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Ali BEKTAŞ 
Yönetim Kurulu Başkanı

D
eğerli üyelerimiz, 

Sevgili okuyucular;

Öncelikle, Ülkemizin 

birlik ve beraberliği-

ni ve dünyadaki barış ortamını 

bozmaya yönelik olarak gerçek-

leştirilen terör saldırılarını şiddet-

le kınıyor, terörün her türlüsünü 

lanetliyoruz. Millet olarak bu tür 

insanlık dışı saldırıların her za-

man karşısında olacağız. Bu tür 

saldırılar karşısında her zaman-

kinden daha fazla sağduyulu 

davranarak birlik ve beraberli-

ğimizi hedef alan bu saldırılara 

prim vermeyeceğiz. Allah birliği-

mizi dirliğimizi bozmasın. 

Borsamız;  sahasında etkin hiz-

met verme anlayışını kendisine 

amaç edinerek, ekonomik ve 

sosyal alanlardaki gelişmeleri 

yakinen takip edip, gerek kendi 

sorunlarının gerekse bölgesel 

ve ülkesel sorunların çözümüne 

aktif olarak katılan ve bu konu-

larda görüş bildiren bir kurum-

dur.

Bizler, hem çiftçimizin hem de 

tüccarlarımızın ihtiyaç ve bek-

lentilerini karşılamaya çalışıyo-

ruz. Ürünlerin gerçek değerinin 

belirlenerek piyasa fiyatlarının 

oluşmasında ve kayıt dışı eko-

nominin önlenerek, pazarın şef-

faflığının sağlanmasında önemli 

bir rol oynuyoruz. Borsamız, 

modern teknolojinin son im-

kânlarını en güzel şekilde uygu-

lanmaya çalışmaktadır. Modern 

laboratuvarımız sayesinde anali-

zi yapılan ürünler gerçek değe-

rini bulmakta, 2015 yılı itibariyle 

modernizasyonunu yaptığımız 

satış salonumuzda elektronik 

satış sistemi ile bilgisayarlar üze-

rinden hakkaniyetli ve adil bir 

şekilde satış yapılması sağlan-

maktadır.

İlimizi, insanımızı, ortak payda-

larımızı, yaşanabilir çevreyi, ku-

rumumuzu ve üyelerimizin çı-

karlarını sürekli gündemimizde 

tutarak, hizmet etkinliğimizi ar-

tırmak, bölgemizin tarım ürünle-

rini, katma değeri yüksek sanayi 

ürünleri haline dönüştürüp, iç 

ve dış pazarda değerlendirmek, 

üyelerimizi akademik düzey-

de bilgilendirip yönlendirmek, 

gelişmelerine katkı sağlamak, 

gelişen temel ihtiyaçlara göre 

kurumun kendini sürekli yeni-

leyerek, üyelerimizin ihtiyaçları-

na göre hizmet kalitesini en üst 

seviyeye çıkarmak, üyelerimizin 
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ve bölgemizin ihtiyaçları doğrul-

tusunda politikalar üretip, sınai, 

ticari ve sosyal bakımdan ilimizin 

ve ülkemizin kalkınmasına des-

tek sağlamak, borsamızı etkin bir 

aktör haline getirmek en önemli 

önceliğimizdir.

İlimiz her ne kadar sanayi şehri 

olsa da gelirlerinin büyük bir kıs-

mı tarım ve tarıma dayalı sanayi-

den teşekküldür. Nüfusumuzun 

halen büyük çoğunluğu tama-

men tarım ve hayvancılığa dayalı 

işlerle iştigal etmektedir. Bu çer-

çevede ilgili kurumlarla işbirliği 

içinde çalışarak, tarımda verimin 

ve kalitenin yükseltilmesi,  ürün 

çeşitliliğinin artırılması ve tarım-

sal sanayi ürünlerinin ekilmesini 

teşvik ederek, hem üreticilerimi-

ze daha çok gelir sağlamak, hem 

de İlimizde yeni tarımsal sanayi 

tesisleri kurulmasına öncülük 

etmek en büyük arzularımızdan 

birisidir.

Bölgemizin potansiyelini en iyi 

şekilde değerlendirmeliyiz. Tarım 

sektörü de aynen sanayi sektörü 

gibi, rekabete kendisini hazırla-

mak zorundadır. Bunun için yeni 

politikaların geliştirilmesi, tarım 

sektöründe de köklü dönüşüm-

lerin yapılması kaçınılmazdır. 

Globalleşen dünyada borsamızın 

gelişmesi ve tarımsal verimliliğin 

artırılması adına; 

Demiryolu ağının genişletilerek 

ilimizde de yük taşımacılığının 

yapılması,

Üniversitemizde hayvan bakım 

teknikerliği bölümlerinin açılma-

sı,

Acilen ilimize modern bir canlı 

hayvan pazarı kompleksi kurul-

ması,

İlimizin teşvikler açısından 4. böl-

geden 5. bölgeye alınması

Tarım organize sanayi bölgesinin 

kurulması,

Tarım arazilerinin toplulaştırılma-

sı ve sulama kanallarının açılması

konularını her ortamda dile ge-

tiriyoruz, dilimiz döndüğünce, 

gücümüz yettiğince de dile ge-

tirmeye devam edeceğiz.

Bir yıl boyunca yaptıklarımızı kı-

saca anlattığımız, Ticaret Borsası 

Dergimizin üçüncü sayısını sizle-

rin beğenisine sunmaktan onur 

duyuyorum.  

Saygılarımla       

 ÖNSÖZ
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HABER

T
ürkiye’nin 7 bölgesin-
den yöresel ürünlerin 
158 stantta sergilendiği 
ve bu yıl 6’ncısı düzen-
lenen Yöresel Ürünler 

Fuarı kapılarını açtı. Her şehrin 
kendi yöresel ürününü, kendi şeh-
rinin marka değerini tanıttığı, bu 
sayede ürünlerin hem profesyo-
nel alıcılarla hem de fuar süresin-
ce Antalya’ya gelen yerli ve yaban-

cı turistlerle birlikte toplam 132 bin 

198 kişinin ziyaret ettiği fuarda 

Çorum da yerini aldı. 

Antalya Ticaret Borsası’nın (ATB) 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) işbirliğinde “Sizin orala-

rın nesi meşhur?” sloganıyla bu 

yıl 6’ncısını düzenlediği Yöresel 

Ürünler Fuarı Yörex kapılarını An-

talya Expo Center fuar alanında zi-

yaretçilere açtı. Bu yıl 68 ilden 388 

katılımcının ürünlerini 158 stantta 

sergilediği fuarda Çorum Ticaret 

Borsası da (ÇTB), Çorum Ticaret 

ve Sanayi Odası ve İl Gıda Tarım 

Hayvancılık Müdürlüğü işbirliği ile 

taze kavrulmuş leblebisi, pirinci ve 

el işi sanat ürünleriyle fuarda yerini 

aldı.

SİZİN ORALARIN 
NESİ MEŞHUR?
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Çorum adına kurulan 108 metre-
karelik stantta, Çorum’un yöresel 
ürünleri, Coğrafi İşaret özelliği 
olan leblebi ve İskilip Turşusu, Kar-
gı Peyniri gibi gıda, tarım ürünleri, 
unlu mamulleri, geleneksel tekstil, 
sanayi ve el sanatları ürünleri bin-
lerce yerli ve yabancı turistin ilgi-
sine sunuldu. Stantta ayrıca, Ço-
rum’un daha önce iki kez metal 
işlemede dünya birinciliği ödülü 
alan Uluslararası Metal Sanatçısı 
Hasan Tuluk da çalışmalarını ta-
nıttı. Ziyaretçilere başta Çorum 
leblebisi olmak üzere çeşitli gıda 
ürünlerinin ikram edildiği Çorum 
standı, katılımcılardan yoğun ilgi 
gördü.

Fuara katılan Ticaret Borsası Baş-
kanı Ali Bektaş, Ticaret Borsası 
Genel Sekreteri Funda Ertekin, Ti-
caret ve Sanayi Odası Genel Sek-
reteri Murat Zeybel ile Gıda Tarım 

Hayvancılık İl Müdürü Erkan Elfaz 

Ermiş ve diğer görevlilerin çaba-

larıyla, Antalya’da Çorum başarılı 

biçimde tanıtıldı. Antalya’da yaşa-

yan Çorumlular, YÖREX Fuarı’nda 

ziyaret ettikleri Çorum standının 

başarılı dizaynı ve sunumu ile gu-

rurlandılar.

Çorum standını tanınmış gazete-

ci-yazar Yavuz Donat’la birlikte zi-

yaret eden TOBB Başkanı Rifat Hi-

sarcıklıoğlu, gerek Hasan Tuluk’un 

eserleriyle, gerekse Çorum’a özgü 

ürünlerle yakından ilgilendi.

Başkan Hisarcıklıoğlu’nu stant giri-

şinde ÇTB Başkanı Ali Bektaş kar-

şıladı. Başkan Bektaş fuarda sergi-

ledikleri yöresel ürünleri hakkında 

Hisarcıklıoğlu’na bilgiler verdi. Taze 

kavrulmuş leblebinin de ikram edil-

diği fuar ziyaretinde sanatçı Hasan 

Tuluk da tamamen el emeğiyle iş-

lediği bakır, demir ve pirinçten olu-

şan eserleri hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretin ardından ÇTB Başkanı 

Bektaş, TOBB Başkanı Hisarcık-

lıoğlu’na ziyaretleri anısına Hasan 

Tuluk tarafından yapılan el işi bakır 

plaket hediye etti.

Yörex Hakkında
YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı, üre-

tildiği veya yetiştirildiği yörenin 

adıyla anılan tarım ürünleri gıda 

ürünleri, el sanatı ve sanayi ürün-

lerini ulusal ve küresel ölçekte ta-

nıtmak amacıyla düzenlenen bir 

organizasyondur. 

YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nın 

temel amaçları arasında şunlar 

yer alır: 

• Yöresel ürünlerin ticarileşme 

süreçlerini desteklemek, 

• Yöresel ürünlerde markalaşmayı 

sağlamak, 

• Yöresel ürünlerin katma değeri-

ni arttırmak, 

• Yöresel ürünleri üreten işlet-

melerin ekonomik kapasitelerini 

geliştirmek, 

 HABER
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• Yöresel ürünleri kamuoyuna 

mal etmek…

YÖREX’İn Hedefleri

• Yöresel ürünlerimizin, iç pazarda 

baskınlık kuran ithal ürünler arasın-

da eriyip gitmesine engel olmak,  

• Yerel pazarlarda sıkışıp kal-

mış yöresel ürünlerimizin, 

daha geniş pazarlarda değer 

bulmasına yardımcı olmak,  

• Yöresinin adını almış ve bu 

özelliği ile tescillenmiş ürün-

lerin ulusal ve küresel pa-

zarlardaki değerini artırmak,  

• Yöresinin adını almış, ancak 

tescillenmemiş ürünleri, coğ-

rafi işaretler başta olmak üze-

re benzeri belgelendirmeler ile 

tescillenmesini teşvik etmek, 

• Oda ve borsalarımızın yöresel 

ürünlerini ulusal ve küresel pazar-

larda tanıtma konusunda öncü ku-

rum olma özelliklerini pekiştirmek,  

• Oda ve borsalarımızı yöresel 

ürünlerinin ticarileştirilmesi konu-

sunda birbirleriyle kaynaştırmak, 

iletişimlerini geliştirmek ve ortakla-

şa çalışmalarına zemin hazırlamak,  

• Yöresel ürünlerin odağında yö-

resel değerlerin ve kültürel un-

surlarımızın fuar süresince etki-

leşimini ve paylaşımını sağlamak,  

• Yöresel ürünlerin ticari de-

ğerlerini ve hacmini yükselte-

rek, yöredeki istihdamı geliştir-

mek ve tersine göçü arttırmak, 

• Yöresel Ürünler Fuarı’nın ulusal 

ve küresel düzeyde devamlılığını 

sağlamak. 

 si̇zin oraların nesi̇ meşhur?
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T
ürkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği’nin (TOBB) de 
aralarında olduğu top-
lumun farklı kesimlerini 
temsil eden STK’lar te-

röre karşı tek ses oldu. Başbakan 
Ahmet Davutoğlu’nun da katıldığı 
‘Teröre karşı Sivil İnisiyatif’ konulu 
toplantıda STK’lar ortak açıklama 
ile teröre karşı tepkilerini dile getir-
diler. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu’nun ev sahipliğinde TOBB, 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği 

(TZOB), Türkiye Esnaf ve Sanatkar-
ları Konfederasyonu (TESK), Türki-
ye İşçi Sendikaları Konfederasyo-
nu (Türk-İş), Mermur Sendikaları 
Konfederasyonu ( Memur-Sen) , 
Türkiye Kamu-Sen, Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 
ile Hak-İşçi Sendikaları Konfede-
rasyonu’nun (Hak-İş) katılımıyla 
oluşturulan “Teröre Karşı Sivil İnisi-
yatif” Başbakan Ahmet Davutoğlu, 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Nuret-
tin Canikli ve Gıda Tarım ve Köyiş-

leri Bakanı Mehdi Eker ile buluştu. 

Teröre karşı ortak açıklamanın 

seslendirildiği toplantıya bini aşkın 

konuk katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu toplantının açılışında yaptığı 

konuşmada Türkiye’nin yurtiçi ve 

yurtdışı kaynaklı bir terör dalgasıyla 

karşı karşıya olduğunu belirterek, 

“Vatandaşlar olarak can güvenli-

ğimizin sağlanması ve ülkemizde 

huzurun tesisi öncelikli talebimiz-

dir” dedi.

TERÖRE KARŞI SİVİL 
İNİSİYATİF TOPLANTISI

 HABER
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Hisarcıklıoğlu,  Türkiye’nin her böl-
gesinde örgütlü, toplumun bütün 
kesimlerini temsil eden kuruluşlar 
olarak bir araya geldiklerini söyledi.

 Toplantıya katılımından dolayı Baş-
bakan Ahmet Davutoğlu’na teşek-
kür eden Hisarcıklıoğlu, “Bizlerin 
ortak bir kaygısı var. Ülkemiz yurtiçi 
ve yurtdışı kaynaklı bir terör dalgası 
ile karşı karşıya. Vatandaşlar olarak 
can güvenliğimizin sağlanması ve 
ülkemizde huzurun tesisi öncelikli 
talebimizdir” diye konuştu.

Güven ve huzuru sağlamanın, 
kamu düzenini tesis etmenin dev-
letin asli yükümlülüğü olduğunu 
ifade eden Hisarcıklıoğlu, hukukun 
içinde kalarak teröre karşı bütün 
önlemlerin alınmasını destekledik-
lerini kaydetti.

STK’lardan Ortak Açıklama
Hisarcıklıoğlu’nun konuşmasının 
ardından inisiyatifi oluşturan 8 
STK’nın temsilcileri ortak açıklama 
metninin okudular. Açıklamada, 
terör eylemlerinden büyük üzüntü 
duyulduğu belirtilerek, siyaset yap-

manın yolunun sandıktan geçtiği-
ne vurgu yapıldı.

 Sorunları tartışmanın ve gere-
ken çözümleri bulmanın yerinin 
TBMM olduğu ifade edilen açık-
lamada, “Nedeni ne olursa olsun 
terör siyaset yapmanın ahlaki bir 
yolu olarak kabul edilemez” ifade-
sine yer verildi.

 Stk’ların Ortak Metni Şöyle:
“Bugün Türkiye’nin dört bir tara-
fından Ankara’ya geldik. Bizler ül-
kemizin çalışan ve üreten esnafı, 
çiftçileri, işçileri, memur ve girişim-
cileriyiz. Ortak paydamız; demok-
rasi, hukukun üstünlüğü ve insan 
hayatına saygıdır. Bugün ortak bir 
kaygımız var. Ülkemiz, yurt içi ve 
yurtdışı kaynaklı bir terör dalgası 
ile karşı karşıya. Maalesef men-
fur terör eylemlerinde çok sayıda 
vatandaşımızı kaybettik, asker ve 
polisimizi şehit verdik. Bu ülkenin 
tüm vatandaşları olarak, bu geliş-
melerden büyük elem, üzüntü ve 
geleceğe yönelik kaygı duyduğu-
muz için bugün buradayız. Siyaset 
yapmanın yolu sandıktan geçer. 

Son seçimlerde, milletimiz, sandı-
ğa teveccüh göstererek, büyük bir 
olgunluk sergilemiştir. Seçimlere 
katılımın ve yüce Meclisimizde 
oluşan temsilin yüksekliği, bu ol-
gunluğun en büyük göstergesidir. 
Açıktır ki, siyaset yapmanın, so-
runlarımızı tartışmanın ve gereken 
çözümleri bulmanın yeri yüce 
Meclisimizdir. Nedeni ne olursa 
olsun, terör siyaset yapmanın ah-
laki bir yolu olarak kabul edilemez. 
Bizler bugün Türkiye’nin dört bir 
tarafından terörü lanetlemek için 
buradayız Vatandaşlar olarak, can 
güvenliğimizin sağlanması ve ül-
kemizde huzurun tesisi öncelikli 
talebimizdir. Güvenli bir ülkede 
yaşamak en doğal hakkımız ve 
beklentimizdir. 

Can güvenliği yoksa, düşünce ve 
ifade özgürlüğü, din ve vicdan öz-
gürlüğü yoktur.

Can güvenliği yoksa, girişim öz-
gürlüğü de yoktur.

Can güvenliği yoksa, esnaf da, işçi 
de, köylü de, girişimci de, memur 
da yoktur.

 teröre karşı sivil inisiyatif toplantısı
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Can güvenliği yoksa, çalışma öz-
gürlüğü de yoktur.

Bugün, özgürlüklerimizin düş-
manı olan terörü lanetleyerek, 
özgürlüklerimize sahip çıktığımızı 
göstermek için ve devletimizin 
yanında olduğumuzu göstermek 
için buradayız. Burada dikkate 
edilmesi gereken husus şudur: 
Her türlü terör özgürlüklerimizi 
kısıtlıyor. Dikkatlerimizi dağıtıyor 
ve kaynaklarımızı tüketiyor. Terör 
ve teröristler herkesin kendi işine 
huzur içinde odaklanmasını en-
gelliyor, geleceğimizi karartıyor. 
Terörün ve teröristin çocuklarımı-
zın geleceğini karartmasına izin 
vermeyeceğiz.

Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Ül-
kemizin birliğine, refahına ve ge-
leceğine sahip çıkacağız. Bugün 
bu amaçla buradayız. Ülkemizin 
bütünlüğünü korumak, halkımızın 
esenliğini sağlamak, güven ve hu-
zuru hukukun içinde kalarak ha-
yata geçirmek devletin görevidir.

Açıktır ki, kamu düzenini tesis et-
mek devletin asli yükümlülüğü-
dür.

Kamu güvenliği olmazsa, üretim 
olmaz, hizmet olmaz.

Kamu güvenliği olmazsa, istih-
dam olmaz, eğitim olmaz.

Kamu güvenliği olmazsa, refah 
artmaz.

Kamu güvenliği olmazsa, çocuk-
larımız için mutlu bir gelecek tesis 
edemeyiz.

Biz bugün bunun için buradayız. 
Tüm halkımız gibi bizler de bu ar-
tan terör dalgasından üzüntü ve 
kaygı duyuyoruz. Terör saldırıları-
nın amacının, ülkemizin huzur ve 
istikrarını bozmak ve toplumda bir 
korku havası ve kaos ortamı yarat-
mak olduğunu biliyoruz. Milletimi-
zi ayrıştırarak, ülkemizin huzurunu 
bozmaya, kaos ve istikrarsızlık or-
tamı yaratmaya çalışanların oyun-
larını boşa çıkarmak için bugün bir 
aradayız.

Bu duygu ve düşüncelerimizi Sa-
yın Başbakanımızla paylaşmak için 
Türkiye’nin her yerinden bugün 
Ankara’ya geldik. Bizler, kamu gü-
venliğinin hukukun içinde kalarak 
sağlanması amacıyla gerekli bü-
tün önlemlerin alınmasını destek-
liyoruz. Bu süreçte herkesin daha 
soğukkanlı ve sağduyulu olması 
gerektiğine inanıyoruz ve bu çer-
çevede, üzerimize düşen sorum-
lulukları istişare etmek için bugün 
buradayız. Bizler Türkiye-Avrupa 
Birliği Karma İstişare Komitesi 
Türkiye Kanadı olarak, yurt ça-
pında örgütlü tüm teşkilatımızla 
birlikte, ülkemizin her türlü soru-
nunda elimizi taşın altına koyduk. 
İnsanımız, geleceğimiz, kalkınma 
hedeflerimiz ve refahımız için 
özgürlüklerin korunması, huku-
kun üstünlüğünün sağlanması ve 

kamu düzeninin tesisi konusunda 

üzerimize düşen sorumlulukları 

gerçekleştirmeye her zaman ol-

duğu gibi hazırız. Bu çerçevede 

harekete geçiyor, ortak hassasi-

yetlerimizi paylaşan herkesi ve her 

kesimi Teröre Karşı Sivil Girişim’e 

davet ediyoruz.”

Başbakan Davutoğlu
Başbakan Ahmet Davutoğlu ise 

konuşmasında “Silahlar bırakılana, 

silahlı gruplar Türkiye’yi terk edene 

kadar ve DEAŞ terörü Türkiye’ye 

tehdit olmaktan çıkana kadar Su-

riye’de bu operasyonlar devam 

edecek. Kimse ham hayal görme-

sin” dedi.

Davutoğlu,  ülke olarak “üçayaklı 

bir saldırı” ile karşı karşıya oldukla-

rını tespit ettiklerini söyledi. Bunla-

rı, DAEŞ, PKK ve DHKP-C olarak 

sıralayan Davutoğlu, “Bu üçayak-

lı, eş zamanlı terör saldırısının üç 

hedefi vardı; demokrasimiz, kamu 

düzenimiz ve uluslararası itibarı-

mız yani aynı zamanda ekonomik 

geleceğimiz” ifadesini kullandı. 

Kendilerinin de bunları korumak 

için bu üçayaklı terör odaklarına 

karşı eş zamanlı terörle mücadele 

operasyonları başlattığını anımsa-

tan Davutoğlu, operasyonun adı-

na ise “Huzur ve Demokrasi Ope-

rasyonu” dediğini aktardı. 

TOBB’un evsahipliğinde düzenle-

nen Başbakan Ahmet Davutoğ-

lu’nun da katıldığı ‘Teröre karşı Sivil 

İnisiyatif’ konulu toplantıya Borsa-

mız adına Yönetim Kurulu Başkanı 

Ali Bektaş da iştirak etti. 

 HABER



T
ic

a
re

t 
B

o
rs

a
s

ı 
• 

S
a

y
ı:

 3
 •

 Y
ıl

: 
3

 •
 O

c
a

k
-A

ra
lı

k
 1

5
 /

 1
2

HABER

T
OBB’un da aralarında 
olduğu 261 sivil top-
lum kuruluşunun des-
tek verdiği “Teröre Ha-
yır, Kardeşliğe Evet 

Buluşması” çok geniş bir katılımla 
gerçekleştirildi. TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu yürüyüşün so-
nunda seslendirdiği ortak açıkla-
mada teröre karşı birlik ve bera-
berlik mesajı verirken, “Bu vatan, 
bu ülke, bu bayrak hepimizin. Hep 

birlikte Türkiye’yiz” diye konuştu.  
Ankara Sıhhiye Meydanı’nda baş-
layan Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet 
Yürüyüşü Ulus’taki Birinci Meclis’in 
önünde sona erdi. Buluşmadaki 
tek ortak payda Türk bayrağı oldu. 
Etkinliğin sonunda Birinci Mec-
lis’in balkonundan ortak açıklama-
yı seslendiren TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

“Öncelikle bugün bu anlamlı or-

ganizasyonu gerçekleştiren mes-
lek kuruluşlarımıza, sendikalarımı-
za, sivil toplum örgütlerimize ve 
bizi yalnız bırakmayan Türkiye’nin 
dört bir tarafından Ankara’ya ge-
len tüm vatandaşlarımıza teşekkür 
ediyoruz.

Bugün buraya gelen insanlar ül-
kemizin, milletimizin, devletimizin 
birliğine ve bütünlüğüne sahip 
çıktılar.

TÜRKİYE TERÖRE 
KARŞI TEK SES OLDU
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Hep birlikte teröre karşı milli bir 
duruş sergilediler, milletimizin 
kardeşliğini gösterdiler.

Bugün burada olan bizler, farklı 
dünya görüşlerine, farklı düşün-
celere sahibiz.

Ama ortak noktalarımız var.

Hepimiz bu memleketin evlatla-
rıyız, hepimiz bu ülkenin sevdalı-
sıyız.

Vatanımız, birliğimiz, dirliğimiz, 
huzurumuz, bugünümüz, yarını-
mız hedefteyken sessiz kalama-
yız.

Bizi bize, komşuyu komşuya, 
kardeşi kardeşe düşman etmeye 
çalışanlara karşı sessiz kalamayız.

Bir tarafta terör belasını hep birlik-
te yaşarken, toplumda her geçen 
gün kutuplaşma artarken, akıl ve 
vicdan tutulması karşısında sessiz 
kalamayız.

İşte bu yüzden her görüş ve dü-
şünceden, toplumun tüm kesim-
lerinden mahşeri bir kalabalık bu-
gün burada.

Birliğimizin ve bağımsızlığımızın 
simgesi olan ay yıldızlı bayrağımı-

zı alıp buraya geldik.

Milletimizin kardeşliğini korumak 
için buraya geldik.

Ülkemiz üzerinde oynanan kirli 
oyunu boşa çıkarmak için buraya 
geldik.

Bizi ayırmaya çalışan fitne ateşini 
söndürmek için buraya geldik.

Huzura kastedenlere karşı tek yü-
rek olduğumuzu göstermek için 
buraya geldik.

Toplumsal barışa güç vermek ve 
kırılan umutları yeniden yeşert-
mek için buraya geldik.

Farklılıklarımıza değil, ortaklıkla-
rımıza, umut dolu geleceğimize 
odaklandık.

Terörü lanetledik, kardeşliğimize 
sahip çıktık. 

TERÖRE HAYIR, 
KARDEŞLİĞE EVET dedik
Ve şimdi Türkiye Cumhuriye-
ti devletinin temellerinin atıldığı 
Meclis’teyiz.

Yürüyüşümüzün burada sonuç-
lanması son derece önemli bir 
mesajı içermektedir.

Bu milletin birlikte yaşama irade-

sinin ilk timsali olan kurucu Mec-

lis’teyiz.

 Aziz milletimiz,

Gün, demokrasimize, birliğimize 

ve birbirimize sahip çıkma günü-

dür.

Hep birlikte bugün sağduyumu-

zu ortaya koyduk.

Hep birlikte bugün vicdanımızın 

sesine kulak verdik.

Bu ülkenin vatandaşı olmanın bi-

linciyle bir araya geldik. Bundan 

sonra da bu kararlı birlikteliğimizi 

sürdüreceğiz.

Kalbini öfkeyle dolduranların de-

ğil, yüreği kardeşlik ve barışla çar-

pan insanların sesi olacağız.

Teröre tepki göstermek adına 

vatandaşlarımızı rencide edecek, 

kardeşliğimize zarar verecek her 

tür eylem ve söylemlerden kaçın-

malıyız.

Bu millet terörün karşısında.

Bu millet kardeşliğine sahip çıkı-

yor.

Birlik, beraberlik içinde geleceğe 

kararlılıkla yürümek istiyor.

Hepimiz bu memleketin evlatları-

yız, birbirimizin kardeşiyiz.

Bu vatan, bu ülke, bu bayrak he-

pimizin.

Hep birlikte Türkiye’yiz.

Ve bir kere daha diyoruz ki Teröre 

Hayır Kardeşliğe Evet.” 

 HABER
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T
OBB’un 71’inci Mali Genel Kurulu Baş-
bakan Ahmet Davutoğlu, CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel 
Başkan Yardımcısı Oktay Vural ve TOBB 
delegelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 

Borsamız delegeleri Ali Bektaş, Mustafa Boyraz, Ali 
Rıza Ünal ve Cihat Erol Turpçu’nun da hazır bulun-
duğu Genel Kurul’da TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu, iş dünyasının yeni bir büyüme hikâyesi 
yazmak istediğini bunun için de siyasilerden yeni 
yapısal reformların elbirliğiyle ve hızla hayata geçi-
rilmesini istediklerini vurguladı. 

71.TOBB GENEL 
KURUL TOPLANTISI
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Hisarcıklıoğlu, “2015 seçimleri 
Türkiye’nin yeniden ayağa kalk-
ması için milat olmalı. Haziran’dan 
sonra önümüzde seçimsiz bir 4 yıl 
var. Bu fırsatı mutlaka değerlendir-
meliyiz. Bu dönem sert tartışmala-
rın geride kaldığı, güçlü reformla-
rın dönemi olmalı. Daha özgür ve 
daha zengin Türkiye için adımları-
mızı hızlandırmalıyız” dedi.

Türkiye’nin yeni bir büyüme mo-

deline ihtiyacı olduğunu ifade 
eden Hisarcıklıoğlu, “Yeniden bir 
yapısal reform gündemi oluştu-
rarak, yeni bir büyüme hikâyesi 
yazmalıyız. Firmalarımızın yaşadı-
ğı çeşitli sıkıntılara hızlı çözümler 
üretmeliyiz” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin en bü-
yük gücü, müteşebbis ruhudur. O 
müteşebbis ruhun asli temsilcileri 
bu salonda! Bizim doğalgazımız, 

petrolümüz yok. Ama dağları de-
len, ufkun ötesini gören, imkânsızı 
mümkün kılan cesur insanlarımız 
var. Bizler karamsarlığa kapıla-
mayız, bizler umutsuzluk içinde 
olamayız. Çünkü bizim ecdadı-
mız vazgeçenler değil, destan 
yazanlardır! Biz Türkiye’ye hizmet 
sevdasıyla gecesini gündüzüne 
katanlarız. Biz dualarla dükkânını 
açan, siftahını besmeleyle yapan, 

 HABER
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hamdolsun demeden kepenk 

kapatmayan tüccarlarız. Biz helal 

rızık arayan, harama sırtını dönen 

müteşebbisleriz. Biz “bu ülke bir 

lira daha zenginleşsin” diye ay-

larını, yıllarını veren KOBİ’leriyiz, 

girişimcileriyiz, sanayicileriyiz 

Türkiye’nin. Biz bu toprakların 

çocuklarıyız. 7 bölgeyiz, 81 il’iz, 4 

mevsimiz. Ağrı Dağı’ndan, Men-

deres Ovası’na, İnceburun’dan 

İskenderun’a bu ülkenin bütün 

renkleriyiz. Rahmetli Özal diyor-

du ki “Bizim insanımız ateş gibi-

dir. Dokunduğu yeri yakar. Yeter 

ki engel olmayalım.” İşte o engel-

ler kalktıkça biz ürettik. Biz üret-
tikçe dünyayla rekabet ettik. Biz 
dünyayla rekabet ettikçe, işçimiz 
kazandı, halkımız kazandı, Türki-
ye kazandı. Türkiye kazanmaya 
devam edecek. Benim umudum 
var. Nereden nerelere geldik, 
daha da ileri gideceğiz. Emek-
liyorduk, yürüdük, şimdi koşu-
da herkesi geçeceğiz. Benim 
umudum var. Türkiye dünyanın 
en büyük ekonomilerinden biri 
olacak. Çalışacağız, üreteceğiz, 
rekabet edeceğiz, bu ülkeyi daha 
da zenginleştireceğiz. Benim 
umudum var. 500 milyar dolar 
ihracat yapacağız. Dünyada tanı-
nan en az “10 Türk markası” üre-
teceğiz. Paris’in sokaklarını, New 
York’un caddelerini, Şangay’ın 
meydanlarını Türk markalarıyla 
donatacağız. Davamız Türkiye, 
sevdamız Türkiye. Allah’ın izniyle 
hep birlikte başaracağız. Aynı ruh 
aynı heyecan ile başaracağız! 

 71.TOBB genel kurul toplantısı



T
ic

a
re

t 
B

o
rs

a
s

ı 
• 

S
a

y
ı:

 3
 •

 Y
ıl

: 
3

 •
 O

c
a

k
-A

ra
lı

k
 1

5
 /

 1
7

   w w w. c o r u m t b . o r g . t r

Allah gönlümüzü zengin, eme-

ğimizi ve kazancımızı bereketli, 

milletimizin birlik ve beraberliğini 

daim kılsın. Yolumuz açık olsun. 

Allah hepimizin yar ve yardımcısı 

olsun.” dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-

daroğlu, Başbakan Yardımcısı Ali 

Babacan ile MHP Grup Başkan-

vekili Oktay Vural da birer selam-

lama konuşması yaptılar.

Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-

liği’nin (TOBB) 71. Mali Genel 

Kurulu nedeniyle TOBB Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun baş-

kanlığında TOBB Genel Kurul 

Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu, 

Konseyler, oda, borsa başkanla-

rı ve delegeler Anıtkabir’i ziyaret 

ederek Ata’nın huzurunda saygı 

duruşunda bulundular.  

Hisarcıklıoğlu Anıtkabir Şeref 

Defteri’ne şunları yazdı:

“Ulu Önder Atatürk,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-

ği’nin yöneticileri ve delegeleri 

olarak, 71’inci Genel Kurulumuz 

öncesinde huzurunuzdayız.

Bu yıl tarihimizin en büyük des-

tanlarından birisi olan Çanakkale 

Zaferi’nin 100’üncü yılını idrak 

ediyoruz ve bizlere bıraktığınız 

bu mukaddes emanetin, en kıy-

metli hazinenin değerini her ge-

çen gün daha iyi anlıyoruz. Mira-

sınız; çok büyük, çok şerefli bir 

kurtuluş mücadelesinin eseridir.

Sizin, silah arkadaşlarınızın ve 

milletimizin yaptığı mücadele ile 

ardından kurulan Cumhuriyeti-

miz, bütün dünyada hayranlık 

uyandırmış ve gelecek nesillere 

büyük bir onur ve gurur bırak-

mıştır.

Türk iş dünyası olarak, bizler bı-

raktığınız bu büyük emanete ve 

onura sonuna kadar sahip çıka-

cağız. Bu vatan bizden öncekile-
rin olduğu gibi, bizim ve bizden 
sonrakilerin de namusudur.

Medeniyet yarışında en ileri 
noktaya ulaşmak ve ülkemizin 
ekonomik gücünü en tepeye çı-
karmak, yeni ve daha büyük ya-
tırımlarla insanlarımıza iş sahaları 
açmak, ülkemizin refah seviyesi-
ni büyütmek Türk iş dünyasının 
görevidir.

Biz bu görevin bilincinde var gü-
cümüzle çalışmaya devam ede-
ceğimize, aziz hatıranız önünde 
söz veriyoruz.

Büyük Atatürk,

Camiamız adına, Cumhuriyeti-
mizin kurulmasında ve bugün-
lere gelmesinde başta siz olmak 
üzere, emeği geçen herkesi rah-
met ve minnetle anıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti ilelebet pa-
yidar kalacaktır. Ruhunuz şad ol-
sun.” 

 HABER
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B
20 Türkiye Konferansı, 
B20 Türkiye ve TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu’nun ev sahip-
liğinde Cumhurbaşka-

nı Recep Tayyip Erdoğan ve 
küresel ekonominin önde gelen 
aktörlerinin katılımıyla açıldı. Hisar-
cıklıoğlu B20 Türkiye olarak çok 
çalıştıklarını ve G20 Liderlerine su-
nulmak üzere 19 maddelik talep-
ler listesini oluşturduklarını anlattı. 
Talepler Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’a iletildi. 

Ticaret Borsası Başkanı Ali 
Bektaş’ın da hazır bulundu-
ğu açılış oturumunda yaptığı 

konuşmada Hisarcıklıoğlu, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın 2002’deki ilk başbakanlık 
döneminden bu yana, özel sektör 
dostu bir yaklaşım sergilediğini, 
Türkiye’nin gerçek bir piyasa eko-
nomisine dönüşmesinde birçok 
reformu hayata geçirerek, önemli 
başarıya imza attığını ifade etti.

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 61 ülkeden 
bin 100’ü aşkın kişinin katılacağı 
konferansta dünyanın en büyük iş 
örgütlerini ve en büyük üst yöne-
ticilerini ağırladıklarına dikkati çe-
kerek, B20 faaliyetlerine SOCAR, 
KOÇ Holding, Doğuş Grubu, Fiba 
Holding ve Vestel’in “stratejik part-

ner” olarak destek verdiğini kay-
detti.

Bu yıl G20 sürecini çok önemse-
diklerinin altını çizen Hisarcıklıoğ-
lu, “G20, 8 ülke dünyayı yönet-
meye yetmeyince ortaya çıkan bir 
mekanizmadır. Ben G20’yi, oluş-
makta olan yenidünyaya uyum 
sağlama çabası olarak görüyo-
rum. Bu doğru adımı destekliyo-
ruz” şeklinde konuştu.

 Son 6 yıldır küresel büyümede 
istikrarın bir türlü yakalanamadı-
ğını, ABD ve Avrupa başta olmak 
üzere, merkez ülkelerde sorunlar 
olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, 
şöyle konuştu:

B20 TOPLANTISI
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“Onlar toparlanmaya başladı. Ama 
bugün de gelişmekte olan ülkeler 
sıkıntı yaşıyor. Geçmiş yıllarda, ti-
caret küresel büyümenin moto-
ruydu. Şimdi ise ticaret istediğimiz 
gibi artmıyor. Bir başka deyişle, 
pasta istediğimiz hızda büyümü-
yor. Bu da bütün dünyada koru-
macı politikaları körüklüyor. Genç 
işsizlik oldukça yüksek seviyeler-
de. Bazı ülkelerde gelişmiş 20 ül-
kedeki gençlerin yüzde 40’ı işsiz 
durumda. Geçtiğimiz 30-40 yıllık 
dönemde, uygulanan kapsayı-
cı olmayan politikalar nedeniyle, 
dünyada eşitsizlikler artıyor. Eşit-
sizlik konusu, giderek ekonomik 
bir problem olmaktan çıkıp, top-
lumsal bir problem haline gelme-
ye başladı. Hatta son dönemde, 
tüm dünyada artan güvenlik açığı-
nın ve çatışmaların, artan eşitsizlik 
ve kapsayıcı olmayan politikalar ile 
yakından bağlantılı olduğu kanaa-
tindeyim.”

”Küresel ekonomi yeni bir 
para politikasına geçiş 
yapıyor”
Hisarcıklıoğlu, iş dünyası olarak, 
kısa vadede yeni bir sorunla karşı 
karşıya olduklarını vurgulayarak, 
“Küresel ekonomi yeni bir para 
politikasına geçiş yapıyor” ifadesi-
ni kullandı.

ABD Merkez Bankasının musluk-
ları kıstığı, başta Avrupa Merkez 
Bankası olmak üzere, bazı merkez 
bankalarının parasal genişlemeye 
gittiği günleri yaşadıklarını anım-
satan Hisarcıklıoğlu, “Ulusal gibi 
görünen kararların etkileri küresel 
oluyor. Bu gelişmeler, bizler için 
son derece sıra dışı bir durum” 
diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, “kur savaşları” ola-
rak adlandırılan bir dönemden 
geçildiğine işaret ederek, şöyle 
devam etti:

“En güçlü paraların yüzde 10’lar 

düzeyinde değer kaybının normal 
karşılandığı ilginç bir dönem. Tüm 
bunlar, küresel ekonomideki belir-
sizliklerin, hala ne kadar fazla ol-
duğunu gözler önüne seriyor. Bu 
küresel sorunların çözümü için 
de küresel bir koordinasyon me-
kanizmasına ihtiyacımız var. G20 
bu yüzden çok önemli. Çünkü 
hepimiz çok iyi biliyoruz ki küresel 
sorunlarımıza, küresel çözümleri 
ancak G20’de bulabiliriz ve G20 
liderlerini etkileyebilecek, küre-
sel gündemi yönlendirebilecek, 
çok önemli bir fırsat önümüzde 
duruyor. Umarım, kasım ayında 
Antalya’da, Sayın Cumhurbaş-
kanımızın misafiri olacak liderler, 
küresel ekonomiye yön verecek 
somut adımlar atacaklardır. Çün-
kü küresel iş dünyası olarak, G20 
liderlerinin bizlere yol göstermesi-
ne ihtiyacımız var. Kısacası, deniz 
dalgalı, kaptanlara, dümende ihti-
yacımız var.”

”Dünyanın etrafında 4 
turdan fazla attık”
B20’nin süregelen çalışma alanları 
olan “ticaret, altyapı ve yatırımlar, 
büyümenin finansmanı, istihdam, 
KOBİ’ler ve yolsuzlukla mücade-
le” konusunda güçlü bir liderlik 
kadrosu kurduklarının altını çizen 
Hisarcıklıoğlu, “Ali Koç istihdam-
da, Güler Sabancı ticarette, Ferit 
Şahenk altyapıda, Hüsnü Özyeğin 
finansta, Ayhan Zeytinoğlu yol-
suzlukla mücadelede, Melih Yur-
ter KOBİ’lerde başı çektiler” dedi.

Hisarcıklıoğlu, B20’yi, hükümetin 
de destekleriyle ve sahiplenme-
siyle KOBİ’lere de açtıklarının altı-
nı çizerek, hem G20’de hem de 
B20’de, “KOBİ’ler nasıl büyür”, “Bü-

 HABER
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yük şirketlerle nasıl ortaklılar kurar” 
meselesini, gündemin ana mad-
desi haline getirdiklerini kaydetti.

