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DEĞERLİ ÜYELERİMİZ, SEVGİLİ 
OKURLAR;

Siz değerli üyelerimizin tevec-
cühü ile göreve başladığımız 11 
Mayıs 2013’ten bu güne 4 yılı 
geride bıraktık.

Her zaman sizin desteğinize la-
yık olma amacı ve borsayı daha 
ileri noktalara taşıma gayretiyle 
çalışarak geçirdiğimiz 4 yıllık 
süre zarfında, Borsa meclisimiz, 
yönetim kurulumuz ve çalı-
şanlarımızın yaptığı hizmetleri, 
alanımıza giren önemli geliş-
melerden bilgileri sunduğumuz 
dergimizin dördüncü sayısını 
sizinle paylaşmaktan mutluluk 
duyuyoruz. 

Borsamız, etkin hizmet etme 
anlayışını kendine amaç edin-
miş, ekonomik ve sosyal alan-
daki gelişmeleri yakinen takip 
ederek gerek kendi sorunla-
rının, gerekse bölgesel ve ül-

kesel sorunların çözümüne aktif olarak 
katılan ve bu konularda görüş bildiren bir 
kurumdur. Bu görevimizin de bilincinde 
olarak; Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı 
nezdinde yaptığımız yoğun lobi faaliyet-
leriyle haksız rekabetin önüne geçilmesi 
amacıyla, bulgurda %1 olan KDV oranının 
mutlaka pirinçte de uygulanması gerek-
tiğini bildirdik ve pirinçte uygulanan KDV 
oranının %8’den %1’e indirilmesi, gübrede 
ve yemde KDV oranlarının kaldırılması 
sonucuna katkı sağladık. Süte ve tarım 
ürünlerine verilen desteklerle çiftçilerimiz 
her ne kadar desteklense de, Çorum pilot 
bölge olarak belirlenip arazi toplulaştırıl-
masına başlansa da, sulanabilir arazilerin 
çoğaltılmasına çalışılsa da, kırsal kalkın-
ma destekleri gibi devlet destekleri olsa 
da, sektörümüz sıkıntılardan kurtulmak 
için uğraşmaktadır. Ayrıca, camiamız ve 
iş dünyası için, ilimizde kaba ürün üretimi 
yoğun olmasından dolayı, hızlı trenden 
daha çok yük taşımacılığına ihtiyacımız 
olduğunu yine her fırsatta dile getirdik. 
Borsamız, Ülkemizin ve ilimizin tarımda 
hak ettiği yere gelmesi için devletimizle, 

milletimizle el birliği içerisinde çalışmak-
tadır. 

Üyelerimizin yaşamış olduğu ekonomik 
sıkıntılardan bir nebze kurtulabilmesi, ra-
hat bir nefes alabilmeleri için camia ola-
rak iştiraki olduğumuz Kredi Garanti Fonu 
kefareti ile “Nefes Kredisi” adı altında yıllık 
%9,9 faiz oranıyla kredi kullanmalarını 
sağladık. 

TOBB ve Borsamız olarak gıda yardımları 
ve ilköğretim öğrencilerine yapılan kırta-
siye ve giyim yardımları gibi her zaman 
sosyal hizmetlerde bulunduk, İlimizin ara 
eleman ihtiyacını karşılamak üzere yaptı-
rılan TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi ile eğitime verdiğimiz önemi 
gösterdik.

Tam bir tasarruf uygulaması yaparak, 
borsamızda alınan tescil ücreti oranını 
sizlerin istediği gibi binde ikiden, binde 
bire düşürerek tescil oranını %50 düşür-
memize rağmen hizmet kalitemizi %100 
artırdık. Borsa Kompleksi yapımı nede-
niyle daha önceden oluşan milyonluk 

ALİ BEKTAŞ – YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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birliğimizi sağlayalım ki; Allah 

da rahmet ve bereketini üstü-

müzden eksik etmesin. 

2016 yılında yaşadığımız lanet 

15 Temmuz darbe girişimi, eko-

nomimizdeki dalgalanmalara, 

esnafın, tüccarın ve sanayicinin 

dar boğaza girmesine sebep ol-

muştur. Allah böylesi acıları ül-

kemize ve milletimize bir daha 

yaşatmasın.

