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Değerli üyelerimiz, sevgili okuyucular,

Siz değerli üyelerimizin teveccühü ile göreve başladığı-
mız 11 Mayıs 2013’ten bu güne yaklaşık 18 ay geçti.

Her zaman sizin desteğinize layık olma amacı ve borsayı 
daha ileri noktalara taşıma gayretiyle çalışarak geçirdiği-
miz 18 aylık süre zarfında, Yönetim Kurulu Başkanı olarak 
meclisim ve yönetimimin yaptığı hizmetleri sizinle kısaca 
paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. 

Şöyle ki;

Borsada tam bir tasarruf uygulaması yaparak, gelirimizi 
tabana yaymak amacıyla ve en önemlisi siz değerli üye-
lerimizin taleplerini bildiğimizden, borsamızda alınan 
tescil ücreti oranını binde ikiden, binde bire düşürerek 
sizlerin istediği gibi tescil oranını %50 azalttık. Göreve 
geldiğimizde alt yapı sorunları devam eden ve inşaatı da 
bitmediği için teslim edilememiş olan, kompleksimiz-
deki 34 büroyu derhal tamamlayarak, noter huzurunda 
yapılan kura çekilişi ile kullanım haklarını devrettik. Borsa 
Kompleksi alanının asfaltının yapılması için öncelikle el-
zem olan yağmursuyu alt yapısını ve daha sonra diğer 
tüm alt yapı eksikliklerini tamamladık. Çorum’da büyük 
bir dayanışma örneği göstererek Belediyemizin ve üye-
lerimizin desteği ile Borsamızın kanayan yarası olan asfalt 
yapılması işini bitirdik. Bu konuda vermiş olduğu destek 
için Sayın Belediye Başkanımız Muzaffer Külcü Beyefen-
diye bu vasıtayla bir kez daha teşekkür ediyorum. Borsa 
komplesinin üzerine yapıldığı arazinin tapusu üzerindeki 
şerhi kaldırarak, borsamızın müstakil tapusunu aldık. 

Yaptığımız tasarruf sonucunda, borsa kompleksi nede-
niyle büyük bir banka borcu ve ödemeleri ile devraldı-
ğımız borsada, ivedilikle tüm kredi ödemelerini bitirdik. 
Borsamıza sizleri daha iyi temsil etmek adına yeni bir araç 
kazandırdık. Siz üyelerimizin borsamıza geldiğinizde tek 

bir mekanda tüm işlemlerinizi halledebilmesi kısaca üye 

memnuniyetini gerçekleştirmek amacıyla, borsamız hiz-

met binasında tadilat yaptık ve tüm servisleri birleştirerek 

tek bir mekanda hizmet vermeye başladık.

Gıda Tarım Hayvancılık Bakanımız Sayın M.Mehdi EKER’in 

ve TOBB Başkanımız Sayın Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun 

katılımlarıyla gerçekleştirilen TOBB Ticaret Borsaları 

Konsey toplantısı başta olmak üzere, Gıda Tarım Hay-

vancılık İl Müdürlüğü ile ortak olarak tarımın gelişmesi 

adına, Çorum’da yaptığımız tarım çalıştayı ile yapılan her 

toplantı ve platformda haksız rekabetin önüne geçilmesi 

amacıyla, bulgurda %1 olan KDV oranının mutlaka pi-

rinçte de uygulanması gerektiğini bildirdik ve pirinçte uy-

gulanan KDV oranının %8’den %1’e indirilmesi sonucuna 

katkı sağladık.

Camiamız ve iş dünyası için, ilimizde kaba ürün üretimi 

yoğun olmasından dolayı, hızlı trenden daha çok yük 

taşımacılığına ihtiyacımız olduğunu yine her fırsatta dile 

getirdik.

Ayrıca, yenilikleri yapabilmek için örnek aldığımız Borsa-

ları ziyaret edip, siz üyelerimize daha iyi hizmet verebil-

mek için çalışıyoruz. Salon satışımızı daha hızlı ve mo-

dern bir şekilde yapabilmek için teknolojik altyapı yatırımı 

yapıyoruz. 

Çalışma azmi ve kararlılığı ile geldiğimiz görevimizde 

daha başarılı işlere imza atmak için, katılım, öneri ve des-

teklerinizi her zaman beklediğimizi belirterek, Meclisim 

ve Yönetim Kurulum adına 2015 yılının sizlere ve ailenize 

sağlık, mutluluk, huzur ve bol kazanç getirmesini temen-

ni ederim. 

Saygılarımla. 

Ali BEKTAŞ 
Yönetim Kurulu Başkanı

ÇORUM

BORSASI

2 Ticaret Borsası • Sayı: 2 • Yıl: 2 • Ocak’15

B
aş

la
rk

en
...



Ali Bektaş
Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
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3. Çorum Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın açılış tö-

reninde bir konuşma yapan Çorum Ticaret Borsası 

Başkanı Ali BEKTAŞ, “Çorum, gerek tarım şehri ol-

ması bakımından, gerekse ihracatta söz sahibi bir il 

olması bakımından hem ulusal, hem de uluslara-

rası fuar merkezi olmayı hak etmektedir” dedi. Ali 

BEKTAŞ, konuşmasında şunları söyledi: “ Fuarımız, 

sivil toplum örgütlerimizin, kurumlarımızın ve ku-

ruluşlarımızın işbirliğiyle, birliktelik içinde düzen-

lenmekte; tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet 

gösteren üretici firmaları bir araya getirmektedir. Bu 

bakımdan çorum tarımının tanıtımında fuarın çok 

büyük önemi var. Bu fuarımızda ilgili sektörlerde 

faaliyet gösteren firmalarımız, kapasite ve kabili-

yetlerini çiftçilerimize anlatabilecek, birebir karşılıklı 

görüşmeler sayesinde kendilerini daha iyi tanıtma 

fırsatı bulabileceklerdir. 

Hedefimiz; Çorum Tarım Fuarı’nı istikrarlı ve bü-

yüyen bir hızla devam ettirerek uluslararası boyut-

lara taşımak olmalıdır. Çorum ili gerek tarım şehri 

olması bakımından gerekse ihracatta söz sahibi bir 

il olması bakımından hem ulusal, hem de ulusla-

rarası fuar merkezi olmayı hak etmektedir. Bu tarz 

fuarların gelişimi için Türkiye Odalar ve Borsalar 

3. Çorum Tarım ve 
Hayvancılık Fuarı
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Birliği’nin desteği ile Borsalarla işbirliği yapılarak Ta-

rımsal Organize Sanayi Bölgeleri kurulmalıdır. Bu-

nun örnekleri Dünya’da ve Türkiye’de çoktur” dedi. 

Bektaş konuşmasının devamında “Önümüzde-

ki yıllarda da aynı heyecan ve coşkuyla daha nice 

fuar açılışları yapmak dileğiyle, bu fuarın organi-

zasyonunda emeği geçen, sivil toplum örgütlerine, 

kamu kurum ve kuruluşlarına ve 4 gün boyunca 

ziyaretçilere açık olacak olan fuarımıza ilgi göste-

ren bütün vatandaşlarımıza teşekkür eder, şahsım 

ve Yönetim Kurulum adına ilimize hayırlı ve uğurlu 

olmasını dilerim” dedi.

Çok sayıda sektördeki firmaların ilgi gösterdiği 

3.Çorum Tarım ve Hayvancılık Fuarı 27-30 Kasım 

tarihleri arasında düzenlendi. 
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6. Karadeniz Kalkınma Kurultayı
Tarım Ve Hayvancılığın Gelişmesi Borsaya Bağlı

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali 

BEKTAŞ, köylülerin köylülük statüsünden üretici sta-

tüsüne geçmelerinde borsaların büyük rolünün ol-

duğunu belirterek, “tarım ve hayvancılığın gelişmesi, 

Anadolu borsalarının gelişmesine bağlıdır” dedi. Kara-

deniz Özelliklerini Koruma Derneği (KÖK) tarafından 

Çorum’da düzenlenen Karadeniz Kalkınma Kurulta-

yı’nın açılış oturumunda bir konuşma yapan Ali BEK-

TAŞ, artık dünyada tarım ve gıda ürünlerinin stratejik 

bir öneme sahip olduğunu anlattı. 

Ali BEKTAŞ, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: 

“Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü olan Türki-

ye Odalar ve Borsalar Birliği’nin üyeleri Türkiye Cum-

huriyeti’ndeki ekonomik yatırımların yüzde 85’ini 

karşılamaktadır. Türkiye’nin her kademesinde sosyal 

hayatın içinde olan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

mensupları olarak bizim işimiz ekonomiye hizmet et-

mek, Türkiye’nin sinerjisini artırmak, iş-ticaret-yatırım 
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yapmaktır. Olmadığımız tek yer siyasettir. İnsanlık ta-

rihinde ilk borsa ilimiz sınırları içerisinde bulunmakta-

dır. Hititler tarafından borsacılığın temellerinin atıldığı 

kutsal topraklar üzerinde yaşamaktayız. Borsa deyince 

aklımıza, üreticilerimizin alın terinin, fiyatını belirleyen 

kurumlar gelmektedir. Artık devletler borsaları ile ölçü-

lür oldu. Dünyada bazı şehirler borsalarıyla anılmakta-

dır. Chicago, New York, Tokyo gibi. Dünyada üretilen 

tüm emtia, metal, enerji, altın, petrol, hububat fiyatları 

borsalar tarafından belirlenmektedir. Biz de Çorum’da 

ağırlıklı olarak hububat borsacılığı yapmaktayız. Kayıt 

dışı ekonomiyi kayıt altına alan en önemli kurumlar-

dan biriyiz. Köylülerin köylülük statüsünden üretici sta-

tüsüne geçmelerinde de borsaların büyük rolü vardır. 

Tarım ve hayvancılığın gelişmesi, Anadolu borsaları-

nın gelişmesine bağlıdır. Artık dünyada tarım ve gıda 

ürünleri stratejik bir öneme sahiptir. Vatan demek top-

rak demek, toprak demek tarım demek, tarımla sana-

yinin birleştirilmesi demek kaymaklı kadayıf demektir. 

Bunu başaran ülkeler her zaman iki adım önde olur. 

Örneğin lale soğanı ve Hollanda gibi, tohumculuk ve 

İsrail gibi. Ayrıca buradan daha önce hiçbir hüküme-

tin cesaret edemediği, Türkiye’nin kanayan yarası olan 

toprak parçalanmasının önüne geçme konusunda, 

tarım arazilerinin birleştirilmesinde önemli adımlar 

atan hükümetimize de teşekkür ediyorum.” dedi.
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19-22 Kasım 2014 tarihlerinde Afyonkarahisar Ticaret 

Borsası tarafından düzenlenen  “Büyükbaş & Küçük-

baş Besi Hayvancılığı ve Teknolojileri, Canlı Hayvan 

Borsaları Zirvesi” ne borsamız Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı İsmail Turan ÜNLÜ ile Kasaplar ve Celepler 

Odası Başkanı Recep GÜR katıldı.

“Sürü Yönetimi, Hayvan Sağlığı, Beslenmesi ve Refa-

hı Komitesi”, ”Kaliteli Kırmızı Et Üretimi ve İşleme Tek-

nolojileri Komitesi” ve “Besi Hayvanları Pa-

zarlama Politikası ve Canlı Hayvan 

Borsaları Komitesi” olmak üzere, 3 

ayrı komite toplantısının yapıldığı ve 

Afyonkarahisar Anemon Otel’de ger-

çekleştirilen zirvede, hayvan pazarları 

ve canlı hayvan borsaları, hayvan ka-

yıt sistemleri, verilen desteklemeler, 

sektörel paydaşlar, ayrıca mevzuat ve 

standardizasyon konularında çalışmalar 

yapıldı. Ayrıca günlük tüketilmesi gereken 

protein miktarları ile ne kadarının hay-

vansal kaynaklardan sağlandığı, ülkemiz-

deki yıllar bazında hayvansal protein tüketim oranları, 

sorunlar ve çözüm yolları, gıda güvenliği ve sağlıklı 

hayvan kesimin önemi, hayvan sayılarımız, büyükbaş 

ve küçükbaş hayvan besiciliğinde ülkemizin güçlü ve 

zayıf yönlerinin değerlendirmeleri, gruplar halinde 

yapılan toplantılarda görüşüldü. Borsalar ile birliklerin 

koordineli olarak hayvancılığın gelişimi için çalışma 

yapması gerektiği ve çaprazlama kombine ırklarının 

oluşturulması ve desteklemelerden faydalanması 

gibi hususlarda görüş birliğine varıldı. Yaşanan prob-

lemlerin çözümü için kamu ve özel sektörün beraber 

çalışma yapması gerektiği, canlı hayvan borsaları için 

halihazırdaki mevzuatın yetersizliği hususları görüşü-

lüp, tüm mevzuat eksikliklerinin giderilmesi ve diğer 

komite toplantılarının sonuçları için sonuç bildirgeleri 

yayınlandı. Son olarak da Afyon’da bulunan modern 

canlı hayvan pazarına geziler düzenlendi.

Zirveye katılan Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı İsmail Turan ÜNLÜ “Ulusal düzeyde 

ülkemizde ilk kez yapılan zirvede amaç, Türk Küçük-

baş ve Büyükbaş Besi Hayvancılığı Sektörünün geliş-

Büyükbaş & Küçükbaş Besi 
Hayvancılığı ve Teknolojileri, Canlı 

Hayvan Borsaları Zirvesi
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İlimiz Alaca ilçesinde mera, yaylak ve kışlakların ıslah 

edilerek otlatma kapasitelerinin arttırılması, ot kalitele-

rinin iyileştirilmesi, toprak muhafaza tedbirinin uygula-

narak, erozyonun önlenmesi amacıyla Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı Mera Islahı ve Amenajman Proje-

leri uygulamaya konuldu. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından dü-

zenlenen ve 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında ıs-

lah çalışması yapılan Fakılar köyünde 700 dekarlık mera 

alanı törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine Çorum Vali Yardımcısı Sayın Hacı Os-

man Ebiloğlu, Alaca Kaymakamı Ayhan Yazgan, Alaca 

Belediye Başkanı Muhammet Eyvaz, Tarım ve Hayvan-

cılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı 

Cafer Kınanç, Borsamız Başkanı Ali Bektaş, Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık İl Müdürü Erkan Elfaz Ermiş, Gazi Os-

man Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı 

Mera Islah ve Amenajman Projesi Genel Koordinatörü 

Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Gıda, AK Parti İlçe Başkanı Ümit 

Tokgöz, İlçe Müftüsü İhsan Caner, İlçe Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Müdürü Cumhur Atalak, çeşitli kurum ve 

kuruluş müdürleri, köylüler ve vatandaşlar katıldı. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda 

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erkan Elfaz Ermiş, 

Mera Islah ve Amenajman Projesi Genel Koordinatörü 

Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Alaca Kaymakamı Ayhan Yaz-

gan ve Belediye Başkanı Muhammet Eyvaz konuşma 

yaptı.

Alaca İlçesi Fakılar Köyü
Mera Islah ve Amenajman 

Projesi
Açılış Törenitirilerek verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilir üreti-

mi için gerekli bilgilerin, teknolojilerin üretici ve sektör 

profesyonelleri ile buluşmasını sağlamaktı. Canlı ve 

kargas et pazarlaması konusunda ticaret borsalarının 

ne kadar önemli olduğu tüm zirve boyunca önemle 

vurgulanmıştır. Besi Hayvancılığı, son yıllarda yaşanan 

yem hammadde fiyatlarındaki artış, GDO gibi temel 

pek çok zorluğa rağmen ülkemizin övünülecek bir 

endüstrisi olmayı başardı. Sektör yeni ve daha ileri he-

deflerle bu öyküyü devam ettirmeye kararlı. Bunun 

için birlikte el ele bilim ve teknolojiyi kullanarak, pay-

laşarak, daha çok öğrenerek, öğreterek üretmemiz ve 

globalleşen dünyada yerimizi sağlamlaştırmamız ge-

rekiyor. Besi Hayvancılığı Zirvesi, bilgi, fikir ve teknoloji 

paylaşımı açısından önemli fırsatlar yaratacak nitelik-

te bir zirveyi başarmıştır. Ulusal Büyükbaş&Küçükbaş 

Besi Hayvancılığı Ve Teknolojileri Canlı Hayvan Borsa-

ları Zirvesi’nde; Besi Hayvancılığı ve Et  Üretimi çiftlik-

ten sofraya her yönüyle ele alınmıştır. Aynı zamanda, 

oluşturulan 3 ayrı komitede, konusunda uzman çok 

sayıda yerli ve yabancı davetli bilim insanları tebliğ su-

nup bilimsel toplantılar şeklinde çalıştay yaptılar. Sek-

törün tüm paydaşları bir aradaydı. Sonuç olarak gayet 

verimli bir çalıştay ve zirve olduğunu belirtmem ge-

rekiyor çıkan sonuçların ilimizde biran önce hayata 

geçirilmesi için tüm sivil toplum kuruluşları ile birlikte 

borsamızca gereken desteğin verileceği bilinmelidir” 

dedi.
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Ankara Ticaret Borsası (ATB) tarafından düzenlenen 

“Türkiye’de Lisanslı Depoculuk Uygulamaları Siste-

minin Finansmana Erişimi Sorunları ve Çözümleri” 

konulu toplantı yapıldı. Toplantıda sektörün sorunla-

rı, sektörün paydaşları tarafından ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ATB Yönetim 

Kurulu Başkanı Faik Yavuz, “Tarım hasılası ile Dünya-

nın 7’inci AB’nin 1’incisi olan ülkemizde Tarım ürün-

leri piyasalarının oluşmasında vazgeçilmez olan Li-

sanslı Depoculuk ve Ürün İhtisas Borsaları konusu 

büyük önem taşımaktadır” dedi. 

Konuşmasında, Türkiye’de Lisanslı Depoculuğun, 

2005 yılında çıkan 5300 sayılı Lisanslı Depoculuk 

yasası ile başladığına işaret eden Yavuz, Dünya’da 

günümüzden 50 yıl önce, Lisanslı Depo İşlemleri 

yapıldığını belirterek “Ülkemizde, daha henüz yeni 

olan Depolama Sistemi, Hindistan’da 9.000’e ya-

kın, ABD de Federal bazda 863, Eyalet bazında 6937 

adete ulaşmış ve buralarda milyonlarca ton ürün 

depolanmaktadır” şeklinde konuştu. 

Sistemin gelişmesinde üç temel sorunun yaşandığı-

na dikkat çeken Yavuz, “Finansmana ulaşım sonunu 

ana problemlerimizden bir tanesidir” diyerek sistem 

oturduğunda, aşağı yukarı Finans Sektöründen 10 

Milyarlık bir kredi kullanılacaktır. Bu da kısa dönem-

li ve devir hızı yüksek olan bir finansal destek olup, 

finans sektörüne de büyük bir katkı sağlayacaktır” 

dedi. 

Yavuz, sözlerini şöyle tamamladı: “İkinci konumuz 

çeşit fazlalığıdır. Bölgesel çeşitlerin çok oluşu sis-

temin önündeki en büyük engellerden bir tanesi-

dir. Depo alt yapısı çeşit fazlalığına cevap verecek 

durumda değildir. Ancak önerimiz bölgesel olarak 

toprak tahlillerinin yapılıp o bölgede hangi çeşit ve-

rimli ve kaliteli olacaksa Havza Projesi kapsamında o 

çeşide destek verilmelidir. Orta ve uzun vadede ta-

rım ve gıda bakanlığımızın yönlendirmesi ile sonuca 

ulaşabileceğimize inanıyorum.”

Türkiye Tarım Hasılası İle Dünyanın 
7’ncisi AB’nin 1’ncisi
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 

İsmail Yücel de toplantıda yaptığı konuşmada, sek-

törün tüm sorunlarını yakından bildiği ifade ede-

rek, sorunları aşabilmenin yolu “güven” ortamından 

geçmektedir dedi. Yücel, bu toplantıdan çıkacak 

sonuçları da dikkatle değerlendireceklerini belir-

terek “lisanslı depoculuk ülkemiz için büyük önem 

arz etmektedir. Bu konuda ağır fak emin adımlarla 

ilerliyoruz. ABD bu sistem çok yıllar önce başladığı 

halde zaman zaman çökmüştür. Bizim yaptığımız 

çalışmalar böylesi sonuçları engelleyecek özellikler 

taşımaktadır” şeklinde konuştu. 

Polatlı Ticaret Borsası ve TMO-TOBB Lidaş Yönetim 

Kurulu Başkanı Yahya Toplu’nun oturum başkanlı-

ğında gerçekleşen panelde ise Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Dursun Coşkun-

çelebi ve Tarım Ürünleri Ticareti Dairesi Başkanı Ha-

kan Çalış da katılımcıların sorularını cevaplandırdılar. 

Bakanlık olarak yoğun bir çalışma içinde oldukla-

rını belirten Coşkunçelebi, bir sunum da yaparak 

Lisanslı depoculuğun, işleyişi, yararları ve sorunları 

konusunda açıklamalar da bulundu. 

Toplantıda gerçekleştirilen ikinci panelde ise sektö-

rün finansmana ulaşımı konusu tartışıldı. Albaraka  

Türk Katılım Bankası AŞ Ankara Bölge Müdürü İzzet 

Beyaz’ın oturum başkanlığında gerçekleşen oturu-

ma, Albaraka Türk temsilcisi İbrahim Uzun, Garan-

ti Bankası temsilcisi Bora Sürmeli ile Kredi Garanti 

Fonu A.Ş. Genel Müdürü Hikmet Kurnaz yaptıkları 

sunumlarda kuruluşlarının yaptıkları çalışmaları açık-

layarak, karşılaştıkları sorunları dile getirdiler.  

Ankara Ticaret Borsası tarafından düzenlenen “Tür-

kiye’de Lisanslı Depoculuk Uygulamaları Sisteminin 

Finansmana Erişimi Sorunları ve Çözümleri” konu-

lu toplantıya, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Hazine 

Müsteşarlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye Oda-

lar ve Borsalar Birliği, Ticaret Borsaları ile Borsamız 

adına Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Bektaş, Tarım 

Ürünleri Lisanslı Depo İşletmecileri, Hububat Ma-

mulleri Sanayicileri, Finans Kuruluşları, Kredi Garanti 

Fonu ve Üniversitelerin Ziraat Fakülteleri Tarım Eko-

nomisi Bölüm Temsilcileri iştirak etti.



03-05 Nisan 2014 tarihleri arasında gerçekleştiri-

len Aksaray Tarım Hayvancılık ve Tarım Teknoloji-

leri Fuarı’na Meclis Üyemiz Mustafa Şükrü ABRAŞ 

katıldı.

Fuar kapsamında Tarımsal mekanizasyon ve tek-

nolojileri, sera, su ve sulama, gübre, zirai ilaç, to-

hum, fide, fidan ve bahçecilik, çiçekçilik ve ilgili 

teknolojiler, ekolojik tarım çiftçilik ve seralara yö-

nelik diğer ekipmanlar ve hizmetler canlı hayvan 

yetiştiriciliği agro bilişim su ürünleri hayvansal üre-

tim makineleri  hayvan sağlığı ve veterinerlik hiz-

metleri, ilaçları ve ekipmanları gibi konular ilgililere 

sunuldu.

Abraş, Fuar ziyareti sırasında Aksaray Ticaret Bor-

sası ile Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası’na da ziya-

rette bulundu. 
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Aksaray Tarım Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri 
Fuarı



22-26 Ekim 2014 tarihlerinde düzenlenen 5. YÖREX 

Yöresel Ürünler Fuarı Antalya Expo Center’de dü-

zenlendi.

Antalya Ticaret Borsası’nın destekleriyle gerçekleş-

tirilen Fuar, Anadolu’nun yöresel ürünlerini 6 bin 

metrekare alanda buluşturdu.

Türk Patent Enstitüsü işbirliğiyle, Marka ve Coğrafi 

İşaretli ürün tescili konularında da kurumsal rehber-

lik hizmeti verilen Fuarda profesyonel ziyaretçi orga-

nizasyonlarıda yapılmıştır.

5. Yörex Fuarına borsamızdan Meclis Başkanımız 

Mustafa Boyraz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Ali 

Bektaş ile birlikte Meclis Üyelerimiz katıldı. Antal-

ya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır´ın da ziyaret 

edildiği fuar kapsamında Meclis üyelerimiz Yöresel 

Ürünler Fuarına katılan diğer oda ve borsaların stant-

larında da incelemelerde bulunmuşlardır.
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5.Yörex Yöresel Ürünler Fuarı



Borsa Kompleksi altyapı çalışmaları kapsamında alan 

zeminine yapılacak asfalt ile ilgili çalışmalar 14.03.2014 

tarihinde başladı. Çorum Belediyesi ile yapılan proto-

kol çerçevesinde alana gelen iş makinaları tesviye iş-

lemine başladı. Kazı çalışmaları sonrasında mekanik 

döşenmesi ve düzleme çalışması yapıldı. Ayrıca tüm 

bu işlemler esnasında ortaya çıkan elektrik, su ve tele-

kom altyapısı ile ilgili gerekli iyileştirme çalışmaları da 

yapıldı. Son olarak asfalt işleminin yapılmasıyla borsa 

kompleksi alt yapı çalışmaları tamamlanmış oldu.
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Borsamızı hak ettiği 
noktaya getirmek için tüm 

imkanlarımızla çalışmaya 
devam edeceğiz...

Ali Bektaş



Borsa Kompleksinin Asfalt Sorunu 
Çözüldü

Çorum Ticaret Borsası’nın çözüm bekleyen asfalt 

sorunu çözüme kavuştu. Çorum Belediyesi tarafından 

14 bin ton asfalt serimi, 40 bin ton mekanik malzeme 

kullanılan borsa kompleksi yazın toz bulutundan, kışın 

ise çamur deryasından kurtuldu. Bu yatırımla birlikte 

borsa kompleksi modern bir görünüme kavuştu. 

Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, belediye meclis 

üyeleri ile birlikte Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Ticaret 

Borsası Başkanı Ali Bektaş tarafından karşılanan 

Başkan Külcü ve beraberindekiler, burada üreticilerle 

bir araya geldi. Satış salonunda üreticilere hitap eden 

Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, cumhurbaşkanlığı 

seçimlerine dikkat çekerek, 10 Ağustos’un Türkiye’nin 

gücüne güç katma, Çankaya’yı esas sahibi olan 

millete emanet etme günü olduğunu söyledi. 10 

Ağustosta Türkiye kritik bir eşiği aşacağını büyük 

devlet ve milletlerin kendisine biçtiği rol neyse o 

rolü dünya siyasetinde en iyi şekilde yerine getiren 

bir ülke olacağını dile getiren Başkan Külcü, bugün 

milli gemisini, milli helikopterini üreten Türkiye’nin 

yarın daha büyük projelere imza atacağını belirtti. 

Zaman zaman birilerinin ülkeyi karıştırmaya 

çalıştığına işaret eden Külcü, milletin küçük hesaplar 

ve fitne çıkarmaya çalışanların hiçbir zaman peşine 

takılmadığının altını çizdi. 1960 yılında Türkiye 

Cumhuriyeti devletinin bütçesi kadar bugün tek bir 

yatırıma kaynak aktarıldığını anlatan Külcü. “Türkiye 

büyüyor, ekonomisine artık tüm finans çevreleri 

güveniyor. Bu kimin eseri 77 milyon Türk insanının 

eseri. 10 Ağustos’ta daha güçlü bir Borsa, Çorum 

ve Türkiye istiyorsanız önce borç verilen sonra emir 

verilen bir Türkiye yerine IMF’ye borç veren Türkiye 

istiyorsanız geleceğimize sahip çıkmamız gerekiyor. 

Öfkesine yenik düşenler oluyor. Ön yargılarına yenik 

düşenler oluyor. Ama şunu unutmamalıyız dün bitti, 

geçti, gitti bugün yeni bir gün. Kısır çekişmelerden, 

ön yargılardan kurtulmak lazım. Bu ülke dünyanın her 

tarafında kriz varken büyüyorsa bunun hakkını teslim 

etmek lazım” dedi. Türkiye’nin süper ligden devler 

ligine yükselen bir konuma geldiğini dile getiren 

Külcü, bu konumun güçlü liderlikle devam ettirilecek 

bir pozisyon olduğunu belirtti.

ÇORUM

BORSASI

18 Ticaret Borsası • Sayı: 2 • Yıl: 2 • Ocak’15

H
ab

er



Borsa Kompleksi içerisinde bulunan Sosyal Tesis 
çevresinin çevre düzenlemesi yapıldı
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99.130,09 m2 Borsa Kompleksi içerisinde bulu-

nan 1150 m2 hizmet binası içerisinde, satış salonu, 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından lisans verilen 

Yetkili Sınıflandırıcı Laboratuvarı ve hizmet birimle-

ri bulunmaktadır. Gelişen ve değişen şartlara uyum 

sağlanması, üyelerimizin tek bir mekânda tüm iş-

lemlerini halledebilmesi ve üye memnuniyetini ger-

çekleştirilebilmesi amacıyla, tüm hizmet birimlerini 

birleştirerek tek bir mekânda hizmet vermeye baş-

lanmıştır. 

Ayrıca satış salonumuzda da modernizasyona gi-

dilerek 2015 hasat sezonunda uygulanmak üzere, 

müzayede usulü sesli satıştan, yine müzayede usu-

lü ancak bilgisayar üzerinden elektronik ortamda 

satışa geçilmek üzere çalışmalara başlanmıştır. Yine 

bu yeni sistemde de ürünler laboratuvar ortamın-

da analiz değerlerine göre satışa sunulacaktır. Bu 

sistem, ürünün son satış anına kadar alıcıların ver-

miş olduğu fiyatın gizliliği esasına dayandığından, 

oluşabilecek çeşitli suiistimalleri ortadan kaldırıp, 

satışın hakkaniyetli bir şekilde sonuçlanmasını sağ-

layacaktır. Sistemde, her esnafın önünde, satışa su-

nulan ürünlerin analiz değerlerini görebilecekleri ve 

ürünlere fiyat verebilecekleri Dokunmatik LCD (Mul-

titouch) Full HD ekran bulunacaktır. Üyeler, tablalar 

aracılığıyla istedikleri ürünleri fiziksel olarak incele-

yebilmekte ve Lcd ekranlarda analiz değerlerini gö-

rerek kalite kriterlerine göre fiyat vermelerine olanak 

sağlanmaktadır. Satış için verilen süre tamamlandı-

ğında, ürüne en yüksek fiyatı veren üye tarafından 

ürün alınmış olur. Ancak, satışı elektronik ortamda 

gerçekleştirilen ürünlerin satıcısı müstahsil belirle-

nen fiyata ürününü satmak isterse satış işlemi ger-

çekleşir ve tescil işlemi yapılır. Müstahsil tarafından 

fiyat beğenilmezse satış işlemi iptal edilir.
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Daha İyi Hizmet Verebilmek İçin 
Çalışıyoruz



ÇORUM

BORSASI

21Ticaret Borsası • Sayı: 2 • Yıl: 2 • Ocak’15

B
aş

la
rk

en
...

8 Mart
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

Kutlu Olsun...
8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, 
kalkınma ve daha huzurlu yaşam 
özlemlerini dile getirdikleri gündür. 
Kadınlarımızın bu anlamlı gününü 

yürekten kutluyorum.

Ali Bektaş
Çorum Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı
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Kalifiye Eleman Bulmak Eskisi Gibi Zor Olmayacak

Bektaş: “Çorum sanayisinin en büyük çıkmazlarından olan 

kalifiye işçi olmaması ve yetiştirilememesidir. TOBB’un ön-

cülüğünde eğitim-öğretime geçecek lisemiz ileriki yıllarda 

bu yaraya merhem olacaktır. Bu eserin hayata geçirilme-

sinde başta Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Çorum Valiliği-

ne, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine, Çorum Milletvekil-

leri’ne, Çorum Ticaret Borsası’na ve Çorum Ticaret Sanayi 

Odası’na şahsım adına teşekkürü bir borç bilirim.” 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafın-

dan Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 

yaptırılan Endüstri Meslek Lisesi inşaatının ta-

mamlandı.

OSB Müdürlüğü yakınındaki 8 bin metrekarelik 

alanda, yapımına geçen yıl sonunda başlanan 

24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi’nin inşa-

atı öğrencilerini bekliyor.

Okulun 2015-2016 eğitim-öğretim yılında öğ-

renci alımına başlayacağı belirtilen okulun eği-

time açılmasının ardından sanayicilerin kalifiye 

eleman ihtiyacının karşılanmasına katkı yapacağı 

düşünülmekte.

TOBB Endüstri 
Meslek Lisesi Eğitim-

Öğretim’e Hazır
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TOBB Karadeniz İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Ko-

mitesi Başkanları, TOBB Genç Girişimciler Kurulu icra 

Komitesi Üyesi Sezai Hazır’ın katılımıyla Sinop’ta dü-

zenlenen Karadeniz Genç Girişimciler Kurulu Bölge 

Toplantısı’nda bir araya gelmişlerdir. Toplantıya TOBB 

Çorum Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Elvan 

Can Çabuk da katılmıştır. 

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçek-

leştirilen toplantıda; Karadeniz Bölgesi’nde yapılabi-

lecek yatırımlar ve bu konuda illerin birbirlerine nasıl 

destek verebilecekleri konuşulmuştur. Toplantıda ay-

rıca, kurulların kendi illerinde yaptıkları çalışmalar an-

latılarak, bu çalışmaların nasıl geliştirilebileceği konusu 

müzakere edilmiştir.

TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu (GGK) üyeleri, Hitit 

Üniversitesi İş ve İnsan Kaynakları Merkezi tarafından 

bu yıl 3’üncüsü organize edilen 3. Kültür Sanat, Kariyer 

ve Gelişim Günleri Etkinlikleri kapsamında düzenlenen 

panelde üniversite öğrencileri ile bir araya gelmişlerdir. 

‘Genç Girişimciler’ konulu panele konuşmacı olarak 

TOBB İl Genç Girişimciler İcra Komitesi Başkanı Elvan 

Can Çabuk İcra Komitesi Üyesi Ahmed Köksal ile Ha-

yat Kağıt A.Ş. Genel Müdürü Aydın Armağan katılmıştır.

Genç Girişimciler 
Kurulu Faaliyetleri

Genç Girişimciler 
Kurulu Seçimleri

TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçim-

leri gerçekleştirildi. Toplam 12 seçmenin bulunduğu ve 

9 seçmenin oy kullandığı seçimlerde, Kayahan Bozte-

pe İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi asil üyeli-

ğine seçildi.  
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Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen törene Vali Ah-

met Kara, Garnizon Komutanı Jandarma Kd.Alb. Ah-

met Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yur-

dagül, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancı, Ticaret 

Borsası Başkanı Ali Bektaş, Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanı Çetin Başaranhıncal ile asker yakınları katıldı.

Sancağın yerini alması ile başlayan törende 192 kısa 

dönem asker, ellerini Türk bayrağı ve silah üzerine 

koyarak yemin etti. Yemin töreninin ardından İl Jan-

darma Alay Komutanlığı’na ilk katılan askere Vali Ah-

met Kara tarafından ödül verildi.

Törende bir konuşma yapan J. Kd. Alb. Ahmet Çelik, 

kısa dönem erlere seslenerek “İçtiğiniz bu and va-

tan ve millet sevgisi vazife namus ve şeref anlamın-

da olup dürüstlüğün emirlere mutlaka itaatin ifadesi 

aynı zamanda kahraman Türk ordusuna mensup bir 

asker olduğunuzun belgesidir. İçtiğiniz kutsal asker-

lik andı ile vatan hizmeti görevini devraldınız askerlik 

süresince bu kutsal nöbet hizmetini en iyi şekilde 

yerine getirecek sizden sonraki arkadaşlarınıza gu-

rur ve onurla devredeceksiniz. Hürriyet ve bağımsız-

lığımızın toprak bütünlüğümüzün laik demokratik ve 

sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin 

inançlı kararlı bir savunucusu ve her an göreve hazır 

bir kanun ordusu olan Jandarma teşkilatının bir fer-

di olarak birlik ve beraberlik ruhu içinde yemininize 

bağlı kalıp yurdumuzda emniyet ve barışı sağlayacak 

ve her türlü şer unsuruna karşı mücadele edeceksi-

niz” dedi.

Çelik’in konuşmasının ardından tören kokteyl ile 

sona erdi. Kokteylde askerler, aileleriyle kucaklaşa-

rak hasret giderdi. 

Çorum’da Temel Askerlik Eğitimini 
tamamlayan 357. kısa dönem erler 

yemin etti
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, 81 il ve 160 ilçeden toplam 365 

Oda ve Borsa Başkanı ile birlikte Cumhurbaşkanı Re-

cep Tayyip Erdoğan’a hayırlı olsun ziyaretinde bu-

lundu.

Ziyarete Çorum’dan; Borsamız Yönetim Kurulu Baş-

kanı Ali Bektaş ile Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal  iştirak etti. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ziyarette Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, aslı Vatikan’da 

bulunan Dedekorkut Hikâyelerinin TOBB tarafından 

günümüz Türkçesi’ne sadeleştirilerek hazırlanan tıp-

kıbasımını hediye etmiştir. 

Hisarcıklıoğlu ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada “Ha-

yırlı olsun ziyaretiyle beraber, Sayın Cumhurbaşka-

nımızla ekonomik meseleler hakkında istişarelerde 

bulunduk. Görüşlerimizi aktarabilme fırsatını bulduk. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın yaklaşımından ev sahip-

liğinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, TOBB 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve 365 oda ve borsa 

başkanı ile istişare toplantısında “Mevcut teşkilatlan-

ma yapısını farklı bir Türkiye için yeterli bulmadığı-

mızdan dolayı yeni teşkilatlanma yapısıyla birlikte 

çok daha farklı bir adım atalım istiyoruz. Ekonomiyi 

yakından takip edecek, ekonominin tüm taraflarıy-

la istişarelerimizi eskisi gibi sürdürecek, dertlerinizi, 

şikâyetlerinizi, öneri ve tavsiyelerinizi yine dinleye-

cek, bunları istişare edecek, bunlara birlikte çözüm 

üreteceğiz” dedi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB üyelerine Türki-

ye’nin büyümesine, kalkınmasına, refahın ve de-

mokrasinin standartlarının artmasına verdikleri katkı 

için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı Ziyareti
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Lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığı sistemi-

nin tanıtılması ve sistemde gelinen aşama ile öngö-

rülen hedeflerin paylaşılması amacıyla 23/06/2014 

tarihinde Bandırma Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde 

sektör temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleş-

tirildi.

Toplantıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Ge-

nel Müdürü Dursun COŞKUNÇELEBİ lisanslı depocu-

luk ve ürün ihtisas borsacılığı sistemine yönelik geniş 

kapsamlı bilgilendirmede bulundu.

Bu sistem ile ürünlerin kaliteleri belirlenerek sağlıklı ve 

sigortalı ortamlarda depolanacağını, üreticilerin ürün-

lerini fiyatların düşük olduğu hasat dönemlerinde el-

den çıkarmak zorunda kalmayacağını, piyasada arz ve 

talep dengesi ile fiyat istikrarının sağlanacağını, ürün 

sahiplerinin ellerindeki ürün senetlerini teminat olarak 

göstererek kredi alabileceğini ve gelişmiş bir piyasanın 

oluşacağını vurgulayan COŞKUNÇELEBİ, “Bakanlığı-

mızdan kuruluş izni alan lisanslı depo işletmesi sayısı 

14’e, lisans alarak faaliyete geçen işletme sayısı ise 5’e 

ulaştı. Aralarında Bandırma Ticaret Borsasının da bu-

lunduğu 8 adet ticaret borsasını da ürün senetleri ko-

nusunda yetkilendirdik. Şu anda toplam lisanslı depo 

kapasitemiz 215 bin tona ulaştı. Diğer işletmelerimize 

de lisans verilmesiyle lisanslı depo kapasitesi 500 bin 

tonu aşacak. Ürünleri temsilen elektronik ürün senedi 

(ELÜS) oluşturulması uygulamasını başlattık. Kısa süre 

içinde tüm lisanslı depo işletmeleri ve yetkilendirilen 

ticaret borsalarında elektronik ürün senedine geçile-

cek.” dedi.

Sistemin geliştirilmesine yönelik son dönemde yürü-

tülen çalışmalara ve önümüzdeki dönemdeki hedef-

lere de değinen COŞKUNÇELEBİ, “Ürün senedi alım 

satımlarındaki vergi istisnalarının süresi 31 Aralık 2018 

tarihine kadar uzatıldı. Şu anda depolama ücretlerinin 

bir bölümünün sistem yerleşinceye kadar sübvanse 

edilmesine yönelik çalışıyoruz. İnşallah, kısa süre için-

de depolama ücreti sübvansiyonunu hayata geçire-

ceğiz. Ayrıca, elektronik ürün senedi alım satımında 

fatura düzenleme zorunluluğunun kaldırılması ve ta-

rımsal desteklerin elektronik ürün senetleri üzerinden 

verilmesine yönelik de çalışmalarımız devam ediyor. 

Önümüzdeki dönemde uluslararası boyutta faaliyet 

gösterecek bir ürün ihtisas borsasının kurulmasını, 

ürün senetlerinin alternatif bir yatırım aracı haline gel-

mesini ve lisanslı depoculuk sistemi konusunda böl-

gemizdeki diğer ülkelerle işbirliği yapılarak Ülkemizin 

tarım ürünleri ticaretinde çok önemli merkez haline 

getirilmesini hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığı siste-

minin tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen toplantıya 

Borsamız adına Başkanımız Ali Bektaş iştirak etti.

Lisanslı Depoculuk ve Ürün İhtisas 
Borsacılığı Sisteminin Tanıtılması



Üyelerimizin yoğun isteği üzerine ve Meclis Üyelerimizin özverili çalışmaları 

neticesinde 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Borsa tescil 

ücreti oranı binde ikiden, binde bire düşürüldü. 

Başkanımız Ali Bektaş borsa tescil ücreti oranın yarı yarı düşürülmesi ile ilgili 

yapmış olduğu açıklamada, “Üyelerimizin yoğun talebi üzerine tescil ücreti 

oranımızı yüzde 50 düşürdük, onların isteklerini yerine getirdik. Bundan sonra 

da borsamızın mali sıkıntıya girmemesi için üyelerimizden beklentimiz, tes-

cillerini zamanında ve eksiksiz olarak yapmalarıdır” dedi.
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Atv Avrupa ekranlarında yayınlanan Vizyon prog-

ramı Çorum’da çekim yaptı. Programa konuk ola-

rak TBMM İdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim 

Uslu, Çorum Valisi Ahmet Kara, Çorum Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş, İskilip 

Belediye Başkanı Recep Çatma, Osmancık Beledi-

ye Başkanı Hamza Karataş, Ahlatçı Grup Yönetim 

Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı ile Yağmaksan Yö-

netim Kurulu Başkanı Mustafa Yağlı katıldı.

Çorum’un kültürü ve yapılan yatırımların anlatıldığı 

programda Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Bektaş, 

Borsamızın genel işleyişi ve Laboratuvarı hakkında 

ve Çorum’da tarım ve tarımsal sanayi ile ilgili bilgi-

ler verdi. 

Çorum “Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na katkılarından 

dolayı Ticaret Borsası Başkanı Ali BEKTAŞ’a teşekkür 

plaketi verildi. Tarım ve Hayvancılık Fuarını organize 

eden firma yetkilisi Bahattin Aygören, Ticaret Borsası 

ziyaret etti. Aygören ziyarette fuara verdiği destekler-

den dolayı Bektaş’a teşekkür etti. Ticaret Borsası Baş-

kanı Ali BEKTAŞ, Tarım ve Hayvancılık fuarının kente 

büyük katkısının olacağına inandığını söyledi. Bektaş 

günümüzde tarımdaki gelişmelerin en iyi takip edildiği 

yerlerin tarım fuarları olduğunu belirterek, dünyada ve 

ülkemizde yapılan tarım fuarlarının tarımdaki yeni ge-

lişmeleri üreticilere sunarak teknoloji üretenler ile kul-

lananlar arasında bir köprü görevi gördüğünü belirtti.

Tarım Fuarından Bektaş’a 
Teşekkür

Borsamız ATV Avrupa 
Ekranlarında
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Konum itibari ile yetiştirici ve bayilerimize geniş bir 

coğrafyada hizmet etmeyi düşünerek BOYYEM mar-

kası ile Temmuz 2013 tarihinde yem üretim faaliyetle-

rine Çorum’da başladık.

Yatırım planı yapılırken bölgenin en büyük ve en mo-

dern tesisini; ülkemizin gelişen besleme, bakım şartla-

rını ve modern hayvancılık işletmelerini göz önünde 

bulundurarak yapılandırdık. Tesis makine parkuru ve 

işletme içi tüm detaylar; sağlıklı, güvenilir ve sürekli ka-

liteli yemler üretmek için titizlikle tasarlandı. Amacımız 

üretim hattımızda yer alan ekspander ve hygienezer 

teknolojisini kullanarak yetiştiricimize sağlıklı ve sindi-

rilebilirliği yüksek ürünler üreterek toplam karlılığı ar-

tırmak. Şunu çok iyi biliyor ve inanıyoruz; doğru her 

yerde doğrudur ve kalite artık sürekli konuşulması ge-

reken bir kavram. Kaliteli hayvancılık, kaliteli yem, kali-

teli süt, kaliteli ürün vs.

Kalite noktasında yem tesisimizde ekspander ve hygi-

enezer teknolojileri yerleştirilerek dünyanın kabul ettiği 

en modern ve en son teknolojiyi, kalite arayan yetişti-

rici ve modern çiftliklerin hizmetine sunmaya çalıştık. 

Aynı zamanda bölgelerimizin hayvan besleme alış-

kanlıklarını tespit ederek ve sahada kullanılan konsan-

tre yemleri analiz ederek, hayvanlarımızın gerçekten 

ihtiyaç duyduğu ürünleri belirleyip, yem çeşitlerimizi 

en üst düzeyde konumlandırarak üretimimize başla-

dık. Tüm bu çalışmalar öncesinde de yem laboratu-

varımızı hayata geçirdik. Çünkü kaliteli bir ürün ancak 

kaliteli ve değerini tam tespit ettiğiniz bir hammadde 

ile mümkün olur noktasından hareket ettik.

Yaklaşık 80 ton/saat kapasiteli iki ayrı bağımsız hattan 

oluşan tesisimiz, 14.000 m2’si kapalı toplam 40.000 

m2 alana kurulmuştur. Yatırım bütçesi 18.000.000 

TL’yi bulan tesisimizde hammadde depolama alanları 

yaklaşık 50.000 ton düzeyindedir. Ayrıca yatırımları-

mız arasında yine en son gelişmeler ve ihtiyaçlar doğ-

rultusunda geliştirilen mısır, arpa ve buğdaydan flake 

üreten, bir flake tesisimiz ve mısır kurutma tesislerimiz 

bulunmaktadır.

Amacımız en son teknolojiyi kullanarak siz değerli ye-

tiştirici ve bayilerimize sürekli kaliteli, standart, doğal 

ürünleri, en uygun fiyata sunarak çalışan ve tedarik-

çilerimizle birlikte kendi kültür ve inancımıza uygun 

güvenilir üretimler yapmaktır.

Yetkin kadromuz, tarım hayvancılık konusundaki kök-

lü geçmişimiz, hammadde tedariki konusundaki po-

tansiyel ve birikimimiz, ihtiyaç duyacağımız gücü ve 

özgüveni bizlere veriyor.

Biz BOYYEM ailesi olarak yemin modern yüzü olmayı 

seçtik.

Boyraz Yem Gıda Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi
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Bünyesinde; Tarımex İç ve Dış Ticaret A.Ş., Boyraz 

Yem Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti., Agromi Pelleting 

Plant Ukraine (Vinnitsa/Ukrayna) şirketlerini  barındı-

ran BOYRAZGROUP’un geldiği noktayı ve hayallerini  

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boyraz anlatıyor…

 1976 yılında, 16 yaşında vergi mükellefi olarak ticari 

hayata başladım ve Türkiye şartlarında döneminde 

içinde bulunduğu zorlukların farkında bile değildim.

İlk işim gıda toptancılığı oldu ve yaklaşık 20 yıl bu sek-

törde deneyim kazanma fırsatı buldum. O zamanlar 

sadece bir iki ürün değil, tüm gıda mamullerinin alış 

ve satışı ticari hayatı şekillendiriyordu ve bu çok yönlü 

ticaret, bize daha sonra yatırım yapma cesaretini de 

kazandırdı. 1996 yılında Çorum’un Alaca ilçesinde 

ortaklı bir yapı ile yem fabrikası kurarak zaten içinde 

bulunduğumuz coğrafyadan ötürü yabancı olma-

dığımız Tarım ve Hayvancılık sektörüne tekrar geçiş 

yapmış olduk. Tarım ve Hayvancılık sektörünün geçir-

miş olduğu tüm gelişimleri 2010 yılına kadar devam 

eden ortaklı yapımız ile yaşamış olduk.

Bu arada 2001 yılında Tarımex İç ve Dış Ticaret A.Ş.’ni 

kurarak hammadde ithal etmeye ve 

yurt içinde de hammadde tica-

retimizi yapılandırmaya başla-

dık. 2012 yılının 

sonuna geldi-

ğimizde de yıllık 

110.000.000 

TL cirolara 

ulaştık. Halen 

bölgenin en 

büyük ham-

madde te-

darikçileri 

arasında faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz.

Hammadde ticaretinde kalıcı olmak adına ve işlem 

hacmimizi artırmak adına 05.06.2010 tarihinde Agro-

mi Pelleting Plant Ukraine firmasını (Vinnitsa/Ukrayna) 

kurarak faaliyetlerimizi yurt dışına da taşırmış olduk. 

Bir yem fabrikasının, paketleme hariç tüm özelliklerini 

barındıran Ukrayna’daki tesisimizde de yaklaşık 12 kişi 

istihdam ediyor ve ithalatımızı her geçen gün artırıyo-

ruz. Aynı zamanda Rusya’da da satın alma ofisimiz yer 

almakta ve değerli yetiştirici ve yem üreticilerimize en 

kaliteli, en hesaplı ürünleri getirmek için çalışmalarımı-

zı sürdürmekteyiz.

Yaptığımız hammadde ticaretimizi ve yatırımlarımızı 

büyütmek adına Nisan 2011 tarihinde yem tesisi kur-

ma kararı alarak Boyraz Yem Gıda Sanayi ve Ticaret 

Ltd. Şti.’ni kurduk. Böylece hayvan yetiştiriciliğinin en 

büyük girdilerinden ve ülke ekonomisine sağladığı 

katma değer açısından son derece önemli bir sektör 

olan yem sektörüne giriş yapmış olduk. Bölgenin en 

büyük ve en modern tesisini kurmayı hayal ettik ve 

1 Temmuz 2013 tarihinde yem üretim tesisimizi tüm 

üreticilerimizin ve tedarikçilerimizin hizmetine sun-

duk. Yaklaşık 50 kişi istihdam ettiğimiz tesisimizi, bölge 

halkımızın ve ulusumuzun hizmetine sunmaktan gu-

rur duyuyor ve yatırımlara devam edeceğimizi sizlerin 

desteği ile sürdüreceğimizi müjdeliyoruz.

Yaptığımız işlerde her zaman insan sağlığını ön planda 

tutmayı ve en son teknoloji kullanılarak çalışan ve te-

darikçilerimizle birlikte kendi kültür ve inancımıza uy-

gun üretimler yapmayı hedefliyoruz.

Saygılarımla…

MustafaBOYRAZ

Yönetim Kurulu Başkanı
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Bugünün uluslararası rekabet çevresi 1970’li yıllarda 

başlayan çarpıcı ve somut gelişmeler, değişimler ve 

oluşumlar ile karakterize edilmektedir. Uluslararası re-

kabet çevresinin somut unsurları arasında; ülkeler ara-

sındaki işlemlerin genişlemesi, dünya ticaretinin ge-

lişmesi, dış yatırımlarda hızlı büyümelerin yaşanması, 

ulusal sınırları aşan, verimli işbirliği modellerinin geliş-

tirilmesi  gibi olgular yer almaktadır. Dünya ticaretin-

deki  bu gelişme eğilimi, geliştirilmiş bilgi kaynaklarının 

dünya çapında dağılımının ve kullanımının artması, 

uluslararası pazarlara benzer ve farklı milyonlarca ürün 

dizisinin sürülmesi, iletişim ve üretim teknolojisinde 

hızlı gelişme, icat ve yeniliklerin gerçekleştirilmesi ile  

daha da güçlenmektedir.(Oktav, 1990:XI).

1970’li yıllarda yaşanan bu gelişmeler kapsamında ül-

keler, ithal ikameci modellerden ihracata dayalı büyü-

me modellerine geçmişlerdir. İhracat faaliyetleri ülke-

lerin refah ve ekonomik gelişme süreçlerinin önemli 

bir faktörü olmaya başlamıştır(Jatusripitak, 1986:1). 

Türkiye ise 1980’li yıllarda Gümrük Birliği süreci çerçe-

vesinde ithal ikamesinden ihraç ekonomilerine kesin 

dönüş yapmıştır. Gümrük Birliği sürecinde genelde 

ithalatta koruma oranlarının düşürülmesi, Türkiye’nin 

daha rahat bir şekilde dünya rekabetine açılmasını 

sağlamıştır. Gümrük Birliği hazırlığı bir ölçüde rekabe-

tin altyapısını oluşturmuş ve Türkiye’nin dünya ekono-

misiyle bütünleşmesinde önemli bir aşama katedil-

miştir.(Ekin, 1999:290).

Türkiye, 24 Ocak 1980 İktisadi Kararları ve İhracata 

Yönelik Politikalar ile geleneksel ithal ikamesini değiş-

tirerek ihracatın özendirilmesine dayanan kalkınmaya 

yönelmiştir. Bu dönemde hazırlanan Beşinci Beş Yıl-

lık Kalkınma Planı’nda da (1985-1989) öncekilerden 

farklı olarak dışa açık bir ekonomik model esas alın-

mıştır. 24 Ocak Kararları ve ondan sonraki dönemler-

de alınan önlemler bir bütün olarak “iktisadi önlemler 

paketi”’ni oluşturmaktadır. Bu önlemler paketinde yer 

alan kararlar dış ticaret yönünden; kotaların kaldırıl-

Çorum İli Dış Ticaret Performansı

Doç. Dr. Sabiha Kılıç
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ması, gümrük tarife oranlarının düşürülerek dış ticaret 

rejiminin liberalleştirilmesi, kambiyo denetiminin yu-

muşatılması, esnek kur sistemine geçilmesi, faizlerin 

serbest bırakılması, bürokrasinin azaltılması, serbest 

piyasa mekanizmasına işlerlik kazandırılması, yaban-

cı sermayeye yeni teşvikler sağlanması gibi bazı yeni 

uygulamaları içermektedir.  Bu uygulamalar, ihracat 

aleyhine doğan çarpıklıkları gidermeye ve ihracat ile 

öteki döviz gelirlerini artırmaya yöneliktir. Bunları ta-

mamlamak için ekonomi alanında; Kamu İktisadi Te-

şebbüsleri’nin bütçe açıklarını kendi öz kaynaklarıyla 

karşılamalarını sağlayan fiyat politikalarında serbesti 

tanınması, vergi alanında yeni reformların yapılması ve 

Katma Değer Vergisi uygulamasına geçilmesi gibi bir 

dizi önlemler alınmıştır. 

24 Ocak 1980’den sonraki yeni ekonomik politikalar 

çerçevesinde uygulanan bu önlemlerle Türkiye, eko-

nomisini dünya ile bütünleştirici yönde önemli geliş-

meler sağlamıştır. Bununla birlikte, demokratik rejime 

geçişte insan hakları alanında sağlanan ilerlemeler 

ve Yunanistan’la başlayan Davos Görüşmeleri, AB’ne 

tam üyelik konusunda uygun bir ortam hazırlamış 

tır. Nisan 1987’de Roma Anlaşması’nın 237. madde-

si uyarınca Türkiye AB’ne tam üyelik başvurusunda 

bulunmuş(Seyidoğlu, 1999:273-621) ve 1 Ocak 1996 

itibariyle Gümrük Birliği’ne girmiştir. Böylece gümrük 

vergileri ve eş etkili vergiler AB ülkeleriyle karşılıklı ola-

rak sıfırlanmıştır. Ayrıca, üçüncü ülkelere karşı da Ortak 

Gümrük Tarifesi Uygulaması (OGT)’na karar verilmiştir.

(Akat, 1998:165).

Gümrük Birliği ilke olarak sanayi ürünlerini kapsamak-

tadır. Tarım ürünleri ise Gümrük Birliği’nin kapsamı dı-

şında tutulmuştur. Bu nedenle Türkiye sanayi ürünleri 

üzerindeki tarifeleri kaldırmış ve üçüncü ülkelere karşı 

AB’nin ortak gümrük tarifesini uygulamaya başlamış-

tır. Dolayısıyla Türkiye, AB ülkelerine karşı serbest, Birlik 

dışı ülkelere karşı da oldukça liberal dış ticaret politi-

kalarını izlemektedir(Seyidoğlu, 1999:623). Liberal dış 

ticaret politikasının kullanıldığı ekonomik sistemde, 

gümrük uygulaması, ithal ve ihraç yasakları, kotalar gibi 

kısıtlayıcı tedbirlere başvurulmaktadır. Ancak kısıtlayıcı 

tedbirlerin etkenliği ve miktarı bu tür ekonomilerde dış 

ticaret hacmi içinde önemsiz bir yer kaplamaktadır. Bu 

tür ekonomilerde genellikle gümrük oranları düşük, 

itlahat ve ihracat miktar bakımından kısıtlanmamış (li-

bere) durumdadır.(Kumbaracıbaşı, 1976:159).

Türkiye’de ithalat ve ihracat rejimleri Bakanlar Kurulu 

Kararı ve ilgili yönetmeliklerle düzenlenmiştir. İthalat 

rejimi 1958 İstikrar Kararları ile ortaya atılmış ve 1981 

yılında kotaların kaldırılmasına kadar pek fazla değiş-

tirilmemiştir. 1984 yılı başında ise bugünkü rejim uy-

gulanmaya başlanmış ve az çok istikrarlı bir durum 

kazanılmıştır. İthalatta liberalleşmenin başlatıldığı 1980 

yılından bu yana Gümrük Vergisi oranlarında önemli 

indirimler yapılmış ve vergiden muaf olarak ithal edi-

len malların sayısı büyük ölçüde artırılmıştır. Bu arada 

ithalattan alınan teminat oranları da kademeli olarak 

azaltılmış ve  1990 İthalat Rejimi Kararı ile teminatlar 

tamamen kaldırılmıştır. Liberalleşmeye paralel olarak 

İthalat Rejimi Kararı’nda yer alan ithali yasak mallarla, 

müsadeye tabi malların sayısı da giderek azaltılmış ve 

1990 İthalat Rejimi Kararı’nda bu tür mallar sıfıra indi-

rilmiştir. Böylelikle ithalat tamamen libere edilmiş ol-

maktadır.

Türkiye’de ihracat ise, Bakanlar Kurulu’nun İhracat Re-

jimi Kararı ile iki ve çok taraflı anlaşmalar ve bunlara da-

yanılarak çıkartılan yönetmelik, tebliğ ve talimatlar çer-

çevesinde yürütülmektedir. Kanunla veya uluslararası 

sözleşmelerle ihracı yasaklanmış veya izne bağlanmış 

mallar dışında kalan tüm malların ihracı serbesttir.

(Akat, 1998:165-166). 

Ülkemiz, dünyanın on sekizinci en büyük nüfusuna 

ve bu nüfusu kendi üretimi ile besleyecek tarım ve 

hayvancılık kaynaklarına sahiptir. Yüzölçümü itibariy-

le Avrupa’nın en büyük ülkesi olan Türkiye’nin aynı 

zamanda geniş maden kaynakları da vardır. Ayrıca, 

Avrupa’daki sanayi merkezleri ile petrol ülkeleri ara-

sındaki geleneksel ticaret yolları üzerindeki konumu 

Türkiye’ye ek ticaret imkanları sağlamaktadır. Tüm bu 

olumlu koşullara rağmen ülkemizin dünya ticaretin-

deki yeri son derece küçüktür. İthalat ve ihracatımızın 

toplamından oluşan dış ticaret hacmimiz, dünya tica-

retinin binde 4-5’ini oluşturmaktadır.(Kozlu, 2000:19). 
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Türkiye’nin 2009 ve 2013 yılları arasında gerçekleşen dış ticaret hacmi Tablo 1’de görülmektedir:

Tablo 1: Dış Ticaret İstatistikleri

(Milyon Dolar)
YILLIK OCAK-EYLÜL

2009 2010 2011 2012 2013 DEĞ. % 2013 2014 DEĞ. %

İHRACAT (FOB) 102.143 113.883 134.907 152.462 151.803 -0,4 112.373 118.542 5,5 

İTHALAT (CIF) 140.928 185.544 240.842 236.545 251.661 6,4 187.625 179.681 -4,2 

DIŞ TİCARET HACMİ 243.071 299.428 375.749 389.007 403.464 3,7 299.998 298.223 -0,6 

DIŞ TİCARET AÇIĞI -38.786 -71.661 -105.935 -84.083 -99.859 18,8 -75.253 -61.139 -18,8 

İHRACAT / İTHALAT (%) 72,5 61,4 56,0 64,5 60,3 -6,4 59,9 66,0 10,2 

İHRACAT / GSMH (%) 16,6 15,6 17,4 19,4 18,5   … … …

İTHALAT / GSMH (%) 22,9 25,4 31,1 30,1 30,7   … … …

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, 2014

Tablo 1 incelendiğinde 2009-2012 yılları arasında ih-

racat sürekli artış göstermesine rağmen, ihracattaki 

değişim oranı %0,4 azalma, ithalattaki değişme oranı 

%6,4 artma eğiliminde olduğu görülmektedir. İhra-

catın ithalatı karşılama oranı incelendiğinde beş yıllık 

süreçte %6,4 oranında gerileme yaşandığı görülmek-

tedir. Dış ticaret açığı ne yazık ki, giderek artan bir seyir 

izlemektedir. Dolayısıyla ithalatta, ihracata göre daha 

yüksek artış olması, dış ticaret açığının artmasına ne-

den olmaktadır. Gayri Safi Milli Hasıla içinde ihracatın 

payı 2009 yılına göre 2013 yılında %1.9 artarken aynı 

dönem için ithalatın payı %7,8 oranında artış göster-

miştir. Bu anlamda ithalata göre ihracattaki büyüme 

hızının daha yavaş olduğu söylenebilir. 

Benzer veriler Çorum İli için de incelenebilir. Çorum 

İli’nin 2009-2013 dönemi için ihracatçı firma sayısı ve 

ihracat değerleri Tablo 2’de görülmektedir: 

Tablo 2: Çorum İli İhracatçı Firma Sayısı ve İhracat De-

ğerleri (2009-2013)

YILLARA GÖRE İHRACATÇI FİRMA SAYISI

2009 2010 2011 2012 2013

109 107 120 120 125

Türkiye Geneli İhracatçı Firma Sayısı

48.591 50.379 53.282 56.440 60.117

Çorum İli Türkiye Geneli İhracatçı Firma Oranı %

0,0022 0,0021 0,0023 0,0021 0,0021

YILLARA GÖRE İHRACAT DEĞERİ (BİN TL)

2009 2010 2011 2012 2013

99.026 113.954 142.031 166.369 191.085

Türkiye Geneli İhracat Değeri (Bin TL)

102.142.613 113.883.219 134.906.869 152.461.737 151.802.637

Çorum İli Türkiye Geneli İhracat Oranı %

0,0009 0,0010 0,0011 0,0011 0,0013

OCAK – EYLÜL 2014 DÖNEMİ

FİRMA SAYISI İHRACAT DEĞERİ

2013 2014 2013 2014 DEĞ%

119 140 136.375 195.361 43,3

Türkiye Geneli Türkiye Geneli  (Bin TL)

54.360 58.146 112.372.848 118.542.086 5,5

Çorum İli Oranı % Çorum İli Oranı %

0,0022 0,0024 0,0012 0,0016 .....

Tablo 2 incelendiğinde Çorum İli’nin ihracatçı firma 

sayısının 2009-2013 döneminde 16 firma artarak 

125’e ulaştığı, aynı dönemde ihracat miktarının %92,9 

oranında artarak 191.085 Bin TL olduğu görülmekte-

dir. Çorum ilinin ihracat değeri Türkiye Geneli içinde 

giderek artan bir orana sahiptir. İhracatçı firma sayı-

sında önemli bir değişim yaşanmazken, Çorum İli 

Türkiye Geneli İhracat oranının giderek artan bir seyir 

izlediği görülmektedir. Ocak-Eylül 2014 verileri in-

celendiğinde ihracatçı firma sayısının 1 yıllık dönem 
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içinde 21 firma artışıyla 140’a ulaştığı, aynı dönem için 

ihracatın %43,3 oranında artarak 195.361’e yükseldiği 

görülmektedir. Genel olarak Çorum İli ihracatçı firma 

sayısı ve ihracat değerinin Türkiye Geneli içindeki pa-

yının da artış gösterdiği görülmektedir. Çorum İli’nin 

2009-2013 dönemi ithalatçı firma sayısı ve ithalat de-

ğerleri Tablo 3’te görülmektedir: 

Tablo 3: Çorum İli İthalatçı Firma Sayısı ve İthalat De-

ğerleri (2009-2013)

YILLARA GÖRE İTHALATÇI  FİRMA SAYISI

2009 2010 2011 2012 2013

79 97 103 103 110

Türkiye Geneli İthalatçı Firma Sayısı

55.101 59.262 65.678 65.076 67.089

Çorum İli Türkiye Geneli İthalatçı Firma Oranı %

0,0014 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016

YILLARA GÖRE İTHALAT DEĞERİ (BİN TL)

2009 2010 2011 2012 2013

68.051 65.981 115.206 98.436 111.856

Türkiye Geneli İthalat Değeri (Bin TL)

140.928.421 185.544.332 240.841.676 236.545.141 251.661.250

Çorum İli Türkiye Geneli İthalat Oranı %

0,0005 0,0004 0,0005 0,0004 0,0004

OCAK – EYLÜL 2014 DÖNEMİ

FİRMA SAYISI İTHALAT DEĞERİ

2013 2014 2013 2014 DEĞ%

97 101 78.642 117.468 49,4

Türkiye Geneli Türkiye Geneli  (Bin TL)

60.983 61.427 187.625.363 179.681.328 -4,2

Çorum İli Oranı % Çorum İli Oranı %

0,0016 0,0016 0,0004 0,0007

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, 2014 yılı verilerinden 

uyarlanmıştır. 

Tablo 3 incelendiğinde, Çorum İli’nin ithalatçı firma 

sayısının 2009-2013 döneminde 31 firma artarak 

110’a ulaştığı, aynı dönemde ithalat miktarının %64,4 

oranında artarak 111.856 Bin TL olduğu görülmekte-

dir. Çorum İli’nin ithalat değeri Türkiye Geneli içinde 

2009-2013 dönemi boyunca değişmeyen bir orana 

(0,0004) sahiptir. Dolayısıyla Çorum İli Türkiye Geneli 

ithalatçı firma sayısı ve oranında 2009-2013 döne-

minde önemli bir değişim olmadığı görülmektedir. 

Ocak-Eylül 2014 verileri incelendiğinde, ihracatçı 

firma sayısının 1 yıllık dönem içinde 4 firma artışıyla 

101’e ulaştığı, aynı dönem için ithalatın %49,4 oranın-

da artarak 117.468 Bin TL’ye yükseldiği görülmektedir. 

Genel olarak Çorum İli ithalatçı firma sayısının Türkiye 

Geneli içindeki payı değişmezken, ithalat değerinin 

Türkiye Geneli içindeki payının yıllık 0,0003 oranında 

arttığı görülmektedir. Tablo 4’te Çorum İli Dış Ticaret 

İstatistikleri yer almaktadır. 



ÇORUM

BORSASI

34 Ticaret Borsası • Sayı: 2 • Yıl: 2 • Ocak’15

K
öş

e 
Y

az
ısı

Tablo 4: Çorum İli Dış Ticaret İstatistikleri 

 (BİN TL)
YILLIK OCAK-EYLÜL

2009 2010 2011 2012 2013 DEĞ. % 2013 2014 DEĞ. %

İHRACAT (FOB) 99.026 113.954 142.031 166.369 191.085
14,9

136.375 195.361 43,3

İTHALAT (CIF) 68.051 65.981 115.206 98.436 111.856 13,6 78.642 117.468 49,4

DIŞ TİCARET HACMİ
167.077 179.935 257.237 264.805 302.941 14,4 215.017 312.829 45,5

DIŞ TİCARET FAZLASI
30.915 47.973 26.825 67.933 79.229 16,6 57.733 77.893 34,9

İTHALAT / İHRACAT (%)
68,7 57,9 81,1 59,1 58,5 -1,0 57,7 60,1 4,2

İHRACAT/DIŞ TİCARET 
HACMİ %

59,3 63,3 55,2 62,8 63,1 0,5 63,4 62,4 -1,6

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, 2014 yılı verilerinden uyarlanmıştır. 

Tablo 4 incelendiğinde 2009-2013 dönemini kapsa-

yan 5 yıllık dönemde dış ticaret hacmi içinde ihraca-

tın oranının ithalata göre daha yüksek olduğu ve dış 

ticaret açığı verilmediği aksine dış ticaret fazlası oldu-

ğu görülmektedir. İthalat verileri incelendiğinde itha-

latın ihracat içindeki payının 2013 yılında 2012 yılına 

göre %1 oranında, 2009-2013 döneminde ise %14,8 

oranında azaldığı görülmektedir. İhracatın dış ticaret 

hacmi içindeki payı 5 yıllık dönemde %6,4 oranında 

artış göstermiştir. Ancak Ocak-Eylül 2014 dönemin-

de, bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatın dış 

ticaret hacmi içindeki payının %1,6 oranında azaldığı 

görülmektedir. Genel olarak Çorum İli’nde dış ticaret 

açığının olmadığı, ithalattan çok ihracatın yapıldığı ve 

ihracatın ithalatı karşılama oranının oldukça yüksek ol-

duğu görülmektedir. Dolayısıyla Çorum İli’nin ihracat 

performansının yüksek ve dış ticaret dengesinde, tica-

ret fazlasının olduğu söylenebilir. 
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Çorum’un tarımsal ürünlerini yeni pazarlara ulaştıra-

bilmesi için bir demiryoluna ihtiyacı var. Ürünlerin yeni 

pazarlara ulaştırılmasının sadece karayoluyla yapılı-

yor olması, üreticiyi rekabet açısından zorluyor. Ço-

rum’daHatap, Obruk ve Koçhisar barajlarının sulama-

ya açılmasıyla sulanan alan, 76 bin hektardan 98 bin 

138 hektara çıkacak. Böylece toplam tarım arazilerinin 

yüzde 15.8 lik bölümü sulamaya açılmış olacak. İli-

mizde ticarete konu olan başlıca tarım ürünleri arasın-

dabuğday, pirinç, nohut, arpa, canlı hayvan ürünle-

rinde yumurta, sanayi ürünlerinde ise un, yem, bulgur 

ve şeker bulunuyor. Çorum’da seracılık, meyvecilik ve 

besicilik de günümüzde önemli bir yere sahip. Tarım 

ürünlerimizden pirinç ‘Osmancık 97’ adı altında mar-

kalaştı. Ayrıca yetiştirilen ceviz de hatırı sayılır bir eko-

nomik değer getiriyor.

Bu olumlu tabloya rağmen ilimizde tarım ve tarıma 

dayalı sanayinin gelişmesi için raylı sistemin kurulması 

gerekiyor. Yine çok parçalı ve küçük araziler tek parçalı 

hale getirilmeli. Sulanabilir araziler artırılmalı. Ayçiçeği, 

mısır, soya ve şeker pancarı gibi taı-ıma dayalı sanayi

ürünlerinin yetiştirilmesine önem verilmeli. Böylelik-

le çapalı ürünlere yönelik sanayi gelişecek, istihdam 

artacak, katma değer sağlanacak. Öte yandan 2014 

yılı kış aylarında yaşanan kuraklık ve don olayı, 

tüm Türkiye gibi Çorum’u da etkiledi. Yağış-

ların zamanında gerçekleşmemesi, tüm ta-

rım ürünlerini olumsuz etkilediği gibi rekolte 

ve kalite de istenilen düzeyi yakalayamadı. 

Bu ve benzeri handikaplarla üretim yapmak 

zorunda olan çiftçi ve sanayi işletmesi için ray-

lı sistemin kurulması önem arz ediyor. Karayolu 

taşıma maliyetlerinin yüksek olması ve taşıma sı-

rasında ortaya çıkan kayıplar, Çorumlu üreticilerin 

rekabet imkanını zorluyor.

Çeltik ve pirinçte KDV oranı yüzde 1’e indirilsin

Ayrıca globalleşen dünya ile rekabet edebilmemiz 

için çeltik ve pirinçte KDV oranının yüzde l’e indiril-

mesini bekliyoruz. Yaklaşık üç asırdır ilimizde üretimi 

yapılan leblebinin adı adeta çorum ismi ile özdeşleşti. 

Çorum denince leblebi, leblebi denince ise akla Ço-

rum gelir. Leblebide yıllık üretim miktarı yaklaşık 2 bin 

tonu buluyor. Ayrıca Çorum leblebisi için Çorum Ti-

caret Borsası olarak Türk Patent Enstitüsünden 2002 

yılında coğrafî işaret belgesi aldık.

Bölge borsası olmak için yatırım yapıyoruz

Borsamızın 2013 Mayıs ayma göre, 2014 Mayıs ayı-

na kadar olan dönemde işlem hacmi büyük ölçüde 

arttı. Borsamız, yetkili sınırlandırıcı laboratuvarı ve ürün 

senetlerinin işlem görmesi bakımından yetkilendirilen 

borsalardan bir tanesi. Borsanın modernleşmesi ve 

bölge borsası olma yolunda ciddi yatırımlar da yapılı-

yor. İlimizin yakın gelecekte de hem tarımsal sanayide 

hem de üretimde bölgenin parlayan yıldızı olacağını 

söyleyebilirim.

Ürünlerin Yeni Pazarlara Ulaşması İçin 
Demiryolu Şart
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Bektaş, Pakistan’da ECO CCI Genel 
Kurulu’na Katıldı 

Çorum Ticaret Borsası Başkanı Ali BEKTAŞ, Pakistan’ın Karaçi şehrinde düzenlenen Ekonomik İş-
birliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası (ECO CCI) 19. Yürütme Kurulu, 13. Genel Kurul ve Komite 
Toplantıları’na katıldı. 
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Turizm, tahkim, ticareti kolaylaştırma, sanayi ve ya-

tırım, kadın girişimciler konseyi, iş derecelendirme 

programı, ulaştırma olmak üzere toplam 7 Komite 

toplantısı ve 19. Yürütme ile 13. Genel Kurul Toplan-

tıları’nın gerçekleştirileceği Karaçi’de, ipek yolu, İstan-

bul-Tahran-İslamabad demiryolu projesindeki son 

gelişmelere dair bilgiler sunuldu.

İktisadi, teknik ve kültürel işbirliğini desteklemek ama-

cıyla İran, Pakistan ve Türkiye arasında 1985 yılında 

Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Örgütü’nün devamı 

olarak kurulan teşkilat, 1992 yılında Afganistan, Azer-

baycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenis-

tan ve Özbekistan’ın katılımıyla genişledi. TOBB Baş-

kanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katıldığı ECO CCI 13. 

Genel Kurula Türkiye’den Bektaş’ın yanı sıra bazı borsa 

başkanları da katıldı. 

İş dünyasının sadece zenginliğin değil, bölge huzu-

ru ile barışının da teminatı olduğunu belirten Bektaş, 

huzur ve ticaretin birbirinden ayrılmayan bir zincir ol-

duğunu ifade etti. Türkiye, İran ve Pakistan arasında iş-

birliğini artırmak için vize konusunun da büyük önem 

taşıdığını dile getiren Bektaş, vize uygulaması nede-

niyle sorunlar ortaya çıktığını, bu nedenle üye ülkeler 

arasındaki ticaret hacminin istenilen seviyeye ulaşıla-

madığını belirtti. Bektaş, ayrıca ECO Yürütme Kurulu 

Toplantısı’na katılan TOBB Başkanı Rıfat Hisarciklioğ-

lu ile bir araya geldiklerini ve Çorum’da iş dünyasının 

sorunları ve talepleri hakkında bilgi verdiğini sözlerine 

ekledi.

Pakistan’ın simgelerinden biri olan Faysal Cami

1966 yılında Suudi Arabistan Kralı Faysal bin Abdül Aziz’in, İslamabad’ı ziyaretinde, 

önerisi ile gündeme gelen proje için, 1969 yılında Proje Yarışması düzenlendi. 43 

ülkeden gelen 17 proje arasından Vedat Dalokay’ın Kocatepe Camii’si için düşün-

düğü proje yarışmayı kazandı.