Dünya KOBİ Forumu (World SME 
Forum) adında, KOBİ’lerin sorun-
larını sahiplenecek, KOBİ’lerin 
hamisi olacak uluslararası bir ku-
rum kurduklarını anımsatan Hisar-
cıklıoğlu, B20’nin öncülüğünde, 
dünyanın en büyük iş örgütü ICC 
ile TOBB’un kurucu olduğu İs-
tanbul merkezli bu yeni kuruluşa, 
tüm G20 hükümetlerinden, Dün-
ya Bankası’ndan ve OECD’den 
destek bulduklarını belirtti.

Hisarcıklıoğlu, hem Türkiye’yi hem 
de B20’yi anlatmak için 9 aylık sü-
rede 5 kıtada 12 büyük toplantı 
organize ettiklerini dile getirerek, 
“Toplamda 170 bin kilometre yol 
yaptık. Yani dünyanın etrafında 4 
turdan fazla attık” ifadesini kullan-
dı.

G20’ye 19 talepten oluşan 
rapor
Tüm bu sürecin sonunda hazır-
ladıkları 19 talepten oluşan B20 
Raporu’nu Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’a teslim edeceklerini anlatan 
Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ta-
leplerimizi G20 liderlerine en etkili 
şekilde ileteceğinden ve bu talep-
lerin yerine getirilmesi için çaba 
göstereceğinden eminim. Sadece 
iş dünyası için değil, küresel eko-
nominin tüm aktörleri için fayda 
sağlayacak taleplerimiz var. Tica-
ret serbest olsun, önümüze du-
varlar çekilmesin istiyoruz. Altyapı 
yatırımları şeffaf bir şekilde proje-
lendirilsin ki finansman sağlamak 
kolay olsun istiyoruz. 2008 krizin-
den beri devam eden finansal re-
formlar tamamlansın ki piyasada 
belirsizlik ortadan kalksın istiyoruz. 

Hızla değişen teknolojiye adaptas-
yonu sağlayacak bir mesleki eğitim 
altyapımız olsun ki kadınlarımıza ve 
gençlerimize daha kolay iş bulalım 
istiyoruz. KOBİ’lerin küresel eko-
nomiye entegrasyonu için küresel 
politikalar geliştirilsin ki KOBİ’ler 
sahipsiz kalmasın istiyoruz. G20 
Türkiye ve B20 Türkiye’nin çabala-
rı sonucu, artık bin kişilik salonlara 
sığamaz olduk. Bu yoğunlukta bir 
katılıma, ilk kez Türkiye’nin G20, 
B20 dönem başkanlığında şahit 
oluyoruz. İki gün boyunca 21 otu-
rumda, toplam 123 konuşmacıyla 
programımızı tamamlayacağız.»

B20 Türkiye’den 19 tavsiye
B20 Türkiye’nin küresel ekonomi-
nin sorunlarına yönelik 19 önerisi 
şöyle:

DTÖ Ticareti Kolaylaştırma Anlaş-
masının onaylanması ve yürürlüğe 
koyulması

 B20 toplantısı
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Küresel finansal reform gündemi-
nin nihai hale getirilmesi ve onay-
lanması

Kanunlar arasındaki bütünlüğün 
sağlanmasının vurgulanması ve fi-
nansal reform gündemindeki da-
nışma sürecinin iyileştirilmesi

G20’nin Şirketlerde Hak Sahipliği 
Şeffaflığı Prensiplerinin uygulan-
ması

Ortak bir uluslararası yatırım pren-
sipleri setinin oluşturulması ve 
yabancı doğrudan yatırımın ver-
gilendirilmesine ilişkin daha fazla 
şeffaflık ve uyumun gözetilmesi

G20 büyüme hedefleriyle bağ-
lantılı olarak ülkelere özel altyapı 
yatırımı stratejilerinin geliştirilmesi

Altyapının menkul değer olarak 
geliştirilebilmesini kolaylaştırmak 
amacıyla altyapı yatırım ekosiste-
minin iyileştirilmesi

Özellikle teknik, yönetsel ve giri-
şimcilik becerilerini dikkate alacak 
biçimde, beceri açıklarını gider-
meye yönelik programların geliş-
tirilmesi ve finanse edilmesi

İstihdam olanaklarını arttırmak için 
işgücü piyasalarını daha dinamik 
ve kapsayıcı yapacak kapsamlı ya-
pısal reformların uygulanması

Genç istihdamının ve kadınların 
istihdama katılım oranlarının arttı-
rılması

KOBİ kredi güvenilirliği ile ilgili veri-
lerin daha şeffaf ve kolay erişilebilir 
yapılarak KOBİ’lere kredi sağlama 
konusundaki riskleri azaltacak bir 
takım finansal araçların daha etkin 
kullanılabilmesinin sağlanması

Politika, düzenleme ve standart-
ların desteklenerek ve uyumlaştı-
rılarak KOBİ’lerin alternatif finans-
mana erişiminin genişletilmesi ve 
derinleştirilmesi

KOBİ’lerin uluslararası standart-
lara uyum sağlaması için destek 
verilmesi ve KOBİ’lerin uluslarara-
sı pazarlara erişimlerinin kapasite 
geliştirme ve teknik yardım prog-
ramlarıyla iyileştirilmesi

5 yıllık küresel geniş bant bağlan-
tısı hedefinin G20 üyesi ülkelerin 
büyüme stratejilerine entegre 
edilmesi ve KOBİlerin dijital ekono-
miye ve inovasyon ekosistemleri-
ne erişiminin paydaş işbirliği aracılı-
ğıyla iyileştirilmesi

Gelişen dijital ekonomi için küresel 
ticaret sisteminin iyileştirilmesi

G20 ülkeleri için bir girişimcilik vi-
zesi programı başlatılması

Korumacılığın askıya konusundaki 
taahhütlerin yeniden vurgulanma-
sı,  özellikle yerelleştirme önlem-
lerini de içeren ticarete tarife dışı 
engelleri barındıran mevcut koru-
macı önlemlerin geriye çekilmesi

 HABER
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Beş yıl içerisinde kamu-özel işbir-
liği aracılığıyla tüm G20 ülkelerin-
de gümrük prosedürleri ve sınırlar 
arası geçiş sistemleri için kapsamlı 
bir dijital ortamın geliştirilmesi ve 
adapte edilmesi

Kamu alımları dijitalleştirilmesi, 
High Level Reporting Mechanis-
ms (iş omdusmanlarının) geliştiril-
mesi ve kamu alımları prosedürle-
ri için iş uyumluluk programlarının 
teşvik edilmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Erdoğan, TOBB’un ev sahipliğinde 
düzenlenen B20 Türkiye Konfe-
ransı’nın açılış oturumunda yaptığı 
konuşmaya, konferansın başarılı 
geçmesini dileyerek başladı.

“Küresel sorunlara, küresel 
çözümler bulunması 
gerekiyor”
G20’nin 1999’da kurulduğunu ve 
2008’de liderler seviyesine yük-

seltildiğini anımsatan Erdoğan, 
platformun özellikle tüm dün-
yayı etkileyen küresel mali krizin 
atlatılmasında önemli rol oyna-
dığını söyledi. 2015 yılında, Türki-
ye’nin dönem başkanlığını yaptığı 
G20’nin küresel ekonomik poli-
tikaların belirlenmesinde en etkili 
diyalog mekanizmalarından biri 
haline geldiğine işaret eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, 2008’den 
bu yana G20 zirvelerine katılmış 
birisi olarak kaydedilen ilerlemeyi 
yakından gördüğünü aktardı.

Erdoğan, G20’yi etkin kılan en 
önemli sebeplerden birinin, katı-
lımcı ülke ve kuruluşların liderle-
riyle birlikte iş dünyası başta olmak 
üzere ekonomik ve sosyal tüm ta-
rafları bir araya getirmesi olduğu-
nu dile getirerek, “Bu süreçte yap-
tığım en önemli tespit, sadece tek 
tek ülkelerin çıkarlarının değil kü-
resel ihtiyaçların da göz önünde 
bulundurularak alınan kararların 

çok daha etkili, çok daha çözüme 
dönük olduğudur. Küresel sorun-
lara, küresel çözümler bulunması 
gerekiyor. G20 platformunda, bu 
çerçevede her geçen yıl daha 
da güçlenen bir anlayış birliğinin 
oluştuğunu memnuniyetle görü-
yorum” değerlendirmesini yaptı.

“G20’nin küresel barış 
ve istikrara da katkı 
yapmasını sağlamak 
zorundayız”
Her ekonomik gelişmenin ilgili 
ülke ile tüm dünyayı da etkilediği 
bir dönemde, bu anlayışla, birlikte 
hareket edilmesinin büyük önem 
taşıdığını vurgulayan Cumhur-
başkanı Erdoğan, ülkelerin içine 
düştüğü sıkıntıları aşma yönün-
deki gayretlerinin güçlü bir iş birli-
ğiyle desteklenmesinin, “bir takım 
oyunu” şeklinde sergilenmesinin 
sorunların daha kolay aşılmasını 
sağlayacağını kaydetti.

 B20 toplantısı
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Erdoğan, “Türkiye olarak biz, 2008 
yılındaki küresel finans krizini bu 
yaklaşımla aldığımız önlemler sa-
yesinde sınırlı bir kayıpla atlattık. 
Dünyanın yeni bir küresel eko-
nomik sıkıntının eşiğinde olduğu 
şu günlerde aynı yolu hep birlikte 
takip etmek mecburiyetindeyiz. 
G20, bu ihtiyacı karşılayacak en 
önemli ekonomik işbirliği platfor-
mu olarak önümüzdeki dönemde 
çok daha büyük görevler ifa etme 
potansiyeline sahiptir” ifadesini 
kullandı.

Sadece bir ekonomik iş birliği 
zemini olarak işlemesi halinde 
G20’nin arzu edilen etkiye sahip 
olamayacağının altını çizen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“G20’nin aynı zamanda küresel 
barış ve istikrara da katkı yapma-
sını sağlamak zorundayız. Çün-
kü küresel düzeyde barış, huzur, 
güven ortamı sağlanmadan eko-
nomik hedeflere ulaşılabilmesi 
mümkün değildir. Bu vasfıyla G20, 
aldığı kararlar ve sergilediği duruş-
la dünyadaki her bir bireyin haya-
tına doğrudan etki etme gücüne 
sahiptir. G20 liderleri olarak bu 
bilinçle hareket ediyoruz, etmek 
mecburiyetindeyiz.

Bu yapının en etkili ve en önem-
li unsurlarından olan B20 Açılım 
Grubu’nun da aynı anlayışla ça-
lışmalarını sürdürdüğüne inanıyo-
rum. Siyasi liderlerin ve iş dünyası-
nın bu platformda gösterecekleri 
karşılıklı uyum ve iş birliği küresel 
sorunların çözümünü kolaylaştı-
racaktır. Bunun için platform me-
kanizmalarında geliştirilen po-
litikaların ve gündeme getirilen 

önerilerin birbirlerini tamamlayıcı 
mahiyette olması şarttır.”

“KOBİ’lerle ilgili 
gelişmeleri yakından 
takip edeceğiz”
G20 platformunun en kapsayıcı 
açılım grubu olan B20’nin, bu yıl 
hem faaliyet alanını genişleterek 
hem de üye sayısını artırarak ba-
şarılı bir performans ortaya koy-
duğuna dikkati çeken Erdoğan, 
Dünya KOBİ Forumu, bölgesel 
istişare toplantıları, zirveler ve 
diğer pek çok etkinlikle güç-
lendirilen “B20 Türkiye”nin, artık 
küresel iş dünyasının en önemli 
platformlarından biri haline gel-
diğini söyledi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğ-
lu’na çalışmalara verdiği katkı 
dolayısıyla teşekkür eden Erdo-
ğan, “Zor bir dönemden geçen 
küresel ekonominin yeni ve tüm 
dünya için umut vadeden bir ge-
lişme düzeyine bir an önce ulaş-
masını samimiyetle arzu ediyo-
ruz. Antalya’da, kasım ayında 
düzenlenecek G20 Zirvesi’nde 
liderlere sunulacak önerilerin 
somutlaştırılacağı B20 Türkiye 
Konferansı’nın gündemindeki 
konuların hayata geçirilmesi için 
gelecek yıllarda da çaba göste-
receklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk 
kez bu yıl gündeme getirilen 
KOBİ’lerle ilgili gelişmeleri çok 
yakından takip edeceklerine de 
vurgu yaptı.

“Krizin fırsata 
dönüştürülmesi mümkün”
G20’nin en önemli hedefinin 
güçlü, dengeli ve sürdürülebilir 

bir küresel büyümenin sağlan-
ması olduğunu belirten Erdo-
ğan, şunları söyledi:

“Küresel ekonomideki kırılgan-
lığın devam ediyor olması, bu 
konudaki en önemli sorundur. 
Yaşanan krizin gerisinde yapısal 
değişimlerin de rolü olduğunu 
biliyoruz. Yaşanan krizin fırsata 
dönüştürülmesi ve değişim için 
yeni imkanların oluşturulmasına 
vesile olması mümkündür. Bil-
hassa gelişmekte olan ülkeler ve 
Asya bölgesi bu bakımdan tarihi 
bir fırsatla karşı karşıyadır.

Açık söylüyorum, bugün Pe-
kin-İstanbul Hattı’nı dikkate al-
mayan hiçbir ekonomik, siyasi, 
sosyal, kültürel projenin başarı-
ya ulaşma şansı yoktur. Bilhassa 
önümüzdeki 10 yılda ulaşımda, 
enerjide, ticarette ve diğer alan-
larda yaşanacak değişimin mer-
kezinde bu hat bulunacaktır. 
Londra’dan başlayıp Pekin’e ka-
dar uzanan tarihi İpek Yolu’nun 
canlandırılması mahiyetindeki 
demiryolu projesini önümüzde-
ki yeni dönemin sembolü olarak 
kabul ediyoruz. Halen hizmet-
te olan Marmaray ve Boğaz’da 
inşa edilen üçüncü köprünün 
üzerindeki demiryolu hattı bu 
muazzam projenin iki kıtayı bir-
leştiren unsurlardır.”

Başbakan Yardımcısı 
Cevdet Yılmaz
Başbakan Yardımcısı Cevdet Yıl-
maz, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) ev sahipliğinde 
düzenlenen “B20 Türkiye Konfe-
ransı”nın açılış oturumunda bir 
konuşma yaptı. “Bugün itibarıyla 
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dünya ekonomisinin önündeki 
en büyük sorun olarak kredibili-
te açığını görüyoruz. Bu açığı ne 
kadar çabuk kapatırsak, o kadar 
hızlı güven oluşacaktır ve güç-
lü bir büyümeyi, sürdürebilir bir 
büyümeyi getirecektir» ifadele-
rini kullandı.

TOBB’un ev sahipliğinde düzen-
lenen “B20 Türkiye Konferan-
sı” kapsamında gerçekleştirilen 
“B20’nin Büyüme Odaklı Gün-
demi” başlıklı oturumda konu-
şan B20 Türkiye ve TOBB Başka-
nı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, küresel 
ekonominin belirsiz bir hal aldı-
ğını söyledi. 

Hisarcıklıoğlu konuşmasında,  
dünya genelinde 200 milyon-
dan fazla insanın işini kaybettiği-
ni hatırlattı. M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, “Bütün bunlar iş dünyası için 
iyi değil. Ancak G20’nin eylem-
de bulunması ve küresel ekono-
miye istikrarı getirmesi için bir 

fırsat” şeklinde konuştu.

Sorunların ancak küresel iş bir-
liğiyle çözüleceğini vurgulayan 
Hisarcıklıoğlu, inovasyonun 
desteklenmesi, adil rekabetin 
teşvik edilmesi gerektiğini dile 
getirdi. Hisarcıklıoğlu, G20 ile 
B20’nin özünün güvenle ilgili 
olduğunun altını çizerek, şunları 
kaydetti:

 «İş yapma yetisinde güven eko-
nomik ortamın hızlı bir şekilde 
dönüşmesine yol açar. Küresel 
sistemin yetisine yönelik güven 
de vatandaşlara yöneliktir. İşte 
bu güveni biz kazanmalıyız ve 
bizler B20 olarak çözüm ortaya 
koymalıyız.»

B20 Türkiye Altyapı ve 
Yatırımlar Görev Gücü 
Başkanı Ferit Şahenk
 B20 Türkiye Altyapı ve Yatırımlar 
Görev Gücü Başkanı Ferit Şa-
henk ise, para ve mali politika-

larının artık uzun vadeli büyüme 
konusunu ele alma noktasında 
yeterli olmadığını belirterek, 
“Dolayısıyla yapısal reformlar 
her zamankinden daha önemli” 
dedi.

Şahenk, Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği (TOBB) ev sahipli-
ğinde düzenlenen “B20 Türkiye 
Konferansı” kapsamında ger-
çekleştirilen “B20’nin Büyüme 
Odaklı Gündemi” başlıklı otu-
rumda, kriz sonrasında global 
ekonominin istenilen perfor-
mansı göstermekten uzak oldu-
ğunu söyledi.

Gelişmekte olan ülkelerin ivme-
lerinde bir yavaşlama olduğuna 
dikkati çeken Şahenk, büyüme-
nin motoru olacağını düşün-
dükleri pazarlarda da sıkıntı bu-
lunduğunu kaydetti.

 Küresel büyüme ve tüketimde 
kriz öncesi ve sonrasında bü-
yük farklar olduğuna işaret eden 

 B20 toplantısı
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Şahenk, jeopolitik risklerin dün-
yadaki tabloyu tamamen değiş-
tirdiğini dile getirdi. Geçen yıl 
G20’nin 2018’e kadar büyümeyi 
yüzde 2 artırmayı taahhüt etti-
ğini hatırlatan Şahenk, mevcut 
durum düşünüldüğü zaman bu-
nun önemli bir taahhüt olduğu-
nu ifade etti.

ICC Başkanı McGraw
McGraw Hill Financial’ın Fahri 
Başkanı ve Milletlerarası Tica-
ret Odası (ICC) Başkanı Harold 
McGraw de ICC’de 6,5 milyon 
şirket üyesi ve 130 milli komi-
tenin bulunmasının yanı sıra 
tahkim mahkemesinin de yer 
aldığını ifade ederek, “Biz ülkeler 
için ilerlemeyi ölçmek ve hep bir 
devamlılık sağlamak için çabalı-
yoruz” dedi.

McGraw, büyüme gündemi 
oluşturabilmek için “ne yapmaya 
ve neyi çözümlemeye çalışıyor-
sunuz?” sorusunun önem arz 

ettiğini vurgulayarak, sermaye 
piyasaları ve bankacılık sistem-
leri sağlıklı olmazsa büyümenin 
finansmanının oluşturulamaya-
cağını ifade etti.

İnsan sermayesi ve eğitimin çok 
önemli olduğuna dikkati çeken 
McGraw, “Siz burada aslında 
gelecekte beraber çalışacağınız 
iş gücüne bakıyorsunuz. Ne tür 
becerileri olsun istiyorsunuz. Bu 
becerilere sahip olsunlar ki reka-
bet edebilsinler” diye konuştu.

McGraw, ekonomik büyüme 
sağlayabilmenin yolunun tica-
retten geçtiğini kaydederek, iş 
dünyası ve hükümetlerin birlik-
te çalışması gerektiğini ve tek 
başına başarılı olamayacaklarını 
anlattı.

Eurochambres Başkanı 
Richard Weber
Eurochambres Başkanı Richard 
Weber de, G20’den geleceğe 

yönelik yeni bir kılavuz bekledik-

lerini belirterek, şöyle konuştu:

“Büyümenin sadece üç yolu 

vardır. Birincisi savaş. Bu iyi ol-

mayan bir yoldur. Savaş yıkar 

ve ekonomiye yıkım sonrası ka-

tılımlar olur. Gelecek için bunu 

istemiyoruz. İkinci yolu enflas-

yondur. Enflasyon, faydayı bir 

çok kişi ve şirketten alır uzağa 

götürür. Bunu da istemiyo-

ruz. Üçüncü yol inovasyondur. 

İnovasyon büyümeye yönelik 

odaklanmamız gereken alandır. 

Bu gündem içerisinde bütün 

ulusların odaklandığı nokta.”

Avrupa’daki inovasyonun 3’te 

2’sinin KOBİ’ler tarafından ha-

yata geçirildiğini kaydeden We-

ber, “Dolayısıyla KOBİ’lerin po-

litikalarına odaklanacak olursak 

büyüme sorununu da ele almış 

olacağız” değerlendirmesinde 

bulundu. 
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icaret Borsası, Hitit 
Üniversitesi ve TMO 
işbirliğiyle ‘Tam buğ-
day ekmeği, sağlık ve 
ekmek israfında du-

rum değerlendirmesi’ paneli dü-
zenlendi. 

Panelin açış konuşmasını yapan 
Başkanımız Ali Bektaş, yaptığı ko-
nuşmada, “Hayatta israf ettiğimiz 
pek çok şey vardır. Hava, su, gi-
yecek, para, zaman, v.s. ama israf 
hem dinimizde hem de sosyal 
hayatta kabul görmez, israf ha-
ramdır. Bildiğiniz gibi, insanların 
hayatındaki olmazsa olmazı su ve 
ekmektir. Buna karşın, soframız-
da baş tacı ve nimet olarak kabul 
ettiğimiz ekmeği maalesef israf 
etmeden tüketemiyoruz. En ko-

lay temin edilen ve en ucuz gıda 
ekmektir, halen dünyada milyon-
larca insan, açlıktan ölüyor ve aç-
lığın nedeni gıda yetersizliği değil; 
israftır. Üretilen ekmeğin yaklaşık 
yüzde 6’sı israf ediliyor ve bu ek-
mek israfından ülkemiz yıllık or-
talama bir buçuk milyar lira kayıp 
yaşıyor. Bu rakam dünya sırala-
masında ilk sıralarda olduğumuz 
un ihracatından elde ettiğimiz, bir 
yıllık gelire eşdeğerdir. Ancak biz 
biliyoruz ki, Bu israf kötü niyetten 
değil bilgisizlikten kaynaklanı-
yor ve maalesef her geçen gün 
artan bir eğilim gösteriyor. İsraf 
edilen her dilim ekmekte, dün-
yadaki aç insanların da hakkının 
bulunduğunun bilinciyle hareket 
edilerek ülkemizde ciddi boyut-

EKMEK İSRAFINDA DURUM 
DEĞERLENDİRMESİ
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lara ulaşmış olan ekmek israfının 

önüne geçilmesi ve ortaya çıkan 

ekonomik kaybın önlenebilmesi 

için bu tarz panellerin artırılması 

gereklidir. Bunun gibi toplantı ve 

panellerle, israf konusunda top-

lumsal duyarlılık oluşturulması, 

israfın üretim ve tüketim aşama-

larında önlenmesi, ekmeğin uy-

gun yöntemlerle muhafazasının 

sağlanması, bayat veya ihtiyaç 

fazlası ekmeğin yine insan gıdası 

olarak değerlendirilmesi konula-

rında toplum bilinçlenecek, tam 

buğday ekmeğinin tüketiminin 

yaygınlaştırılması amaçlanmakta-

dır. Herkesi israf ettikleri kaynak-

lar için yeniden kendini gözden 

geçirmeye, toplumsal bilinçle 

beraber ekmek israfının önüne 

geçmeye davet ediyorum.” dedi.

Panelistler Yrd. Doç. Dr. Seçil 

Türksoy, ekmeğin toplum bes-

lenmesindeki yeri ve önemi hu-

susunda bilgi verirken, Diyetis-

yen Arzu Ercan ise, tam buğday 

ekmeği kullanmanın sağlıktaki 

önemine değinerek, ekmeksiz di-

yet olmayacağını ifade etti. TMO 

Şube Müdürü Fahri Kesepara da, 

ekmek israfında dünya ve ülke-

mizdeki durum değerlendirme-

siyle TMO’nun çalışmalardan 

bahsetti. Müftü Yardımcısı Abdul-

lah Pamukoğlu ise, İslam dininde 

israfı anlattı. 

Panel sonunda üniversitede ya-

pılan rol ekmeklerden israfla ilgili 

araştırma kitapları ve yemek tarifi 

kitapları dinleyicilere dağıtıldı.  

 HABER HABER
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B
aşbakanımız Sayın Prof.
Dr.Ahmet Davutoğlu´-
nun teşrifleriyle, TOBB 
Konferans Salonunda 
gerçekleştirilen VIII.Ti-

caret ve Sanayi Şurası öncesinde İl 
ve İlçe Oda/Borsa Başkanlarımız 
Borsamız toplandı. Başkanımız Ali 
Bektaş´ın ev sahipliğinde yapılan 
toplantıya Çorum Ticaret ve Sana-
yi Odası Başkanı Çetin Başaranhın-
cal, Sungurlu Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Alaittin Akel, Sun-
gurlu Ticaret Borsası Başkanı Ha-
lim Karaçil, Alaca Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Günser Şirin ve Ala-
ca Ticaret Borsası Başkanı Fahri 
Coşkun katıldı. Toplantıda, İlimizin 
sorunları ve çözüm önerileri görü-
şüldü. Aşağıdaki sorunların TOBB’a 
iletilmesine karar verildi.

1. Demiryolu yatırımının hızlan-

dırılması. (Yük taşımacılığı için 
demiryolu)

2. Amasya-Merzifon Havaalanı ile 
ilgili düzenlemeler.

3. İş davaları ve kıdem tazminatı 
ile ilgili düzenlemeler. 

4. Koçhisar Barajı’nın sulama ka-
nallarının bir an önce yapılıp 
sulu tarıma geçilmesi. 

5. Sungurlu Kırankışla Barajı’nın 
hızlandırılması. 

6. İlçeler teşvikte farklı statüde ol-
malı. 

7. İlçelerimizde sulu tarım yapıla-
bilir. (İlimizde sulu tarım arazile-
rin az olması)

8. Çorum, kalkınmada 5. Bölge 
olarak alınmalı. 

9. Bağkur primlerinde yüzde 2’nin 
kaldırılması. 

10. İlçelerimizde doğalgaz mese-
lesinin halledilmesi. 

11.  İl ve/veya İlçelerimizde hayvan-
cılık veya tarım organize sanayi 
bölgesinin kurulması

12. Hazine arazilerinin tahsisinin 
hızlandırılması ve kolaylaştırıl-
ması

13. Veteriner veya ziraat fakültesi 
talebi. İki yıllık MYO, dört yıllık 
fakülteye dönmeli. 

14.  Turizm teşviklerimiz, Alacahö-
yük, Boğazkale öncelikle de-
ğerlendirilmeli. Şapinova böl-
gesi eklenmeli. Japonların çizgi 
filmle ziyaretleri artmıştır.

15. Zincir mağazaların açılmasına 
bir sınırlama getirilmeli. 

16. Çalışan emeklilerden kesintile-
rin kaldırılması. 

17.  Arazi toplulaştırması. 

ODA ve BORSA BAŞKANLARI 
TOPLANTISI
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G
ıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanlığının “Tarım 
Sektörü Entegre Yöne-
tim Bilgi Sistemi” proje-
sinin tanıtımı Başbakan 

Ahmet Davutoğlu’nun katılımlarıy-
la gerçekleşti. Dönemin Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi 
Eker, “Tarım Sektörü Entegre Yöne-
tim Bilgi Sistemi Bilgilendirme Top-
lantısı’ndaki konuşmasına başla-
madan önce katılımlarından dolayı 
Başbakan Ahmet Davutoğlu’na te-
şekkür etti. Tarıma gündelik bakış 
yerine stratejik bir bakış açısıyla 
yaklaştıklarını belirten Bakan Eker, 
bu alanda 15 kanun çıkardıklarını 
anlattı. Bu bakış açısının gereği ola-
rak gerek arazi altyapısında, gerek 
bilgi teknolojileri konusunda çok 
önemli reformlar hayata geçirdik-
lerini belirten Bakan Eker, “Soylu 

atlar nasıl ki sessiz sedasız kühey-
lan taylar doğururlar, kimse duy-
maz onu, yaklaşık 10 senedir Tarım 
Reformu Genel Müdürlüğümüzün 
çalışanları başta olmak üzere bü-
tün çalışma arkadaşlarım aşkla, 
şevkle, sabırla, metanetle bu proje-
yi sessiz sedasız hazırladılar. Bugün 
o soylu tayın doğumuna şahit olu-
yoruz” diye konuştu. Bu projenin 
alelade bilişim alanındaki bir bilgi 
işlem sisteminden ibaret olmadığı-
nı vurgulayan Bakan Eker, sisteme 
42 ayrı veri tabanının entegre edil-
diğini anlattı.

Sistemin hem üretici hem tüketici 
hem de kamuya büyük yararları-
nın olduğuna dikkati çeken Bakan 
Eker, şöyle konuştu: “Herhangi bir 
parselde kullanılacak olan güb-
re, kullanılacak kimyasal gübre, 

kullanılacak ilaç, o parselin kimlik 
numarası üzerinden işlem göre-
ceği için anında merkezde kayıtları 
görülebilecek. O parselde üreti-
len herhangi bir ürün Türkiye’nin 
herhangi bir ilindeki herhangi bir 
markete gidildiğinde oradaki ürü-
nün kasasının üzerine konulacak 
olan etiket ile o parselde ne kadar 
kimyevi gübre kullanılmış, ne kadar 
ilaç kullanılmış, başka bir şey kulla-
nılmış mı kullanılmamış mı bunun 
hepsini tüketici takip edebilecek. 
Yani tüketici için de üretici için de 
büyük yararlar ve kolaylıklar geti-
riyor. Üreticinin işlemler için artık 
Tarım Bakanlığının müdürlüklerine 
gelmesine gerek kalmayacak. İn-
ternet üzerinden bütün başvurula-
rını sistem anında kontrol edecek 
ve 42 ayrı veri tabanı ile ilgili ne 
kadar uzantısı varsa hepsine anın-

TARIM SEKTÖRÜ ENTEGRE 
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ
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da değişiklik yansıyacak. Örnek, bir 
çiftçimiz bir arazi parseli satmışsa 
o satılan arazi parselinin el değiştir-
mesi anında sistemin bütün altya-
pılarında görülebilecek. Burada da 
üretici, tüketici ve kamu lehine çok 
büyük faydalar olacak.”

Bakan Eker, tamamen yerli im-
kanlarla hayata geçirilen bu siste-
mi dost ülkelerle, komşu ülkelerle 
paylaşabileceklerini dile getirdi. Ba-
kan Eker’in konuşmasından sonra 
söz alan Başbakan Ahmet Davu-
toğlu, tarım sektöründe son 12 
yılda yaşanan önemli gelişmeler 
hakkında bilgi verdi.

Tarımın, insanoğlunun en kadim 
varoluşsal sektörü olduğunu belir-
ten Başbakan Davutoğlu, “Her sek-
tör ihmal edilebilir veya diğer sek-
törlerde bazı zaman kayıpları belki 
telafi edilebilir ama tarım sektörü, 
ihmal edilemeyecek bir sektördür. 
Çünkü insanoğlunun varoluşu 
doğrudan tarımla irtibatlıdır. Bu ka-
dim kültürlerde böyleydi, modern 
kültürde böyle, şimdi küresel çağ-
da da özellikle ülkelerin geleceği, 
stratejik bekası açısından en kritik 
sektör, hala tarım sektörüdür” diye 
konuştu.

Tarımın, arz ve gıda güvenliği bağ-
lamında da varoluşsal bir sektör 
olduğunu ifade eden Davutoğlu, 
bu sektördeki her adımı, ülkelerin 
detaylı olarak el aldığını ve geleceği 
tayin etme bakımından önem ver-
diğini söyledi.

İhracatın 36 milyar dolardan 158 
milyar dolara çıktığını hatırlatan 
Davutoğlu, bu ölçek büyümesi-
nin, kendisini en çarpıcı gösterdiği 
alanlardan birinin de tarım sektörü 
olduğunu söyledi. Davutoğlu, söz-

lerini şöyle sürdürdü: “23,7 milyar 
dolardan 61 milyar dolara çıkan 
tarım sektörü milli hasılası ile Av-
rupa’nın en büyük tarım üreticisi 
haline geldik, dünyada da yedinci 
büyük tarım üreticisiyiz. Bu Türkiye 
için bir iftihar meselesidir. “

Başbakan Davutoğlu, devrim ma-
hiyetindeki bir adımı da arazi toplu-
laştırmalarıyla sağladıklarına dikkati 
çekerek, “Özel mülkiyetin geliştiği 
ve şehirleşmenin hızlandığı top-
lumlardaki en önemli problemler-
den birisi, tarımsal alanın daralması, 
parçalanması, bölünmesi, dolasıy-
la üretken, fizibil üretim alanlarının 
ortadan kalkması” diye konuştu. 
Özellikle 1950’li yıllardan sonra 
başlayan şehirleşmeyle, miras yo-
luyla parçalanmış arazilerin, göç-
lerle boşaldığını, bunun tarımsal 
alanı ciddi şekilde kısıtladığını belirt-
ti. “Arazi toplulaştırma bu anlamda 
tarım sektörünün en önemli stra-
tejik boyutlarından, alanlarından 
birini oluşturuyor. 41 yılda sadece 
450 bin hektar arazi toplulaştırma-
sı yapılırken, 12 yılda, 10 kat artışla 

4,5 milyon hektar arazi toplulaştır-
ması yapıldı. Özellikle önümüzde-
ki dönemde, 2015-2019 arasında 
da arazi toplulaştırmalarını devam 
ettirip, üretimi anlamlı kılabilecek 
büyüklüğe tarım arazilerinin çıkar-
tılması sağlanacak” dedi. 

Başbakan Davutoğlu, teknolojik 
değişim anlamında, su ve toprak 
kullanımının en kritik alan oldu-
ğunu vurgulayarak, “Çok büyük 
arazilere sahip olmak, büyük tarım 
üretimine sahip olmak anlamına 
gelmez. Eğer toprağı nasıl yöne-
teceğinizi bilmiyorsanız, o büyük 
arazi bir müddet sonra bir külfet 
haline dönüşür. Ama toprağı na-
sıl kullanacağınızı biliyorsanız, çok 
küçük alanlarda çok verimli tarım 
yapabilirsiniz” diye konuştu.

Toprak dışında, tarımın varoluşsal 
ikinci unsuru olan su yönetiminin 
de önemine işaret eden Davutoğ-
lu, su yönetiminin, israftan kaçın-
ma ve hangi ürünün, hangi top-
rakta en az suyla üretilebileceğini 
planlamak olduğunu söyledi.

 tarım sektörü entegre yönetim bilgi sistemi
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“Sistem dünyada bir ilk”
Tarım Sektörü Entegre Yönetim 
Bilgi Sistemi’nin dünyada bir ilk ol-
duğuna dikkati çeken Davutoğlu, 
“Türkiye dünyada artık teknolojik 
sistem ithal eden, bu sistemleri uy-
gulayan bir ülke olmaktan çıkıyor. 
Sistem üreten, sistemi dost ülkeler-
le paylaşan ve bu sistemin paylaşıl-
ması üzerinden küresel tarım poli-
tikalarına yön veren bir ülke haline 
geliyor” diye konuştu.

Sistemle Ankara’dan tüm Tür-
kiye’nin bütün envanterin takip 
edileceğini, her türlü değişimin 
gözleneceğini, izleneceğini ve 
yönetileceğini anlatan Davutoğlu, 
şunları kaydetti:

“Bu yolla biz her bir metrekaresi-
ni, her bir tarım alanını Ankara’dan 
görebileceğiz ve makro stratejik bir 
planlama yapabileceğiz. Nerede, 
hangi toprak kalitesinde ne üreti-
liyor, nerede eksik var. Alana gön-
derdiğimiz 10 bin ziraat mühen-
disimizin sağladığı bilgilerle, alana 
konulmuş teknolojik aygıtlarla tüm 
bu bilgiler Ankara’da ve bütün ille-

rin ilgili birimlerinde gözlenecek. 
Bu çok önemli bir imkan. Anında 
bir hava değişimi, iklim değişimi 
varsa, afeti belki önceden göre-
ceğiz, hasatta olacak tahribatı ön-
ceden göreceğiz, gübrede eksiklik 
varsa takviye edeceğiz. 5-10 yıllık 
daha uzun planlamalarla toprak 
kalitesinin zamanla nasıl bir seyir 
takip edeceği konusunda da bilgi 
sahibi olma imkanı sağlıyor.

Nasıl vatandaşımızı tek tek biliyor-
sak her bir arazimizi, parselimizi, 
küçükbaş, büyükbaş, balıkçılık, 
hatta arıcılık alanındaki her bir üni-
teyi kayda geçiriyoruz ve biliyoruz. 
Böylece potansiyelimizi takip ede-
bileceğiz. Bir hastalık varsa bunun 
yayılmasını engellemek için anında 
tedbir alınabilecek.”

Bunun merkezi yönetim açısından 
ve üretici açısından da önemine 
işaret eden Davutoğlu, üreticinin, 
çiftçinin tarımın temel aktörü oldu-
ğunu vurguladı. Davutoğlu, “Onlar 
olmazsa siz merkezde ne yaparsa-
nız yapın, planlar başarıya ulaşmaz” 
dedi.

Başbakan Davutoğlu, sistemin, 

ülkeye, çiftçilere, üreticilere ve tü-

keticilere hayırlı olması dileğinde 

bulundu.

Toplantının sonunda Konya’nın Sa-

rıcalar köyünden bir çiftçi Ahmet 

Küçükbezci ile canlı bağlantı kuru-

larak işletmenin toprak, hayvan ve 

makine varlıklarının sisteme girişi 

gerçekleştirildi. Şanlıurfa Hilvan’da-

ki yer istasyonuna canlı bağlantı ya-

pılarak bu istasyonların işlevleri de 

izlendi. Bu istasyondan canlı bağ-

lantı sırasında “Memleketim” şarkısı 

çalındı. Ayrıca, toplantıda İzmir’de 

bulunan Zirai Gözlem İstasyonu 

ile canlı bağlantı kurularak sistemin 

işleyişi anlatıldı. Bu sırada, Başba-

kan Davutoğlu “Çiftçilerimiz de 

artık sürprizlerle karşılaşmayacak, 

havada bulutlara bakıp da ‘Acaba 

yağmur kaç saat sonra yağar, kaç 

gün sonra yağar’ diye hesaplar içi-

ne girmeyecek. Bu yolla inşallah 

oturduğu yerden bırakın sadece 

afeti takip etmeyi, tanınmayan biri-

si yaklaştığında bile tespit edip onu 

görme imkanına sahip olacak. Bu 

olağanüstü bir imkan. İnşallah bü-

tün Türkiye’ye bu yaygınlaştığı anda 

çiftçilerimizi olumsuz etkileyen her 

türlü değişikliklere karşı hazırlıklı 

olacağız” diye konuştu. Toplantıya 

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 

Sayıştay Başkanı Recai Akyel, Türki-

ye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Baş-

kanı Şemsi Bayraktar, Turkcell Yö-

netim Kurulu Başkanı Ahmet Akça 

ve Borsamız adına Yönetim Kurulu 

Başkanımız Ali Bektaş katıldı. 

 HABER
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Ç
orum’un sorunları bi-
rinci ağızdan Başbakan 
ve Bakanlar Kurulu’na 
iletildi.

8. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu’nun ev sahipliğinde Başba-
kan Ahmet Davutoğlu ve döne-
min ilgili Bakanlarının katılımıyla 
TOBB İkiz Kuleler ’de gerçekleş-
tirildi. 81 ilin oda-borsa başkanları 
illerindeki en önemli 5 sorunu ve 
çözüm önerisini birinci ağızdan 
hükümete aktarma fırsatı buldu.  

Şura’ya Başbakan Ahmet Davu-
toğlu, Başbakan Yardımcısı Ali Ba-
bacan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Fikri Işık, Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Mehdi Eker, Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Nurettin Canikli, Kalkınma 

Bakanı Cevdet Yılmaz, Maliye Ba-
kanı Mehmet Şimşek ve Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Feridun Bilgin ile TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu ve diğer ilgililer ka-
tıldı.

Çorum’daki 6 Ticaret ve Sanayi 
Odası ve Ticaret Borsası adına ko-
nuşan il sözcüsü Çorum Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali 

BEKTAŞ’ın konuşmasında değindi-
ği konu başlıkları şöyledir:

Limana erişimin kolaylaştırılması 
için Çorum üzerinden Delice-Su-
luova demiryolu bağlantısının ya-
pılması

Amasya-Merzifon Havaalanı’nın is-
mine Çorum’un da eklenmesi

Sadece İstanbul seferi olan ha-
vaalanı uçuş planının yeniden 

8.TİCARET VE SANAYİ ŞURASI
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yapılandırılarak Ege ve Akdeniz 
Bölgeleri’nin de uçuş seferlerine 
eklenmesi

Kızılırmak ve Yeşilırmak arasında 
kalan arazilerin, bu ırmaklardan 
sulanabilmesi için sulama kanalla-
rının açılması

Arazi toplulaştırması çalışmalarının 
hızlandırılması

Tarıma Dayalı Organize Sanayi 
Bölgesi ihtiyacı

Çorum’un içinde bulunduğu kal-
kınmada öncelikli 4. bölgeden 5. 
bölgeye alınması

Yüzde 2 Bağ-Kur kesintisi gibi ta-
rımsal kesintilerden esnaf, tüccar 
ve sanayici sorumluluğunun kal-
dırılması

Başkanımızın yukarıda konu baş-
lıkları belirtilen konuşmasının de-
vamında;

 “Çorum’un en öncelikli sorunu, 
Kalkınmada 4. Bölge’den 5. Böl-
ge’ye alınmasıdır. Çünkü; 

• Çorum İli’nin önde gelen sektör-
lerinden Tuğla ve Kiremit Sektö-
rü, anahtar teslimi fabrika yapan 
Makine Sektörü, Un ve Yem 
Fabrikaları gibi kaba ürün üre-

ten sektörler açısından, nakliye 
masrafları belimizi bükmektedir. 
Bunun için demiryoluna acil ih-
tiyacımız vardır. 