Çorum Ticaret Borsası olarak, 

leblebi gibi adının özdeşleştiği 

önemli bir coğrafi işaretli ürüne 

sahip ve tarihte ilk tahıl ticare-

tinin yapıldığı ilimizin daha da 

gelişmesi ve kalkınması için 

üzerimize düşen her görevi 

yerine getireceğimizi ve bu ko-

nuda her türlü fedakârlığa hazır 

olduğumuzu belirtir, saygılar 

sunarız. 

borçlarımızı ödedik. Borsa komplesinin 

üzerine yapıldığı arazinin tapusu üzerin-

deki şerhi kaldırarak, borsamızın müs-

takil tapusunu aldık. Borsa Kompleksi 

altyapı, asfalt çalışmalarımızı ve tadilat 

projelerimizi tamamladık, ruhsatımızı al-

dık. Katkılarından dolayı Sayın Belediye 

Başkanımız Muzaffer Külcü Beyefendiye 

ve Belediye çalışanlarına bu vasıtayla bir 

kez daha teşekkür ediyorum. Siz üyeleri-

mizi daha iyi temsil etmek adına, Borsa-

mıza yeni makam odaları ve yeni bir araç 

kazandırarak Çoruma ve sizlere yakışır 

vaziyete getirdik. Ayrıca, siz üyelerimizin 

borsamıza geldiğinizde tüm işlemlerinizi 

halledebilmesi kısaca üye memnuniyeti-

ni gerçekleştirmek amacıyla, tüm servis-

leri birleştirerek tek bir mekânda hizmet 

vermeye başladık.

Bizler, hem çiftçimizin hem de tüccarları-

mızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılama-

ya çalışıyoruz. Ürünlerin gerçek değerinin 

belirlenerek piyasa fiyatlarının oluşma-

sında ve kayıt dışı ekonominin önlene-

rek, pazarın şeffaflığının sağlanmasında 

önemli bir rol oynuyoruz. Modern tek-
nolojinin son imkânlarını en güzel şekilde 
uygulanmaya çalışarak aldığımız yeni 
cihazlarla yenilenen yetkili sınıflandırıcı 
lisansa sahip laboratuvarımız sayesin-
de gerçek değerini bulan ürünlerin, satış 
salonumuzda uyguladığımız elektronik 
satış sistemi ile de hakkaniyetli ve adil bir 
şekilde satışını yapıyoruz.

Borsamıza, bir dizi denetimler sonucun-
da, meclisimiz ve çalışan arkadaşları-
mızın özverili çabalarıyla, “yaptım değil, 
yaptık anlayışıyla” yani takım çalışması 
neticesinde hak ettiği takdiri alarak, 5 yıl-
dızlı Akredite Borsa unvanı kazandırdık. 
Böylece, İç Anadolu’nun yıldızlı borsala-
rından olduk. Yaptığımız başarılı çalışma-
ların üyelerimizin vereceği destekle daha 
da yüceleceğine inancımız tamdır.

Birlikte rahmet, ayrılıkta azap olduğunu 
bilerek; birlikte güçlenmeyi öğrendik. Bu-
nun için ilimizdeki devletin tüm kurumları, 
sivil toplum örgütleri ile beraber çalışıyo-
ruz. Başarımızda bunun da katkısı bü-
yüktür. Biz Çorumlular olarak her fırsatta 

MUSTAFA BOYRAZ – MECLİS BAŞKANI
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ÇORUM TİCARET BORSASI TOBB 
AKREDİTASYON SİSTEMİNDE 
AKREDİTE BORSA OLARAK ÜYELERİNE 
DAHA İYİ HİZMET VEREBİLME 
AMACIYLA BAŞLATTIĞI ÇALIŞMALAR 
KAPSAMINDA DIŞ PAYDAŞ TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRDİ

Çorum Ticaret Borsası TOBB Akredi-
tasyon sisteminde akredite borsa ola-
rak üyelerine daha iyi hizmet verebilme 
amacıyla başlattığı çalışmalar kapsa-
mında dış paydaş toplantısı gerçekleştirdi

Çorum Ticaret Borsası Toplantı salo-
nunda gerçekleştirilen toplantıya Çorum 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Bektaş, Çorum Ziraat Odası Başkanı 
Mehmet Sayan, Çorum Kasaplar Oda-
sı Başkanı ve ÇESOB Başkan V. Recep 
Gür, Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiriciler 
Birliği Başkanı Hüseyin Cinbek, Çorum 
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür V. 
Yusuf Şahinbaş, Çorum Toprak Mahsul-
leri Ofisi Şube Müdürü Fahri Kesepara, 
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Genel 
Sekreter Yardımcısı Şule Akkese, Çorum 
Ziraat Bankası Merkez Şube Müdürü 
Ömer Özgüleş, Çorum Ziraat Mühendis-
leri Odası İl Temsilcisi Necati Gül, ÇOSİ-
AD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yağlı, 
ÇORUMSİAD Başkanı Murat Kılıçoğlu, 
Hitit Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilim-
ler Fakültesi Dekan Yardımcısı, Öğretim 
Üyesi ve TOBB Akademik Danışmanı 
Doç.Dr. Sabiha Kılıç, Çorum Gazeteciler 
Cemiyeti temsilcisi Recep Mebet ve Ço-