İnşaatına 1908 yılında başlanıp 1914 yılında tamamla-

nan bina, hastane olarak yapılmıştır. Kitabesinde “1332 

Kânunu evvel 1335 sefer 21 Emraz-ı Umumiye Hasta-

nesi Çorum Sancağının hamiyet mendanı ve evkaf-ı 

hümayun nezareti celilesinin inzimam ve muavene-

tiyle inşa olunmuştur” yazılıdır.

Yapıldığı yıllarda kentin dışında, tarlalardan başka kom-

şusu olmayan bina, yatılı öğrencilere de hizmet ettiği 

için arka bahçesine hamam inşa edilmiştir. Sonra Zi-

raat Mektebi, Sıhhat Mektebi,1942–1967 yıllarında da 

Erkek Sanat Okulu olarak kullanılmıştır. 1967–1975 

yıllarında Ticaret Lisesi, 1976-1982’de Makine Mes-

lek Yüksek Okulu, 1982-1984’de Atatürk Lisesi olarak 

kısa bir süre hizmet vermiştir. 1986 yılında Müze ya-

pılmak üzere Kültür Bakanlığı’na devredilmiştir. 1988 

yılı bahar ayında binada meydana gelen yangına itfa-

iyenin anında müdahalesi olduysa da, tarihi yapı, kilit 

taşlarından başka her şeyini kaybetti. Bunun üzerine 

binanın Müze olarak proje ve restorasyon çalışmala-

rı 1989–2001 yılları arasında devam etti. Bina, yapılan 
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Çorum Müzesi Binasının 100. Yılı
Önder İPEK / Çorum Müze Müdürü



restorasyon çalışması sonucu 2001 yılından itibaren 

Çorum Müzesi olarak Kent tarihine tanıklık etmeye 

devam etmektedir.

19’ncu yüzyıl mimarisi özelliği taşıyan bina doğu-batı 

istikametinde dikdörtgen planlı olup, bodrumla birlik-

te üç katlıdır. İnşaat malzemesi olarak sarı renkte taş 

kullanılmıştır. Dış cephe ve kat yüksekliklerini belirle-

yen kısımlarla pencere araları kum taşı, diğer kısımlar 

harçlı kırma taş örgülüdür. 

Çorum Müze binasının iki ana katını arkeoloji salonu 

oluşturmaktadır. Etnografik eserler ise, binanın batı 

bölümündeki bodrum katta çağdaş müzecilik anla-

yışıyla hazırlanmış mekanlarda teşhir edilmektedir. 

Salon ayrıca bakırcı, leblebici ve kahvehane seksiyon-

larına da ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca müze binası 

içerisinde Türkiye’de ilk kez uygulamaya geçirilen “Ya-

tılı Müze Eğitim” atölyeleri bulunmaktadır.
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Çorum’da yetişmiş örnek sanat adamı Hasan Tuluk, 

yaptığı çalışmalar ve örnek şahsiyeti ile Çorum’un kül-

tür-sanat hayatına ışık tutuyor. Destek görmek bir yana 

olumsuz şartlarda yıllarca sanatçı ruhu ile dünyada eşi 

benzeri bulunmayan eserler üreten Metal İşleri Sanatçı-

mız Hasan Tuluk’un isteği ne şöhret, ne para, ne de ma-

kam. O sadece kendisine verilen yeteneği eserlerinde 

ortaya koyduğunu düşünüyor. Tek beklentisi ise, eserle-

rinin bir müzede toplanması ve meşhur Selimiye Cami 

maketinin Dünya Kültür Mirası listesinde yer alması. 

Avrupa’da nice mekânlar vardır ki, bir sanatçı veya bir ya-

zar, sadece bir kez uğramış ve sadece bir kahve içmiş 

diye milyonlarca turistin akın ettiği ve ziyaret etmeden 

geçmediği, o ülkenin, o şehrin ekonomisine, turizmine, 

kültürüne değer katan,  o mekânlar. Bu düsturla, tam 

bir Türkiye ve Çorum sevdalısı olan,  Ömrünü, eğitime 

ve Sanata adamış Hasan TULUK Hocamızın mütevazı 

Çekiç Sesleriyle Sanata Adanmış Bir 
Ömür
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en büyük arzusu da, hem şahsıyla, hem de sanatıyla 

özdeşleşmiş, o paha biçilemeyecek eserlerin hayata 

geçirildiği, hatıralarla dolu eski evlerinin altında yer alan 

atölyesinin, yeni yapılacak yapı içerisinde de muhafaza 

edilmesi, bu mekânda eserlerini sergileyebilmesi, yurt 

dışından ve yurt içinden gelen misafirlerini bu mekânda 

ağırlayabilmek, eserlerini de gelecek nesillere aktarabil-

mek açısından, atölyesinin yerinin muhafaza edilerek, 

bu mekânın yaşayan bir müzeye dönüştürülmesi en 

büyük hayali ve arzusudur. 

1943 yılında Çorum’da doğdu. İlk, Orta ve lise tahsilini 

Çorum’da tamamladı. 1967 yılında Ankara Erkek Teknik 

Yüksek Öğretmen Okulu’ndan mezun oldu ve uzun 

süre yurdun değişik yerlerinde görev yaptı. Öğretmen-

lik göreviyle birlikte sanat çalışmalarını da sürdürdü. Yurt 

İçinde birçok karma ve kişisel sergiye katıldı. 1991 yılında 

Paris’te düzenlenen Uluslararası “Les mains D’or (Altın 

Eller)” sergisine şeref konuğu olarak davet edildi. 3-13 

Mayıs 1996 tarihleri arasında Lyon-Fontaines Sur Saone 

beldesinde düzenlenen “3. Altın Eller Bianeli”nde; Halk 

oylaması ve jüri değerlendirmesinde iki dalda birincilik 

madalyası ile ödüllendirildi. 18-24 Mayıs 1998 tarihinde 

Köln’de Cumhuriyetimizin 75. Yılı nedeniyle düzenle-

nen “Türk Haftası’na” Köln Başkonsolosluğumuzun da-

vetlisi olarak katıldı. 1998 yılında emekli oldu. 16 yıl Gazi 

Üniversitesi Çorum Meslek Yüksek Okulu Makine ve 

Seramik Bölümleri’nde  “Güzel Sanatlar, Atölye ve İş Gü-

venliği, Kalıpçılık, Teknik Resim ve Çini Süsleme” dersleri 

verdi.  Halen “Les Mains D’or (altın Eller)” üyesi olan sa-

natçı, yurt içi ve yurt dışı sergileriyle sanat yaşamına de-

vam etmektedir.

Hocam bu nadide eserlere nasıl bir atölyede hayat 

verdiniz?

Bu çalışmaları bugüne kadar yazın evimizin bodrum ka-

tında sadece gün ışığında, elektriği olmayan ısıtma sis-

temi olmayan ve sıvasız bir mekânda yaptım. Kışları da 

evimizin sobalı odasında yani ailemle birlikte onlar tele-

vizyon izlerken ev işleri yaparken ben de saatlerce yer 

minderi üzerinde hazırladığım seyyar bir tezgâhım var 

idi orada çalıştım. Yani televizyon sesi ile çekiç sesi bir-

birine karıştı ve yıllarca da ailem bu çekiç sesleri ile bes-

lendi ve hiçbir zaman da şikâyetçi olmadılar. Bu sabrın 

sonunda da bu eserler meydana geldi. Ama bu arada 

kışın da atölyede çalıştığım günler oldu. Isıtma sistemim 

tamamen yapaydı. Çalışacağım mekânda ayağımı ba-

sacağım yerde geniş bir kurşun levham vardı.  Önce 

bu kurşun levhayı pürmüzle ısıtıyordum, kullanacağım 

aletleri de yine pürmüzle tek tek ısıtıyordum, böylece 

eser üzerinde çalışmaya başlıyordum. Ama bu ısı en 

fazla 1 saat sürüyordu ve bu 1 saatlik süre sonucunda 

tekrar ısıtma işlemini yapıyor ve çalışmalarıma devam 

ediyordum. Günün aydınlığı sürdüğü müddetçe bu 

şekilde çalışmalarımı devam ettiriyordum. Yıllarca da kış 

boyu bu çalışmalarımı aynen bu şekilde devam ettirdim.

Bu şartlar içinde Dünyada eşi benzeri olmayan bir 

eser meydana getirdiniz. 5 – 6 yıllık çalışma süresi 

içerisinde ölçekli Selimiye Camisi maketinin bu hale 

gelmesindeki süreci bize özetler misiniz? 

Yapmış olduğum çalışmalar içerisinde en uzun soluk-

lu zanaatın sanata dönüştüğü ve hizmetimin en onur-

lu belgesidir Selimiye Camisi maketi, tabii ki başka bir 

örneği yok. Bugüne kadar çeşitli malzemelerden cami 

maketleri yapılmıştı ancak pirinç malzemeden döğme 

tekniği ile yapılanını görmedim artı kesin olarak diye bi-

liriz ki dünyada bir eşi ve benzeri bulunmamaktadır. Bu 

eser tabii ki tesadüfi olmadı, bu eser abimle olan bir söy-

leşi sırasında meydana geldi. Zaten uzun süredir böyle 

bir çalışma yapmayı arzu ediyordum. Ağabeyim bir gün 

bana sordu. Kardeşim yeni bir çalışma yapmayı düşü-

nüyor musun diye? Ben de inşallah dedim. Ben bugü-

ne kadar Anadolu kültürünün değişik motifleri üzerinde 

çalışıyordum. Yaptığım çalışmalar içerisinde de bir cami 

silueti olsun istiyordum. Ağabeyimin sorusu üzerine 

İnşallah kapı büyüklüğünde bir cami kabartması yapa-
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cağım dedim. Ağabeyimin ifadesi 

aynen şöyle oldu. “Kabartmayı 

herkes yapar.  Yaparsan bir maket 

yap” dedi. Ama abi ben bugüne 

kadar kartondan dahi maket yap-

madım maket zor dedim. Yine 

ağabeyimin ifadesi kesin ve net 

olarak şöyleydi: “Kolayı herkes ya-

par önemli olan zoru başarmak-

tır.” Bu söz bizim konuşmamızın 

mihenk taşıydı ve beynimde bir soru işareti olarak kaldı. 

O günden sonra kafamda öyle bir eser yapmam lazım 

ki bugüne kadar örneği olmayan bir eser olsun kendi-

mi yılların içerisinde vermiş olduğu bir tecrübe görerek 

mademki Mimar Sinan ustalık eserim olarak Selimiye 

Camisini işaret etmiş o halde ben de Selimiye Camisini 

yapmalıyım dedim.  Malzeme olarak da her şeyin zoru-

nu tercih ederim bakırdan yapsaydım daha kolay yapa-

bilirdim. Pirinç, bakıra göre işlenmesi daha zor bir mal-

zemedir. Kaynağı da zordur. Ben yine zoru tercih ettim. 

İşte 6 yıllık bir süre içerisinde defalarca gitmek suretiyle 

ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Profesörü 

Doğan Kuban Hocamın da projeler hakkında desteğini 

almak suretiyle başladık. Eserin üzerine çıkmanız müm-

kün değil o eseri de yapmak üzere onun öncülerine 

ulaşmanız gerekmektedir. Sağ olsun hocam benim 

bu çalışmalarımı çok destekledi 

ve bana eserin kesirleriyle alakalı 

eserin projelerini verdi. Onun üze-

rine altı yıl içerisinde 7 kez her git-

tiğimde de 10 gün 15 gün kalmak 

suretiyle çeşitli açılardan caminin 

yüzlerce fotoğraflarını çekerek ve 

cami üzerinde de yine çok çeşitli 

çizimler yaparak, 3 kez de üniver-

sitede mimarlık öğrenimi gören 

oğlumla giderek ve bütün bu çalışmalar sonucunda 

Edirne Selimiye Camisinin Dünyada bir eşi ve benzeri 

olmayan bir maketini meydana getirdim. Eserin üzerine 

oturduğu döğme tekniğiyle yapılan kaidesiyle bütünle-

şen tek bir eserdir.

Hocam Selimiye Camisinin Maketinin Sadece Kub-

besinde 500.000 – 600.000 çekiç darbesi olduğunu 

biliyoruz. Aynı zamanda ilk kubbeyi beğenmeyip ye-

rine yeniden yenisini yaptığınız bizlerce bilinmektedir. 

Bu uzun süre içerisinde rehavete kapılıp da olmazsa 

veya yapamazsam diye bir çekimserliğe düştünüz 

mü?

Asla düşmedim. Hiçbir zaman ben bunu başaramaya-

cağım diye böyle bir karamsarlığa kesinlikle kapılmadım. 

Tam aksine bozduğum taktirde siz sadece kubbeden 

bahsettiniz evet kubbeyi ikinci defa yaptım ama mina-
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releri 4 defa bozdum 5. İncisinde 

tam arzu ettiğim şeyi yaptım. Yıl-

mak yok en güzelini yapmak he-

defimde bu vardı. Her seferinde 

Yüce  Rabbim bana öyle bir sevgi-

sini verdi ki her bozduğumda daha 

güzelini yaptım. Mimar Sinan’ın bir 

belgeselini izlemiştim, o belgesel 

birincilik almıştı. Bu belgeselden al-

mış olduğum feyzle  bütün arzum 

Rabbimin bana lütfetmiş olduğu o ilhamı en güzel şe-

kilde ortaya koymaktı. Tek iddiam buydu, bundan para 

kazanacağım, bundan şöhret olacağım asla böyle bir 

şey düşünmedim. Mademki bu sevgi bana verildi o hal-

de en güzelini ortaya koymalıyım ki Cenabı Allah’ın in-

sanoğluna ne güzel 

yetenekler vermiş 

olduğunu ortaya 

koymuş olayım dü-

şüncesiyle hareket 

ettim ve ilk kubbeye 

de Ramazan ayın-

da bir Cuma günü 

dualarla başladım.  

Sonu da öyle başla-

dığı gibi hayırlı geldi.

Hocam Selimi-

ye Camisi Maketi 

1/100 Ölçeğinde 

bir eser olduğun-

dan ve aslıyla bire-

bir uyumlu olması 

dolayısıyla bu eser 

zor hayata geçen 

bir eser, mate-

matiksel hesap-

lar yapılması da 

gerekli, özellikle 

minarelerdeki di-

limler belli hesap-

lamalar gerektir-

mektedir, bunu 

nasıl başardınız?

Minarelerin çevresinde 16 adet 

dilim vardır, o dilimlerin 4 cm. 

çapında bir silindir düşünün o si-

lindirin etrafını 16 eşit parçaya bö-

leceksiniz öyle bir kalıp hazırlaya-

caksınız ki yarım milimetre bakınız 

bir milimetre demiyorum yarım 

milimetre diyorum artısı veya ek-

sisi mutlak suretle 2 dilimi ya boşa 

çıkartacak ya da fazla olacaktır, o 

sebeple öyle bir ölçü kullanacaksınız ki orada bir iğne 

uçu kadar hassas bir ölçümü gerektiriyor. İşte ona göre 

o dönemdeki bazı basit, yalın ama çok işlevsel küçük 

aparatlar yaptım. Onlarla minarelerin çevresini eşit bir 

şekilde böldüm, işlemesini de o yalın işlevsel yapmış 

olduğum küçük 

aparatlarla yaptım. 

O küçük aparatlar 

ki onları da saklıyo-

rum  çünki o apa-

ratlarda Selimiye 

Camisi Maketi gibi 

çok önemli.

Hocam şöyle de 

diyebilir miyiz;  

eserler ortaya ko-

yarken yeni icatlar 

da hayata geçirili-

yor.

Evet, tabi ki bu ta-

sarım bilincimizi de 

artırıyor ve artırmak 

zorunda yoksa bu 

sizi başarısızlığa sü-

rüklüyor.

Selimiye Camisi 

Maketinin ölçekli 

olması ve aslına bi-

rebir uygun olma-

sı eserin değerini 

daha çok artırıyor 

herhalde.

Edirne’m, Kastamonu’m, Safranbolu’m,

Bir başka güzeldir benim Anadolu’m,

Kerpiç örgülü, kireçli sıvası, iskedos yapılar,

Taş kaldırımlı, zünkar sokaklar, 

Payandalı balkonlar, havuzlu odalar,

İşlemeli tavanlar, tahta yüklükler,

Ama yastıklar, dantel örgüler,

Ev hamamları, gelin odaları,

Haremlik, selamlık, daha nice nice özelliği, anılarıyla yaşıyor. 

Şimdi o güzelliğiyle,

Sokak çeşmelerinin güldür güldür akan su sesini işitir gibiyim,

Hisseder gibiyim avuçlarımda ki serinliğini,

Ya loş ışıklı köşe başı lambalarını, 

Unutur muyum hiç çevresinde oynadığımız oyunları,

Bazen köşe kapmaca, bazen göz bağlamaca,

Mevsimler bile bir başka güzeldi o yılların,

Cumbalı odanın penceresinden seyrettiğim lapa lapa yağan karın, 

doyamazdım güzelliğine, bahçede ki manzaranın,

Hala hatırlıyorum ocak başı sohbetlerini,

Mangal ateşinde köpüren kahveyi, ayaklı fincanla höpürdetir gibiyim,

Unutur muyum bağdaş kurup oturduğumuz yer sofrasını,

Kat kat bölüştüğümüz tandır ekmeğini,

Dürüm ettiğim yumurtalı, yeşil soğanı,

Kaşıklar gibiyim tarhanayı, fasulyeyi,

Kapı ardındaki ibriğiyle, peşkırı, hizmet eden oyalı yazmalı kınalı elleri,

Geleneği göreneği, konuk severliği, o bir tarihti rüya oldu, 

Ne olur uyandırmayın, Biraz daha yaşayayım. O güzelliği.
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Bu çok önemli zaten. Tabi görsellikte çok önemli. Me-

sela eserde zemin kattaki perspektif görünüşler aynen 

işlenmiştir. Yani bu geride kalıyor burada şu işlemi yap-

mayım diye bir şey söz konusu değildir. Girişte zemin 

kısmında bütün ayrıntılar, pencere ayrıntıları, sütunlar, 

sütunlar üzerindeki işlemeler tamamen gerçeğine uy-

gundur. 

Hocam hem almış olduğunuz eğitim, hem de icra 

etmiş olduğunuz öğretmenlik mesleğinizin branşının 

metal işleri olduğunu göz önüne alırsak bu sayede mi 

sizdeki bu sanat ruhu ortaya çıktı, yoksa daha önce-

den tespitler vardı da o nedenle mi metal işleme ala-

nını seçtiniz? 

İlkokuldayken güzel sanatlara karşı büyük bir sevgim ve 

ilgim vardı. Mesela o dönemlerde kara kalem resimler 

çizerdim, otururken boş durmaz kara kalem resimler 

yapardım, çevremdekiler de çizimlerimi beğenirlerdi, 

bir de sesim de güzeldi benim, sesime de güvenirdim. 

Hatta sınıfta biraz yankı da yapardı mikrofon gibi olurdu. 

Sınıfta kimse olmadığı zaman önümde bir kitap, kitap-

taki o sözcüklere bir makam uydurmak suretiyle onu 

ritimle bir sese çevirirdim ve hoşuma da giderdi, hatta 

sanat okulunu bitirdiğimde üniversite sınavlarına ilk sene 

girmedim, ses sanatçısı olmayı arzu ediyordum. Sonra-

dan o sevgim bir şekilde kayboldu ama bu gün iyi bir 

dinleyiciyimdir. Resim yapmak, şiir yazmak, resmi sade-

ce kara kalemle değil, yağlı boya ve sulu boya çalışma-

larım da bulunmaktadır. Metal üzerine eğitim görünce 

sanat hayatımdaki çalışmalarımı metal işleme üzerine 

yoğunlaştırdım. Bu çalışmalar bir alt yapıdan sonra oluş-

tu ve bilinçli, bilimsel bir şekilde devam etti.

Eserlerinizi nerelerde sergileme imkânı buldunuz?

Bu güne kadar 43 adet sergide yer aldım, bunların pek 

çoğu kişisel sergi idi, karma sergilere de katıldım.  6 kez 

de yurtdışında sergilere katıldım. İlk yurtdışı çıkışım 1991 

yılında Paris’te şeref konuğu olarak davet edilmiştim. 

1996 yılında Fransa Lyon’da Uluslararası bir yarışmaya 

davet ettiler 5 ülkeden 41 sanatçının katıldığı bir yarış-

maydı, ben 8 eserle katıldım. 120 eser içerisinde, Türkiye 

adına katılmam dolayısıyla, Türkiye orada hem halk oy-

lamasında, hem de jüri üyeleri tarafından 2 adet birinci-

lik ödülü ile ödüllendirildi. 1998 yılında Almanya Köln’de, 

Köln Başkonsolosluğumuz tarafından Cumhuriyetimi-

zin 75’inci yıldönümü kutlamalarına, Üniversitede öğ-

retim üyesi olan oğlum ile katıldım. Oğlum geleneksel 

Anadolu konak kültürlerini içeren suluboya resim ça-

lışmalarını sergiledi, ben de metal çalışmalarımı sergi-

ledim. 2013 yılında İrlanda’nın başkenti Dublin’de davet 

edildim, bu yıl 2014 içerisinde de Brüksel’de Türkiye’yi 

temsilen karma bir sergide ülkemi temsil ettim.

Hocam sizi tanıdığımız kadarıyla geleneklerimize, 

göreneklerimize çok önem veren, bunu birebir yaşa-

yan, yaşatmaya çalışan, karşısındaki insanlara da bu 

gelenek ve göreneklerimizi aktarmayı görev edinen 

bir yapınız var. Gelenek ve göreneklerimize göster-

miş olduğunuz bu hassasiyet dolayısıyla yurt dışında 
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sergiler dolayısıyla bulunduğunuz ortamlarda  vukua 

gelen unutamadığınız bir anınız var mı?

Tabi anılarım çok, pek çok anılarımız var ve bu anılar bizi 

mesut ve bahtiyar ediyor. Mesela 1991 yılında Paris’te 

bu sergi sonrası tanıştığım bir sanatçı bana aynen şunu 

söyledi: Monsieur Tuluk, Dünya’nın en zengin kültü-

rüne sahipsiniz ancak onu kapalı bir kutunun içerisine 

hapsetmişsiniz ve farkında değilsiniz. Bakınız bir Avrupalı 

olarak bizim dünyada örneği çok az olan bir kültürü-

müzden söz ederken onu yeterince tanımadığımız hat-

ta pek çoğunun da yok olduğunu fark etmiş benimle 

onu paylaştı çok doğru. Bakınız bir şiir okuyacağım, bu 

şiir bizleri nereye götürüyor:

Hocam bir esere başlarken seçiminizi neye göre ya-

pıyorsunuz?

Bizim çalışmalarımız tıpkı bir bestekârın yüzlerce şiir 

arasından kendi ruhunu, kendi duygularını terennüm 

edeceği bir şiirin seçimine benzer. Her eseri yapacaksı-

nız diye bir kural yok, yapmak istediğiniz eser önce si-

zin ruhunuzda bir şeyler hissettirmeli, heyecan vermeli, 

seçimi böyle yapıyoruz. Onu şöyle bir hayal ediyorum, 

duygu ve düşüncemde bir hareket oluşturuyorsa he-

men ilk fırsatta hayata geçirmeye çalışıyorum. Hemen 

bir esere birden başlamam, birkaç esere birden başla-

rım, birinden yorulursam, hem zaman kazanıyorum, 

diğerini çalışırken yorgunluğum da gitmiş oluyor.

Büyük üstad Mimar Sinan Selimiye Camisi benim us-

talık eserim diyor, sizde yapmış olduğunuz Selimiye 

Camisi Maketini ustalık eserim olarak addediyor mu-

sunuz, yoksa daha ilimize, ülkemize kazandıracağınız 

eserler hayal ediyor musunuz?

Mevcut haliyle ne yaşım, ne de zaten o yok olan çalışma 

ortamım müsait değil. Çalışma mekânım 9 defa hırsızlar 

tarafından belirli zaman dilimleri içerisinde tarumar edil-

di. O kasvetli mekân dahi bana çok görüldü. Orası bile 

tarumar edildi. Bundan sonra o heyecanım kat kat arta-

rak devam ediyor ancak yaşadığım ortam buna müsa-

ade etmiyor.

Hocam bugüne kadar sadece kendi çabalarınızla, 

emeklerinizle, imkânsızlıklarla buralara kadar geldiniz 

ve bu eserlere hayat verdiniz. Şu yapılsaydı işim daha 

kolay olurdu, destek olunsaydı bugünkü eser sayını-

zın kat kat üzerinde eser vücuda getirirdim diyor mu-

sunuz?

Tabi ki. 1988 yılında ben Selimiye Camisinin maketini bi-

tirdiğim zaman hayalim zaten Devletin buna destek ver-

mesi idi, eğer o zaman destek verilse idi Mimar Sinan’ın 

diğer eserlerinden de yapma şansım olabilirdi. Fakat hep 

yalnız kaldım, hep kendi imkanımla, bir öğretmenin ço-

cuklarına ayırabileceği maaşımdan artırmak suretiyle. 

Nasıl olsa sigaram yok dedim, kahve hayatım yok de-

dim, onları bu noktada değerlendirmeye çalıştım. Yani 

gecesiyle, gündüzüyle, aldığım maaşla, çoluk çocuğu-

mun rızkıyla bu eserleri böyle meydana getirdim.

Resim ve metal sanatı üzerine eserleriniz olduğu gibi, 

aynı zamanda da yazılı eserleriniz var. Biraz da bunlar-

dan bahsedebilir miyiz?

1994 yılında Türkiye’deki Endüstri Meslek Liseleri Metal 

İşleri Bölümü için “Meslek Resim” kitabı hazırlamıştım. 

2008 yılında “Türk Süsleme Sanatları İçerisinde Metal 

Sanatları” isimli bir kitap hazırladım. Bu kitabım Milli Eği-

tim Bakanlığı Bilim ve Kültür Yayınlarından çıktı. Şimdi de 

basılma noktasında 13 yıldır üzerinde çalıştığım benim 

sanat öykümü anlattığım, kent kültürü ile ilgili, inanı-

yorum pek çok insanın kendisinden mutlaka bir şeyler 

bulabileceği “Taşrada Sanatçı Olmak” isimli 649 sahifelik 

baskıya hazır bir kitabım var. Bu arada makalelerimiz de-

vam ediyor. Kültürümüzle alakalı, okullarda konferansla-

ra davet ediliyoruz, sanat eğitimi almış öğrencilerimizin 

ve üniversite öğrencilerimizin sanatla ilgili tez çalışmala-

rında danışmanlık ve onları bilgilendirme tezlerine daha 

detaylı bilgiler aktarılması konusunda hizmetlerimiz de-

vam ediyor. Yani görsel ve yazılı çalışmalarımız devam 

ediyor.

Hocam sizin maddiyata önem vermediğinizi biliyo-

ruz, bu çerçevede bu eserleri yaparken en büyük ha-

yalinizi bize anlatır mısınız?

En büyük arzum eserlerimin nesiller boyu aktarılması 

için bir müze oluşturulması, onunla birlikte Dünya Kültür 

Mirası listesinde de bir başka örneği olmadığı için Seli-

miye Camisi maketinin de Çorum’un dolayısıyla Türki-

ye’nin adıyla yer almasını sabırsızlıkla bekliyorum.
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1929 Hatap Değirmenlerinin kuruluş yılı… Bu yıl çalıştı-
rılmaya başlanan Hatap Değirmeni 32 çuval kapasiteli 
yani günde 2,5 ton un üretebilen, su ile çalışan bir de-
ğirmendi. Nakliye at arabalarıyla yapılırdı.

1932 Dizel Motor takviyesi ile üretim kapasitesi günlük 
5 tona yükseldi.

1951 Vals ilaveleri ile kapasite 20 ton/güne çıkarıldı. 
Karayollarının yapımına önem veren dönemi siyasi ik-
tidarı sayesinde ticaret açılmış, daha önce at arabala-

rıyla 3,5 günde gidilen Samsun’a artık kam-
yonla 6 – 7 saatte ulaşılmış oldu.

1962 Adil ve Hayri Kavukçu kardeşlerin 
girişimiyle; İngiliz Henry Simon Şirketi 

anahtar teslimi modern bir tesis kur-
du. Bu tesisle; Hatap Değirmenleri 
Türkiye’nin en modern fabrikaların-

dan biri konumuna yükseldi.

1970 Hatap Değirmenleri, 150 ton/gün ka-
pasiteli yeni bir un değirmeni kurmaya ka-

Hatap Değirmenleri

Fi
rm

a 
T
an

ıtı
m



rar verdi. Tamamen kendi olanak ve bilgisi ile kurulan 

bu değirmen üç yıl içinde tamamlandı. Ve beraberin-

de firmaya 5.000 ton kapasiteli buğday siloları eklen-

miş oldu.

1988 Pazar talebi ve entegrasyon gereksinimi ile yeni 
bir Yem Fabrikası inşa edildi. Hatap Yem, yedi yıl gibi 
kısa bir sürede, satış sıralamasında Türkiye’nin ilk 20 
Yem fabrikası arasına girmeyi başardı (Kaynak: Feed 
International Dergisi Ağustos 1996 sayısı).

1996 Hatap Değirmenlerinin kapasitesi yeni binalar, 
makineler ve teknoloji kullanımı ile iki katına çıkarıldı. 
Buğday stok kapasitesi 10.000 tona yükseldi.

2014 Yılı itibariyle entegre iki un fabrikasında 300 ton/
gün, yem fabrikasında 20 ton/saat kapasiteyle üretime 
devam etmektedir. Hem yem hem un fabrikası ISO 
22000:2005 kalite yönetim sistemi belgesine sahiptir. 
Bugün Hatap Değirmenleri Türkiye’nin en kapasiteli 
ve en modern un fabrikalarından birisidir. 85 yıllık tec-
rübesi, modern teknoloji ile donatılmış fabrikaları, un 
depolama ve karıştırma üniteleri ile istediğiniz her tür 
unu üretmeye hazırdır. Kurulduğu günden beri kalite-
ye ve müşteri memnuniyetini ticaretin ilk kuralı sayan 
Hatap, gelecekte de sizler için kaliteli un üretmeye de-
vam edecektir. 
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Ekmek İsrafı Bir Kültür Meselesidir 

Hitit Üniversitesi tarafından “Tam buğday ekmeği ve 

sağlık, ekmek israfının önlenmesi” konulu panel dü-

zenlendi. Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleş-

tirilen panelde, tam buğday ekmeğinin gerek sağlık 

gerekse de ekonomik anlamda önemine dikkat çeki-

lerek, ülkemizde yaşanan ekmek israfının acı boyutla-

rına da vurgu yapıldı. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Reha Metin Alkan, Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, 

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, 

Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası 

Başkanı Muzaffer Yıldırım, Ziraat Odası Başkanı Meh-

met Sayan, üniversite öğretim üyeleri ve öğrencile-

rinin izlediği panelde Ankara Büyükşehir Belediyesi 

Halk Ekmek Genel Müdürü Ali İlkbahar, Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürü Erkan Elfaz Ermiş ile Hitit Üniver-

sitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 

Yrd. Doç. Dr. Seçil Türksoy birer konuşma 

yaptı. Gıdanın insan hayatındaki yeri ve 

öneminden bahseden Rektör Alkan, 

“Teknoloji ürünleri olmadan yaşanır 

ancak ekmek ve su olmadan yaşaya-

mayız” dedi. 

Halk Ekmek Genel 

M ü d ü r ü 

A l i 

İlkbahar, ekmeğin çok önemli bir gıda maddesi oldu-

ğunu belirterek, “Halk Ekmek Genel Müdürü olarak 

görevlendirildiğimde ekmekte 22 çeşit katkı maddesi 

kullanılıyordu. Buna rağmen ekmek beğenilmiyordu. 

Katkıyı kaldırdıktan sonra satamadığımız ekmek börek 

gibi satıldı” dedi. Panelde konuşan Halk Ekmek Ge-

nel Müdürü Ali İlkbahar, tam buğday ekmeğinin hem 

sağlık açısından yararlı olduğunu hem de ekonomik 

anlamda çok önemli bir değer teşkil ettiğini söyle-

di. Üniversite-sanayi işbirliğinin çok önemli olduğu-

nu vurgulayan İlkbahar, Halk Ekmek Fabrikası’nda 21 
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farklı çeşit ekmeğin üretildiğini dile getirdi. İlkbahar, 

bunların tamamını üniversite hocalarıyla birlikte yap-

tıklarını ifade etti. 14 yıl önce ‘en iyi ekmek nedir’ diye 

bir araştırma yaptıklarını belirten İlkbahar, “Osmanlı ve 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında su değirmenleri vardı. Su 

değirmenlerinin kullanılmaması sonucunda kepeği 

tamamen ayrılmış beyaz ekmek yenilmeye başlandı. 

İnsanlar sadece nişasta yiyor. Bunun sonucunda ise 

obezite ve şeker hastalığı artıyor. Su değirmeni ekme-

ği ise buğdayın tam una dönüşmesidir. Bir sürü vita-

min ve mineral buğdayın kabuk bölgesindedir. Yıllar-

ca vitamin ve mineral bakımından en değerli bölgesi 

olan kabukları hayvanlara yedirdik. Nişasta kısmını ise 

biz yedik” dedi. Türkiye’de yılda 16 milyon ton buğ-

day tüketildiğini kaydeden Halk Ekmek Genel Mü-

dürü Ali İlkbahar, “Tamamen tam buğday ekmeğine 

geçilmesi halinde ekmekten yüzde 35’lik bir tasarruf 

elde etmiş olacağız. Tam buğday ekmek yediğimiz 

zaman kasamızda kalacak olan buğday miktarı 5 mil-

yon ton. Önümüzdeki çağ ne teknoloji çağı, ne de 

uzay çağı olacak. Önümüzdeki çağ, gıda çağı olacak. 

Gıda kimin elindeyse büyük ülke o olacak” ifadeleri-

ni kullandı. Buğdayın çıktığı yerin Anadolu olduğunu 

kaydeden İlkbahar, tam buğday ekmeğinin sağlık açı-

sından da birçok yararının bulunduğunu dile getirdi. 

“Ekmekten alamadığınızı hiçbir şeyden alamazsınız” 

diyen İlkbahar, sağlıklı bir yaşam için mutlaka tam 

buğday ekmeğinin tüketilmesi gerektiğini söyledi. Ko-

nuşmasının devamında ekmekteki israf konusuna da 

değinen İlkbahar, “Ekmek israfı bir kültür meselesidir. 

Domates, patates yere düştüğü zaman kimse öpüp 

başına koymaz. Ancak Anadolu’da iki şey yere düşün-

ce öpülüp başa değdirilir ve sonra da yüksek bir yere 

korunur. Bunlar ekmek ve Kur’an’dır” diyerek 

sözlerini tamamladı.
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Sempozyuma Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha 

Metin Alkan, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Er-

kan Elfaz Ermiş, Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, 

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, 

Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bülent Ka-

bak, öğretim görevlileri, işadamları ve davetliler katıldı. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başla-

yan etkinlik, müzik dinletisi ve sonrasında Üniversite-

miz Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm 

Başkanı Doç. Dr. Bülent Kabak, Çorum Gıda Tarım ve 

Hayvancılık İl Müdürü Erkan Elfaz Ermiş ve Rektörü-

müz Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ın açılış konuşması ile 

devam etti.

Sempozyum Düzenleme Kurulu adına katılımcıları 

selamlayarak “Değirmenciliğin başkentine hoş geldi-

niz” diyen Gıda Mühendisliği Bölümü Anabilim Dalı 

Başkanı Doç. Dr. Bülent Kabak, buğdayın yaşadığımız 

topraklardaki öyküsünün yerleşik yaşamın tarihiyle ya-

şıt olduğunu belirterek, Anadolu’da buğdayın ekono-

mik öneminin yanında toplumsal, kültürel, tarihi hatta 

arkeolojik bir değer taşımakta olduğunu söyledi. 

Ekmek Kutsallığını Koruyor

Buğdayın hikayesini insanlık tarihinin dünü ve bugünü 

olarak nitelendiren Doç. Dr, Kabak, “Urfa Göbeklite-

pe’de yapılan tarihteki ilk buğday tarımından bu yana 

12 bin yıl geçmiş ve pek çok şey değişmiştir. Tek bir şey 

hariç; Buğday hala topraktan çıkıyor ve ekmek kutsal-

lığını koruyor. Ülkemizde geleneksel beslenme düze-

ni içerisinde önemli bir yer tutan tahıl ürünlerinin te-

melinde ise gelişen un sanayii yer almaktadır. Buğday 

un haline gelinceye kadar tüm işlem basamaklarında 

ülkemizdeki mevcut durumun değerlendirilmesi, so-

runların saptanması ve çözüm önerilerinin geliştiril-

mesi için bugün bir aradayız” dedi.

Tarladan Sofraya Altın Başağın 
Hikayesi
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Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan 

ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erkan Elfaz 

Ermiş’in de yaptığı açılış konuşmalarından sonra sem-

pozyumun birinci oturumuna geçildi.

Sempozyumun Birinci Oturumu, Adana Bilim ve  

Teknoloji  Üniversitesi  Gıda  Mühendisliği Bölümü 

öğretim üyesi Doç. Dr. M. Sertaç Özer başkanlığında 

gerçekleşti. I. Oturumda Çorum Gıda Tarım ve Hay-

vancılık İl Müdürü Erkan Elfaz Ermiş “Sözleşmeli  Üre-

tim & Ekmek ve Un Tebliğindeki  Son  Durum”, Ço-

rum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş 

“Lisanslı Depoculuk”, İş Salığı ve Güvenliği Uzmanı 

Mustafa Avşar “Un Sanayinde İş Sağlığı ve Güvenliği”, 

Hudutsuz  Ürün Köy  Proje Koordinatörü Osman Nuri  

Bulut  “Hudutsuz  Köy  Projesi” konulu konuşmasını 

yaptı. 

İlk oturumda Borsa Başkanımız Ali Bektaş “Lisanslı De-

poculuk” konusunda bir sunum gerçekleştirdi.

Lisanslı Depoculuk Sistemi Yaygınlaştırılmalı

Çorum Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, tarım sek-

törünün geniş tarım arazilerine, elverişli ve çeşitli iklim 

yapısına ve bura bağlı olarak zengin bir tarımsal ürün 

yelpazesine sahip olan ülke ekonomisinde önemli bir 

yer tuttuğunu, buna karşılık, bu ürünlerin ticaretinde 

ciddi bir takım sıkıntılar yaşandığını söyledi. Çorum 

Hitit Üniversitesi tarafından “Tarladan Sofraya Altın 
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Başağın Hikayesi” konulu sempozyumda lisanslı de-

poculuk sistemine ilişkin sunum yapan Ticaret Bor-

sası Başkam Ali Bektaş, sektörde yaşanan sorunların 

aşılması ve depolamaya uygun nitelikteki ürünlerin 

ticaretinin dünya ile rekabet edilebilir bir düzeye çıka-

rılması için birçok gelişmiş ülkede uygulanan lisanslı 

depoculuk sisteminin ülkemizde de etkin ve yaygın 

bir biçimde kurulmasıyla mümkün olacağını ifade etti. 