• Çorum üzerinden Delice-Su-
luova demiryolu bağlantısının 
yapılması limanlara olan uzak-
lığı ortadan kaldıracak, böylece 
nakliye masrafları azalacak, Ço-
rumlu sanayicilerin rekabet güç-
leri artacaktır.

• İlimizin tarıma dayalı sanayi ve 
hayvancılık potansiyeli dikkate 
alındığında, Tarıma Dayalı Orga-
nize Sanayi Bölgesi önemli bir 
ihtiyaç olarak ortaya çıkmakta-
dır. 

• Kalkınmada Öncelikli 4. Bölge-
den 5. Bölgeye alınmamız tarım 
ve tarıma dayalı sanayi teşvikle-
rinin artmasını sağlayacak Ço-
rum’un kalkınmasına katkı sağ-
layacaktır.

• İlimiz hızla göç veren iller ara-
sında maalesef 10. Sırada yer al-
maktadır. Göçü durdurabilmek 
ve insanımızı doğduğu yerde 
doyurabilmek için, işgücü imkâ-
nı yaratabilecek yatırımların teş-
vik edilmesi, tarımsal desteklerin 
arttırılması, hayvancılığı geliştire-
bilmek için de yem hammadde-
leri ile birlikte yemdeki %8 KDV 
oranının %1’e düşürülmesi Ço-
rum açısından yararlı olacaktır. 

• Çorum tarım arazilerinin %14’lük 

kısmı fiilen sulanan araziler, 

%86’lık kısmı ise sulanamayan 

arazilerden oluşmaktadır. Ana-

dolu’nun Mezopotamyası olan, 

Kızılırmak ve Yeşilırmak arasında 

kalan arazilerin, bu ırmaklardan 

sulanabilmesi için sulama kanal-

larının açılması ve Alaca Koçhi-

sar Barajı gibi çevre barajlardan 

sulanması, ilimiz tarımı açısından 

büyük önem arz etmektedir. 

Bunun yanı sıra ilimiz tarım top-

raklarının çok parçalı olması ne-

deniyle, arazi birleştirilmesi çalış-

malarının hızlandırılması Çorum 

için acil ihtiyaçtır. 

• İlimizde Havaalanı yoktur. Bu, 

Çorum iş dünyasının en önemli 

sorunlarından biridir.  İlimize en 

yakın Amasya-Merzifon Hava-

alanı’nın yolcu potansiyelinin 

büyük bir kısmını Çorum halkı 

oluşturmaktadır. Bu nedenle 

Amasya-Merzifon Havaalanı’nın 

ismine Çorum’un da eklenme-

si, özellikle yurtdışından gelen iş 

adamları açısından büyük önem 

taşımaktadır. Ayrıca, sadece İs-

tanbul seferi olan havaalanından 

Ege ve Akdeniz Bölgeleri’ne de 

uçuş seferlerinin eklenmesi tica-

ret ve turizm hayatı için önem-

lidir. Havaalanı terminal binası 

çok küçüktür, bina büyütülmeli, 

bölgeyi temsil eden bir hale ge-

tirilmeli ve gümrük hizmetleri 

verilmelidir.” dedi.   
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Av. Ahmet ÜNAL
Milletvekili Adayý

* SAYFA 9’DA

GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER
MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin’den sonra CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým milletvekili aday listesi ile
ilgili sorularýmýzý cevaplandýrdý. Vekil adaylarýný ön seçimle belirleyen CHP, bundan dolayý 7
Nisan’da liste heyecaný yaþamadý. 1 milletvekili Çorum’da garanti görülen ana muhalefet partisinin
Ýl Baþkaný Yýldýrým, iki milletvekili çýkarabileceklerini, çünkü parti olarak Türkiye’nin sorunlarýný
çözmeyi vaadettiklerini söylüyor. Yýldýrým AK Parti’nin listesinin ise seçmende hayal kýrýklýðý
yarattýðý görüþünde. * SAYFA 6’DA

Baþkanlar
listeleri

deðerlendiriyor

8. Türkiye Ticaret
ve Sanayi
Þurasý’na katýlan
Çorum Ticaret
Borsasý Baþkaný
Ali Bektaþ,
Çorum’un
sorunlarý
hakkýnda
Baþbakan Ahmet
Davutoðlu’nu
bilgilendirdi. 

* HABERÝ 3’DE

Çorum’a tercüman oldu

Týp Fakültesi için söz

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kalkýnma
Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Yýlmaz Tuna’yý ziyaret etti.

Dünyanýn en büyük otomotiv
markalarýndan Toyota, Hitit
Üniversitesi’ne eðitim amaçlý bir
hizmet aracý hibe edecek. 

* HABERÝ 2’DE

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan, Kalkýnma
Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý
Yýlmaz Tuna’yý ziyaret ederek uzey
Kampüsü inþaatlarýyla ilgili
görüþtü. * HABERÝ 2’DE

Toyota’nýn tercihi Hitit
Toyota’nýn Sakarya’da bulunan fabrikasýnda araç teslim töreni yapýlacak.
Programa Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan da katýla-

Büyük Birlik Partisi Ýl Baþkanvekili Nihat Argut, ittifakla ilgili deðerlendirmelerde bulun-

7 Haziran
Milletvekili
seçimlerine
ittifak
yaparak
girmeyi tercih
eden Saadet
Partisi ve
Büyük Birlik
Partisi'nin
milletvekili
adaylarý
açýklandý. 

* HABERÝ
4’DE

SP-BBP aday listesi açýklandý

Popüler aday Olçak
aday gösterilmedi

‘Seçimden zaferle çýkacaðýz’
AK Parti Yönetim Kurulu toplantýsý yapýldý.

AK Parti Çorum teþkilatlarý, 7 Haziran’da yapýlacak olan genel seçimler
öncesi son hazýrlýklarýný tamamladý. AK Parti  Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu,
seçimden zaferle çýkacaklarýný söyledi. * HABERÝ 5’DE

Hürriyet, AK Parti
milletvekili aday
listesine konulan kadýn
adaylardan 55’inin
seçilebilecek
sýralamada yer aldýðýný
belirtti. 55 kadýn aday
arasýnda AK Parti
Çorum Milletvekili 3.
Sýra Adayý Eczacý
Ýlksen Ceritoðlu Kurt ta
gösterildi. 

* HABERÝ 5’DE

* HABERÝ 5’DE

Ýlksen Ceritoðlu Kurt

Ahmet Köksal vefat etti
Alaca eski Belediye Baþkaný
Mahmut Köksal’ýn babasý ve
MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný
Mücahid Ahmed Köksal’ýn dedesi
Ahmet Köksal vefat etti. 

* HABERÝ 7’DE

Sacit Çubukçu
hayatýný kaybetti

Ýstanbul’da
manifaturacýlýk
yapan
hemþehrimiz
Ahmet Sacit
Çubukçu (86)
vefat etti.

* HABERÝ
8’DE

Çorumlu babayiðit Çinliler’in takibinde
Derindere, teknoloji ihraç edecek

* HABERÝ 9’DA

Sacit Çubukçu

Ýl Müftülüðü'nce düzenlenen Kutlu
Doðum Haftasý  etkinlikleri baþladý.
Hürriyet Meydaný'nda düzenlenen
etkinliðe yoðun katýlým oldu. 

* HABERÝ 7’DE

Etkinlik helva ikramý, gül ve kitap daðýtýmýnýn ardýndan sona er-

Ali Bektaþ

Ceritoðlu seçilebilir
kadýn adaylar arasýnda

Peygamber sevgisi

‘2 milletvekili çýkarmanýn yollarýný arayacaðýz’
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arasýnda AK Parti
Çorum Milletvekili 3.
Sýra Adayý Eczacý
Ýlksen Ceritoðlu Kurt ta
gösterildi. 

* HABERÝ 5’DE

* HABERÝ 5’DE

Ýlksen Ceritoðlu Kurt

Ahmet Köksal vefat etti
Alaca eski Belediye Baþkaný
Mahmut Köksal’ýn babasý ve
MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný
Mücahid Ahmed Köksal’ýn dedesi
Ahmet Köksal vefat etti. 

* HABERÝ 7’DE

Sacit Çubukçu
hayatýný kaybetti

Ýstanbul’da
manifaturacýlýk
yapan
hemþehrimiz
Ahmet Sacit
Çubukçu (86)
vefat etti.

* HABERÝ
8’DE

Çorumlu babayiðit Çinliler’in takibinde
Derindere, teknoloji ihraç edecek

* HABERÝ 9’DA

Sacit Çubukçu

Ýl Müftülüðü'nce düzenlenen Kutlu
Doðum Haftasý  etkinlikleri baþladý.
Hürriyet Meydaný'nda düzenlenen
etkinliðe yoðun katýlým oldu. 

* HABERÝ 7’DE

Etkinlik helva ikramý, gül ve kitap daðýtýmýnýn ardýndan sona er-

Ali Bektaþ

Ceritoðlu seçilebilir
kadýn adaylar arasýnda

Peygamber sevgisi

‘2 milletvekili çýkarmanýn yollarýný arayacaðýz’
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T
OBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’na, Fran-
sa’nın en üst düzey ni-
şanı olan Legion 

d’Honneur madalyası verildi. Hisar-
cıklıoğlu, Fransa Cumhuriyeti’nden 
böyle bir nişan almaktan büyük 
onur duyduğunu ifade etti.

Fransa İmparatoru Napolyon’un 
1804 tarihinden itibaren verdiği 
nişanın sahibi Türkiye Fransa ilişki-
lerine katkılarından dolayı Hisarcık-
lıoğlu oldu. Türkiye’den ilk olarak 
Mustafa Kemal Atatürk’e verilen 
madalyayı iş dünyasının önemli 
isimleri de daha önce almıştı. 

Hisarcıklıoğlu’na iki ülke ilişkilerinin 
geliştirilmesi dolayısıyla verildi. Hi-
sarcıklıoğlu, Fransa Ticaret ve Sa-
nayi Odaları Birliği Başkanı Andre 
Marcon’un teklifi ile Türkiye-Fransa 
ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi-
ne yapmış olduğu katkılardan dola-
yı, Fransa Cumhurbaşkanı Franço-
is Hollande’ın onayı ile madalyaya 
layık görüldü. Madalya töreninde 
konuşan Hisarcıklıoğlu, Fransa’da 
meydana gelen terör saldırısına 
değinerek terörü nefretle kınadı-
ğını söyledi. Fransa halkı ile daya-
nışma içerisinde olduklarını ifade 
eden Hisarcıklıoğlu, “Terörle mü-

cadele eden halkımız, Fransa’nın 
endişesini anlamaktadır. Terörün 
seçtiği hedefler özgürlük eşitlik 
kardeşlik ve insanlığın onuru-
dur. Terörün dini ve milliyeti 
yoktur. Bu tür acıların yaşan-
mamasını diliyorum” dedi.

Fransa Cumhuri-
yetinden böyle bir 
nişan almaktan 
onur duyduğunu 
aktaran Başkan 
Hisarcıklıoğlu, 
“Ben bir gi-
rişimciyim 
s a n a y i -

HİSARCIKLIOĞLU`NA 
FRANSA`DAN LEGION 
D`HONNEUR NİŞANI
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ciyim. Türk-Fransız ekonomik ve 
siyasi ilişkilerin önemine inandım. 
Yaklaşık 700 yıllık tarihten gelen bir 
dostluğumuz var. İlişkilerin en zor 
döneminde Türkiye’deki Fransız 
dostlarımızla çalıştık. Türk Fransız 
ilişkileri AB, Ortadoğu ve dünya 
barışı için önemlidir. Bu anlamlı 
nişanla Türk Fransız ilişkilerini güç-
lendirmeye yönelik sorumlulukları-
mız arttı” diye konuştu.

-Fransa’ya yeni ticaret hamlesi

İki ülke arasındaki ikili ticaretin yu-
karı çekilmesi gerektiğine dikkat 
çeken Hisarcıklıoğlu,  “15 milyar 
dolar karşılıklı ticaret hacmi var. 
Bu rakam ne Fransa ne de Tür-
kiye’nin ekonomik gücünü 

gösteriyor. Ticarete yeni 
ivme kazandırmalıyız.  
Fransız şirketlerin Tür-
kiye’deki yatırımı yüz-

de 10 civarında. Biz 
daha fazla Fransız 

şirketlerin yatı-
rım yapmasını 

destekliyo-
ruz. Enerji 

ve ulaşım başta olmak üzere yeni 
Fransız yatırımlarını ülkemizde gör-
mek istiyoruz. Fransa’da da Türki-
ye’den daha fazla yatırım yapılmalı” 
şeklinde konuştu.

 -“Gümrük Birliği ticareti büyüte-
cek”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
Gümrük Birliği kapsamında sa-
nayinin yanı sıra tarım ve kamu 
alımlarının da konuşulduğunu be-
lirterek şunları söyledi: “Modernize 
edilecek Gümrük Birliği ile işlem 
hacmi büyüyecektir. Fransa AB’nin 

mimarıdır. Türkiye ve Avrupa Fran-
sa’nın desteğine ihtiyaç duymak-
tadır. Geçmişte AB üyelik sürecine 
başlayan Fransa bu ilişkilerin geliş-
tirilmesine katkı sağlamalıdır. Fran-
sa’nın AB’nin geleceği ile ilgili viz-
yonda Türkiye’nin de yer almasına 
yönelik desteğine ihtiyaç var”

 -Fransa’dan 5 alanda yatırım çağ-
rısı

Fransa Dış Ticaret Bakanı Mattihas 
Fekl, her iki ülkenin mevcut fırsatları 
değerlendirmesi gerektiğini belirte-
rek Gümrük Birliği’nin modernleş-

 HABER
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mesi ile birlikte ilişkilerin daha üst 
seviye çıkarılabileceğini kaydetti. 
Fransız şirketlerin Türkiye’de bulun-
maktan mutluluk duyduğunu ak-
taran Fekl, “Ülkenizin kalkınmasına 
katkıda bulunmaya 2023 vizyonu-
na önemli katkıda bulunmak isti-
yorlar. Enerji,  alt yapı, demiryolu ve 
finans sektöründe. Türk şirketleri-
nin de Fransada bulunması önem-
ledir. Dış ticaret bakanı olarak şunu 
söylüyoruz. İlişkileri 5 alanda geliş-
tirebiliriz. Türk ve Fransız şirketleri 
bu potansiyeli değerlendirmeli. 
Türk-Fransız Ticaret Odası kurmak 
istiyorsunuz. Bunun yanı sıra iki 
oda arasında Fransa’nın himayesi 
altında güçlü ve sıkı işbirliğinin ge-
liştirilmesini istiyorsunuz. Hem Tür-
kiye’ye ilgi duyan Fransızların hem 
de Fransa’ya ilgi duyan Türklerin” 
değerlendirmesinde bulundu.

Çorum Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı ve TOBB Ticaret 
Borsaları Konseyi Üyesi Ali Bektaş, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı Hisarcıklıoğlu’na 
Legion d’Honneur nişanı takdimi 
için Fransa’nın başkenti Paris’te dü-
zenlenen törene katıldı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndaki 
törende Hisarcıklıoğlu’na Legion 
d’Honneur madalyasını Dış Ticaret 
Bakanı Mathias Fekl taktı.  Törene 
katılmak üzere Fransa’ya giden 
heyette yer alan Başkan Bektaş, 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na 
Fransa’nın en önemli nişanlarından 
birinin verilmesinden dolayı büyük 
gurur ve mutluluk duyduklarını be-
lirtti.

Ayrıca, TOBB Heyeti olarak Fran-
sa’ya yapılan ziyaret sırasında Pa-
ris’te yaşanan terör saldırıları so-
nucunda hayatını kaybedenleri 
anmak üzere oluşturulan alana 
çiçek bırakıldı.

Akşam verilen resepsiyonda Ço-
rum Ticaret Borsası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ali Bektaş kendileri 
de Çorumlu olan Türkiye’nin Paris 
Büyükelçisi Hakkı Akil ve İTO Baş-
kanı İbrahim Çağlar’la bir araya 
geldi. Paris Büyükelçisi Hakkı Akil 
Çorumlu hemşerileri ile bir arada 
olmaktan çok mutlu olduğunu, 
Çorumlu tüccar ve sanayicilerin 
Fransa ile ticari ilişkilerin artırılma-
sında her türlü destek ve yardıma 
hazır olduklarını söyledi.  

 hisarcıklıoğlu`na fransa`dan legion d`honneur nişanı
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H
itit Üniversitesi ev sahip-
liğinde Finans Bilim 
Platformu iş birliği ile 
“19. Finans Sempozyu-
mu”gerçekleştirilmiştir.   

Finans dünyasının en prestijli etkin-
liği olarak ifade edilen ve 18 yıldır 
aralıksız olarak düzenlenen, finans 
alanında akademik çalışmaların 
sunulduğu sempozyuma Çorum 
Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğ-
lu Kurt, Çorum Belediye Başkan 
V. Zeki Gül, H.Ü.Rektörü Prof. Dr. 
Reha Metin Alkan, Sermaye Piya-
sası Kurulu (SPK) Başkanı Dr. Vah-
dettin Ertaş, Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası (TCMB) Başkan 
Yardımcısı Necati Şahin, Albara-
ka Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel 
Müdürü Dr. Fahrettin Yahşi, Ziraat 
Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürü 
Osman Arslan, Türkiye Halk Ban-
kası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 
Hasan Ünal, Çorum ticaret borsası 
Başkanı Ali Bektaş, Çorum Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Ba-
şaranhıncal, ilimizin bürokratları ve 
yöneticileri, sivil toplum kuruluşu 
başkanları ve temsilcileri, sanayici 
ve iş adamları, Üniversite akade-
misyenleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 

okunması ile başlayan etkinlik, 
Sempozyum Düzenleme Kurulu 
Başkanı-Bankacılık Finans Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Selçuk Kendir-
li, Finans Bilim Platformu Başkanı 
Prof. Dr. Metin Kamil Ercan, Rek-
tör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve 
Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen 
Ceritoğlu Kurt’un yapmış oldukları 
açılış konuşmaları ile devam etti. 

Finans alanında görev yapan bilim 
adamlarını ve reel sektör temsil-
cilerini bir araya getirerek etkile-
şim ortamı oluşturması açısından 
oldukça önemli olan 19. Finans 
Sempozyumu’nu Hitit Üniversite-

FİNANS SEMPOZYUMU

 HABER



T
ic

a
re

t 
B

o
rs

a
s

ı 
• 

S
a

y
ı:

 3
 •

 Y
ıl

: 
3

 •
 O

c
a

k
-A

ra
lı

k
 1

5
 /

 3
8

si ev sahipliğinde düzenlemekten 
onur duyduklarını ifade eden Sem-
pozyum Düzenleme Kurulu Baş-
kanı-Bankacılık Finans Bölüm Baş-
kanı Doç. Dr. Selçuk Kendirli,  “Son 
yıllarda dünya genelinde meydana 
gelen finansal krizler, küresel pi-
yasaların nasıl birbirine entegre 
olduğunu ve küresel piyasalardaki 
en ufak bir etkinin dahi çok büyük 
sonuçlar doğurabileceğini göz-
ler önüne sermiştir. Hem mikro 
anlamda şirket bünyelerine hem 
de makro anlamda küresel finans 
sistemine ilişkin finansal konuların 
ele alındığı ulusal finans sempoz-
yumlarının önemi tartışılmaz hale 

gelmiştir” diyerek bu kapsamda 
19. Finans Sempozyumu’nun reel 
sektör ve finans sektörüne önemli 
katkılar sağlayacağına inandıklarını 
vurguladı. Konuşmasının devamın-
da sempozyum hakkında detaylı 
bilgiler aktaran Doç. Dr. Kendirli, 
etkinliğin düzenlenmesinde emeği 
geçenlere ve Borsamızın da ara-
larında bulunduğu sempozyum 
sponsorlarına teşekkür ederek 
sözlerini sonlandırdı.

Finans Bilim Platformu Başkanı 
Prof. Dr. Metin Kamil Ercan, Finans 
Bilim Platformu’nun ülkemizde fi-
nans alanında aktif ve emekli olan 
tüm öğretim üye ve elemanları-

nı içeren bir sivil toplum kuruluşu 
olduğunu ifade ederek “Bugüne 
kadar 18 tane sempozyum ger-
çekleştirdik. Burada da güzel şeh-
rimizde 19.sunu gerçekleştirmek 
üzere bir araya gelmiş bulunuyo-
ruz. Sempozyum düzenlemenin 
hakikaten meşakkatli bir iş olduğu-
nu hepimiz biliyoruz ama ondan 
sonra bunun çok güzel anıları olu-
yor. Bunu daha önce sempozyum 
düzenleyen üniversiteler yaşadılar 
bu dönemde de Hitit Üniversitesi 
bunu yaşıyor” dedi.

Bu güzel etkinliklerin oluşmasına 
neden olan, Finans Bilim Platfor-
mu kurucusu Prof. Dr. Cevat Sa-
rıkamış’ı anarak sözlerine devam 
eden Prof. Dr. Ercan, “Bu sempoz-
yumu gerçekleştiren herkese te-
şekkür borcumuz vardır ama sayın 
hocamıza çok çok fazla teşekkür 
borcumuz bulunmaktadır” diyerek 
sempozyumun ülkemize bilim ala-
nında katkıda bulunması temenni-
sini dile getirdi.

Böylesine önemli bir sempozyu-
mun Hitit Üniversitesi ev sahip-

 finans sempozyumu finans sempozyumu



T
ic

a
re

t 
B

o
rs

a
s

ı 
• 

S
a

y
ı:

 3
 •

 Y
ıl

: 
3

 •
 O

c
a

k
-A

ra
lı

k
 1

5
 /

 3
9

   w w w. c o r u m t b . o r g . t r

liğinde ilimizde gerçekleştiriliyor 
olmasının gurur verici olduğunu 
ifade eden Rektör Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan, “Çünkü finans, hangi 
alandan olursa olsun, beni ilgilen-
dirmiyor denilecek bir alan değil. 
Dünyadaki herhangi bir etkileşim, 
a’dan z’ye, en büyük ülkeden en 
küçük ülkeye varıncaya kadar her-
kesi çok ilgilendirir bir hale geldi. 
Dönemin ABD Hazine Bakanı, di-
ğer ülke maliye bakanlarına yaptığı 
bir konuşmada “Dolar bizim para 
birimimiz ama sizin meseleniz” 
ifadesi gerçekten olayın ciddiyetini 
gözler önüne seriyor” diyerek dün-
yada artık sınırlar kalktığını ve dünya 
düz ifadesinin sıklıkla kullanılmaya 
başlandığını belirtti ve “Dünya düz 
ifadesi fiziksel bir gerçekliğe karşı 
çıkmak değil artık sınırların kalktı-
ğını, her şeyin küreselleştiğinin bir 
göstergesidir” dedi. Rektör Prof. Dr. 
Alkan, 6 yıl önce kurulan ve 55 kişi 
çalışanı olan whatsapp firmasının 
marka değerinin 30 milyar dolar, 
ülkemizin en eski, en köklü kurum-
larından bir tanesi olan Koç firması 
12.5 milyar dolarlık bir büyüklüğe 

sahip olduğunu ve binlerce çalı-
şanı olan Türk Hava Yolları’nın 4.5 
milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip 
olduğu bilgisini vererek “Küresel 
ekonomiyi gerçekten iyi okuma-
mız ve buna göre bir denge oluş-
turmamız olmazsa olmazlarımızın 
başında. Bizim üniversite olarak da 
olaya böyle bakmamız gerekiyor” 
dedi. Rektör Prof. Dr. Alkan, “Artık 
üniversitelerden beklenen sade-
ce eğitim faaliyetlerini yürütmeleri 
değil, sadece araştırma yapmaları 
değil. Doğrudan doğruya, özellik-
le bizim gibi gelişmekte olan yeni 
kurulan üniversitelerden istenilen 
bulundukları şehirle, bölge ile en-
tegre olmak. Sahip oldukları bilgi 
birikimini içinde bulundukları top-
lumun her paydaşıyla paylaşmak” 
dedi. Rektör Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan, tüm dünyayı oldukça yakın-
dan ilgilendiren ve finans dünyası 
ile ilgili pek çok sorunun tartışılıp 
ele alınacağı sempozyumun reel 
sektör ile finans sektörüne büyük 
katkılar sağlayacağına olan inan-
cının tam olduğunu vurgulayarak, 
sempozyumun gerçekleştirilme-

sinde emeği geçen herkese teşek-

kür etti.

“19. Finans Sempozyumu’unda 

sizleri ilimizde ağırlamaktan gurur 

duyuyoruz” diyerek sözlerine baş-

layan Çorum Milletvekili Lütfiye 

İlksen Ceritoğlu Kurt, “Umarım bu 

sempozyumumuz hayırlara vesile 

olacaktır. Yapmış olduğunuz çalış-

malar TBMM’de bizlere yön gös-

terecek, ışık tutacaktır. O yüzden 

biz akademisyenlerin sanayi ile, 

bürokrasi ile, siyaset ile iş birliğini 

önemsiyoruz. Güzel ve huzurlu bir 

Türkiye’de, istikrar içinde büyüyen 

ekonomiyle yol yürümemiz gere-

kiyor ve bunun için çalışmalarınızı 

önemsiyoruz” diyerek çalışmalar-

dan çıkacak verimden faydalan-

mak umuduyla, sempozyumun 

başarılı geçmesini temenni etti.

19. Finans Sempozyumu’nda iki 

gün boyunca 49 farklı üniversite ve 

4 farklı kurumda yer alan 107 bilim 

insanı tarafından 14 ayrı oturumda 

55 bildiri sunuldu. 

 HABER HABER
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T
OBB’un 81 ile 81 Aka-
demik Danışman pro-
jesi kapsamında dü-
zenlenen Yerel 
Kalkınma Sinerji Top-

lantısı, Samsun’un yanı sıra Tokat, 
Amasya ve Çorum illerinin katılı-
mıyla Samsun Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Samsun Ticaret Borsası 
ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 

Toplantıya, Ondokuz Mayıs Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Hüse-
yin Akan, Samsun TSO Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Yiğit Tören, 
TOBB Reel Sektör Araştırma-Ge-
liştirme ve Uygulama Daire Başka-

nı Fatih Soysal, Kalkınma Bakanlığı 
Temsilcisi Hasan Şanalmış, Orta 
Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri Mevlüt Özen, TEPAV 
temsilcileri, Samsun’un yanı sıra 
Tokat, Amasya ve Çorum illerin-
den Yatırım Destek Ofisi ve Üni-
versite temsilcileri ile Oda/Borsa 
Genel Sekreterleri ile Akademik 
Danışmanlar katıldı.

-Tören: “Ekonomik başarı yerel kal-
kınmayla mümkün olur”

Toplantının açılış konuşmasını ya-
pan Samsun TSO Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Yiğit Tören, “Büyük 
bir rekabetin yaşandığı dünyada 

YEREL KALKINMA SİNERJİ 
TOPLANTISI
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kalıcı ekonomik başarı ancak yerel 
kalkınma ile mümkün olur. Bunun 
için de şehrimize öncelik vere-
rek yerel kalkınmanın fitilini tekrar 
ateşlememiz gerekmektedir. Yerel 
kalkınmanın gündemini belirleyen 
ana aktör ve inisiyatif alacak olan 
ise her zaman oda ve borsalar ol-
malıdır. Bu çerçevede üst kurulu-
şumuz olan TOBB’un hem üniver-
site-iş dünyası işbirliğini geliştirmek 

hem de yerel strateji geliştirme ve 
veri üretme kapasitesinin inşası 
amacıyla başlatmış olduğu ‘81 İle 
81 Akademik Danışman’ projesi 
oldukça önem arz etmektedir. Bu-
gün düzenlediğimiz ‘Yerel Kalkın-
ma Sinerji Toplantısı’nın projeden 
beklenen katkıları daha da arttıra-
cağına olan inancımı belirtiyorum” 
diye konuştu.

81 ile ulaşılacak
Ardından söz alan TOBB Reel 
Sektör Araştırma-Geliştirme Daire 
Başkanı Fatih Soysal ise, toplan-
tının Samsun’da yapılmasından 
gurur duyduğunu belirten “Bugün 
‘Yerel Kalkınma Sinerji Toplantıla-
rı’nın dördüncüsünü gerçekleş-
tiriyoruz.. Bu toplantılarla birlikte 
81 ile de ulaşmak istiyoruz. Bu 
toplantıları şehirlerin kalkınmasına 
yardımcı olmak için düzenliyoruz” 
dedi.

Toplantıda, “81 İl’e Akademik Da-
nışman Projesi” ile “Neden Sinerji 
Toplantıları?” hakkında bilgi verildi. 
Toplantının öğleden sonra yapı-

lan bölümüne şehir dışından ge-
len Samsun TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı ve TOBB Yönetim Kuru-
lu Üyesi Salih Zeki Murzioğlu ile 
Samsun Ticaret Borsası Başkanı 
Sinan Çakır da katıldı.

Toplantının öğleden sonraki ikinci 
bölümünde ise, Samsun, Tokat, 
Çorum ve Amasya illerinin Akade-
mik Danışmanları ile birlikte Kalkın-
ma Ajansı, İl Yatırım Destek Ofisi, 
Üniversite ve Teknokent Temsil-
cileri sunum yaptı. Son bölümde 
ise, Oda/Borsa Genel Sekreterleri-
nin öneri ve talepleri dinlendikten 
sonra toplantı sona erdi.

İlimiz adına toplantıya Çorum 
Ticaret Borsası Genel Sekreteri 
Funda Ertekin, Çorum Ticaret ve 
Sanayi Odası Genel Sekreteri Mu-
rat Zeybel, Alaca Ticaret ve Sanayi 
Odası Genel Sekreteri Fatih Arslan, 
Sungurlu Ticaret Borsası Genel 
Sekreteri Levent Akkaş, Akademik 
Danışman Doç.Dr.Sabiha Kılıç ile 
OKA İl Koordinatörü Özgür Öz-
den Yalçın katıldı. 

 HABER
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Bu yıl dördüncüsü dü-
zenlenen tarım fuarın-
da çeşitli illerden 350 
firma yer aldı. Tarımsal 
makine ve ekipmanla-

rın sergilendiği fuara, üreticiler ve 
firmaların yanı sıra çeşitli kurumlar 
da ilgi gösterdi. Ticaret ve Sanayi 
Odası Fuar Kompleksinde düzen-
lenen Tarım Fuarı açılışı düzenle-
nen törenle yapıldı.

Fuarda bir açılış konuşması yapan 
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdü-
rü Erkan Elfaz Ermiş Çorum’un ar-
tık ihtisas fuarına ihtiyacı olduğunu 
söyledi.

Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş 
da, kalkınan ülkelerin tarıma dayalı 
stratejiler ürettiğine dikkat çekerek 
“Çorum’da ekonomik kalkınma-

yı sağlayacaksak, tarımı hak ettiği 
yere getirmeliyiz” dedi. Çorum’un 
kalkınmasının sanayi ve tarımın bir-
leşmesiyle mümkün olacağını vur-
gulayan Bektaş, Çorum’a mutlaka 
tarım ve hayvancılığa dayalı orga-
nize sanayi kurulması gerektiğini 
dile getirdi.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Çetin Başaranhıncal ise, 
konuşmasında fuara katılan firma-
ların yüzde 70’inin çevre illerden 
geldiği belirterek, Çorum’un tarım 
fuarında marka haline geldiğini 
dile getirdi.

Vali Yardımcısı Adem Saçan da 
konuşmasında Çorum’un sanayi 
ve tarım sektöründe önemli bir il 
olduğunu ifade ederek, “Çorum 
sanayisi gibi tarımda da hak ettiği 

yere geleceğine inanıyorum” şek-

linde konuştu.

Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet 

Sami Ceylan’da tarım fuarının açı-

lışında yaptığı konuşmada tarımsal 

desteklerin çiftçinin yüzünü gül-

dürdüğünü belirtti. Ceylan, ayrı-

ca Çorum’da hayvancılığa yılda 

18 milyon TL destek sağlandığını 

açıkladı. Sulu tarım konusuna da 

önem verdiklerini belirten Ceylan, 

önümüzdeki yıllarda tüm arazile-

rinin sulu tarıma kavuşturmak için 

baraj ve gölet projelerinin devam 

ettiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından fuarın açı-

lışı yapıldı. Davetliler daha sonra 

stantları ziyaret ederek üreticilerle 

sohbet etti. 

TARIM SEKTÖRÜNÜN 
TEMSİLCİLERİ ÇORUM’DA 
BULUŞTU
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S
amsun, Çorum, Amas-
ya ve Tokat illerini kap-
sayan TR 83 Bölgesi 
37.937 km2’lik yüzöl-

çümüyle Türkiye yüzölçümünün 
%4,9’unu kapsamaktadır. TR 83 
Bölgesi itibariyle Çorum’un Dış Ti-
caret, İstihdam ve Kurulan/Kapa-
nan Şirket istatistikleri açısından 
performans göstergeleri aşağıdaki 
bölümlerde yer almaktadır:

DIŞ TİCARET
TR 83 bölgesi kapsamında dış ti-
caret Ocak – Aralık 2015 döne-
mindeki ihracat ve ithalat verileri 
kapsamında değerlendirilmiştir. 

TR 83 BÖLGESİ KAPSAMINDA 
ÇORUM İLİ’NİN PERFORMANS 
GÖSTERGELERİ

Doç. Dr. Sabiha Kılıç

Tablo 1: TR 83 Bölgesi İhracatçı Firma Sayısı Ve İhracat Değerleri (Bin Dolar)

İLLER

OCAK – ARALIK 2015 DÖNEMİ
FİRMA SAYISI İHRACAT DEĞERİ

2014 2015 2014 2015 DEĞ%

SAMSUN 262 252 465.628 421.785 -9,4
ÇORUM 148 127 252.575 338.527 34,0
AMASYA 43 42 98.218 89.281 -9,1
TOKAT 30 36 27.752 26.512 -4,5

Türkiye Geneli 63.586 65.110 157.610.158 143.934.972 -8,7
Samsun İli Oranı % 0,41 0,39 0,30 0,30 …
Çorum İli Oranı % 0,23 0,20 0,16 0,24 …
Amasya İli Oranı % 0,07 0,06 0,06 0,06 …
Tokat İli Oranı % 0,05 0,06 0,02 0,02 …

Tablo 1’in verileri incelendiğinde,  2015 yılının Ocak-Aralık döneminde ihraca-
tın, TR 83 Bölgesi içerisinde yer alan illerden sadece Çorum İli’nde artış gös-
terdiği görülmektedir. Çorum İli’nde ihracat 12 aylık dönem içerisinde %34 
oranında artarken, Samsun İli’nde %9,4, Amasya İli’nde %9,1 ve Tokat İli’nde 
%4,5 oranında gerilemiştir. Aynı dönemde ihracat Türkiye genelinde de %8,7 
oranında gerileme göstermiştir. Çorum ilinin ihracat performansının 2015 yılı 
için hem Türkiye Geneli’ne hem de TR83 Bölgesi içerisinde yer alan diğer 
illere göre artış gösterdiği söylenebilir.  

 KÖŞE YAZISI
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Tablo 2: TR 83 Bölgesi İhracatçı Firma Sayısı Ve İhracat Değerleri (Bin Dolar)

İLLER
OCAK – ARALIK 2015 DÖNEMİ

FİRMA SAYISI İTHALAT DEĞERİ
2014 2015 2014 2015 DEĞ%

SAMSUN 258 303 786.697 718.974 -8,6
ÇORUM 115 129 302.019 287.599 -4,8
AMASYA 46 59 38.490 28.041 -27,1
TOKAT 37 53 20.883 25.241 20,9

Türkiye Geneli 67.799 69.387 242.177.117 207.203.370 -14,4
Samsun İli Oranı % 0,38 0,44 0,32 0,35 …
Çorum İli Oranı % 0,17 0,19 0,12 0,14 …
Amasya İli Oranı % 0,07 0,09 0,02 0,01 …
Tokat İli Oranı % 0,05 0,08 0,009 0,01 …

Tablo 2’nin verileri incelendiğinde, 2015 yılı Ocak – Aralık döneminde ithalatın 
TR 83 Bölgesinde yer alan iller arasında Tokat İli’nde artış gösterdiği, diğer 
illerde sırasıyla %27,1 oranıyla Amasya, %8,6 oranıyla Samsun’da ve %4,8 ora-
nıyla Çorum illerinde gerileme gösterdiği görülmektedir. Türkiye genelinde 
ise ithalat geçen 12 aylık süre içerisinde %14,4 oranında gerilemiştir. 2015 yılı 
Ocak-Aralık döneminde TR 83 Bölgesi içerisinde ithalat oranı en fazla Amas-
ya ilinde düşüş göstermiştir. Çorum İli ise azalan ithalat oranı açısından TR 
83 Bölgesi içerisinde Samsun ve Amasya İllerinden sonra üçüncü sırada yer 
almaktadır. 

İSTİHDAM 
TR 83 Bölgesi kapsamında çalışan sayısı değişim rakamları aşağıdaki tab-
lolarda yer almaktadır. Çalışan sayısındaki değişim; esnaf, çiftçi, kamu sek-
törü çalışan sayıları, kadın istihdamı, işyeri sayısı, işsizlik sigortası başvuru 
sayısı ve işsizlik sigortası ödemesi yapılan kişi sayısı bakımından değerlen-
dirilmiştir. 

Tablo 3’ün verileri incelendiğinde; 
TR83 Bölgesi içerisinde Çorum ilinin 
çalışan sayısının bir önceki yıla göre 
%5,0 oranında arttığı, bir önceki aya 
göre çalışan sayının 1.917 kişi arttığı 
ve Türkiye geneli çalışan sayısındaki 
artışta Çorum ilinin %0,4 oranında 
paya sahip olduğu söylenebilir. Ge-
çen bir yıllık süreçte çalışan sayısın-
daki artışta sırasıyla Samsun(7.896) 
ili birinci sırada iken, Çorum(2.814) 
ili ikinci, Tokat (2.675) ili üçüncü ve 
Amasya (2.506) ili dördüncü sırada 
yer almaktadır. 

Tablo 3: TR 83 Bölgesi Çalışan Sayısındaki Değişim

İlin 
Trafik 
Kodu

İl Ekim 14 Eyl.15 Ekim 15

İlin 
Payı%
 (Ekim 

15)

Çalışan 
Sayısındaki 
Değişim %
(Ekim 15-
Ekim14)

Çalışan 
Sayısındaki 

Fark 
(Ekim 15-
Ekim14)

Artışta İlin 
Payı % 
(Ekim 
2015)

Çalışan 
Sayısındaki 

Fark
 (Ekim 

15-Eylül15)

55 Samsun 149.350 152.719 157.246 1,1 5,3 7.896 1,0 4.527

19 Çorum 55.783 56.680 58.597 0,4 5,0 2.814 0,4 1.917

05 Amasya 37.279 39.021 39.785 0,3 6,7 2.506 0,3 764

60 Tokat 50.271 52.471 52.946 0,4 5,3 2.675 0,3 475

TOPLAM 13.211.467 13.761.913 14.004.735 100,0 6,0 793.268 100,0 242.822

 tr 83 bölgesi kapsamında çorum ili’nin performans göstergeleri
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Tablo 4’ün verileri incelendiğinde; 
TR83 Bölgesi içerisinde Çorum 
İli’nin esnaf sayısında bir önceki yıla 
göre %0,8 oranında azalma yaşan-
dığı, bir önceki aya göre 40 esnafın 
işyerini kapattığı, Türkiye genelin-

deki esnaf sayısı azalışında Çorum 
ilinin %0,4 oranında katkıda bulun-
duğu söylenebilir. TR 83 Bölgesi 
içerisinde esnaf sayısında geçen 
bir yıllık süreçte Çorum(-102 esnaf) 
ve Amasya(-36 esnaf) illeri dışında 

Samsun(+427 esnaf) ve Tokat(+17 
esnaf) illerinde artış yaşandığı görül-
mektedir. TR 83 Bölgesi içerisinde 
esnaf sayısı en fazla Çorum İli’nde 
azalırken, en fazla Samsun İli’nde ar-
tış göstermiştir. 