DIŞ PAYDAŞ 
ANALİZİ 

TOPLANTISI
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rum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üye-
leri katıldılar. 

Toplantının açılışında konuşan Çorum 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Bektaş Çorum Ticaret Borsası olarak 
spot borsacılık sahasında etkin hizmet 
vermeye, ekonomik, sosyal ve teknolo-
jik alanlardaki gelişmeleri yakinen takip 
ederek bölgemizin ve ülkemizin büyü-
mesine katkıda bulunmaya çalıştıklarını 
belirtti. Nüfusumuzun halen büyük ço-
ğunluğunun tamamen tarım ve hayvan-
cılığa dayalı işlerle iştigal ettiğini anlatan 
Bektaş, ’Bu çerçevede borsamızla ilişki-
de bulunan tüm ilgili kurumlarla işbirliği 
içinde çalışarak, bölgesel ve ulusal are-
nada tarımda verimin ve kalitenin yük-
seltilmesi,  ürün çeşitliliğinin artırılması en 
büyük arzularımızdan birisidir. Paydaş-
larımızla birlikte yaptığımız bu toplantının 
borsamızı geliştirme konusunda baş-
lattığımız çalışmalara olumlu katkılarda 
bulunarak hedeflerimizi belirleme ko-

nusunda bizlere yol göstereceğini umut 
ediyorum’ dedi.

Açılış konuşmasının ardından, akredite 
bir borsa olarak daha iyi hizmet verebil-
me amacıyla yapılan kurumsal kapasite 
artırım çalışmalarında isabetli ve faydalı 
çalışmalar yapabilmesi adına Çorum 
Ticaret Borsası paydaşlarının görüş ve 

önerilerine çok büyük önem 
verildiğinden bahsedilerek, 
swot analizi ve toplantı hakkın-
da genel bilgi verildi.

Çorum Ticaret Borsası Genel 
Sekreteri Funda Ertekin Borsa 
faaliyetleri hakkında kısa bir bil-
gi verdikten sonra katılımcılarla 
görüş alışverişinde bulunuldu.

Çorum Ticaret Borsası ve ili-
mizin genel sorunları hakkında 
görüş belirten sektör temsilci-
leri bu tür toplantıların ilimizin 
gelişimi adına çok faydalı ol-
duğundan bahsederek en kısa 
zamanda bir Tarım Konseyi ku-
rulmasını teklif ettiler.

Toplantıda ayrıca dış paydaşlar 
Borsayla ilgili kendisine yönel-
tilen anketi ve önerileri doldur-
dular.
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Çorum Ticaret Borsası, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği tarafından ülkemiz-
de bulunan Oda/Borsaların Ulusla-
rarası oda/borsa statüsüne ulaşması 
için   uyguladığı  akreditasyon süreci-
ni başarı ile tamamlayarak, beş yıldızlı 
hizmeti sunan Oda/Borsalar arasında 
yerini aldı.

12. Dönem Akreditasyon Sertifika Tö-
reni, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu’nun ev sahipliğinde, Gümrük ve Ti-
caret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin de 
katılımıyla TOBB Konferans Salonu 
’nda gerçekleştirildi. 

Törende konuşan TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin en bü-
yük zenginliğinin girişimci tüccar ve 
sanayiciler olduğunun altını çizerken, 
yapılan törenle birlikte 26 Oda ve Bor-
sa’nın daha, 5 yıldız kapsamına girme-
ye hak kazandığını söyledi. 

Yaklaşık 1 yıldır süregelen başarı-
lı çalışmaları neticesinde TOBB Kalite 
Akreditasyon Belgesini almaya hak 
kazanan Çorum Ticaret Borsası Serti-
fika Törenine; Meclis Başkanı Mustafa 
Boyraz, Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Bektaş, Meclis Başkan Yardımcıları 
Erkan Kanıtemiz ve Mehmet Seçgel, 
Meclis Üyeleri Satılmış Boya, Cihat 
Erol Turpçu, Mustafa Şükrü Abraş, 
Mehmet Basmacı, Fahri Uslu, Genel 
Sekreter Funda Ertekin ve Akreditas-
yon Sorumlusu Seda Sucuoğlu katıldı.