Ülkemizin toplam ekili tarla alanı içinde yüzde 49’luk 

oran ile buğday ve yüzde 17’lık oran ile arpanın ekimi 

en fazla yapılan iki ürün olduğunu hatırlatan Bektaş, 

“Ekiliş alanları bakımından diğer önemli ürünlerin tarla 

alanı içindeki oranlan ise ayçiçeğinde yüzde 4, dane 

mısırda yüzde 4,2 ve kütlü pamukta yüzde 3’tür. Bu 

veriler ışığında, ülkemizdeki tarımsal faaliyetin çok 

büyük bir kısmını lisanslı depoculuğa konu ürünle-

rin oluşturduğu anlaşılmaktadır. Bu denli önemli bir 

tarımsal üretime sahip olan ülkemizde bahse konu 

ürünlerin ticareti konusunda ciddi sorunlar söz ko-

nusudur. Bu sorunların başında depolama imkanla-

rının yeterli olmaması, mevcut depoların kalitesiz, ve 

altyapılarının yetersiz olması, yıl içerisinde büyük fiyat 

dalgalanmalarının olması, ürünlerin analiz ve sınıflan-

dırma işlemlerini yapacak güvenilir laboratuvarların 

sayısının oldukça az olması gelmektedir. Lisanslı de-

poculuk depolamaya uygun nitelikte ve standardize 

edilebilmesi mümkün olan tarım ürünlerinin sınıf ve 

kalitelerinin yetkili sınıflandırıcı olarak isimlendirilen la-

boratuvarlarca belirlenmesini, modern altyapıya sahip 

sağlıklı ortamlarda depolanmasını, bu ürünlerin tica-

retinin ürünün mülkiyetini temsil eden ürün senetleri 

vasıtasıyla yapılmasını öngören bir sistemdir” dedi. 

Çorum Ticaret Borsası’nın bu alanda yaptığı çalışma-

lar hakkında da bilgi veren Ali Bektaş, “Çorum Ticaret 

Borsası ile Tiryaki Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk 

San. ve Tic. A.Ş. arasında Yetkili Sınıflandırıcı Hizmeti 

satın alma sözleşmesi yapılmıştır. Borsamız labora-

tuvarında fiziksel ve kimyasal analizler yapılmaktadır. 

Üretici veya tacirin lisanslı depoya getirmiş olduğu 

ürün yetkili sınıflandırıcı laboratuvarındaki görevli per-

sonel tarafından analizleri yapılarak ürünün ilgili sınıfı 

tespit edilip lisanslı depoculuk yetkilisine bildirilerek 

ilgili depoya boşaltılması sağlanmakladır. 2012 yılın-

da 658 analiz 19 bin 800 ton, 2013 yılında 140 ana-

liz 22 bin 500 ton, 2014 yılında 142 analiz 27 bin 500 

ton ürünün analiz işlemleri Çorum Ticaret Borsası 

Yetkili Sınıflandırıcı laboratuvarı tarafından yapılmış 

olup, ürünlerin depolama işlemleri tamamlanmış-

tır. Borsamız üzerinden elektronik ürün senedi satışı 

hizmeti verebilmek için platform çalışmalarımız, de-

vam etmekledir. Platform tamamlandığında kurmuş 

olduğumuz platform üzerinden elektronik ortamda 

Türkiye’nin her yerine ürün senedi satışı yapılması he-

deflenmektedir” diye konuştu.

Sempozyumun İkinci Oturumuna da Hatap Değir-

menleri Yönetim Kurulu Üyesi Latif Kavukçu başkanlık 

yaptı. II. Oturumda Karadeniz Un Sanayicileri Derneği  

Yönetim Kurulu Başkanı E. Günhan Ulusoy “Un Sana-

yisinde SWOT  Analizi”, Adana Bilim ve  Teknoloji  Üni-

versitesi  Gıda  Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi 

Doç. Dr. M. Sertaç Özer “Değirmencilikte Diyagramın  

Önemi”, Diyetisyen Hatice Karslıoğlu “Ekmek ve Sağ-

lık”, Ziraat Yüksek   Müh. Aliye Pehlivan “Buğdayda Kali-

te Olgusu” konulu konuşmalarını yaptılar.

Sempozyumun Üçüncü Oturumuna ise Üniversite-

miz Gıda Mühendisliği  Bölümü öğretim üyesi da Yrd. 

Doç. Dr. Nedim Albayrak başkanlık yaptı. III. Oturumda 

da Üniversitemiz Gıda Mühendisliği  Bölümü öğretim 

üyesi Yrd. Doç. Dr. Seçil Türksoy “Tahıl Ürünlerinde 

Fonksiyonel  Bileşenlerin  Kullanımı”, ANAMED Ziraat 

Mühendisi Zafer  Akıncı “Buğday ve Unda  Ar-Ge’nin  

Önemi, Son Ürün Üzerindeki  Etkileri”, Ankara Tarla 

Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Buğday Islahçı-

sı Selami Yazar “Yeni Geliştirilen Buğday  Çeşitleri ve 

Özellikleri”, Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Ens-

titüsü Agronomist Dr. Muzaffer Avcı “Buğday Kalitesini  

Etkileyen  Yetiştirme Teknikleri” konularında konuşma 

yaptılar.



Hititoloji Kongreleri, Hitit kültürü ve tarihini aydınla-

tacak olan çok değerli çalışmaların sunulduğu, tartı-

şıldığı ve harmanlandığı toplantılardır. Bu bağlamda 

dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen bilim insanları-

nın birbirini tanıma imkânı bulduğu bir ortam olması 

bakımından da son derece önemlidir. 

Hititoloji Kongrelerinin amacı, sunulan orijinal bildi-

rilerle, Eski Anadolu Dilleri ve Kültürleri araştırmala-

rına katkıda bulunmaktadır. Tartışılan dil, tarih ve ar-

keoloji ile ilgili konular Hitit kültürü ve tarihinin yanı 
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sıra Anadolu Tarihine de yepyeni boyutlar kazan-

dırmaktadır.  Sunulan bildirilerin basılarak bir kitap 

haline gelmesi kongrelerin kalıcı olmasını sağlaması 

bakımından çok önemli ve gereklidir. Bugüne kadar 

yapılan kongrelerin bildiri kitapları basılmış ve bilim 

dünyasında yerini almıştır. 

Hititoloji Kongreleri, Anadolu’ da kurulmuş olan Hitit 

Uygarlığının dünya bilim platformunda layık olduğu 

yeri bulmasını sağlamış ve Çorum İli de buna ön-

derlik etmiştir. Bugüne kadar Çorum’ da toplanan I., 

III., V. ve VII. Uluslararası Hititoloji Kongrelerini Ço-

rum Valiliği, Çorum Belediyesi ve tüm kurum ve ku-

ruluşlar ile Çorum Kenti maddi ve manevi yönden 

desteklemiştir. Her kongre, kendinden önceki kong-

reden aldığı bilim ve kültür mirasını, daha fazla katkı-

larda bulunarak bir sonraki kongreye iletme görevini 

üstlenmiştir. 

Çorum Kenti’ nde 2006 yılında kurulan Hitit Üni-

versitesi, Uluslararası Hititoloji Kongrelerini yürütme 

görevini üstlenmiştir.

9.Hititoloji Kongresi ‘ne Borsamız da katkı sağlamış, 

Kongreye katılan konuklara Çorum TSO ile birlikte 

bir yemek vermiştir.

Hitit Üniversitesi Çorum Meslek Yüksekokulu 2. 

Etap Temel Atma Töreni MYO Kampüsü’nde; Vali 

Sabri Başköy, Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Ca-

hit Bağcı, Garnizon Komutanımız J.Albay Ahmet 

Çelik, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 

Çorum Belediye Başkan V. Zeki Gül, Emniyet Mü-

dürümüz  Salih Erkan Tarancı, Borsamız Başkanı Ali 

Bektaş, İl ve ilçelerimizdeki kamu kurum ve kurulu-

şu temsilcileri, iş adamları ve Üniversite akademik ve 

idari personelimizin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Üniversitemiz 
GelişiyorHititoloji 

Kongreleri



ÇORUM

BORSASI

54 Ticaret Borsası • Sayı: 2 • Yıl: 2 • Ocak’15

H
ab

er

Güneş enerjisi sistemleri çevreye zarar vermeyen, 

tükenmeyen bir enerji türüdür. Çevreye zarar verme-

diği, tükenmeyen ve çok ucuz bir enerji kaynağı ol-

duğu için güneş enerjisinin kullanımı her geçen gün 

artmaktadır. Günümüzde güneş enerjisinden geniş 

ölçüde yararlanan iki sistem vardır. Bu sistemlerin biri 

güneş ısıtma etkisinden sıcak 

su üretir: Diğer sistem ise ışı-

ğın taşıdığı enerjiyi elektrik 

enerjisine dönüştüren sistemlerdir.

Elektrik üreten sistemler, Fotovoltaik sis-

temler (PV) olarak da anılan bu sistem 

güneş enerjisini elektrik enerjisine dö-

nüştürürler. Bir elektrik akımının oluşa-

bilmesi için iletken bir tel üzerinde elekt-

ronların hareket etmesi gerekmektedir. 

Güneş pillerinde kullanılan yarı iletken 

maddeler güneş ışığına duyarlıdır. Işık 

bu malzemelerin üzerine düştüğünde 

ışıktaki enerji eksi yüklü elektronların 

hareket etmesini sağlar. Bu hareket de 

bir elektrik akımı oluşturur. 

Bu çalışmada amacımız günlük yaşamda engelli va-

tandaşlarımıza yaşam kolaylığı sağlamak, ulaşım sı-

kıntılarını azaltmak veya ortadan kaldırmaktır.

Aracımız hem durgun halde hem de hareketli halde 

kendini güneş enerjisi ile şarj edebilmektedir. Bu şe-

kilde aracın kat edebileceği mesafe arttırıl-

mıştır. Ayrıca akü tamamen dolduğu 

zaman otomatik olarak şarjı ke-

serek akü ömrünün kısalması 

da engellenmiştir.

Araçta 800 W gücünde doğru 

akım motoru kullanılmıştır. Motor 

arkadaki iki teker arasında bulun-

maktadır. Aküden aldığı elektrikle 

güç üretir ve bu gücü tekerlekle-

re vererek aracın hareketini sağlar. 

Aracın elektrik motorunda bir adet 

fren bulunur. Bu fren elektrik gelince 

motoru boşa alır ki motor dönebil-

sin. Elektrik kesilince de motoru tutar 

ve böylece aracı frenler.

Güneş Paneli Destekli Akülü 
Engelli Aracı
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Çorum Ticaret Borsası ile Hitit 

Üniversitesi Mühendislik Fakül-

tesi arasında ortak bilimsel ve 

kültürel çalışmalar ile eği-

tim ve öğretimi destekle-

mek amaçlı yapılan iş birliği 

protokolü neticesinde; En-

gelliler veya yaşlıların yaşamları-

nı kolaylaştırılmasında olanak sağ-

layan “Güneş Enerjisi İle Çalışan Akülü 

Engelli Aracı” tasarımı ve imalatı yapılmıştır.

Engelli vatandaşlarımızın konforu, rahatlığı ve 

güvenliği amaçlanarak, 130 cm 

uzunluğunda 90 cm eninde bir 

akülü engelli aracı tasarlanmıştır. 

Araç imal edilirken engelli va-

tandaşlarımızın bu araçtan mak-

simum verim elde edebilmeleri 

için araçta birçok iyileştirmeler 

yapılmıştır. Bunların en başında 

aracın enerji sistemi gelmekte-

dir. 150 cm uzunluğunda 90 cm 

eninde bir güneş paneli araca 

bağlanarak aracın enerjisinin bir 

kısmının güneş enerjisiyle sağ-

lanması amaçlanmıştır. Günümüzün ve ülkemizin en 

büyük sorunlarından biri enerjidir. Bu araçta 

bu soruna çok az da olsa bir çözüm ge-

tirilip enerji, doğadan yani güneş 

enerjisinde sağlanmaktadır.

Araçta bulunan güneş pane-

linin gücü 200 W dır. Araç ha-

reket halinde güneş paneli saye-

sinde şarj olabilmektedir. Araçta 

2 adet 12V 33A jel akü kullanılmış 

olup, yalnızca elektrikle veya Güneş-

lenmenin maksimum olduğu 

zamanda akülerin sadece güneş 

paneliyle şarj olması;  6 saat sür-

mektedir. 

Araç tam yükte kesintisiz, akü-

lerin sağladığı enerjiyle 2 saat 

boyunca yaklaşık 20 km yol gi-

debilmektedir. Güneş paneli de 

araca 2 saatte 400 W enerji des-

teği sunmaktadır. Bu da aracın 8 

km daha ekstra hareket edebil-

mesine olanak sağlar.

Araç 2 saatte 20 km aküler yardı-

mı ile + 8 km güneş paneli des-

teği ile toplam 28 km yol gidebil-

mektedir.

Tüm bu ve buna benzer çalışmalar da göstermekte-

dir, artık Hitit Üniversitesi bilimsel araştırmalarıyla da 

diğer teknik üniversiteler seviyesine gelmiştir.

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.

Dr.Halil Aykul tarafından, bilimsel ve kültürel çalışma-

lar ile eğitim ve öğretimi desteklerinden dolayı Çorum 

Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş’a plaket takdim edil-

miş, Meclis Başkanı Mustafa Boyraz, Yönetim Kurulu 

Üyeleri Hasan Kılıçarslan ile Reha Kip şahsında Çorum 

Ticaret Borsası’na teşekkürlerini sunmuştur.
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Çorum Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, yap-işlet dev-

ret modeli ile modernizasyonu gerçekleştirilmeye baş-

lanacak olan Iğdır- Dilucu Gümrük kapısı temel atma tö-

renine katıldı. Tören’e Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati 

Yazıcı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hi-

sarcıklıoğlu, Iğdır Valisi Davut Haner, TOBB Yönetim Ku-

rulu Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, oda ve borsa başkan-

ları ile davetliler katıldı. Törende konuşma yapan TOBB 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, “Bu kapıyı 

2014 yılı sonunda hizmete açacağız. Dilucu Gümrük 

Kapısının modernizasyonu için 75 milyon liralık yatırım 

yapıyoruz. Habur ve Sarp’tan sonra en çok taşımacılığı-

nın yapıldığı kapımız Dilucu Gümrük Kapısıdır. Iğdır bu 

yatırımı hak ediyor. Tüm dünya ekonomik kriz yaşarken 

Iğdır istihdamını yüzde 80 artırdı. Dilucu bu bölgenin 

umut köprüsü olacak. Kapıdan çıkınca 400 bin nüfuslu 

Nahcivan merkezi ulaşıyorsunuz. Dilucu’ndan yılda 150 

bin TIR, 715 bin yolcu geçiyor. Bu kapıdan 5 yıl sonra 

500 bin TIR ve 5 milyon yolcu geçecek. Yenilediğimiz 

sınır kapıları ile gümrüklerde bekleme süresini yarı yarı-

ya indirdik. Bugüne kadar Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala, 

Habur, Nusaybin ve Cilvegözü olmak üzere 7 sınır kapı-

Borsa Başkanı Bektaş, Dilucu Gümrük 
Kapısı Temel Atma Törenine Katıldı
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Teşkilatının 175. 
Kuruluş Yıl Dönümü

sına 300 milyon liralık yatırım yaptık. TOBB Türkiye’nin 

geleceğine işte böyle yatırım yapıyor” diye konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) iştirakle-

rinden olan Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. 

(GTİ) tarafından Yap-İşlet-Devret modeliyle modernize 

edilecek Iğdır’ın Aralık ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti ile 

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında yer alan Dilucu 

Gümrük Kapısı, 18.822 metrekaresi kapalı olmak üzere 

79.848 metrekare alana sahip olacak.

 Global ticaret anlayışına uygun modernlikte tasarlanan 

tesiste, ihracat ve ithalat yükü taşıyan kamyon ve Tırla-

ra ilişkin işlemlerin yapılabilmesi için muayene peron-

ları, Gümrük Müdürlüğü ofisleri, yolcuların gümrük ve 

pasaport işlemlerinin gerçekleştirileceği ofisler ve ticari 

ünitelerin de yer alacağı yolcu salonu, arama hangarı ve 

lojman binaları inşa edilecek.

GTİ, bugüne kadar Habur, Cilvegözü, Kapıkule, Sarp, 

Hamzabeyli ve Nusaybin gümrük kapılarını modernize 

ederek hizmete sundu.

Vali Çakır’la Görüştü 

Temel atma töreni sonrasında Ticaret Borsası Başkanı 

Ali Bektaş, Çorum eski valilerinden Rize Valisi Nurullah 

Çakırla görüştü. Çorum’da görev yapmaktan mutluluk 

duyduğunu dile getiren Vali Çakır, “Çorum’un kendisi 

için ayrı bir yerinin bulunduğunu söyledi. Çorum halkına 

sevgi ve selamlarımı gönderiyorum” dedi. 

İl Jandarma Alay ve Garnizon Komutanlığı’nda düzen-

lenen programa protokol üyeleri, davetliler ile birlikte 

Başkanımız Ali Bektaş da katıldı.

Törende bir konuşma yapan Garnizon Komutanı J. Kd. 

Alb. Ahmet Çelik, 175 yıllık köklü tarihiyle Jandarma Ge-

nel Komutanlığı’nın kuruluşundan bugüne kadar mil-

letin engin, sevgi ve güvenine mahzar olduğunu, mil-

letin huzuru, güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması 

yönündeki hizmetleriyle ulusun takdirini kazandığını 

belirterek, “Yurdumuzun her köşesinde halkla iç içe ola-

rak büyük bir özveriyle, heyecanla görev yapan ve bu 

kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerinin halka açılan pence-

resi konumunda bulunan Jandarma, Atatürk ilke ve in-

kılaplarının ışığında, hukuk devletinin kurallarına uygun, 

vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine saygılı, halkın 

memnuniyetini sağlayacak şekilde güvenlik hizmeti 

sunmayı benimseyen ve halkımızla bütünleşmiş, mo-

dern teknolojinin bütün imkanlarını etkinlikle kullanabi-

len milli, ahlaki ve mesleki değerlerle yetişmiş persone-

liyle verilen tüm görevleri yerine getirme gayret, azim ve 

inancı içerisindedir” dedi.

Çorum Belediyespor Karate takımının gösterileri ile 

devam eden programda İl Jandarma Alay Komutan-

lığı’ndaki narkotik köpeği Besin ve iz takip köpeği Hisar 

birer gösteri yaptı. Köpeklerin gösterilerini programa ka-

tılan protokol üyeleri ve davetliler ilgiyle izledi.

Tören jandarma serginin gezilmesi ve kokteylin ardın-

dan sona erdi.
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Kanal A televizyonunda ekrana gelen ‘A Plus 

Ekonomi’ programında Çorum ilimizin tanıtımı 

yapıldı. Programda Çorum ilimizden görüntüle-

rin yanı sıra kamu ve özel sektör temsilcileri ile 

röportajlara da yer verildi.

Bu kapsamda Kanal A ‘A Plus Ekonomi’ prog-

ramının müdürü Sinan Turan ve Editör Oğuz 

Maden Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Ali Bektaş’ı ziyaret ederek röportaj yaptı-

lar. Borsamız Başkanı Bektaş röportajda, ilimizin 

tarım, hayvancılık, ekonomi, üretim ve istihdam 

yapısı ile Borsamız işleyişi hakkında genel bil-

gilerin yanı sıra, Çorum’daki ekonomik durum 

hakkında da bilgiler veren Bektaş, “ Çorum eko-

nomisi büyük ölçüde tüm İç Anadolu’daki şehir-

lerde olduğu gibi, tarım ve tarıma dayalı sana-

yiye dayalıdır. Çorum’da örneğin ayçiçeği ekimi 

yapıldıBorsamız ve Borsamızın işleyişi ile ilgili 

görüntülerin de yer aldığı ‘A Plus Ekonomi’ adlı 

TV programı, Kanal A ekranlarında 15 Mart Pazar 

günü saat 13.35’te yayınlandı.

16 Nisan 2014 tarihinde Çorum’un yerel televizyonlarından 
Kanal 19’da canlı olarak yayınlanan Ahmet Ölçer ile Bakış Açı-
sı Programının konuğu Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Bektaş 
olmuştur.

Programda özellikle Çorum tarım, hayvancılık ve ekonomi-
si üzerinde durulmuş, Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Bektaş 
tarafından Borsamız hakkında geniş bilgilendirme yapılmıştır. 
Programda Bektaş, özellikle Çorum ekonomisi için raylı siste-
min öneminden bahsetmiştir.

Ticaret Borsası Bakış Açısında
Ticaret Borsası

Kanal A’da

TOBB İl Kadın Girişimciler 
Kurulu
İcra Komitesi seçimleri gerçekleştirildi. Toplam 6 seçme-
nin bulunduğu ve 4 seçmenin oy kullandığı seçimlerde, 
N.Yüksel Kavukçu İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komi-
tesi asil üyeliğine seçildi. 
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TOBB İl Kadın Girişimciler 
Kurulu’ndan Koçluk Eğitimi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İl Kadın Giri-

şimciler Kurulu, Hitit Üniversitesi’nde eğitim gören kız 

öğrencilere yönelik Koçluk Eğitimi programını hayata 

geçirmiştir. Üniversite eğitimi alan kız öğrencilerin, 

eğitim alanlarını genişleterek daha geniş vizyona sa-

hip bir şekilde mezun olmalarını sağlamayı hedefle-

nen ve ilk etapta 12 öğrencinin katılımı ile başlatılan 

Koçluk Eğitimi sonunda katılımcılara sertifika veril-

miştir. TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) üyeleri, 

Hitit Üniversitesi İş ve İnsan Kaynakları Merkezi tara-

fından bu yıl 3’üncüsü organize edilen 3. Kültür Sanat, 

Kariyer ve Gelişim Günleri Etkinlikleri kapsamında dü-

zenlenen panelde üniversite öğrencileri ile bir araya 

gelmişlerdir. TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu (KGK), 

toplantısını Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev 

sahipliğinde gerçekleştirmiştir. Çorum Kadın Giri-

şimciler (KGK) İcra Komitesi üyeleri, Buharaevler Kız 

Teknik ve Meslek Lisesi öğrencileri ile bu yıl üçüncü-

sü düzenlenen Kariyer Günleri Etkinliği’nde bir araya 

gelmişlerdir. 

TOBB KGK İcra Komitesi Başkanı Yasemin Kepçeli, 

İcra Komitesi Üyesi Nilüfer Akın ve Ayşe Garipoğlu, 

KTML öğrencileri ile yaptıkları sohbette, eğitime ve 

kişisel gelişime son derece önem vermeleri gerektiği 

ve mutlaka kendilerine bir hedef koymaları gerekti-

ği konusunda tecrübelerini paylaşmışlardır. Ankara 

Kalkınma Ajansı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

ve TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde 

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Girişimcilik ve İnovasyon-

da Kadın Konferansı Ankara’da gerçekleştirilmiştir. 

Konferansa, TOBB Çorum Kadın Girişimciler İcra Ku-

rulu Başkanı Yasemin Kepçeli,  Kadın Girişimciler İcra 

Kurulu Üyeleri, Serpil Kadife, Yüksel Kavukçu ve Yur-

dagül Sivri katılmıştır.
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Çorum İl Kadın Girişimciler Kurulu Mayıs ayı toplantı-

sını Çorum Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde borsa 

kompleksinde gerçekleştirdi. Kadın Girişimciler Kurulu 

Mayıs ayı toplantısını Ticaret Borsası’nda yaptı. 

Türkiye Odalar ve Borsalar (TOBB) Çorum il Kadın Gi-

rişimciler Kurulu Mayıs ayı toplantısını Çorum Ticaret 

Borsası’nın ev sahipliğinde borsa kompleksinde ger-

çekleştirdi. Toplantı öncesinde bir konuşma yapan 

Çorum Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, TOBB Ço-

rum İl Kadın Girişimciler Kurulu Üyelerini borsa komp-

lekslide misafir etmekten duyduğu mutluluğunu ifade 

ederek Çorum Ticaret Borsasının faaliyetleri hakkında 

bilgi verdi. Çorum ‘da ilk borsanın 4 bin yıl önce Hitit 

İmparatorluğu ticaret merkezi olan Şapinuva’da kurul-

duğunu hatırlatan 

Ali Bektaş, “Kadın 

girişimcilerin faali-

yet ve çalışmaları 

bizleri gururlandı-

rıyor. 

Bizler ne aldatan 

ne de aldanan 

oluyoruz. Borsa 

yönetiminde tek 

bir bayan üyemiz 

yok, önümüzdeki 

dönemde aramız-

da bayan üyeler görmek istiyoruz. Kadın girişimciler 

toplumun her kesiminde daha fazla temsil edilmelidir. 

Çorum tarihine bakıldığında bugüne kadar kadın bele-

diye başkanı ile idare edilmediğimiz görülüyor. Bundan 

sonraki günlerde sizlerin toplumun her kesiminde yer 

almanızı, belediye başkanı, Vali yâda başka üst düzey 

yönetimlerde bayanları görmeyi arzu ediyoruz. Bunun 

gerçekleşmesi içinde bayanların hem cinslerine sahip 

çıkması gerekiyor” ifadelerini kullandı. 

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üye-

si Aykut Kolağası’nın kısa konuşmasının ardından söz 

alan TOBB İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı 

Yasemin Kepçeli, Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş’ın 

daveti üzerine Mayıs ayı toplantıların Ticaret Borsas’n-

da gerçekleştirdik-

lerini ifade ederek, 

“Borsa Başkanımız 

Ali Bektaş ve çalış-

ma arkadaşlarına 

nazik davetlerin-

den dolayı teşek-

kür ediyoruz. Bu-

rada bulunmak 

ve toplantımızı bu 

çatı altında ger-

çekleştirmenin 

mutluluğunu yaşı-

yoruz’ dedi.

İl Kadın Girişimciler Kurulu Mayıs 
Toplantısını Ticaret Borsasında 

Gerçekleştirdi



Çorum Belediyesi tarafından yaptırılan yeni Yaş Seb-
ze ve Meyve Hali, düzenlenen görkemli bir açılış tö-
reniyle hizmete girdi. Katılımın bir hayli yoğun oldu-
ğu, yeni Hal Binası yaklaşık 10 milyon TL’ye mal oldu. 
Açılışa Vali Sabri Başköy, AK Parti Çorum Milletvekili 
ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Belediye Baş-
kanı Muzaffer Külcü, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sami 
Ceylan, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Köse, ÇESOB 
Başkanı Yalçın Kılıç, Çorum Ticaret Borsası Başkanı 
Ali Bektaş ile birlikte çok sayıda daire müdürü, oda 

başkanı ve vatandaş katıldı. Hal esnafı adına İsmail 

Sungur isimli esnafın konuşmasıyla başlayan prog-

ramda sırasıyla Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih 

Metin ve AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare 

Amiri Salim Uslu birer konuşma yaptı. 

Yapılan konuşmaların ardından Yaş Sebze ve Mey-

ve Hali’nin alılış kurdelesi Belediye Başkan Yardımcı-

sı Zeki Gül’ün okuduğu duanın ardından Vali Sabri 

Başköy, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare 

Amiri Salim Uslu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ba-

kan Yardımcısı Fatih Metin, Belediye Başkanı Muzaf-

fer Külcü, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sami Ceylan ve 

Merkez İlçe Başkanı Mustafa Köse tarafından birlikte 

kesildi. Açılışın ardından davetlilere öğle yemeği ik-

ram edildi. 12.6 dönümü kapalı alan olmak üzere 

yaklaşık 50 dönümlük bir alan üzerine inşa edilen 

yeni hal binası 10 milyon TL’ye mal oldu. İçerisinde 

34 dükkan ve 4 soğuk hava deposu bulanan tesisin 

Çorum’un önümüzdeki 30-40 yıllık ihtiyacına cevap 

vereceği belirtildi.

Teşvik amaçlı yapılan ilimizde ilk defa gerçekleştiri-
len Bozboğa köyündeki kuru mısır hasatına Meclis 
Başkanımız Mustafa Boyraz, Yönetim Kurulu Başka-
nımız Ali Bektaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı-
mız Hasan Kılıçarslan, Yönetim Kurulu Üyemiz Reha 
Kip ile Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürü E.Elfaz Er-
miş katıldı.
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Sebze Meyve Hali Açılışı

Teşvik Amacıyla Ekilen 
Mısırda Hasat Zamanı
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Trakya Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü ile ortaklaşa ya-

pılan bilimsel çalışmalar sonucu, 38 çeşit çeltik arasın-

dan TR-427 ıslah kodlu çeltiğin,  diğerlerine göre üstün 

özellikler barındırdığı gözlemlenmiştir. Birkaç yıl süren 

deneme üretimlerinin sonucunda söz konusu çeşit, 

“OSMANCIK 97” adıyla tescil edilmiş, Resmi Gazetede 

yayınlanarak resmiyet kazanmıştır.

Daha sonraki yıllarda bütün üretici Osmancık 97 çeşidi-

ni ekmeye başlamıştır. 

Çorum, Türkiye’nin pirinç ihtiyacının yüzde 7’sinin kar-

şılandığı yaklaşık 60 bin tonluk bir üretim potansiyeline 

sahip, Türkiye’de çeltik üretimi yapılan en büyük 5. Hav-

za konumundadır. Çorum’da 2 bin 500 hektar çeltik 

arazisi ile en geniş çeltik havzası Osmancık ilçesinde 

olup yılda yaklaşık 20 bin ton üretim Osmancık ilçesine 

gerçekleştirilmektedir. İlçede 8 çeltik fabrikası bulun-

maktadır.

Çorum’da çeltik, 2 bin 372 ailenin geçim kaynağıdır.

Osmancık Pirinci, Türkiye’nin dört bir yanında yaygın-

laşmış ve Osmancık 97, ülkede en çok ekilen çeltik 

çeşidi olmuştur. Ayrıca Rusya, Bulgaristan, İspanya ve 

Yunanistan’da ekildiği gibi yurt dışında yaygınlaşması 

sürmektedir.

Pirinç Sabunu

Osmancık 97 markası ile ünlenen pirinçten üretilen 

sabunun, diğer sabunlara oranla birçok faydalı özelliği 

vardır. Hiçbir katkı maddesi içermeyen, doğal özelliği-

nin yanı sıra, birçok cilt hastalığına da iyi gelmektedir. 

Cildi besleme özelliği bulunur. Ayrıca, pirinç sabunu 

doğal nem dengesini koruyup, kan dolaşımını hızlan-

dırmaktadır. Cildi yumuşatma ve yaşlanmayı geciktirme 

özelliği de bulunan doğal pirinç sabunu, aynı zamanda 

cilde parlaklık verir.

Pirinç Kolonyası

Osmancık Pirincinden üretilen pirinç kolonyası ben-

zersiz ve hoş kokusu ile son zamanlarda tercih edilen 

bir kozmetik ürünü haline gelmiştir. Piyasada yaygınlaş-

ması sürmektedir.

Osmancık Pirinci
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Pirinç Helvası

Pirincin birçok çeşit yemeğinin yapıldığı bilini-

yor. Ancak pirinç helvası farklı bir lezzet olarak 

karşımıza çıkıyor. 

Osmancık Tarihçe

Roma ve Bizans çağında Osmancık “Pimolise-

ne” adıyla bilinen önemli bir merkezdir. Kasa-

ba, gidiş-gelişi denetleme altında bulundurma, 

vergi gümrük gibi hususların sağlanabilmesi 

için “müstahkem” hale getirilmiştir. Bu 

amaçla ırmak kenarındaki eski kentin 

kuzey-doğusundaki kayalıklar kale 

görevini üstlenmiştir. 

Osmancık 1075 yılında Türk ege-

menliğine girmiştir. Bu tarihten sonra 

Oğuzların Alayunt’lu boyundan Sor-

gun Oymağı Beyi Şerafettin Osman 

Gazi bölgeye emir olarak atanınca, 

kendi oymağının adını buraya vermiş ve kentin Eflanos 

olan ismi Sorgun olarak da anılmıştır. 

Şerafettin Osman Gazi Osmancık’ta oturmuş, buradan 

İskilip, Hacıhamza ve Çorum havalisini yönetmiştir. 

1177 yılında Danişmentlerin yıkılmasından sonra Os-

mancık, Anadolu Selçuklu Devleti’nin yönetimine geç-

miştir. Osmancık’ın Osmanlı ülkesine katılması, XIV. yy. 

sonlarında (1389), Yıldırım Bayezid tarafından olmuştur.

1423 yılında Amasya’ya, 1596 yılında Çorum Sancağına, 

1864 yılında yeniden Amasya’ ya bağlanmış, 1924 yılın-

da Çorum İlinin ilçesi olmuştur.

Osmancık Genel Bilgi

İlçemiz Osmancık, 5000 yıllık tarihe sahip, birçok me-

deniyete ev sahipliği yapmış önemli bir yerleşim birimi-

dir.

Hititler, İyonlar, Romalılar, Lidya ve Likyalılar, Rumlar, 

Selçuklular ve onlara bağlı Danişmentliler, Osmanlılar 

yerleşmiş, yönetmişlerdir.

Bazı tarihi kaynaklarda Osmanlı İmparatorluğunun 

kurucusu Osman Gazi’nin ilçemizde doğduğu ve Os-

mancık adının buradan geldiği belirtilmektedir.

Bu tarihsel geçmişten günümüze birçok tarihi eser 

intikal etmiştir. Kandiber Kalesi, Koyunbaba 

Köprüsü,  Kale Kitabesi, İmaret Camii, Akşem-

seddin Medresesi, Koyunbaba Türbesi, Paşa 

Hamamı, Tarihi Çeşmeler bunlardan bazıları-

dır.

Osmancık, Pirinci ile ün yapmış 1997 yılında 

bölgede keşfedilen çeltik türüne Osmancık 97 

ismi verilmiştir.

Kızılırmak’ın içerisinden geçtiği iki şehirden biri-

sidir ve tarihi dokusu, doğal güzellikleri, Anado-

lu’nun öz kültürünü koruyan nadide 

bir yerleşim birimidir.

Coğrafi Olarak Osmancık 

Osmancık; Karadeniz Bölgesinde, 

Orta Karadeniz ve Batı Karadeniz bö-

lümünün kesiştiği yerde bulunmakta-

dır. Çorum’un kuzeyinde yer alır.

İİç Anadolu Bölgesi ile Samsun-İstan-

bul yollarının kavşak noktasındadır. Kuzeydoğusunda 

Samsun, Doğusunda Amasya ve Kuzey Batısında Sinop 

İllerine komşudur. Kuzey doğusunda, Samsun İli Ve-

zirköprü İlçesi; doğusunda, Amasya İli Gümüşhacıköy 

İlçesi; güneydoğusunda Amasya İli Hamamözü İlçesi; 

güneyinde Dodurga ve Laçin İlçeleri; güneybatısında 

İskilip İlçesi; batısında Kargı İlçesi; kuzeybatısında Sinop 

İli Saraydüzü İlçesi bulunmaktadır. İlçe kuzey Kızılırmak 

havzası içerisinde konumlanmıştır. 

Rakım   : 420 METRE

Toplam Yüzölçümü : 1.202.500 Dekar

Ormanlık Alan  : 783.100 Dekar %65

Tarım Alanı  : 254.456 Dekar %21

Otlak ve Çayırlık Alan : 95.550 Dekar  %8

Yerleşim Alanı  : 10.200 Dekar %1

Kayalık Alan  : 34.620 Dekar  %3

Su Yatakları  : 24.574 Dekar %2

TÜİK verilerine göre Çorum’un nüfusu düzenli olarak 

artan tek ilçesi Osmancık’tır. 2013 yılı adrese dayalı nü-

fus kayıt sistemine göre ilçe merkezinde kadın nüfusu 

13 bin 832, erkek nüfusu ise 13 bin 559 kişidir. Kırsal 

nüfus 16.730, İlçe merkezi 27.391 olup, toplam nüfu-

su 44.121’dir. Köy sayısı 55, ilçe merkezi mahalle sayısı 

18’dir.
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Tahıl, bazı bitkilerin yenilebilen tohumlarıdır. Buğday, 

çavdar, mısır, pirinç ve yulaf gibi tahıl taneleri ve bun-

lardan yapılan un, makarna, şehriye, bulgur, yarma, 

gevrek ve benzeri ürünler bu grup içinde yer alır. Tahıl 

taneleri öz, kabuk (kepek) ve çekirdekten oluşur.

Öz kısmı (Endosperm): Tanenin yaklaşık %83’ünü oluş-

turur. Enerji deposudur. Genellikle nişasta parçacıkları 

ile proteinden oluşmuştur. Öz kısmının kabuğa yakın 

kısımları protein, iç kısımları ise daha çok nişasta kapsar. 

Az miktarda sakkaroz (çay şekeri) ve dekstrin içerir.

Kabuk (Kepek): Dış kısmı kaplayan kabuk, tanenin 

%14.5’ini oluşturur. Öğütülmede kepek olarak ayrılır. Ka-

buğunda posa öğeleri fazladır. Bunun yanında, protein 

ve mineral ile B grubu vitaminleri de bu kısımda daha 

yoğundur.

Çekirdek (Embriyo): Tanenin %2.5’ini oluşturur. Pro-

tein, yağ, vitamin ve mineraller öz kısma oranla daha 

yoğundur. E vitamini içerir.

Tahıl tanesinin genel bileşimi: -14 su, %69-75 karbon-

hidrat, %8-12 protein, %1-5 yağ, %1-2 mineral’dir.

Protein: Proteinler vücudun en küçük parçası olan 

hücrenin ve metabolik olayları katalize eden enzimle-

rin yapısını oluşturur. Vücudun büyümesi, eskiyen do-

kuların onarımı, kas, saç, tırnak, kan hücreleri gibi yeni 

dokuların sürdürülmesi, hormon üretimi ve enerji kay-

nağı olarak proteinli besinlere gereksinim vardır. Fakat 

protein, enerji kaynakları yetersiz olduğu zaman enerji 

için kullanılmaktadır. Proteinler, hayvansal ve bitkisel 

olmak üzere iki temel kaynaktan sağlanmaktadır. Hay-

vansal proteinler et, balık, tavuk, yumurta, peynir, süt; 

bitkisel proteinler bezelye, kuru baklagiller, patates, yağlı 

tohumlar, un, ekmek ve diğer tahıl ürünleridir.