Tablo 4: TR 83 Bölgesi Esnaf Sayısındaki Değişim

İlin 
Trafik 
Kodu

İl Ekim 14 Eyl.15 Ekim 15

İlin 
Payı%
 (Ekim 

15)

Esnaf 
Sayısındaki 
Değişim %
(Ekim15-
Ekim14)

Esnaf 
Sayısındaki 

Fark 
(Ekim15-
Ekim 14)

Artışta İlin 
Payı % 
(Ekim 
2015)

Esnaf 
Sayısındaki 

Fark
 (Ekim 

15-Eylül 15)

55 Samsun 29.471 29.911 29.898 1,5 1,4 427 1,8 -13

19 Çorum 12.019 11.957 11.917 0,6 -0,8 -102 -0,4 -40

05 Amasya 7.598 7.573 7.562 0,4 -0,5 -36 -0,1 -11

60 Tokat 12.471 12.501 12.488 0,6 0,1 17 0,1 -13

TOPLAM 2.001.958 2.027.249 2.026.155 100,0 1,2 24.197 100,0 -1.094

Tablo 5: TR 83 Bölgesi Çiftçi Sayısındaki Değişim

İlin 
Trafik 
Kodu

İl Ekim 14 Eyl.15 Ekim 15

İlin 
Payı%
 (Ekim 

15)

Esnaf 
Sayısındaki 
Değişim %
(Ekim15-
Ekim14)

Esnaf 
Sayısındaki 

Fark 
(Ekim15-
Ekim 14)

Artışta İlin 
Payı % 
(Ekim 
2015)

Esnaf 
Sayısındaki 

Fark
 (Ekim 

15-Eylül 15)

55 Samsun 27.861 24.098 23.920 2,8 -14,1 -3.941 3,4 -178

19 Çorum 10.014 8.403 8.320 1,0 -16,9 -1.694 1,5 -83

05 Amasya 6.544 5.640 5.560 0,6 -15,0 -984 0,9 -80

60 Tokat 12.638 10.497 10.437 1,2 -17,4 -2.201 1,9 -60

TOPLAM 922.888 814.110 808.113 100,0 -12,4 -114.775 100,0 -5.997

 KÖŞE YAZISI
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Tablo 6’nın verileri incelendiğinde; TR 
83 Bölgesi içerisinde Çorum İli’nin 
kamu sektöründeki çalışan sayısının 
bir önceki yıla göre %1,9 oranında 
arttığı, bir önceki aya göre292 kişinin 
kamu sektöründe çalışmaya başladı-
ğı, Türkiye genelindeki kamu sektörü 

çalışan sayısındaki artışta Çorum İli’nin 
%0,2 oranında katıda bulunduğu söy-
lenebilir. Geçen bir yıllık süreçte TR 83 
Bölgesi içerisinde kamu sektöründe 
çalışan sayısı en fazla artan il Sam-
sun(+2.556 çalışan) olurken, Samsun 
İli’ni sırasıyla Tokat(+1.089 çalışan) ve 

Çorum(+389 çalışan)illeri izlemiştir. 

TR 83 Bölgesi içerisinde kamu sektö-

ründe çalışan sayısı en az artış göste-

ren il Çorum iken, TR 83 Bölgesi içe-

risinde kamu sektöründe çalışan sayısı 

azalan tek il Amasya olmuştur.  

Tablo 7: TR 83 Bölgesi İşyeri Sayısındaki Değişim 

İlin 
Trafik 
Kodu

İl Ekim 14 Eyl.15 Ekim 15

İlin 
Payı%
 (Ekim 

15)

İşyeri 
Sayısındaki 
Değişim %
(Ekim 15-
Ekim 14)

İşyeri 
Sayısındaki 

Fark 
(Ekim 15-
Ekim 14)

Artışta 
İlin Payı 

% 
(Ekim 
2015)

İşyeri 
Sayısındaki 

Fark
 (Ekim 

15-Eylül 15)
55 Samsun 22.375 23.088 23.463 1,4 4,9 1.088 1,6 375
19 Çorum 7.849 8.060 8.225 0,5 4,8 376 0,6 165
05 Amasya 5.451 5.609 5.585 0,3 2,5 134 0,2 -24
60 Tokat 7.589 7.761 7.848 0,5 3,4 259 0,4 87

TOPLAM 1.666.738 1.717.124 1.733.543 100,0 4,0 66.805 100,0 16.419

Tablo 5’in verileri incelendiğinde; TR 
83 Bölgesi içerisinde Çorum İli’nin çift-
çi sayısının bir önceki yıla göre %16,9 
oranında azaldığı, bir önceki aya göre 
83 çiftçinin, çiftçiliği bıraktığı, Türkiye 
genelindeki çiftçi sayısı artışında Ço-

rum İli’nin %1,5 oranında katkıda bu-
lunduğu söylenebilir. Geçen bir yıllık 
süreçte çiftçi sayısının TR 83 Bölgesi 
içerisinde yer alan tüm illerde azal-
dığı, ancak en fazla azalmanın Sam-
sun(-3.941 çiftçi) ilinde yaşandığı, Sam-

sun ilini sırasıyla Tokat(-2.201 çiftçi),  
Çorum(-1.694 çiftçi) ve Amasya(-984 
çiftçi) illerinin izlediği görülmektedir. 
Çorum İli TR 83 Bölgesi içerisinde bir 
yıllık süreçte azalan çiftçi sayısı açısın-
dan üçüncü sırada yer almaktadır. 

Tablo 6: TR 83 Bölgesi Kamu Sektöründe Çalışan Sayısındaki Değişim 

İlin 
Trafik 
Kodu

İl Ekim 14 Eyl.15 Ekim 15

İlin 
Payı%
 (Ekim 

15)

Çalışan 
Sayısındaki 
Değişim %
(Ekim 15-
Ekim 14)

Çalışan 
Sayısındaki 

Fark 
(Ekim 15-
Ekim 14)

Artışta İlin 
Payı % 
(Ekim 
2015)

Çalışan 
Sayısındaki 

Fark 
(Ekim 

15-Eylül 15)
55 Samsun 51.509 53.251 54.065 1,8 5,0 2.556 1,6 814
19 Çorum 20.379 20.476 20.768 0,7 1,9 389 0,2 292
05 Amasya 17.068 16.938 16.998 0,6 -0,4 -70 0,0 60
60 Tokat 24.829 25.299 25.918 0,8 4,4 1.089 0,7 619

TOPLAM 2.908.367 2.967.562 3.071.020 100,0 5,6 162.653 100,0 103.458

 finans sempozyumu tr 83 bölgesi kapsamında çorum ili’nin performans göstergeleri
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Tablo 7’nin verileri incelendiğinde; 
TR83 Bölgesi içerisinde Çorum 
İlindeki işyeri sayısının bir önceki 
yıla göre %4,8 oranında arttığı, bir 
önceki aya göre 165 işyerinin daha 
açıldığı, Türkiye genelindeki işyeri 

sayısındaki artışta Çorum İli’nin %0,6 
oranında katkısı bulunduğu söylene-
bilir. Geçen bir yıllık süreçte TR 83 
Bölgesi içerisindeki tüm illerde işyeri 
sayısının artış gösterdiği, bu artışta 
Samsun İlinin açılan 1.088 işyeri ile 

birinci, Çorum İli’nin açılan 376 işyeri 

ile ikinci, Tokat İli’nin açılan 259 işye-

ri ile üçüncü ve Amasya İli’nin açılan 

134 işyeri ile dördüncü sırada yer al-

dıkları görülmektedir. 

Tablo 8: TR 83 Bölgesi Kadın İstihdamındaki Değişim
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55 Samsun 39.516 41.153 43.593 28,2 1,1 10,3 4.077 1,1 2.440

Toplam İstihdam 149.350 152.719 157.246

19 Çorum 11.955 12.637 13.757 24,8 0,4 15,1 1.802 0,5 1.120

Toplam İstihdam 55.783 56.680 58.597

05 Amasya 7.501 8.345 8.917 21,3 0,2 18,9 1.416 0,4 572

Toplam İstihdam 37.279 39.021 39.785

60 Tokat 10.897 11.481 12.167 22,4 0,3 11,7 1.270 0,4 686

Toplam İstihdam 50.271 52.471 52.946

KADIN İSTİHDAMI 
TOPLAM 

3.446.930 3.678.045 3.806.289 27,4 100,0 10,4 359.359 100,0 128.244

Tablo 8’in verileri incelendiğinde; 
TR83 Bölgesi içerisinde Çorum 
İli’nin kadın istihdam sayısında bir 
önceki yıla göre %15,1 oranında artış 
yaşandığı, bir önceki aya göre 1.120 
kadının işe başladığı ve Türkiye ge-

neli kadın istihdam artışında Çorum 
İli’nin %0,5 oranında katkıda bulun-
duğu söylenebilir. Geçen bir yıllık sü-
reçte TR 83 Bölgesi içerisindeki  tüm 
illerde kadın istihdamında artış gö-
rüldüğü ve bu artışta Samsun İli’nin 

4.077 kadın istihdamıyla birinci, Ço-
rum İli’nin 1.802 kadın istihdamıy-
la ikinci, Amasya İli’nin 1.416 kadın 
istihdamıyla üçüncü ve Tokat İli’nin 
1.270 kadın istihdamıyla dördüncü 
sırada yer aldıkları söylenebilir. 

 KÖŞE YAZISI
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Tablo 10’nun verileri incelendiğin-
de; TR 83 Bölgesi içerisinde Çorum 
İli’nde işsizlik sigortası ödemesi yapı-
lan kişi sayısında bir önceki yıla göre 
%57,1 oranında azalma yaşandığı ve 
bir önceki aya göre işsizlik ödemesi 
yapılan kişi sayısının 46 kişi azaldığı 
söylenebilir. Türkiye geneli işsizlik si-

gortası ödemesi yapılan kişi sayısın-
da Çorum İli’nin %0,4 oranında paya 
sahip olduğu görülmektedir. Geçen 
bir yıllık süreçte TR 83 Bölgesi içe-
risindeki tüm illerde işsizlik sigortası 
ödemesi yapılan kişi sayısında azal-
ma olduğu görülmektedir. TR 83 
Bölgesi içerisinde işsizlik sigortası 

ödemesi yapılan kişi sayısında en 
fazla azalma 164 kişiyle Çorum İli’n-
de yaşanmıştır. Çorum İli’ni sırasıyla 
97 kişiyle Samsun, 42 kişiyle Tokat ve 
8 kişiyle Amasya illeri izlemektedir. 
İşsizlik sigortası ödemesi yapılan kişi 
sayısında en az azalmanın Amasya 
İli’nde yaşandığı görülmektedir. 

Tablo 10: TR 83 Bölgesi İşsizlik Sigortası Ödemesi Yapılan Kişi Sayısındaki Değişim

İlin Kodu İller Ekim 14 Eylül 15
Ekim 

15

İlin Payı
 (Ekim 

15)

Ödeme Yapılan 
Kişi Sayısındaki 

Değişim %
(Ekim15-
Ekim14)

Ödeme Yapılan 
Kişi Sayısındaki 

Fark
(Ekim15-Ekim14)

Geçen 
Aya Göre 

Değişim %

55 Samsun 470 475 373 1,1 -20,6 -97 -102

19 Çorum 287 169 123 0,4 -57,1 -164 -46

05 Amasya 96 100 88 0,3 -8,3 -8 -12

60 Tokat 167 128 125 0,4 -25,1 -42 -3

TOPLAM 40.480 42.285 33.230 100,0 -17,9 -7.250 -9.055

Tablo 9’un verileri incelendiğinde; 
TR 83 Bölgesi içerisinde Çorum İli’n-
de işsizlik sigortası başvuru sayısının 
bir önceki yıla göre %0,5 oranında 
azaldığı, ancak buna karşılık, bir ön-
ceki aya göre 223 kişinin daha işsizlik 
sigortası başvurusunda bulunduğu 

söylenebilir. Türkiye geneli İşsizlik si-
gortası başvuru sayısı oranında Ço-
rum İli’nin payı %0,7’dir. Geçen bir 
yıllık süreçte TR 83 Bölgesi içerisin-
deki iller arasında Çorum(-4) ve To-
kat(-39) illerinde işsizlik sigortası için 
başvuru yapanların sayısı azalırken 

en fazla azalma Tokat ilinde yaşan-

mıştır. Samsun(88) ve Amasya(90) 

illerinde işsizlik sigortası için başvuru 

yapanların sayısında ise artış görül-

müştür. En fazla artış Amasya İli’nde 

yaşanmıştır. 

Tablo 9: TR 83 Bölgesi İşsizlik Sigortası Başvuru Sayısındaki Değişim 

İlin Kodu İller Ekim 14 Eylül 15 Ekim 15
İlin Payı 

(Ekim 15)

Başvuru 
Sayısındaki 
Değişim %
(Ekim15- 
Ekim14)

Başvuru 
Sayısındaki 

Fark
(Ekim 15 – 
Ekim 14)

Geçen 
Aya Göre 

Değişim %

55 Samsun 765 829 853 0,8 11,5 88 24

19 Çorum 790 563 786 0,7 -0,5 -4 223

05 Amasya 248 294 338 0,3 36,3 90 44

60 Tokat 490 388 451 0,4 -8,0 -39 63

TOPLAM 96.288 104.079 110.266 100,0 14,5 13.978 6.187

 finans sempozyumu tr 83 bölgesi kapsamında çorum ili’nin performans göstergeleri
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Tablo 11: TR 83 Bölgesindeki İllere Göre Dağılım 

KURULAN KAPANAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ  
TR 83 Bölgesi kapsamında kurulan/kapanan şirket istatistikleri; aylık, birikimli dağılım, sermaye dağılımı, yabancı 
sermayeli anonim ve limited şirketler kapsamında değerlendirilmiştir. 

Tablo 11’in verileri incelendiğinde; 
TR83 Bölgesi içerisinde Çorum 
İli’nde 2015 yılı Aralık ayında bir 
önceki aya göre 38 Şirket+Koo-
peratif+Gerçek Kişilere Ait Ticari 

İşletme kurulurken, mevcut şir-
ketlerden 21’i kapanmış, 1’i tasfiye 
edilmiştir. 2014 yılı Aralık ayında 
kurulan Şirket+Kooperatif+Ger-
çek Kişilere Ait Ticari İşletme sayısı 

ise 38 iken mevcut şirketlerden 
36’sı kapanmış, 3’ü tasfiye edilmiş-
tir. 

Tablo 12: TR 83 Bölgesindeki İllere Göre Birikimli Dağılım 

Tablo 12’nin verileri incelendiğin-
de; TR 83 Bölgesi içerisinde 2015 
yılının 12 aylık birikimli verilerine 
göre Çorum İli’nde toplam 456 

şirket+kooperatif+gerçek kişi-
lere ait ticari işletme kurulurken 
bunlardan 124’ü kapanmış, 24’ü 
tasfiye edilmiştir. Geçen yılın aynı 

döneminde 500 şirket+koopera-
tif+gerçek kişilere ait ticari işletme 
kurulurken bunlardan 211’i kapan-
mış, 40’ı tasfiye edilmiştir.  

 HABER KÖŞE YAZISI



T
ic

a
re

t 
B

o
rs

a
s

ı 
• 

S
a

y
ı:

 3
 •

 Y
ıl

: 
3

 •
 O

c
a

k
-A

ra
lı

k
 1

5
 /

 5
0

Tablo 13: TR 83 Bölgesindeki İllere Göre Kurulan Şirketlerin Aylık ve Birikimli Sermaye Dağılımı

Tablo 13’ün verilerine göre TR83 Bölgesi içerisinde Çorum İli’nde 2015 Yılı Aralık ayında kurulan 16 şirketin top-
lam sermaye miktarı 1.010.000 TL iken, 2015 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam 205 şirket kurulmuş olup top-
lam sermaye miktarı 19.952.750 TL’dir. 

Tablo 14: 2015 OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE KURULAN YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TR 83 BÖLGESİNDEKİ 
İLLERE GÖRE BİRİKİMLİ DAĞILIMI (ANONİM ŞİRKETLER)

Tablo 14’ün verileri incelendiğinde TR83 Bölgesi içerisinde sadece Samsun ilinde 2015 Yılı Ocak-Aralık dönemin-
de 3 yabancı sermayeli şirket kurulmuş olup, ortak olunan şirketlerdeki sermaye toplamı miktarı 1.600.000 TL’dir. 

 finans sempozyumu finans sempozyumu tr 83 bölgesi kapsamında çorum ili’nin performans göstergeleri
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Tablo 15’in verilerine göre TR 
83 Bölgesi içerisinde 2015 Yılı 
Ocak-Aralık döneminde kurulan 
yabancı sermayeli şirketlerden 3’ü 

Çorum’da bulunmaktadır. Çorum 
İlindeki 3 yabancı sermayeli şir-
ketin sermaye toplamı 225.000 
TL’dir. TR83 Bölgesinde kurulan 

yabancı sermayeli şirketlerin 7’si 
Samsun İlinde, 1’i Amasya ve 1’i de 
Tokat illerinde bulunmaktadır. 

TR 83 Bölgesi kapsamında Ço-
rum İli’nin 2015 yılı dış ticaret, is-
tihdam ve kurulan/kapanan şirket 
istatistikleri açısından performans 
göstergeleri özetlenecek olursa 
Çorum İli’nin; 

2015 yılı Ocak-Aralık döneminde 
İhracatı %34 oranında artış göster-
miştir. 

2015 yılı Ocak-Aralık döneminde 
ithalatı %4,8 oranında azalma gös-
termiştir. 

2015 yılı Ekim ayında bir önceki 
yılın Ekim ayına göre çalışan sayısı 
%5,0 oranında artış göstermiştir. 

2015 yılı Ekim ayında bir önceki 
yılın Ekim ayına göre esnaf sayısı 
%0,8 oranında azalmıştır. 

2015 yılı Ekim ayında bir önceki 
yılın Ekim ayına göre çiftçi sayısı 
%16,9 oranında azalmıştır. 

2015 yılı Ekim ayında bir önceki 
yılın Ekim ayına göre kamu sektö-
ründeki çalışan sayısı %1,9 oranın-
da artış göstermiştir. 

2015 yılı Ekim ayında bir önceki 
yılın Ekim ayına göre kadın istihda-
mında %15,1oranında artış yaşan-
mıştır. 

2015 yılı Ekim ayında bir önceki yı-
lın Ekim ayına göre işsizlik sigortası 
başvuru sayısında %0,5 oranında 
azalma yaşanmıştır. 

2015 yılı Ekim ayında bir önceki 
yılın Ekim ayına göre işsizlik sigor-
tası ödemesi yapılan kişi sayısında 
%57,1 oranında azalma yaşanmış-
tır. 

2015 yılı Aralık ayında 38 Şirket+-
Kooperatif+Gerçek Kişilere Ait Ti-
cari İşletme kurulurken, mevcut 
şirketlerden 21’i kapanmış, 1’i tasfi-
ye edilmiştir.

2015 Yılı Ocak-Aralık döneminde 
toplam 456 şirket+kooperatif+-
gerçek kişilere ait ticari işletme ku-
rulurken bunlardan 124’ü kapan-
mış, 24’ü tasfiye edilmiştir.

2015 yılı Ocak-Aralık dönemin-
de toplam 205 şirket kurulmuş 
olup toplam sermaye miktarı 
19.952.750 TL’dir. 

2015 Yılı Ocak-Aralık döneminde 
kurulan yabancı sermayeli şirket-
lerden 3’ü Çorum’da bulunmakta-
dır. Çorum İlindeki 3 yabancı ser-
mayeli şirketin sermaye toplamı 
225.000 TL’dir. 

Tablo 15: 2015 OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE KURULAN YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİNTR 83 BÖLGESİNDEKİ 
İLLERE GÖRE BİRİKİMLİ DAĞILIMI (LİMİTED ŞİRKETLER)

 HABER KÖŞE YAZISI
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İ
l Garnizon Komutanı 
Ahmet Çelik, İl Emniyet 
Müdürü Salih Erkan Ta-
rancı, Belediye Başkan 

Yardımcıları Zeki Gül ve Alper Za-
hir, Şeker Fabrikası Müdürü Öner 

Öztürk, Gıda Tarım Hayvancılık İl 
Müdürü E.Elfaz Ermiş, Şeker-İş 
Sendikası Başkanı Sefer Kahraman 
ve o dönemki Halkbankası Müdü-
rü Cemal Kaçay Borsamız Meclis 
Başkanı Mustafa Boyraz ve Yöne-

tim Kurulu Başkanı Ali Bektaş ile 
Yönetim Kurulu üyelerimizle birlik-
te Borsamızda bir araya gelerek, 
Çorum’un tarım ve ekonomik-sos-
yal hayatı ile ilgili karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu.  

B
aşkanımız Ali Bektaş, 
Kanal 7 Avrupa Ekranla-
rında yayınlanan Mel-
temle Zirvedekiler 
programına konuk 

oldu. Programda Çorum Ticaret 
Borsası olarak Çorum halkına ve 
Çorum sanayisine hizmet ettikleri-
ni vurgulayan Bektaş, 2015 yılında 
satış salonunda uygulanmaya baş-
layan elektronik satış sistemi hak-
kında da ayrıntı bilgi verdi. Ço-
rum’un değerlerinden en önemlisi 
leblebinin coğrafi işaretinin Ço-
rum Ticaret Borsası tarafından 
alındığını belirten Bektaş, Oğuzlar 

cevizi, Osmancık pirinci ve Kargı 

tulum peynirine de gereken öne-

mi verdiklerini ve tanıtımı için elle-

rinden geleni yaptıklarını ifade etti. 

Çorum Ticaret Borsası olarak ileri-

ye dönük hedeflerinden de bah-

seden Bektaş, Çorum’un bir mar-

ka şehir olması için çalışmalarına 

devam ettiklerini, tarımda yetişen 

ürünlerin mutlaka sanayi ile birleş-

tirilmesi gerektiğini, sulanabilir ara-

zilerin artırılması gerektiğini, de-

miryolunun mutlaka Çorum’a 

gelmesinin de öneminin altını çiz-

di.  

İSTİŞARE TOPLANTISI

KANAL 7-MELTEMLE ZİRVEDEKİLER



T
ic

a
re

t 
B

o
rs

a
s

ı 
• 

S
a

y
ı:

 3
 •

 Y
ıl

: 
3

 •
 O

c
a

k
-A

ra
lı

k
 1

5
 /

 5
3

   w w w. c o r u m t b . o r g . t r

PİRİNÇ KDV ORANI

RAMAZANDA DA BERABERİZ

B
aşkanımız Ali Bektaş’ın 
her fırsatta dile getirdi-
ği, borsamız tarafından 
yapılan yoğun lobicilik 

faaliyetleri ve çalışmalar neticesin-
de 31 Ocak 2015 tarihinde yayım-
lanan Resmi Gazete ile 01.02.2015 
tarihinden geçerli olmak üzere pi-

rincin toptan teslimindeki KDV 
oranı %8’den %1e düşmüştür. 

R
amazan ayı boyunca 
Çorum Belediyesi 
tarafından kurulan 
ve hayırsever kişi ve 

kurumların katkı sağladığı, yak-
laşık 1000 kişinin aynı anda if-
tarını açtığı çadırdaki iftar ye-
meğinde “Çorum Ticaret 

Borsası” olarak vatandaşları-
mızla bir araya geldik.

 HABER
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Ş
ekerbank Gezici şube, 
Çorum Ticaret borsası 
Kompleksinde 1 ay bo-
yunca hizmet verdi. 

Önceki yıllarda olduğu gibi, banka-
cılık hizmetlerini, bireysel ve ticari 
bankacılık işlemlerini üretici ve 

tüccarın ayağına getiren gezici 
şube, Şekerbank ATM’sinden de 
yararlanılmasını sağladı. Çevreyolu 
bulvarı, Ticaret Borsası, gıda top-
tancıları sitesi, yeni sebze ve mey-
ve hali ile şehirlerarası otobüs ter-
minali gibi ticari merkezlerin yanı 

sıra, bankacılık hizmetleri açısın-
dan önemli bir arter teşkil eden 
Akkent mahallesi ve okullar bölge-
si gibi nüfusun yoğun olduğu 
mevkii de ihtiyaç duyulan banka 
şubesinin eksikliğini 1 ay boyunca 
gidermeye çalıştı..  

T
ürkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği ile Borsamız 
işbirliğinde, 2015 yılı 
gıda ve eğitim yardım-
ları ihtiyaç sahiplerine 

ulaştırıldı. Her biri 60 TL değerinde 
734 adet gıda yardımı ile her biri 
50 TL değerinde 750 adet eğitim 
yardımı Milli Eğitim Müdürlüğü ile 
işbirliği yapılarak, toplamda 1484 
adet yardım Çorum ili ve ilçelerin-
de titizlikle ihtiyaç sahiplerine ulaş-
tırıldı.  

ŞEKERBANK MOBİL ŞUBE

GIDA VE EĞİTİM YARDIMI
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A
ylık olarak ulusal bazda ya-
yımlanan “İllerde Ekonomi” 
gazetesinde yer aldık. 

1996-2005 yılları arasın-
da Borsamızın Yönetim 
Kurulu Başkanlığı gö-
revinde bulunan Sayın 
Mahmut Özdemir, 58 
yaşında elim bir olay so-
nucunda hayatını kay-
betmiştir. Merhuma Al-
lahtan rahmet, ailesine 
ve camiamıza başsağlığı 
dileriz. 

Çorum Ticaret Borsa-
sı’nın ilk seçilmiş Yönetim 
Kurulu Başkanı Sayın Şa-
ban Erzen (85) vefat etti. 
Kalp ve böbrek yetmez-
liği nedeniyle tedavi gör-
düğü hastanede hayatını 
kaybeden Şaban Erzen, 
Borsamızda 1988-1989 
yıllarında yönetim Kurulu 
Başkanlığı yapmıştı.

Merhuma Allah’tan rah-
met, ailesine ve camiamı-
za başsağlığı dileriz.  

 HABER
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G
ıda Tarım ve Hayvancı-
lık İl Müdürlüğü ve Da-
mızlık Koyun Keçi Ye-
tiştiricileri Birliği 
tarafından yürütülen 

“Koyun ve Keçilerde Verimliliğin 
Artırması Projesi” kapsamında, ko-
yun ve keçi yetiştiricilerine, kura ile 
100 adet Akkaraman cinsi damızlık 
koç dağıtıldı.

İl Müdürlüğü bahçesinde ger-
çekleştirilen törene, Çorum Valisi 
Sayın Ahmet Kara, Vali Yardımcı-
ları Adem Saçan ile Fikret Zaman, 
Belediye Başkan Yardımcısı Zeki 
Gül, İl Özel İdare Genel Sekreteri 
Ömer Arslan, Ziraat Odası Başka-
nı Mehmet Sayan, Ticaret Borsası 
Başkanı Ali Bektaş, Kamu Hasta-

neleri Genel Sekreteri Dr. Ömer 
Sobacı, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
İl Müdürü Erkan Elfaz Ermiş, Ço-
rum Damızlık Koyun Keçi Yetişti-
ricileri Birliği Başkanı Şevket Avcı, 
Pankobirlik Başkanı İsmail Hakkı 
Melendiz, Müftü Yardımcısı Ahmet 
Süzen, bazı daire müdürleri ve çift-
çiler katıldı.

Törende konuşan Birlik Başkanı 
Şevket Avcı; “2007 yılında çok zor 
şartlarda kurdukları birliğin bir ıslah 
birliği olduğunu belirterek 2008 
yılında Tarım et mezbahasında 
kesimi yapılan 10.000 adet 120-
150 gün arası kuzular üzerinde ki 
araştırmada ortalama karkas ağırlık 
16,100 Kg olarak tespit edildi, 2012 
yılında yaptığımız 10.000 adet 

120-150 gün arası kuzular üzerin-
deki araştırmada ise ortalama kar-
kas ağırlık 19,300 Kg olarak hesap-
lanmıştır. Bu demek oluyor ki ıslah 
çalışmaları ve Bakanlığın destek-
lerinin karşılığını üreticimiz 3,200 
kg. et verimi olarak ekonomiye 
kazandırmıştır. Elimizdeki mevcut 
materyalleri ne kadar iyileştirirsek 
ne kadar saflaştırırsak verimi de o 
kadar arttırırız ve benim üreticimin 
cebine o kadar çok para girer mil-
li ekonomiye katkımızda o kadar 
artmış olur.” diye konuştu.

“Birlik olarak 300 adet damızlık 
koç dağıttık 550 adet de 16 aylık 
koça gelecek damızlık şişek dağıt-
mak istiyorum. Bunu dağıtırsam 
Çorum hayvancılığı Türkiye’de 

DAMIZLIK KOÇ DAĞITIM 
TÖRENİ
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ses getirir ve Çorum’da çok Ak-
karaman koyunu vardır denir. 
Çorum’da yetiştirilen koyunların 
verimlerini arttırarak daha fazla et 
üretmiş oluruz. Böylece et ithala-
tının önüne geçilmiş olunur” di-
yerek, yapılacak kura sonucunun 
üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Mü-
dürü E. Elfaz Ermiş konuşmasında; 
“Bakanlığımız tarafından küçükbaş 
hayvan yetiştiricilerinin elinde bu-
lunan koyun ve keçi sürülerine 
yüksek vasıflı erkek damızlıkların 
katılımıyla kan değişiminin sağ-
lanarak, işletmelerin mevcut ve-
rimliliklerinin arttırılması amacıyla 
koyun ve keçilerde verimliliğin 
arttırılma projesi ilimizde ilk defa 
2014 yılında uygulanmıştır. Ayrıca 
projede sürü büyüklüğü en az 100 
baş olan, yetiştirici birliğine üye, 
tarımsal desteklemelerden men 
edilmemiş, daha önceki koç des-
teğinden yararlanmamış, önce-
likle ıslah projeleri kapsamındaki 
yetiştiriciler faydalanabilmektedir. 
İlimizde projelerle birlikte yay-
gınlaşmaya başlayan kontrollü 
küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin 
daha ileri seviyelere taşınabilme-
si için öncelikle verim özelliklerini 

gösteren materyalin üreticilerin 
elinde olması ile sağlanabilecek-
tir. Bu gün dağıtımını yapacağımız 
100 adet damızlık koçumuzun 
finansmanı Bakanlığımız, İl Özel 
İdaremiz ve çiftçilerimiz tarafından 
karşılanmakta ve bu koçlar daha 
önceden bu kapsamda destek al-
mamış üreticilere dağıtılacaktır. Bu 
projeye katkı sağlayan başta sayın 
valimize, bakanlığımıza, İl Özel 
İdaremize, İl Genel Meclis üyeleri-
ne ve çiftçilerimize teşekkür eder 
verimli bir yıl olmasını temenni 
ederim.” diye konuştu.

Vali Ahmet Kara katılımcıları selam-
layarak ve son günlerde artan te-
rör olayları nedeniyle terörü lanet-
leyerek başladığı konuşmasında; 
“Küçükbaş hayvancılıkta verimin 
arttırılması amacıyla koç dağıtımı 
yapmak üzere toplanmış bulun-
maktayız. Tarım ve hayvancılık 
bizim olmazsa olmazımızdır. Hay-
vancılığın geliştirilmesi ve verim-
lerinin arttırılması amacıyla bilim 
adamları, üniversiteler ve araştır-
ma kuruluşları çok ciddi çalışmalar 
yapmaktalar. Bu çalışmaları takip 
eden ve küçükbaş hayvancılığa 
katkı sağlamak amacıyla kurulan 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin 

yürüttüğü ıslah çalışmalarına katkı 
olsun diye merkezi idarenin, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 
ve Özel İdarenin katkılarıyla bu 100 
adet koçumuzu sahiplerine da-
ğıtacağız. Bu dağıtımdan inşallah 
güzel verimler elde ederler. Hol-
landa, Belçika gibi Avrupa ülkeleri 
yüzölçümü olarak bizden daha 
küçük olmalarına rağmen en çok 
tarımsal ve hayvansal gıda ihraç 
eden ülkeler konumundalar. Ayrı-
ca peynirleri de dünya çapında ta-
nınıyor. Buna rağmen hayvancılık 
ülkesi olmamıza rağmen maale-
sef bu ülkelerin gerisinde kalmışız. 
Bizlerde et ve süt ürünlerinde bu 
ülkeler gibi verim ve kaliteyi arttır-
mayı amaç edinelim. Birlik Başka-
nımızın dile getirdiği şişek dağıtımı 
için bir çalışma yapılırsa bizde des-
tek vermeye hazırız. Birliklerimiz 
birlikteliklerinin gücünü, üreticiler-
de işletmelerinin verimlerini art-
tırmak için çalışsınlar. Bu hayvan-
ların ırk ıslahı ve hayvancılığımızın 
gelişmesi için çok önemli rolleri 
olacaktır. Bu dalda üreticilerimiz 
Tarım Müdürlüğümüz ve Targel 
çalışanlarının bilgilerinden istifade 
etsinler. Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Birliği ve Tüm Birlik ve Kooperatif-
lerimizin başarılarının devamını di-
liyorum. Bu koç dağıtım töreninin 
ilimiz hayvancılığına önemli kat-
kılar sağlayacağına inanıyor, hay-
vancılık konusunda önemli nok-
talara varmalarını diliyorum.” dedi.

Çorum Damızlık Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Birliği Başkanı Şevket Avcı, 
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Mü-
dürü E. Elfaz Ermiş ve Vali Ahmet 
Kara’nın konuşmalarının ardından 
çekilen kura ile koçlar sahiplerini 
buldu.  

 HABER
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Ülkemizin tarım sektö-
rünün ve tarım ekono-
misinin belirli aralıklar-
la görüşüldüğü, 
sektördeki sorunların 

ve çözüm önerilerinin tespit edi-
lerek doğrudan T.C. Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı’na akta-
rıldığı, TOBB Ticaret Borsaları 
Konseyi Toplantılarının bir yenisi 
daha, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Müsteşarları ve Türki-
ye’nin Tarımsal Potansiyeli Yük-
sek İllerinin Konsey Üyesi Ticaret 
Borsası Başkanlarının katılımıyla, 
Ankara’da gerçekleştirildi.

TOBB Ticaret Borsaları Konseyi 
Üyesi ve Çorum Ticaret Borsa-
sı Başkanı Ali Bektaş’ın Çorum’u 

KONSEY TOPLANTISI
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temsilen katıldığı toplantının, 

TOBB Merkezinde ana gündem 

maddelerinin görüşülmesi ve 

sonuç raporunun oluşturulma-
sını takiben, sonuç raporunun 
takdimi ile birlikte diğer tespit ve 
önerilerin de görüşülmesini için 
dönemin Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanı Kutbettin Arzu’u ma-
kamında ziyaret edildi.

Konsey Başkanı Ömer Abdullah 
Özdemir başkanlığındaki toplan-
tıda, Canlı Hayvan Ticareti ve Et 
İthalatı, Tarımsal Destekler, Prim 
ve Teşvikler, Borsaların Çalışma 
Alanları ve Tarım Ekonomisi ana 
başlıkları altında; Ülke tarımının 
mevcut yapısını, tarıma dayalı 
ekonominin güncel durumunu, 
tarım ve tarıma dayalı sektörleri-
mizdeki sorunları ve çözüm yol-
larının istişare edildiği ve gerekli 

yapısal reformlar da dahil Ülkemi-

zin Tarım Politikalarında kullanıl-

mak üzere derlenmeye çalışıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-

kanı Kutbettin Arzu ise Konsey 

Toplantısı’na ilişkin değerlendir-

mesinde “Görevde olduğumuz 

sürece sahayı bilen temsilciler 

olarak sizler bizim gözümüz ku-

lağımızsınız. Hepimiz bu ülkenin 

refahı için çaba gösteriyoruz. Bu 

gayretli çalışmalarınızda bize dü-

şen ne varsa yapacağız. Yaptığı-

nız çalışmalardan dolayı sizlere 

çok teşekkür ediyoruz. TOBB 

camiasının desteğini hep gördük, 

bundan sonra da göreceğimize 

inanıyorum” dedi.  

 HABER
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T
Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği (TOBB) ta-
rafından Oda/Borsa 
Meclis Üyelerine yö-
nelik bilgilendirme se-

minerleri düzenlendi.

Meclis üyeleri bilgilendirme se-
minerlerini neden düzenledikleri-
ni ile ilgili bilgi veren TOBB Başka-
nı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Meclis 
üyeleri ilinde, ilçesinde seçilerek 
göreve geliyor.  Yani meslekle-
rinin liderleri aslında.  Onun için 
de her şeyin en iyisini bilmek zo-
rundalar.  Odalar ve Borsalar Bir-
liği’nin, oda ve borsalarımızın ne-
ler yaptığını, neler yapabileceğini 
herkesten iyi bilmeli ve anlatmalı-
yız. O bakımdan bu bilgilendirme 
seminerlerinin çok önemli oldu-
ğunu düşünüyorum.” dedi. 

Günümüz dünyasında bilginin 

en önemli servet olduğuna dik-

kat çeken Hisarcıklıoğlu TOBB 

tarihinde bir ‘ilk’ olduğunu vur-

guladığı seminerlere 21-23 Eylül 

2014 tarihinde başladıklarını ve 

her grupta 150 kişinin bulunaca-

ğını belirtti.

Üç gün süren seminerlerin ilk 

günü TOBB Sosyal Tesislerinde, 

ikinci ve üçüncü günleri ise TOBB 

MECLİS ÜYELERİ 
BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
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Ekonomi ve Teknoloji Üniversite-

si (TOBB ETÜ) Sosyal Tesislerinde 

yapıldı.

Oda ve borsalardaki 10 bine ya-

kın meclis üyesi için başlatılan se-

minerlerde TOBB’un verdiği hiz-

metler, Türkiye ekonomisindeki 

gelişmeler ve sağlanan teşvikler 

ele alınıyor, ayrıca kişisel gelişim 

konularına da yer veriliyor.  

Seminerler ile Meclis Üyelerinin 

TOBB’u ve iştiraklerini daha ya-

kından tanımaları ve hizmetle-

rinden daha çok yararlanmaları, 

ülke ekonomisi hakkında daha 

kapsamlı bilgi sahibi olmaları ve 

güncel konular hakkında akade-

mik bilgilerle buluşmaları amaç-

lanıyor. 

Seminer kapsamında TOBB ve 

iştirakleri (BALO, ABİGEM, TEPAV, 

KGF) tanıtılırken Türkiye ekono-

misi, alternatif ticari uyuşmazlık 
usulleri olarak tahkim ve arabu-
luculuk ile ihracat başlıklarında 
sunumlar yapıldı. TOBB ETÜ SEM 
“Türk Dış Politikasının Bugünü 
ve Geleceği”, “Etkili Yönetim Be-
cerileri” “Etkili İletişim Becerileri”, 
“Protokol Kuralları”, “E-Ticaret ve 
Sosyal Medya Yönetimi” “Finansal 
Yönetim”, “İşletme ve Yönetim 
Fonksiyonları” ve “Yerelde Ekono-
mi Gündeminin Belirlenmesi” ko-
nularıyla katkı sağlarken, yetkililer 
tarafından genel hatlarıyla Türkiye 
İş Kurumu, KOSGEB, Borsa İstan-
bul (BİST) gibi kurumlar hakkında 
genel bilgilendirme yapılıp,  İzgö-
ren Akademi de kişisel gelişim se-
minerleriyle katkı sağladı. 

Meclis Üyeleri Bilgilendirme Se-
minerine, Borsamızın tüm Meclis 
Üyeleri iştirak etti.  

 HABER
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Ç
orum Ticaret Borsası 
Başkanı Ali Bektaş ile 
Çorum Ziraat Odası 
Başkanı Mehmet Sa-
yan, çekimleri Çorum 

Ticaret Borsasında yapılan ve Top-
rak TV’de yayımlanan, yapımcılığı-
nı ve sunuculuğunu Hamiyet Şa-
kar ile Alparslan Salman’ın yaptığı 
“Tarım ve İnsan” programına ko-
nuk oldu. 

Özgeçmişlerini anlatarak prog-
ramdaki soruları cevaplayan Ti-
caret Borsası Başkanı Bektaş, Ço-
rum Ticaret Borsası ve faaliyetleri 
hakkında bilgi verdi. Kayıt dışı eko-
nominin kayıt altına alınmasında 
en büyük görevi yerine getiren 
Çorum Ticaret Borsasının aynı 
zamanda alıcı ile satıcıyı bir ara-
ya getirerek tarım ticaretinde bir 
köprü görevini yerine getirdiğin-
den bahseden Bektaş, Çorum’un 
ören yerlerinden biri olan Şapinu-

va’da tarihin ilk hububat ticaretinin 
yapıldığını aktardı. Ayrıca katma 
değeri yüksek ürünlerin ekiminin 
artırılmasıyla tarım ve sanayinin 
birleştirilmesi gerektiğinin altını 
çizdi. Çorum’un bir yanından Kı-
zılırmak, diğer yanından Yeşilırmak 
akarken arazilerinin %86’sının su-
lanmadığını vurgulayan Bektaş, 
devlet yatırımlarının bu yönde de 
yoğunlaşması gerektiğini belirtti. 
Pirinçteki KDV oranının %1’e düşü-
rülmesinden dolayı teşekkür eden 
Bektaş, yemdeki KDV oranının da 
düşürülmesinin hayvancılığı geliş-
tireceğinin altını çizdi. Arazi top-
lulaştırılmasına hız verilmesi ge-
rektiğini sözlerine ekleyen Bektaş, 
“Havaalanımız yok, demiryolumuz 
yok, limanımız yok, Çorum’un 
gelişmesi için mutlaka hayvancılık 
geliştirilmeli ve akıl teri ile alın teri 
birleştirilmelidir, Çorum’ a mutla-
ka tarım organize sanayi bölgesi 

kurulmalıdır” dedi. Borsa Başkanı 
Bektaş, “Üreticilerimize ve üyeleri-
mize en iyi hizmeti verebilmek için 
Borsa meclisi ve personeli olarak 
neler yapabiliriz noktasında çalış-
malarımıza hızla devam ediyoruz” 
dedi.

Çorum Ziraat Odası Başkanı Meh-
met Sayan da özgeçmişini an-
latarak başladığı konuşmasında, 
genel hatlarıyla Çorum’un tarımını 
anlattı. Geçtiğimiz yıllarda yetiştiri-
len ürünler ile iklim değişikliklerin-
den ve yapılan barajlardan sonra 
yetişen ürünlerden bahsetti. En 
büyük sorunun sulama olduğunu 
vurgulayan Sayan, ancak bitki ol-
gunlaştıktan sonra yağan yağmu-
run bitkiye zarar verdiğini belirtti. 
Sayan, “Kaliteli ürün üretmeliyiz, 
bunun için de tohum ve sulama 
çok önemli, çiftçiye en büyük des-
teğin tohumda verilmesi gerekir” 
dedi. 