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali BEKTAŞ ”5 Yıldızlı Akredite 
Borsa” olmamızla ilgili değerlendirme-
lerde bulunarak; “Akreditasyon bir ku-
ruluşun kültür değişikliğidir ve hizmet 
kalitesinin sürekliliğini sağlayarak üye 
ve tüm paydaşlarına fayda, katkı sağ-
ladığının tescilidir. Bu sistemin amacı 
oda ve borsalarımız arasında kalite bi-
lincinin yerleştirilmesi, sistemin iş dün-

5 YILDIZLI 
ÇORUM 

TİCARET 
BORSASI

ÇORUM TİCARET BORSASI 
TOBB’DA DÜZENLENEN 12. 

DÖNEM AKREDİTASYON 
SERTİFİKA TÖRENİNDE 

AKREDİTE BELGESİNİ 
ALARAK “5 YILDIZLI BORSA” 

OLDU.
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yası nezdinde saygınlığının ve hizmet 
kalitesinin iyileştirilmesi, oda-borsa 
sistemlerinin birbirine yakınlaşma-
sının sağlanması ve bu sayede Türk 
oda-borsa sisteminin Avrupa sistemine 
uyumunun sağlanmasıdır. Çorum Ti-
caret Borsası olarak verdiğimiz hizmet 
kalitesini her geçen gün artırarak çalış-
malarımıza devam edeceğiz. Yaklaşık 

1 yıldır hizmet kalitemizi artırmak ve 
belgelendirmek adına çalışmalarımızın 
neticesinde Akreditasyon Belgemizi 
aldık. Akredite olmanın verdiği güven 
ve huzurla; görev ve sorumluluklarımı-
zın artmış olduğu bilinci ile bu başarıda 
büyük emeği olan meclis üyelerimize, 
yönetim kurulu üyelerimize, personel-
lerimize, ayrıca bu sistemi oda/bor-

salarımıza kazandıran TOBB 

Yönetim Kurulu Başkanımız 

Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğ-

lu’na teşekkür ediyorum. Ço-

rum Ticaret Borsası öncü bir 

kurum olarak İlimize yakışır 

yatırımlarına ve çalışmalarına 

devam edecektir.” dedi.
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Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Çetin Başaranhıncal’ın başkanlığında 
oda ve borsaların yönetim kurulları Ço-
rum TSO toplantı salonunda ortak bir 
basın toplantısı düzenledi.

Türkiye’de özel sektörün tamamını 
temsil eden TOBB ve 365 oda/borsa 
olarak 81 ilde aynı anda ortak açıklama 
yaptıklarını kaydeden ÇTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal 

“15 Temmuz gecesi milletimiz ve milli 
kurumlarımız, demokrasiye kasteden 
alçakça bir saldırıyı önlemiştir. Halkı-
mız sandığa ve demokrasiye sahip çık-
mıştır. Darbe girişimi haberleri ortaya 
çıktığı gece birliğimiz ve oda borsa ca-
miası olarak tepkimizi ilk anda ortaya 
koyduk. Bu hain kalkışmanın başarı-
sızlığa uğraması, Türk Milleti’nin birlikte 
duruşu, kararlı tutumu ve demokrasiye 
sahip çıkma iradesiyle mümkün ol-
muştur. Ülkemizin bütün kurumlarının, 
siyasi partilerimizin, sivil toplumun, 
basın kuruluşlarımızın, demokrasiyi 
sahiplenmiş olmasından herkes büyük 
bir mutluluk duymalıdır. Demokrasi 
düşmanlarına karşı iktidarı ve muhale-
fetiyle siyasi partilerimizin ve siyaset-
çilerimizin gösterdiği birlik, beraberlik 
ve kararlı duruş, en büyük takdiri hak 
etmektedir. Başta Sayın Cumhurbaş-
kanımız, Meclis Başkanımız, Başba-
kanımız ve meclisteki tüm siyasi par-
tilerimizi, cunta heveslileri karşısındaki 
dik duruşlarından dolayı yürekten kut-

Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği’ne (TOBB) bağlı tüm 

oda ve borsalar 81 ilde eş za-

manlı olarak yaptıkları toplantı 

ile 15 Temmuz’da yaşanan 

darbe girişimine tepki göster-

diler. Bu kapsamda da Çorum 

Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim 

Kurulu Başkanı Ali Bektaş 

ile Çorum Ticaret ve Sanayi 

DEMOKRASİ VAZGEÇİLMEZİMİZ, 
MİLLİ İRADE GÜCÜMÜZ, 

KARDEŞLİĞİMİZ 
GELECEĞİMİZDİR
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luyoruz. Gözü dönmüş darbecilerin 
saldırılarına büyük bir sebatla direnen, 
böylece Gazi unvanını bir kez daha 
hatırlatan Meclisimizle gurur duyuyo-
ruz. Bu darbe girişimi karşısında dire-
nen, tavır sergileyen herkese, başta 
kahraman emniyet görevlilerimize ve 
TSK’nın şerefli mensuplarına, gönül 
dolusu teşekkür ediyoruz. Onlara min-
nettarız. Ama en çok, darbecilerin si-
lahları karşısında kahramanca direnen 
milletimizin azim ve cesaretiyle kıvanç 
duyuyoruz. Bizler, gücünü sandıktan, 
yetkiyi milletten almayan bir idare is-
temiyoruz. Ülkemiz için demokrasi 
dışında bir seçenek de görmüyoruz. 
Ordu içinde örgütlenmiş bu terörist çe-
tenin tamamen ortaya çıkartılmasını ve 
adalet önünde hesap vermesini bekli-
yoruz. Hayatını kaybeden kahraman 
şehitlerimize Allah’tan rahmet, kıymetli 
ailelerine sabırlar, yaralılara acil şifalar 
diliyoruz. Milletimiz onları daima min-
netle ve rahmetle anacaktır. Allah’a 
şükür milletimizin sağduyusu, feraseti, 

cesareti ve Allah’ın yardımıyla bu be-
layı, bu fitneyi durdurduk. Bu şerden, 
hem demokrasimizi hem de birlik ve 
berberliğimizi güçlendirerek çıktık. He-
pimiz demokrasi konusunda toplumda 
sağlanan bu büyük mutabakatın de-
ğerini bilmeliyiz. Şimdi çok daha güçlü 
olmak, birbirimize daha fazla sarılmak, 
birbirimizi daha fazla sevmek zorunda-
yız. Çünkü bizi biz yapan, bizi ayakta 
tutan, bizi millet yapan unsur budur. 
Ülkemizi kaosa sürüklemek isteyenle-
rin tuzağına düşmeyeceğiz. İş dünya-
sı olarak daha fazla çalışma, üretme, 
istihdam sağlama zamanı diyoruz. 
Geçmişte olduğu gibi, bugünde, ya-
rında TOBB ve 365 oda-borsa olarak 
demokrasiden, milletimizden, devleti-
mizden yana olmaya devam edeceğiz. 
Ülkemizin birliğine, kardeşliğimize ve 
demokrasimize karşı olanların da kar-
şısına dikileceğiz. Özel sektör olarak, 
ülkemiz ve milletimiz için daha büyük 
bir azimle çalışacak ve Türkiye’yi bü-
yük hedeflerine taşıyacağız. Mustafa 

Kemal Atatürk’ün, “Hakimiyet 

Kayıtsız Şartsız Milletindir” 

