistik

2013YILI BORSAMIZDA İŞLEM GÖREN ÜRÜN
DAĞILIMI

ÜRÜN CİNSİ

TUTARI (TL)

ÜRÜN CİNSİ

TUTARI (TL)

Arpa

22.453.279,10

Zirai Ürünler

598.178.521,80

Çeltik

42.017.061,88

Hayvansal Ürünler

235.292.225,82

Buğday

Canlı Hayvanlar

16.256.808,51

Sanayi Ürünleri

195.044.808,06

Kotasyon Dışı Ürünler
GENEL TOPLAM

44.565.231,69
1.089.337.595,88

2013 YILI CANLI HAYVAN DAĞILIMI
ÜRÜN CİNSİ
Dana

TUTARI (TL)
11.150.247,64

Mısır

371.003.671,35
35.161.389,90

Çavdar

10.080,00

Fiğ

1.561.735,98

Tritikale

4.215.086,40

Fasulye

450,00

Mercimek

1.905,20

Nohut

4.801.456,59

Patates

8.028.754,40
6.827.428,07

İnek

72.602,50

Soğan

Manda

93.295,00

Sarımsak

9.048,25

Sığır

2.960.665,17

Haşhaş

Kuzu

1.481.437,20

Ceviz

13.750.060,84

Ayçiçeği

76.944.778,97

Şeker Pancarı

10.103.756,35

Koyun

174.183,00

Tosun

8.000,00

Düve

227.730,00

Buzaği

88.648,00

GENEL TOPLAM

GENEL TOPLAM

Pirinç

Tereyağ

598.178.521,80

16.256.808,51
ÜRÜN CİNSİ

ÜRÜN CİNSİ

1.288.578,52

TUTARI (TL)
9.093,97

Un
Bulgur

Peynir

124.223,25

Makarna

Çökelek

362.013,29

İrmik

TUTARI (TL)
3.450.362,27
155.295.348,73
3.900,00
14.311.425,07
0,00

Et

11.887.430,00

Razmol

3.428.838,09

Yumurta

183.017.126,37

Kepek

7.885.069,16

Deri
Bağırsak
Süt
GENEL TOPLAM
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4.170.867,24
87.436,15
35.634.035,55
235.292.225,82

Bonkalite

456.918,33

Kara Kırma

6.732.778,91

Ayçiçek Yağı

3.480.167,50

GENEL TOPLAM

195.044.808,06
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4%
18%
22%

55%

Z R A ÜR ÜNL E R

HAYVANSAL ÜR ÜNL E R

CANL I HAYVANL AR

SANAY ÜR ÜNL E R

İstatistik

1%

K OTASYON DI I ÜR ÜNL E R
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05 Tarım Ürünleri Komsiyonculuk Nak.tic.ltd.şti.

Nace Faaliyet
Kodu

Nace Faaliyet Adı

46.31.04

Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

1187 Sayılı Cemilbey Tarım Kredi Kooperatifi

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

1456 S.S. Başpınar Tarım Kredi Kooperatifi

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

2017 Sayılı Çorum Merkez Tarım Kredi Kooperatifi

46.31.08

Kuru bakliyat ürünleri toptan ticareti (fasulye, mercimek, nohut, vb.)

2081 Sayılı Kargı Tarım Kredi Kooperatifi

64.92.04

Tarım kredi kooperatiflerinin kredi verme faaliyetleri

2100 Sayılı Kırkdilim Tarım Kredi Kooperatifi

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

2326 Sayılı Osmancık Tarım Kredi Kooperatifi

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

2421 Sayılı Mecitözü Tarım Kredi Kooparatifi

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

2722 Sayılı Konaklı Tarım Kredi Kooperatifi

64.92.04

Tarım kredi kooperatiflerinin kredi verme faaliyetleri

982 Sayılı Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi

46.21.03

Yağlı tohum ve yağlı meyvelerin toptan ticareti (soya
fasulyesi, yer fıstığı, pamuk çekirdeği, keten tohumu,
kolza, ayçiçeği tohumu, pamuk çekirdeği vb.)

984 Sayılı Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi

46.21.03

Yağlı tohum ve yağlı meyvelerin toptan ticareti (soya
fasulyesi, yer fıstığı, pamuk çekirdeği, keten tohumu,
kolza, ayçiçeği tohumu, pamuk çekirdeği vb.)

A. Suat Şahin

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Aba Müslüm Dağlar

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Abbas Aykut

46.31.04

Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

Abdullah Arslanağzı

47.22.01

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et perakende ticareti (sakatatlar, av ve kümes hayvanı etleri ile
kasaplar dahil)

Abdullah Baldan

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Abdullah Bilgiç

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Abdullah Celikara

46.23.02

Canlı kümes hayvanları (tavuk, hindi, vb.) toptan ticareti

Abdullah Gülşen

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Abidin Biçer

46.31.04

Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

Abidin Bürü

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Adiloğlu Un San.tic.ltd.şti.

46.38.04

Un, nişasta, makarna, şehriye vb. ürünler ile hazır gıdaların (et/sebze suları, hazır çorbalar vb.) toptan ticareti
(ekmek mayası, kuru maya vb. dahil)

Ahmet Bardak

47.29.06

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hububat,
un ve zahire ürünleri perakende ticareti (bulgur, pirinç,
mısır, vb.)

Ahmet Beker

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Ahmet Çatal

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Ahmet Çoçak

46.31.01

Fındık, antep fıstığı, yer fıstığı ve ceviz toptan ticareti
(kavrulmuş olanlar hariç)

Üyelerimiz

Ünvanı
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Ahmet İpci

47.29.06

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hububat,
un ve zahire ürünleri perakende ticareti (bulgur, pirinç,
mısır, vb.)

Ahmet Karaman

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Ahmet Kocasaraç

46.31.01

Fındık, antep fıstığı, yer fıstığı ve ceviz toptan ticareti
(kavrulmuş olanlar hariç)

Ahmet Kulalı

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Ahmet Şener Yiğitoğlu

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Ahmet Soner Boyraz

46.21.01

Hayvan yemi toptan ticareti (kuş yemi, yemlik kökleri,
yemlik kıvırcık lahana, darı, kaplıca, yonca, yemlik mısır
vb. ile kepek, kırma, küspe, vb.)

Ahmet Temizel

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Ahmet Uysal

01.41.31

Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği (sütü için
inek ve manda yetiştiriciliği)

Akça Kontrplak Fab.san Ve Tic.aş.

46.73.01

Ağacın ilk işlenmesinden elde edilen ürünlerin toptan
ticareti (kereste, ağaç yünü, talaş ve yongası, demir
yolu ve tramvay traversleri, kontrplak, yonga ve lifli
levhalar (mdf, sunta vb.), parke panel, ahşap varil, fıçı ve
diğer muhafazalar, vb.)

Aker Gıda İnşaat San.tic.ltd.şti.

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Akgül Soya Tarım Haytar.ürn.nak.pet.ürn.sosyal Hiz.özel
Eğit.mad.inş Emlak Mak San Ve Tic Ltd Şti.