“TARIM VE iNSAN” 
PROGRAMINA KONUK OLDUK
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T
OBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Yassıa-
da’yı, yerli ve yabancı 
misafirlerin ağırlanaca-
ğı, ziyaret edenlerin 

Türkiye’nin demokratikleşme mü-
cadelesine tanıklık edecekleri bir 
esere dönüştüreceklerini belirte-
rek, “Bundan sonra Yassıada deni-
lince akla hüzün değil, umut gele-
cek. Burayı ziyaret edenler ülke 
olarak hangi zorlukları aşıp bu nok-
taya geldiğimizi hatırlayacak” dedi. 

Hisarcıklıoğlu, Yassıada’da “De-
mokrasi ve Özgürlük Adaları” pro-
jesinin temel atma törenindeki 
konuşmasında, Başbakan Ahmet 
Davutoğlu’nun Türk özel sektö-
rüne her zaman öncelik verdiğini, 
sektörün önünü açmak için iş dün-
yasıyla istişare ettiğini anlattı. 

Necip Fazıl Kısakürek’in “Sakarya 
Türküsü” şiirinden “İnsandır sanı-
yordum mukaddes yüke hamal/
Hamallık ki sonunda, ne rütbe 
var ne de mal/Yalnız acı bir lok-
ma, zehirle pişmiş aştan/Ve ayrılık, 
anneden, vatandan, arkadaştan” 
dizelerini alıntılayan Hisarcıklıoğ-
lu, Yassıada’da “milletinden aldığı 
emaneti taşırken ailesinden, arka-
daşlarından ve tutkuyla bağlı ol-
duğu milletinden koparılan Adnan 
Menderes’in anılarının” ve “mem-
lekete büyük hizmetler vermiş 3 
demokrasi şehidinin hatırası”nın 
yattığını söyledi.

Rifat Hisarcıklıoğlu, Yassıada’nın 
demokrasiyi sahiplenen herkes 
için hüznün simgesi olduğunu be-
lirterek, “Aynı zamanda, şehadete 
giderken bile milletin ve vatanın 

YASSIADA DENİLİNCE AKLA 
HÜZÜN DEĞİL, UMUT 
GELECEK
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selametini düşünen bir metanetin 
simgesidir. Biz, bugünlere kolay 
gelmedik. Ülkemiz uzun yıllar çile 
dolu büyük bir demokrasi müca-
delesi verdi. Bunu hiçbir zaman 
unutmamalı, bizden sonra gelecek 
nesillere de çok iyi anlatmalıyız” 
diye konuştu.

TOBB’un fiili olarak 1952’de Ad-
nan Menderes’in başbakanlığı dö-
neminde kurulduğuna değinen 
Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: 
“Türkiye’de atılan en önemli de-
mokratikleşme adımlarından biri 
de buydu, yani özel sektörün tek 
çatı altında örgütlü bir yapı kazan-
ması. Zira ekonomi ile demokrasi 
birbirinin ayrılmaz bütünüdür. De-
mokrasi olmadan, milletin iradesi 
hakim kılınmadan din ve vicdan 
hürriyeti olmaz, düşünce hürriyeti 
olmaz, teşebbüs hürriyeti olmaz. 
Bunlar olmadan da ekonomi ol-
maz, zenginlik olmaz, milletin re-
fahı olmaz. Demokrasi mücadele-
sinde bedel ödeyenler daha özgür 
ve daha zengin bir Türkiye hayal 
etti. Demokrasimiz güçlendikçe 
bu hayal de gerçeğe dönüştü. 

1952’de toprağa atılan tohum hızla 
büyüdü, dev bir çınar oldu. 63 yıl 
önce bin 500 üyemiz vardı, bu-
gün 1 milyon 500 bin olduk. 63 yıl 
önce 200 dolar olan kişi başı milli 
gelir, bugün 10 bin doları geçti. 
260 milyon dolar olan ihracatımız, 
160 milyar dolar oldu. İhracatımız-
da sanayinin payı sadece yüzde 1 
iken, bugün oran tam yüzde 94 
oldu. Türkiye, İtalya ile Çin arasın-
daki en güçlü sanayi ülkesi haline 
geldi. 63 yıl önce dış yardım alan 

bir ülkeyken, bugün dünyanın her 
coğrafyasında mazlumun yanına 
koşan, fakir coğrafyalara en fazla 
yardımı yapan ülkelerden biri ol-
duk.»

Vefa borcumuzu ödüyoruz

Hisarcıklıoğlu, TOBB ve 137 oda, 
borsa ortaklığıyla kurulan Gümrük 
Turizm İşletmeleri AŞ ile önemli 
işler yapıldığını hatırlatarak, 7 kara 
gümrük kapısının modernize 
edildiğini, Halkalı Gümrüğü ve 
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 yassıada denilince akla hüzün değil, umut gelecek
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doğudaki 4 gümrük kapısının 
modernizasyon çalışmalarının 
devam ettiğini, Selimiye Camisi’nin 
bakım onarım masraflarını 
üstlenmek üzere Selimiye Vakfı’nın 
kurulduğunu anlattı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Adnan Menderes’e ve bütün de-
mokrasi şehitlerine vefa borçlarını 
ödediklerini ifade ederek, şunları 
söyledi: “Hükümetimizin verdiği 
görevle Türkiye’nin demokratikleş-
mesine vurulan bir darbeyle anılan 
Yassıada’yı ‘Demokrasi Adası’na 
dönüştürmek için adım atıyoruz. 
Bize verilen proje doğrultusunda 
Yassıada’yı yeniden inşa ediyoruz. 
Böylece bugün kimsenin uğrama-
dığı bu adayı, yerli ve yabancı misa-
firlerin ağırlanacağı, ziyaret edenle-
rin Türkiye’nin demokratikleşme 
mücadelesine tanıklık edecekleri 
dev bir esere dönüştürüyoruz. 
Bundan sonra Yassıada denilince 
akla hüzün değil, umut gelecek. 
Burayı ziyaret edenler ülke olarak 
hangi zorlukları aşıp bu noktaya 
geldiğimizi hatırlayacak. Yassıada 
artık demokrasi ve özgürlükle anı-
lacak, milli iradenin ve demokra-
sinin simgesi olacak. Daha büyük 
hedeflere ulaşmamız için de bir 
kilometre taşı olacak.”

Başbakan Davutoğlu
Başbakan Ahmet Davutoğlu da, 
Yassıada’daki yargılamanın yapıldı-
ğı salonun aynen muhafaza edi-
leceğini belirterek, “Şu anda met-
ruk ve birçoğu neredeyse çökme 
durumunda. Muhafaza edilecek. 
27 Mayıs platosu şeklinde, burada 
yaşanan anlar gelecek nesillere ak-
tarılacak” dedi.

Başbakan Davutoğlu, dört hususa 

dikkat çekmek istediğini ve bunla-
rın mutlaka korunacağını söyledi. 
Bunların birincisinin, Yassıada ve 
Sivriada’nın yaşayan hatıralarıyla 
tarih içinde muhafaza edilmesi 
olduğunu aktaran Davutoğlu, bu 
hatıraları silmeyeceklerini, yok et-
meyeceklerini anlattı.

Davutoğlu, aksine bunları hatırla-
tacaklarını dile getirerek, “Nefret ve 
düşmanlık üretilsin diye değil, ‘bir 
daha kimse benzer bir eyleme kal-
kışmasın’ diye muhafaza edilecek. 
Yargılamanın yapıldığı salon, aynen 
muhafaza edilecek. Şu anda met-
ruk ve birçoğu neredeyse çökme 
durumunda. Muhafaza edilecek. 
27 Mayıs platosu şeklinde, burada 
yaşanan anlar gelecek nesillere ak-
tarılacak. Demokrasi Müzesi’nde, 
bütün demokratik mücadele tari-
himizin önemli şahsiyetleri, önemli 
olayları ve önemli kahramanları art 
arda verilecek. Onlarla birlikte bir 
demokrasi bilinci oluşturulacak. 
Dolayısıyla hatıra muhafaza edile-
cek” diye konuştu.

Bizans döneminde mekanın zin-
dan olarak kullanıldığını belirten 
Davutoğlu, o kalıntıların da muha-
faza edileceğini bildirdi.

Davutoğlu, ikinci hususun da Bi-
zans’tan kalan daha sonra 1856’da 
İngiliz sefiri Bulwer’in kaldığı yerin 
tarihi kalıntılarının da muhafaza 
edilmesi olduğunu belirterek, tarihi 
dokuya hiçbir zarar verilmeyeceği-
ni vurguladı.

Yeşil alan, kesinlikle bugün-
künden daha fazla olacak

Üçüncü önemli hususun ise yeşil 
alanla ilgili olduğunu ifade eden 
Davutoğlu, şöyle devam etti: “Yeşil 

alan, kesinlikle bugünkünden daha 

fazla olacak. Yıkılacak olan binalar, 

sadece lojman gibi kullanılan 

ve tarihi değeri olmayan binalar 

olacak.”

Dördüncüsü de bu alanın kullanıl-

ması kesinlikle ‘demokrasi’ ve ‘öz-

gürlük’ kavramlarıyla uyumlu şekil-

de olacak.

Mekanda hiçbir eğlence 
unsuru olmayacak
Başbakan Ahmet Davutoğlu, ya-

pılacak mekânın kongre merkezi 

olarak kullanılacağını belirterek, 

demokrasi çalıştayları yapılacağını 

dile getirdi.

Buraya yapılan otel şeklindeki dü-

zenlemenin kesinlikle eğlence 

maksatlı kullanılmayacağına işaret 

eden Davutoğlu, “Şu mekanda 

yaşanan acılara hürmet esastır. Bu 

mekanda hiçbir eğlence unsuru 

olmayacak, hiçbir şekilde oteller 

eğlence maksatlı kullanılmayacak. 

Sadece kongreye katılmak üzere 

gelenlerin kaldıkları mekanlar ola-

rak kullanılacak. Bu bizim taahhü-

dümüzdür” dedi.

Projeye katkıda bulunan Cumhur-

başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çe-

lik, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris 

Güllüce, TOBB yetkilileri ve diğer 

kurumlara teşekkür eden Davu-

toğlu, hayırlı başlangıcın gelecek 

nesillerin ders almasına vesile ola-

cağını dile getirdi. Törene borsamı-

zı temsilen Yönetim Kurulu Başka-

nı Ali Bektaş katıldı. 

 HABER
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limiz Bozboğa Köyün-
de ıslahı yapılan yakla-
şık 700 dekarlık mera 
açılış törenine Gazios-
manpaşa Üniversite-

sinden Ziraat Fakültesi Dekan Yar-
dımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, 
Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakan-
lığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlü-
ğü Çayır Mera Yem Bitkileri Daire 
Başkanlığından Birim Koordinatö-
rü Mehmet Bülent Akçay, Başka-
nımız Ali Bektaş, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürü E. Elfaz Er-
miş ile çok sayıda çevre illerde ve 
İlimizde bulunan kamu ve sivil 
toplum kuruluşu temsilcileri, katıl-
dı.

Törende açılış konuşmasını yapan 
Bozboğa Köyü Muhtarı Doğan 

Kara emeği geçenlere teşekkür 
ederek katılan tüm davetlilere hoş 
geldiniz dileklerini iletti.

Sivas, Amasya, Tokat ve Çorum 
illeri mera ıslah ve amenajman 
proje koordinatörü Prof Dr. Yaşar 
Karadağ da Bozboğa Köyü’nde 
açılışını icra edilen bu harika me-
ranın mutluluğu ve bahtiyarlığı 
içerisinde olduğunu belirterek; 
“Tarım sektöründe bilgiye ihti-
yaç duyulmadan gerçekleştiri-
len üretim faaliyetleri, çiftçimizin 
gelir düzeyini ve üretim miktarını 
arttırmada başarısız olmuş ve ta-
rım sektörü yeni arayışlar içine 
girmiştir. Özellikle hayvansal üre-
timde yem maliyetlerinin artarak 
et ve süt fiyatlarının yükselmesi, 
buna karşın üreticinin kar marjının 

düşmesi ile hayvansal üretimde 
büyük sıkıntılar ortaya çıkmıştır. 
Bilindiği üzere hayvansal üretim-
de masrafların yaklaşık %70’ ini 
yem maliyetleri oluşturmaktadır. 
Kısaca hayvansal üretimde yem 
problemini çözemeyen hiçbir 
üretici, hayvancılıktan beklenen 
düzeyde verim alamaz. 1 ton sa-
mana 300-350 TL. veren ve sa-
manı hala yem olarak gören bir 
üreticinin hayvancılıkta kar elde 
etmesi mümkün değildir. Dola-
yısıyla, hayvancılıktan maksimum 
düzeyde gelir elde etmenin bir 
tek yolu vardır. Yem bitkileri ye-
tiştirmek ve mera alanlarına sahip 
çıkarak yem maliyetlerini aşağı-
lara çekmektir. Bununla birlikte 
hayvanlarımızın kalitesini geliştir-

BOZBOĞA KÖYÜ MERA ISLAHI 
VE AMENAJMAN PROJESİ 
AÇILIŞ TÖRENİ YAPILDI
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mek, ahır ortamlarını düzeltmek 
ve bilinçli yemleme programları-
nı öğrenmek üreticimiz için çok 
önemlidir” dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Mü-
dürü E.Erkan Ermiş ise yaptığı 
konuşmasında; “Tarım; Çorum 
İlinde, halkın 1. derece geçim 
kaynağını teşkil eden iktisadi bir 
sektördür. Gayrisafi milli hasılanın 
da %20’ lik kısmı tarımdan elde 
edilir. İlimiz yüzölçümünün %48 
lik kısmı tarım arazisidir. Bu ala-
nında 145.300 hektarı da meradır. 
Bu meralarımızın 64.600 hektar-
lık kısmı tespit edilmiştir. İlimizde 
bulunan 765 yerleşim biriminden 
742’ sinde tespit işlemi, 196 yer-
leşim biriminde tahdit işlemi, 127 
yerleşim biriminde de tahsis işle-

mi bitirilmiştir. Tahsis işlemi biten 
12 köyde ise Mera Yönetim Birliği 
kurulmuştur. İlimizde şu ana ka-
dar 5 köyde 5176 dekar alanda 
mera ıslahı ve amenajman projesi 
uygulanarak kullanıma açılmıştır. 
Islahını yaptığımız meranın aşırı 
otlatma baskısı altında kalmadan 
planlı bir şekilde kullanılması ve-
rimliliğini ve ömrünü uzatacaktır. 
Bunun için çobanlarımıza büyük 
görevler düşmektedir. Hayvan-
cılıkta verimliliği arttırmak için 
sürü yönetimi elemanı benim 
sloganıyla İŞKUR ve bakanlığı-
mız işbirliği ile eğitimler yapılmış 
olup, 300’ ün üzerinde kişiye 
eğitim verdik bu gün de burada 
onları temsilen sertifika dağıtım 
töreni yapacağız. Açılışını yaptı-

ğımız meramızın hayırlı olmasını 

temenni ederken emeği geçen 

mesai arkadaşlarıma, Proje Koor-

dinatörü Prof. Dr. Yaşar Karadağ 

hocamıza, köy muhtarımıza, köy 

halkına ve yardımlarını esirgeme-

yen Bakanlığımız Bitkisel Üretim 

Gelen Müdürlüğüne ve Çayır 

Mera Daire Başkanlığımıza te-

şekkür eder, programımıza teşrif 

eden siz değerli misafirlerimize 

de şükran ve saygılarımı sunarım” 

dedi.

Konuşmaların ardından İlimizde 

Sürü Yönetimi Eğitimi alan kursi-

yerlerden başarılı olanlara sertifi-

kaları da verildi. Davetliler tarafın-

dan kurdele kesilerek mera açılışı 

yapıldı.  

ÜYE İSTİŞARE TOPLANTISI

Ç
orum Ticaret Borsası 
Borsa Kompleksinde 
faaliyet gösteren esnaf 
ve tüccarların sorunla-
rını dinlemek ve çö-

züm önerilerinde bulunmak 

amacıyla üye istişare toplantısı 
düzenlendi. Borsa Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ali Bektaş Başkanlığın-
da ve Başkan Yardımcıları Hasan 
Kılıçarslan ve İsmail Turan Ün-
lü’nün katılımıyla gerçekleşen 

toplantıda, zahireci üyelerimizin 
yaşamış oldukları sorunlar ve çö-
zümleri konuşulurken, satış salo-
nunda faaliyete geçen elektronik 
satış sistemi ile ilgili bilgilendirme-
ler yapıldı. 

 HABER
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ürkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcık-
lıoğlu, birlikte kendi-
sinden sonraki baş-

kanlık görevini bir kadının 
üstlenmesini istediğini söyledi.

Amasya Ticaret ve Sanayi Oda-
sı’nın davetlisi olarak geldiği 
Amasya’da valilik ve belediyeyi 
ziyaretinin ardından Karadeniz 
Bölgesi kadın ve genç girişimci-
ler kurullarının üyeleriyle buluşan 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, kendisinden sonraki başkanlık 
görevini bir kadının üstlenmesini 
istediğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, 
“Ama ben bıraktığımda, haberiniz 
olsun. Ben otururken kimse he-
veslenmesin bu koltuğa” diyerek 
espri de yaptı.

Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar 

Günü’nü kutlamasının ardından 

dünyada genç ve kadın girişim-

cilere yönelik kamu ihalelerinde 

pozitif ayrımcılık uygulandığına 
dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, ka-
ranfil dağıttı.

Saraydüzü Kışlası Milli Mücadele 

HİSARCIKLIOĞLU’NUN 
AMASYA ZİYARETLERİ
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Müzesi Kongre ve Kültür Merke-
zi’nde düzenlenen Amasya Eko-
nomisinin Yıldızları Vergi Ödül 
Töreni’nde dünya ekonomisin-
deki gelişmelere de değinen 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“Amerika Birleşik Devletleri Mer-
kez Bankası’nın aldığı kararlar sa-
dece Türkiye ekonomisini değil 
dünya ekonomilerini de etkiliyor. 
Onun için alacağı kararlar çok 
önemli. ‘Faiz artırımına gidiyo-
rum’ demesi bile dünya ekono-
misinde bir ayrı dalgalanma yap-

tı. Artırsa ne olacak belli değil. 

Ama ‘artırmayı düşünüyorum’ 

diye Amerikan Merkez Bankası 

bir açıklama yaptı dünya ekono-

milerinde sallantı oldu” şeklinde 

konuştu.

İş dünyası olarak daha fazla ki-

şiyi istihdam etmek istediklerine 

değinen Hisarcıklıoğlu, “Ama sis-

tem bizi cezalandırıyor. Sistem 

bizi kayıt dışına itmeye çalışıyor. 

Niye? OECD’de istihdam üzerin-

deki vergi yükleri yüzde 35 iken 

Türkiye’de yüzde 59. OECD ül-

keleri içerisinde en yükseklerden 

bir tanesi bizde” ifadelerini kul-

landı.

Vergi rekortmeni firmaların ve 

işadamlarının çeşitli dallarda 

ödüllendirildiği törene; Amasya 

Valisi İbrahim Halil Çomaktekin, 

AK Parti Amasya Milletvekilleri 

Naci Bostancı ile Avni Erdemir, 

Amasya Belediye Başkanı Cafer 

Özdemir, Amasya Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, 

Cumhuriyet Başsavcısı Mithat 

Kutanoğlu, Amasya Ticaret ve 

Sanayi Odası Başkanı Murat Kır-

langıç, Çorum Ticaret Borsası 

Başkanı Ali Bektaş ve Başkan 

Yardımcısı İsmail Turan Ünlü, 

Çorum Ticaret ve Sanayi Oda-

sı Başkanı Çetin Başaranhıncal, 

çevre il ve ilçe Oda ve Borsaların 

Başkanları ile diğer yetkililer ve 

sektör temsilcileri katıldı. 

 HABER
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BEN GENÇ GİRİŞİMCİYİM, EKONOMİ 
PROGRAMI

T
ürkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği (TOBB) İl 
Genç Girişimciler Ku-
rulu tarafından, ilimiz-

de genç girişimciliği özendirmek 
ve genç girişimci adaylarının 
ufuklarını açmak amacıyla ‘Ben 
Genç Girişimciyim’ adlı bir proje 
hazırlandı. Proje kapsamında 
belli aralıklarla gençlere ve genç 
girişimcilere çeşitli konularda bil-
gilendirme toplantıları vasıtasıyla 
eğitimler verilecek, girişimci 
adaylarına yönelik eğitim, panel 
ve workshop gibi faaliyetler dü-
zenlenecek.

‘Ben Genç Girişimciyim’ Proje-
si kapsamında ilk bilgilendirme 
toplantısı, “Ben Genç Girişimci-

yim, Ekonomi Programı-1” adı al-
tında gerçekleştirildi ve “Finansal 
Verilerle Dünya ve Türkiye Eko-
nomisi Analizi” konulu bilgilen-
dirme toplantısına konuşmacı 
olarak HİTİTSEM Müdürü ve Hitit 
Üniversitesi İİBF Bankacılık Fi-
nans Bölümü Öğretim üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı katıldı.

Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş Baş-
cı toplantıda, Türkiye’nin finan-
sal açıdan günümüzdeki yeri 
hakkında istatistiki rakamlarla 
değerlendirmelerde bulundu. 
Toplantıda, finansal verilerden 
yararlanarak Türkiye’nin konu-
munun karşılaştırmalı olarak ele 
alındı. Ayrıca Sermaye Piyasa-
sı’nın önemi, Sermaye Piyasası 

araçları, Türkiye’de sermaye pi-

yasasının gelişimi ve Türkiye’de-

ki borsa ile dünya borsalarının 

karşılaştırılarak ülkemizin finans 

dünyasındaki yeri ortaya konul-

du.

TOBB İl Genç Girişimciler Kuru-

lu tarafından düzenlenen “Ben 

Genç Girişimciyim” Projesi kap-

samında Çorum TSO Meclis 

Toplantı salonunda HİTİTSEM 

Müdürü Yrd.Doç.Dr.Eşref Savaş 

Başçı’nın konuşmacı olarak katıl-

dığı “Finansal Verilerle Dünya ve 

Türkiye Ekonomisi Analizi”  ko-

nulu programa Yönetim Kurulu 

Başkanımız Ali Bektaş katıldı.
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T
OBB İl Genç Girişimci-
ler Kurulu’nun ‘Ben 
Genç Girişimciyim’ adlı 
Projesi kapsamında 
Sungurlu ilçesinde bir 

bilgilendirme toplantısı düzenlen-
di. Çeşitli kurumların iş dünyasına 
yönelik destekleri aktarmak ama-
cıyla düzenlenen toplantı, yoğun 
ilgi gördü.

Toplantıda Bilim Sanayi ve Tek-
noloji Müdürlüğü, Orta Karadeniz 
Kalkınma Ajansı (OKA), KOSGEB, 
İŞ-KUR, TKDK ve Kredi Garanti 
Fonu yetkilileri, Sungurlulu mü-
teşebbislere destekleri hakkında 
bilgiler verdi.

‘Ben Genç Girişimciyim’ Projesi 
kapsamında ilçelerdeki müteşeb-

bisleri devlet destekleri ve hibele-
ri hakkında bilgilendirmeye karar 
verdiklerini ifade eden TOBB İl 
Genç Girişimciler İcra Komite-
si Başkanı Elvan Can Çabuk, “Biz 
Genç Girişimciler Kurulu olarak 
bir sivil toplum kuruluşu mahi-
yetindeyiz. Üyelerimize maddi 
anlamda destek olmak gibi bir 
imkânımız yok. Dolayısıyla bu tür 
bilgilendirme toplantıları düzenle-
yerek, müteşebbislerimizin, genç 
girişimcilerimizin yeni ufuklar 
kazanmalarına yardımcı olmaya 
çalışıyoruz. Çeşitli kurumlardan 
uzmanlarımızın vereceği bilgiler 
ışığında hibe desteklerinden en 
iyi şekilde yararlanmanızı temenni 
ediyorum” dedi. Elvan Can Çabuk 

ayrıca, bilgilendirme toplantısına 

katılan kurum temsilcilerine de ka-

tılımlarından dolayı teşekkür etti. 

Toplantıda açılış konuşmalarının 

ardından hibe destekleri hakkın-

da sunumlara geçildi. Toplantıda 

sırasıyla Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Müdürlüğü’nden Hakan Kümbül 

ve Selahattin Altunsoy, Kredi Ga-

ranti Fonu’ndan İlhan Çamlıbel, 

OKA’dan Mesut Hayırlı, TKDK’dan 

Hakan Körpınar ve Ahmet Kuyu-

lu, KOSGEB’den Gökhan Yürürer 

ve İŞKUR Genel Müdürlüğü’nden 

Yasemin Özüm Bozkurt katılım-

cılara, kendi kurumlarının hibe ve 

teşvik destekleri hakkında bilgiler 

verdi. 

BEN GENÇ GİRİŞİMCİYİM

 HABER



T
ic

a
re

t 
B

o
rs

a
s

ı 
• 

S
a

y
ı:

 3
 •

 Y
ıl

: 
3

 •
 O

c
a

k
-A

ra
lı

k
 1

5
 /

 7
2

TOBB İl Genç Girişimciler Kuru-
lu, ‘Ben Genç Girişimciyim’ Pro-
jesi kapsamında toplam iki gün 
süren eğitim düzenledi. Eğitimin 
ilk gününde Hitit Üniversitesi 
Araştırma Görevlisi Yasin Şeker 
tarafından Hitit Üniversitesi öğ-
rencilerine Girişimcilik ve İş Planı 
Hazırlama eğitimi verildi. Eğitim-
de öğrencilere iş seçimi, yatırım 
fikri geliştirme ve planlama, fi-
nansal hazırlık ve strateji geliştir-
me gibi konularda teknik bilgiler 
verildi. 

Katılımın hayli yoğun olduğu eği-
timin ikinci gününde ise, ilk gün 
verilen teorik eğitim, pratik eğiti-
me dönüştürüldü. TOBB İl Genç 
Girişimciler Kurulu üyeleri ve Hitit 
Üniversitesi’nden akademisyen-
lerin gözetiminde gerçekleştiri-
len uygulamalı eğitimde (work-
shop) öğrenciler, edindikleri 
bilgiler ışığında kendi iş fikirlerini 
geliştirip yatırımlarını planladı. 

Eğitim kapsamında gruplar ha-
linde bir araya gelen öğrenciler, 

birbirleri arasında fikirlerini pay-
laşarak, en uygulanabilir projeyi 
belirledi ve gruplar arasında tar-
tışmaya açtı. Son olarak da, her 
grubun fikirleri ayrı ayrı sunum-
larla anlatılarak projeler, bütün 
öğrenciler tarafından değerlen-
dirilmiştir. 

TOBB İl Genç Girişimciler İcra 
Komitesi Başkanı Elvan Can Ça-
buk, kurulun öncelikli görevinin, 
gençleri girişimciliğe özendir-
mek olduğunu hatırlatarak, “Bu 
misyonumuz dahilinde eğitim 
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 

Daha önce teorik olarak verdiği-

miz eğitimleri, bu kez pratik ola-

rak verdik ve bir iş kurma sürecini 

tam manasıyla üniversite öğren-

cilerimize göstermiş olduk. Ay-

rıca öğrencilerimizden de çok 

güzel iş fikirlerinin çıkabildiğini 

tespit ettik. Bu fikirler, zamanla 

öğrencilerimiz tarafından yatırı-

ma dönüştürülebilecektir” dedi. 

Çabuk, girişimcilik eğitimlerinin 

ve uygulamalı workshop çalış-

malarının devam edeceğini söz-

lerine ekledi.  

 ben genç girişimciyim
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T
OBB İl Genç Girişimci-
ler Kurulu, Yaşlılar Haf-
tası nedeniyle Ahmet 
Akdağ Huzurevi’ne zi-
yaret düzenledi. 

Üniversite öğrencilerinin de ka-
tılımıyla gerçekleştirilen ziyarette 
huzurevi sakinlerine çiçek ve çe-
şitli hediyeler verildi. 

TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu 
Başkanı Elvan Can Çabuk, bu-
günün sosyal hayatını, iş hayatını 
yönlendiren, işyerlerini, şehirleri, 
ülkeleri yöneten yetişkinlerin yarı-
nın yaşlıları olduğunu hatırlatarak, 
“Dolayısıyla, geçmişte sarf ettikleri 
emekle bugünümüzü şekillendi-
ren yaşlılarımız, her türlü saygıyı, 
ilgiyi hak etmektedir” dedi. 

Türk örf ve adetlerinde yaşlıların 
önemli bir yerinin, hatta kutsiyeti-

nin olduğunu ifade eden Çabuk, 

bu nedenle gençlerle birlikte hu-

zurevini ziyaret edip, burada ika-

met eden yaşlıların gönüllerini al-

maya çalıştıklarını aktardı. Çabuk, 

huzurevi sakinleri başta olmak 

üzere bütün yaşlılara huzurlu bir 

yaşam temennisinde bulundu. 

YAŞLILARIMIZ; HER TÜRLÜ SAYGIYI, 
İLGİYİ HAK ETMEKTEDİR

 HABER
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M
ikrokiredi Çorum Şu-
besi’nden çeşitli meb-
lağlarla finansal destek 
alarak kendi imkânla-
rıyla el işi üretim yapan 

kadınlar, Kadın Girişimciler Kurulu 
tarafından düzenlenen sergide 
ürünlerini sergilediler. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne 
özel olarak düzenlenen ve 4 gün 
açık kalan ‘Kadının Emeği’ konulu 
sergi 4 gün boyunca yoğun ilgi 
görürken, sergiye katılan girişimci 
kadınlar, ürünlerini satma imkânı 
buldular. 

TOBB İl Kadın Girişimciler Kuru-
lu’nun düzenlediği sergi eski tekel 
binasında açıldı. Serginin açılışına 
Vali Ahmet Kara, eşi Mesude Kara, 
Garnizon Komutanı Ahmet Saraç, 
Emniyet Müdürü Salih Erkan Ta-
rancı, Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret 
Borsası Başkanı Ali Bektaş, bazı da-
vetliler ve kadın girişimciler katıldı.

Açılışın ardından sergiyi gezen 

Vali Ahmet Kara ve beraberinde-

kiler, hem alışveriş yaptı hem de 

kadın girişimcilerden bilgi aldı.

Vali Kara yaptığı açıklamada 8 

Mart Dünya kadınlar günün kutla-

yarak, Çorum’da kadınların iş ha-

yatındaki başarılarının gündeme 

geldiğini söyleyerek, iş hayatında 

kadınların başarılı oldukları ve des-

teklenmeleri gerektiğini savundu.

Sergi hakkında bilgi veren İl Kadın 

Girişimciler Kurulu Başkanı Yase-

min Kepçeli ve Mikrokredi Şube 

Müdürü Dilek Görkem Günlü, 30 

merkezden 60 kadın girişimcinin 

katıldığı serginin Çorum’da bir ilk 

olma özelliğini taşıdığını ifade et-

tiler. 

KADININ EMEĞİ
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KADINA ŞİDDETTE MEVCUT 
YASALAR VE ŞİDDETİN PSİKOLOJİK 
BOYUTLARI

T
OBB İl Kadın Girişimci-
ler Kurulu tarafından 8 
Mart Dünya Kadınlar 
Günü nedeniyle ‘Kadı-

na Şiddette Mevcut Yasalar ve Şid-
detin Psikolojik Boyutları’ konulu 
konferans düzenlendi.

TSO Meclis Salonu’nda düzenle-
nen konferansa konuşmacı olarak 
Av. Neslihan Boyabatlı ile Psikolojik 
Danışman Filiz Obuz katıldı.

Konferansa Vali Ahmet Kara’nın eşi 
Mesude Kara, Garnizon Komutanı 
Jandarma Kd. Alb. Ahmet Çelik’in 
eşi Leyla Çelik, Cumhuriyet Baş-
savcısı Ömer Faruk Yurdagül’ün 
eşi Demet Hazal Yurdagül, Emni-
yet Müdürü S. Erkan Tarancı’nın eşi 
Nadide Tarancı, Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis Başkanı Erol Kara-
daş’ın eşi Zeynep Karadaş, Ticaret 

ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Çetin Başaranhıncal’ın 
eşi Didem Başaranhıncal, Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı Mustafa 
Boyraz’ın eşi Gülay Boyraz, Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Bektaş’ın eşi Hatice Bektaş ve 
TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu 
Üyeleri katıldı. Programda katılımcı 
bayanlara karanfil verildi.

Programın açış konuşmasını TOBB 
İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı 
Yasemin Kepçeli yaptı.

Kadın Girişimciler Kurulu’nun 
TOBB bünyesinde kadın girişim-
cilik konusunda genel politikalar 
geliştiren ve görüş oluşturulması-
na katkıda bulunan istişari bir kurul 
olduğunu belirten Kepçeli, aynı 
zamanda kadın girişimcilere eği-
tim, kapasite geliştirme desteği ile 

girişimci fikirlerini hayata geçirme-
lerine destek sağlandığını ifade etti.

Türkiye’de kadın girişimci potan-
siyelinin nitelik ve nicelik bakımın-
dan geliştirilmesi amacıyla Türki-
ye Odalar ve Borsalar Birliği’nce 
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 
İcra komitesinin kurulduğunu ha-
tırlatan Kepçeli, şöyle devam etti: 
“İcra Komitesi Çorum’da kadın 
girişimci potansiyelinin nitelik ve 
nicelik bakımından geliştirilmesi, 
daha donanımlı hale getirilmesi 
amacını taşımaktadır. Politikalar 
belirlenmesi, girişimcilik kültürü-
nün ildeki kadınlar arasında geliş-
mesine öncülük etme, girişimcilik 
eğitimleri, seminerler ve paneller 
düzenleme gibi görevleri de yürüt-
mektedir. Ülkemizin kalkınabilmesi 
için kadınların da ekonomi çarkına 
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katılması gerektiğinin anlaşılmış ol-
ması, bizler için son derece önem-
lidir. Kadınların iş dünyasındaki yeri 
her geçen gün daha fazla önem 
kazanmaktadır. Kısıtlı sermaye ile 
başlanan girişimler çeşitli finansal 
desteklerle gün geçtikçe ileriye ta-
şınmakta ve iş dünyası içerisinde 
yer alan kadınlar birer örnek ol-
maktadır.

Ülkemiz, kadınların ekonomiye 
katılım sıralamasında 136 ülke 
arasında 127’nci sırada bulunmak-
tadır. Bir diğer değişle Türkiye’de 
kadının istihdam oranı yüzde 26,3 
iken, aynı oran gelişmiş ülkeler ve 
AB ülkeleri için yüzde 62 olarak 
göze çarpmaktadır. Bu rakamlar 
bize ülkemizde kadının ekonomi-
ye katılımı konusunda daha çok 
çalışılması ve konunun öneminin 
her gün vurgulanması gerektiğini 
kanıtlıyor. Kadın Girişimciler Kurulu 
olarak bizler de kadının ekonomi-
ye katılımı konusunda üzerimize 
düşen görevi her daim yapmak ve 
bu süreci hızlandırmanın yollarını 
aramak durumundayız.

Bizler, gelişmiş dünya ekonomi-
lerini yakalayabilmek için kadın 
istihdamına, kadın girişimciliğinin 
potansiyeline inanmalı ve bunun 

için her gün yükselen bir çıta ile 
çalışmalıyız. Şuanda aramıza, iş 
dünyamızın farklı meslek grupla-
rından hizmetler üreten hem cins-
lerimizle beraberiz. Hepimizin or-
tak amaçlarının başında başarmak, 
başarılı olmak geliyor. Çünkü Türk 
kadınına başarmak, başarılı olmak 
yakışıyor. Ülkemizin nüfusunun 
yarısının kadınlardan oluştuğu, ili-
mizde ise kadın nüfusunun erkek-
lerden fazla olduğu gerçeğinden 
hareketle, Türkiye’nin kalkınma-
sında yaratacağı katma değer dü-
şünüldüğünde, kadınlarımızın her 
birinin ekonomik hayata katkıda 
bulunmasının ne kadar önemli ol-
duğu ortadadır.

Her an gelişen ve değişen dün-
yamızla birlikte, kadına yüklenen 
sorumluluklar artarken, kadına yö-
nelik fiziksel ve duygusal şiddette 
her geçen gün artmaktadır. Evde, 
sokakta, işyerinde, trafikte, toplu 
taşıma araçlarında kısaca yaşam 
alanlarımızın sınırları içerisinde her 
gün binlerce kadın şiddete veya 
tacize maruz kalmaktadır. Böy-
lece şiddet, kadının yasal, sosyal, 
siyasi ve ekonomik eşitliğini sağla-
ma fırsatlarını sınırlamakta, girişim-
cilik ruhunu ve kendine olan öz 
güvenini yok etmektedir. Yapılan 

araştırmalar sonucunda 2014 yı-
lında 294 kadın cinayeti işlenirken, 
yaklaşık 13 bin kadın da fiziksel ve 
duygusal şiddete maruz kalmıştır. 
Geçtiğimiz 3 aylık zaman dilimin-
de ise kayda geçen 53 kadınımız 
hayatını ne yazık ki kaybetmiştir. 
Kadına yönelik uygulanan şiddetin 
ve cinayetlerin bilançosu üzülerek 
belirtiyorum ki, her geçen yıl biraz 
daha artmaktadır. Bu alanda yapı-
lan yasal düzenlemelerin yetersiz-
liği ise şiddet uygulayanları, tacizde 
bulunanları ve cinayet işleyenleri 
caydırmamaktadır.

Kadın girişimciler olarak bizler bir 
taraftan üretip, ülkemiz ekonomi-
sine katkı sağlarken, diğer taraftan 
da ülkemizin gelecek nesillerini 
yetiştiriyoruz. Yetiştirdiğimiz nesil-
lere şiddetin önlenmesi için neler 
yapılabileceğini özveri ile aktarma-
mız gerekmektedir. Ailelerinden 
gördüklerini kendilerine rol model 
olarak alan çocuklarımız, gelecek-
te bizlerin birer yansıması olacaktır. 
Dolayısıyla sergilediğimiz davranış-
lara, insanlarla olan iletişimimize ve 
olaylar karşısındaki tutumumuza 
dikkat etmeliyiz. Böylece her yeni 
yetişen nesil de şiddetin etkilerini 
biraz daha azaltabilir ve geleceğe 
güvenle bakan kadınlar yetiştire-
biliriz. Unutmayalım ki, kadınlara 
yapılan yatırım, geleceğe yapılan 
yatırımdır.

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu 
olarak düzenlediğimiz 8 Mart Dün-
ya Kadınlar Günü etkinliğine katıla-
rak bizleri onurlandıran katılımcılar 
teşekkür ediyorum. Artık kadınları-
mızın sorunlarını değil, başarılarını 
konuşacağımız nice 8 Mart’larda 
buluşmak ümidiyle, hepinizi sev-
giyle selamlıyorum.” 

 kadına şiddette mevcut yasalar ve şiddetin psikolojik boyutları
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H
asat sezonunun açıl-
ması nedeniyle düzen-
lenen törene, siyasiler, 
protokol üyeleri ve sivil 

toplum kuruluşları yoğun ilgi ve ka-
tılım gösterdi.

Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
sezon açılışına Vali Vekili Ali De-
niz Sürmen, TBMM İdare Amiri 
ve CHP Çorum milletvekili Tufan 
Köse, AK Parti Çorum milletvekil-
leri Cahit Bağcı ve Lütfiye İlksen 
Ceritoğlu Kurt, Belediye Başkanı 
Muzaffer Külcü, Cumhuriyet Baş-
savcısı Ömer Faruk Yurdagül, Hitit 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan, AK Parti İl Başkanı Av. 
Rumi Bekiroğlu, AK Parti Merkez 
İlçe Başkanı Av. Yaşar Anaç, MHP 
İl Başkanı Av. Bekir Çetin, Belediye 
Başkan Yardımcısı Zeki Gül, Def-
terdar Ali Sormaz, İl Müftüsü Dr. 
Ahmet Akın, İl Özel İdaresi Genel 
Sekreteri Ömer Arslan, Çorum 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Çetin Başaranhıncal, Çorum Es-
naf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
Başkanı Yalçın Kılıç, Ziraat Odası 
Başkanı Mehmet Sayan, Kamu 
Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri 
Op. Dr. Ömer Sobacı, Ticaret Mü-
dürü Fikret Yıldırım, İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Erkan Elfaz Er-
miş, Şeker Fabrikası Müdürü Öner 
Öztürk, Sosyal Güvenlik Kurumu 

ÇORUM TİCARET BORSASI, 2015 YILI 
HUBUBAT SEZONU AÇILDI

 HABER
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İl Müdürü Duran Cesur, Kasaplar 
ve Celepler Odası Başkanı Recep 
Gür, Oto Tamirciler Odası Başkanı 
Necmettin Uzun ile borsa yöneti-
cileri, üyeler ve üreticiler katıldı.