Proteinler, amino asitlerin birleşmesinden oluşmakta-

dır. Amino asitlerin bir kısmı insan vü-

cudunda yapılabilmekte ve birbirine 

dönüşebilmekte, bir kısmı ise yapıla-

mamaktadır. Vücutta yapılamayanlara 

“esansiyel amino asit” (dışarıdan be-

sinlerle alınması gerekenler) denmek-

tedir. Yapılarında elzem amino asitleri 

gereksinim kadar bulunduran besinle-

re “iyi kaliteli protein kaynakları” adı ve-

rilmektedir. Besinlerimizde farklı kalite 

ve miktarda amino asitler bulunmakta, 

bu kalite /miktar oranı proteinlerin “bi-

yolojik değeri” olarak bilinmektedir.

Proteinler, özellikle büyüme ve geliş-

mekte olan çocuklar için önemlidir. 

Biyolojik değeri en yüksek olan pro-

tein kaynağı anne sütüdür. Anne sütü 

örnek protein içerir. Bu nedenle anne-

ler mümkün olduğu kadar ilk 6 ay be-

beklerini emzirmeye teşvik edilmelidir. 

Tahıllar ve Beslenmedeki Önemi

Prof. Dr. Hilal Mocan
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Anne sütünden sonra biyolojik değeri 0 olan yumurta 

ve ona yakın balıktır. Biyolojik değeri 50-100 arasında 

olan besinler et, süt, beyaz pirinç, kepekli pirinçtir. Bi-

yolojik değeri 0-50 arasında olan besinler kepekli tahıl 

ürünleri, yerfıstığı, kuru baklagiller, patatestir. Hayvansal 

kaynaklı besinler, fazla ve kaliteli protein içermekte fakat 

yağ içeriklerinin yüksek olması dezavantajlarını oluştur-

maktadır.

Esansiyel amino asitleri yeterli oranda içeren iyi kali-

teli protein kaynakları, büyüme ve yıpranan dokuların 

onarımı için gereklidir. Kuru baklagiller ve tahıllarda ise 

bir veya birkaç elzem amino asit eksik olduğundan 

düşük kaliteli protein kaynağıdırlar ancak birlikte tüke-

tildiklerinde kaliteleri yükselmektedir. Ayrıca süt ve süt 

ürünlerinin, kuru baklagiller ve tahıllarla karıştırılarak tü-

ketilmesi bitkisel proteinin yararlılığını artırmada iyi bir 

seçim olmaktadır. Bu karışımlar özellikle vejetaryenler 

için önemlidir.

Protein kalitesini artırmak için tahıllar (ekmek, pilav, 

makarna, un, mısır…) süt ve süt ürünleri (süt, yoğurt, 

peynir…) veya kuru baklagiller (kuru fasulye, nohut, 

mercimek…) ile birlikte tüketilmelidir. Türk mutfağında 

yer etmiş kuru fasulye – pilav buna 

verilebilecek en güzel örnektir. Bunun 

dışında tahıl gevreği ve süt, yoğurtlu 

makarna, mercimekli bulgur pilavı, 

peynirli sandviç, kuru baklagil ve pilav, 

yoğurtlu pirinç çorbası, tarhana çor-

bası, ezogelin çorbası, aşure ve sütlaç 

da örnek olarak verilebilir.

Bitkisel proteinler de elzem amino asit 

içermekle beraber miktarı hayvansal 

proteinlerden daha azdır. Hayvansal 

ve bitkisel kaynaklı proteinler veya bit-

kisel kaynaklı proteinler birbirleriyle ka-

rıştırıldığında yeterli elzem amino asit 

tüketilebilir.

Yağ: Çoğunluğu embriyoda bulunur. 

Tahılların yağ içeriği düşük olmasına 

karşın içeriği ağırlıklı olarak omega-6 

ve omega-9 yağ asididir. Tahıllar ko-

lesterol içermez.

Karbonhidrat: Genel olarak günlük enerjinin %55-60’ı 

karbonhidratlardan sağlanır. Tahıl tanesinde başlıca ni-

şasta, az miktarda dekstrin ve sakkaroz vardır.

Vitaminler: Tahıllar başta B1 vitamini (Tiamin) olmak 

üzere B12 vitamini dışındaki B grubu vitaminleri yönün-

den zengindirler. E vitamini içerirler.

Mineraller: Demir, çinko, selenyum, magnezyum, ba-

kır, manganez gibi eser elementler tahılların dış kısımla-

rında yoğun olarak bulunur.

Tahıllar Türk toplumunun temel besin grubudur. Te-

mel enerji kaynaklarıdır. Türkiye’de enerjinin çoğunluğu 

%70-80 tahıllardan karşılanır. Tahıllar B grubu vitaminle-

ri yönünden zengin olduklarından günlük beslenmede 

önemli yer tutar. Tahıl ve tahıl ürünleri vitaminler, mine-

raller, karbonhidratlar, az miktarda yağ ve diğer besin 

öğelerini içermeleri nedeniyle sağlık açısından önemli 

besinlerdir.

Mısırda kepek miktarı %6, buğdayda %12-15 ’dir. Öğü-

tülme işlemi ile kepek ve embriyo kısmı yoğun nişasta 

içeren endosperm kısmından ayrılır. Besin öğeleri tahıl 

tanesinin dış kısmında yoğunlaşmışlardır. Rafine edilen 

tahılın besin öğesi içeriği azalır. Rafine tahıllar rafine 

edilmeyenlere kıyasla daha fazla nişasta içerir. Sağlıklı 

beslenme için günlük diyette rafine edilmemiş tam ta-

hıl ürünlerine yer verilmelidir.

Tam tahıl ürünlerinin yararları

Kabuk ve endosperm kısmı ayrılmamış tahıllardan yapı-

lan yiyecekler protein, vitamin, mineral ve diyet posası 

yönünden zengindir. Posa içerdiği için sindirim sistemi-

nin sağlıklı olması, düzenli çalışmasını sağlar.

Yağ içerikleri düşüktür.

Yeterli protein içerirler. Tam tahıl ürünleri ve kuru bakla-

giller birlikte tüketilirse günlük önerilen yeterli ve kaliteli 

protein tüketimi sağlanır.

Tam tahıl ürünlerinin enerji değeri düşüktür.

Kan şekerini birden yükseltmez. Midenin boşalma hızı-

nı azaltır ve tokluk hissi sağlar.

Bağırsak hareketini ve dışkı hacmini artırır. Kabızlığı ön-

ler. Kaynak: www.hilalmocan.com
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İlimizde köyden şehire göçün hızlanması, şehirde va-

roşlara yerleşip orada köy yaşantısını; hayvancılık ve 

sebze yetiştiriciliği yaparak geçinmeye çalışan köylüye 

bu işi yerleşim alanının dışında yapması istenince azda 

olsa aile işletmeleri yok olmuştur. Son zamanlarda köy 

nüfusunda hızla düşüş köylü birçok alanda üretici yeri-

ne tüketici durumuna düşürülmüştür.

Küçük aile işletmelerinin faaliyetine son vermesi büyük 

sermayenin sadece kar amaçlı olarak faaliyet göster-

mesini doğurmuş buda kaliteyi ve üretim azalması so-

nucunu getirmiştir, Zaman zaman canlı hayvan ve kar-

gas ithali ise üreticiyi zor duruma sokmuştur. Geçmişte 

her yerleşim biriminden en az bir küçükbaş ve birde 

büyük baş sürüsü yayılıma çıkarken uygulanan yanlış 

politikalar yüzünden bunlara rastlanılmaz olmuştur.  

Üretimin Artırılması İçin:

Üretici ve üretici birliklerinin pratik eğitime dayalı eğiti-

me tabi tutulmalı.

Verilecek teşvik ve hibe kredilerinin eğitimde üstün per-

formans gösterenlere öncelik verilmeli.

Verilecek eğitimlerde veterinerlik temel bilgileri mutlaka 

verilmelidir. Hayvan hastalığı ve sağlığı konusunda bilgi 

sahibi olmalı ve yapılacak aşıların ücretsiz yapılması.

Bölgesel olarak uyumlu hayvan ırkları geliştirilerek ıslah 

çalışmaları acilen ve süratle yapılmalı.

Üretici dışardan ithal edilecek canlı hayvanı ve karğasa 

karşı korunması.

Meralar süratle ıslah edilip verimli duruma getirilip sınır-

ları mutlaka korunmalı.

Yem fiyatlarının sübvanse edilmesi.   

Çorum hayvan pazarının yeniden düzenlenerek üreti-

ciye modern bir hayvan Pazar yeri sağlanmalıdır.

Mezbaha sorunu süratle çözülmeli ve Çorum yüksek 

standartlı  bir kesimhaneye kavuşturulmalıdır.

Canlı Hayvan Sorunu

Recep Gür
Çorum

Kasaplar Ve Celepler 
Esnaf Sanatkarlar 
Odası Başkanlığı
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Diyagram eski Yunancadaki “Diyagrammo” 

kelimesinden gelmektedir. Geometrik figür 

donanımı anlamında olup bir şeyin grafik olarak 

anlatılması, verilerin veya bilgilerin çizimler ile 

sunulan görüntüsü olarak tanımlanmaktadır. Başka 

bir deyişle; bir sistemin nasıl çalıştığını veya bir 

bütünün parçaları arasındaki bağlantıları açıklığa 

kavuşturarak sunulan bir plan veya çizimdir. 

Kısaca diyagram; bir süreci şematik sembollerle 

çizerek anlatan bir akış şemasıdır. Diyagram 

terimi; edebiyatta bir kitabın analiz sisteminden, 

bir makinenin işlemiyle ilgili basit bir plan gibi çok 

geniş bir alanda da kullanılmaktadır. Bir akarsuyun 

debisi ve kullanım şekli ile bir ahırdaki ineklerin 

zamanında bakımlarının yapılması ve sağılmaları da 

bir diyagramla programlanabilmektedir. Değirmen 

sanayi bakımından önemli olan; diyagramın 

değirmencilikteki uygulanmasıdır.

Değirmencilik, çok geniş bir tanım ile tahılların 

öğütülerek un haline getirilmeleri veya morfolojik 

bakımdan farklılık gösteren kısımlarının aralarındaki 

fiziksel farklılıklardan yararlanarak değişik amaçlar 

için yüksek verimle elde edilmesidir. Bu süreci 

diyagram olarak şekillendirebilmek için, öğütülecek 

hammaddenin ve bu amaçla kullanılacak makine 

ve ekipman özelliklerinin çok iyi tanınması 

gerekmektedir.

Buğday değirmenciliğinde temel amaç; nişastalı 

endosperm kısmının, kepek (alöron) ve embriyo 

(rüşeym) katmanlarından ayırmak, kademeli olarak 

incelterek un elde etmektir. Bu işlem sırasında 

endospermde meydana gelecek zedelenme 

düzeyi minimum seviyede tutulmalıdır. 

*Un teknolojisi ve Değirmen Sanayi Uzmanı, Tekirdağ/TÜRKİYE

**Yrd. Doç. Dr. Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Çorum/TÜRKİYE

Değirmencilikte Diyagramın Önemi, 
Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Hüseyin T. CUMALI* ve Seçil TÜRKSOY**
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İnsanoğlu yüzyıllar boyunca buğdayı taşla ezerek, 

taş değirmenlerinde öğüterek ve en sonunda 

vals makinelerinin silindirlerinde ezerek un elde 

etmişlerdir.

Bilimsel çalışmaların neticesinde uzmanlar; 

buğday endosperminin ayni kabukta olduğu gibi 

katmanlardan oluştuğunu ve bu katmanların 

endospermin merkezinden kabuğa doğru gittikçe 

kül miktarı, gluten ve enzim miktarının değişik 

katmanlarda değişik miktarlarda bulunduğunu ve 

ekmek yapımında çok önemli bir yeri olan gluten 

yapısının da katmanlara göre değiştiğini tespit 

etmişlerdir.

Günümüzde un fabrikalarında öğütmede 

kullanılan makineler ana hatlarıyla şu şekilde 

sınıflandırılabilmektedir;

1- Valsler (Kırma ve redüksiyon valsleri) (Öğütme 

amaçlı),

2- Elekler (Eleyip un elde etmek ve 

kalibrasyonlarına göre irmikleri ayırmak için),

3- Yardımcı ekipmanlar (İrmik sasörü, kepek 

fırçası, irmik kırıcıları vs.) (Daha saf ürün ve 

yüksek verim elde etmek için).

Öğütme teknolojisinde buğdayın una işlenmesi 

kademeler halinde yapılmaktadır. Buğday kırma 

valslerinde kırıldıktan sonra elenmekte, tali 

maddeler bakiyeler olarak tekrar öğütülmek 

için diyagramda gösterilen kademelere 

gönderilmektedir. Bu kademelerin her birine pasaj 

adı verilmektedir.

Yukarda anlatılan un katmanlarının kalite tasnifi 

kadar buğdayın cinsi ve kalitesi de amaçlanan unun 

elde edilebilmesi için büyük önem taşımaktadır.

Değirmencilikte hammadde olarak kullanılan 

buğdaylar genel olarak;

1- Makarnalık

2- Un için sert

3- Un için yarı sert ve

4- Un için yumuşak buğdaylar olarak 

tanımlanmaktadır.

Bu buğday çeşitleri için kullanılan makineler ve 

diyagram ana hatlarıyla birbirine benzemekle 

beraber detaylarda ayrılmaktadır. Bu da diyagram 

tekniğinin inceliğinin temelini oluşturmaktadır.

Öğütmede, makineler ile sistemin kullanımı 

için bir reçete olan diyagramın doğru bir şekilde 

okunması ve uygulanması gerekmektedir. Bu 

durum değirmen sanayiinde bu alanda yetişmiş 

elemanların önemini açığa çıkarmaktadır. Eğitimli 

bir değirmen teknisyeni diyagramı okuyabilmeli ve 

doğru bir şekilde uygulayabilmelidir.

Kapasite ve son ürün ihtiyacı; diyagramların 

hazırlanmasında en önemli olan kriterler 

arasındadır. 30-40 ton/gün kapasiteli değirmenin 

diyagramı ile 500-600 ton/gün kapasiteli bir 

değirmenin diyagramı arasında çok büyük farklar 

bulunmaktadır. Kapasite ve son ürün farklılıkları 

yönünden klasik un fabrikaları tam tane, kadayıflık, 

yufkalık, tatlılık diyagramları ile standart ekmeklik 

un çekilen diyagramlar arasında epey ince ayrılıklar 

bulunur, irmik ise oldukça farklı bir diyagram bilgisi 

ve becerisi gerektirmektedir. Buğday haricindeki 

diğer tahıl çeşitleri (çavdar, yulaf, mısır ve yağı 

alınmış mısır irmiği vb) için geliştirilmiş diyagramlar; 

temelde hemen hemen ayni değirmen makineleri 

kullanılmasına rağmen birbirinden tümüyle ayrıdır. 

Farklı nitelikteki diyagramlar uzun seneler elde 

edilen tecrübeler ve Ar-Ge çalışmaları sonucunda 

meydana gelmiştir.

Diyagram çalışmalarında amaç; mümkün olduğu 

kadar az makine kullanmaktır. Bu, makine parkının 

maliyetini düşüreceği gibi daha az yer kaplayacağı 

için bina maliyetini, sonunda da toplam kuruluş 

maliyetini düşürecektir. Bu sebeple değirmencilik 

konusunda uzmanlaşmış firmalar hala bu konuda 

ARGE çalışmaları yapmakta ve yeni diyagram 

alternatifleri üzerinde çalışmaktadırlar. 

Günümüzde elektronik sistemlerin (PLC) 

değirmen sanayinde kullanılmaya başlamasıyla 
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uygulanan diyagramları kontrol altında tutabilen 

otomasyonlar fabrika kapasitelerinin arttırılmasında 

büyük rol oynamaktadır.

Bir un fabrikasının diyagramının hazırlanmasında 

3 önemli unsurun göz önünde bulundurulması 

gerekmektedir;

1- Kapasite: Değirmenlerin verimli 

çalışabilmesi için mutlaka diyagramda 

hesaplanmış kapasitede çalıştırılması 

gerekmektedir. Tonaj dengede gittiğinde 

randıman ve kalite de dengede gider.

2- Randıman: Nişastalı endospermin, un ve 

irmik olarak elde edebileceğimiz toplam 

miktarının yüzde oranında ifadesidir.

3- Kalite: Buğdayda kalite kullanım amacının 

bir ifadesi olarak tanımlanmaktadır.

Tablo 1’de de görüldüğü üzere % 80-85 oranında 

bulunan nişastalı endospermin uygulamada bu 

oranlarda kazınarak elde edilmesi mümkün değildir. 

İşte bu noktada diyagramcının görevi; kaliteyi 

bozmadan bu nişastalı endospermin mümkün 

olan en yüksek oranda elde edilmesini sağlayacak 

bir sistem geliştirmektir. Pratikte bu oran buğday 

türüne göre değişmekle birlikte %78-81 arasındadır 

ve kül miktarı ile doğrudan ilişkildir. Buğday unu 

tebliği kapsamında kül değerinin de önemli bir kriter 

olması nedeniyle randıman ve kül bağlantısı önem 

kazanmaktadır. Son ürün olan undaki bazı özellikler 

dışarıdan müdahale ile kontrol edilebilmekteyken, 

kül değeri için böyle bir durum söz konusu değildir.

Buğday tanesinde % 2-3 oranlarında bulunan 

rüşeym kısmı, hasat ile değirmen arasındaki 

süreçlerde mekanik yıpranmalardan dolayı kayba 

uğramakta ve değirmende ancak binde 1-3 

oranında elde edebilmektedir.

Kimyasal ve reolojik özellikleri bakımından (protein 

miktarı, kül miktarı, glüten miktar ve kalitesi, 

farinogram ve ekstensogram değerleri, zedelenmiş 

nişasta miktarı ve enzim aktivitesi) amaca uygun ve 

kaliteli unların mümkün olan en yüksek randımanda 

elde edilmesi için iyi bir diyagrama sahip olmak 

ve bunun en iyi şekilde uygulanabilmesi en 

önemli koşuldur. İyi bir diyagram planlamasında 

endospermin farklı özellik ve kalitelerinin pasajlara 

dağılımı temel esastır. Böylece belirli pasajlardaki 

unları bir araya toplayarak farklı özellikteki unları 

üretmek mümkün olmaktadır.

Üretimde buğday paçalının ve öğütmenin homojen 

olarak sürdürülmesi kalite yönünden oldukça 

önemli olup nişasta zedelenmesi ve kül oranı sabit 

tutulmalıdır. Kül miktarı düşük olan unların raf ömrü 

diğerlerine kıyasla daha uzun olmaktadır.

Unun elde edildiği nişastalı endosperm kısmı 

mikroskop altında incelendiğinde, endosperm 

hücrelerinin protein matriksi içerisine gömülü 

durumdaki nişasta granülleri ile sıkıca doldurulmuş 

olduğu görülür. Öğütmede temel esas; elde 

edilecek unun gluten ve nişasta özelliklerine zarar 

vermeden maksimum verim ile un elde etmektir. 

Öğütme prosesi ile ekmeklik un elde edilmesinde 

en önemli kalite kriterlerinden bir tanesi zedelenmiş 

Tablo 1. Buğday tanesinin farklı kısımlarının yüzde bileşimi

Miktar (%) Kül (%) Nişasta (%) Protein (%) Yağ (%) Selüloz (%)

Meyve Kabuğu 4-5 3-3.5 -- 5-6 0.5-1 30

Tohum Kabuğu 1.5-2 10-12 -- 15 0-0.5 30-35

Alöron tabaka 8-10 10-11 -- 25-30 7-10 5

Nişastalı Endosperm 80-85 0.38-0.75 78-84 10-13 1-2 0.3

Ruşeym (Embriyo) 2-3 4-6 -- 30-35 25-30 --
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nişasta miktarıdır. Nişasta zedelenmesi; protein 

ağları içerisinde düzgün bir yapıda bulunan nişasta 

granüllerinin öğütme işlemine bağlı olarak düzenli 

yapılarını kısmen veya tamamen kaybetmeleri 

olarak tanımlanmaktadır. Unda nişasta zedelenmesi 

oranının arzu edilenin üzerinde olması, ekmek 

hacmini azaltıp ekmek içi özelliklerini olumsuz 

yönde etkilemektedir. Pratikte bu olay “unun 

yanması” olarak da adlandırılmakla birlikte, söz 

konusu olay unun aşırı sıcaktan yanması değil, 

nişasta baloncuklarının aşırı patlamış olmasıdır.

Uygulamada undaki protein miktarının karesinin 

6’ya bölünmesi ile ideal nişasta parçalanması oranı 

tespit edilebilmektedir. Elde edilen rakamın 25 

olması normal sınırlar dahilinde olunduğunun bir 

göstergesidir. Protein oranı yüksek olan unlarda bu 

oran artabilmektedir.

Değirmen sanayiinde farklı ekollerden gelen 

diyagramlar kullanılmaktadır. Bu diyagramlar 

ana hatlarıyla birbirine benzemekle birlikte 

uygulamada kendilerine has özelliklere sahiptir. 

Bu durum diyagram konusunda eğitimli olmayan 

kişilerin bu farklılıkları gözeterek verimli ve kaliteli 

sonuç almalarını pek mümkün kılmamaktadır. 

Günümüzde bu karışıklığa son vermek adına sadece 

BUHLER diyagramı sembolleri ağırlıklı olarak 

kullanılmakta böylece ortak bir dil sağlanmaktadır.

Ülkemizde değirmencilik uygulamalarında 

en önemli sorunlardan biri; en uygun tabir ile 

alaylı ve okullu çalışanların ortak bir noktada 

birleşememesidir. İyi bir ustabaşının konusuyla ilgili 

işlerde bilgi ve meleke sahibi olması şart ve ona göre 

eğitim alması gerekmektedir. Çünkü laboratuvar 

analiz sonuçları ile işin gereği doğrultusunda uyum 

sağlayarak çalışmak gibi detaylara geldiğinde köklü 

bir eğitimin olması gerektiği bugünün ve geleceğin 

şartları için kaçınılmazdır. Diğer yandan; diyagram 

yapıp geliştirerek, montaj planları için gerekli bütün 

hesapları yapabilecek bir değirmen mühendisi 

yetiştirmek ile değirmenleri kusursuz işletecek 

ustabaşı yetiştirmek birbirlerinden oldukça farklıdır.

Türkiye’nin acı gerçeklerinden birisi olarak, 

dünyada kişi başına en çok ekmek tüketen 

ülkelerden biri olarak un ve fırın sektöründe 

eğitilmiş eleman ve eğitimin olmayışı önemli bir 

paradokstur. Bu neden ile “Diyagramcı” eğitiminin 

Mühendislik ana bilim dalı altında daha bilinçli bir 

eğitim ile yapılması gerekirken, ehil eleman “Usta” 

ların teknik okullardan uygulamalı eğitimler ile 

yetiştirilmesi daha doğrudur. Bu sektörün gelişmesi 

için eğitim kurumlarına destek amaçlı sektör 

firmalarının sponsorluğu ise gelişimi hızlandırılacak 

en önemli etmendir. Özellikle bu alanda yetenekli 

kişilerin iyi bir eğitim altyapısı ile geleceğin Dünya 

marka ve teknolojilerini oluşturabilmeleri oldukça 

muhtemeldir.

Bu doğrultuda öncelikle sektör sivil toplum 

kuruluşlarının eleman ihtiyaçlarını devlet kanallarına 

duyurmaları gerekmektedir. Devlet desteği ile 

günümüzde gelişen Türkiye’de artan özel eğitim 

ile sektöre bu konudaki boşluk ve potansiyel işaret 

edilerek yeni dalların açılması sağlanabilecektir. 

Gastronomi sektöründe ortaya çıkan güzel 

gelişmeler bunun en güzel örneği olup,  birçok 

özel kurslar ve üniversiteler bu konuda bölümler 

açarak uluslararası eğitim verenler seviyesinde 

işbirliği yaparak geçerli diploma almalarının da 

önünü açmış olmaktadırlar. 

Avrupa uygulamalarında değirmen 

sorumluluğunun bu konuda eğitimini ve yeterlilik 

diplomasını almış ve sektörde çıraklıktan yetişmiş 

kişilere verildiği dikkat çekmektedir. Bu durum 

günümüz değirmen sektöründe sıklıkla görülen 

mühendis – usta çekişmesine de çözüm 

getirmektedir. Sektörde çalışacak elemanların 

mutlaka eğitim alırken sektör içinden gelen ve 

çıraklık sürecinden geçmiş kişiler olmasına dikkat 

edilmesi de diğer önemli bir unsurdur. 

Yukarıda bahsedilen temel sorunların çözüme 

kavuşturulması ülkemizde değirmen sanayine hızlı 

bir ivme kazandıracaktır.
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TOBB Ticaret Borsaları Konsey toplantısı, Konsey 
Başkanı ve Polatlı Ticaret Borsası Başkanı Yahya 
Toplu’nun Başkanlığında, Konsey üyesi Borsamız 
Başkanı Ali Bektaş’ın da katılımıyla, VII.Ticaret ve Sanayi 
Şurası öncesinde gerçekleştirildi. Toplantıda, 113 Ticaret 
Borsasının öncelikli sorunları belirlendi. Toplantıda 
belirlenen bu öncelikli sorunlar belirlendi. Bunlar;

• Tarım ürünleri ticaretinin dar bir alandan çıkartılıp 
finans sistemiyle buluşturulması, elektronik ortamda 
ulusal ve uluslararası boyut kazandırabilmek için 
lisanslı depoculuk sistemi ve ürün ihtisas borsalarının 
kurulmasının büyük önem arz etmesi nedeniyle lisanslı 
depoculuk yatırımlarının teşvik edilmesi ve işletilmesi 
aşamasında destekler verilmesi gerekmektedir.

• Lisanslı Depoculuk yatırımları, beşinci bölge 
teşvikleri kapsamına ya da uzun vadeli faizsiz teşvikler 
kapsamına alınmalıdır. Bölgesel Rekabet Edebilirlik 
Operasyonel Programı kapsamında lisanslı depoculuk 
yatırımlarının desteklenmesi ve Borsaların yapacakları 
yatırımların AB yatırım öncesi yardım aracı IPARD 
tarafından verilen destekler kapsamına alınması, 
lisanslı depoculuk yatırımlarının belediye harçlarından 
muaf tutulması gerekmektedir. IPARD kapsamındaki 
desteklerden borsaların ve borsa üyelerinin doğrudan 

faydalanmasının önü açılmalıdır. 

• Bağ-Kur prim tevkifatının, borsa üyeleri tarafından 

tahsilatının zorunluluğu kaldırılmalıdır.

• Ürün ihtisas borsalarının kuruluşu bir an önce 

tamamlanmalıdır. Bu, tarım ticaretine yeni bir boyut 

kazandıracaktır.

• Ticaret Borsalarının canlı hayvan park Pazar yerlerinin 

kurulması ve işletilmesi sağlanmalıdır.

• Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), daha özerk bir yapıya 

kavuşturulmalıdır. TMO alım ve satımlarının da borsa 

satış salonlarında, borsa alım ve satım kurallarıyla 

yapılması sağlanmalıdır.

• Özellikle iklim değişikliği ile artan su sıkıntısının 

önüne geçilebilmesi için baraj ve sulama yatırımları 

artırılmalıdır. Elektirik fiyatlarının yüksek oluşu, sulamada 

maliyeti artırmakta, dolayısıyla sulamada güneş enerjisi 

gibi alternatif enerji kaynaklarının devreye sokulması 

gerekmektedir.

• Dünyada talep gören yeni ürünlerin yaygınlaştırılması 

için yeni teşvikler verilmeli, organik tarım 

yaygınlaştırılmalı, çiftçiler organik ürün yetiştirme ve 

pazarlama konusunda bilinçlendirilmelidir. 

TOBB Ticaret Borsaları Konsey 
Toplantısı
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Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ka-
tılımıyla TOBB Birlik Merkezi’nde gerçekleştirilen VII. 
Ticaret ve Sanayi Şurası’nda, ticaret ve sanayinin tem-
silcileri bütün sorunlarını ve çözüm önerilerini birinci 
ağızdan hükümetle paylaşma imkânı buldu. TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, huzur, istikrar ve reform ateşi-
nin yeniden canlandırılmasını istedi.

VII. Ticaret ve Sanayi Şurası, TOBB Başkanı M. Rifat Hi-
sarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Dönemin Başbakanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili Bakanların da katılımıyla 
TOBB Birlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ticaret ve Sa-
nayi Odaları Konseyi, Ticaret Odaları Konseyi, Sanayi 
Odaları Konseyi, Ticaret Borsaları Konseyi ile Deniz 
Ticaret Odaları Konseyi de kendilerine ait sorunları ve 
çözüm önerilerini hükümetle paylaştılar.

Şura’nın açılışında konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hi-
sarcıklıoğlu iş dünyası olarak huzur ve istikrardan yana 
olduklarını belirterek, “Ekonomide atılım yapmamızı 
sağlayan reform ateşi yeniden canlansın” dedi. İcra-
cı ve reformcu anlayışın devam ettirilmesi gerektiğini 
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Türk özel sektörünün bu 
anlayış ile büyük başarı hikayeleri yazdığına değindi.

Şura için oda, borsa ve konseylerin kapsamlı bir çalış-
ma yaptıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, özel sektö-
rün mikro ve makro sorunlarının belirlendiğini sonra 
da çözüm önerilerinin hazırlandığını anlattı.

TOBB camiasının, huzurun ve istikrarın değerini çok iyi 
bildiğini belirten Hisarcıklıoğlu, 90’larda yaşanan geliş-

melere ve sıkıntılara değindi. Bu nedenle ülke ekono-
misinde ve siyasetinde istikrarın ve huzurun devamını 
arzu ettiklerini açıklayan Hisarcıklıoğlu, “Huzur ve is-
tikrar olsun ki, ekonomide atılım yapmamızı sağlayan 
reform ateşi yeniden canlansın. Sizin her ortamda, her 
platformda bizlere destek vermeniz, bizi cesaretlen-
diriyor. Tüm yurtdışı görüşmelerinizde Türk özel sek-
törünü öne çıkarmanız, moral desteği sağlıyor. Biz de, 
sizin bu desteğinizden güç aldık. Gittiğimiz her ülkeye 
daha fazla cesaret ve özgüvenle gittik. Yaptığımız her 
işi, daha iddialı yaptık” diye konuştu.

Türk özel sektörü olarak, dün olduğu gibi yarın da, ül-
kelerini daha güçlü, milletlerini daha zengin yapmak 
için koşacaklarını bildiren Hisarcıklıoğlu şunları söyle-
di: “Sosyal sorumluluklarımızı da ihmal etmeyeceğiz. 
İşte en son Soma felaketinde, tüm Oda/Borsa ca-
miamız kanalıyla özel sektörümüz, tüm Türkiye’den 
yardım elini uzattı. Dün de, Irak’taki Türkmen ve Gaz-
ze’deki Filistin’li kardeşlerimize yönelik yardım tırlarını 
yola çıkardık. AFAD kanalıyla yardımlar 25 bin mağdur 
aileye ulaştırılacak. Ülkemiz, milletimiz, camiamız için 
çalışmaya devam edeceğiz. Ve inşallah elbirliğiyle ül-
kemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına so-
kacağız.  Çünkü biz inanıyoruz ki: Allah hiçbir emeği 
zayi etmez” dedi.

 -Başbakan Erdoğan’dan TOBB’a teşekkür

Cumhurbaşkanı ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip 
Erdoğan ise konuşmasında, “Seçilmiş bir cumhurbaş-

VII. Ticaret ve Sanayi Şurası
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kanı ile seçilmiş bir hükümet el ele vermek suretiyle 

Türkiye’yi çok daha hızlı bir uçuşa geçirecektir. Bun-

dan hiç kimsenin şüphesi ve endişesi olmasın” ifade-

sini kullandı. TOBB’un yöneticilerine ve tüm üyeleri-

ne Türkiye’nin büyümesine, demokratikleşmesine ve 

sorunların çözümüne yaptıkları katkılarından ötürü 

teşekkür eden Erdoğan, 2013’te büyümenin yüzde 4 

olduğunu, 2014’ün ilk çeyreğinde de bunun yüzde 4.3 

ile beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Erdo-

ğan, Türkiye’nin büyüme oranlarında sanayicinin, çift-

çinin, esnafın, KOBİ’lerin emeklerinin çok büyük oldu-

ğunu ifade ederek, “Bundan ötürü de sizlere ülkem ve 

milletim adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

TOBB’un sadece ekonomik büyümeye katkı yapma-

dığını, 81 vilayette ve yurt dışında örgütlendiğini dile 

getiren Erdoğan, “TOBB, ahilik geleneğini yaşatarak, 

toplumsal refaha, kardeşliğe ve dayanışmaya çok 

önemli katkılar sağlıyor” şeklinde konuştu. 

Bir önceki Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası’nın 2010 yı-

lının kasım ayında yapıldığını anımsatan Erdoğan, bu 

Şuralara mümkün olduğunca katılmaya, dinlemeye 

önem verdiğini vurguladı. Bunların dışında da TOBB 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile sık sık bir araya geldi-

ğinin ve sorunları ilk elden öğrendiğinin altını çizen 

Erdoğan, yurt dışında birçok resmi ziyarete birlikte git-

tiklerini, devlet adamları nezdinde iş adamlarının so-

runlarını dile getirdiklerini, bu sorunları çözmeye ça-

lıştıklarını, sektörel bazda çalışmalar yaptıklarını anlattı. 

VII. Ticaret ve Sanayi Şurası’na Borsamız Başkanı ve 

TOBB Ticaret Borsaları Konsey Üyesi Ali Bektaş da 

Borsamız adına iştirak etti.

Vergi Haftası nedeniyle düzenlenen ödül töreninde, 
2012 Gelir ve Kurumsal Vergi rekortmenlerine ödül 
verildi.

Anitta Otel’de düzenlenen törende Kurumlar Vergisi 
birincisi Ece Banyo adına ödülü Nuri Bülent Onur 
alırken, ikinci Supra A.Ş.’nin ödülünü de Ahmet 
Ahlatçı aldı. Kurumlar Vergisi üçüncüsünün isminin 
açıklanmasını istemediği için törene katılmadığı 
bildirildi.

Gelir Vergisi birincisinin de isminin açıklanmasını 
istemediğini ifade edilen törende ikinci Ünal 
Özçilingir’in ödülü ve üçüncü Ahmet Özdoğan’ın 
ödülü Mesut Özdoğan’a takdim edildi.

Vali Sabri Başköy, Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül, 
Defterdar İhsan Özbay, Emniyet Müdürü Halil İbrahim 
Doğan, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı Mustafa BOYRAZ ile Yönetim 
Kurulu  Başkanı Ali Bektaş ve çok sayıda davetlinin 
katıldığı gece, yemek ikramı ile sona erdi.

Vergi Ödülleri 
Sahiblerine Verildi
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Çorum İli Tarım Sektörü 
Ortak Akıl Toplantısı

29-30 Kasım 2014 tarihleri arasında ilgili Kamu Kurumu 

yetkilileri, tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren 

Sivil Toplum Kuruluşları yetkilileri ile Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı üst düzey yetkililerinin de katılımıyla 

gerçekleştirilen “Çorum İli Tarım Sektörü Ortak Akıl 

Toplantısı”na Borsamızı temsilen Başkanımız Ali Bektaş 

katıldı. Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Gürsel Küsek’in 

başkanlığında yapılan ilk günkü toplantıda Başkanımız 

Ali Bektaş, yaptığı konuşmayla sektörle ilgili konuları dile 

getirerek, konular Bakanlık yetkililerine bildirdi.

Bektaş konuşmasında “Doğu Anadolu Bölgesinde 

ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde uygulanan DAP 

ve GAP gibi kırsal kalkınma projelerinin Çorum’da 

da uygulanmasını veya bu tarz yeni kırsal kalkınma 

projelerinin üretilmesini istiyoruz. Bu yeni proje Tokat, 

Amasya ve Çorum (TAÇ) kırsal kalkınma projesi olarak 

uygulanabilir. TMO’nun alım satımını borsalarda yapması 

gerekir. Zira borsalar tarımsal ürünlerin ticaretinde 

en adil fiyatların oluştuğu piyasa konumundadır ve 

tarım sektöründe önemli bir piyasa düzenleyicisi olan 

TMO’nun ürün satışlarını borsalarda yapması önemlidir. 

Üretici ve tüketicinin mağduriyetlerini önlemek adına, 

Çorum’a canlı hayvan borsacılığının mutlaka kurulması 
gerekir. Lisanslı depoculuğun yaygınlaştırılması ve 
depolanan ürünlerde çeşitliliğin arttırılması gerekir. 
Türkiye’de parçalı arazi en çok Çorum’da bulunduğu 
için, parçalı arazilerin birleştirilmesi adına ilimiz pilot 
bölge seçilmeli, hızlı olarak arazilerde toplulaştırma 
yapılmalıdır. AB VE IPARD tarafından verilen destekleme 
fonlarında ilimizde hiç yapılmamasına rağmen beyaz 
et tavukçuluğu yer almaktadır. Buna karşın oldukça 
yaygın olarak ilimizde yapılan yumurta tavukçuluğu 
desteklemelerin dışında kalmıştır. İllerdeki ve ilimizdeki 
yaygın sektörlere göre desteklemelerin yeniden 
belirlenmesi gerekmektedir. Lisanslı Depoculukta 
uygulanan stopaj desteğinin borsamız satış salonunda 
satılan ürünler için de uygulanması, çiftçilerin borsamız 
satış salonunda yaptıkları satışlarda stopaj vergisinin 
kaldırılması en azından %2’den az olması, salondan alımı 
teşvik için oldukça faydalı olacaktır. Bunun sonucunda da 
gerçek tarım verilerinin kayıt altına alınması sağlanacaktır.  
İlimizde bulunan Obruk Barajı’ndan Çorum Ovası 
olan Derinçay’a su verilmesi, ekolojik hayatın devam 
edebilmesi için önemlidir, zira Derinçay çarpık yapılaşma 
neticesinde kurumuştur. Ürünler ekilmeden önce devlet 



ÇORUM

BORSASI

75Ticaret Borsası • Sayı: 2 • Yıl: 2 • Ocak’15

H
ab

er

tarafından verilecek desteklemelerin açıklaması gerekir, 
bu üreticilerimizi teşvik edecektir. İlimizde çekirdek 
hasatı Ağustos ayının 15’inde başlamaktadır. Ayçiçeğinin 
fon artışının hasat başlangıcında yapılması gerekir bu 
fiyat politikaları alımları %50 düşürmüştür. TMO’nun 
alış satış fiyatlarını kuraklık, iklim koşullarını dikkate alarak 
ve hasatla birlikte, hasat başlar başlamaz açıklaması 
gerekir, mahsul olduğunda yaptığı açıklama tüccarımızı 
zarara uğratmaktadır. Çorum TMO depolarında mısır 
bulunmalıdır bu ilimizdeki tavukçuluğun ve yumurta 
sektörünün gelişimi için çok önemlidir çünkü mısır 
başka illerden yüksek navlun ücretleri ödenerek tedarik 
edilmektedir. İlimizde yapılan ayçiçeği ekiminin verimi 
ve yaygınlaştırılması açısından fon artışlarının hasat 
başlar başlamaz yapılması gerekir. Tüm bölgelerde 
uygulamanın da aynı olması gerekir. Örneğin Trakya’ya 
bölgesinde fiyatlar ilimizden yüksek. IPARD’ın çiftçilere 
verdiği traktör desteğinin devam etmesi gerekir. Temel 
gıdalarda olduğu gibi (Bulgur, Un) pirinçten de %8 KDV 
alınmalıdır. Borsa tescilli pirinçlerde KDV oranının %1’e 
düşürülmesi pirinçlerde faturalı satışları artıracak, yurt 
dışı ithal pirinç girişini azaltacaktır. İçerisinde hayvan 
pazarı, mezbaha, borsa satış salonu, ziraat odası satış 
yeri, damızlık sığır yetiştiriciliği birliği gibi birliklerin yer 
bulunan tarım sitesi oluşturulması için yer tahsis edilmesi 
gerekmektedir. Hitit Üniversitesi kapsamında kurulan 
ancak faaliyet göstermeyen Veterinerlik Fakültesinin 
biran önce faaliyete geçmesi Çorum hayvancılığı için 
önem arz etmektedir. Hitit Üniversitesi bünyesinde bir 
Tohumculuk Enstitüsü kurulması, Çorum tarımının 
gelişmesi, kalite ürün üretilmesi bakımından çok 
önemlidir” dedi. 