46.21.01

Hayvan yemi toptan ticareti (kuş yemi, yemlik kökleri,
yemlik kıvırcık lahana, darı, kaplıca, yonca, yemlik mısır
vb. ile kepek, kırma, küspe, vb.)

Akgün Yem San.tic.a.ş.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Akif Gülap

46.31.04

Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

Akkuş Motorlu Araçlar Petrol Turizm İnş.san Ve Tic.ltd.şti

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Aktaş Un Gıda San.tic.ltd.şti.

46.38.04

Un, nişasta, makarna, şehriye vb. ürünler ile hazır gıdaların (et/sebze suları, hazır çorbalar vb.) toptan ticareti
(ekmek mayası, kuru maya vb. dahil)

Alaattin Sarıtaş

46.31.08

Kuru bakliyat ürünleri toptan ticareti (fasulye, mercimek, nohut, vb.)

Alapala Yem San.ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Ali Akkulak

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Ali Beker

46.31.04

Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

Ali Bektaş

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Ali Doruk

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Ali Duğan

46.31.08

Kuru bakliyat ürünleri toptan ticareti (fasulye, mercimek, nohut, vb.)

Ali Gezer

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Ali Gökçe

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)
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Ali Osman Yiğittaşçı

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Ali Rıza Günal

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Ali Rıza Ünal

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Ali Salik

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Ali Yavuz Sazlı

46.31.04

Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

Alıcılar Tarım Ürünleri Tic.ltd.şti.

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Amasya Süt Ve Süt Ürn.hay.gıda Tar.nak.san Ve Tic Ltd Şti.

46.33.01

Süt ürünleri toptan ticareti (işlenmiş süt, süt tozu,
yoğurt, peynir, kaymak, tereyağ vb.)

Arif Açır (Acırlar Tavukçuluk)

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Arif Özsaray

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Arif Sadettin Kayişoğlu

46.31.01

Fındık, antep fıstığı, yer fıstığı ve ceviz toptan ticareti
(kavrulmuş olanlar hariç)

Arif Sungur

46.31.04

Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

Arif Toprak

46.21.03

Yağlı tohum ve yağlı meyvelerin toptan ticareti (soya
fasulyesi, yer fıstığı, pamuk çekirdeği, keten tohumu,
kolza, ayçiçeği tohumu, pamuk çekirdeği vb.)

Arkadaş Tarım Hay.gıda İnş.nak.elek.san.tic.ltd.şti.

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Arkadaş Tavukçuluk Yumurta Üretim San.tic.ltd.şti.

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Arzu Gıda San Tic.ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Aşina Tav.ürt.paz.tic.ve San.tic.ltd.şti.

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Aslan Çetinöz

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Aslanbaş Kardeşler Zahire Nak.inş.taah.paz.san.tic.ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Aslı Tuncay Can

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Ata Müteahhitlik Otomotiv Tarım Hay.maden.san.ve Tic.
ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Atik Makina Oto.gıda San.ve Tic.ltd.şti.

46.31.04

Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

Atütaş Anadolu Tarım Ürünleri Tic.a.ş.

46.31.08

Kuru bakliyat ürünleri toptan ticareti (fasulye, mercimek, nohut, vb.)

Avrasya Yağ Tarım Gıda San. Ve Tic.ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Aybaş Yem San.tic.ltd.şti.

46.21.01

Hayvan yemi toptan ticareti (kuş yemi, yemlik kökleri,
yemlik kıvırcık lahana, darı, kaplıca, yonca, yemlik mısır
vb. ile kepek, kırma, küspe, vb.)

Ayfer Özkolukısa

47.29.06

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hububat,
un ve zahire ürünleri perakende ticareti (bulgur, pirinç,
mısır, vb.)

Ayşe Yılmaz

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Ayşenur Özarslan

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Üyelerimiz

Ünvanı
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46.31.09

Kavrulmuş veya işlenmiş kuruyemiş toptan ticareti
(leblebi, kavrulmuş fındık, fıstık, çekirdek vb.)

Ayvaz Tavukçuluk Tic.san.ltd.şti.

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Aze Tarım Ürün.hay.gıda San.tic.ltd.şti.

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Azimliler Gıda Tar.ürn.mob.nak.plastik San.tic.ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Bahçeli Gıda Paz.tic.a.ş.

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Bahri Diker

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Bahri Sarıok(Anıl Ticaret)

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Bakraç Süt Ve Süt Ürünleri İmalat Gıda Paz.ihr.ith.tic.ltd.şti.

46.33.01

Süt ürünleri toptan ticareti (işlenmiş süt, süt tozu,
yoğurt, peynir, kaymak, tereyağ vb.)

Balkar Tarım Mey.gıda Ve Hay.maden Paz.turz.san.tic.ltd.
şti

46.31.04

Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

Bançor Gıda San.tic.ltd.şti.

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Başaran Un Ve İnşaat San.tic.ltd.şti.

10.61.02

Tahılların öğütülmesi ve un imalatı (mısır unu, kepek,
razmol dahil, pirinç unu hariç)

Basmacıoğlu Tarım Ürün.gıda Hay.nak.san.tic.ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Başoğlu Hay.işl.tic.san.ltd.şti.

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Bayat Ziraat Odası Başkanlığı

46.33.01

Süt ürünleri toptan ticareti (işlenmiş süt, süt tozu,
yoğurt, peynir, kaymak, tereyağ vb.)

Bayram Burcu

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Bayram Burcu Buğdaylı Tarım Gıda Hay.ve Nak. Tic. Ltd.
şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Bayram Çıplak

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Bayramoğlu Tavuk Tic.san.ltd.şti

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Behsat Yiğit(Yiğit Et Ve Tavuk Ürünleri)

47.22.01

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et perakende ticareti (sakatatlar, av ve kümes hayvanı etleri ile
kasaplar dahil)

Bek Tarım Turz.inş.taah.tic.ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Bekir Kodek

46.31.04

Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

Bellek Un Yem Gıda İnş.nak.ith.ihr.tic.san.ltd.şti.

46.38.04

Un, nişasta, makarna, şehriye vb. ürünler ile hazır gıdaların (et/sebze suları, hazır çorbalar vb.) toptan ticareti
(ekmek mayası, kuru maya vb. dahil)

Benli Yem Gıda Tarım Hay.san.ve Tic.ltd.şti.

46.38.04

Un, nişasta, makarna, şehriye vb. ürünler ile hazır gıdaların (et/sebze suları, hazır çorbalar vb.) toptan ticareti
(ekmek mayası, kuru maya vb. dahil)

Bereket Hayvancılık Seracılık Gübre Tarım Oto San.tic.a.ş.

46.32.02

Et toptan ticareti (av hayvanları ve kümes hayvanları
etleri hariç)

Beşgöz Soğuk Hava Tarım San.tic.ltd.şti.

46.31.04

Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

Besler Yem Gıda Nak.turz.san.tic.ltd.şti.

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Beta Ziraat Ve Ticaret A.ş.

46.31.04

Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

Bilal Aslanbaş

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)
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Bilal Özsaçmacı

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Bol-Kar Tarım Gıda Hay.oto Ve İnş.san Ve Tic Ltd Şti.

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Boyraz Yem Gıda San Ve Tic Ltd Şti.