Şanlıurfa ve Suruç’ta, Adıyaman’da 
ve Kilis’te meydana gelen terör 
olaylarını kınayarak konuşmasına 
başlayan Ticaret Borsası Başkanı 
Ali Bektaş, “Bu saldırılar insanlara 
yönelik değil Anadolu’nun birliği-
ne, dirliğine ve Türk milletine yöne-
lik saldırılardır. Birileri hala Anado-
lu’daki kardeşliğimizi, Anadolu’daki 
birliğimizi hala keşfedemediler. 
Yıllardır zaman zaman saldırılar 
düzenleniyor. Ancak hiçbir zaman 
birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi 
bozamadılar. Allah bozmak iste-
yenlere de fırsat vermeyecek” dedi. 
Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, 
Çorum’un gelişmesi ve kalkınması 
için tarım ve sanayi entegrasyonu-
nun sağlanması gerektiğini söyledi. 
Kaliteli ürün ekimi yapan çiftçilerin 
gelirinin de yüksek olduğuna dikkat 
çeken Bektaş, kaliteli buğday eki-
minde öncü olmaya çalıştıklarının 
altını çizdi. Bektaş, ”Geçen yıl yaşa-
nan olumsuz iklim koşullarına bağ-
lı olarak Türkiye’de buğday ve arpa 
üretimi bir önceki yıla göre %15 
azalışla gerçekleşti. Allah’a hamdol-
sun bu yıl hububatta oldukça ve-
rimli bir sezon geçiriyoruz. Buğday 
ve arpada yüksek rekolte değerleri 
bekliyoruz. Yoğun ağışlar bazı böl-
gelerde ürün kaybına neden olsa 
da Çorum genelinde ürün bolluğu 
yaşanıyor. Yağmurların sürekli yağ-
masının, hububatta kalite düşüklü-
ğüne neden olduğunu görüyoruz. 
Kalite düşüklüğü ister istemez hu-
bubatın fiyatına yansıyacaktır an-
cak bu yıl hasat yapılan arazilerde 

verimin oldukça yüksek olması ge-

nel olarak fiyat-kalite dengesinde 

üreticimizin yüzü gülecektir. İlimiz 

her ne kadar sanayi şehri olsa da 

gelirlerinin büyük bir kısmını tarım 

ve tarıma dayalı sanayiden sağ-

lamaktadır. Nüfusumuzun halen 

büyük çoğunluğu tamamen tarım 

ve hayvancılığa dayalı işlerle iştigal 

edilmekteydi. Bu çerçevede üni-

versitemiz, İl Tarım, Gıda ve Hay-

vancılık Müdürlüğümüz, Ticaret ve 

Sanayi Odamız, Ziraat Odamız ve 

üretici birliklerimizle işbirliği ve en-

tegre bir şekilde çalışarak tarımda 

verimin ve kalitenin yükseltilmesi, 

ürün çeşitliğinin artırılması ve ta-

rımsal sanayi ürünlerinin ekilmesini 

teşvik ederek hem üreticilerimize 

daha çok gelir sağlamak, hem de 

 çorum ticaret borsası, 2015 yılı hububat sezonu açıldı
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ilimizde yeni tarımsal sanayi tesis-
leri kurulmasına öncülük etmek 
en büyük arzularımızdan birisidir.” 
dedi. Türkiye’de enerji sektörü-
nün dışında en çok ithalatın tarım 
sektöründe yapıldığını dile getiren 
Bektaş, “Tarım ürünlerinde dışa 
bağımlılığı bitirmeliyiz. Tarım ürün-
lerinde ithalatı ne kadar düşürebi-
lirsek ülkemiz o kadar zenginleşe-
cek. Burada katma değeri yüksek 
çapalı ürünler ekmek istiyoruz. Biz 
burada tarım ürünlerini paketle-
yebilirsek Çorum ve tüccarlarımız 
zenginleyecek. Un sektörünün 
gelişmesiyle makine sanayimiz 
gelişti. Un fabrikalarımız varken 
bugün un fabrikası yapan makine 
sektörü doğdu. Çorum’daki maki-
necilerimizle övünüyoruz. Sadece 
Türkiye’de değil, dünyada marka 
oldular. Bunun tek sebebi ildeki 
tarım sektörüdür. Tarımla birlikte 
makineciler dünya markası oldu” 
diye konuştu. Borsa olarak her za-
man üniversite ile işbirliği yapmaya 
hazır olduklarını açıklayan Bektaş, 
2016 yılında ilk kez borsa bütçe-

sinden Hitit Üniversitesi’ne destek 
amacıyla ödenek ayıracaklarını 
bildirdi. Çorum’a hizmet etmenin 
aşkı içerisinde olduklarını anlatan 
Bektaş, “Türkiye’nin en modern 
borsasıyız. Hizmet kalitemizi artır-
dık. Hem çiftçimizin hem de tüc-
carlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini 
karşılamaya çalışıyoruz. Ürünlerin 
gerçek değerinin bilinerek piyasa 
fiyatlarının oluşmasında ve kayıt 
dışı ekonominin önlenerek pazarın 
şeffaflığının sağlanmasında borsa-
larımız etkin rol oynamaktadır. Bor-
samızda modern teknolojinin son 
imkânları en güzel şekilde uygu-
lanmaya çalışılmaktadır. Modern 
laboratuvarımız sayesinde analizi 
yapılan ürünler gerçek değerini 
bulmaktadır. 2015 yılı itibariyle mo-
dernizasyonunu yaptığımız satış 
salonumuzda elektronik satış siste-
mi ile bilgisayar üzerinden satış ya-
pılarak hakkaniyetli ve adil bir şekil-
de satış yapılması sağlanmaktadır. 
Borsamızda yaptığımız çalışma-
larla çiftçi ve tüccarlarımızın geliş-
melerine katkıda bulunmaya çalı-

şıyoruz. Borsamızı daha etkin hale 
getirmek ve üyelerimizin yüküm-
lülüğünü azaltarak onları rahatlat-
mak için borsamızda alınan tescil 
ücreti oranını binde ikiden, binde 
bire düşürdük ve böylece tescil 
oranını %50 azalttık.”dedi. Bektaş, 
“Çorum’un en büyük kanayan ya-
ralardan birisi pirinçteki KDV ora-
nıydı. Bununla ilgili çalıştay yaptık. 
TOBB’un tüm toplantılarında Ço-
rum’daki sorunları bakanlarımıza 
ilettik. Bununla ilgili dosya sunduk. 
Pirinçteki KDV oranının düşmesiy-
le Çorum’daki pirinç üretimi ikiye 
katlanacak. Pirinçte KDV oranının 
düşmesinde emeği geçenlere te-
şekkür ediyoruz. Aynı şeyi yemde 
de bekliyoruz. Yemdeki KDV yüzde 
8. Çorum’da sanayiyi büyütecek-
sek yemdeki KDV aşağı düşmesi 
lazım. Tarım Organize Sanayilerini 
kurmamız lazım. Demiryolu lazım. 
Bizim yaptığımız ürünlerin hepsi 
kaba ürünler. Çalışmaları yakından 
takip ediyoruz. En kısa sürede de-
miryolunun Çorum’a gelmesini 
istiyoruz. Belediye Başkanımız her 
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zaman elimizden tuttu. Modern bir 
hayvan pazarı yapıyor şimdi bele-
diyemiz. Belediyemize de teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Başarıyı Yakalamak İçin 
Birlikte Yürümemiz Şart”
Ticaret Borsası’nın kuruluşundan 
bugüne kadar katkıda bulunan 
herkese teşekkür eden Belediye 
Başkanı Muzaffer Külcü, Çorum’da 
Türkiye’nin en modern borsaların-
dan birisinin inşa edildiğini hatırlata-
rak, borsada her şeyin şeffaf olarak 
alınıp, satıldığı kimsenin kafasında 
soru işaretinin olmadığı bir sistemi 
kurulduğunu belirtti. Son yıllarda 
da çiftçilerde yaşanan değişimden 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Başkan Külcü, “Çiftçilerimizin 15 
yıldır yaşadığı değişim dönüşümü 
yakından takip ediyorum. Toprak 
analizi dahi yaptırmadığı dönem-
lerden, babasından, dedesinden 
gördüğü yöntemlerle tarım yapar-
ken bugün büyük bir değişim ya-
şandığını memnuniyetle gözlem-
liyoruz. Artık ezberlerimizi tekrar 
etmiyoruz. Daha bilimsel yöntem-
lerden istifade eden ve makineli 
tarımı da olabildiğince kullanan, 

üretimini de buna göre artıran bir 
çiftçi ve ziraat anlayışımız oluştu. 
Bu ülke olarak hepimizin mem-
nun olduğu bir kazanımdır. Bura-
dan elde ettiğimiz gelir hepimizin 
ortak kazancıdır. Burada devletin 
tutumunu dikkatle takip etmemiz 
lazım. Devlet üreten bir devletten 
yöneten yönlendiren bir devlet 
anlayışına kavuştu. Devlet üretme 
çiftlikleri vardı. Şimdi onun yerine 
çiftçi ve üreticiye destek veriyor. 
Buda yatırım yapmak isteyenlerin 
insanların önünü açıyor. Bugün 
kendi kendine üretimi yeten sayılı 
ülkelerden birisiyiz. Tarımsal ihra-
catımız da önceki yıllara göre arttı. 
Buda Gayri Safi Milli Hasılaya bü-
yük katkı sağladı” şeklinde konuştu. 

Çorum Belediye Başkanı Muzaffer 
Külcü, el ele verildiğinde ve birlikte 
yürümenin sağlanabildiğinde ba-
şarının daha kolay elde edilebile-
ceğini söyledi.

“Borsada Hububat Dışında 
Ürünler de Alınmalı”
AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yar-
dımcısı ve Çorum Milletvekili Cahit 
Bağcı, Çorum Ticaret Borsası’n-

da hububat dışında diğer tarımsal 

ürünlerin de alınabildiği bir sisteme 

geçilmesini isteyerek, siyaset ku-

rumu olarak bunun için gereken 

tüm desteği vereceklerini söyledi. 

Konuşmasında üreticinin talebi 

üzerine pirinçte KDV oranının yüz-

de 8’den yüzde 1’e düşürülmesini 

sağladıklarını bildirerek, şimdi de 

yem için aynı çalışmayı yapacak-

larını kaydetti. Ticaret Borsası’nda 

teknolojik imkanlarla, satılan ürü-

 çorum ticaret borsası, 2015 yılı hububat sezonu açıldı
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nün tüm değerleri sisteme yükle-
nerek satış yapılmasının memnuni-
yet verici olduğunu anlatan Bağcı, 
eski usul satış yöntemlerinin tek-
nolojik satış yöntemine çevrilmesi 
nedeniyle emeği geçen herkesi 
tebrik ettiğini bildirdi. Çorum’da 
ülkenin ve bölgenin en önemli 
satış borsasının mevcut olmasının 
sevindirici bir durum olduğunu 
kaydeden Bağcı, borsada sadece 
hububat değil, diğer tarımsal ürün-
lerin de işlem gördüğü bir sisteme 
geçilmesini talep etti. Bunun için 
gereken tüm desteği sağlayacak-
larını bildiren Bağcı, «umarım önü-
müzdeki alım sezonlarında çileğin 
de bu borsada satıldığını görürüz» 
diye konuştu. Demiryolunun Ço-
rum’a gelmesinin uzun soluklu bir 
iş olduğunu belirten Bağcı, Deli-
ce-Çorum, Çorum-Merzifon ve 
Merzifon-Samsun arası demiryolu 
projesinin 3 etap halinde eşza-
manlı olarak yapılacağını, çalışma-
ların devam ettiğini, 2017 yılında 
ilk kazmanın vurularak ilk harcın 

konulabileceğini açıkladı. Bağcı, ta-
rımda ithalatın var olduğunu, bunu 
azaltarak ihracatı artırmanın çabası 
içerisinde olduklarını sözlerine ek-
leyerek, Çorum’un ihracat rakam-
larının her zaman ithalatın üstünde 
olduğunu, Çorum’daki değerlerin 
pozitif olduğunu, bu durumu se-
vindirici bulduklarını vurguladı. Sulu 
tarıma geçiş ve sulama yatırımları 
hakkında da bilgiler veren Bağcı, 
Dutludere, Koçhisar, Tımarlı ve 
diğer büyük projeler tamamlan-
dığında toprağın daha fazla suyla 
buluşacağını, üretimin, verimliliğin 
ve elde edilen kazancın artacağını 
kaydetti.

“Devletin Desteği Yanınızda 
Olacak”
AK Parti Çorum Milletvekili Lütfi-
ye İlksen Ceritoğlu Kurt da, devlet 
desteğinin her zaman üretenin, 
çiftçinin yanında olacağını, bu 
desteği hiçbir zaman esirgemeye-
ceklerini söyledi. Kurt, Çorum’un 
bir tahıl ambarı olduğunun altını 

çizerek, tarımsal ürünlerde ithalatın 

azaltılması, ihracatın artırılması yö-

nünde çalışmalar yaptıklarını, bunu 

da başarmak zorunda olduklarının 

altını çizdi. Eski usul çiftçiliğin de, 

ticaretin de, siyasetin de bitirilme-

si gerektiğini belirten Kurt, çiftçi-

lere seslenerek, “Devletin desteği 

her zaman yanınızda, arkanızda 

olacak. Bu desteği hiçbir zaman 

sizden esirgemeyeceğiz” diye ko-

nuştu.

“Çorum tarımda ve makine 
sanayinde öncü bir kent” 

CHP Çorum milletvekili ve TBMM 

İdare Amiri Tufan Köse, Çorum’un 

tarımda ve makine sanayinde 

öncü bir kent olduğunu söyle-

di. Dünyada tarımın ilk Anadolu 

topraklarından başladığına dikkat 

çeken Köse, Avrupa Birliği ülkele-

rinin tamamında 12 bin bitki türü 

bulunurken, Türkiye’de bu sayı-

nın 13 bin olduğuna dikkat çekti. 

Köse, yeni hasat mevsiminin hayırlı 

olmasını dilerken, bol kazanç te-

mennisinde bulundu.

Tören sonunda borsaya ilk ürü-

nünü getirenlere Belediye Başkan 

Külcü ve Ticaret Borsası Başkanı 

tarafından altın hediye edilirken, 

Borsa üyeleri arasında en çok iş-

lem hacmine sahip ilk beş üye Ço-

rum Yumurta Üretim Pazarlama 

A.Ş., Çorum Un İrmik ve Makine 

San.Tic.Ltd.Şti., Hatap Değirmen-

leri Gıda San.Tic.A.Ş., Ejder Blok 

Tuğla Un İrmik Gıda San.Tic.A.Ş. ile 

CFCO Hububat San.Tic.A.Ş.ye pla-

ket takdim edildi. 

 HABER
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orum’un yerel gazete-
lerinden Çorum Haber, 
çıktığı günden beri, yani 
30 yıldır, “Çorum’da Yı-
lın Adamı”nı belirliyor. 

İsabetli bir değerlendirme yapabil-
mek için de, bütün bir yılı masaya 
yatırıyor, öne çıkan kişileri veya 
olayları bütün ayrıntılarıyla süzgeç-
ten geçiriyor. En doğru saptamayı 
yapmaya çalışıyor. Nitekim, Ço-
rum Haber’in belirlediği “Yılın Ada-
mı” hemen bütün Çorum tarafın-
dan da kabulleniliyor.

2015 yılı ile ilgili “Çorum’da Yılın 
Adamı” değerlendirmesinde, çalış-
kanlığı, her konuda yapıcı ve olum-
lu profil çizmesi, iş dünyasının 
kamu yönetimiyle veya siyaset ku-

rumuyla ilişkilerinde de hiç tered-
dütsüz “köprü” görevini başarıyla 
yerine getirmesiyle, Gerek tüccar, 
sanayici ve işadamlarıyla, esnaf ve 
sanatkârlarla ilişkilerinde, gerekse 
sokaktaki Çorumlu ile diyalogların-
da, sıcak, sempatik ve sevecen ol-
masıyla ön plana çıkan Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Çetin Başaranhıncal 2015 yılı 
için “Çorum’da Yılın Adamı” olarak 
belirlendi. Kendisini Çorum Ticaret 
Borsası olarak da kutluyor, başarıla-
rının devamını diliyoruz

Çetin Başaranhıncal, 1971 Çorum 
doğumlu. Tanınmış sanayici İsmet 
Başaranhıncal’ın oğlu. 1994 yılın-
da Eskişehir Anadolu Üniversitesi 
İİBF’nin İktisat Bölümü’nden me-

zun oldu. Çocukluğundan itibaren 
kendisini toprak sanayi sektörünün 
içinde buldu. Halen de Yıldız Kire-
mit, Başaran Un ve Yeni Yıldız gibi 
aile şirketlerinin ortağı ve yöneticisi.  
2004 yılından beri Çorum Toprak 
Sanayicileri Kooperatifi Başkanı. 
Kısa adı TUKDER olan Tuğla ve Kire-
mit Sanayicileri Derneği’nin Yöne-
tim Kurulu Sayman Üyesi.  3 Ocak 
2009 tarihinden bu yana Çorum 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevini yürütü-
yor. Aynı zamanda TOBB Ticaret 
ve Sanayi Odaları Konsey üyesi. 
Sosyal-kültürel amaçlı ve mes-
leki nitelikli pek çok vakıf ve der-
nekte de yöneticilik görevleri var.   
Başaranhıncal evli, iki çocuk baba-
sı. 

ÇORUM’DA YILIN ADAMI
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M
eclis Başkanımız Mus-
tafa Boyraz ve Yöne-
tim Kurulu Başkanımız 
Ali Bektaş, üyemiz Sa-
ray Tarım Yönetim Ku-

rulu Başkanı Mustafa Ilıca’ya ziya-
rette bulundu.

Meclis Başkanımız Mustafa Boy-
raz ziyarette Çorum’un en kap-
samlı meyvecilik projesini ger-
çekleştiren Saray Tarım Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Ilıca’ya 
böyle büyük bir tesisi şehrimize 
kazandırdığı için Borsamız adı-
na teşekkür etti. Yönetim Kurulu 
Başkanımız Ali Bektaş ise yapı-
lan bu yatırımın Çorumda tarım 
sanayisinin gelişmesi adına çok 
önemli bir adım olduğunu belirt-

ti. Organize Sanayi Bölgesi’nde 3 
bin tonluk depolama kapasitesiy-
le Çorum’un en büyük, bölgenin 
ise en modern soğuk hava de-
posu tasnif ve paketleme tesis-
lerini hizmete açan Saray Tarım 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Ilıca “Meyvecilik sektöründe Ço-
rum’da lokomotif olmayı amaç-
lıyoruz” dedi.

Hayata geçirdikleri proje ile mey-
vecilik konusundaki önyargıları 
bertaraf ettiklerini ve sektöre yeni 
bir bakış açısı getirdiklerini vurgu-
layan Ilıca, Çorum’da modern 
meyveciliğin gelişimi ve yaygın-
laşması konusunda ciddi mesafe 
aldıklarını, önümüzdeki yıllarda 
tesislerinin kapasitesini 10-12 bin 

tona çıkararak Çorum’un özel-
likle meyvecilik alanında açık bir 
pazar olması konusunda öncü 
rol üstlendiklerini söyledi.

Yapılan yatırımlar hakkında ay-
rıntılı bilgi veren Ilıca, depo ça-
lışmalarıyla beraber tasnif dışı 
kalan ürünleri değerlendirmek 
amacıyla meyve cipsi ve mey-
ve marmelatı üretimi için fizi-
bilite çalışmalarını yaptıklarını, 
önümüzdeki dönemde üretime 
geçerek hemşerilerimizi doğal 
meyve cipsi ve meyve kurusu ile 
tanışacaklarını sözlerine ekledi.

Görüşmeden sonra tesisleri ge-
zen Mustafa Boyraz ve Ali Bektaş 
tesislerin çalışması hakkında bilgi 
aldı. 

ÇORUM’UN EN BÜYÜK, BÖLGENİN İSE 
EN MODERN SOĞUK HAVA DEPOSU
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Saray İnşaat Mak. Mlz. Gıda Tarım 

San ve Tic. Ltd. Şti ve River İnşaat 

Mak. Gıda Tarım San. Ve Tic. Ltd. 

Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Musta-

fa ILICA;

Atmosfer Kontrollü ve 
Dinamik Atmosfer Kontrollü 
Soğuk Hava Depoları 
Hizmete Girdi
Soğuk hava depolarının işletmeye 

açılması ile Çorum’un en büyük 

sorunlarından birisi daha çözüme 

kavuşmuş oldu. Uzun zamandır 

farklı platformlarda bu sorun dile 

getiriliyor, meyve üreticileri ve gıda 

işletmecileri sorunun çözümü 

konusunda isteklerini sıklıkla ka-

muoyu ile paylaşıyorlardı. Mustafa 

Ilıca’nın yönetim kurulu başkanlığı-
nı yaptığı şirketler tarafından işlet-
meye açılan soğuk hava depoları 
ilimizde ilk, Türkiye’nin en modern 
depolarından birisi olma özelliğini 
taşıyor. Konu hakkında bilgi veren 
Ilıca, ‘Dinamik atmosfer kontrollü 
odalarımız alanında dünyada en 
son teknolojik sisteme sahip ve 
Türkiye’nin de şu an itibariyle en 
modern depolarıdır. Ülkemize ve 
şehrimize böyle bir tesis kazandır-
dığımız için onurluyuz, bu sektör-
de kuracağımız diğer ünitelerimiz-
le birlikte entegre bir işletme olarak 
markalaşma ve halkımıza hizmet 
sunma konusunda da son derece 
azim ve kararlıyız’ dedi.

Yaptığı açıklamada ILICA, Müş-

terilerimize dalındaki kadar taze, 

sağlıklı ve kaliteli ürünler sunma-

yı, ürünleri cins, renk ve boylarına 

göre tasnifleyerek pa AB standart-

ları kapsamında tüketiciye ulaştır-

mayı, yurt içi ve yurt dışı pazarların-

da aranılan ve tercih edilen marka 

bir firma olmayı, bölgemiz ve ülke-

miz sebze meyve üreticilerine hi-

tap eden mevcutta 6.000 ton olan 

kapasitemizi 14.000 tona çıkart-

mayı, meyve bahçelerimizde kalite 

ve çeşit olarak farklı ürünler yetiş-

tirerek insanlarımıza örnek olmayı, 

sektör için lokomotif rol üstlenme-

yi, meyve kurusu ve cipsi imalatına 

geçerek herkese bir şekilde meyve 

yedirerek sağlıklı beslenmeye katkı 

yapmayı hedeflediklerini söyledi.

ÇORUM’UN SOĞUK HAVA DEPOSU
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Mustafa ILICA’nın ağzından tesisle 
ilgili bilgiler alıyoruz.

Sebze-meyve sektöründe kalite-
li ürün elde etmek kadar uygun 
depo şartlarında muhafaza etmek 
de son derece önemlidir. Daldan 
koparılan her bir meyveye önce-
sinden masraf yapılmış ve bir o ka-
dar da emek harcanmıştır.  Emeğe 
saygı ve masrafları kâra dönüştür-
mek için ürünleri en uygun şartlar-
da ve piyasanın arz talep dengesi-
ne göre en uygun zamana kadar 
muhafaza etmek gerekir. Artık kla-
sik usullerle meyve depolama dö-
nemi geçmiştir. Modern dünyada 
üretim ve pazarlama standartları 
değişmiştir. Her çeşit meyveyi her 
mevsimde pazarda bulma imkanı 
vardır. Tarım alanında dünyada sa-
yılı ülkeler arasında olan Türkiyemiz 
için modern soğuk hava depoları-
nın varlığı tartışılmaz bir öneme sa-
hiptir. Bu depolarda sebze ve mey-
veleri AB standartlarında uzun süre 
hatta bazı meyveleri 12 ay süreyle 
ilk günkü tazeliğinde muhafaza et-
mek imkanı vardır. Depolarımız bu 
özellik ve donanıma sahiptir. Dün-
yada kullanılan en son teknolojik 
donanım şehrimize kazandırılmış, 
insanlarımızın hizmetine sunul-
muştur.

Soğuk hava depolarımızda soğut-
ma ünitelerimiz elektronik ve oto-
matik makinalarla yapılmaktadır. 
Nemlendirmelerde buharlaştırma 
yöntemi kullanılmaktadır. Odala-
rımızın panelleri yanmaz ve hava 
sızdırmazdır. Tüm sistem merkezi 
otomasyon takip sistemlidir.  ve 24 
saat süreyle uzaktan izlenebilirlik 
özelliklidir. Bu nedenle ürünlerimiz 
24 saat süreyle müşterilerimiz de 

dahil olmak üzere telefon mesajı 
veya internet yoluyla anlık izlene-
bilir konumdadır. Sezon sonu itiba-
riyle de ürün depo girişinden çıkı-
şına kadar geçen süre içerisindeki 
odanın ısı, nem, oksijen ve karbon-
dioksit değerleri günlük grafik ra-
porlar halinde verilebilmektedir. 

Odalarımızdaki ürünler her gün 
alanında uzman teknik eleman ve 
mühendislerimiz tarafından kont-
rol edilmektedir. Çeşitli aralıklarla 
nişasta, sertlik ve ağırlık kaybı test-
lerine tabi tutulmaktadır. Modern 
verilere göre ısı, nem, oksijen ve 
karbondioksit oranları ayarlanmak-
tadır. Bu nedenle depolarımızdaki 
elmalarımıza klasik müzik dinlete-
miyoruz ama onları herkesten çok 
iyi muhafaza ettiğimizi iddia ediyo-
ruz.

Tasnif ve Paketleme 
Üniteleri
Tesisimizde iki ayrı tasnif ve pa-
ketleme ünitemiz mevcuttur. Ge-
tirilen her çeşit ürün makinaların 
birinde renk çeşidi ve gramaj ağır-
lığına göre diğerinde ise renk ve 
ebadına göre tasnif edilebilmek-

tedir. Böylelikle her paket veya ka-
sada aynı renk ve aynı gram ürün 
olmaktadır. Paketlemede çalışan 
kişilerin keyfi uygulamaları ortadan 
kalkmaktadır. Elektronik ve bilgisa-
yar ortamında her bir ürün 10 ayrı 
renk ve büyüklükte tasnif yapılabil-
mekte, sağlanan standardizasyon 
ürüne görsellik kazandırmakta ve 
ihraç imkanını artırmaktadır. Pa-
ketleme sistemimizle Avrupa Birliği 
standartları esas alınarak kalite ve 
görsellikten asla taviz verilmemek-
tedir. Paketlerin üzerindeki meyve-
ler ile altta kalan meyveler arasında 
farklılıkların da önüne geçilmiş ol-
maktadır.

Hedeflenen Projeler
Şirketimiz depo çalışmalarıyla be-
raber tasnif dışı kalan ürünleri de-
ğerlendirmek amacıyla yıllık 5.000 
ton kapasiteli meyve cipsi ve mey-
ve marmelâtı üretimine geçecektir. 
Böylelikle insanlarımız doğal mey-
ve cipsi ve meyve kurusu ile tanı-
şacak, pazar değeri düşük ürünler 
cips veya meyve kurusu olarak pi-
yasa şartlarında halkımızın beğeni-
sine sunulacaktır. 

 HABER
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HAYVAN PAZARININ SORUNLARI İÇİN 
TOPLANILDI

B
orsamız ev sahipliğin-
de 2015 yılı Mart ayı 
içerisinde Çorum 
Hayvan Pazarın so-

runları ve çözüm önerileri ile ilgi-
li Başkanımız Ali Bektaş, Çorum 
Ziraat Odası Başkanı Mehmet 
Sayan, Çorum Kasaplar ve Ce-
lepler Odası Başkanı Recep Gür, 
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Hüseyin Cinbek, Ko-
yun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Baş-
kanı Şevket Avcı, Besici esnafla-
rından Necdet Torak, Yılmaz 
Peker, Erol Gözübüyük, Aslan 
Çetinöz, Gürbüz Özarslan, Ol-
gun Bek, Hüseyin Bek, Niyazi Ya-
mur, Muharrem Karakuş, Fikret 
Kaya ile Veteriner Hekim Hacı 
Özgün’ün katıldığı toplantı dü-
zenlendi. 

Genel ve ortak sorunların konu-
şulduğu toplantıda, yeni hayvan 
pazarının biran önce yapılması 
için girişimlerde bulunulması, 
mevcut hayvan pazarına çıkış 

kapısının açtırılması ve giriş kapı-

nın önüne bariyer yaptırılması ile 

yaz saati uygulamasında hayvan 

pazarının açılış saati sabah saat 

03.00 ve kış saati uygulamasın-

da hayvan pazarı açılış saatinin 

05.00 olmasına karar verildi. 

Toplantı akabinde dönemin İl 

Emniyet Müdürü Salih Erkan Ta-

rancı ve İl Gıda Tarım Hayvancılık 

Müdürü Erkan Elfaz Ermiş ile gö-

rüşüldü.
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HAYVAN YEMLERİNDE KDV %1

M
al teslimleri ve hizmet 
ifalarına uygulanacak 
KDV oranları, KDV Ka-
nununun 28. madde-

sinin verdiği yetkiye istinaden 
Bakanlar Kurulu tarafından belir-
lenmektedir. Nitekim, 1 Ocak 
2016 tarih ve 29580 sayılı Resmi 
Gazete ’de yayımlanan 
2015/8353 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile 2007/13033 sayılı ana 
Kararnameye ekli (I) ve (II) sayılı 
listelerde değişiklikler yapılarak, 
yem ve gübre teslimlerine 1 
Ocak 2016 tarihinden itibaren 
uygulanacak KDV oranları yeni-
den belirlenmiştir.

Daha önce 2007/13033 sayılı 
Kararnameye ekli (II) sayılı liste-
nin yer alan ve teslimlerinde % 8 
KDV uygulanan hayvan yemleri, 
2015/8353 sayılı Kararnameyle 
aynen (I) sayılı listeye eklenmiş 
ve tabi olacağı KDV oranı % 1 
olarak tespit edilmiştir. Bu şekil-
de, söz konusu hayvan yemle-

rindeki KDV oranı, 1 Ocak 2016 
tarihinden itibaren % 8’den % 1’e 
indirilmiştir.

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren 
KDV oranı % 8’den % 1’e İndirilen 
hayvan yemleri aşağıdaki gibidir:

• Küspe,
• Tam yağlı soya (fullfat), 
• Kepek, 
• Razmol, 
• Balık unu, et unu, kemik unu, 

kan unu, tapiyoka (manyok), 
sorgum ve her türlü fenni kar-
ma yemler (kedi-köpek ma-
maları hariç), 

• Saman, 
• Yem şalgamı, 
• Hayvan pancarı, 
• Kök yemler, 
• Kuru ot,
• Yonca, fiğ, korunga, 
• Hasıl ve slajlık mısır, 
• Üçgül,
• Yemlik lahana, yem bezelyesi 

ve benzeri hayvan yemleri

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-

kanlığı tarafından “tescil edilmiş 

gübre”ler, 2007/13033 sayılı Ka-

rarnameye ekli (I) sayılı listeye 

eklenmiş ve tabi olacağı KDV 

oranı % 1 olarak tespit edilmiş-

tir. Bu şekilde, söz konusu güb-

re teslimlerinde KDV oranı, 1 

Ocak 2016 tarihinden itibaren % 

18’den % 1’e indirilmiştir.

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-

kanlığı tarafından tescil edilmiş 

gübrelerin üreticilerine bu ürün-

lerin içeriğinde bulunan ham-

maddelerin teslimi, 2007/13033 

sayılı Kararnameye ekli (I) sayılı 

listeye eklenmiş ve tabi olaca-

ğı KDV oranı % 1 olarak tespit 

edilmiştir. Bu şekilde, gübre üre-

ticilerine gübrenin içeriğinde 

bulunan hammaddelerin tesli-

minde uygulanacak KDV oranı, 1 

Ocak 2016 tarihinden itibaren % 

18’den % 1’e indirilmiştir.
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E
konomik İşbirliği Teşki-
latı Ticaret ve Sanayi 
Odası (ECO CCI) 20. 
Yürütme Kurulu Top-

lantısı’nda; bölge ülkeleri arasında 
işbirliğini artırma, başta vize olmak 
üzere ticaretin önündeki tüm en-
gelleri kaldırma, gümrük moder-
nizasyonu ve uyumu ile alt yapı-
nın güçlendirilmesi konularına 
vurgu yapıldı. Ticareti kolaylaştıra-
cak ECOTA Anlaşması’nın bir an 
önce hayata geçirilmesi çağrısın-
da bulunuldu

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Tica-
ret ve Sanayi Odası (ECO CCI) 
20. Yürütme Kurulu Toplantısı’nın 
açılışı TOBB Başkanı Rifat Hisarcık-
lıoğlu’nun ev sahipliğinde, Kalkın-
ma Bakanı Cevdet Yılmaz, ECO 
CCI ve Pakistan Ticaret ve Sana-
yi Odaları Federasyonu Başkanı 
Mian Muhammad Adrees, ECO 

Genel Sekreteri Halil İbrahim Akça 
ve İran Ticaret Sanayiler Madenler 
ve Tarim Odası Baskan Yardımcısı 
Gholamhossein Shafei’nin de ka-
tılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya 
Borsamız adına ECO CCI üyesi 
Başkanımız Ali Bektaş da katıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
konuşmasında dünya ekonomi-
sinde güneşin yeniden doğudan 
doğmaya başladığını kaydederek, 
ticaretin önündeki engellerin kal-
dırılmasıyla başarının geleceğini 
anlattı ve Türkiye örneğini verdi. 
Hisarcıklıoğlu Türkiye’nin yılda 
25 milyar dolar yabancı sermaye 
çektiğini hatırlatarak, ECO Bölgesi 
içerisinde de ECOTA anlaşması-
nın yürürlüğe girmesini istedikle-
rini dile getirdi. ECO Bölgesi’nin 
önemli bir potansiyele sahip ol-
masına rağmen dünya ticaretin-
den aldığı payın düşük olduğunu 

açıklayan Hisarcıklıoğlu özellikle 

bölge ülkelerinin birbiriyle ticareti-

nin azlığından yakındı.

Gümrüklerin modernizasyonu-

nun büyük önem taşıdığına işaret 

eden Hisarcıklıoğlu, “İki komşu 

ülkenin gümrüklerinin çalışma 

saatleri bile uyumlu değil. Güm-

rük idarelerinde standartların aynı 

olması lazım” diye konuştu. E-TIR 

uygulaması hakkında da bilgi ve-

ren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

bu kapsamda İran’la birlikte pilot 

uygulamayı başlattıklarını anlattı.

Tahkim konusunun da ticaret 

açışından çözülmesi gereken bir 

sorun olduğuna değinen Hisar-

cıklıoğlu, “ECO olarak tahkimin 

merkezinin neresi olacağını tartı-

şıyoruz. Öncelikle sistemi kurma-

mız lazım” diye konuştu.

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI 
TİCARET VE SANAYİ ODASI (ECO CCI) 
20. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI
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Kalkınma Bakanı Yılmaz
Kalkınma Bakanı Cevdet Yıl-
maz burada yaptığı konuşmada, 
ECO’nun çok stratejik bir konu-
ma sahip olduğunu ifade ederek, 
dünyada ekonomik aktivitelerin 
batıdan doğuya doğru kaydığı bir 
sürecin yaşandığını anlattı. Ticareti 
artırmak ve bölgenin refahını yük-
seltmek için yapılması gerekenler 
üzerinde duran Bakan Yılmaz, böl-
ge ülkelere ticareti kolaylaştıracak 
ECOTA anlaşmasını hayata geçir-
me çağrısında bulundu.  Yılmaz, 
“Aslında ECOTA da yeterli değil. 
Hemen arkasından burada bir ser-
best ticaret bölgesi oluşturulması 
gerekir. Ticareti ve ulaştırmayı ko-
laylaştırmalıyız. Gümrük standart-
larını uyumlaştırmalı ve geliştir-
meliyiz. Ayrıca altyapı yatırımlarına 
ihtiyaç var. Bu bölgeye daha fazla 
yabancı yatırım çekilebilir” dedi.

Diğer konuşmacılar
ECO CCI ve Pakistan Ticaret ve Sa-
nayi Odaları Federasyonu Başkanı 
Mian Muhammad Adrees ise ko-
nuşmasında tarihi bir dönemden 
geçildiğine değindi. Geleneksel 
olmayan tehdit ve tehlikelerle karşı 
karşıya bulunulduğunu ifade eden 
Adrees, bölgeler arası işbirliğinin ti-
caretin artırılmasına ve kalkınmaya 
katkı sağladığını bildirerek, “Bu işbir-
likleri yoksulluğun da azaltılmasını 
sağlayacaktır” dedi.

İran Ticaret Sanayiler Madenler 
ve Tarım Odası Başkan Yardımcısı 
Gholamhossein Shafei de top-
lantıda yaptığı konuşmada son 
dönemde yaşanan krizlerin ülke 
ekonomilerinin birbirlerine yakın-
laşması açısından bir fırsat olabi-
leceğini söyledi. Shafei Bölge’nin 

çok büyük bir potansiyele sahip ol-
masına rağmen hayata geçirilen iş-
lerin bu potansiyeli yansıtmadığını 
vurguladı. Vize engelinin ortadan 
kaldırılmasını isteyen Gholamhos-
sein Shafei, banka işlemlerinin ba-
sitleştirilmesi ile tarife ve tarife dışı 
engellerle ilgili sıkıntıları dile getirdi.

Toplantıda ayrıca TOBB ile Afga-
nistan Ticaret ve Sanayi Odası ara-
sında çalışma komitesi kurulması 
konusunda bir anlaşma imzalandı. 
Anlaşmaya TOBB adına Yönetim 
Kurulu Üyesi Yahya Toplu, Afganis-
tan adına da Azarakhsh Hafizi imza 
koydu.

Sonuç bildirgesi
Organizasyonun son bölümün-
de ise; 20. Yürütme Kurulu ve 14. 
Genel Kurul Toplantıları ile Ulaş-
tırma, Ticareti Kolaylaştırma, Sa-
nayi ve Yatırım, Turizm ve Tahkim 
Komiteleri ile Kadın Girişimciler 
Konseyi Toplantıları’nın sonuç bil-
dirileri düzenlenen basın toplantısı 
ile değerlendirildi. Açıklamayı ECO 
CCI ve Pakistan Ticaret ve Sanayi 
Odaları Federasyonu Başkanı Mian 
Muhammad Adrees yaptı. Adre-
es iki gün süren toplantılarda son 
derece verimli, yapıcı ve etkileyici 
geçtiğini bildirdi. Ticaretin önünde-
ki engellerle ilgili ne gibi çözümler 
getirilebileceğini tartıştıklarını açık-
layan Adrees, TOBB’a da ev sahip-
liği ve organizasyon için teşekkür 
etti.

ECO ülkeleri arasında benzerlikler 
olduğu gibi birbirinden farklı birçok 
durumunda mevcut olduğunu 
vurgulayan ECO CCI ve Pakistan 
Ticaret ve Sanayi Odaları Federas-
yonu Başkanı Mian Muhammad 
Adrees, “Bu bölgeye gelen yatırım-

ların neden düşük kaldığını ve ECO 

ülkeleri arasındaki ticareti nasıl ar-

tırabileceğimizi konuştuğumuz 

verimli toplantılar gerçekleştirdik. 

Vize konusuna değindik. Teşımacı-

lıktan bahsettik. İş yapma hızımızın 

bizi çok da memnun etmediğini 

gördük” dedi.

Adrees, iki yeni uzmanlık alanı 

oluştuğundan söz ederek, bunları; 

şeriata uygun ürünlerle İslami ban-

kacılık, helal ürünler ve bilim, sana-

yi ve teknolojinin teşvik edilmesi 

olarak açıkladı.

Dünyanın diğer bölgelerindeki AB 

ve NAFTA gibi blokların çok başa-

rılı örnekler oluşturduğuna işaret 

eden Adrees, ECO’nun da hedef-

lerini o nedenle gözden geçirmesi 

ve daha hızlı adımlar atması gerek-

tiğini dile getirdi. Mian Muhammad 

Adrees, “Çok çalışmalı, samimi ve 

dürüst olmalıyız. Bunlar somut 

hale gelirse, bu bölge insanlarının 

hayatlarının iyileştirilmesi için bir 

şeyler yapmış oluruz” diye konuş-

tu.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Yah-

ya Toplu da çok başarılı toplantılar 

gerçekleştirildiğini ifade etti ve tüm 

katılımcılara teşekkür etti.  Toplu yıl-

da bir defa da olsa bir araya gelip 

ortak meseleleri konuşabilmenin 

önemine değindi.

Afganistan temsilcisi Azarakhsh 

Hafizi ise bir sonraki toplantının 

Afganistan’da olması tekliflerinin 

destek görmesinden ötürü teşek-

kür ederken, Türkiye’nin Afganis-

tan için 100 yıldır çok güzel şeyler 

yaptığını, özellikle de son 13 yıldır 

bunun daha da arttığını bildirdi. 

 HABER
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BİRLİKTE 
YAŞAMA 
AHLAKI ve 
HUKUKU

T
Türkiye Diyanet Vak-
fı ve İl Müftülüğü’ 
nün Kutlu Doğum 
Haftası Etkinlikleri 

çerçevesinde okullarda yarış-
ma esnasında öğrencilere ve 
halka dağıtılacak olan ‘’Hz. 
Peygamber ve Birlikte Yaşama 
Hukuku’’ isimli kitabın basılma-
sına katkı sağlamasından dolayı 
İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafın-
dan, Çorum Ticaret Borsası 
adına Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Bektaş’a, Diyanet İşleri Baş-
kanı Prof.Dr.Mehmet Görmez 
imzalı teşekkür mektubunu 
takdim etti. 