sözünü hep aklımızda tuta-

rak; Ülkemiz için durmadan 

çalışamaya üretmeye devam 

edeceğiz. Yeter ki birlik ve 

berberliğimizin kıymetini ak-

lımızdan çıkarmayarak omuz 

omuza verelim. Yeter ki birbi-

rimizi sevelim, birbirimize ina-

nıp güvenelim. Bu vesileyle 

halkın iradesi dışında hiçbir 

iradeyi tanımayacağımızı, de-

mokrasiden vazgeçmeyece-

ğimizi ve darbe girişimlerini 

kabul etmeyeceğimizi bir defa 

daha vurguluyoruz. Devleti-

miz ve ülkemiz var oldukça 

biz de varız. Demokrasi varsa 

hepimiz varız. Allah, ülkemize 

ve milletimize bir daha böyle 

acılar yaşatmasın” dedi.
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heveslileri karşısında büyük bir sebatla 
direnen, böylece Gazi unvanını bir kez 
daha hatırlatan Meclisimizle gurur du-
yuyoruz. Bu darbe girişimi karşısında 
direnen, tavır sergileyen herkese, başta 
kahraman emniyet görevlilerimize ve 
TSK’nın şerefli mensuplarına, gönül 
dolusu teşekkür ediyoruz. Onlara min-
nettarız. Ama en çok, darbecilerin si-
lahları karşısında kahramanca direnen 
milletimizin azim ve cesaretiyle gurur 
duyuyoruz. Hayatını kaybeden kah-
raman şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
kıymetli ailelerine sabırlar, yaralılara 
acil şifalar diliyoruz. Geçmişte olduğu 
gibi, bugünde, yarında TOBB ve 365 
oda-borsa olarak demokrasiden, mil-
letimizden, devletimizden yana olma-
ya devam edeceğiz. Ülkemizin birliği-
ne, kardeşliğimize ve demokrasimize 
karşı olanların da karşısına dikileceğiz. 
Şimdi çok daha güçlü olmak, birbirimi-
ze daha fazla sarılmak, birbirimizi daha 
fazla sevmek zorundayız. Özel sektör 
olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Hâ-
kimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir” sö-
zünü hep aklımızda tutarak; Ülkemiz 
için durmadan çalışamaya üretmeye 
devam edeceğiz. Yeter ki birlik ve ber-
berliğimizin kıymetini aklımızdan çıkar-
mayarak omuz omuza verelim. Yeter ki 
birbirimizi sevelim, birbirimize inanıp 
güvenelim. Bu vesileyle halkın iradesi 
dışında hiçbir iradeyi tanımayacağımı-
zı, demokrasiden vazgeçmeyeceğimizi 
ve darbe girişimlerini kabul etmeye-
ceğimizi bir defa daha vurguluyoruz. 
Devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz 
de varız. Demokrasi varsa hepimiz va-
rız. Allah, ülkemize ve milletimize bir 
daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.

15 Temmuz gecesi düzenle-

nen, kanlı darbe girişimi son-

rasında halk, Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ın çağrısıyla sokak-

lara, demokrasi nöbetine çıktı. 

Demokrasi nöbetinin 6.gü-

nünde Çorum Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Ali 

Bektaş, Hürriyet Meydanında 

kurulan platformda bir ko-

nuşma yaptı. Bektaş konuş-

masına, “15 Temmuz gecesi 

milletimiz ve milli kurumları-

mız, demokrasiye kasteden 

alçakça bir saldırıyı Türk Mil-

leti’nin birlikte duruşu, kararlı 

tutumu ve demokrasiye sahip çıkma 

iradesiyle önlemiştir. Halkımız san-

dığa ve demokrasiye sahip çıkmıştır. 

Demokrasi düşmanlarına karşı iktidarı 

ve muhalefetiyle siyasi partilerimizin 

ve siyasetçilerimizin sivil toplumun, 

basın kuruluşlarımızın gösterdiği birlik, 

beraberlik ve kararlı duruş, en büyük 

takdiri hak etmiştir. Allah’a şükür mil-

letimizin sağduyusu, feraseti, cesareti 

ve Allah’ın yardımıyla bu şerden, hem 

demokrasimizi hem de birlik ve ber-

berliğimizi güçlendirerek çıktık. Baş-

ta Sayın Cumhurbaşkanımız, Meclis 

Başkanımız, Başbakanımız ve mec-

listeki tüm siyasi partilerimizle, cunta 

DEMOKRASİ
NÖBETİ
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TOBB’un organize ettiği Türkiye Eko-
nomi Şurası, M. Rifat Hisarcıklıoğlu’un 
ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali 
Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Numan 
Kurtulmuş, Mehmet Şimşek ve Nuret-
tin Canikli, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğ-
lu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk Çelik, Gümrük ve Tica-
ret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma 
Bakanı Lütfi Elvan, Maliye Bakanı Naci 
Ağbal ile Türkiye’deki oda ve borsaların 
meclis ve yönetim kurulu başkanları 
ile Çorum Ticaret Borsasını temsilen 
Meclis Başkanı Mustafa Boyraz ve Yö-
netim Kurulu Başkanı Ali Bektaş katıldı.