46.21.01

Hayvan yemi toptan ticareti (kuş yemi, yemlik kökleri,
yemlik kıvırcık lahana, darı, kaplıca, yonca, yemlik mısır
vb. ile kepek, kırma, küspe, vb.)

Bülent Gökgöz

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Büyüktopal İnşaat Emlak Gıda San.tic.ltd.şti.

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Cafer Korkmaz

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Cahit Yanılma

46.33.01

Süt ürünleri toptan ticareti (işlenmiş süt, süt tozu,
yoğurt, peynir, kaymak, tereyağ vb.)

Çalışkan Tavukçuluk Tic.san.ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Can Can Tavukçuluk Tar.ltd.şti

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Canbey Hay.gıda Mak.san.tic.ltd.şti.

46.33.03

Hayvan veya bitkisel kaynaklı yenilebilir sıvı ve katı
yağların toptan ticareti (tereyağ hariç)

Çapkınlar Şans Oyun.turz.gıda.inş.otom.teks.tic.ve San.
ltd Şti.

46.31.04

Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

Cavit Demir

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Çaylaklar Gübre Gıda Tarım Ürünleri Nakliyecilik Kuyumculuk San.tic.ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Celal Ekmekci

46.31.01

Fındık, antep fıstığı, yer fıstığı ve ceviz toptan ticareti
(kavrulmuş olanlar hariç)

Celal Yılmaz

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Çelik Gıda İnş.san.ve Tic.ltd.şti.

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Çelikay Tarım Ürün.gıda Oto.nak.inş.taah.pet.bes.san.tic.
ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Çelikler Çeltik Tarım Ür.paz.san.tic.ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Celsa Tük.mal.gıda İnş.nak.üret.san.ve Tic.ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Cemal Akkaya

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Cemal Ercan

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Cemil Hulusi Yeşilbaş

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Cengiz Aksu

46.32.02

Et toptan ticareti (av hayvanları ve kümes hayvanları
etleri hariç)

Cengiz Ceylan

46.31.01

Fındık, antep fıstığı, yer fıstığı ve ceviz toptan ticareti
(kavrulmuş olanlar hariç)

Çetin Köksal

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Ceylan Un San.tic.ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Cfc Tarım San.tic.a.ş

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Üyelerimiz

Ünvanı

Ticaret Borsası • Sayı: 1 • Yıl: 1 • Ocak’14 129

ÇORUM
BORSASI

Üyelerimiz

Ünvanı

Nace Faaliyet
Kodu

Nace Faaliyet Adı

Cfco Hububat San.tic.a.ş.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Çorum Güney Tavuk Çift.işl.san.ve Tic.aş.

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Çorum Hitit Un San.ve Tic.ltd.şti

46.38.04

Un, nişasta, makarna, şehriye vb. ürünler ile hazır gıdaların (et/sebze suları, hazır çorbalar vb.) toptan ticareti
(ekmek mayası, kuru maya vb. dahil)

Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği

46.33.01

Süt ürünleri toptan ticareti (işlenmiş süt, süt tozu,
yoğurt, peynir, kaymak, tereyağ vb.)

Çorum İli Merkez İlçe Patates Üreticileri Birliği

46.31.04

Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

Çorum İli Süt Üreticileri Birliği

46.33.01

Süt ürünleri toptan ticareti (işlenmiş süt, süt tozu,
yoğurt, peynir, kaymak, tereyağ vb.)

Çorum Un İrmik Ve Makina San.tic.ltd.şti.

46.38.04

Un, nişasta, makarna, şehriye vb. ürünler ile hazır gıdaların (et/sebze suları, hazır çorbalar vb.) toptan ticareti
(ekmek mayası, kuru maya vb. dahil)

Çorum Yem A.ş.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Çorum Yenes Tavuk Çift.san.tic.ltd.şti.

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Çorum Yıldırım Tavuk Çift.işl.tic.san.a.ş

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Çorum Yumurta Üretim Pazarlama A.ş.

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Çorum Ziraat Odası Başkanlığı İktisadi İşletmesi

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Coşgun Hay.tar.ürün.teks.yak. Eml.kom.bay.tur.san.tic.ltd.
şti.

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Cuma Günen

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Cuma Yüce

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Cumbo Hayv.yem Tar.ürn.med.inş.ve Maden San Tic Ltd
Şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Demirdağ Tarım Ürünleri Tic.ve San.ltd.şti.

46.31.08

Kuru bakliyat ürünleri toptan ticareti (fasulye, mercimek, nohut, vb.)

Demirgil Un Gıda Hayv.tar.maden.nak.inş.san.ve Tic.ltd.şti.

46.38.04

Un, nişasta, makarna, şehriye vb. ürünler ile hazır gıdaların (et/sebze suları, hazır çorbalar vb.) toptan ticareti
(ekmek mayası, kuru maya vb. dahil)

Demirkaya Hay.ve Yak.ürün.ısı Sis.inş San.tic.ltd.şti.

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Demirkayalar Gıda Mahrukat Ürünleri İnş.san.tic.ltd.şti.

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Deniz Coşkun

46.21.01

Hayvan yemi toptan ticareti (kuş yemi, yemlik kökleri,
yemlik kıvırcık lahana, darı, kaplıca, yonca, yemlik mısır
vb. ile kepek, kırma, küspe, vb.)

Devrim Alayvaz

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Diker Tavukçuluk San.tic.ltd.şti

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Dilek Okumuş

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Dost Gıda Sanayi Tic.aş.

46.38.04

Un, nişasta, makarna, şehriye vb. ürünler ile hazır gıdaların (et/sebze suları, hazır çorbalar vb.) toptan ticareti
(ekmek mayası, kuru maya vb. dahil)

Dümenler İnş.nak.tem Gıda Turz.organizasyon Medikal.
san.tic.ltd.şti.

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)
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Duran Ceylan
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Nace Faaliyet Adı

46.31.04

Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

Dursun Sarıtaş

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Duruakan Un Fabrikaları Tic.san.ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Efor İth.mad.gıda Eği.teks.inş.san.tic.ltd.şti.

46.39.02

Belli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda (dondurulmamış), içecek ve tütün toptan ticareti

Ejder Blok Tuğla Un İrmik Ve Gıda San.tic.a.ş.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Ekmekçioğulları Gıda San.ve Tic.ltd.şti.

46.31.01

Fındık, antep fıstığı, yer fıstığı ve ceviz toptan ticareti
(kavrulmuş olanlar hariç)

Ekrem Karabacak

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Ela Yapı Tarım Hay Turizm San Ve Tic Ltd Şti.

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Elvan Uysaler

46.32.02

Et toptan ticareti (av hayvanları ve kümes hayvanları
etleri hariç)

Emin Demiray

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Emin Gıda Tarım Ürün.ve Hay.san.tic.ltd.şti.

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Emine Atahan(Atahan Ticaret)

46.38.04

Un, nişasta, makarna, şehriye vb. ürünler ile hazır gıdaların (et/sebze suları, hazır çorbalar vb.) toptan ticareti
(ekmek mayası, kuru maya vb. dahil)

Emirbey Gıda Nak.san.ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Emiroğlu Gıda San.ve Tic.ltd.şti.