Borsa Çalışanlarımızın Doğum Günlerini Kutladık

Borsamız Genel Sekreteri Funda 
Ertekinin doğum günü kutladık

Meclis Katip 
Üyemiz İlhan 
Topaktaş’ın doğum 
gününü kutladık

Borsamız Mualelat ve Kararlar Müdür V. Av. Ebru Öksüzün doğum gününü kutladık
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Borsamız Tescil ve Tahsilat Me-
muru İrfan Yıldırımın doğum gü-
nünü kutladık

Borsamız Muhasebe Tahakkuk 
Memuru Ekber Sağdıçın doğum 
gününü kutladık

Çorum Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il 

Başkanlığını ziyaret etti. Meclis ve 

Yönetim Kurulu üyelerinin de ka-

tıldığı ziyarette Borsa Başkanı Ali 

Bektaş, AK Parti Çorum İl Başkanı 

Rumi Bekiroğlu ve Ak Parti Merkez 

İlçe Başkanı Yaşar Anaç’a görevin-

de başarılar diledi. Birlikte çalışarak 

Çorum’a hizmet etme arzusunda 

olduklarını dile getiren Bektaş, iş 

dünyası, siyasiler ve sivil toplum ku-

ruluşları el ele verdiğinde her şeyin 

üstesinden gelinebileceğine dikkat 

çekti. Çorumluların birlik ve bera-

berliğini göstermek zorunda ol-

duklarını dile getiren Bektaş, buna 

her alanda ihtiyaç duyulduğunun 

altını çizdi. İlde ilkeli ve seviyeli bir 

siyaset anlayışının hâkim olduğu-

nun altını çizen Bektaş, tüm siyasi 

partilerin temsilcilerine teşekkür 

etti. 

ÇORUM’A KATMA DEĞER 
SAĞLAMAK AMACIMIZ 
AK Parti Çorum İl Başkanı Rumi 
Bekiroğlu da, amaçlarının Çorum’a 
katma değer sağlamak olduğunu 
söyledi. Çorum’u bir gemiye ben-
zeten Bekiroğlu, “Hepimiz aynı 
geminin yolcularıyız. Bu gemiyi 
yürütmek zorundayız. Bu gemi su 
alırsa hepimiz zarar görürüz. Bir 
ve beraber olmazsak yine kaybe-
den biz oluruz” dedi. Tarımda re-
formun önemine de dikkat çeken 
Bekiroğlu, köy sayısı bakımından 
Çorum’un Türkiye’de 18. sırada 
yer aldığına dikkat çekerek, nü-
fusun büyük bölümünün tarımla 
uğraştığını, tarımda artık dededen 
kalma yöntemlerin terk edilerek 
günün çağına göre hareket edil-
mesi gerektiğini vurguladı. Beki-
roğlu, amaçlarının toplumun tüm 
kesimleriyle el ele vererek Çorum’a 
hizmet etmek olduğunu sözlerine 
ekledi. 

TİCARET BORSASI’NDAN 
AK PARTİ’YE ZİYARET 
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ORTAK PAYDAMIZ ÇORUM

Ç
orum Ticaret Borsası 
Meclis ve Yönetim 
Kurulu üyeleri, Müsta-
kil Sanayici ve İşa-

damları Derneği’ni (MÜSİAD) zi-
yaret etti. Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı Mustafa Boyraz ve Yö-
netim Kurulu üyelerinin de hazır 
bulunduğu ziyarette Ticaret 
Borsası Başkanı Ali Bektaş, MÜ-
SİAD Çorum Şube Başkanı Ah-
met Köksal’a görevinde başarılar 
diledi. Çorum’un ortak paydaları 
olduğunu dile getiren Ticaret 
Borsası Başkanı Ali Bektaş, Ço-
rum adına taş üstüne taş koyan 
herkesin yanında olduklarını 
açıkladı. MÜSİAD Başkanı Ah-
met Koksal ise, MÜSİAD’m her 
kesimden üyesinin bulunduğu-
nu belirtti. Farklı kulvarlarda yer 
alsalar da ortak paydalarının Ço-
rum olduğunu dile getiren Kok-
sal, kent adına yapılacak her tür-
lü çalışmanın yanında 
olacaklarını sözlerine ekledi. 

Ç
orum Ticaret Borsası Meclis ve 
Yönetim Kurulu üyeleri, Ziraat 
Odası’nı ziyaret etti. Ticaret 
Borsası Başkanı Ali Bektaş ziya-

rette 2015 yılında tekrar Ziraat Odası Baş-
kanlığına seçilen Mehmet Sayan’ı kutlaya-
rak çalışmalarında başarılar diledi. Farklı 
kurumlarda görev yapsalar da ortak pay-
dalarının Çorum olduğunu dile getiren Ti-
caret Borsası Başkanı Ali Bektaş, kentte 
tarım ve hayvancılığın gelişmesi noktasın-
da Ziraat Odası ile her türlü işbirliği yapma-
ya hazır olduklarını belirtti. Ziraat Odası 
Başkanı Mehmet Sayan da aynı düşünce-
leri paylaştığını belirterek ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti dile getirdi. 

Çorum 
Ticaret 

Borsası 
Meclis ve 
Yönetim 

Kurulu 
üyeleri, 
Ziraat 

Odası’nı 
ziyaret etti.
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Ticaret Borsası’ndan 
Emeklilere Ziyaret

Ticaret Borsası’ndan 
Solak’a ziyaret

Ç
orum Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, 
Türkiye Emekliler Derneği Çorum Şube-
si’ne ziyarette bulundu. Türkiye Emekliler 
Derneği Çorum Şubesi Başkanı Hıdır Kı-

nıklı ile bir süre görüşen Ticaret Borsası Başkanı Ali 
Bektaş’a Dernek Başkanı Hıdır Kınıklı, dernek çalışma-
ları hakkında bilgiler verdi. Kınıklı, “Biz burada tabela 
derneği değiliz. Biz burada emeklilerimizin varlığını, 
birliğini ve bütünlüğünü koruyoruz. Bizler varlığımızı 
Valiliğimiz aracılığıyla duyurduk. İsmimizi duyururken 
burada bir mücadele verdik. Bizler gerekli yerlere ge-
reksiz adım atmadık. Gerekli yerlere gerektiği kadar 
adım attık. Ölçümüzü bildik ve ölçüsüz yola çıkma-
dık” dedi. Emeklilerin sorunlarına hakkında da Ticaret 
Borsası Başkanı Ali Bektaş’ı bilgilendiren Hıdır Kınıklı, 
hiçbir borcum yok diyen bir emeklinin bile 3-4 bin TL 
borcu olduğunu dile getirdi. Çorum Ticaret Borsası 
Başkanı Ali Bektaş ise, Emekliler Derneği’nin yaptıkla-
rı çalışmalardan haberdar olduklarını belirterek, so-
ğuk geçen günlerde emeklilerimize daha fazla des-
tek olmamız gerektiğini söyledi. Bektaş, “Siz emekliler 
yıllarca bu ülkeye hizmet etmişsiniz. Ülkemiz için 
çalışmışsınız. Türkiye’yi emeklilerimiz ile birlikte yaşa-
nabilir bir ülke yapabilmek için çalışıyoruz. Onlara 
daha fazla yardımcı olmamız gerekiyor. Devletimiz-
de zaten bu konuda çalışıyor” diye konuştu. 

Ç
Çorum Ticaret Borsası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ali Bektaş 
ile Yönetim Kurulu üyeleri Ver-
gi Dairesi Müdürü Cüneyt So-

lak’ı ziyaret etti. Ticaret Borsası Başkanı Ali 
Bektaş, borsanın serbest piyasa kuralları-
nın yerleştirilmesinin yanı sıra kayıt dışı 
ekonominin önlenmesi gibi önemli bir 
görevi de üstlendiğini söyledi. Bu konuda 
vergi daireleriyle koordineli bir şekilde ça-
lıştıklarını dile getiren Bektaş, maliye teşki-
latının vatandaşlarda vergi bilincinin artırıl-
ması amacıyla yaptığı faaliyetleri de 
önemsediklerini belirtti. Mükelleflerin ver-
gilerini zamanında ve tam olarak yatırma-
ya devam etmelerinin ülke kalkınmasında 
büyük rol oynadığını dile getiren Bektaş, 
vergilendirilmiş kazancın kutsal olduğu-
nun toplumun tüm katmanları tarafından 
bunun iyi bilindiğini sözlerine ekledi. Vergi 
Dairesi Müdürü Cüneyt Solak da, ziyaret-
ten duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
borsa yöneticilerine teşekkür etti. 

 ZİYARET
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O
da/Borsa Akreditasyon 
Sistemi çalışmaları 
kapsamında, 12.dö-
nem Akreditasyon sü-

recine başvuru yapan Borsamızın 
başvurusu, Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği Akreditasyon Kurulu 
tarafından kabul edildi.

Akreditasyon Nedir?

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-
ne bağlı Oda ve Borsalar arasında 
kalite bilincinin yerleştirilerek Oda 
ve Borsaların hizmet kalitesinin ar-
tırılması ve Avrupa Oda/Borsa Sis-
temine uyumunun sağlanmasıdır.

Bu çerçevede TOBB, EUROC-
HAMBRES ve İngiltere Odalar Bir-
liği’nin işbirliği çerçevesinde İngil-
tere ve Almanya oda sistemlerinin 
en iyi uygulamalarını dikkate ala-
rak, 2001 yılında Oda Akreditas-
yon Modeli geliştirilmiş ve proje, 
2005 yılına kadar İngiltere Odalar 
Birliği ile birlikte yürütülmüştür. 
2008 yılında yapılan çalışmalar 
sonucunda Borsalar da sürece 
dahil edilerek sistemin adı TOBB 
Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi 
olarak değiştirilmiştir.

2001 yılında başlatılan ilk Akredi-
tasyon Standardı, gelişme ve iler-

leme ivmesini sürekli devam et-
tirmiştir. Üç seviyeli Akreditasyon 
puanlama sistemi kurularak oda 
ve borsaların sürekli olarak gelişi-
mi teşvik edilmiştir.

Akreditasyon Standardı,  akredite 
olmayı hedefleyen tüm oda ve 
borsaların üyelerine sunması ge-
reken bir takım zorlayıcı Temel 
Hizmetler’i ve bunun için sahip 
olmaları gereken Temel Yeterlilik-
ler’ i içeren kapsamlı ve sağlam bir 
çerçeveye dayanmaktadır. 

 Oda ve Borsalar ekonomik bü-
yümede ve iş dünyasının destek-
lenmesinde önemi giderek artan 
bir rol oynadıklarından, kapasite, 
yeterlilik ve profesyonelliklerini 
artırmaları ancak Akreditasyon 
Standardını başarılı biçimde uygu-
lamalarıyla mümkün olacaktır. 

Akreditasyon Sistemi, kaliteli hiz-
metlere yerel erişim imkânı sağla-
yarak ve iş dünyasında bir model 
vazifesi görerek ağın büyümesine 
ve gelişmesine destek olacaktır.

Bu bağlamda üyelerimize ve va-
tandaşlarımıza daha kaliteli hiz-
met sunabilmek ve iş dünyası 
nezdinde borsamızın saygınlığını 
daha da artırmak amacıyla 12.dö-

nem Akreditasyon sürecine yapı-
lan başvurumuz Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Akreditasyon Kuru-
lu tarafından kabul edilmiştir.

Borsamızda Akreditasyon İzleme 
Komitesi tarafından takip edilen 
akreditasyon hazırlık çalışmala-
rı yoğun bir şekilde devam et-
mektedir.  Süreç içerisinde ISO 
9001:2008 Kalite Yönetim Siste-
minin de uygulanmasının yanında 
Akreditasyon sisteminin belirledi-
ği; üyeler ile başarılı ilişkiler kurma, 
üyelerin ihtiyaçlarını tanımlama, 
üye ihtiyaçlarını anketler aracılığı 
ile düzenli ve sürekli olarak belir-
leme, üyelerin ihtiyaçlarına en kısa 
sürede cevap verebilme yönünde 
çalışmalar başlatılmıştır.

Ayrıca 2016-2020 dönemini kap-
sayacak şekilde stratejik plan, yıl-
lık iş planları ve her yılın sonunda 
üyelerimizle paylaşacağımız faali-
yet raporları hazırlanmaktadır.

Akreditasyon süreci uzun ve çaba 
gerektiren bir süreç olmasına 
rağmen, temennimiz borsamızın 
akredite borsalar arasında yerini 
alarak üyelerimize, tüm vatan-
daşlarımıza hizmet kalitesi yüksek 
daha gelişmiş borsacılık hizmetleri 
sunabilmesidir.

AKREDİTASYON BAŞVURUMUZ 
KABUL EDİLDİ
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Ç
orum Ticaret Borsası 
kendi sahasında etkin 
hizmet verme anlayışı-
nı sürekli kılarak, tekno-

lojik gelişmeleri yakinen takip 
edip, Dünya standartlarında bor-
sacılık yapmayı amaçlamaktadır. 

Yapılan büyük yatırımlarla bugün 
modern görünümüne kavuşan 
borsamızda, modern laboratuva-
rımız sayesinde teknolojinin son 
imkanları en güzel şekilde uygu-
lanmaktadır. Analizi yapılan ürün-
lerin gerçek değeri belirlenerek 
piyasa fiyatlarının oluşmasında ve 
kayıt dışı ekonominin önlenerek 
pazarın şeffaflığının sağlanmasın-
da borsamız etkin rol oynamakta-
dır.

2015 yılı itibariyle üyelerimize ve 
çiftçilerimize daha iyi hizmet ede-
bilme amacıyla ülkemizde her 
geçen gün önemi artan ve ihtisas 
borsacılığının temel ayağı olan 

Elektronik Satış Sistemi kurulmuş-
tur. Gelişmiş ekonomiye sahip ül-
kelerdeki vadeli işlemler borsaları-
nın temel yapısını elektronik satış 
işlemleri oluşturmaktadır.

Modernizasyonunu yaptığımız 
elektronik satış salonumuz Mayıs 
2015 tarihinde üyelerimize hizmet 
vermeye başlamıştır. Elektronik 
satış sistemine geçilmesi ile bilgi-
sayar sistemi üzerinden ihale satışı 
yapılarak daha hakkaniyetli ve adil 
bir şekilde satış yapılması sağlan-
maktadır. Elektronik satış sistemi, 
satış işlemlerine güvenlik, hız ve 
standart getirerek ürünlerin daha 
reel fiyattan alınıp satılmasına im-
kan vermektedir. Böylece sana-
yicimiz, tüccarımız, üreticimiz ve 
dolayısıyla ülkemiz kazançlı çık-
maktadır.

Elektronik Satış Sistemi 50 üyenin 
aynı anda satışa dahil olabileceği 
bir satış ortamı üzerine kurulmuş-

tur. Sistemde tüm üyeler istedik-
leri ürünü inceleyerek herhangi 
bir tesir altında kalmadan rahatça 
fiyat verebilmektedir. Satış esna-
sında yapılan tüm işlemler ve satış 
sonu ihale bilgileri otomatik olarak 
elektronik ortamda tutularak veri 
güvenliği tam olarak sağlanmak-
tadır. Aynı zamanda bu sistemle 
klasik sesli ihale sisteminde oluşa-
bilecek spekülatif müdahalelerin 
de ciddi manada önüne geçilmiş-
tir.

Satış Salonumuzda oluşan günlük 
fiyat istatistiklerimiz yerel basında 
ve Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği‘nin internet sitesinde günlük 
olarak yayınlanmaktadır. Vadeli 
İşlem ve Opsiyon Borsası tarafın-
dan Borsamız pilot borsa olarak 
belirlenmiş olup, fiyat müzakere-
lerinde borsamız fiyatları baz alın-
makta ve endeks oluşturulmakta-
dır. 

İHTİSAS BORSACILIĞININ TEMEL AYAĞI 
OLAN ELEKTRONİK SATIŞ SİSTEMİ
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K Parti Çorum Milletve-
kili Ahmet Sami Cey-
lan, milletvekili adayı 
olduğu seçimler önce-

sinde Çorum Ticaret Borsası’nı zi-
yaret etti. Ceylan, Çorum›un ürün 
çeşitliliğinin ve kalitesinin artırılma-
sı, sulanabilir arazilerin suyla bu-
luşturulması, köylünün, üreticinin 
kalkındırılması için gereken her 
türlü çabayı göstereceklerini be-
lirtti. 

Borsa Meclis Başkanı Mustafa 
Boyraz, Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Bektaş ve Yönetim Kurulu Üye-
leri tarafından karşılanan Ceylan 
ve beraberindekiler, ilk olarak Ali 
Bektaş’ı makamında ziyaret ede-
rek bir süre görüştü. 

-”DÜNYA PAZARINA GİRMELİYİZ”-

Çorum Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Bektaş, hükü-
metin pirinçte yüzde 8 olan KDV›-
yi yüzde 1’e indirdiğini hatırlatarak, 
üreticiyi rahatlattıklarından dolayı 
AK Partili milletvekillerine teşekkür 
etti. Yem ve katkı maddelerinde 
de KDV’nin yüzde 8’den 1’e indi-
rilmesini istediklerini dile getiren 
Bektaş, Türkiye’nin et ürünlerinde, 
yemde, tahılda dışa bağımlı ol-
maktan kurtulmasını istediklerini 
kaydetti. Çorum’da ürün çeşitlili-
ğinin ve kalitesinin artırılması için 
çaba gösterdiklerinin altını çizen 
Bektaş, dünya pazarına ancak ka-
liteli ürünlerle girilebileceğini söy-
ledi. Sayın Ahmet Sami Ceylan’ın 
hem bir ziraat mühendisi olarak, 
hem de Çorum’un içinden yetiş-

miş bir kişi olarak sorunları çok iyi 
bildiğini, kendisinin milletvekili ol-
masının kente büyük avantaj sağ-
layacağına inandığını ifade eden 
Bektaş, “Burası sizin eviniz sayılır. 
Her zaman bekleriz. Sorunlarımızı 
işbirliği ve karşılıklı diyalog halinde 
çözeceğiz” dedi. Tarım yatırım-
larının, üretimin desteklenmesini 
talep eden Bektaş, sulanabilir ara-
zilerin de artırılması için yapılan 
çalışmaların genişletilmesini istedi. 
Ali Bektaş, ülkemizde yaşanan te-
rör olaylarını da değerlendirerek, 
“terör olayları hepimizi derinden 
üzüyor. Birlikte rahmet vardır. Bir-
lik ve beraberliğimizi bozmayalım. 
Bir olalım, iri olalım, diri olalım. 
Böyle olursak bize kimsenin gücü 
yetmez. Türkiye’nin yasalarına, hu-

KÖYLÜNÜN REFAH SEVİYESİNİ 
ARTIRACAĞIZ
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kuk kurullarına uyan herkes bizim 
için bir olmalı, herkesi aynı gözle 
görmeliyiz” diye konuştu. 

“İSTİKRARIN, HUZURUN 
ZEDELENMESİNE ASLA 
MÜSAADE ETMEYECEĞİZ” 
AK Parti Çorum Milletvekili adayı 
Ahmet Sami Ceylan ise konuş-
masında “Bizler Çorum ve Türki-
ye sevdalısıyız. Ülkemizi ve Ço-
rum’u hep birlikte yöneteceğiz. 
Çorum’da milletvekilleri ile sivil 
toplum, meslek kuruluşları, kamu 
kurumları, esnaf, sanayici, tüccar 
hep birlikte hareket ederek bir 
şeyler yapacağız” dedi. Terör olay-
larını hatırlatan Ceylan, “Bu saldırı-
lar ülkemizin huzuruna, istikrarına, 
güvenine yapılmıştır. Terörün dini, 
dili, ırkı, rengi olmaz. Terör her za-
man terördür. AK Parti olarak terö-
rün her türlüsüne karşıyız. PKK’sın-
dan DEAŞ’a, İŞİD›e kadar her türlü 
terör yapılanmasıyla etkin müca-
dele içindeyiz. Bu örgütlerin tümü 
de bizim için aynı kefededir, aynı 
çizgidedir. Hükümetimizin müca-
delesi kararlılıkla sürüyor. Bir tane 
bile terörist kalmayıncaya kadar 
mücadelemizi sürdüreceğiz. Te-
röre kesinlikle taviz yok” dedi. 
Türkiye üzerinde çeşitli oyunlar 
oynandığını ifade eden Ceylan, 
“Türkiye üzerinde geçmiş yıllarda 
da oyunlar oynandı, ancak kötü 
emeller besleyen kişi veya grup-
lar muvaffak olamadı. Şimdi yine 
muvaffak olamayacaklar. İstikra-
rın, huzurun zedelenmesine asla 
müsaade etmeyeceğiz” şeklinde 
konuştu. Türkiye’nin sıkıntılı bir 
süreçten geçtiğinin altını çizen 
Ceylan, “bu günler birlik ve bera-
berliğimizi, kardeşliğimizi, dost-
luğumuzu pekiştirme günleridir. 

Teröre karşı tek vücut olmak zo-
rundayız. Önemli olan ülkemizin 
birlik ve beraberliği, bölünmez bü-
tünlüğü, geleceğimizdir” ifadesini 
kullandı. Ceylan, “Türkiye koşmaya 
devam edecek. Hedefimiz dünya-
nın ilk 10 ekonomisi içerisinde yer 
almaktır. 2023 yılına kadar da bu 
hedefimize ulaşacağız. Yeter ki 
dostluğumuzu, kardeşliğimizi pe-
kiştirelim” diye konuştu. 

“GÜBRE VE YEMDE KDV 
KALKACAK” 
AK Parti’nin yeni seçim beyan-
namesi hakkında da bilgi payla-
şımında bulunan Ceylan, gübre 
ve yemde KDV’nin tamamen 
kaldırılacağını söyledi. Geçtiğimiz 
günlerde Orman ve Su İşleri Ba-
kanı Veysel Eroğlu’nun katılımı ile 
yapılan yeni tesislerin temel atma 
ve yapımı tamamlanan tesisle-
rin açılış törenini değerlendiren 
Ceylan, sadece açılışı yapılan ve 
temeli atılan yeni tesislerin 400 
milyonluk bütçeyi kapsadığını 
söyledi. Çorum’da Tımarlı proje-
sini önemsediklerinin altını çizen 
Ceylan, sadece bu projenin bile 
137 milyonluk yatırım olduğunu 

kaydetti. Ceylan, Çorum’un sula-

nabilir arazilerini artırmakta, ürün 

çeşitliliğini ve kalitesini artırmakta 

kararlı olduklarını sözlerine ekle-

yerek, üreticinin, köylünün, tücca-

rın refah seviyesini yükseltecekle-

rini vurguladı. 

Ceylan Ticaret Borsası’nı 
gezdi 
AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet 

Sami Ceylan aday olduğu seçim-

ler öncesinde, Ticaret Borsası’nı 

ziyaret ederek, Borsa Kompleksi 

içerisinde faaliyet gösteren tüc-

carlarla görüştü. Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bek-

taş ile bir süre görüştükten sonra 

Borsa Kompleksini gezen Ceylan, 

ürün satan çiftçilerin, alım yapan 

tüccarların sorunlarını, taleplerini 

ve beklentilerini dinledi. Yemde ve 

gübrede KDV oranının tamamen 

kaldırılacağını, üretecinin, köylü-

nün refah seviyesinin yükseltilece-

ğini belirten Ceylan, AK Parti’nin 

yeni dönem iktidarında sulu tarı-

ma, üretimde kaliteye ve çeşitliliğe 

önem verileceğinin altını çizdi.  

 HABER
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Borsamız Mec-
lis Başkanı Mus-
tafa Boyraz ve 
Yönetim Kurulu 

Başkanı Ali Bektaş ile Meclis 
Üyelerinden oluşan Borsa 
Heyeti, Diyarbakır Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı iken 26. Dönem 
Diyarbakır Milletvekili seçi-
len Ebubekir Bal ile Konya 
Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı iken yine 
26.Dönem Konya Milletve-
kili seçilen Muhammet 
Uğur Kaleli’yi ziyaret etti.

Aynı camiadan geldikleri-
ni belirten Çorum Ticaret 
Borsası Başkanı Ali Bektaş, 
”Birlikte çalıştığımız TOBB 
camiasından milletvekili 
seçilmeniz bizleri son de-
rece gururlandırmıştır, mil-
letvekili olarak sesimiz ola-
cağınızdan hiç şüphemiz 
yok. Konya Ticaret Borsası 
ve Diyarbakır Ticaret Bor-
sası’ndaki başarılı çalışma-
larınızı milletvekili olarak da 
devam ettireceğinize inanı-
yoruz” dedi.

Aynı zamanda Tarım, Or-
man ve Köy işleri Komis-
yonu Üyesi olan her iki 
milletvekilimizle de Çorum 
tarımı ve ülke tarımının du-
rumu hakkında bilgi alışve-
rişinde bulunuldu.

Milletvekillerimiz, ziyaret-
ten duydukları memnuni-
yeti dile getirirken Çorum 
Ticaret Borsası’nın faaliyet-
lerinde başarılar diledi. 

DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ 
EBUBEKİR BAL VE KONYA 
MİLLETVEKİLİ MUHAMMET UĞUR 
KALELİ’Yİ ZİYARET
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Milliyetçi Hareket 
Partisi İl Başkanlığı 

görevine seçilen 
Av. Bekir Çetin’e 

hayırlı olsun ziyareti

Amasya Ticaret 
ve Sanayi Odası 

Başkanı Murat 
Kırlangıç’ı ziyaret

MHP İl Başkanlığı görevine seçilen Av.Bekir Çetin’e Yönetim Ku-
rulu Başkanımız Ali Bektaş ile Yönetim ve Meclis üyelerimizden 
oluşan heyet hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Bek-
taş, barışa ve kardeşliğe her zaman ihtiyacımız olması sebebiy-
le İlimizdeki diğer siyasi partiler gibi seviyeli siyaset yapmaların-
dan dolayı Çetin’i kutlayıp, yeni görevinde başarılar diledi.

MHP İl Başkanı Av.Bekir Çetin de Ticaret Borsası Başkanı Ali 
Bektaş nezdinde tüm yöneticilere nazik ziyaretlerinden dolayı 
teşekkür etti. 

Başkanımız Ali Bektaş ve Başkan Yarımcımız İsmail Turan Ünlü, 
Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç’ı ziyaret etti.

Ziyarette Amasya’daki üyelerimiz ve faaliyetlerimiz hakkında bilgi alış 
verişinde bulunuldu.  Amasya Tescil Büromuz ile tüm üyelerimizin 
hizmetinde olduğumuzu belirten Bektaş, “2005 yılından beri 10 yıldır 
Amasya ili ve ilçelerine hizmet veriyoruz. Zaman zaman üyelerimizle 
bir araya gelerek onların sorunlarını ve önerilerini dinliyoruz” dedi.

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kırlangıç da ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

 ZİYARET
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MARKA ŞEHİR OLMAK BİRLİK VE 
DİRLİKTEN GEÇER

T
icaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Bek-
taş, marka şehir olmak, 
büyümek, gelişmek, 

huzur ortamını yakalamak için bir-
liğe ve dirliğe önem verilmesi ge-
rektiğini söyledi. Hitit Gazeteciler 
ve Yayıncılar Derneği (HGYD) tara-
fından düzenlenen kahvaltılı soh-
bet toplantısına katılan Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Bektaş, Çorum gündemini de-
ğerlendirerek, kentin temel sorun-
ları ve beklentileri, Ticaret Borsa-
sı’nın çalışmaları hakkında bilgiler 
verdi. Toplantıya Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bek-
taş’ın yanı sıra, HYGD Başkanı Bir-
kan Demirci, Başkan Vekili Hacı 
Odabaş, Yönetim Kurulu üyeleri 
Güngör Atak, Bayhan Özsaraç, 
Volkan Sınayuç, Satılmış İnaç, Ku-
bilay Kaan Yücel, Gazi Nogay ile 

bazı gazeteciler ve Ticaret Borsası 
görevlileri katıldı.

Bu güzel sohbet imkanını sağla-
yan ve Ticaret Borsası kurumunu 
kahvaltıda konuk eden Hitit Ga-
zeteciler ve Yayıncılar Derneği’ni 
teşekkür eden Ali Bektaş, Çorum 
basınının gerek birlik ve beraber-
liği, gerekse kent adına verdikleri 
hizmetlerin, fedakar çalışmalarının 
övünç kaynağı olduğunu, şehir dı-
şında bulundukları her ortamda 
bu durumu örnek gösterdiklerini 
anlatarak, bir şehrin gelişmesi için 
öncelikle medyanın gelişmesi ge-
rektiğinin altını çizdi.

Çorum Ticaret Borsası’nın çalış-
maları ve faaliyet alanlarıyla ilgili 
bilgiler veren Ali Bektaş, Çorum’un 
kalkınması, gelişmesi için mutlak 
suretle demiryoluna ihtiyaç ol-
duğunu dile getirerek, Merzifon 

Havaalanı’nda mutlaka Çorum 
adının geçmesi gerektiğini altını 
çizdi. Bektaş, “Limanı, demiryolu 
olmayan bu şehir, giderek tıka-
nıklık yaşıyor. Bunu aşmanın yolu 
ulaşım ve nakliye imkanlarını ge-
nişletmekten geçiyor” dedi.

Bektaş, geçtiğimiz yıllarda şehir 
dışında bir alana Ticaret Borsası 
Kompleksi kurmak istediklerinde 
kamuoyundan eleştiri aldıklarını, 
ancak kompleksin tamamlanma-
sı ve hizmete açılmasının ardın-
dan aynı bölgeye kamyon garajı, 
hal, traktörcüler sitesi, terminal 
gibi büyük yatırımların yapıldığını, 
dolaysıyla Ticaret Borsası’nın kısa 
zamanda cazibe merkezi haline 
geldiğini dile getirdi.

SİYASET DIŞI BİR KURULUŞUZ
Çorum Ticaret Borsası olarak si-
yaset dışı bir sivil toplum kuruşu 
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ÜRÜNLER FİKİR VE PROJEYLE 
BULUŞARAK TİCARİLEŞİP 
EKONOMİK KATMA DEĞER SAĞLAR

olduklarını, kentin bü-
yümesinden, gelişme-
sinden, kalkınmasından 
yana olduklarını, bu ne-
denle de temel sorun-
ların çözümünü bekle-
diklerini, eleştirilerinin 
ve taleplerin muhalefet 
olarak algılanmaması 
gerektiğini anlatan Bek-
taş, “Bizler siyasi değiliz 
ancak sorunları çözen 
mercii de siyaset kuru-
mudur. Demokrasiye 
inanıyoruz. Halkın kara-
rına da her zaman saygı 
duyduk. Bugüne kadar 
merkezi iradenin yanın-
da olduk, bundan sonra 
da öyle olacağız” şeklin-
de konuştu.

FARKLILIKLARIMIZI 
ZENGİNLİK OLARAK 
DEĞERLENDİRELİM
Çorum’un büyük giri-
şimcilere, büyük beyin-
lere sahip bir il olduğu-
nun altını çizen Bektaş, 
“Çorum’da taş taş üstü-
ne koyan herkese min-
net borçluyuz. Bu mem-
lekete hizmet edenlere 
teşekkür ediyoruz. Birlik 
ve beraberliğimizi boz-
mayalım, farklılıklarımızı 
zenginlik olarak değer-
lendirelim, memleketi-
mizin kıymetini bilelim. 
Çorum’da çok güçlü 
beyinler var. Bu beyin-
ler artık ülke yönetimin-
de de söz sahibi olmalı” 
dedi. 

Ç
Çorum Ticaret Borsası Yö-
netim Kurulu Üyeleri Rek-
tör Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan’a hayırlı olsun ziyare-
tinde bulundular. Çorum 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başka-
nı Ali Bektaş başkanlığında yapılan zi-
yarette, Çorum Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı Mustafa Boyraz, Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı İ. Turan Ünlü, 
Meclis Üyesi Cihat Erol Turpçu, Genel 
Sekreteri Funda Ertekin ve Danışman 
Şahabettin Kömürcü’de hazır bulun-
du. Çorum Ticaret Borsası olarak Rek-
tör Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ın yeni-
den göreve gelmesinin mutluluk ve 
memnuniyet verici olduğunu belirte-
rek “Üniversitemize yapmış olduğu-
nuz başarılı çalışmalar için sizi tebrik 
ediyorum” diye konuşan Çorum Tica-
ret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali 

Bektaş, üniversite-sanayi iş birliğinin 
önemli olduğunu ve üniversitenin her 
zaman yanında olduklarını da sözleri-
ne ekleyerek Rektör Alkan’a başarıları-
nın devamını diledi. 

Üniversitenin Çorum’un tüm pay-
daşlarıyla her türlü iş birliğine hazır 
olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. 
Alkan ise ürünlerin fikir ve projeyle 
buluştuğunda ticarileşerek ekonomik 
katma değer sağladığını belirterek 
üniversite ve sanayiciler ile üreticilerin 
güçlerini birleştirmesi gerektiğini ifade 
etti. Hitit Üniversitesi olarak büyük bir 
çalışma gayreti içerisinde olduğunu, 
bu çalışma sürecine katkı sağlayan 
herkese teşekkür eden Rektör Prof. 
Dr. Alkan, ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek Çorum Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Üyelerine ça-
lışmalarında başarı diledi.  

 HABER
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“BİZİM İÇİN MEMLEKET MESELELERİ 
HER ŞEYDEN ÖNEMLİDİR”

Ç
orum Milletvekili 
TBMM İdare Amiri Sa-
lim Uslu’ya yapılan ha-
yırlı olsun ziyaretinde 

borsa heyetimiz  yeni dönemin 
milletimize ve memleketimize ha-
yırlı olmasını diledi.

Ziyaret sırasında konuşan Uslu,  
“Bizim için memleket meseleleri 

her şeyden önemlidir, memleketi-
mizin kalkınması ve gelişmesi, Ço-
rumlunun kazanması için çalışıyo-
ruz. Çorum insanı bu konuda çok 
girişimci ve çalışkan. Bizde yeni 
proje ve çalışmalarla Çorum’un 
önünü açacağız” dedi.

Yapılan baraj ve sulama projeleriy-
le Çorum’un Tarımsal potansiyeli-

nin ciddi oranda artırıldığını belir-
ten Uslu, Çorum, Amasya, Tokat 
ve Sivas illerini içine alan büyük bir 
kalkınma projesinin hazırlıklarını 
yaptıklarının da müjdesini verdi.

Heyet  tarafından kendisine tak-
dim edilen hediyeye teşekkür 
eden Uslu, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. 

“ÇORUM İÇİN HEP BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ”

Ç
orum Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu ve 
Meclis Üyeleri CHP Ço-
rum Milletvekili TBMM 
İdari Amiri Av.Tufan Kö-

se’yi de makamında ziyaret ederek, 
yeni dönem çalışmalarında başarı-
lar diledi.

Çorum Ticaret Borsası Başkanı 
Ali Bektaş ve Borsa heyeti, günün 
anısına Köse’ye hediye takdim etti.  
Köse, “Çorum için hep birlikte ça-
lışacaklarının belirterek ziyaretlerin-
den dolayı borsa heyetine teşek-
kürlerini iletti.” 
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“BİZLER ÇORUM VE TÜRKİYE 
SEVDALISIYIZ” 

T
 arım, Orman ve Köyiş-
leri Komisyonu Üyesi 
Ahmet Sami Ceylan ile 
Çorum Milletvekili ve 

TBMM Sağlık, Aile ve Çalışma Ko-
misyonu Üyesi Lütfiye İlksen Ceri-
toğlu Kurt’a birlikte yapılan kutla-
ma ziyaretinde Ceylan ve Kurt´un 
hem milletvekilliğinin, hem de ko-
misyon üyeliğinin hayırlı olmasını 
dileyen Borsası Heyeti, Çorum´un 
temel meselelerini ve tüccarların 
sorunlarını da iletme imkânı bul-
du.

Günün anısına Ticaret Borsası 
Meclis Başkanımız Mustafa Boy-
raz tarafından Milletvekili Kurt´a, 
Yönetim Kurulu Başkanımız Ali 
Bektaş tarafından da Milletvekili 
Ceylan´a plaket verildi.

Ceylan ve Kurt, ziyaretten dolayı 

duydukları memnuniyeti dile geti-

rerek Borsa heyetine teşekkür etti.

Ziyaret sırasında bir açıklama ya-

pan Milletvekili Ceylan, Çorum´un 

ürün çeşitliliğinin ve kalitesinin ar-

tırılması, sulanabilir arazilerin suyla 

buluşturulması, köylünün, üreti-

cinin kalkındırılması için gereken 

her türlü çabayı göstereceklerini 

belirtti. Ceylan, mesleki ve sivil 

toplum kuruluşları ile daima birlik-

te hareket edeceklerini de vurgu-

layarak, “Bizler Çorum ve Türkiye 

sevdalısıyız” ifadesini kullandı. 

 ZİYARET
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Z
iyarete Meclis Başkanı-
mız Mustafa Boyraz, 
Meclis Başkan Yardım-
cılarımız Erkan Kanıte-

miz, Mehmet Seçgel, Yönetim 
Kurulu Başkanımız Ali Bektaş, Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcıları-
mız Hasan Kılıçarslan, İ.Turan 
Ünlü, Meclis ve Yönetim Kurulu 
üyelerimiz, Reha Kip, Ali rıza Ünal, 
Mustafa Şükrü Abraş katıldı.

Çorum’un Türkiye’nin en huzurlu 
ve güvenli şehirlerinden birisi ol-
duğunu dile getiren Borsa Başkanı 
Ali Bektaş, bu güven huzur orta-
mının gerçekleşmesinde büyük 
gayret gösteren polis teşkilatına 
teşekkür ederek Kolcu’ya yeni gö-
revinde başarılar diledi.

Çorum İl Emniyet Müdürü Murat 
Kolcu da Çorum’un iş ve çalış-
ma dünyasına katkısı olan herkesi 
takdir ettiklerini belirtti. Ziyaretten 

duyduğu memnuniyeti dile geti-

ren Kolcu, borsa yönetim kurulu 

üyelerine teşekkür etti.

Ayrıca meclis üyelerimiz yeni em-

niyet müdürlüğü binasının hiz-

mete girmesi vesilesiyle Emniyet 

Müdürü Murat Kolcu’ya  ‘Hayırlı 

Olsun’ ziyaretinde bulundular.

Ziyarete Meclis Başkanı Mustafa 

Boyraz, Yönetim Kurulu Başkanı 

Ali Bektaş ve bazı meclis üyeleri 

katıldılar.

Ziyarette konuşan Yönetim Kuru-

lu Başkanımız Ali Bektaş Çorum’a 

yakışan bir emniyet hizmet binası-

nın yapılmasından dolayı duyduk-

İL EMNİYET MÜDÜRÜ MURAT KOLCU’YA HAYIRLI 
OLSUN ZİYARETİ
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ları memnuniyeti dile getirerek, 
yapılan çalışmalardan dolayı Kol-
cu’ya teşekkür etti.

Meclis Başkanımız Mustafa Boyraz 
ise emniyet görevlilerimizin özve-
rili gayretleri sayesinde Çorum’un 
güvenli bir şehir olarak bölgesinde 
hızla yükselen ve örnek gösterilen 
bir il olduğunu belirtti.

Ziyaretlerinden dolayı Ticaret 
Borsası Heyetine teşekkür eden 

Kolcu, Çorum’un ve Çorumlu-

nun hizmetin en güzeline layık 

olduğunu bunu sağlamak için ise 

ellerindeki tüm imkanlar ile gayret 

ettiklerini söyledi.

Kısa bir görüşmenin ardından Em-

niyet Müdürü Kolcu yeni Emniyet 

Müdürlüğü binasını Ticaret Bor-

sası Heyetine gezdirerek yapılan 

çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

Çorum Ticaret Borsası Başkanı 
Ali Bektaş, 10 Ocak Çalışan Gaze-
teciler Günü nedeniyle bir mesaj 
yayınladı. Gazetecilerin mesai mef-
humu gözetmeksizin her şartta 
toplumun doğru ve hızlı bilgilen-
mesi konusunda verdikleri emeğin 
takdire şayan olduğunu dile getiren 
Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, 
“Basın milletimizin ortak sesidir. Ga-
zetecilik mesleğini, büyük özveri 
göstererek, mesleğin gerektirdiği 
bilinç ve sorumlulukla yerine geti-
ren, tarafsız ve güvenilir habercilik 
anlayışla görevlerini sürdüren basın 
kurumları, toplumu aydınlatıcı ve 
yol gösterici işleviyle sivil toplumun 
dinamizmini beslemekte ve de-
mokrasinin sağlıklı şekilde işleme-
sinde ve güçlenmesinde önemli 
rol üstlenmektedir. Bireyin haber 
alma hakkını kullanmasına aracı-
lık eden basının, doğru ve tarafsız 
bir görev anlayışıyla kamuoyunu 
bilgilendirme, her şart altında top-
lum yararını gözetme sorumluluğu 
vardır. Bilginin küresel güç olduğu 
çağımızda basının sorumluluklarını 
layıkıyla ifa edebilmesinin şartı ise, 
basın özgürlüğünün sağlanması ve 
korunmasıdır. Dünyanın, ülkenin 
ve kentlerin sorunlarını gündeme 
taşıyarak, mesleğin yıpratıcı ve zor 
şartlarına rağmen üstün bir ça-
bayla topluma hizmet eden basın 
çalışanlarının Gazeteciler Günü’nü 
tebrik eder, çalışmalarında başarılar 
dilerim” dedi. 