Toplantının ikinci gününe Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Kemaloğlu 
başkanlık yaptı. İlk günde yöneltilen soruların bir bir 
değerlendirildiği toplantıda, Sivil Toplum Kuruluşlarının 
ve sektör temsilcilerinin yönelttiği 130 soru, görüş ve 
öneriler hakkında gerekli bilgiler verildi. 

Toplantıya Çorum Milletvekili ve TBMM İdari Amiri 
Salim Uslu da katıldı. Uslu yaptığı konuşmada; “Sektör 
temsilcileri ve Bakanlık yetkililerinin bir arada ilimiz 
tarımının sorunlarının masaya yatırıldığı böylesine 
önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmanın gururunu 
yaşıyoruz. Alışık olunmayan bir tarzda kamu ve sivil 
toplum kuruluşları, tarımın diğer paydaşları artık aynı 

masa etrafında sorunlarını tespit ederek beraberce 

çözüm arıyorlar. Bu, ilimiz tarımı adına büyük bir 

adımdır. Çorum tarım ve sanayisi ile adını ülke 

genelinde duyurmayı başaran önemli bir kenttir. 

Çorum’da yapacağımız projelerin başarılı sonuçlanması 

inanıyorum ki, çevre illere de örnek olacaktır. Çorum 

halkı çok müteşebbis ve çalışkandır. Girişimcilik ve 

başarı hikayeleriyle Bakanlığımızın da destekleriyle 

Çorum’da iyi bir sinerji oluşacaktır. Bakanlığımız 

yetkilileri bu toplantı sonrasında Çorum’un girişimci 

ruhunu iyi anlamış olarak, desteklemeleri sürekli hale 

getirmek, girişimciliğe süreklilik kazandırmak gibi bir 

çabanın içerisinde olacaklarına inanıyorum. Tarımı su ile 

buluşturmak, arazi toplulaştırması ile işletmeciliğe hazır 

hale getirip ürün verimliliği ve çeşitliliği ile tarımı, tarımsal 

sanayi ile buluşturmak istiyor ve tüm imkanlarımızı bu 

doğrultuda kullanıyoruz” dedi.

Toplantıda konuşulan konular ile ilgili hazırlanacak 

raporun Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı M. Mehdi 

Eker’e sunulacağını belirten Müstaşar Yardımcısı İsmail 

Kemaloğlu, tespit edilen sorunlarla ilgili olarak eksiklik ve 

aksaklıkları giderme konusunda Bakanlık olarak gerekli 

çalışmaların yapılacağını, en geç 2-3 ay içerisinde 

makul olan sorunlara somut olarak çözüm bulmaya 

çalışacaklarını dile getirdi.
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Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Bektaş, TOBB Ticaret Borsaları Konsey toplantısına 
katıldı.

TOBB Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı, TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’in de katılımıyla 
Ankara’da gerçekleştirildi. Konsey üyesi olan Çorum 
Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş da toplantıya katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu, tarım 
sektörünün dünyanın en stratejik sektörlerinden birisi 
haline geldiğine işaret ederek, bu alandaki yapısal reform 
ve dönüşümleri hızla tamamlamak gerektiğini vurguladı. 
Tarım sektörünün önemi üzerinde duran TOBB Başkanı 
“Türkiye, yüzölçümü bakımından dünyada 37. Sırada; 
ama ekilebilir arazi büyüklüğünde 12. ülkeyiz. 4 mevsimi 
bir arada yaşayan, her çeşit tarımsal ürün yetiştirmeye 
uygun topraklarda yaşıyoruz. 10 yıl önce tarımsal 
hasılada dünyada 11., Avrupa’da 4. ülkeydik. Şu an 62 
milyar dolarlık tarım hasılasıyla dünyada 7., Avrupa’da 
1. olan bir Türkiye var. Şu an Türkiye, dünya tarımsal 
üretiminde 30 üründe; dünya tarımsal ürün ihracatında 

ise 26 üründe ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Tarımsal 

ürünlerdeki net ihracatımız 5 milyar doların üzerine 

çıktı. Bu süreçte Avrupa Birliğinde tarım sektörünün 

yıllık ortalama büyümesi yüzde 0,2 olurken; bizim tarım 

sektörümüz yıllık ortalama yüzde 2,2 büyüdü” diye 

konuştu.

Türkiye genelinde 113 Ticaret Borsası ve Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği olarak bu süreçte önemli yatırımlara 

imza attıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, tarımsal üretim 

ve ticaretin daha verimli koşullarda yapılabilmesi için 

yatırımlar yaptıklarını anlattı. Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: 

“Tarımsal ürün analizi yapan aktif Laboratuvarlara sahip 

borsa sayımız 75’e yükseldi. 9 borsamızın laboratuvarı 

yetkili sınıflandırıcı, 5 Borsamızın laboratuvarı ise 

yeterlilik test sağlayıcı hale geldi. Canlı hayvan park 

Pazar yeri bulunan Borsa sayımız da 23’e yükseldi. 67 

Borsamız satış salonları ile üretici, tüccar ve sanayiciye 

hizmet veriyor. Özellikle son dönemde Borsalarımızın 

inşa ettiği satış salonları; dünyanın en modern altyapı 

ve teknolojilerini kullanıyor. Tarım ürünlerinin dünya 

standartlarında alınıp satılması sağlanıyor. Diğer yandan 

TOBB Ticaret Borsaları 
Konsey Toplantısı
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TOBB 70. Mali 
Genel Kurulu’nu 

Gerçekleştirdi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 70. Mali Genel 
Kurulu’nu gerçekleştirdi. Soma ‘da yaşanan felaket 
için yapılan saygı duruşuyla başlayan Genel Kurul’da 
konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
özel sektörün gelecekten umutlu olduğunu ifade 
ederken, yeni bir büyüme modeli ve yeni yapısal 
reformlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde TOBB Ekonomi 
ve Teknoloji Üniversitesi’nde (ETÜ) gerçekleştirilen 
TOBB 70. Genel Kurulu’na Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, 
bakanlar, delegeler ve çok sayıda basın mensubu 
katıldı.

Borsamız TOBB Delegeleri Ali Bektaş, Mustafa 
Boyraz, Ali Rıza Ünal ve Cihat Erol Turpçu ile Genel 
Sekreterimiz Funda Ertekin de TOBB 70. Mali Genel 
Kurulu’na iştirak ettiler.

Konuşmaların ardından, komisyonların 1 Ocak-
31 Aralık 2013 bütçe dönemi harcamaları ve kesin 
hesapları ile 1 Ocak-31 Aralık 2015 dönemi bütçe 
teklifleri onaylandı.

ülkemizde lisanslı depoculuk sisteminin kurulması ve 
kanuni altyapısıyla ilgili uzun yıllar çalıştık. Nihayetinde 
meclisimizde ilgili kanun çıktı. TMO ile birlikte LİDAŞ’ı 
kurarak bu anlamda faaliyet izni alan ilk şirket olduk. Bu 
attığımız adımı özel sektörümüz de takip etti. Şu an özel 
sektör lisanslı depo yatırımları da hayata geçiyor. Lisanslı 
depoculuk önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin tarım 
sektöründe küresel oyucu olmasında da büyük bir rol 
oynayacak” dedi.

En acil çözüm bekleyen konulardan birisinin Türkiye’deki 
tarım arazilerinin bölünmüşlüğü olduğunu söyleyen 
Hisarcıklıoğlu, şu an Türkiye’de 30 milyon civarında 
tarım arazi parseli bulunduğunu açıkladı. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ise 
konuşmasında, tarımsal altyapıyı düzenlemek için arazi 
toplulaştırma projesine başladıklarını ve ilgili kanunu 
çıkardıklarını bildirerek, “4,5 milyon hektar bitti, 2-2,5 
milyon hektar önümüzdeki yıl içerisinde sonuçlanacak, 
toplulaştırılabilecek toplam arazimiz 14 milyon hektar. 
Biz bunun 6-6,5 milyon hektar alanını tamamlamış 
oluyoruz. Bugünkü bütçe imkanlarını dikkate 
aldığımızda 2023’te inşallah biz bu toplulaştırmayı 
bütünüyle tamamlamış olacağız” şeklinde konuştu. 
Lisanslı depoculuğun geliştirilmesi için de çalıştıklarına 
değinen Eker, şunları söyledi: “Tarımsal üretimimizi 
geliştirip, bunun ekonomik hayata daha yüksek düzeyde 
katkı sağlamasını istiyorsak, ticaret mekanizmamızı 
geliştirmemiz lazım, çağdaş ticaret mekanizmalarını 
kurmamız lazım. Bu da ticaret borsalarından geçiyor. 
Onun için lisanslı depoculuk bunun en önemli 
ayaklarından birisi. Biz de kira desteği uygulamasını 
başlattık.”

Hayvancılığı tarımın üvey evladı olmaktan çıkarıp, 
sektörün en önemli ayağı konumuna getirdiklerini 
belirten Eker, tarıma verilen 9 milyar lira desteğin 3 milyar 
lirasını hayvancılığa yönlendirdiklerini bildirdi. Etçi sığırı 
geliştirmek için özel destekleme sistemleri getirdiklerini, 
eti etçi ırktan, sütü de sütçü ırktan almak gerektiğini ifade 
etti. Eker, gelecek dönemde, aspir, kanola, soya olmak 
üzere sözleşmeli üretimi yaygınlaştıracaklarını, 2015 
yılında hayvancılığa da 3 milyar lira destek öngördüklerini 
belirterek, çiğ sütte sözleşmeli modele geçileceğini 
bunun da üretici ve sanayici açısından önemli olacağını 
kaydetti.
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Temel Atma Töreni

TOBB İftar Yemeği

Çorum Belediyesi’nin öncülüğünde Hitit 19 Küçük 

Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından yaptırılacak 

olan 440 işyerinin temeli düzenlenen törenle atıldı. 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çorum Valisi Ahmet Kara, 

AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ve Cahit Bağcı, 

Garnizon Komutanı J. Kd. Alb. Ahmet Çelik, Belediye 

Başkanı Muzaffer Külcü, İl Genel Meclis Başkanı Halil 

İbrahim Kaya, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sami Ceylan, 

Merkez İlçe Başkanı Mustafa Köse, Çorum Ticaret 

Borsası Başkanı Ali Bektaş,  protokol üyeleri ve çok 

sayıda esnafın katıldığı törende katılımcılara İskilip 

Dolması ikram edildi.

Tören öncesi bir konuşma yapan Belediye Başkan 

Muzaffer Külcü, görev yaptıkları süre içeresinde esnaf 

dostu bir belediye olduklarının altını çizdi. Esnafa 

yönelik yaptıkları tüm çalışmaları yine esnafla istişare 

ederek hayata geçirdiklerini kaydetti. Daha önce 

KSS’de 162 dükkanı tamamlayarak esnafın hizmetine 

sunduklarını şimdi de 440 dükkanın temelini atmanın 

gururunu yaşadıklarını ifade eden Külcü, programa 

katılan tüm misafirlere teşekkür etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptığı konuşmada, 

Çorum’a her geldiğinde Çorum’u gelişmiş ve değişmiş 

bulduğunu söyleyerek, Belediye Başkanı Muzaffer 

Külcü’ye ve ekibine teşekkür etti.

10 ve 20 yıl süreyle görev yapan TOBB Genel Kurul 

delegelerine hizmet şeref belgesi ve plaketleri, 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Gümrük ve Ticaret 

Bakanı Hayati Yazıcı’nın da katıldığı törende verildi. 

Törende, Borsamız Meclis Başkanı Mustafa Boyraz ve 

Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Bektaş ile Çorum Ticaret 

ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erol Karataş da diğer 

Oda ve Borsaların Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanları 

ile birlikte hazır bulundu.

Tören iftar yemeği ile sona erdi.
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Üye Toplantımız

Traktörcüler Sitesi Açılış Töreni
Çorum Belediyesi tarafından yaptırılan Traktörcüler 
Sitesi’ni Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih 
Metin’in katıldığı törenle hizmete açıldı.

Çevreyolu kenarına inşa edilen traktörcüler sitesinin 
Türkiye’nin en modern sitelerinden birisi olurken, sitenin 
hizmete girmesiyle birlikte şehir merkezindeki görüntü 
kirliliği de tarihe karışmış oldu.

Traktörcüler sitesinin açılışına Vali Sabri Başköy, Gümrük 
ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Belediye Başkanı 
Muzaffer Külcü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı İsmail Yücel, Ak Parti İl Başkanı Ahmet Sami 
Ceylan, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Köse, Traktörcüler 
Sitesi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem 
Kırış, Başkanımız Ali Bektaş ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye gibi Çorum’un da değiştiğini ve geliştiğini ifade 
eden Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, 
“Her Çorum’a geldiğimizde çehresi değişmiş bir Çorum 
görmekteyiz. Göç veren bir il iken Çorum şu anda göç 
alan il olmuştur. Nüfusu da artmıştır” dedi.

Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Çorum Traktörcüler 
Sitesi’nin bir iki ay önce tamamlandığını dile getirerek, 
Çorum’a güzel bir eser kazandırmış olduklarını söyledi.

Traktörcüler Sitesi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı 
Muharrem Kırış, Çorum’da yaşanan değişimden 
traktörcüler esnafının da nasibini aldığını belirterek, 
“Belediye başkanımız traktörcü esnafına öncülük 
etti. Kooperatif olarak biraraya geldik ve belediye 
başkanımızın desteğiyle çalışmalarımıza başladık. Birlik 
ve dayanışma içerisinde bugünlere geldik. Artık rahat bir 
ortamda ticaret yapacağız. Traktörcüler Sitesi ile birlikte 
hem esnafımız hem de şehrimiz kazandı” ifadelerini 
kullandı.

Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Bektaş Başkanlığında, 

Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ile Çorum 

Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı Recep Gür’ün 

katılımlarıyla Borsa Kompleksinde bulunan üyelerle, 

istişare toplantısı düzenlenmiştir. 

Toplantıda bir konuşma yapan Bektaş, 2014 yılı 

içerisinde yapmış oldukları faaliyetlerle ilgili bilgi vermiştir. 

Üyelerimizde gelecek olan talep ve önerilere de her 

zaman açık olduklarını belirten Bektaş, kalkınmanın 

elbirliği ile çalışarak başarılacağının altını çizmiş, “Bizler, 

birliğimizi ve dirliğimizi gösterirsek, Allah da bize rahmet 

ve bereket verir” diyerek sözlerini tamamlamıştır. 

Üyelerimize ikram edilen  öğle yemeği ile toplantı sona 

ermiştir.
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Başkanımız ÇRT’da 
Günün İçinden 

Programına Katıldı

Başkanımız Ali Bektaş, Çorum Radyo Televizyonu 
(ÇRT)’de yayımlanan ve Ayhan AYKANAT’ın 
hazırlayıp sunduğu Günün İçinden programına 
konuk oldu. Borsa faaliyetlerini ve hububat sezonunu 
değerlendiren Bektaş, 2014 yılındaki kuraklıktan en 
çok etkilenen ve en büyük kaybı yaşayan bölgenin 
İç Anadolu Bölgesi olduğunu hatırlatarak “Yağışlar 
az olduğunda, kuraklıkta hangi ürün ekilmelidir, 
hangi ürün ekilmemelidir, bunun planlamasının 
yapılması gerekiyor. Ticareti artırmamız için sulu 
araziye geçilip, hububat ekiminin artırılması gerekir” 
dedi. Borsalarda fiyatların günlük belirlendiğinin 
altını çizen Bektaş, çiftçilerimizin Borsaya gelerek 
fiyatları takip ettiğini ve bunun sonucunda ürününü 
değerlendirdiğini söyledi. Çorum Ticaret Borsası’nın 
yıllar itibariyle işlem hacminde artışlar sergilediğini 
belirten Bektaş, Türkiye’deki Borsalar arasında 
Çorum Ticaret Borsası’nın önemli bir yeri olduğunu 
belirtti.

Borsamız 
Personelleriyle İstişare 

Toplantısı Yapıldı

Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Bektaş tarafından, 
Amasya, Merzifon ve İskilip’te bulunan 
personellerimiz ile birlikte tüm Borsamız 
personellerinin katıldığı bir değerlendirme ve istişare 
toplantısı yapıldı. 2014 yılının değerlendirilen, 
2015 yılında yapılacak çalışmalarımızla ilgili 
görüş alış verişinde bulunulan toplantıda ayrıca 
personellerimizin yaşamış oldukları mesleki 
sorunlar ve çözümleri ile daha verimli çalışılabilme 
konuları üzerinde duruldu. 
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Bektaş yayınladığı mesajında, 
“Kadın erkek eşitliği çağdaş 
toplumlar için vazgeçilmez 
bir unsurdur. Kadınlar, eş ve 
anne olmanın gerektirdiği 
sorumlulukları fedakârca yerine 
getirmelerinin yanında, yaşamın 
her alanında başarılı çalışmalara 
imza atmaktadırlar. Onların 
yaşama bakışlarındaki hassasiyet, 
sağduyu ve zekâları, hayatı her 
zaman kolaylaştırmaktadır. Tüm kadınlarımızın, 
kadın üyelerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü 
kutluyorum” dedi.

10 Nisan 1845 tarihinde kurulan ve bugün 169. 
Yılını kutlayan tüm Polis teşkilatımızın, İl Emniyet 
Müdürü Halil İbrahim DOĞAN nezdinde kuruluş 

yıldönümünü kutlayan Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali BEKTAŞ, “Halkın huzur 

ve güvenliği için görevlerini fedakârca 
yürüten polis teşkilatı, devletin en önemli 
kurumlarından birisidir. İlimiz, ülkemizin 
en huzurlu ve güvenli şehirlerindendir. 

Bunu da polis teşkilatımızın gayretli 
çalışmaları ile vatandaşlarımızın devlete ve 

milletine olan bağlılığına borçluyuz. “ dedi.

Polisliğin çok zor şartlarda yerine getirilen 
bir meslek olduğunu kaydeden Bektaş, “Her 
kademesi ile özverili çalışan Polis Teşkilatının kuruluş 
yıldönümünü kutluyor, kuruluşundan bu yana şehit 
olanlara Allah’tan rahmet, gazi olanlara sağlık ve 
mutluluk diliyorum” dedi.

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Bektaş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale 
Zaferi nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Bektaş, Türk milletinin tarih boyunca istiklal ve 
bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin 
üstünde tuttuğunu ve bu uğurda büyük bedeller 
ödediğini söyledi. Bektaş, bu aziz milletin hiçbir 
zaman esaret altında yaşamayı kabul etmediğini 
ve canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını, 
canı, kanı pahasına korumayı bildiğinin altını çizdi.

Çanakkale Zaferi’nin Türk askerinin imkansızı 
başardığı, vatan sevgisini ve iman gücünü 
en üst safhada ortaya koyduğu bir destan 
olduğunu anlatan Bektaş, “Bu destanın her 
satırında insanlık onuru vardır. Bu onur, düşmana 
sadece silahlı mücadelede değil, verdiği 
insanlık dersi örnekleriyle de baş eğdiren aziz 
Mehmetçiklerimize aittir” dedi.

Çorum Ticaret Borsası 
Başkanı 8 Mart Dünya 

Kadınlar Gününü 
Kutladı

Bektaş’tan 18 Mart 
Çanakkale Zaferi 

Mesajı

Polis Teşkilatının 
Kuruluşunun 169. Yılı
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Çorum Ticaret Borsası Başkanı Ali BEKTAŞ, 29 Ekim 

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. 

Cumhuriyetin, bu cennet vatanı inşa etmek için verilen 

topyekûn mücadeleyle bağımsızlığımızı taçlandıran 

büyük bir miras olduğunu dile getiren Ticaret Borsası 

Başkanı Ali BEKTAŞ, “Bu mirası yaşatarak Türkiye’yi 

muasır medeniyetlerin üstüne çıkarmak ve daha 

da güçlendirmek adına aynı azim, kararlılık ve ruhla 

çalışmak en asli vazifemizdir. 91. yılını kutladığımız 

Cumhuriyetimizin varlığıyla milletçe haklı bir gururu 

yaşıyoruz. Bu itibarla bağımsızlığımızın en önemli 

göstergesi olan Cumhuriyet’i bu vatana kazandıran 

başta Gazi Mustafa Kemal’i, silah arkadaşları, aziz 

şehitlerimiz ve gazilerimizi minnet ve şükranla 

anarken tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını en 

içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Borsa Meclis Üyemiz ve TOBB Delegemiz Cihat Erol Turpcu’nun doğum gününü kutladık

Cumhuriyet, Bağımsızlığımızı Taçlandıran Büyük 
Bir Mirastır

Kasaplar ve Celepler Odası’na üyelerimize hizmet 
etmek amacıyla bilgisayar ve yazıcı konusunda 

katkı sağladık.
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Osmancık İşadamları Derneği (OSMiAD) tarafından 

Ganita Park Metro Tesislerinde verilen iftarda 

ilçenin işadamları bir araya geldi. Toprak Sanayi, 

Tekstil Sanayi, Çeltik Sanayi ve turizm başta olmak 

üzere ilçe ekonomisi oluşturan çeşitli sektörlerden 

işadamlarının yoğun katılım gösterdiği iftara 

Osmancık Kaymakamı Sezgin Üçüncü, Samsun 

Vezirköprü Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Garnizon 

Komutanı Üsteğmen İrfan Kıymaz, Belediye 

Başkanı Hamza Karataş, Emniyet Müdürü Uğur 

Çalışkan, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Ali 

Bektaş ile meslek odaları, sivil toplum örgütlerinin 

temsilcileri ile çok sayıda işadamı katıldı.

OSMİAD Başkanı Sakin Bilge, Ramazan vesilesi 

ile ilçe ekonomisini oluşturan bütün sektörlerin 

temsilcilerinin bir araya geldiğini ifade etti. 

Osmancık’ta işadamlarının birlik, beraberlik ve 

kaynaşma duygusuna önem verdiğini kaydeden 

Bilge, bunun zaman zaman bazı organizasyonlarda 

öne çıktığını belirterek iftara katılanlara teşekkür 

etti. İftarın ardından tesisin botanik bahçesinde bir 

araya gelen işadamları ilçe ekonomisini ve sanayi 

sektörünün gelişimini değerlendirdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve 

Yayınlar Dairesi Başkanlığı’nca bu yıl 5’ncisi düzenlenen 

‘Tarım ve İnsan” konulu ulusal fotoğraf yarışmasının 

sergisi Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda açıldı. 

Serginin açılış kurdelesini Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 

Müdürü Erkan Elfaz Ermiş, Denizbank Şube Müdürü 

Ebru Gül Çömüz, Ziraat Odası Meclis Başkanı Saadettin 

Karaaslan, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Ali BEKTAŞ 

birlikte kestiler. Açılış konuşması yapan Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık İl Müdürü Erkan Elfaz Ermiş, serginin tarıma 

gönül veren insanların fotoğraflarından oluştuğunu 

ve fotoğrafların 81 ilde sergileneceğini belirterek, 

herkesin çektiği fotoğraflarla yarışmaya katılabileceğini 

söyledi. Serginin açılışına Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 

Müdürü Erkan Elfaz Ermiş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

İl Müdür Yardımcısı Yusuf Şahinbaş, İl Damızlık Sığır 

Yetiştiriciler Birliği Başkanı Hüseyin Cinbek, Çorum 

Damızlık Koyun Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şevket Avcı, 

İl Özel İdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, Çorum 

Ticaret Borsası Başkanı ALİ BEKTAŞ, İl Kültür ve Turizm 

Müdürü Ali Özüdoğru, Şeker Fabrikası Müdürü Öner 

Öztürk, Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanı İsmail 

Hakkı Melendiz, Ziraat Odası Meclis Başkanı Saadettin 

Karaarslan, Orman İşletme Müdürü Orhan Çatalçam, 

Tapu Kadastro Müdürü Tonguç Genç, OKA Çorum 

Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörü Özgür Yalçın, 

Denizbank Şube Müdürleri Ebru Gül Çömüz ve Ferda 

Elmacı, TSO Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Sarıaslan 

ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü personeli 

katıldı.

OSMİAD’den İftar Ödüllü ‘Tarım ve İnsan” 
Konulu Fotoğraf Sergisi 

Açıldı
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Şekerbank Gezici Şube, Çorum Ticaret Borsası 

Kompleksi’nde 1 ay boyunca hizmet verdi. Bankacılık 

hizmetlerini, Bireysel ve ticari bankacılık işlemlerini 

üretici ve tüccarın ayağına getiren gezici şube, 

Şekerbank müşterilerinin takdirini kazandı. Şubede 

Şekerbank ATM’sinden de yararlanan vatandaşlar, 

“Böylesine bir hizmete evsahipliği yapan Ticaret 

Borsası’nı da tebrik ediyoruz” açıklamasında 

bulundular. Çevreyolu Bulvarı, Ticaret Borsası, Gıda 

Toptancılar Sitesi, Yeni Hal ve Terminal gibi ticari 

merkezlerin yanı sıra Akkent Mahallesi ve okullar 

bölgesi gibi nüfusun yoğun olduğu mevkinin 

bankacılık hizmetleri açısından önemli bir arter teşkil 

ettiğine dikkat çeken vatandaşlar, bölgede kalıcı bir 

banka şubesine ihtiyaç duyulduğuna dikkat çektiler. 

Şekerbank Gezici Şube, Çorum Ticaret Borsası 

Kompleksi’nde Eylül ayı boyunca hizmet verdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Borsamız 
işbirliğinde, 2014 yılı Gıda ve Eğitim yardımları 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Her biri 50 TL 

değerinde 770 adet gıda yardımı 

ile her biri 40 TL değerinde 865 adet eğitim yardımı 

yapılarak, toplamda 1635 adet yardım Çorum ili ve 

ilçelerinde, titizlikle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Şekerbank’ın Gezici Şubesi Borsamızda

Gıda ve Eğitim Yardımı
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Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın öncülüğünde, İl 

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Türk Kızılayı Çorum 

Şubesi ile Borsamızın da destekleriyle Suriyeli 

mültecilere yardı kampanyası düzenlendi.

Vali Sabri Başköy, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan 

Candan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Ticaret 

Borsası Başkanı Ali Bektaş,  İl Müftüsü Mehmet 

Aşık ile 29 sivil toplum kuruluşunun temsilcilerinin 

katıldığı toplantıda, yardım kampanyasının detayları 

anlatıldı.

Suriye’deki iç karışıklık nedeniyle insana yakışmayan 

şartlarda hayatlarını devam ettiren Suriyeli mülteciler 

için başlatılan yardım kampanyasına katkıda bulunan 

kişi ve kurumlardan toplanan un, maya, kuru gıda, 

konserve yiyecekler, bebek maması, bebek bezi, 

bebek bakım ürünleri, şampuan, sıvı sabun, deterjan 

gibi temizlik ve hijyen malzemeleri, yetişkin bezi, 

kadın pedi, kullanılmamış giyim eşyaları, karpet, 

uyku tulumu, battaniye gibi yardım malzemeleri, İl 

Özel İdaresi’nin araçları ile konvoy halinde ihtiyaç 

bölgesine sevk edildi ve ihtiyaç bölgesinde Afet 

ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) marifeti 

ile dağıtıldı. Ayrıca, Sosyal ve toplumsal olaylar 

karşısında 

özveri ile hareket eden Sanayici 

ve iş adamlarımız yani iş dünyası ve Çorum 

Halkı, , ilk günden itibaren sağladıkları katkılarla 

Çorumlunun yardımseverliğini ortaya koymuş, 

yapılan yardımların karşılığında Türk Kızılayı Çorum 

Şubesi tarafından makbuz verilerek, bu makbuzla iş 

adamlarımız vergi muafiyeti hakkı kazanmışlardır.

2011 yılında başlayan ve 3 yıldır devam eden iç 

çatışmalar nedeniyle, 20 milyon nüfusa sahip 

Suriye’de, 10 milyon kişi acil yardıma ihtiyaç 

duymaktadır. 6,5 milyon kişinin evini terk etmesine 

sebep olan iç çatışmaların 3 milyondan fazla kişinin 

de mülteci olarak komşu ülkelere kaçmasına neden 

olmuştur. Suriyeli ilk mülteci kafilesi, Türkiye’ye 29 

Nisan 2011 tarihinde giriş yapmıştır. Bu tarihten 2 yıl 

sonra yapılan araştırmalar sonucun da ülkemizde 

21 tane mülteci kampı ve bu kamplarda yaşayan 

200 bin kişi, kamp dışında yaşayan en az 400 bin 

kişi olduğu bilinmektedir.

Suriyeli Mültecilere Yardım
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Ankara Ticaret Borsası’na Ziyaret

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Ali Bektaş Başkanlığında Yönetim 

Kurulu ve Meclis Üyelerinden oluşan bir 

heyet Ankara Ticaret Borsası’nı ziyaret 

ederek,  Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim 

Kurulu Başkanı Faik Yavuz’la karşılıklı görüş 

alış verişinde bulundu.  ATB’nin yeni hizmet 

binasında incelemelerde bulunan ve ATB 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa 

Bakiler ile Yönetim Kurulu Üyesi Celal 

Yıldırım’dan bilgi alan Çorum Ticaret Borsası 

heyeti,  daha sonra da ATB Et Borsası’nı 

ziyaret etti. ATB Et Borsası’nın işleyişi hakkında 

da bilgi alan Çorum Ticaret Borsası heyeti, 

ATB’nin gerçekleştirmiş olduğu yatırımlardan 

etkilendiklerini belirterek, tesislerin Türkiye’ye 

örnek olacak nitelikte olduğunu belirttiler.

ATB’yi ziyaret eden Çorum Ticaret Borsası 

heyetinde, Yönetim Kurulu Başkanı Ali 

Bektaş’ın beraberinde Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcıları İ.Turan Ünlü ve Hasan Kılıçarslan 

ile Meclis Başkan Yardımcıları Mehmet Seçgel 

ve Erkan Kanıtemiz, Meclis üyesi Mustafa 

Şükrü Abraş yer aldı.

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Ali Bektaş ve Yönetim Kurulu üyeleri, 

Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül’ü 

ziyaret etti. Ziyarette Ticaret Borsası’nın 

çalışmaları hakkında bilgi veren başkan Ali 

BEKTAŞ, Başsavcı Yurdagül’e yeni görevinde 

başarılar diledi. Adaletin olmadığı yerde kaosun 

hakim olacağını dile getiren Bektaş, demokrasi 

ve hukukun üstün olduğu ülkelerin geliştiğini 

belirtti. Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk 

Yurdagül ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti 

dile getirerek borsa yöneticilerine teşekkür etti.

Çorum Ticaret 
Borsası’ndan Başsavcı 

Yurdagül’e Ziyaret 
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Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mustafa 

Boyraz ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş, 

Çorum Barosu’nu ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Ali Bektaş, gerçekleştirilen genel 

kurulda Baro Başkanlığına seçilen Av. Altan Akpınar 

ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.

Türkiye’de herkesin adalete ihtiyacının olduğunu 

dile getiren Beşkan, adaletin olmadığı yerde 

ne barıştan ne de toplumsal huzurdan söz 

edilemeyeceğini söyledi. Bektaş, adaletin tesisi 

noktasında avukatlara büyük görevler düştüğünü, 

bu noktada avukatların sorumluluğunun büyük 

olduğunu dile getirdi.

Ticaret Borsası olarak Baro’nun her zaman 

yanında olduklarını dile getiren Bektaş, Akpınar ve 

yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar 

diledi.

Baro Başkanı Altan Akpınar da, ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti dile getirerek, borsa yöneticilerine 

teşekkür etti.

Çorum Ticaret Borsası yönetim kurulu ve 
meclis üyeleri, Belediye Başkanı Muzaffer 
Külcü’yü ziyaret etti.

Borsa olarak amaçlarının tarım ve hayvancılığı 
geliştirerek hem Çorum’un hem de ülke 
ekonomisine katkıda bulunmak olduğunun 
altını çizen Bektaş, bu konuda toplumun tüm 
kesimleriyle işbirliği yapmaya hazır olduklarını 
belirterek, borsa kompleksinin alt yapı 
eksikliklerinin giderilmesinde verdiği katkılardan 
dolayı Başkan Külcü’ye teşekkür etti. 

Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, ziyarette 30 
Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde ikinci kez 
belediye başkanı seçilen Muzaffer Külcü’yü 
kutlayarak yeni görevinde başarılar diledi. 
Borsa olarak amaçlarının tarım ve hayvancılığı 
geliştirerek hem Çorum’un hem de ülke 
ekonomisine katkıda bulunmak olduğunun 
altını çizen Bektaş, bu konuda toplumun tüm 
kesimleriyle işbirliği yapmaya hazır olduklarını 
açıkladı. Bektaş, borsa kompleksinin alt yapı 
eksikliklerinin giderilmesinde verdiği katkılardan 
dolayı Başkan Külcü’ye teşekkür etti. Belediye 
Başkanı Muzaffer Külcü ise, Ticaret Borsası 
ile birlikte kente bölgenin en modern hayvan 
pazarlarından birisini kazandıracaklarını belirtti. 
Külcü, borsanın ticaret hacminin artmasının 
Çorum ekonomisine olumlu yansımalarının 
bulunduğunu belirtti.

Çorum Ticaret 
Borsası’ndan Baro 
Başkanı’na Ziyaret

Borsa’dan Külcü’ye 
Hayırlı Olsun Ziyareti 
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Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Bektaş ve Meclis Üyeleri Çorumlu İşadamları 
ve Sanayicileri Derneği Başkanı  (ÇORSİAD) Halis 
Durkaya’yı ziyaret etti.

Ziyarette Ali Bektaş Çorumlu işadamlarını, ar-
ge çalışmalarını yapıp iş ve istihdam kaynaklarını 
kullanarak Çorum’a yatırım yapmaya davet etti. 
Bektaş, Çorum Ticaret Borsası çalışmaları ve işleyişi 
ile Çorum tarım ve sanayisi hakkında bilgi verdi.

ÇORSİAD Başkanı Halis Durkaya da Çorum 
Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş ile Meclis 
üyelerinin Ankara’da bulunan merkezlerini ziyaret 
etmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, 
Ankara iş dünyası ve ÇORSİAD çalışmaları hakkında 
belgi verdi.

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Bektaş, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği 
(ÇESOB) Başkanlığı’na yeniden seçilerek güven 
tazeleyen Yalçın Kılıç’ı kutladı.

Ticaret Borsası Yöneticileri ile ÇESOB Başkanı 
Kılıç’ı makamında ziyaret ederek kutlayan Borsa 
Başkanı Bektaş, Kılıç’a başarılarının devamını 
diledi. Gerek Borsa’nın gerekse ÇESOB’un 
Çorum’un önde gelen sivil toplum kuruluşları 
arasında olduğunu ifade eden Bektaş, koordineli 
çalışmayla Çorum başta olmak üzere esnaf ve 
sanatkârların daha da kalkınacağını kaydetti.

ÇESOB Başkanı Kılıç’ın bugüne kadar başarı ile 
ifa ettiği görevini, bundan sonra da başarıo ile 
ifa edeceğine inancının tam olduğunu aktaran 
Ali Bektaş, esnafı ilgilendiren tüm konularda 
ÇESOB ile her aman istişare halinde olmayı 
sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 
ÇESOB Başkanı Kılıç, hep birlikte çalışırlarsa kentin 
ekonomisine daha çok can verileceğini belirterek, 
birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Kılıç, 
“Her sorunun aşılmasında en önemli mihenk taşı, 
ortak iradedir” dedi.

ÇESOB Başkanı

Yalçın Kılıç’a Kutlama

Bektaş’tan ÇORSİAD 
Üyelerine Yatırım Daveti

Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet 

Yolyapar’a kardeşi Gazeteci Mustafa Yolyapar’ın 

vefatı nedeniyle, Meclis Başkanımız Mustafa 

Boyraz, Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Bektaş ve  

Meclis Üyemiz Satılmış Boya taziye ziyaretinde 

bulundu.

Yolyapar’a Taziye 
Ziyareti
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“Borsa, kayıt dışı ekonominin önlenmesine katkı 
sağlıyor” 

Çorum Ticaret Borsası Meclis ve yönetim kurulu 
üyeleri Çorum Defterdar Ali Sormaz’a kutlama 
ziyaretinde bulundu. Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
Muştala Boyraz ve yönetim kurulu üyelerinin hazır 
bulunduğu ziyarette Ticaret Borsası Başkanı Ali 
Bektaş, Defterdar Sormaz’a yeni görevinde başarılar 
diledi. Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Alı Bektaş, 
borsanın serbest piyasa kurallarının yerleştirilmesinin 
yanı sıra kayıt dışı ekonominin önlenmesi gibi 
önemli bir görevi de üstlendiğini söyledi Bu konuda 
ilgili kamu kurumlarıyla koordineli bir şekilde 
çalıştıklarını dile getiren Bektaş, maliye teşkilatının 
vatandaşlarda vergi bilincinin artırılması amacıyla 
yaptığı faaliyetleri de önemsediklerini belirtti 
Verginin ülke kalkınmasında büyük rol oynadığını 
dile getiren Bektaş, vergilendirilmiş kazancın kutsal 
olduğunun toplumun tüm katmanları tarafından 
iyi bilindiğini sözlerine ekledi Defterdar Ali Sormaz 
ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
Bektaş ve borsa yönetim kurulu üyelerine teşekkür 
etti. 