46.38.04

Un, nişasta, makarna, şehriye vb. ürünler ile hazır gıdaların (et/sebze suları, hazır çorbalar vb.) toptan ticareti
(ekmek mayası, kuru maya vb. dahil)

Ender Sarıtaş

46.31.08

Kuru bakliyat ürünleri toptan ticareti (fasulye, mercimek, nohut, vb.)

Erçin Ergin

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Erdal Demircan

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Erenler Market Ve Nak.tic.ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Erenler Un San.tic.ltd.şti.

46.38.04

Un, nişasta, makarna, şehriye vb. ürünler ile hazır gıdaların (et/sebze suları, hazır çorbalar vb.) toptan ticareti
(ekmek mayası, kuru maya vb. dahil)

Eroğlu Tar.hay.end.ulus.ara.nak.ve Dış Tic.ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Erol Çankal

46.31.01

Fındık, antep fıstığı, yer fıstığı ve ceviz toptan ticareti
(kavrulmuş olanlar hariç)

Erol Tan

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Ersal Tarım Ürn.hay.gıda San.tic.aş.

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Esat Söğüt

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Eskizara Tavukçuluk San.tic.ltd.şti

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Esra Akkuş

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Eşref Şahin

46.31.04

Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)
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Ethem Kıdıkoğlu

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Fadime Demirbaş

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Farklı Gıda Market Paz.san.tic.ltd.şti.

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Faruk Cıdık

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Faruk Saraç

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Fatih Düşün

46.24.01

Ham deri, post ve kürklü deri toptan ticareti

Fatih Tavukçuluk İşl.tic.san.ltd.şti.

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Fatih Turan

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Fatma Korkmaz

47.22.01

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et perakende ticareti (sakatatlar, av ve kümes hayvanı etleri ile
kasaplar dahil)

Fazemon Turz.gıda San.tic.ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Fazlı Gelgör

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Fethi Uludağ (Emin Toptan Zahire)

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Fevzi Ayva

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Fikret Çağatay (Bançor Gıda)

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Fimar Tarım Seracılık Hayvancılık Gıda Ürn.ith.ihr.san.tic.
ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Fındıklar Tar.hay.ith.ihr.san.tic.ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Fuat Sarıtaş

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Gazi Erdem

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Gelgör Akaryakıt Tarım Gıda İnş.nak.san.ve Tic.ltd.şti

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Gökhan Kellegöz

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Güç Gıda San.tic.a.ş.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Gülfer Bek

47.22.01

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et perakende ticareti (sakatatlar, av ve kümes hayvanı etleri ile
kasaplar dahil)

Gülşah Güngören

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Gülşen Gıda San Tic.aş

46.31.01

Fındık, antep fıstığı, yer fıstığı ve ceviz toptan ticareti
(kavrulmuş olanlar hariç)

Gülseren Çakırlı

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)
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Gülümoğlu Yem San.tic.ltd.şti.

46.38.04

Un, nişasta, makarna, şehriye vb. ürünler ile hazır gıdaların (et/sebze suları, hazır çorbalar vb.) toptan ticareti
(ekmek mayası, kuru maya vb. dahil)

Güneş Tav.ürt.paz.ve San.ltd.şti.

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Gür Hasat Gıda Ve Tarım Ürl.mob.inş.teks.taah.taş.nak.
paz.tic.san.ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Güven Tarım Ürünleri San.ve Tic.ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Güven Yem San. Ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Hacı Ahmet İpek

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Hacı Mehmet Yağcı

46.31.04

Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

Hakan Alacalı

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Hakan Seyatoğlu

46.33.01

Süt ürünleri toptan ticareti (işlenmiş süt, süt tozu,
yoğurt, peynir, kaymak, tereyağ vb.)

Hakkı Bal

462101

Tahılların ve tohumların toptan ticareti (buğday, arpa,
yulaf vb.)

Hakkı Özsoy

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Halil Demir(Azık Süt Ürünleri)

46.33.01

Süt ürünleri toptan ticareti (işlenmiş süt, süt tozu,
yoğurt, peynir, kaymak, tereyağ vb.)

Halil Erzincanlı

46.32.02

Et toptan ticareti (av hayvanları ve kümes hayvanları
etleri hariç)

Haluk Aksoy

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Hamza Korkmaz

47.22.01

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et perakende ticareti (sakatatlar, av ve kümes hayvanı etleri ile
kasaplar dahil)

Hanedar Besicilik Hayvancılık.inş.taah.san.tic.ltd.

01.41.31

Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği (sütü için
inek ve manda yetiştiriciliği)

Hasan Akgönül

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Hasan Arslan

46.31.01

Fındık, antep fıstığı, yer fıstığı ve ceviz toptan ticareti
(kavrulmuş olanlar hariç)

Hasan Demir

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Hasan Demirbaş(Oğlu Faal)

46.21.01

Hayvan yemi toptan ticareti (kuş yemi, yemlik kökleri,
yemlik kıvırcık lahana, darı, kaplıca, yonca, yemlik mısır
vb. ile kepek, kırma, küspe, vb.)

Hasan Hüseyin Kellegöz

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Hasan İpek

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Hasan Karakuş

46.31.09

Kavrulmuş veya işlenmiş kuruyemiş toptan ticareti
(leblebi, kavrulmuş fındık, fıstık, çekirdek vb.)

Hasan Öksüz

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Hasan Otmar

46.31.08

Kuru bakliyat ürünleri toptan ticareti (fasulye, mercimek, nohut, vb.)
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Hasan Serttaş

01.61.02

Bitkisel üretimi destekleyici mahsulün hasat ve
harmanlanması, biçilmesi, balyalanması, biçerdöver
işletilmesi vb. faaliyetler

Hasan Tatar

46.21.03

Yağlı tohum ve yağlı meyvelerin toptan ticareti (soya
fasulyesi, yer fıstığı, pamuk çekirdeği, keten tohumu,
kolza, ayçiçeği tohumu, pamuk çekirdeği vb.)

Hasbi Kılıç

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Haşim Atmaca

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Hatap Değirmenleri Gıda San.ve Tic.a.ş.

46.38.04

Un, nişasta, makarna, şehriye vb. ürünler ile hazır gıdaların (et/sebze suları, hazır çorbalar vb.) toptan ticareti
(ekmek mayası, kuru maya vb. dahil)

Hayati Çağlar

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Haydar Türkoğlu

46.31.04

Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

Haydar Yüksel

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Hayrullah Layık

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Hilal Otom.tar.alet.gıda Teks.hay.yem.inş.mob.san.tic.ltd.
şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Hitit Gıda Ve Dış Ticaret Aş.

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Hışıroğlu Kuruyemiş Ve Gıda San.tic.ltd.şti.

46.31.09

Kavrulmuş veya işlenmiş kuruyemiş toptan ticareti
(leblebi, kavrulmuş fındık, fıstık, çekirdek vb.)

Hüseyin Akyokuş

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Hüseyin Bal

46.21.03

Yağlı tohum ve yağlı meyvelerin toptan ticareti (soya
fasulyesi, yer fıstığı, pamuk çekirdeği, keten tohumu,
kolza, ayçiçeği tohumu, pamuk çekirdeği vb.)