Ali Bektaş, 10 
Ocak Çalışan 
Gazeteciler 

Günü’nü kutladı

 ZİYARET
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TİCARET BORSASI’NDAN DR.ÖMER SOBACI’YA ZİYARET

ÇORUM GAZETESİNİN 10. KURULUŞ 
YIL DÖNÜMÜ

Çorum Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu üyeleri, Kamu Hastaneleri 
Birliği Genel Sekreteri Dr. Ömer 
Sobacı’yı ziyaret etti. Ticaret Bor-
sası Başkanı Ali Bektaş, ziyaretle 
Genel Sekreter Dr. Ömer Soba-
cı’nın görevinde başarılar diledi. 
Borsa yöneticilerinin ziyaretinden 
duyduğu memnuniyeti dile geti-
ren Dr. Ömer Sobacı ise, devral-
dığı hizmet bayrağını daha ileri 
taşıyacağını belirterek, toplumun 
bütün kesimleriyle her alanda iş-
birliği yapmaya olduklarım kay-
detti. 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Bektaş, 10. Kuruluş yıl 
dönümü nedeni ile Çorum Gaze-
tesini ziyaret etti. 

Ziyarette Bektaş, Çorum Gazetesi 
İmtiyaz Sahibi Selahattin Ezer ile bir 
süre görüştü.

Samimi bir ortamda geçen ziyaret-
te Bektaş, 10. Kuruluş yılını kutlaya-
rak, “Doğru, ilkeli ve tarafsız yayın 
çizgisinde, vatandaşlarımızın haber 
alma özgürlüklerine katkı sunan 

tüm çalışma arkadaşlarınızı içtenlik-
le tebrik ediyorum” dedi.

Çorum’un, Türkiye’ye örnek yerel 
bir basına sahip olduğunu kayde-
den Bektaş, “Örnek bir yerel basını-
mız var. Bütün kesimler olarak, bu 
örnek basınımıza sahip çıkmalıyız. 
Çünkü basın bizim elimiz, gözü-
müz ve kulağımızdır” diye konuştu.

Ziyaretten dolayı duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Ezer ise, Bek-
taş’a teşekkür etti. 

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ali Bektaş, 18 Mart Şehitleri 
Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 
100.yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ali Bektaş, Türk milletinin tarih 
boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli 
birlik ve bütünlüğünü her şeyin üs-
tünde 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 top-
raklarını, canı, kanı pahasına korumayı 
bildiğinin altını çizdi.

Çanakkale Zaferi’nin 100 yıl önce ya-
zılmış, Türk askerinin imkânsızı başar-
dığı, vatan sevgisini ve iman gücünü 
en üst safhada ortaya koyduğu bir 
destan olduğunu hatırlatan Bektaş, 
“Bu destanın her satırında birlik ve be-
raberliğimizin gücü ile insanlık onuru 
vardır. Bu onur, düşmana sadece si-
lahlı mücadelede değil, verdiği insan-
lık dersi örnekleriyle de baş eğdiren 
aziz Mehmetçiklerimize aittir. Çanak-
kale Zaferi’nin 100. yıldönümünde, 
başta Başkomutan Mustafa Kemal 
ATATÜRK olmak üzere bu güzel va-
tanımız için canını feda eden aziz 
şehitlerimizi rahmet ve minnetle anı-
yorum, ruhları şad, mekanları cennet 
olsun.” dedi.

Bektaş’tan 18 Mart 
Çanakkale Zaferi Mesajı



T
ic

a
re

t 
B

o
rs

a
s

ı 
• 

S
a

y
ı:

 3
 •

 Y
ıl

: 
3

 •
 O

c
a

k
-A

ra
lı

k
 1

5
 /

 1
0

7

   w w w. c o r u m t b . o r g . t r

Çorum Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, Cumhuriyet 
Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül’ü makamında ziyaret 
etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başsav-
cı Yurdagül’e, Başkan Bektaş başarılı çalışmalarının deva-
mını diledi.

Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş, Meclis Başkan 
Yardımcısı Mehmet Seçgel ve Meclis Üyesi Ali Rıza Ünal, 
Polis Teşkilatı’nın 170. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle 
dönemin İl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancı’ya kut-
lama ziyaretinde bulundu. Bektaş, “Çorum’un huzurlu bir 
şehir olmasında büyük pay sahibi olan Polis Teşkilatımızın 
170. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum ve başarılarının 
devamını diliyorum dedi.” Tarancı da nazik ziyaretlerinden 
dolayı Borsa Başkanı Ali Bektaş nezdinde tüm yöneticile-
rine teşekkür etti.

Borsa Başkanımız Ali Bektaş, Osmancık Belediye Başkanı 
Hamza Karataş’ı ziyaret etti. Karataş, görüş alış verişinde 
bulunulan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş, 
Çorum İli Süt Üreticileri Birliği Başkanı Sabri Boyraz’ı zi-
yaret etti.

Görevinde başarılar dileyen Bektaş’a Birlik Başkanı Boyraz, 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çorum Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, Osmancık Zira-
at Odası Başkanlığı seçimini kazanan Ali Osman Şahiner’e 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir 
Fişekçi’den Borsamıza ziyaret

Suluova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Turgut Aksu 
ile Gümüşhacıköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Can 
Keleş Borsamıza ziyarette bulundu. Borsamız laboratuvarı 
ve satış salonunda incelemelerde bulunan Aksu ve Keleş, 
Başkanımız Ali Bektaş’tan Borsamız hakkında ayrıntılı bilgi 
aldı.

 ZİYARET
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ÜYE İSTİŞARE TOPLANTISI

B
orsamızın Merzifon, 
Gümüşhacıköy ve Su-
luova’da faaliyet gös-
teren üyelerimizin 
öneri ve sorunlarının 

dinlenmesi, Borsamızın faaliyet-
lerinin daha iyi anlatılabilmesi için 

yemekli istişare toplantısı düzen-
lendi. Toplantıya Çorum Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Bektaş, Çorum Ticaret ve Sa-
nayi Odası Başkanı Çetin Başa-
ranhıncal, Merzifon Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Fatih Altı-

nay, Suluova Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Turgut Aksu, Gü-
müşhacıköy Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Can Keleş, Merzi-
fon, Suluova ve Gümüşhacı-
köy’de faaliyet gösteren üyeleri-
miz katıldı. 

Bir ülkenin geleceğe yönelik he-

defleri ancak öğretmenlerimiz sa-

yesinde gerçekleşecektir. İnsanlık 

tarihinin en kutsal mesleklerinden 

birisi hiç şüphesiz öğretmenliktir. 

Onlar bir toplumun gelişmesinde 

büyük özveri ve fedakârlık göste-

rerek topluma yön veren rehber-

lerdir.

Ticaret Borsası olarak bizler bu 

bilinçle, ilköğretim okullarından 

başlayarak eğitimin her kademe-

sinde elimizden gelen maddi ve 
manevi katkıyı ortaya koymaya 
gayret etmekteyiz. Biliyoruz ki, 
aydınlık yarınlara ancak çocuk-
larımıza kazandırdığımız iyi bir 
eğitim vesilesiyle ulaşabiliriz. Bu 
duygu ve düşüncelerle çocukla-
rımızın yetişmesinde ve geleceğe 
hazırlanmasında büyük rol oyna-
yan kıymetli öğretmenlerimizin 
24 Kasım Öğretmenler Günü´nü 
kutluyor, eğitim camiamıza şük-
ran ve saygılarımızı sunuyoruz. 

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI
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Basın Bayramı 
Kutlaması
Çorum Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Bektaş ve Mec-
lis Başkanı Mustafa Boyraz Basın 
Bayramı’nı kutladı.

Basının, kamu adına gerçekleri 
araştırma, doğru haberlerle ka-
muoyunu aydınlatma mesleği 
olduğunu dile getiren Bektaş ve 
Boyraz, “Demokratik hayatımı-
zın vazgeçilmez unsurlarından 
biri olan basın, toplumun bilgi-
lendirilmesi, vatandaş ile devlet 
arasındaki iletişimin sağlanma-
sı, kamuoyu oluşturulması gibi 
önemli görev ve sorumlulukları 
üstlenmektedir. Kamuoyunu ay-
dınlatmak için her ortamda her 
koşulda sorumluluk duygusu 
içinde toplumun haber alma öz-
gürlüğü adına görevlerine yerine 
getiren medya çalışanlarının bu 
çalışmalarını takdirle izliyor ve ta-
kip ediyoruz” dedi.

Çorum’un her alanda hedef-
lenen başarıya ulaşmasında ve 
bu başarının ülke ekonomisine 
olumlu yönde yansımasında ulu-
sal ve yerel basın mensuplarının 
gösterdikleri duyarlılığın ve bu 
konuda yaptıkları başarılı çalışma-
ların büyük katkısı olduğunu dile 
getiren Bektaş ve Boyraz, “Özveri 
ile çalışan tüm basın camiasına 
ve ilimizde geniş ve başarılı bir 
kadroyla hizmet veren, yapmış 
oldukları çalışmalarla vatandaş-
larımızın yaşadıkları sorunların 
duyurulması noktasında istikrarlı 
bir çalışma gösteren basın kuru-
luşlarına teşekkür ediyor, değerli 
basın mensuplarımızın Basın 
Bayramını kutlayarak çalışmala-
rında başarılar diliyoruz” ifadeleri-
ni kullandılar. 

Borsamız başkanları ve meclis üye-
leri, geçici görevli olarak Afganis-
tan’da bulunan Jandarma Kıdemli 
Albay Ahmet Çelik’in tekrar göre-
vine başlaması nedeniyle ziyarette 
bulundu.

Meclis Başkanımız Mustafa Boy-
raz’ın da hazır bulunduğu ziyarette 
konuşan Yönetim Kurulu Başkanı 
Başkanımız Ali Bektaş, Afganis-
tan’da yoğun ve başarılı geçen bir 
görevin ardından tekrar görevine 
başlayan Jandarma Kıdemli Albay 
Ahmet Çelik’e görevinde başarılar 
diledi.

Her gün yaşanan terör olaylarının 

yüreklerini burktuğunu, bugünler-

de askere çok ihtiyaç olduğunu 

belirten Bektaş, bir an önce bu 

olayların biterek ülkemizin huzur ve 

refaha kavuşması için temenni de 

bulundu.

Ziyaretlerinden dolayı Ticaret Bor-

sası heyetine teşekkür eden Gar-

nizon Komutanı J. Kd. Alb. Ahmet 

Çelik te, ülkemizin askere ihtiyacı 

olduğu kadar askerinde vatandaşı-

mızın sağduyusuna ve desteğine 

ihtiyacı olduğunu belirtti. 

AFGANİSTAN GÖREVİNİ BİTİREN 
GARNİZON KOMUTANIMIZ J. KID.
ALBAY AHMET ÇELİK’İ ZİYARETİMİZ

 ZİYARET
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Başkanımız Ali Bektaş, Çorum Ticaret İl Müdürü Fikret 
Yıldırım’ı ziyaret etti. 

Hatap Değirmeleri Gıda A.Ş. - Çorum

Nihoruz Gıda San. Tic. Ltd. Şti. - Merzifon

Arif Toprak-Arslan Çetinöz - Mecitözü

Balkar Tar. Ürün. San. Tic. Ltd. Şti.- Amasya 

Amasya Un Gıda Tic. San. Ltd. Şti.-Amasya

Gür Un San. Tic. Ltd. Şti. - Amasya

Yılmaz Can Hayvancılık Gıda Yem İnş San. Tic. Ltd. Şti. Merzifon
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Çorum Milletvekili ve TBMM İdare 
Amiri Salim Uslu, 4 bin 256 çiftçiye 
6 milyon 12 bin TL yağlı tohumlar 
destekleme primi ödendiğini açık-
ladı. AK Parti Çorum Milletvekili 
Salim Uslu, seçim çalışmaları kap-
samında Çorum Ticaret Borsası’nı 
ziyaret etti. AK Parti Çorum İl Baş-
kanı Rumi Bekiroğlu, AK Parti Mer-
kez İlçe Başkanı Yaşar Anaç ve bir 
grup partilinin de hazır bulunduğu 
ziyarette AK Parti Çorum Milletvekili 
Salim Uslu, Ticaret Borsası Başkanı 
Ali Bektaş’la görüşerek çalışmalar 
hakkında bilgi aldı. Çorumlu üreti-
cilere sağlanan destekler ve primler 
hakkında da bilgi veren Milletvekili 

Uslu, ayrıca hububat prim destek-
lerinin de zamanında ödeneceğini 
söyledi.

Zaman zaman yük treni ile ilgili ka-
muoyunda çeşitli spekülasyonların 
ortaya atıldığını dile getiren Uslu, 
“Çorum’un çift hatlı demiryoluna 
kavuşacak. Bunlardan birisi hızlı 
tren, diğeri yük treni. Kim yük treni 
yok diyorsa yalan söylüyor. ‘Oto-
ban Sungurlu’dan geçmiyor diyor-
lar. Şehir içinden geçen otoyol gör-
dünüz mü? Şehir içinden otoyol 
geçmez. Delice’den gelen otoyol 
Sungurlu’nun içerisinden geçme-
yecek. Sungurlu’dan geçecek oto-
yol dışarıdan geçecek. Ama 35 kilo-

metre uzaklıktan da geçmeyecek. 
Sungurlu’ya 3,2 kilometre bağlantısı 
olacak. 3 kilometre dediğiniz nedir? 
Dolaştığı yerler var. Ormanlık alan-
dan, tarım alanından otoyol geçire-
mezsiniz. Göletten geçiremezsiniz. 
Sungurlu otoyol bağlantısı OSB’nin 
yakınında, Kemallı Köyü’nün de gi-
rişinde. “ dedi. 

Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş 
da, çeltikte KDV oranının yüzde 
8’den yüzde 1’e düşürülmesinden 
dolayı Milletvekili Salim Uslu’ya te-
şekkür etti. Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti de dile getiren Bek-
taş, Uslu’ya çalışmalarında başarılar 
diledi. 

ÇORUM MİLLETVEKİLİ VE TBMM İDARE AMİRİ
SALİM USLU’DAN BORSAMIZI ZİYARET

 ZİYARET
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Cumhuriyet Halk Partisi Çorum 
İl Başkanlığına seçilen Hasan Su-
vacı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Çorum Ticaret Borsası Başkanı 
Ali Bektaş’ı ziyaret etti. Ziyarette 
Hasan Suvacı, Çorum’un kalkın-
ması için her konudaki çalışma-
ya destek vereceklerini vurgula-
yarak “ Ziraatçı arkadaşlarımızın 
sorunları olsun imar konusunda 
olsun politik açıdan olsun her 
şekilde size destek vermeye ha-

zırız.” dedi. 

Çorum Ticaret Borsası Başkanı 
Ali Bektaş ise memlekette huzur 
ve barışın olduğu sürece tica-
retin geçerli olduğunu belirte-
rek “Biz Çorum Ticaret Borsası 
olarak bütün siyasi partilere eşit 
mesafede yakınız ve üstümüze 
düşen görevi yerine getirmeye 
hazırız. Çorum’un refahını hep 
birlikte sağlamalıyız.” şeklinde 
konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl 
Örgütü ve Milletvekili Adayları, Ti-
caret Borsası Başkanı Ali Bektaş’ı 
makamında ziyaret etti. Ziyarete, 
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum 
Milletvekili ve TBMM İdare Amiri 
Av. Tufan Köse, CHP Milletvekili 
adayı Av. Dinçer Solmaz, döne-
min il örgütü, İl Genel Meclisi ve 
Belediye Meclisi üyeleri katıldı. 
Milletvekili Köse ve beraberindeki 
heyet Ticaret Borsası Başkanı Ali 
Bektaş ile görüştü. Ziyarette Tica-
ret Borsası’nda satış yapan tüccar 
ve üreticilerin sorunlarını da dinle-
yen TBMM İdare Amiri ve Çorum 
Milletvekili Köse, çiftçiler için Cum-
huriyet Halk Partisi’nin vaat ettiği 
projeler hakkında bilgi verdi. 

Çorum Ticaret Borsası Başkanı 
Ali Bektaş ise ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek yapıla-
cak olan seçim için CHP adayları-
na başarı dileklerini de sundu.  

ÇORUM’UN REFAHINI HEP BİRLİKTE 
SAĞLAMALIYIZ

Milletvekili seçimleri 
öncesinde CHP 
Milletvekili adayları 
Ticaret Borsası’nı 
ziyaret etti
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Milletvekili seçimleri öncesinde, 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mil-

letvekili adayları Prof. Dr. Vahit Do-

ğan, Aybüke Topçubaşı Ekici, Fatih 

Özcan, Muhsin Kocaraç, dönemin 

MHP İl Başkanı Bekir Çetin ve par-

tililer seçim çalışmaları kapsamında 

Çorum Ticaret Borsasını ziyaret 

ederek, borsa satış salonunda iş-

lem yaptıran çiftçi ve tüccarlarla da 

bir süre görüşüp sorunları dinledi. 

Milletvekili Adayı Prof. Dr. Vahit Do-
ğan yaptığı konuşmada, ithalata 
dayalı tarım politikası ve tarım gir-
dilerindeki maliyet artışının çiftçiyi 
olumsuz etkilediğini belirtti. Doğan, 
dışa bağımlı tarım politikasının uy-
gulanmaya devam etmesi duru-
munda, Türk çiftçisinin yabancılarla 
rekabet edemeyecek duruma ge-
leceğini söyledi. Doğan “Çiftçilerin 
girdileri en asgari seviyeye indi-
rilmeli ve çiftçiye verilen destek-

ler artırılmadır.“ şeklinde konuştu. 
Çorum Ticaret Borsası Başkanı Ali 
Bektaş da, MHP Çorum Milletvekili 
adaylarının ziyareti sırasına yaptığı 
açıklamada, “Biz siyasilerden Türki-
ye’nin birliğini ve dirliğini istiyoruz” 
şeklinde konuştu. MHP Çorum 
Milletvekili adayları Ticaret Borsası 
Başkanı Ali Bektaş’ı ziyaretlerinin ar-
dından borsa satış salonunda işlem 
yaptıran çiftçi ve tüccarlarla da bir 
süre görüşerek sorunları dinledi. 

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız 
Biçer ve CHP İstanbul Milletvekili 
Zeynel Emre, Parti yetkilileri ile bir-
likte Borsamızı ziyaret etti. Ziyarette 
Çorum’da tarım ve hayvancılığın 

durumu ve Çorum Ticaret Borsası 
faaliyetleri ile ilgili bilgi alan Biçer ve 
Emre, Çorum Ticaret Borsası’nın, 
Çorum’un sosyal ve ekonomik nab-
zını tuttuğunu belirttiler. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 

dile getiren Borsa Başkanı Bektaş da, 

milletvekilleri Tur Yıldız Biçer ile Zey-

nel Emre’ye teşekkürlerini iletti. 

BİZ SİYASİLERDEN TÜRKİYE’NİN BİRLİĞİNİ VE 
DİRLİĞİNİ İSTİYORUZ

CHP Manisa 
Milletvekili Tur 
Yıldız Biçer ve 
CHP İstanbul 
Milletvekili Zeynel 
Emre’nin Ziyaretleri

 ZİYARET
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Milletvekili seçimleri öncesi Sa-
adet Partisi Milletvekili adayları, 
Çorum Ticaret Borsasını ziyaret 
etti. Ziyarete Saadet Partisi Mil-
letvekili adayları Adnan Cıdık, 
Mehmet Durmaz, Bakir Ergün, 
Mustafa Bulut ve parti temsilci-

leri katıldı. Çorum Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bek-

taş ve Yönetim Kurulu üyeleri ile 

bir süre görüşen Saadet Partisi 

Milletvekili adaylarına Bektaş, ba-

şarılar diledi. 

Çorum Hitit Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Meslek Yüksekokulu Yö-
netim ve Organizasyon Bölümü 
İşletme Yönetimi Programı birin-
ci sınıf öğrencileri TOBB İl Genç 
Girişimciler Kurulu ile Sosyal Bi-
limler Meslek Yüksekokulunun 
ortak bir faaliyeti olarak İşletme 
Yönetimi Programından 40 öğ-
renci katılımıyla Çorum Ticaret 
Borsasına ziyarette bulundu. Ço-

rum Ticaret Borsası gezisinde 
Ürün Analiz Laboratuvarı ve Satış 
Salonu da öğrencilere tanıtıldı.

Toplantı Salonunda Çorum Tica-
ret Borsası Genel Sekreteri Funda 
Ertekin’den bilgi alan ve soruları-
nı soran öğrenciler, laboratuvar-
da gerçekleştirilen ürün analizini 
de gözlemlediler. Çorum Tica-
ret Borsası üyesi aynı zamanda 
TOBB İl Genç Girişimciler Kuru-

lu İcra Komitesi Üyesi Kayahan 

Boztepe borsanın tüccarlara ba-

kan yönü hakkında öğrencilere 

bilgi vererek sorularını cevapladı.

Geziyi düzenleyen Hitit Üni-

versitesi Sosyal Bilimler Meslek 

Yüksekokulu Öğretim Görevlisi 

Fatih Şanöz, ziyarete de katılan 

TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu 

Başkan’ı Can Çabuk’a ve Kaya-

han Boztepe’ye, Çorum Ticaret 

Borsası Başkanı Ali Bektaş’a, Ge-

nel Sekreter Funda Ertekin’e ve 

Sosyal Bilimler MYO Müdürü Yrd.

Doç.Dr.Zekeriya Işık’a öğrencile-

rinin yetkinlik kazanması için ger-

çekleştirilen bu ziyaretin gerçek-

leşmesindeki katkıları sebebiyle 

teşekkür etti. 

SAADET PARTİSİ’NDEN TİCARET BORSASINA ZİYARET 

M.Y.O’DAN 
TİCARET 
BORSASINA 
ZİYARET 
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Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı 

Av. Bekir Çetin ve Milliyetçi Hare-

ket Partisi İl Teşkilatı, Ticaret Borsası 

Başkanı Ali Bektaş’ı ziyaret etti. Tica-

ret Borsası Başkanı Ali Bektaş ile bir 

süre görüşen Çetin, herkesin partisi 

olduklarını vurgulayarak Milliyetçi 

Hareket Partisi olarak hiçbir ayrım 

yapmadıklarını belirtti. 

Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş 

ise, MHP İl Teşkilatının ziyaretle-

rinden dolayı memnuniyetini dile 
getirdi. Çalışkan insanların yanında 
olmaya çaba sarf ettiklerini belirten 
Bektaş, “Bu kadar genç, dinamik 
ve inançlı bir il başkanımız oldu-
ğu için çok memnun oldum. Her 
şeyin başı inanç ve bunu çok iyi 
biliyorum. Çorum’u ve Türkiye’yi 
yönetmeye talipsiniz ki bu gerçek-
ten önemli bir sorumluluk. Medeni 
cesaretinizden dolayı sizin tebrik 
ediyorum. “ şeklinde konuştu. 

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ge-
nel Müdür Yardımcısı Gökhan Yaz-
gı, Borsamızı ziyaret etti. Elektronik 
sisteme geçen Borsa satış salonun-
da da bir dizi incelemelerde bulu-
nan Yazgı, Çorum Ticaret Borsası 
Başkanı Ali Bektaş’tan sistemle ilgili 
ayrıntılı bilgi aldı. Ziyarette TMO’nun 
2015 yılı politikaları ve Çorum’daki 
yeni depoları hakkında karşılıklı gö-
rüş alışverişinde bulunuldu. Borsa 
Başkanı Ali Bektaş, ziyaretten son 
derece memnun olduğunu belir-
tirken, “sizin gibi genç ve dinamik, 
memleketine ve ülkesine faydalı 
işler yapan hemşerilerimizi gördük-
çe gururlanıyor, başarılı çalışmala-
rınızın devamını diliyoruz” dedi. 

HER ŞEYİN BAŞI İNANÇ VE BUNU 
ÇOK İYİ BİLİYORUM

TMO GENEL 
MÜDÜR 
YARDIMCISI 
GÖKHAN 
YAZGI’NIN 
BORSAMIZI 
ZİYARETLERİ

 ZİYARET



T
ic

a
re

t 
B

o
rs

a
s

ı 
• 

S
a

y
ı:

 3
 •

 Y
ıl

: 
3

 •
 O

c
a

k
-A

ra
lı

k
 1

5
 /

 1
16

İl Emniyet Müdürü Salih Erkan 
Tarancı, Çorum Ticaret Borsa-
sına veda ziyaretinde bulundu. 
Ziyarette Çorum Ticaret Borsa-
sı Başkanı Ali Bektaş Tarancı’ya, 
Çorum’a yapmış olduğu hizmet-
lerden dolayı teşekkür ederek, 
bundan sonraki hayatında başa-
rılar diledi. 

Denizbank’ın Kobi ve Tarım Ban-
kacılığı Grubu sorumlusu Genel 
Müdür Yardımcısı Gökhan Sun, 
Karadeniz Bölge Müdürlüğü yö-
neticileri ile Çorum Gazi Cadde-
si Şubesi Müdürü Ferda Elmacı 
Borsamızı ziyaret etti. Ziyarette 
Borsa Başkanı Ali Bektaş ile gö-
rüşen ve Satış salonunda verilen 
hizmetler ile ilgili bilgiler alan 
Sun, bankacılık politikaları ve hiz-
metleri hakkında bilgi verdi.  

Halkbankası Çorum Şube Mü-

dürlüğü görevine atanan İsmail 

Karabay, Şube çalışanlarından 

Ayben Torun ve Koray Görgeç 

ile birlikte Borsamıza ziyareti etti. 

Başkanımız Ali Bektaş ile görü-

şen Karabay, “Hayalini kurduğum 
şehre geldim, Çorum gerek Or-
ganize Sanayi Bölgesiyle, gerek-
se esnafıyla bölgenin örnek kent-
lerinden biri. Çorum’u yatırımcı 
şehri olarak görüyorum” dedi. 

Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Bektaş, Halk-
bankası Çorum Şube Müdürlüğü 
görevine atanmasından dolayı 
İsmail Karabay’ı tebrik ederek, 
çalışmalarında başarılar diledi.  

Tarancı’dan Veda

Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sun’dan Ziyaret

Halkbankası Çorum Şube Müdürü Karabay’ın Borsamızı Ziyareti
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Çorum Cumhuriyet Başsavcısı 
Ömer Faruk Yurdagül, Borsamızı 
ziyaret etti. Ziyarette Ticaret Bor-
sası Başkanı Ali Bektaş ve yönetim 
kurulu üyeleri ile görüşen Başsav-
cı Ömer Faruk Yurdagül, karşılıklı 

görüş alışverişinde bulunarak bir 
süre sohbet etti. Ticaret Borsası 
Başkanı Ali Bektaş, ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti dile getirerek, 
Yurdagül’e çalışmalarında başarı-
lar diledi.  

İl Müftülüğünün yapmış olduğu 
faaliyetler hakkında bilgi veren 
Akın, Borsa işleyişi hakkında Baş-
kan Ali Bektaş’tan bilgi aldı. Zi-

yaretten duyduğu memnuniyeti 

dile getiren Bektaş, Müftü Akın’ın 

çalışmalarında başarılar diledi.  

Cumhuriyet Başsavcısı Yurdagül’ün, 
Borsamızı Ziyaretleri

SMMMO’dan 
Ticaret Borsası’na 
Ziyaret

Çorum İl Müftüsü Dr. Ahmet Akın’ın 
Borsamızı Ziyaretleri

Çorum Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası (SMMMO) yö-
netim kurulu üyeleri 1-7 Mart Mu-
hasebe Haftası nedeniyle Ticaret 
Borsası’nı ziyaret etti. SMMMO 
Başkanı Muzaffer Yıldırım, ziyarette 
Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş 
ile görüşerek karşılıklı görüş alış-
verişinde bulundu. Kurumlar arası 
işbirliğinin önemine inandıklarını 
vurgulayan Yıldırım, kentin hak et-
tiği konuma ulaşabilmesi için sivil 
toplum örgütleri arasındaki birlik ve 
beraberliğin önemine dikkati çek-
ti. Yıldırım’ın şahsında tüm meslek 
mensuplarının haftasını kutlayan Ti-
caret Borsası Başkanı Ali Bektaş ise, 
muhasebecilik ve denetim mesleği 
mensuplarının özellikle vergi yü-
kümlüleri ile devlet arasında köprü 
görevini üstlendiğini söyledi. Ziya-
retten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Bektaş, SMMMO yönetici-
lerine teşekkür etti. 

 ZİYARET
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İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu 
Borsamıza ziyarette bulundu. Yö-
netim Kurulu Başkanımız Ali Bek-
taş ve Başkan Yardımcılarımız Ha-
san Kılıçarslan ile İ.Tutan Ünlü ile 
görüşen Kolcu, Borsa faaliyetleri 
hakkında bilgi aldı. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Borsa Başkanı Bektaş, 
Çorum’daki huzur ve güven orta-
mında en büyük pay sahibi olan 
Emniyet teşkilatımıza İl Müdürü 
Kolcu nezdinde teşekkür etti. 

TOBB İl Genç girişimciler Kurulu 
(GGK) Başkanı Elvan Can Çabuk 
ve İcra Komitesi Üyeleri Borsamı-
zı ziyaret etti. Ziyarette Borsa Baş-
kanı Ali Bektaş ile görüşen GGK 
Başkanı Çabuk, faaliyetleri hakkın-
da bilgi verdi. Ülkemizdeki genç 
girişimci potansiyelinin nicelik ve 
nitelik bakımından geliştirilmesi 
ve daha donanımlı hale getiril-
mesi amacıyla politika belirlemek 
ve girişimcilik kültürünün gençler 
arasında gelişmesine öncülük et-
mek görevlerini yerine getirmek 
için büyük çaba sarf ettiklerinin 
altını çizen Çabuk, düzenledikleri 
eğitimler ve söyleşilerle gençlere 
faydalı olmaya çalıştıklarını belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 

dile getiren Bektaş, girişimciliğin 
gençler arasında benimsenme-
sinin ülkemiz ve ilimiz açısından 
çok önemli olduğunu, gençlerin 

fikirlerini önemsediklerini ve her 

türlü desteğe hazır olduklarını be-

lirtti. 

Çorum Emniyet 
Müdürü Murat 
Kolcu’dan Ziyaret

TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu’ndan Borsamızı Ziyaret
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TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu 
(KGK) Başkanı Yasemin Kepçeli ve 
İcra Komitesi üyeleri Borsamızı zi-
yaret etti. Ziyarette Borsa Başkanı 
Ali Bektaş ile görüşen KGK Başkanı 
Kepçeli, faaliyetleri hakkında bilgi 
verdi. Özellikle kadınların çalışma ve 
sosyal hayattaki rolünün artırılması 
ve desteklenmesi konularında bü-
yük çaba sarf ettiklerini belirten Kep-
çeli, Kız Meslek Liselerinde verdikleri 
eğitimlerle kız öğrencilere rol model 
olduklarını ve bu konularda sürekli 

projeler ürettiklerini sözlerine ekledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Ticaret Borsası Başkanı 
Ali Bektaş, ”Hepimiz TOBB çatısı al-
tında güzel ve faydalı şeyler yapmak 
için bir aradayız. Kadınlar, siyasal, 
sosyal ve ekonomik hayatta mutlaka 
yer almalıdır. Bu noktada ilimiz ka-
dınlarına öncü olabilecek en önemli 
kurum da Kadın Girişimciler Kuru-
lu’dur. Yaptığınız faaliyetleri yakından 
takip ediyor, gayretlerinizi takdirle 
karşılıyoruz” dedi.   

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu’ndan 
Borsamızı Ziyaret

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Se-

yit Ali Büyük Borsamızı ziyaret etti. 

Ziyarette Başkanımız Ali Bektaş’tan 

borsa işleyişi hakkında bilgiler alan 

Büyük, eğitim-öğretim çalışmaları 

hakkında bilgiler verdi.  

Ziraat Odası Başkan ve yönetim 
kurulu üyeleri, Ticaret Borsası’nı zi-
yaret etti. Ziraat Odası Başkanı Meh-
met Sayan, ziyarette Ticaret Borsası 
Başkanı Ali Bektaş ile görüşerek kar-
şılıklı görüş alışverişinde bulundu. 
Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek seçimlerde tekrar oda 
başkanı olan Mehmet Sayan ve yö-
netimine görevinde başarılar diledi. 
Bektaş, Ziraat Odası ve Borsanın 
kardeş kurum olduğunu, her ikisinin 
de hedef kitlesinin çiftçiler olduğu-
nu belirterek, Çorum’da tarım ve 
hayvancılığın gelişmesi noktasında 
her zaman ortak hareket etmeye 
hazır olduklarını söyledi.  

İl Milli Eğitim Müdürü 
Büyük’ün Borsamızı 
Ziyareti

Sayan’dan Borsaya 
Ziyaret 

 ZİYARET
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2014 yılı Mali Genel Kurulunda 
Çorum İli Süt Üreticileri Birliği Baş-
kanlığına seçilen Sabri BOYRAZ ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri Borsamızı 
ziyaret etti.

 Ziyarette çalışmaları hakkında bilgi 
veren Boyraz’a, Borsa Başkanı Ali 
Bektaş yeni görevinde başarılar di-
ledi.  

Çorum Denetimli Serbestlik Mü-
dürü Soydan Çetinkaya Borsamızı 
ziyaret etti. Karşılıklı görüş alışve-
rişinde bulunulan ziyarette Dene-
timli Serbestlik Müdürlüğü’nün iş 
ve işlemleri hakkında Borsa Başka-
nı Ali Bektaş’a bilgi veren Çetinka-
ya’ya, Çorum Ticaret Borsası Baş-
kanı Ali Bektaş da borsa faaliyetleri 
hakkında bilgi verdi. 

Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu, Ti-

caret Borsası’nı ziyaret etti. Ziyarette Hitit 

Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı 

Cemal Emir, federasyonun çalışmala-

rı hakkında Ticaret Borsası Başkanı Ali 

Bektaş’a bilgi verdi. Federasyonun 70 

derneğin bir araya gelmesiyle oluşturul-

duğunu belirten Emir, Çorumlular olarak 

Ankara’nın geleceği ile ilgili konularda söz 

sahibi olmak istediklerini belirtti. Ticaret 

Borsası Başkanı Ali Bektaş da, ziyaretten 

duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 

Çorum ortak paydasında tüm sivil toplum 

kuruluşları ve kamu kurumlarıyla işbirliği 

yapmaya hazır olduklarını ifade etti. 

Süt Üreticileri 
Birliği’nden 
Borsamızı Ziyaret

Denetimli Serbestlik 
Müdürü Çetinkaya’nın 
Borsamızı Ziyareti

Çorum Hitit Dernekleri 
Federasyonu’ndan Borsamızı Ziyaret
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Borsamızın Meclis üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri ve Personeli aileleri ile birlikte Gele-
neksel İftar yemeğinde buluştu. 

Geleneksel İftar Yemeğinde Buluştuk

 ZİYARET
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35% 

18% 

4% 

19% 

24% 

ZİRAİ ÜRÜNLER HAYVANSAL ÜRÜNLER 

CANLI HAYVANLAR SANAYİ ÜRÜNLERİ 

KOTASYON DIŞI ÜRÜNLER 

2015 YILI
BORSAMIZDA İŞLEM GÖREN ÜRÜN DAĞILIMI

ÜRÜN CİNSİ TUTARI (TL)

ZİRAİ ÜRÜNLER 534.327.111,83

HAYVANSAL ÜRÜNLER 279.045.169,44

CANLI HAYVANLAR 59.174.500,97

SANAYİ ÜRÜNLERİ 294.488.447,04

KOTASYON DIŞI ÜRÜNLER 363.740.937,61

GENEL TOPLAM 1.530.776.166,89

2015 YILI
CANLI HAYVAN DAĞILIMI

ÜRÜN CİNSİ TUTARI (TL)

DANA 25.544.517,45

İNEK 556.946,15

DÜVE 5.011.543,34

SIĞIR 25.591.675,36

BUZAĞI 89.831,98

KUZU 2.270.031,69

KOYUN 66.750,00

OĞLAK 13.675,00

KEÇİ 29.530,00

GENEL TOPLAM 59.174.500,97
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2015 YILI
HAYVANSAL ÜRÜN DAĞILIMI

ÜRÜN CİNSİ TUTARI (TL)

TEREYAĞ 12.377,17

PEYNİR 74.038,80

ÇÖKELEK 31.815,29

ET 15.710.014,56

YUMURTA 190.363.704,45

DERİ 8.539.407,69

BAĞIRSAK 17.306,82

SÜT 64.296.504,66

GENEL TOPLAM 279.045.169,44
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2015 YILI
ZİRAİ ÜRÜN DAĞILIMI

ÜRÜN CİNSİ TUTARI (TL)

ARPA 37.850.350 TL

ÇELTİK 56.041.192,48

BUĞDAY 268.857.928,00

MISIR 11.504.268,16

ÇAVDAR 0,00

FİĞ 687.011,31

TRİTİKALE 17.629.476,44

FASULYE 0,00

MERCİMEK 1.289.367,92

NOHUT 5.492.033,00

PATATES 10.629.047,22

SOĞAN 7.861.882,66

SARIMSAK 43.770,00

HAŞHAŞ 3.950.869,05

CEVİZ 18.009.441,24

AYÇİÇEĞİ 81.652.595,94

ŞEKER PANCARI 12.827.878,48

GENEL TOPLAM 534.327.111,83
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2015 YILI
SANAYİ ÜRÜNLERİ DAĞILIMI

ÜRÜN CİNSİ TUTARI (TL)

PİRİNÇ 20.894.732,15

UN 208.125.293,78

BULGUR 3.564,00

MAKARNA 17.468.952,33

İRMİK 1.184,50

RAZMOL 11.702.073,93

KEPEK 12.872.982,46

BONKALİTE 505.964,18

KARA KIRMA 11.333.180,11

AYÇİÇEK YAĞI 11.580.519,60

GENEL TOPLAM 294.488.447,04
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 yeni  kayıt üyeler

SIRA Unvanı Nace Nace Faaliyet Adı

1 EKREM KARABACAK 46.21.02  Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik 

2 KORKMAZ ET ÜRÜNLERİ VE GIDA LTD.ŞTİ. 46.32.04  Et ürünlerinin toptan ticareti (salam, sosis, sucuk, pastırma 

3 METİNLER İHR.İTH.İNŞ.TAR.HAY. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 46.23.01  Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes 

4 OLUK GIDA TAR HAYV SAN TİC LTD ŞTİ 46.23.01  Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes 

5 OKTAY PAK 47.22.01  Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et perakende 

6 SADULLAH SEVER 46.21.02  Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik 

7 ŞERİF ALICI 46.21.01  Hayvan yemi toptan ticareti (kuş yemi, yemlik kökleri, 

8
POYRAZ ENDÜSTRİ GIDA MAK.TURZ. TEKST.TAR.HAY.
İML.DIŞ TİC.SAN.LTD.ŞTİ.

46.31.04  Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

9 DURSUN YILMAZ 47.22.01  Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et perakende 

10 AHMET GELGÖR 46.21.02  Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik 

11
EFŞAN AYDINLATMA ELEKTRİK İNŞ.TARIM HAYV.TURZ.
GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

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

12 VEYSAL ŞENTÜRK 46.21.02  Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik 

13 HAKKI ÇAĞLAR 46.31.09  Kavrulmuş veya işlenmiş kuruyemiş toptan ticareti (leblebi, 

14 YAŞAR SÖNMEZ 47.22.01  Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et perakende 

15 GÖKHAN GİRDABAN 46.21.02  Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik 

16 BEK HAYVANCILIK GIDA OTO İNŞ SAN TİC LTD ŞTİ. 47.22.01  Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et perakende 

17 AHMET BİLGİÇ/ BİLGİÇ ZAHİRE 46.21.02  Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik 

18 ARTI YEM GIDA SAN TİC LTD ŞTİ. 46.21.01  Hayvan yemi toptan ticareti (kuş yemi, yemlik kökleri, 

19 NEZAKET ÇAKIRLI 46.21.02  Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik 

20 SERDAL YÜZÜCÜ 46.31.04  Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

21 ABDURRAHMAN ÖNCÜ/ÖNCÜ TARIM ÜRÜNLERİ 46.21.02  Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik 

22 SEBAHATTİN BURCU 46.21.02  Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik 

23
UYANIKERLER GIDA NAK. GÜBRE TEKSTİL ÇORAP 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

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

24 EMİN KALYONCU 01.42.09  Diğer sığır ve manda yetiştiriciliği (sütü için yetiştirilenler 

25 BURAK BÜYÜK 46.21.02  Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik 

26 BERKAY BOZTEPE 46.75.02  Suni gübrelerin toptan ticareti (gübre mineralleri, gübre 

27 YAKUP YÜCEL 46.21.02  Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik 

28 YÜCEL NAK.GIDA YAŞ SEB.MEY.KOM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 46.31.04  Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

29
YENİ KRAL TÜKETİM MAD.İNŞ.TARIM GIDA HAYV.İTH.
İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

46.33.02  Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

30 SERDAL ÖZCENİK 01.41.31  Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği (sütü için inek 

31 MUSTAFA SEVİNÇ 46.24.01  Ham deri, post ve kürklü deri toptan ticareti

32 SAİM UĞURLU 46.31.04  Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

33 HÜSEYİN ÖZER 47.29.01  Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda süt ve süt 

34 ERSAN BESİCİLİK TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. 46.23.01  Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes 

35 SARAY İNŞ.MAK.NAK.MALZ.GIDA.TAR.SAN VE TİC.LTD. 46.31.04  Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

36 YUNUS EMRE CEYLAN 46.21.02  Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik 

37 MÜRSEL ÖZDEMİR/MÜRSEL ET 46.23.01  Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes 

38 MUSTAFA GÜLER 47.29.06  Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hububat, un ve 

39 DOĞA GRAİN GIDA TİC.AŞ. 46.21.02  Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik 

40 SEPET TOPTAN GIDA MEYVE SEBZE PAZ.DIŞ.TİC.LTD. 46.31.04  Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

41 GÖKHAN GÜNGÖR 47.21.04  Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kuru bakliyat 
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 finans sempozyumu