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali 

BEKTAŞ, Dost Haber’in 20. kuruluş yılını kutladı. 

Bektaş, Dost Haber’in kurulduğu günden bu tarafa 

ilkeli yayıncılığı ön planda tuttuğunu vurgulayarak, 

“Dost Haber’in Çorum’u kucaklayan, dürüst, 

seviyeli, birleştirici, tarafsız, herkese ve her kesime 

eşit mesafede, objektif olmayı kendine şiar edinerek 

yayın hayatını sürdürmesini büyük bir takdirle 

izliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Dost Haber’e 

aynı ilkeli yayın anlayışıyla nice yıllara erişmesini 

diliyorum.” dedi. Dost Haber Sabihi Sadık Örgel’de 

Borsa Başkanı Ali Bektaş’a ziyaretinden dolayı 

teşekkür etti.

Çorum Ticaret Borsası Başkanı ALİ BEKTAŞ, İI Emniyet 

Müdürü Salih Erkan Tarancı’yı ziyaret etti. Yönetim Kurulu 

üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette Bektaş, Emniyet 

Müdürü Tarancı’ya yeni görevinde başarılar diledi. 

Çorum’un huzur kenti olduğunu dile getiren Bektaş, 

polis teşkilatına bugüne kadar 

yaptıkları özverili çalışmalardan 

dolayı teşekkür etti. Ziyaretten 

duyduğu memnuniyeti dile 

getiren Emniyet  Müdürü Salih 

Erkan Tarancı ise, devraldığı 

hizmet bayrağını daha ileri 

taşıyacağını belirtti.

Ticaret Borsası’ndan 
Defterdar Sormaz’a 

Kutlama 

Bektaş Dost Haber’in
20. Yılını Kutladı

Ticaret Borsası’ndan 
Tarancı’ya Kutlama
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24 Şubat-02 Mart tarihleri arası 25.Vergi Haftası 
olması dolayısıyla İl defterdarı İhsan ÖZBAY, Borsa 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali BEKTAŞ ve Yönetim 
Kurulu ve Meclis Üyeleri ile birlikte ziyaret edildi.

Defterdar Özbay ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirirken, “1990 yılından bu yana kutlanmakta 
olan Vergi Haftasının amacı; Verginin önemini 
toplumun tüm kesimlerine anlatabilmek, 
kamuoyunda sağlıklı bir vergi bilincini oluşturmak 
ve vergiye gönüllü uyumu artırmaktır. Köklü 
bir vergi bilincinin ve vergiye gönüllü uyumun 
oluşturulamadığı bir toplumda yeterli düzeyde vergi 
toplanamayacağı açıktır. Vergi Haftası etkinlikleri ile 
vatandaşlarımızda vergi bilincinin oluşturulması, 
vergiye gönüllü uyumun sağlanması, idare - mükellef 
arasında güven ortamının sağlanması ve verimli bilgi 
akışının gerçekleştirilmesi suretiyle değişimin sürekli 
hale getirilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, 
Vergi Haftasında bir taraftan geleceğimizin vergi 
konusunda bilinçli ve kararlı mükellefleri olacak 
çocuklarımıza ve gençlerimize Vergi ve Gelir 
İdaresi tanıtılırken, diğer taraftan mükelleflerimiz 
ve vatandaşlarımızla çeşitli platformlarda bir araya 
gelerek etkili bir iletişim ortamının sağlanmasına 

çalışılacaktır” dedi. Vatandaşlarımıza vergi vermenin 
bir ödev, bir zorunluluk ama bunların hepsinin 
ötesinde bir vatandaşlık görevi olduğunu hatırlatan 
Özbay, “Sağlıklı vergi toplamanın temeli, kayıt 
dışı ekonominin kayıt altına alınmasına ve belge 
düzeninin yerleşmesine dayanır. Bu nedenle haksız 
rekabetin, gelir dağılımındaki adaletsizliğin, sosyal 
dengelerdeki huzursuzluğun, kamu yatırımlarındaki 
azalmanın ve toplumsal değerlerdeki aşınmaların 
önlenmesi için kayıt dışı ekonominin kayıt altına 
alınması bir zorunluluktur. Ticaret Borsası olarak da 
kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasında çok 
önemli bir görevi yerine getirmenizden dolayı sizleri 
kutluyorum” dedi. 

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş da, Borsamız ve 
Vergi dairelerinin bugüne kadar uyum içerisinde 
çalışmalarının bundan sonra da devam edeceğini 
belirtti. Bektaş, “25.Vergi Haftası hepimize kutlu 
olsun. Ekonomiyi kayıt altına almadaki görevimizin 
öneminin farkındayız. Tüm mükellefler vergilerini 
zamanında ve tam olarak yatırmaya devam ettikçe 
ülkemiz kalkınacaktır. Ülkemizin kalkınması, 
birliğimizin ve dirliğimizin bozulmaması en büyük 
dileğimizdir” dedi.

Vergilendirilmiş Kazanç Kutsaldır
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Çorum Ticaret Borsası Meclis üyeleri, Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Bektaş Başkanlığında Polis 
Teşkilatının 169. Kuruluş yıldönümü nedeniyle 
dönemin İl Emniyet Müdürü Halil İbrahim Doğan’ı 
ziyaret etti.

Çorum’un Türkiye’nin en huzurlu ve güveli 
şehirlerinden birisi olduğunu dile getiren Borsa 
Başkanı Ali Bektaş, bu güven ve huzur ortamının 
gerçekleşmesinde büyük bir özveri ve fedakârlık 
gösteren polis teşkilatına teşekkür etti.

Emniyet Müdürü Halil İbrahim Doğan ise, bu 
başarının sağlanmasında güvenlik görevlilerin 
gayretli çalışmasının yanı sıra Çorum halkının 
sağduyulu yaklaşımı ve güvenlik kuvvetlerine verdiği 
desteğin rolünün de büyük olduğunu söyledi. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Doğan, Borsa Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerine 
teşekkür etti.

Çorum Ticaret Borsası Yönetimi, Hitit 
Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği’ni ziyaret 
etti. Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Bektaş, beraberinde yönetim kurulu 
üyeleri ile birlikte Hitit Gazeteciler ve 
Yayıncılar Derneği Başkanı Birkan Demirci’ye 
“hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu. Bektaş, 26 
Nisan tarihinde yapılar genel kurulla göreve 
gelen Birkan Demirci başkanlığındaki Hitit 
Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği yönetim 
kurulunu tebrik etti. Hitit Gazeteciler ve 
Yayıncılar Demeği yönetim kurulunu tebrik 
eden ve çalışmalarından başarılar dileyen 
Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, basının 
toplumun bilinçlenmesi ve kurumların 
faaliyetlerinin duyurulması konusunda köprü 
görevi yaptığını söyledi. Hitit Gazeteciler ve 
Yayıncılar Derneği Başkanı Birkan Demirci 
de Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş ve 
yöneticilerinin ziyaretinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

169. Kuruluş Yılı 
Nedeniyle Doğan’a 

Ziyaret

Borsa’dan HGYD’ye 
Ziyaret 
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Çorum Ticaret Borsası Başkanı Ali BEKTAŞ, Kutlu 
Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında İl Müftüsü 
Mehmet Aşık’ı ziyaret etti. Ticaret Borsası Başkanı 
ALİ BEKTAŞ, âlemlere rahmet olarak gönderilen 
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (SAV) doğduğu 
günden, kıyamet kopuncaya kadar, gelmiş ve 
gelecek, bütün varlıkların, her bakımdan en üstünü 
olduğunu belirterek, “Sevgili Peygamberimizin güzel 
ahlakı, adaletli, şefkatli, merhametli, barışçı, sabırlı, 
cesur ve kararlı karakteri tüm insanlar için örnek 
olmuştur” dedi. Bektaş, Kutlu Doğum Haftası’nın 
tüm insanlığa hayırlar getirmesi için temenni de 
bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Müftü Mehmet Aşık ise, borsa yöneticilerine 

teşekkür ederek, bu haftanın her yıl farklı bir tema 

ile kutlandığını ve bu yıl “Hz. Peygamberimiz, Din ve 

Samimiyet” temasının işlendiğini belirtti. 

İl Genel Meclis Başkanı Halil İbrahim Kaya’ya 
yeni görevinden dolayı gerçekleştirilen ziyaretler 

kapsamında, Ticaret Borsası da bir hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu. Dün gerçekleştirilen ziyarette 
İl Genel Meclis Başkanı Halil İbrahim Kaya, Ticaret 
Borsası Başkanı Ali BEKTAŞ ve Yönetim Kurulu 
Üyelerini makamında konuk etti. Ticaret Borsası 
Başkanı Ali BEKTAŞ, şahsı ve kurumu adına İl 
Genel Meclis Başkanı Halil İbrahim Kaya’ya yeni 
görevinde başarılar diledi. İl Genel Meclis Başkanı 
Halil İbrahim Kaya ise, Ticaret Borsası Başkanı Ali 
BEKTAŞ ve Yönetim Kurulu Üyelerine ziyaretlerinden 
dolayı teşekkür etti ve hep beraber Çorum için 
çalışacaklarını söyledi.

Borsa Yönetiminden Kaya’ya Ziyaret 

Kutlu Doğum Haftası Kapsamında Aşık’a Ziyaret



Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş ile Meclis üyeleri, 17 Ocak 2014 tarihinde yapılan seçimler sonucu Kasaplar ve Celepler Odası Başkanlığına seçilen Recep GÜR’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gür’e Hayırlı Olsun Ziyareti
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Çorum Ticaret Borsası Başkanı ALİ BEKTAŞ, büyük 
yatırımın eğitime ve insana yapılan yatırım olduğunu 
söyledi. Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Bektaş ve Başkan Yardımcısı Hasan Kılıçarslan, İl 
Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük’ü makamında 
ziyaret etti. Eğitimi önemsediklerini dile getiren 
Bektaş, kurum olarak imkanlar ölçüsünde eğitime 
katkı sunduklarını dile getirdi. Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği tarafından Organize Sanayi Bölgesi’ne 
Endüstri Meslek Lisesi yaptırıldığını hatırlatan 
Bektaş, TOBB’un her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere 
çeşitli eğitim yardımlarında bulunduğunu ifade 
etti. Ülke geleceğinin şekillenmesinde önemli bir 
görev üstlenen öğretmenlerin kutsal bir mesleği 
icra ettiklerinin altını çizen Bektaş, sanayici ve iş 
adamlarının da yeni oluşturduğu istihdam alanları 
ve ödediği vergilerle devlete karşı yükümlülüklerini 
yerine getirdiğini kaydetti.

Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise, toplumun 
bütün kesimlerinin eğitime katkı sunması için 
çağrıda bulundu. Dünün küçüklerinin bugünün 
büyükleri olduğunu dile getiren Büyük, devraldıkları 
emaneti gelecek nesillere en iyi şekilde teslim etme 
gayreti içerisinde olduklarının altını çizdi. Her evde 
paydaşlarının bulunduğuna dikkat çeken Büyük, el 

ele gönül gönüle verildiğinde eğiti konusunda arzu 
edilen noktaya daha kısa sürede gelineceğini belirtti. 
Geleceğe yönelik çalışmalarda bilgi ve birikimin 
önemine dikkat çeken Büyük, insanların birbirleriyle 
tecrübelerini paylaşmalarını istedi. Büyük, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek borsa 
yöneticilerine teşekkür etti.

En Büyük Yatırım Eğitime ve İnsan Yapılan 
Yatırımdır
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Çorum Adına Taş Üstüne Taş Koyan Herkesin 
Yanındayız

Çorum Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, Müstakil 
Sanayici ve İşadamları Derneği’ni (MÜSİAD) ziyaret 
etti. Ticaret Borsası Genel Sekreteri Funda Ertekin 
ve Ticaret Borsası ve MÜSİAD yönetim kurulu 
üylelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Borsa 
Bektaş, genel kurulda tekrar başkanlığa seçilen 
MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Rumi Bekiroğlu’nu 
kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi. Ticaret 
Borsası ve MÜSİAD’ın ayını kulvarda yürüdüğünü, 
MüSiAD’ı Borsanın bir şubesi gibi gördüklerini 
belirten Bektaş, ortak paydalarının Çorum olduğunu 
söyledi. Bektaş, Çorum adına taş üstüne taş koyan 
herkesin yanında olduklarını açıkladı. Sanayi ve tarım 
entegrasyonunun sağlanması gerektiğinin altını 
çizen Bektaş, sanayi-tarım ve üniversite işbirliğinin 
sağlandığında il ekonomisine daha çok katma değer 
sağlanacağını vurguladı. İstikrarın ekonomideki 

önemine dikkat 
çeken Bektaş, 
“Yatırımcı için en 
önemli şey huzur 
ve istikrardır. 
Huzur ve istikrar 
ortamının olduğu 
yere işadamları 
yatırım yapar. 
Ç o r u m ’ d a k i 
tüm sanayici ve 

işadamları bizim için önemli. Yaptıkları yatırımlar, 

oluşturdukları istihdam alanları ile bu şehirde huzur ve 

güven ortamının sağlanmasına katkıda bulunuyorlar. 

Bu şehirde huzur ve güven ortamı varsa bunda 

hepimizin katkısı var. Eğer yoksa bundan hepimiz 

sorumluyuz. Tek gayemiz esnafı, sanayici ve tüccarı 

ile hu kenti daha ileri taşmak” dedi. MÜSİAD Çorum 

Şube Başkanı Rumi Bekiroğlu da, Çorum’un sadece 

leblebi ile değil sahip olduğu diğer marka değerleriyle 

de ön plana çıkarılması gerektiğini söyledi. Çorum 

denilince akla sadece leblebinin geldiğine dikkat 

çeken Bekiroğlu, kentin makine ve un sektöründe 

söz sahibi iken Osmancık pirinci, Oğuzlar cevizi gibi 

marka değerlerinin olduğunun altını çizdi. MÜSİAD’ın 

toplumun her kesimden üyesinin bulunduğunu 

dile getiren Bekiroğlu, MÜSİAD çatısı altında tüm 

üyelerin siyasi kimliklerini, görüşlerini bir kenara 

bırakarak Çorum adına çalışmalar yaptığını belirtti. 

Bekiroğlu, MÜSİAD başkanlığının yanı sıra siyasi bir 

kimliğinin bulunduğunu ancak kurum olarak tüm 

siyasi partilere eşit mesafede olduklarının altını çizdi. 

Kamuda Çorumlu çok sayıda bürokrat bulunduğunu 

anlatan Bekiroğlu, kentin sorunlarının çözümü 

noktasında toplumun tüm kesimlerinin el ele vererek 

lobi faaliyeti yapması gerektiğini sözlerine ekledi.
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Çorum Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, 
Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş’ı 

Ziyaret Etti

Karşılıklı görüş alış verişinde bulunulan ziyarette 

Bektaş, Borsa çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Çeltik ve pirincin borsa kotasyonuna dahil 

olduğunu hatırlatan ve Osmancık’ta bulunan 

üyelerimizin sorunları ile de yakında ilgili 

olduklarını dile getiren Bektaş,  “Geçtiğimiz yıl 

Osmancık’ta üyelerimizin ve ilgili kurumların 

katılımıyla bir çalıştay düzenledik, sorunları 

dinledik, çözüm önerileri aradık, pirinçteki KDV 

oranının un ve bulgurda olduğu gibi %8’den %1’e 

indirilmesi gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz, 

esnafımızın sorunu bizim sorunumuzdur, 

çözüm aşamasında elimizden geleni yapıyoruz” 

dedi. Ayrıca Osmancık Belediyesince her yıl 

geleneksel olarak düzenlenen Pirinç, Kültür ve 

Sanat Festivali’nin Borsa ile birlikte düzenlenmesi 

konusunun da görüşüldüğü ziyarette Bektaş, 

“Pirinç Festivali sadece Osmancık için 

değil, hepimiz için çok önemli bir kültürel 

organizasyondur. Bu organizasyonun bir parçası 

olmak bizleri gururlandıracaktır” dedi.

Osmancık Belediye Başkanı Karataş da ziyaretten 

duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bektaş’a 

teşekkür etti.

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali 

BEKTAŞ ve üyeleri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü 

Erkan Elfaz Ermiş’i ziyaret etti. Ticaret Borsası Başkanı 

ALİ BEKTAŞ, müdürlüğün yeni hizmet binasının 

hayırlara vesile olması için temenni de bulunurken, 

çalışmalar hakkında Ermiş’e bilgi verdi. Gıda Tarım 

ve Hayvancılık İl Müdürü Erkan Elfaz Ermiş ise, daha 

önce farklı binalarda hizmet veren kurumun yeni 

bina ile tek çatı altında toplandığını söyledi. Ermiş, 

bu sayede hizmet kalitesi artarken, vatandaşlara da 

daha hızlı hizmet sunduklarını belirtti. Ziyarette borsa 

yöneticileri Turan Ünlü, Hasan Kılıçarslan ve Mustafa 

Şükrü Abraş da hazır bulundu.

Bektaş’tan Ermiş’e 
Ziyaret
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Çorum Ticaret Borsası’ndan Milletvekili Uslu ve 
Bağcı’ya Ziyaret 

“Çorum için el birliği ile çalışacağız”

Çorum Ticaret Borsası Başkanı ALİ BEKTAŞ ve 

Yönetiminden Uslu ve Bağcıya nezaket ziyareti 

gerçekleştirdi. 

Çorum Ticaret Borsası Başkanı ALİ BEKTAŞ, Çorum 

Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu’yu ve 

Çorum Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi 

Cahit Bağcı’yı ziyaret ederek, Borsa’nın çalışmaları 

hakkında bilgiler verdi. Bektaş, “Girişimlerinizle 

ilimize kazandırılan TOBB tarafından yaptırılan 

Meslek Lisesi önümüzde Eğitim-Öğretim 

sezonunda öğrencilerimize eğitim vermeye 

başlayacak, desteklerinizden dolayı teşekkür 

ediyorum. Ayrıca Borsa binamızın yol sorununu 

Çorum Belediyesince çözülmüştür. Katkınıza 

teşekkür ederim “ dedi. Uslu ve Bağcı, yapılan 

ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 

Çorum için el birliği ile çalışmalarına devam 

edeceklerini söylediler. Ziyarette ayrıca; Çorum 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları 

İ.Turan Ünlü ve Hasan Kılıçarslan, Yönetim Kurulu 

Üyesi Reha Kip, Meclis Başkan Yardımcıları Erkan 

Kanıtemiz ve Mehmet Seçgel, Meclis Üyeleri 

Mustafa Abraş, Satılmış Boya bulundular.
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SMMO Başkanı Muzaffer Yıldırım Ziyareti

Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Ali BEKTAŞ ile Yönetim 
Kurulu ve Meclis Üyeleri tarafından 1-7 Mart tarihleri 
arası Muhasebe Haftası olması dolayısıyla Çorum 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) 
Başkanı Muzaffer Yıldırım ziyaret edildi.

1-7 Mart Muhasebe Haftası dolayısıyla oda meslek 
mensuplarının muhasebe haftasını kutlayan Bektaş, 
hesaplarımız ve defterlerimiz sizler sayesinde çok 
daha profesyonelce tutulmaktadır. Sizler, kamu ve özel 
sektör arasındaki bağı kurmakta çok önemli bir görevi 
yerine getiriyorsunuz. Yapmış olduğunuz bu zor ama 
o kadar da kutsal görev için hepinizi kutluyor, başarılı 
çalışmalarınızın devamını diliyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 
SMMMO Başkanı Muzaffer Yıldırım da, “Muhasebe 
haftası; muhasebecilik mesleğinin yasalaştığı, 
meslekte çalışanların statü kazandığı ve örgütlü 
olarak mesleklerini icra etmeleri nedeniyle, 1990 
yılından bu yana her yıl 1-7 Mart’ta kutlanan önemli 
bir haftadır. Muhasebecilik büyük sorumluluk 
gerektiren zor bir meslektir. Devlet ile iş dünyası 
arasında güvenli bir köprü vazifesi görmektedir. Her 
geçen gün artan iş yükü, meslekte yaşanan sıkıntılar, 
artan evrak sayıları ve mevzuat değişiklikleri mesleği 

oldukça zor bir hale dönüştürmüş, bu durum da 

mesleğin icrasını zorlaştırmıştır. Muhasebe,  finansal 

raporlama ve denetim,  işletmelerin ve doğal olarak 

ülke ekonomilerinin gelişiminde önemli fonksiyonlar 

üstlenmektedir. Sağlıklı ve güvenilir finansal raporlama, 

sağlıklı bir ekonominin temel taşlarından biridir. 

TÜRMOB çatısı altında örgütlenen ülke genelindeki 77 

serbest muhasebeci, mali müşavirler odası ile 8 yeminli 

mali müşavir odasına kayıtlı 93 bin meslek mensubu 

16 bin stajyer, 150 bin büro çalışanı ile sayısı 259 

bine ulaşan muhasebe camiası bulunmaktadır. Tüm 

meslektaşlarım sürekli güncel konuları takip halinde, 

kendisini geliştirerek yüksek sorumluluk anlayışı ile 

çalışıp bu onurlu zor mesleği ifa etmektedirler” dedi.
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Bektaş ve Meclis Üyeleri 
Milletvekili Köse’yi 

Ziyaret Etti
Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Bektaş ve Meclis Üyeleri Çorum Milletvekili Tufan 
Köse’yi TBMM ‘de ziyaret etti.

Ziyarette Ali Bektaş, siyasetin Çorum’un menfaati, 
huzuru, birliği ve dirliği, Çorum’a faydalı olması 
yolunda kullanılması gerektiğine vurgu yaptı. Bektaş, 
sinerji oluşturmak amacıyla muhalefet yapmadığı 
için Milletvekili Köse’ye teşekkür etti. Ayrıca Bektaş, 
Çorum Ticaret Borsası çalışmaları ve işleyişi ile Çorum 
tarım ve sanayisi hakkında bilgi verdi, Köse’nin başarılı 
çalışmalarının devamını diledi.

Çorum Milletvekili Tufan Köse de, Çorum Ticaret Borsası 
Başkanı Ali Bektaş ile Meclis üyelerinin ziyaretinden 
duyduğu memnuniyeti dile getirirken, milletvekili 
olduğu günden milletvekilliğinin bittiği güne kadar 
Çorum’un menfaati için çalışacağına ve Çorum’un 
birliği için muhalefet yapmayacağına dair söz verdi.

Üyelerimizden Yüksel Un İrmik ve Bak-

liyat Unları San.Tic.A.Ş. ortaklarından 

Mustafa Yiğittaşçı, Başkanımız Ali Bek-

taş, Genel Sekreterimiz Funda Ertekin 

ve Tescil Müdürümüz Süleyman Çifçi 

tarafından ziyaret edildi. Borsamızın 

ilk üyelerinden olan Yüksel Un İrmik 

ve Bakliyat Unları San.Tic.Ltd.Şti. or-

tağı Mustafa Yiğittaşçı’dan faaliyetleri 

hakkında bilgi alan Bektaş,  “ilimizde 

ekonomisine sağlamış olduğu katma 

değerden dolayı teşekkür ediyor, başa-

rılarınızın devamını diliyorum” dedi.

“Üreticiyi korumak vazifemiz”

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyeleri, 
Toprak Mahsulleri Ofisi’ni ziyaret etti. Ticaret 
Borsası Başkanı ALİ BEKTAŞ ziyarette borsa 
çalışmaları hakkında TMO Çonım Şube Müdürü 
Fahri Kesepara’ya bilgi verdi. Rekabetin kaliteyi 
artırdığını dile getiren Bektaş, satış salonu ile 
birlikte kaliteli ve kalitesiz ürün arasındaki farkı 
ortaya çıkardıklarını söyledi. Bektaş, borsa olarak 
Çorumlu sanayici, üreticilere her zaman en iyi 
ve en hızlı hizmeti vermeyi amaç edindiklerini 
belirtti. TMO Çorum Şube Müdürü Fahri Kesepara 
ise, borsaları hem koruyucu hem kurtarıcı olarak 
gördüklerini belirterek, borsa yöneticilerine 
ziyaretten dolayı teşekkür etti. Ziyarette başkan 
yardımcıları Turan Ünlü, Hasan Kılıçarslan ile 
meclis üyesi Mustafa Şükrü Abraş hazır bulundu.

TMO Ziyareti
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Başkan Ali Bektaş Ticaret Borsasının İlk Başkanı 
İşadamı Uğur Barlık’ı Ziyaret Etti

Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet 

Seçgel ve Ticaret Borsası Genel Sekreteri Funda 

Ertekin’in hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Ali 

Bektaş, Barlık ile görüş alış verişinde bulunarak, 

çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İşadamı Barlık’ın Çorum’da Ticaret Borsasının 

kurulmasında büyük katkılarının olduğunu 

belirten Bektaş, “Sayın Uğur Barlık, Borsamızın 

ilk başkanı, aynı zamanda temellerini atan 

kişidir. Borsamızın kuruluşundan bugüne kadar 

görev yapan tüm Meclis ve Yönetim Kurulu 

Başkanlarımız yaptıkları çalışmalarla Borsamızın 

daha ileriye götürmüştür. Biz de devraldığımız 

bu hizmet bayrağını daha ileri taşıyacağız” dedi. 

Barlık’ın Çorum ekonomisine yön veren 

işadamlarından biri olduğunu vurgulayan Bektaş, 

“Çorum sanayisi son yıllarda büyük bir atılım 

yakalamıştır. Bunda işadamlarımızın büyük 

gayreti vardır. Çorumlu işadamlarımız doğup 

büyüdüğü topraklara olan borcunu memleketine 

yatırım yaparak yerine getirmektedir. Değerli 

işadamımız Uğur Barlık da her alanda olduğu 

gibi un sektöründe de büyük yatırımlara imza 

atmıştır. Türkiye ve Dünyanın dört bir yanında 

anahtar teslimi fabrikalar inşa eden Uğur Grup 

yatırımlarıyla hem yerli sanayinin gelişmesine 

katkıda bulunmuş, hem de bu sektördeki 

işadamlarının rekabet gücünün artmasında 

büyük rol oynamıştır. Bu sayede Türkiye un 

ihracatında dünya çapında söz sahibi bir konuma 

gelmiştir. Bunda Sayın Barlık’ın katkıları da göz 

ardı edilemez. Artık Uğur Grup hem ülkemizde 

hem de Yurtdışında marka haline gelmiştir.” dedi. 

Barlık da Borsa Yöneticilerinin ziyaretlerinden 

duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bektaş ve 

beraberindekilere teşekkür etti.
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Ticaret Borsası’ndan Vali Kara’ya Ziyaret 

Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mustafa 

Boyraz, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş ve Meclis 

üyeleri, Vali Ahmet Kara’yı ziyaret etti. Ticaret Borsası 

Başkanı Ali BEKTAŞ, ziyarette Çorum’a yeni atanan 

Vali Ahmet Kara’ya borsa çalışmaları hakkında bilgi 

vererek, yeni görevinde başarılar diledi. 1988 yılında 

kurulan ilk dönemde sadece borsa kotasyonuna 

dahil ürünlerin tescilini yaparak faaliyet gösteren 

Ticaret Borsası’nın 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 

söyledi. Bektaş, gelişmeleri yakinen takip ederek 

sahasında etkin hizmet verme anlayışını sürekli 

kılmayı amaç edindiklerini belirtti. Borsanın ayrıca 

serbest piyasa kurallarının yerleştirilmesinde ve 

kayıt dışı ekonominin önlenmesinde büyük rol 

oynadığının, ayrıca 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 laboratuarlarımızda 
yapılarak satışa sunulmaktadır” diye konuştu. 

Vali Ahmet Kara ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, toplumun tüm kesimleriyle Çorum’a 
en iyi şekilde hizmet edeceklerini ifade etti.



ÇORUM

BORSASI

101Ticaret Borsası • Sayı: 2 • Yıl: 2 • Ocak’15

Bektaş, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri 
Mehmet Zeki Çevik’i  Ziyaret Etti

24 Şubat-02 Mart tarihleri arası 25.Vergi Haftası 

olması dolayısıyla Vergi Dairesi Müdürü Mehmet 

Zeki ÇEVİK, Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Ali 

BEKTAŞ ile Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile 

birlikte ziyaret edildi.

Vergi Dairesi Müdürü Çevik ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti dile getirirken, “Verginin toplumun 

tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü 

olarak ödeme alışkanlığının arttırılması amacıyla 

her yıl Şubat ayının son haftası Vergi Haftası olarak 

kutlanmaktadır. Vergi gelirlerinin adil, etkin ve 

verimli bir şekilde toplanması, akılcı, uygulanabilir 

bir vergi sistemiyle, kamu maliyesinin temellerinin 

sağlamlaştırılması ve ekonomisiyle de güçlü bir 

Türkiye’ye ulaşılması çalışmalarında amacımız; 

Vatandaş ve vergi mükelleflerinin vergiyi gönüllü 

ödeme alışkanlıklarının arttırılması, toplumda vergi 

bilinci ve ahlakının ön plana çıkartılması, sağlıklı 

bir vergi bilincinin toplumun tüm katmanlarına 

yaygınlaştırılmasını sağlamak ve mükelleflerimiz 

ile vergi idaresi arasında güvenilir temellere dayalı 

ilişkiler yaratmaktır” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş da, Borsamız 

ve Vergi dairelerinin bugüne kadar uyum 

içerisinde çalıştığını belirterek, “25.Vergi Haftası 

olması dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz bu ziyarette 

şahsınızda tüm çalışanlarınızın vergi haftasını 

kutluyoruz. Borsa olarak kayıt dışı ekonomiyi kayıt 

altına alma gibi önemli bir görevimiz var. Bu konuda 

vergi dairelerimizle koordineli bir şekilde çalışıyoruz. 

Vatandaşlarımızın vergi bilincinin artırılması 

amacıyla yapılan etkinliklerin çok faydalı olduğuna 

inanıyoruz. Mükelleflerin vergilerini zamanında ve 

tam olarak yatırmaya devam etmeleri ülkemizin 

kalkınmasında büyük rol oynamaktadır. Hepimiz 

çok iyi biliyoruz ki Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır” 

dedi.
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Ticaret Borsası’ndan Sungurlu Ziyaretleri

Ticaret Borsası’ndan Şahiner, Karaçil ve Akel’e 
ziyaret 

Çorum Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, Sungurlu 
Belediyesi’ni ziyaret etti. Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette 
Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, 30 Mart Mahalli 
idareler seçimlerinde belediye başkanı seçilen 
Abdulkadir Şahiner’i kutladı. Daha önce Sungurlu 
Ticaret ve Sanayi Odası başkanı olan Şahiner’e 
yeni görevinde başarılar dileyen Bektaş, iş dünyası 
temsilcilerinin yerel yönetimlerde görev almasından 
mutlu olduklarını söyledi. Sungurlu Belediye 
Başkanı Abdulkadir Şahiner ise, ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti dile getirerek, Sungurlu’yu daha ileri 
taşımak için çalışacaklarını söyledi. 

Tso Başkanı Akel’e Ziyaret 

Çorum Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş daha 
sonra, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret 
etti. Ticaret Bcrsası Başkanı Ali Bektaş, Sungurlu 
Ticaret ve Sanayi odası başkanlığına getiren Alaattin 
Akel’i kutlayarak yeni görevinde başarılar diledi. 
Sungurlu TSO Başkanı Alaattin Akel de borsa 
yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, 
ortak paydalarının Çorum ve Sungurlu olduğunu 
belirterek, toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek 
hizmet edeceklerini söyledi. 

TB Başkanı Karaçil’e ziyaret

Sungurlu programı kapsamında Çorum Ticaret 
Borsası Başkanı Ali Bektaş ve Meclis Üyeleri Sungurlu 
Ticaret Borsası Başkanı Halim Karaçil’e ziyarette 
bulundu. Sungurlu Ticaret Borsası satış salonunda 
incelemelerde bulunan Çorum Ticaret Borsası 
heyeti, Sungurlu Ticaret Borsası işleyişi hakkında 
bilgiler aldı. Sungurlu Ticaret Borsası Başkanı Halim 
Karaçil de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, Çorum Ticaret Borsası heyetine teşekkür 
etti.
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Onur Tavukçuluk Ziyareti

Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mustafa 

BOYRAZ, Yönetim Kurulu Başkanı Ali BEKTAŞ ve 

Meclis Üyeleri ile Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürü 

Erkan Elfaz ERMİŞ, İŞKUR İl Müdürü Zafer EYVAZ, 

Şeker İş Sendikası Şube Başkanı Sefer KAHRAMAN, 

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Çetin BAŞARANHINCAL, Çorum Ziraat 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SAYAN, SGK 

İl Müdürü Duran CESUR, Borsamız üyelerinden 

Onur Tavukçuluk Tic.ve San.Ltd.Şti.’ne ziyarette 

bulunmuşlardır. Üyemizin yaptırmış olduğu 

modern ve son teknoloji ile donatılan tesisi gezerek, 

faaliyetleri hakkında bilgiler alınmış, karşılıklı 

istişarelerde bulunulmuştur. Daha sonra samimi 

bir ortamda yenilen öğle yemeğinde ziyaretten 

duyulan karşılıklı memnuniyetler dile getirilmiştir.
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TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Samsun 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı MURZİOĞLU Borsamızı Ziyaret Etti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Salih Zeki MURZİOĞLU, ilimizin 
ve Borsamızın sorunlarını, talep ve önerilerini 
dinlemek ve bu konularla ilgili görüş alışverişinde 
bulunmak üzere Borsamızı ziyaret etti.  

Ziyarette Murzioğlu, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri 
olarak talep ve önerilerini öğrenmek amacıyla 
bölgelerindeki oda ve borsalara ziyaretlerde 
bulunduklarını söyledi. Murzioğlu, “Çorum 
Ticaret Borsası ziyareti esnasında aldığımız 
bilgileri TOBB Başkanı Rifat HİSARCIKLIOĞLU’na 
bir rapor halinde ileteceğim.” Dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Çorum Ticaret Borsası Başkanı Ali BEKTAŞ, kış 
aylarında yaşanan kuraklık ve don olayından 
Çorum’un da son derece etkilendiğini, Çorum’da 
hububatta yaklaşık %70 kayıp olması dolayıyla 
ilimizin de zarar gören iller kapsamına alınarak 
afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini, tüm tarım 
sektöründe sıkıntılı bir sürece girildiğini, dalda 
ve toprakta yetişen tüm üretimin etkilendiğini, 
üretimin etkilenmesiyle hayvancılık, yumurta 

sektörü ve hatta tüm tüketicilerin de 
etkileneceğini, bildirdi. Bektaş, “Tüm bu konuları 
ayrıca üyesi olduğum TOBB Ticaret Borsaları 
Konsey toplantısında da dile getireceğim” dedi. 
Bektaş, “Ticaret günümüzde çok zor şartlarda 
yapılmaktadır. Çorum sanayicisi ve tüccarının bu 
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yer alması ve rekabet edebilmesinin en önemli 

engeli nakliye giderleridir. Çorum, İç Anadolu 

Bölgesini, Karadeniz Bölgesine bağlayan çok 

önemli bir konumdadır. Bu yüzden en acil 

ihtiyacımız demiryolu, biran önce ilimize 

kazandırılmalıdır.” Dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim 

Kurulu Üyesi ve Samsun Ticaret ve Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki 

MURZİOĞLU’na ziyaretleri anısına plaket 

takdim edildi.

Bölgesine bağlayan çok önemli bir konumdadır. 

Bu yüzden en acil ihtiyacımız demiryolu, biran 

önce ilimize kazandırılmalıdır.” Dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim 

Kurulu Üyesi ve Samsun Ticaret ve Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki 

MURZİOĞLU’na ziyaretleri anısına plaket 

takdim edildi.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 

kararnamesi ile Afyonkarahisar Cumhuriyet 

Başsavcılığına atanan Çorum Cumhuriyet 

Başsavcısı Bayram Eray, Ticaret Borsası’nı ziyaret 

etti. Çorum’da görev yaptığı süre içerisinde 

çok güzel dostluklar edindiğini dile getiren 

Eray, Çorum’un kendisi için her zaman ayrı bir 

yerinin olacağını belirtti. Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı ALİ BEKTAŞ ise, Çorum’a yaptığı 

hizmetlerden dolayı Başsavcı Eray’a teşekkür 

ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.

Başsavcı Eray 
Borsaya Veda Etti 
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Belediye Başkanımız Külcü’den 
Borsamıza Ziyaret

30 Mart yerel seçimleri öncesinde Çorum 

Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, seçim çalışmaları 

kapsamında Ticaret Borsasını ziyaret etti. Ticaret 

Borsası Başkanı Ali Bektaş ve yönetim kurulu 

üyeleri tarafından karşılanan Başkan Külcü ilk olarak 

borsa kompleksindeki asfalt çalışmalarını inceledi. 

Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Külcü ve 

beraberindekiler daha sonra satış salonuna geçti. 

Burada Çorumlu üreticilerle bir araya gelen Başkan 

Külcü, yaptıkları çalışmalar ve yeni dönemdeki 

hedefleri hakkında açıklamada bulundu. Başkan 

Külcü, konuşmasının ardından vatandaşların 

sorularını yanıtladı. Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, 

Çorum’da seviyeli bir seçim sürecinin yaşandığını 

belirterek, sağduyulu davranışlarından dolayı tüm 

belediye başkan adayları ve siyasi partilere teşekkür 

etti.
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Valimiz Sayın 
Ahmet Kara 

Borsamızı Ziyaret 
Etti

Valimiz Sayın  Ahmet Kara, Borsamızı ziyaret 

ederek incelemelerde bulundu. Ziyarette 

Başkanımız Ali Bektaş ve Yönetim Kurulu 

Üyeleri hazır bulundu. 

Başkanımız Ali Bektaş tarafından Valimiz Sayın 

Ahmet Kara’ya borsanın yaptığı çalışmalar 

hakkında bilgi verildi. 