Hüseyin Çelik

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Hüseyin Çıkmaz

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Hüseyin Çıplak

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Hüseyin Daşlı

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Hüseyin Erdoğan

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Hüseyin Kula

46.24.01

Ham deri, post ve kürklü deri toptan ticareti

Hüseyin Palabıyık

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Hüseyin Sularoğlu

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Hüseyin Yılmaz

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Huzur Tavukçuluk Ltd.şti.

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

İ.hakkı Kösel

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

İbrahim Armutcu

46.31.01

Fındık, antep fıstığı, yer fıstığı ve ceviz toptan ticareti
(kavrulmuş olanlar hariç)
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İbrahim Bakış

46.23.01

İbrahim Beker

46.31.04

Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

İbrahim Gürbüz

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

İbrahim Soner Tuncer

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

İdeal Tavukçuluk San.tic.ltd.şti.

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

İdris Öztürk

46.31.01

Fındık, antep fıstığı, yer fıstığı ve ceviz toptan ticareti
(kavrulmuş olanlar hariç)

İkipınar Tarım Tic.ve San.ltd.şti.

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

İlhan Durmuşbaş

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

İlk-Kan Turizm İnş.taah.tic.san.ith.ihr.ltd.şti.

46.33.01

Süt ürünleri toptan ticareti (işlenmiş süt, süt tozu,
yoğurt, peynir, kaymak, tereyağ vb.)

İlyas Çelik

46.32.03

Yenilebilir sakatat (ciğer, işkembe, böbrek, taşlık vb.)
toptan ticareti

İlyas Şahin (Anadolu Tarım)

46.31.04

Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

İskilip Hay.ve Yan Ürn.gıda Gübre Yem İç Dış Tic.san.a.ş.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

İsmail Atalay

46.31.01

Fındık, antep fıstığı, yer fıstığı ve ceviz toptan ticareti
(kavrulmuş olanlar hariç)

İsmail Demircan

47.22.01

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et perakende ticareti (sakatatlar, av ve kümes hayvanı etleri ile
kasaplar dahil)

İsmail Emniyet (Alka Et Ve Tavuk Ürünleri)

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

İsmail Kaytan

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

İsmail Küre

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

İsmail Kurt-Adem Avcı Ortaklığı

46.31.04

Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

İsmail Söğüt

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

İsmail Sungur (Mistaş Sebze Meyve Komisyon Evi)

46.31.04

Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

İsmail Yaman

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

İsmet Demir

46.31.01

Fındık, antep fıstığı, yer fıstığı ve ceviz toptan ticareti
(kavrulmuş olanlar hariç)

İsmet Tavukçuluk Tic.ve San.ltd.şti.

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

İsmet Uslu

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Kalaycıoğlu Gıda Paz.san.tic.a.ş.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Kale Otomotiv Tic.koll.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Kamil Cinbek

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Kanıtemiz Gıda Tarım Hay.inş.nak.san.tic.ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)
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Karaca Biçerdöver İşl.hay.inş.tar.ürün. Üret.paz.san.tic.ltd.
şti

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Karagözler Hay.pet.gıda Tar.ürn.inş.nak.tar.mak.san.tic.ltd.
şti.

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Kargı Yem Ve Zahire Gıda Hayvancılık Paz.san.tic.ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Karsa Tavukçuluk Tic Ve San.ltd.şti.

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Kartal Motorlu Araç.mad.inş.hay.gıd.san.ve Tic.ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Kavukçu Unculuk Gıda San.a.ş.

46.38.04

Un, nişasta, makarna, şehriye vb. ürünler ile hazır gıdaların (et/sebze suları, hazır çorbalar vb.) toptan ticareti
(ekmek mayası, kuru maya vb. dahil)

Kayahan Boztepe

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Kazarlar Tav.inş.san.tic.ltd.şti.

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Kenan Karataş(Yön Tarım)

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Kerim Yılmaz

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Kip Tavukçuluk Ltd.şti.

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Kılıçarslan Tavukçuluk San.ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Kılınçoğlu Gübre Tarım Ürün.gıda Hay.inş.lpg Kırt.san.tic.
ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Koçoğulları Pet.nak.zah.gıda İnş.san Ve Tic Ltd Şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Korcan Un Gıda Yem Hay.ve Nak.san.dış Tic.ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Korkmaz Et Ve Süt Birliği Hay.gıda İnş.taah.san.tic.paz.ltd.
şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Kozlu Gıda İmalat San.tic.ve Taşıma A.ş.

46.38.04

Un, nişasta, makarna, şehriye vb. ürünler ile hazır gıdaların (et/sebze suları, hazır çorbalar vb.) toptan ticareti
(ekmek mayası, kuru maya vb. dahil)

Kral Tarım Ve Sanayi Ürün.paz.ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Kubatoğlu Tarım Ve Yapı San.tic.ltd.şti.

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Kümbüloğlu Besicilik Ve Gıda San.tic.ltd.şti.

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Kurt Tav.besicilik Ve İnş. Taah.san.tic.ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Lider Tavukçuluk San.ltd.şti.

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Lider Yurt İnş.yem.san.ve.tic.ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Lokman Taşkın

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Lokman Tülek

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

M.ali Akaydın

46.24.01

Ham deri, post ve kürklü deri toptan ticareti

Macit Akyıldız

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)
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Mahmut Karaduman

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Mehmet Akman

46.31.01

Fındık, antep fıstığı, yer fıstığı ve ceviz toptan ticareti
(kavrulmuş olanlar hariç)

Mehmet Ali Polat

46.31.04

Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

Mehmet Ayhan

46.31.01

Fındık, antep fıstığı, yer fıstığı ve ceviz toptan ticareti
(kavrulmuş olanlar hariç)

Mehmet Aykut

46.31.04

Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

Mehmet Bahçevan

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Mehmet Beker

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Mehmet Bürü

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Mehmet Ceylan Cevizci

46.31.01

Fındık, antep fıstığı, yer fıstığı ve ceviz toptan ticareti
(kavrulmuş olanlar hariç)

Mehmet Lekealmaz

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Mehmet Odabaş

46.31.04

Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

Mehmet Özarslan

47.29.06

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hububat,
un ve zahire ürünleri perakende ticareti (bulgur, pirinç,
mısır, vb.)

Mehmet Seçgel

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Mehmet Tatlısu

46.31.01

Fındık, antep fıstığı, yer fıstığı ve ceviz toptan ticareti
(kavrulmuş olanlar hariç)

Mehmet Yücel

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Melih Zahir

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Mer-Bak Gıda İnş.san.tic.ihr.ith.aş.

46.31.08

Kuru bakliyat ürünleri toptan ticareti (fasulye, mercimek, nohut, vb.)

Metaş Gıda İnş.tarım Hay.san.tic.ltd.şti.

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Meydan Sebze Meyve Gıda Nak.ith.ihr.dış Tic.ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Miset Besicilik Gıda San.tic.ltd.şti.

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Mitsu Gıda İnş Taah.san.ve Tic.ltd.şti.

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Muharrem Nizam

46.31.04

Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

Mühendisler Tarım Hay.gıda İnş.turz.tic.san.a.ş.

46.31.08

Kuru bakliyat ürünleri toptan ticareti (fasulye, mercimek, nohut, vb.)

Muhittin Şenses

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Muhlis Karatepe

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Murat Asıltürk

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Murat Biçer

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)
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Murat Longa

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Murat Soyaslan

46.21.03

Yağlı tohum ve yağlı meyvelerin toptan ticareti (soya
fasulyesi, yer fıstığı, pamuk çekirdeği, keten tohumu,
kolza, ayçiçeği tohumu, pamuk çekirdeği vb.)

Musa Gür/Gür Et Pazarı

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Müslüm Yüksel

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Mustafa Ayrancı

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Mustafa Ceylan (Cevizci)

46.31.01

Fındık, antep fıstığı, yer fıstığı ve ceviz toptan ticareti
(kavrulmuş olanlar hariç)

Mustafa Çimen

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Mustafa Çınar

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Mustafa Demiral

46.31.09

Kavrulmuş veya işlenmiş kuruyemiş toptan ticareti
(leblebi, kavrulmuş fındık, fıstık, çekirdek vb.)

Mustafa Deniz

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Mustafa Döğen

46.33.01

Süt ürünleri toptan ticareti (işlenmiş süt, süt tozu,
yoğurt, peynir, kaymak, tereyağ vb.)

Mustafa Geçmiş

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Mustafa Kahraman

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Mustafa Karahan(Yumurtacı)

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Mustafa Kaya

47.22.01

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et perakende ticareti (sakatatlar, av ve kümes hayvanı etleri ile
kasaplar dahil)

Mustafa Kul

46.31.04

Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

Mustafa Mavral-Hacı İsmail Mavral(Yaşar Un Fab.)

10.61.02

Tahılların öğütülmesi ve un imalatı (mısır unu, kepek,
razmol dahil, pirinç unu hariç)

Mustafa Mevlüt Vural

46.31.04

Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

Mustafa Milletli

46.31.04

Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

Mustafa Naci Kösel

47.29.06

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hububat,
un ve zahire ürünleri perakende ticareti (bulgur, pirinç,
mısır, vb.)

Mustafa Portakal

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Mustafa Savaş

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Mustafa Şükrü Abraş

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Mustafa Yeşilırmak

46.31.04

Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

Muzaffer Arslanağzı

47.22.01

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et perakende ticareti (sakatatlar, av ve kümes hayvanı etleri ile
kasaplar dahil)

Muzaffer Aşar-Aşarlar Çeltik Fabrikası

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)
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Muzaffer Başıbütün

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Muzaffer Özsoy

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Nafiye Dingil

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Nazar Hayv.tar.ürn.taah.gıda Nak.paz.dış.tic.ltd.şti.

01.41.31

Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği (sütü için
inek ve manda yetiştiriciliği)

Nazarlar Et Ve Tavuk Ür.gıda Hay.nak.san.tic.ltd.şti

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Nebioğulları Geri Dönüşüm Et Ürn.gıda Tarım Hay.inş.
turz.temizlik San.tic.ltd.şti.

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Necdet Kaleli

46.24.01

Ham deri, post ve kürklü deri toptan ticareti

Nevzat Durmuşbaş

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Nevzat Kaya

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Nevzat Tufan

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Nevzat Yıldız

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Nihoruz Gıda San.tic.a.ş.

10.61.02

Tahılların öğütülmesi ve un imalatı (mısır unu, kepek,
razmol dahil, pirinç unu hariç)

Nokta Hayv.gıda Tar.ürün.inş.tem.nak.san.tic.ltd.şti.

46.32.02

Et toptan ticareti (av hayvanları ve kümes hayvanları
etleri hariç)

Nuran Çelik

47.29.06

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hububat,
un ve zahire ürünleri perakende ticareti (bulgur, pirinç,
mısır, vb.)

Nurettin Bilgen

46.31.04

Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

Nurettin Durmuşbaş

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Nurettin Topal

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Nuri Alacalı

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Nuri Sağır

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Odak Viyol Ambalaj Ve Tarım Ürünleri San.tic.ltd.şti.

47.29.06

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hububat,
un ve zahire ürünleri perakende ticareti (bulgur, pirinç,
mısır, vb.)

Oğuz Demirelli

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Oğuzhan Uğur

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Oluzlu Tar.hay.nak.gıda Zah.inş.otoith.ihr.san.tic.ltd.şti.

46.31.04

Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

Ömer Akay

10.61.02

Tahılların öğütülmesi ve un imalatı (mısır unu, kepek,
razmol dahil, pirinç unu hariç)

Ömer Akay Un Ve Gıda Sanayi Tarım Hay.tic.ltd.şti

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Ömer Demircan

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Üyelerimiz
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Ömer Faruk Karakuş

46.31.09

Kavrulmuş veya işlenmiş kuruyemiş toptan ticareti
(leblebi, kavrulmuş fındık, fıstık, çekirdek vb.)

Ömer Güney

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Ömer Karadaş

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Ömer Nizam

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Ömer Uzun

46.32.02

Et toptan ticareti (av hayvanları ve kümes hayvanları
etleri hariç)

Ömer Yıldırım

46.24.01

Ham deri, post ve kürklü deri toptan ticareti

Önder Eren

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Onur Tavukçuluk Tic.ve San.ltd.şti.

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Orta Anadolu Tarım Gıda San.ve Tic.aş.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Os-Ca Tarım Hay.inş.taah.araç Kir.mad.tem.ve Güv.hiz.
san.tic.ltd.şti.

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Osman Kızılırmak

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Osman Mebet

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Osman Yıldırım

46.31.01

Fındık, antep fıstığı, yer fıstığı ve ceviz toptan ticareti
(kavrulmuş olanlar hariç)

Osmancık Tar.ürn.gıda Hay.çiçekçilik Peyzaj San.tic.ltd.şti

46.73.01

Ağacın ilk işlenmesinden elde edilen ürünlerin toptan
ticareti (kereste, ağaç yünü, talaş ve yongası, demir
yolu ve tramvay traversleri, kontrplak, yonga ve lifli
levhalar (mdf, sunta vb.), parke panel, ahşap varil, fıçı ve
diğer muhafazalar, vb.)

Öz Ak Gıda Paz.tic.ve San.a.ş.

46.39.02

Belli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda (dondurulmamış), içecek ve tütün toptan ticareti

Özarı Un-Yem San. Ve Tic.ltd.şti.

46.38.04

Un, nişasta, makarna, şehriye vb. ürünler ile hazır gıdaların (et/sebze suları, hazır çorbalar vb.) toptan ticareti
(ekmek mayası, kuru maya vb. dahil)

Özel Hayvancılık Gıda San.tic.ltd.şti.

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Özgür Gıda Ltd.şti.(Taşova)

46.32.02

Et toptan ticareti (av hayvanları ve kümes hayvanları
etleri hariç)

Özgür Gıda Tic. Ve Paz.ltd.şti.(Çorum)

46.32.02

Et toptan ticareti (av hayvanları ve kümes hayvanları
etleri hariç)

Özkaya Et Tavuk Gıda Yemek Tem.san.ve Tic.ltd.şti.