Borsa binasında incelemelerde bulunan 

Valimiz Sayın Ahmet Kara, Çorum Ticaret 

Borsası’nın sahip olduğu modern binasıyla 

bölgede örnek olduğunu ifade ederek 

çalışmalarında başarılar diledi.
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CHP Belediye Başkan Adayı 
Kenan Nuhut’tan Borsamıza Ziyaret

CHP belediye başkan adayı Sayın Kenan Nuhut, 

beraberinde CHP il başkanı cengiz Atlas, bazı 

belediye meclis üyesi adayları, il genel meclisi 

adayları CHP’li bazı üyelerle çiftçi kardeşlerimize 

ve ticaret borsası iş adamlarına borsamız satış 

salonunda hitap etmiştir. Sayın Kenan Nuhut 

konuşmasında, borsamızı ziyaret etmeyi özel olarak 

beklediğini, kendisinin de bir tarımcı olduğunu, 

tarım ve köy işleri bakanlığında görev yaptığını ve 

buradan emekli olduğunu, dolayısıyla borsamızın 

yerinin kendisinde ayrı olduğunu belirtti. Borsamızın 

asfalt çalışmalarına değinerek göreve geldiklerinde 

bu çalışmalarını tamamlayacağından kimsenin 

şüphesi olmasın dedi. Görevleri arasında Çorum’u 

çağdaş kent yapmak için yeni projeler ürettiklerini, 

kamuoyu tarafından takdirle karşılanacak olan 

belediye meclis üyesi arkadaşlarının olduğunu ve 

onlarla birlikte çorumu karış karış imar edeceklerini 

söyledi. Demokrasinin yeniden imarı için, Çorum’u 

herkesin elini birbirine uzattığı dostlukların 

gelişmesini istiyorsak 30 Mart 2014 seçimlerinde 

herkesin sandığa gitmesi gerektiğini söyleyerek 

herkesi seçime davet etti.

Yönetim kurulu başkanımız Sayın Ali Bektaş, 

Çorum’un ekonomisini, istihdamını, tarımın 

seviyesini yükseltmeyi amaçladıklarını belirtip, 

mevcut belediye başkanı Muzaffer Külcü´nün 

Çorum da belediyecilik anlayışında çıtayı 

yükselttiğini 30 Mart seçimlerinde kazanan Belediye 

Başkanının da çıtayı daha yükseklere çıkaracağını 

inandığını söyledi.
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Bafra Ticaret Borsası 
Başkanı Kibaroğlu 

Borsamızı Ziyaret Etti

İl Emniyet Müdürü 
Tarancı’dan Ziyaret

Bafra Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Namık Kibaroğlu borsamızı ziyaret etti. Yönetim 

Kurulu üyesi Tarık Erol ve Genel Sekreter Bayram 

Tosun’un da eşlik ettiği ziyarette Kibaroğlu, Borsa 

Kompleksi ile ilgili Başkanımız Ali Bektaş’tan 

ayrıntılı bilgi aldı. Borsamızın işleyişi hakkında 

da bilgi veren Bektaş, ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti dile getirdi.

İl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancı Borsamıza 

iade-i ziyarette bulundu. Yönetim Kurulu Başkanımız 

Ali Bektaş ile görüşen Tarancı, laboratuvar ve Satış 

Salonumuzda incelemelerde bulunarak, Borsa işleyişi 

hakkında bilgi aldı.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 

dile getiren Borsa Başkanı Bektaş, Çorum’daki huzur ve 

güven ortamında en büyük pay sahibi olan Emniyet 

teşkilatımıza İl Müdürü Tarancı 

n e z d i n d e 

teşekkürlerini  

iletti.

Kayıt dışı ekonomiyle 
de mücadele ediyoruz

Bektaş, Borsa’nın serbest piyasa kurallarının 

yerleştirilmesinde ve kayıt dışı ekonominin 

önlenmesinde ve bin bir zahmet ve emekle 

üretim yapan çiftçilerin mallarını en yüksek 

bedelle satışa sunduğunun altını çizdi. Çorum 

Defterdarı Ali Sormaz, Ticaret Borsası’na iade-i 

ziyarette bulundu. Ziyarette Ticaret Borsası 

Başkanı ALİ BEKTAŞ ve yönetim kurulu üyeleri ile 

bir araya gelen Defterdar Ali Sormaz çalışmalar 

hakkında bilgi aldı.  Bektaş “Borsamız tüm bu 

hizmetleri daha kaliteli sunmak, bölgedeki 

önemli bir eksikliği gidermek ve bu yöndeki talep 

ve ihtiyaçları karşılamak, bölgedeki ürünlerin 

kalitesinin Diinya standartlarında olmasını 

sağlamak kaliteli üretim ieiıı üreticiyi teşvik etmek, 

tüketiciyi ürün kalitesine karşı güvenli kılmak 

ve ürün kalitesinde Avrupa Birliği’nin belirlediği 

knterlen yakalamak amacıyla tarım ürünlerimizin 

analizleri laboratuvarlarımızda yapılarak satışa 

sunulmaktadır” diye konuştu. Tarım sektöründe 

verdiği hizmetlerin yanı sıra Ticaret Borsası’nın 

hayvancılık sektörüne de hizmet verebilmek 

amacıyla 2007 yılında Çorum merkezde mevcut 

bulunan Hayvan Pazarının işletmesini devralarak 

ruhsatlandırdığını hatırlatan Bektaş ancak Hayvan 

Pazarının şehir merkezinde kalması sebebiyle 

yenisi kuruluncaya kadar mevcut pazarın 

ihtiyaçlarının giderildiğini belirtti. Defterdar Alı 

Sormaz ise Çorumlu mükelleflerin borcuna sadık 

olduğunu belirterek Çorum’da güzel bir çalışma 

ortamı bulunduğunu belirtti.
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Çorum İl Jandarma Alay ve Garnizon Komutanı 
J. Kd. Alb. Ahmet Çelik Ticaret Borsası’nı Ziyaret Etti

Emniyet Müdürü Halil 
İbrahim Doğan’dan 

Ticaret Borsası’na Veda 
Ziyareti

Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş ve yönetim kurulu 
üyeleri ile görüşen Garnizon Komutanı J. Kd. Alb. 
Ahmet Çelik, daha sonra borsa laboratuarı ve satış 
salonunu gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. 
Çorum’un modern bir komplekse sahip olduğunu 
belirten J. Kd.Alb. Çelik, borsa yöneticilerine 
çalışmalarında başarılar diledi.

Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, amaçlarının 
Çorum’da tarım ve hayvancılığı daha ileri götürmek 
olduğunu belirterek, bu doğrultuda çalışmalarının 
devam ettiğini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Bektaş, Garnizon Komutanı J. Kd. Alb. Ahmet Çelik’e 
teşekkür etti.

Emniyet Müdürü Halil İbrahim Doğan, Çorum 

Ticaret Borsası’na veda ziyaretinde bulundu. 

Ziyarette Ticaret Borsası Başkanı ALİ BEKTAŞ ve 

yönetim kurulu üyeleri ile vedalaşan Emniyet 

Müdürü Halil İbrahim Doğan, Çorum’un 

kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu 

söyledi. Ticaret Borsası Başkanı ALİ BEKTAŞ 

ise, Emniyet Müdürü Halil İbrahim Doğan’a, 

Çorum’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür 

ederek, bundan sonraki hayatında başarılar 

diledi.
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Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Tiryakioğlu Borsamızı Ziyaret Etti

Tiryakioğlu, lisanslı depoculuğun gelişerek ülke 

genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte TMO’nun 

piyasa düzenleme görevini fiziki ürün alım satımı 

yerine, lisanslı depolarca üretilen ürün senedi 

aracılığıyla daha etkin bir şekilde yapabileceğini 

İfade etti. Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu Çorum 

Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Tiryakioğlu 30 

yıldır tarımsal emtialar sektöründe faaliyet 

gösteren, Anadolu’nun en büyük 50 şirketi 

sıralamasında ikinci sırada yer alan Tiryaki Tarım 

Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

(Tiryaki LİDAŞ)’nin de Yönetim Kurulu Başkanı 

Ahmet Tiryakioğlu ziyarette lisanslı depoculuk 

yatırımları hakkında bilgiler verdi. Şirketlerinin, 

tedarik zincirini verimli yöneten, tarım ürünlerine 

işleyerek değer katan Türkiye’nin en büyük tarım 

ticaret şirketi olduğunu ve dünyanın dört bir 

yanında yetişen ürünlerin sofralara verimli şekilde 

ulaşmasını sağladığını söyledi. Tiryaki Agro Gıda 

iştiraki olan Tiryaki LİDAŞ’ın depoculuk lisansı 

alan ilk özel sektör şirket olduğunu hatırlatan 

Tiryakioğlu, lisanslı depoculuk yatırımlarının 

sanayici ve tüccarın, çiftçi ile entegrasyonunu 

güçlendireceğini, lisanslı depoculuk kanunu 

çerçevesinde ürün sahiplerinin ürünlerinin 

emniyetinin sağlanması, kalitesinin korunması, 

ticaretinin geliştirilmesi, ürün senetleri 

vasıtasıyla ticaretinin kolaylaştırılması ve ülke 
geneline yaygınlaştırılması için çalıştığını ifade 
etti. Çalışmalar neticesinde Bandırma, Çorum 
ve Mersin’de toplam 108 bin ton depolama 
kapasitesindeki tesisleri için lisanslı depoculuk 
lisansı alındığını belirterek, yapılan yatırımların 
diğer firmalara örnek teşkil edeceğini ifade eden 
Tiryakioğlu,  lisanslı depoculuğun gelişerek, ülke 
genelinde yaygınlaşmasıyla birlikle TMO’nun 
piyasa düzenleme görevini fiziki ürün alım salımı 
yerine, lisanslı depolarca üretilen ürün senedi 
aracılığıyla daha etkin bir şekilde yapabileceğini 
ifade elli. Çorum Ticaret Borsası Yönelim 
Kurulu Başkanı Ali Bektaş ise Tiryakioğlu’nun 
ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirilerek 
yatırımlarından dolayı tebrik etti.
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Kredi Garanti Fonu (KGF) Çorum Şube Müdürü 
İlhan Çamlıbel’den Borsamıza Ziyaret

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için sağladığı 

kefaletle bu işletmelere destek veren, yatırımlarının 

ve işletmelerinin finansmanında banka kredisi 

kullanmalarını mümkün hale getiren KGF Çorum 

Şube Müdürü İlhan ÇAMLIBEL Borsamıza ziyarette 

bulundu.

Ziyarette Çamlıbel, “gerçekten de özellikle yeni ve 

küçük işletmelerin banka kredisine ulaşması çok 

güçlü bir teminatı gerekli kılmaktadır. Öte yandan 

KOBİ’lerin uzun vadeli kredi kullanmalarında da 

bankaca talep edilen yüksek teminatlar önemli bir 

engel olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun dışında 

KOBİ’lerin işlerini büyütürken mevcut kredi 

limitlerinin artırılmasında bankaca talep edilen ek 

teminatlar çoğu kez işletme ve banka arasında 

çözülmesi gereken bir sorun olarak karşımıza 

çıkmaktadır.” dedi.

KGF’nin, KOBİ’lere verdiği kefalet ve üstlendiği 

risk ile bu işletmelerin daha çok banka kredisi 

kullanabilmelerini sağladığından, uzun vadeli ve 

uygun maliyetli kredilerden küçük işletmelerimizin 

de yararlanmasını mümkün hale getirdiğinden 

bahseden Çamlıbel, “Bu sayede girişimcilik teşvik 

edilmekte, KOBİ’ler lehine ek bir kredilendirme 

yaratılarak ekonomik büyüme ve kalkınmaya katkı 

sağlanmaktadır. KGF kefaletlerinde genç ve kadın 

girişimciliğin geliştirilmesi temel amaçtır. Yenilikçi 

yatırımların gerçekleştirilmesi, ileri teknoloji içeren 

küçük girişimler, ihracatın desteklenmesi, istihdam 

artışı sağlayacak yatırımlar ve bölgesel kalkınma 

amaçlı yatırımlar KGF kefaletlerinde öncelikli olarak 

değerlendirilen konulardır.” dedi.

KGF Çorum Şube Müdürü İlhan Çamlıbel, 

Çorum’un yanı sıra Amasya, Yozgat ve Kırıkkale’deki 

KOBİ’lere de hizmet verdiklerini, KGF olarak Çorum 

başta olmak üzere sorumluluğumuzda bulunan 

illerdeki KOBİ’lere daha fazla destek vermek için 

hazır olduklarını ifade etti.

Borsa Başkanımız Ali Bektaş da, iş dünyasının en 

büyük temsilcisi olan Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği’nin %33lük oranıyla Kredi Garanti Fonunun 

büyük ortağı olduğunu, verdiği kefalet ile sağlanan 

kredilerin girişimciliğin desteklenmesi ve KOBİ’lerin 

büyümeleri yönünde katkı sağlaması bakımından 

tüm üyelerimizin de bu fırsattan yararlanmaları 

gerektiğinin altını çizdi.
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MHP Belediye Başkanı Adayı Av. Ercan DAŞDAN 
Borsamızı Ziyaret Etti

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için sağladığı 

kefaletle bu işletmelere destek veren, yatırımlarının 

ve işletmelerinin finansmanında banka kredisi 

kullanmalarını mümkün hale getiren KGF Çorum 

Şube Müdürü İlhan ÇAMLIBEL Borsamıza ziyarette 

bulunmuştur.

Ziyarette Çamlıbel, “gerçekten de özellikle yeni ve 

küçük işletmelerin banka kredisine ulaşması çok 

güçlü bir teminatı gerekli kılmaktadır. Öte yandan 

KOBİ’lerin uzun vadeli kredi kullanmalarında da 

bankaca talep edilen yüksek teminatlar önemli bir 

engel olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun dışında 

KOBİ’lerin işlerini büyütürken mevcut kredi 

limitlerinin artırılmasında bankaca talep edilen ek 

teminatlar çoğu kez işletme ve banka arasında 

çözülmesi gereken bir sorun olarak karşımıza 

çıkmaktadır.” Dedi.

KGF’nin, KOBİ’lere verdiği kefalet ve üstlendiği 

risk ile bu işletmelerin daha çok banka kredisi 

kullanabilmelerini sağladığından, uzun vadeli ve 

uygun maliyetli kredilerden küçük işletmelerimizin 

de yararlanmasını mümkün hale getirdiğinden 

bahseden Çamlıbel, “Bu sayede girişimcilik teşvik 

edilmekte, KOBİ’ler lehine ek bir kredilendirme 

yaratılarak ekonomik büyüme ve kalkınmaya katkı 

sağlanmaktadır. KGF kefaletlerinde genç ve kadın 

girişimciliğin geliştirilmesi temel amaçtır. Yenilikçi 

yatırımların gerçekleştirilmesi, ileri teknoloji içeren 

küçük girişimler, ihracatın desteklenmesi, istihdam 

artışı sağlayacak yatırımlar ve bölgesel kalkınma 

amaçlı yatırımlar KGF kefaletlerinde öncelikli olarak 

değerlendirilen konulardır.” Dedi.

KGF Çorum Şube Müdürü İlhan Çamlıbel, 

Çorum’un yanı sıra Amasya, Yozgat ve Kırıkkale’deki 

KOBİ’lere de hizmet verdiklerini, KGF olarak Çorum 

başta olmak üzere sorumluluğumuzda bulunan 

illerdeki KOBİ’lere daha fazla destek vermek için 

hazır olduklarını ifade etti.

Borsa Başkanımız Ali Bektaş da, iş dünyasının en 

büyük temsilcisi olan Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği’nin %33lük oranıyla Kredi Garanti Fonunun 

büyük ortağı olduğunu, verdiği kefalet ile sağlanan 

kredilerin girişimciliğin desteklenmesi ve KOBİ’lerin 

büyümeleri yönünde katkı sağlaması bakımından 

tüm üyelerimizin de bu fırsattan yararlanmaları 

gerektiğinin altını çizmiştir.
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SP’li Cıdık’tan Çorum Ticaret Borsası’na Ziyaret

Ordu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ziver 
Kahraman Borsamızı ziyaret etti. Sohbet havasında 
geçen ziyarette Borsa Başkanımız Ali Bektaş ile 
Kahraman görüş alış verişinde bulundu.

Saadet Partisi (SP) Çorum Belediye Başkan adayı 
Adnan Cıdık, seçim çalışmaları kapsamında 
Borsamızı ziyaret etti.

İlk olarak borsa satış salonunda üreticilerle bir 
araya gelen SP Belediye Başkan adayı Adnan 
Cıdık, daha sonra Ticaret Borsası yönetim 
kurulu üyeleri ile bir araya gelerek projelerini 
anlattı.

Belediye hizmetlerinin eşit dağıtılmadığını 
öne süren Cıdık, 30 Mart’ta belediye başkanı 
seçildiği taktirde hizmet eşitliğini sağlayacağını 
söyledi. Kentsel dönüşüm çalışmalarının 
rantsal dönüşüme dönüştüğünü ileri süren 
Cıdık, Akkent mahallesine yapılan toplu 
konutlardan ne Çorumlu esnafların nede 
işçilerin yararlandığını belirtti. Çorum’un 
müteahhitler tarafından yönetildiğini dile 
getiren Cıdık, göreve geldiklerinde bu rantın 
önüne geçeklerini ifade etti. Cıdık, belediyede 
yeterli araç ve insan kaynağı olmasına rağmen 
dışarıdan hizmet alımı yapıldığını ileri sürdü. 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Bektaş, tüm siyasi partilere eşit mesafede 
olduklarını söyledi. Aynı geminin yolcuları 
olduklarını dile getiren Bektaş, “Çorum’da 
seviyeli bir seçim süreci yaşanıyor. Bundan 
dolayı çok mutluyuz.” diye konuştu.

Ordu Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Ziver Kahraman Borsamızı 
Ziyaret Etti
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Yavuz Sultan Selim 
İlköğretim Okulu’ndan 

Borsamıza Ziyaret

Şekerbank’tan 
Borsamıza Ziyaret

2010 yılında Çorum Valiliği tarafından başlatılan 
“Kardeş Okul Kardeş Kurum” projesi kapsamında 
Borsamız ile kardeş olan Yavuz Sultan Selim 
İlköğretim Okulu Müdürü Aziz USTA, ortaokul 
bölümü Okul Aile Birliği Başkanı Ruhan ÜLGER ile 
ilkokul bölümü Okul Aile Birliği Başkanı Yasin MERT 
Borsamıza ziyarette bulunmuşlardır.

Okul Müdürü Aziz Usta, bugüne kadar maddi- 
manevi vermiş olduğu tüm destekler için Borsaya 
teşekkür etti.

Borsa Başkanımız Ali BEKTAŞ, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Bektaş insana yapılan 
yatırımın en büyük ibadet olduğunu belirtirken, 
“çocuklarımız bizim geleceğimiz, en büyük yatırımı 
çocukların eğitimine yapmalıyız, bundan sonra 
da gücümüz elverdiğince okulumuza desteğimiz 
devam edecek” dedi.

Şekerbank Genel Müdürü Halit Yıldız, 
Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk, 
Başekonomisti Ozan Çağrı Gazitürk, 
Karadeniz bölge Müdürü Namık Kemal 
Ergenoğlu ile Çorum Şube Müdürü Özlem 
Kavakçı Taç Borsamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Bektaş’ı ziyaret etti.

Ziyarette Genel Müdür Yıldız, işletmecilere ve 
Tarım Sektörüne sunmuş olduğu hizmetler 
hakkında bilgiler verdi. Ayrıca Çorum’a bir 
şube daha açmak istediklerinin altını çizen 
Yıldız, Çorumlu sanayici, esnaf ve çiftçiler 
başta olmak üzere tüm Çorum halkına 
hizmet vermek, çözüm ortağı olmak 
amacıyla çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Yönetim kurulu Başkanımız Ali Bektaş 
da Borsa işleyişi ve Çorum tarım sektörü 
hakkında bilgiler verdi. Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Bektaş, Şekerbank’a 
çalışmalarında başarılar diledi.
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Karadeniz Özelliklerini Koruma Derneği Başkanı 
Murat Karayalçın Çorum Ticaret Borsası’nı Ziyaret Etti

Eski Başbakan Yardımcılarından, Karadeniz Özelliklerini 

Koruma Derneği Başkanı Murat Karayalçın Çorum 

Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.

Çorum Ticaret Borsasının işleyişi, laboratuvar ve satış 

salonunun çalışma şekli hakkında geniş bilgi edindikten 

sonra Murat Karayalçın, İç Anadolu ve Karadeniz 

Bölgesinde devlet katkısıyla, tarım ve tarıma dayalı sanayi 

ile hayvancılığın kalkınabilmesi için Borsaların çalışma 

ortamlarının daha güçlü seviyelere çıkarılması gerektiğini 

belirtti.

Borsaların sosyolojik anlamda katkısına da değinen 

Karayalçın, “köylülerin köylü statüsünden üretici 

statüsüne geçmesinde Borsaların büyük katkısı 

olmuştur” dedi.

Borsa Başkanı Ali Bektaş da ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti dile getirirken, “Tarım ürünlerinin ve tarıma 

dayalı sanayide üretilen makinaların kaba ürün olması 

ve navlun fiyatlarının çok yüksek olmasından dolayı 

rekabette adaletsizlik oluşmakta, bunun giderilmesi 

için de demiryolu Çorum için elzem bir ihtiyaçtır” dedi. 

Bektaş “Çorum ovası çapalı ürün ekimi için elverişli 

olmasından dolayı katma değeri yüksek ürünlerin, 

sanayi ürünlerinin ekilmesi her geçen gün artmaktadır. 

Hatta Kırsal Kalkınma Ajansının desteği ile aromatik bitki 

ekim alanı da gelişme kaydetmiştir.” dedi. Bektaş 31 Ekim 

2014 tarihinde gerçekleştirilecek Karadeniz Kalkınma 

Kurultayının başarılı geçmesi temennisinde bulunarak 

ziyaretten dolayı tekrar teşekkür etti.

Daire Başkanı Hakan 
Çalış, Uzm. Mesut 

Yahşi ve Uzm. 
Mahmut Erkan 

Borsamızı Ziyaret Etti
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel 
Müdürlüğü Daire Başkanı Hakan Çalış, İç 
Ticaret Genel Müdürlüğünde Uzman olarak 
görev yapan Mesut Yahşi ile Mahmut Erkan 
borsamızı ziyaret etti. Borsamızın işleyişi, salon 
satışı, lisanslı depoculuk işlemleri ve diğer 
işlemler hakkında Yönetim Kurulu Başkanımız 
Ali Bektaş tarafından ayrıntılı bilgiler verilip, 
kaşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. 
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Şapinuva Kazı Başkanı 
Süel’den Borsa’ya Ziyaret 

Çorum İl Milli Eğitim 
Müdüründen Borsamızı 

Ziyaret 

TOBB Ticaret Borsaları 
Konsey Başkanı ve Polatlı 
Ticaret Borsası Başkanı 
Yahya Toplu, Yönetim 
Kurulu Başkanımız Ali 

Bektaş’ı Ziyaret Etti

Ortaköy Şapinuva Kazı Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel, 
Çorum Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Müze Müdürü 
Dr. Önder İpek ve Hitit Üniversitesi Arkeoloji 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Yaşar Erkan Ersoy’un 
da hazır bulunduğu ziyarette kazı başkanı Prof. Dr. 
Aygül, bu yıl 9. yapılacak olan Hititoloji Kongresi 
hakkında Ticaret Borsası Başkanı Ali BEKTAŞ’a 
bilgi verdi. Süel ve beraberindekiler daha sonra 
borsa kompleksini gezdi. Ticaret Borsası Başkanı 
Ali BEKTAŞ, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, Hititlerin Çorum için bir marka değer 
olduğunu söyledi.

Ziyarette Konsey Başkanı Toplu’ya Borsamızın 
işleyişi ve çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi veren 
Bektaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük 
Borsamızı ziyaret etti. Ziyarette Başkanımız Ali 
Bektaş’tan borsa işleyişi hakkında bilgiler alan 
Büyük, eğitim-öğretim çalışmaları hakkında bilgiler 
verdi.
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İş Bankası Çorum 
Merkez Şube Müdürü 
Mustafa Maşacıoğlu, 
Borsamıza Ziyarette 

Bulundu
Ziyarette İş Bankası Çorum Şube Müdürü Mustafa 
Maşacıoğlu, banka politikaları ve hizmetleri ile ilgili bilgi 
verirken, Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş ile görüşerek 
çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş da, Çorum’u tarım ve 
ticarette rekabet gücü yüksek, sanayisi gelişmiş, yaşam 
kalitesi yüksek bir kent haline getirmek için çalıştıklarını 
söyledi.

Kasaplar ve Celepler 
Odası Başkanlığına 

Seçilen Recep 
GÜR’den Borsamıza 

İade-i Ziyaret
2014 yılı içerisinde yapılan seçimlerde Kasaplar 
ve Celepler Odası Başkanlığına seçilen Recep 
GÜR, Borsamıza iade-i ziyarette bulundu. 
Çorum’daki mevcut hayvan pazarı ile ilgili 
sorunlar ve çözüm önerileri ve hayvan 
pazarında daha iyi nasıl hizmet verilebilir 
konusu üzerinde durulan ziyarette, gelecekte 
oluşturulması düşünülen yeni ve modern 
hayvan pazarının, Çorum şartlarına göre, 
Çorum’daki kasap ve celeplerin ihtiyacına göre 
modern ve işlevsel bir hayvan pazarı kurulması 
ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Prof. Dr. Osman    
Eğri’den Borsamıza 

Ziyaret
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri 

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Eğri, Borsamıza 

ziyarette bulundu. Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Bektaş 

ile görüşen Eğri, laboratuvar ve Satış Salonumuzda 

incelemelerde bulunarak, Borsa işleyişi hakkında bilgi 

aldı.
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HİTİTSİAD’dan Çorum 
Ticaret Borsası’na 

Ziyaret

Çorum İl Kültür ve 
Turizm Müdürü Ali 

Özüdoğru, Başkanımız 
Ali Bektaşı Ziyaret Etti

Hitit Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı 
Ahmet BENLİ ve yönetim Kurulu üyeleri, Çorum 
Ticaret Borsası ‘na iade-i ziyarette bulundu. 

Ortak paydanın Çorum olduğu dile getirilen 
ziyarette, Çorum’un ekonomisinin daha iyi 
seviyelere getirilmesi, Çorum’daki istihdamın 
artırılması için sivil toplum kuruluşlarının ortak 
hareket etmesi üzerinde duruldu, görüş alış-
verişinde bulunuldu.

Ziyarette Hititsiad Başkanı Ahmet Benli 
Derneklerinin yapmış olduğu faaliyetler hakkında 
bilgiler verirken, Çorum Ticaret Borsası Ali Bektaş 
ise, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile 
getirerek Çorum Ticaret Borsası ve Borsa işleyişi 
ile ilgili bilgi verdi.

Özüdoğru, Çorum’un önemli kültür 
miraslarından biri olan leblebinin coğrafi işaret 
belgesini alan Çorum Ticaret Borsası’na kültür 
miraslarımızın korunması noktasında hassas 
davranılmasından dolayı kutladı. Leblebi ile ilgili 
bilgi ve belgelerin bir arada olduğu önemli bir 
eseri Çorum’a kazandıracaklarının müjdesini 
veren Özüdoğru’ya Başkanımız Ali Bektaş 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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TMO’dan Çorum Ticaret 
Borsası’na Ziyaret 

Toprak Mahsulleri Ofisi Çorum Şube Müdürü Fahri 
Kesepara, Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Ziyarette 
Ticaret Borsası Başkanı ALİ BEKTAŞ ve yönetim 
kurulu üyeleriyle karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunan TMO Şube Müdürü Kesepara, ofis 
çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ticaret Borsası 
Başkanı Ali Bektaş, borsa olarak Çorum adına 
atılacak her adımda toplumun tüm kesimleriyle 
ortak hareket etmeye ve işbirliği yapmaya 
hazır olduklarını söyledi. Yaşanan kuraklığa da 
değinen Bektaş, ülke genelinde yaşanan kuraklık 
nedeniyle hububat ürünlerinde rekolte düşüklüğü 
yaşandığına dikkat çekti. Borsa yönetimi olarak 
üyeler ve borsanın ayrılmaz bir parçası olan 
üreticilerle el ele vererek birlik beraberlik içerisinde 
proje odaklı, Çorum halkına layıkıyla hizmet etmek 
için var güçleriyle çalıştıklarını dile getiren Bektaş, 
‘Ticaret Borsası olarak hedefimiz üyelerimize 
kaliteli hizmet vererek, hizmet kalitesinin çıtasını 
daha da yükseğe taşımaktır. Bunun içinde gayret 
gösteriyoruz” dedi. Bektaş, Toprak Mahsulleri Ofisi 
Çorum Şube Müdürlüğü’ne atanan Kesepara’ya 
yeni görevinde başarılar diledi.
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Çorum Kamu Hastaneleri 

Birliği Genel Sekreteri 
Dr. Turgay Happani 

Ticaret Borsası́ na Veda 
Ziyaretinde Bulundu

Çorum Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. 
Turgay Happani, Ticaret Borsası́ na veda ziyaretinde 
bulundu. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erkan 
Elfaz Ermiş ve HÜMOD Başkanı Ahmet Ölçer ín de 
hazır bulunduğu ziyarette Dr. Turgay Happani, görev 
süresince yaptığı çalışmalarla ilgili Ticaret Borsası 
Başkanı Ali Bektaş´a bilgi verdi. Ticaret Borsası Başkanı 
Ali Bektaş, Dr.Happani döneminde sağlık alanında 
güzel çalışmalara imza atıldığını belirterek, Happani 
ve ekibine teşekkür etti. Kamu Hastaneleri Birliği Genel 
Sekreteri Dr. Turgay Happani de. Çorum´da sağlık 
hizmeti verilmesi noktasında daha kaliteli ve etkin çaba 
sarf ettiklerini belirtti.

Borsa Başkanımız Ai Bektaş, bundan sonraki hayatında 
Dr.Happaní ye başarı dileklerinde bulundu.
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Vali Başköy’den Ticaret Borsası’na Veda Ziyareti 
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İçişleri Bakanlığı tarafın-
dan merkez valisi olarak 
atanan Vali Sabri Başköy, 
Ticaret Borsası’nı ziyaret 
etti. Ziyarette Vali Başköy, 
Ticaret Borsası Başkanı Ali 
BEKTAŞ ve yönetim ku-
rulu üyeleri ile vedalaştı. 
Ticaret Borsası Başkanı Ali 
BEKTAŞ, Vali Başköy’ün 
görev süresi boyunca 
yaptığı çalışmaların tak-
dire şayan olduğunu 
söyledi. Vali Başköy’ün 
toplumun tüm kesimleri 
olduğu gibi tüccar ve sa-
nayicinin de sorunlarıyla 
yakından ilgilendiğini ve 
kendilerini hiçbir zaman 
yalnız bırakmadığını dile 
getiren Bektaş, Vali Baş-
köy’e bundan sonraki ya-
şamında başarılar diledi.
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2014 YILI BORSAMIZDA İŞLEM GÖREN 
ÜRÜN DAĞILIMI

ÜRÜN CİNSİ TUTARI (TL)

Zirai Ürünler 646.041.168,10

Hayvansal Ürünler 250.458.690,71

Canlı Hayvanlar 27.307.020,96

Sanayi Ürünleri 234.305.964,98

GENEL TOPLAM 957.010.283,33

2014 YILI CANLI HAYVAN DAĞILIMI

ÜRÜN CİNSİ TUTARI (TL)

Dana 18.686.300,86

İnek 206.526,18

Manda 114.200,00

Sığır 6.632.282,58

Kuzu 1.343.564,84

Koyun 72.922,00

Oğlak 0,00

Keçi 111.451,50

Buzağı 17.200,00

Düve 122.573,00

GENEL TOPLAM 27.307.020,96

2014 YILI HAYVANSAL ÜRÜN DAĞILIMI

ÜRÜN CİNSİ TUTARI (TL)

Tereyağ 11.736,62

Peynir 30.970,50

Çökelek 18.675,12

Et 21.005.204,52

Yumurta 175.790.095,94

Deri 6.048.059,20

Bağırsak 18.405,00

Süt 47.535.543,81

GENEL TOPLAM 250.458.690,71

2014 YILI ZİRAİ ÜRÜN DAĞILIMI

ÜRÜN CİNSİ TUTARI (TL)

Arpa 25.473.819,76

Çeltik 58.112.097,23

Buğday 452.457.688,92

Mısır 37.605.406,70

Çavdar 0,00

Fiğ 1.018.094,59

Tritikale 6.474.531,75

Fasulye 1.304,00

Mercimek 1.510.789,29

Nohut 6.064.062,52

Patates 11.790.045,99

Soğan 7.212.524,66

Sarımsak 12.155,20

Haşhaş 778.749,30

Ceviz 12.894.808,72

Ayçiçeği 12.634.627,49

Şeker Pancarı 12.000.461,98

GENEL TOPLAM 646.041.168,10

2014 YILI  SANAYİ ÜRÜNLERİ DAĞILIMI

ÜRÜN CİNSİ TUTARI (TL)

Pirinç 7.296.727,53

Un 185.142.728,48

Bulgur 0,00

Makarna 15.532.470,38

İrmik 0,00

Razmol 3.479.714,28

Kepek 8.198.103,88

Bonkalite 312.599,96

Kara Kırma 6.749.424,17

Ayçiçek Yağı 7.594.196,30

GENEL TOPLAM 234.305.964,98
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Nuran Çelik 47.29.06 
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hububat, 
un ve zahire ürünleri perakende ticareti (bulgur, 
pirinç, mısır, vb.)

Ahmet Temizel 46.21.02 
Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, 
mısır, çeltik vb.)

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 kökle-
ri, yemlik kıvırcık lahana, darı, kaplıca, yonca, yemlik 
mısır vb. ile kepek, kırma, küspe, vb.)

Fadime Demirbaş 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.)

Muzaffer Arslanağzı 47.22.01 
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et pera-
kende ticareti (sakatatlar, av ve kümes hayvanı etleri 
ile kasaplar dahil)

Abdullah Arslanağzı 47.22.01 
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et pera-
kende ticareti (sakatatlar, av ve kümes hayvanı etleri 
ile kasaplar dahil)

Erdoğan Zengin 46.33.01 
Süt ürünleri toptan ticareti (işlenmiş süt, süt tozu, 
yoğurt, peynir, kaymak, tereyağ vb.)

Ömer Köstekci 46.24.01  Ham deri, post ve kürklü deri toptan ticareti

Murat Tekin 47.22.01 
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et pera-
kende ticareti (sakatatlar, av ve kümes hayvanı etleri 
ile kasaplar dahil)

İdris Kaplan 10.61.02 
Tahılların öğütülmesi ve un imalatı (mısır unu, kepek, 
razmol dahil, pirinç unu hariç)

Satı Köroğlu 01.41.31 
Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği (sütü için 
inek ve manda yetiştiriciliği)

Nihat Kot 46.21.02 
Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, 
mısır, çeltik vb.)

Mustafa Küçüksemerci 46.23.01 
Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes 
hayvanları hariç)

Mürsel Sağlam 46.23.01 
Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes 
hayvanları hariç)

Demsüt Tarım Ürünleri Hayv.nak.ltd.şti. 46.33.01 
Süt ürünleri toptan ticareti (işlenmiş süt, süt tozu, 
yoğurt, peynir, kaymak, tereyağ vb.)

Olg Et Ve Tavuk Hay.gıda.inş.taah.turz. Oto.ima.
ith.ihr.san.ve Tic.ltd.şti.

47.22.01 
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et pera-
kende ticareti (sakatatlar, av ve kümes hayvanı etleri 
ile kasaplar dahil)

Kale Petrol Ürünl Nak.gıda San. Ve Tic. Ltd.şti. 46.21.02 
Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, 
mısır, çeltik vb.)

Çobanpınarı Gıda Tarım Ve Hayvancılık Tic.ltd.şti. 46.23.01 
Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes 
hayvanları hariç)

Hayrettin Satılmış 46.33.01 
Süt ürünleri toptan ticareti (işlenmiş süt, süt tozu, 
yoğurt, peynir, kaymak, tereyağ vb.)
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Osman Mengüç 46.21.02 
Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, 
mısır, çeltik vb.)

Karaağaç Granit Mermer İnş.nakl.maden Tur.
hayv.ith.ihr.tic.san.ltd.şti.

46.23.01 
Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes 
hayvanları hariç)

Şen Bak Gıda Yem İml. Pak.nak.ilet.tur.inş.san.
tic.aş.

46.31.08 
Kuru bakliyat ürünleri toptan ticareti (fasulye, merci-
mek, nohut, vb.)

Aksoylar Gıda İht.mad.hay.san.tic.ltd.şti. 46.23.01 
Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes 
hayvanları hariç)

Şükür Tarım Gıda San.ve Tic.ltd.şti. 46.31.04 
Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates 
dahil)

Necati Coşgun/Kırmızı Et Üretim Çiftliği 46.23.01 
Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes 
hayvanları hariç)

Murat Aydemir/Güneş Un Değirmeni 10.61.02 
Tahılların öğütülmesi ve un imalatı (mısır unu, kepek, 
razmol dahil, pirinç unu hariç)

Alya Grup Tarım Gıda Hayv.turz.inş.nak.san.ve 
Tic.ltd.şti.

46.21.02 
Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, 
mısır, çeltik vb.)

Abdulkadir Çelik 46.32.03 
Yenilebilir sakatat (ciğer, işkembe, böbrek, taşlık vb.) 
toptan ticareti

Aksoy Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. 46.23.02 
Canlı kümes hayvanları (tavuk, hindi, vb.) toptan 
ticareti

Fırat Aksoy Gıda San.ve Tic.ltd.şti. 46.23.02 
Canlı kümes hayvanları (tavuk, hindi, vb.) toptan 
ticareti

Hasan İpek/ Can Ticaret 46.21.02 
Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, 
mısır, çeltik vb.)

Nezihe Palabıyık 46.21.02 
Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, 
mısır, çeltik vb.)

Yaşar Kabakcı 01.41.31 
Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği (sütü için 
inek ve manda yetiştiriciliği)

Başak Çeltik Tarım Gıda San Ve Tic Ltd Şti. 46.21.02 
Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, 
mısır, çeltik vb.)

Abdulkadir Aslantaş 10.61.02 
Tahılların öğütülmesi ve un imalatı (mısır unu, kepek, 
razmol dahil, pirinç unu hariç)

Selçuk Çakıroğlu 46.31.04 
Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates 
dahil)

Fevzi Bilgin 46.21.02 
Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, 
mısır, çeltik vb.)

Ahmet Aydın 46.31.04 
Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates 
dahil)

Münevver Sevindik 46.33.01 
Süt ürünleri toptan ticareti (işlenmiş süt, süt tozu, 
yoğurt, peynir, kaymak, tereyağ vb.)