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Özkılıç Zahirecilik Gübre Tarım Hayvancılık Gıda San Tic
Ltd.şti

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Özmemişoğulları Tarım Ürün.oto.hay.tem.gıda Nak.inş.
ltd.şti

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Özücan Tarım Tic.san.ltd.şti.

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Özuslu Tavukçuluk Tic.san.aş.

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Özveren Otomotiv İnş.taahüt Pet.gıda Tem.hiz.hay.tur.
seyahat San.tic.ltd.şt.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Özyılmazlar Et Ve Et Ürünleri Gıda Paz.tic.san.ltd.şti.

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)
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Pakize Sokullu

47.22.01

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et perakende ticareti (sakatatlar, av ve kümes hayvanı etleri ile
kasaplar dahil)

Pan-Et A.ş.

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Pınar Tavukçuluk Tic.san.ltd.şti.

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Polat Tarım Ürünleri Tic.paz.ltd.şti.

46.31.01

Fındık, antep fıstığı, yer fıstığı ve ceviz toptan ticareti
(kavrulmuş olanlar hariç)

Rahim Yurt

47.29.06

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hububat,
un ve zahire ürünleri perakende ticareti (bulgur, pirinç,
mısır, vb.)

Rahmi Daşdemir

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Recep Gür

47.22.01

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et perakende ticareti (sakatatlar, av ve kümes hayvanı etleri ile
kasaplar dahil)

Recep Oran

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Recep Süpçin (Kafiloğlu Ticaret)

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Recepoğulları Un İrmik Gıda Ve Hay.tic.ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Reforma Tarım Gıda Hay.enerji San.tic.ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Remzi Ceylan

46.31.01

Fındık, antep fıstığı, yer fıstığı ve ceviz toptan ticareti
(kavrulmuş olanlar hariç)

Resul Bilgiç

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Rıdvan Bilgin

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Rumi Yıldırım

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Ş.hayal Yalçın

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

S.s Oğuzlar İlçesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

64.92.04

Tarım kredi kooperatiflerinin kredi verme faaliyetleri

S.s. Çayköy Doğla Ve Kargı Köyleri Tarımsal Kalkınma
Koop.

46.32.02

Et toptan ticareti (av hayvanları ve kümes hayvanları
etleri hariç)

S.s.1078 Sayılı İskilip Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi

46.21.03

Yağlı tohum ve yağlı meyvelerin toptan ticareti (soya
fasulyesi, yer fıstığı, pamuk çekirdeği, keten tohumu,
kolza, ayçiçeği tohumu, pamuk çekirdeği vb.)

S.s.1227 Sayılı Figani Tarım Kredi Kooperatifi

64.92.04

Tarım kredi kooperatiflerinin kredi verme faaliyetleri

S.s.1261 Sayılı Tanrıvermiş Tarım Kredi Kooperatifi

64.92.04

Tarım kredi kooperatiflerinin kredi verme faaliyetleri

S.s.1347 Sayılı Dodurga Tarım Kredi Kooperatifi

46.31.04

Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

S.s.1550 Kamil Tarım Kredi Kooperatifi

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

S.s.1971 Sayılı Abdalata Tarım Kredi Kooperatifi

64.92.04

Tarım kredi kooperatiflerinin kredi verme faaliyetleri

S.s.çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi

46.31.90

Diğer işlenmiş veya korunmuş sebze ve meyve toptan
ticareti (reçel, pekmez, pestil, salamura veya turşusu
yapılmış olanlar dahil) (fındık, incir, üzüm, narenciye,
zeytin, kültür mantarı ve kuruyemiş hariç)

S.s.eskice Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

46.32.02

Et toptan ticareti (av hayvanları ve kümes hayvanları
etleri hariç)

Üyelerimiz

Ünvanı
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S.s.karacuma Ve Yeşilova Köyleri Tarım Kal-Kooperatifibaşkanlığı

46.32.02

Et toptan ticareti (av hayvanları ve kümes hayvanları
etleri hariç)

S.s.kuz Köyü Harun Ve Kurusaray Köyleri Tar. Kal.kooperatifi

46.32.02

Et toptan ticareti (av hayvanları ve kümes hayvanları
etleri hariç)

S.s.tanrıvermiş Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

S.s.turgut Ve Kutluca Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

46.32.02

Et toptan ticareti (av hayvanları ve kümes hayvanları
etleri hariç)

S.s.üyük Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

01.41.31

Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği (sütü için
inek ve manda yetiştiriciliği)

Sa Seed Tarı Tic.ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Sabri Tüzün

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Saçlılar Entegre Tarım İşl.tic.a.ş.

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Sadık Hedef

46.38.04

Un, nişasta, makarna, şehriye vb. ürünler ile hazır gıdaların (et/sebze suları, hazır çorbalar vb.) toptan ticareti
(ekmek mayası, kuru maya vb. dahil)

Sadık Kartal

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Sadık Tan

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Saim Uğurlu

46.31.04

Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

Şakir Kozan

46.31.01

Fındık, antep fıstığı, yer fıstığı ve ceviz toptan ticareti
(kavrulmuş olanlar hariç)

Salih Koçak

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Sami Köse

46.31.04

Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

Saray Gıda Hayvancılık San.tic.ltd.şti.

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Saray Petrol Turz.gıda San.vetic.ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Satılmış Akın

46.31.09

Kavrulmuş veya işlenmiş kuruyemiş toptan ticareti
(leblebi, kavrulmuş fındık, fıstık, çekirdek vb.)

Satılmış Tan

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Sebahattin Gayretli

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Seçkin Tavukçuluk San.tic.ltd.şti.

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Sedat Karaman

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Selahaattin Yıldırım

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Selim Gürbüz

46.32.02

Et toptan ticareti (av hayvanları ve kümes hayvanları
etleri hariç)

Selim Karahan

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Selim Kölegöz

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Sera Tarım Market Gıda Teks.ve Nak.san.tic.ltd.şti.

46.31.04

Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)
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Şerafettin Aydemir

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Serdal Koz

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Serdar Yılmaz

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Şerife Ekercan

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Serkan Cıdık

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Sert Kardeşleret Gıda Hay.tar.ürün.inş.teks.turz.san.tic.ltd.
şti.

46.32.02

Et toptan ticareti (av hayvanları ve kümes hayvanları
etleri hariç)

Serttaşlar Gıda Tar.hay.nak.ihr.ith.san.tic.ltd.şti. Duran
Serttaş

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Servet Tavukçuluk Tarım İnş.ltd.şti.

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Seval İnş.akaryakıt Lpg Gıda Mad.zahire San.tic.ltd.şti.

10.61.02

Tahılların öğütülmesi ve un imalatı (mısır unu, kepek,
razmol dahil, pirinç unu hariç)

Sevim Erseçgel

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Şevket Sarıtaş

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Sezer Petrol Ürn.san.tic.ltd.şti

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Sezgin Gür

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Şifa Tavukçuluk Tic.ve San.ltd.şti.

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Şimşekler Otomotiv Ve Tavukçuluk San.tic.ltd.şti.

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Sinan Çaylak

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Sinan Eryücel

46.31.04

Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

Şirin Gülsüm Duruakan

10.61.02

Tahılların öğütülmesi ve un imalatı (mısır unu, kepek,
razmol dahil, pirinç unu hariç)

Şirinoğulları San.tic.ltd.şti

46.32.03

Yenilebilir sakatat (ciğer, işkembe, böbrek, taşlık vb.)
toptan ticareti

Sıddıka Kaya

46.31.04

Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

Sofoğlu Gıda Maddeleri San.tic.ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Solmaz Gür / Dogan Et Ve Tavuk Pazarı

46.32.02

Et toptan ticareti (av hayvanları ve kümes hayvanları
etleri hariç)

Soner Yağlıdere

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Sönmez Tavukçuluk San.tic.ltd.şti.

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Suat Demirci

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Şükrü Kızılırmak

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Şükrü Özsoy

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Süleyman Çalışkan

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Üyelerimiz

Ünvanı
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Suna Aydın

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Süt Ürünleri Tarımsal Üreticileri Birliği

46.33.01

Süt ürünleri toptan ticareti (işlenmiş süt, süt tozu,
yoğurt, peynir, kaymak, tereyağ vb.)

Tadun Tarım Ve Orman Ürünleri San.tic.ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Tam Yem Ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Targi Tarımsal Girişim San.tic.a.ş.

46.31.04

Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

Tarımex İç Ve Dış Tic.a.ş.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Tepecik Tar.ürn.kom.nak.tic.ltd.şti.

46.31.04

Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

Teslime Çalışkan

47.29.06

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hububat,
un ve zahire ürünleri perakende ticareti (bulgur, pirinç,
mısır, vb.)

Tetik Tavukçuluk Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Topaktaş Pet.ürn.gıda San.ltd.şti.

47.29.06

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hububat,
un ve zahire ürünleri perakende ticareti (bulgur, pirinç,
mısır, vb.)

Topaktaş Tarım Ürünleri San.tic.ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

True Kimysal San.tic.ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Turan Yakışan

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Turgut Güler

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Türkan Alaybeyoğlu

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Turşuoğulları Gıda San.tic.ltd.şti.

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Uçar Un San.tic.ltd.şti.

10.61.02

Tahılların öğütülmesi ve un imalatı (mısır unu, kepek,
razmol dahil, pirinç unu hariç)

Uğur Hayvancılık İşl.tic.san.ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Uğurlu Gıda San.tic.ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Ün Tarım-Orman Ve Gıda Ürn.nak.hay.san.tic.ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Ünal Celebci

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Ünal Yem San Ltd.şti

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Unay Un Sanayi Ve Tic.aş.

10.61.02

Tahılların öğütülmesi ve un imalatı (mısır unu, kepek,
razmol dahil, pirinç unu hariç)

Unsan Un Sanayi Ve Tic.a.ş.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Ünverler Gıda Güb.orm.ve Tar.ürn.pet.oto.inş.nak.hay.san.
tic.ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

User Oto Petrol Gıda San.tic.ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)
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Usta Un Gıda Mot.araç.tük.san.tic.a.ş.

46.38.04

Un, nişasta, makarna, şehriye vb. ürünler ile hazır gıdaların (et/sebze suları, hazır çorbalar vb.) toptan ticareti
(ekmek mayası, kuru maya vb. dahil)

Volkan Ceylan

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Yarımca Gıda San.tic.ltd.şti.

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Yaşar Ceylan

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Yaşar Yekeler

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Yasin Erdem

47.22.01

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et perakende ticareti (sakatatlar, av ve kümes hayvanı etleri ile
kasaplar dahil)

Yavuz Arslan

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Yavuz Dağlar

46.31.08

Kuru bakliyat ürünleri toptan ticareti (fasulye, mercimek, nohut, vb.)

Yemtaş Yem Ve Gıda Maddeleri Tic. Ve San.a.ş.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Yeni Ceylan Tavukçuluk Tavuk Çift.işl.san.tic.ltd.şti.

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Yeni Haboğlu Un İrmik San.ltd.şti.

46.38.04

Un, nişasta, makarna, şehriye vb. ürünler ile hazır gıdaların (et/sebze suları, hazır çorbalar vb.) toptan ticareti
(ekmek mayası, kuru maya vb. dahil)

Yeşiller Canlı Hayvan Süt Ürn.gıda Paz.san.ve Tic.ltd.şti

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Yeşim Aşkın

46.31.01

Fındık, antep fıstığı, yer fıstığı ve ceviz toptan ticareti
(kavrulmuş olanlar hariç)

Yetişir Tar.ürün.kom.nak.inş.san.tic.ltd.şti.

46.31.04

Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

Yiğitoğlu İletişim Cep Telefonu Elektronik Aksesuar Tekstil
Tuh.nak.inş.turz.hayv.san.tic.ltd.şti.

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Yılder Tarım Ür.gıda Nak.san.tic.ltd.şti

46.31.04

Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

Yıldız Kesen

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Yılmaz Bülbül İnş.taah.turz.gıda Ve Hay.tic.san.ltd.şti.

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Yılmaz Can Hay.gıda Yem İnş.san.tic.ltd.şti.

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Yılmaz Kaya

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Yılmazlar Otomotiv Ve Gıda San.tic.ltd.şti.

46.33.02

Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Yılmazlar Tarım Ürünleri Nakliyat Akaryakıt San.ve Tic.ltd.şti

46.31.04

Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

Yörem Süt Ürn.gıda San Ve Dış Tic Aş.

46.33.01

Süt ürünleri toptan ticareti (işlenmiş süt, süt tozu,
yoğurt, peynir, kaymak, tereyağ vb.)

Yücel Zeytünlü

47.22.01

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et perakende ticareti (sakatatlar, av ve kümes hayvanı etleri ile
kasaplar dahil)

Yüceller Hay.tar.ürün.san.tic.ltd.şti.

46.33.03

Hayvan veya bitkisel kaynaklı yenilebilir sıvı ve katı
yağların toptan ticareti (tereyağ hariç)

Yüksel Eşer

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Yüksel Un İrmik Ve Bakliyat Unları San.tic.a.ş.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Üyelerimiz

Ünvanı
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Yüksel Yiğit

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Yusuf Akçal (Dey Tarım)

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Yusuf Emre Özok

46.31.04

Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

Zafer Barut

46.21.03

Yağlı tohum ve yağlı meyvelerin toptan ticareti (soya
fasulyesi, yer fıstığı, pamuk çekirdeği, keten tohumu,
kolza, ayçiçeği tohumu, pamuk çekirdeği vb.)

Zafer Küçüksemerci

46.23.01

Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)

Zeki Aşar

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Zeki Kuloğlu

46.33.01

Süt ürünleri toptan ticareti (işlenmiş süt, süt tozu,
yoğurt, peynir, kaymak, tereyağ vb.)

Zeki Seçer

46.33.01

Süt ürünleri toptan ticareti (işlenmiş süt, süt tozu,
yoğurt, peynir, kaymak, tereyağ vb.)

Zirve Yem San.ve Tic.ltd.şti.

46.21.02

Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır,
çeltik vb.)

Ziya Tural

01.41.31

Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği (sütü için
inek ve manda yetiştiriciliği)

Zülfikar Baran

01.41.31

Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği (sütü için
inek ve manda yetiştiriciliği)
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