Şuranın açılış konuşmasını 
gerçekleştiren TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyası 
olarak artık 2017’ye baktıkla-
rına dikkat çekerek, yaşanan 
tüm çalkantılara rağmen özel 
sektörün son bir yılda 155 mil-
yar liralık makine ve teçhizat 
yatırımı yaptığını, 141 milyar 
dolarlık mal ihracatı gerçek-

TÜRKİYE 
EKONOMİ
ŞURASI
ODA/BORSALARDAKİ, TOBB TÜRKİYE 
SEKTÖR MECLİSLERİNDEKİ VE 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDEKİ 
TÜCCAR VE SANAYİCİLERİN 
KARŞILAŞTIKLARI GENEL VE 
BÖLGESEL SORUNLARIN VE BU 
SORUNLAR İLE İLGİLİ ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİNİN ELE ALINDIĞI “TOBB 
TÜRKİYE EKONOMİ ŞURASI” TOBB 
İKİZ KULELER ‘DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
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leri yükseltmesi üzerimizdeki yükü de 

artırdı.” değerlendirmesinde bulundu. 

İçeride ve dışarıda zorluklar yaşandığı 

bir dönemde özel sektör olarak devleti 

yanlarında görmek istediklerini belirten 

Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın şuraya katılımının 

bürokrasinin çarklarını işletmek ve özel 

sektörün sürdürdüğü mücadelenin 

önemini göstermek açısından önemli 

olduğunu vurguladı. 

Ekonomiye odaklanılması ve reform 

ateşinin yeniden canlandırılması ge-

rektiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, 

“Yapısal reformlara ve küresel reka-

bette bizi öne çıkaracak yeni adımlara 

ihtiyacımız var. Zira önce Brexit sonra 

yeni ABD Başkanıyla birlikte dünyada 

ticaret yatırım ve fon akışı yavaşlıyor. 

Dışarısı kötüleşirken içeride safları sık-

laştırmalıyız. Reform ateşi parlasın ki 

masa başından ahkâm kesen reyting 

şirketleri de mahcup olsun utansınlar. 

Öte yandan Vergi indirimleri isabetli bir 

adım oldu” diye konuştu.

“EN AZ ARTI BİR İSTİHDAM”

Son dönemde Hükümetin istihdamı, 

ticareti ve sanayiyi destekleme yö-

nünde yeni adımlar attığını hatırlatan 

Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda vergisini 

düzenli ödeyenlere yönelik vergi indi-

riminin de gündemde olduğunu ifade 

etti.

İş dünyasının moralini ve şevkini artıran 

tüm bu desteklerin ekonomiye ve yatı-

rımlara yeniden ivme kazandıracağına 

leştirdiğini, turizm, denizcilik 

ve müteahhitlik sektörlerinde 

38 milyar dolarlık döviz geliri 

elde edildiğini kaydetti.

‘VERGİ İNDİRİMLERİ İSABETLİ 
BİR ADIM OLDU’

Hisarcıklıoğlu, döviz kurların-

da yaşanan hızlı yükselme-

nin firmalarda ve piyasada 

sıkıntılara neden olduğunun 

altını çizerek, “Kredi faizleri-

nin makul seviyelere inmesi 

beklenirken Merkez Bankası-

nın likiditeyi kısması ve faiz-
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inandığının altını çizen Hisarcıklıoğlu, 

bu anlamda TOBB olarak son dönem-

de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi 

verdi.

Türkiye’nin 15 Temmuz’daki darbe giri-

şimi sonrasında nasıl milli bir mücade-

leye giriştiyse özel sektörün de 2017’de 

istihdam yarışı yapması gerektiğini be-

lirten Hisarcıklıoğlu, özel sektör temsil-

cilerine “Türkiye’nin geleceğine en az 

artı bir istihdam sağlamaları” çağrısın-

da bulundu.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP 
ERDOĞAN

Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler ’deki Tür-

kiye Ekonomi Şurası’nda yaptığı ko-

nuşmaya, toplantının hayırlı olması te-

mennisini ileterek başladı. Ekonomiyle 

ilgili her adımı istişareyle attıklarını 

ifade eden Erdoğan, yine böyle bir is-

tişare için bugün bir araya geldiklerini 

belirtti. Değerler sistemlerinde istişare-

nin çok farklı yeri olduğunu, istişareyle 

yollarına devam ettiklerini bildiren Er-

doğan, iş adamlarının ülkeye, şehirle-

re, sektörlere ilişkin görüşlerinin daima 

kıymetli olduğunu söyledi. Erdoğan, 

Türkiye’nin son 14 yılda 3 kat büyüme-

sinde, yapılan istişarelerin büyük kat-

kısı bulunduğunu vurgulayarak, bugün 

ve bundan sonra yapılacak iş birliğinin 

2023 hedefleri doğrultusundaki yürü-

yüşü hızlandıracağının altını çizdi.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM

Başbakan Binali Yıldırım da, TOBB 

üyelerine hitaben, “Her bir üye bir kişiyi 

istihdam etse 1,5 milyon yeni iş alanı, 

yeni aş anlamına geliyor. İşte bugün 

burada Cumhurbaşkanımız da ifade 

etti, en az bir. Bu sayıyı artırdığımız 

zaman iki olunca 3 milyondan bah-

sediyoruz. Siz ekonomiyi büyütmek 

için, insanlarımıza yeni iş alanı oluştur-

mak için bir adım attığınızda 

biz de iki adım atacağız. Bu 

yükü sadece size taşıtmaya-

cağız.” dedi. Şuranın özellikle 

2017’nin ilk günlerinde yapıl-

masının ekonomi açısından 

çok önemli olduğunu ifade 

eden Yıldırım, ülkenin her 

bir köşesinden oda ve bor-

sa temsilcilerinin gelmesiyle 

ekonominin nabzının Anka-

ra’da attığını belirtti. Yıldırım, 

Türkiye ekonomisinin, son 15 

yılda büyümesiyle adeta bir 

destan yazdığını, 2016’nın 

son aylarında dünyadaki be-

lirsizlikle beraber yaşanan 

kurdaki dalgalanmayla yine 

bazı çevreler ve dış ekonomik 

lobilerin Türkiye ekonomi-

si üzerinde bir takım oyunlar 

oynamak için harekete geç-

tiklerini söyledi.
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DEVLETİN 
ZİRVESİNDE 
EKONOMİ

Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Ali 

Bektaş ile il/ilçe Oda/Borsa Başkanları, 

Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Gümrük 

ve Ticaret Bakanı ile yapılan istişare top-

lantılarına katıldı.

TOBB’a bağlı oda ve borsaların baş-

kanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, Başbakan Bi-

nali Yıldırım ve Gümrük 

ve Ticaret Bakanı Bülent 

Tüfenkci ile bir dizi istişare 

toplantısı gerçekleştirdi. 

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Ali Bektaş’ın da katıldığı toplan-

tıların ilki TOBB’da yapıldı. TOBB Baş-

kanı Hisarcıklıoğlu öncülüğünde tüm 

Oda ve Borsa Başkanları ile Gümrük ve 

Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin de 

yer aldığı istişare toplantısında 15 Tem-

muz’da yaşanan darbe girişimi, ekono-

mideki son durum ve iş dünyası bek-

lentileri ele alındı. Yaşanan 15 Temmuz 

darbe girişiminin ardından Türkiye’de her 

alanda olduğu gibi ekonomide de yeni 

bir mücadele başladığının vurgulandığı 

toplantı da, bu mücadelede iş dünya-

sına önemli görevler düştüğünü ve yeni 

yükler getirdiği kaydedilmiştir. Ayrıca, bu 

yüklerin altından kalka bilmek için ise iş 

dünyası olarak dün olduğu gibi bugün-

de mücadeleye devam edileceği ifade 

edilmiş, bu süreçte finans sektörünün de 

iş dünyasının yanında olması gerektiği 

vurgulandı.

DEĞERLENDİRİLDİ
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Gerçekleştirilen toplantı sonrası Ço-

rum heyeti, Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı 

Külliyesi’nde düzenlenen istişare top-

lantısına katıldı. Toplantıda konuşan 

Hisarcıklıoğlu, “TOBB ve Oda-Borsa 

camiası olarak, dün olduğu gibi ya-

rın da, demokrasiden, milletimizden, 

devletimizden yana olmaya devam 

edeceğiz” dedi. TOBB Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ın bu olağanüstü durum kar-

şısındaki soğukkanlı tavrının ve bu zor 

süreçte bile ekonomiyi ön planda tut-

masının iş dünyasının moralini ve ça-

lışma şevkini artırdığını söyledi. “Bizler, 

ülkemizin tüccar ve sanayicileri olarak, 

daha güçlü bir ekonomi için, hiçbir ke-

sintiye uğramadan yola devam etmek 

azmindeyiz. Bu çerçevede üzerimize 

düşeni yapıyoruz, yapacağız” dedi. 

TOBB camiasının, oda ve borsaların il 

ve ilçelerinde, cunta karşıtı mücadele-

nin şerefli birer neferi olduğuna işaret 

eden Hisarcıklıoğlu bu süreçte cami-

anın bir de şehit verdiğinden söz etti. 

Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ öğrencimiz 

Ömercan Açıkgöz’ün darbecilere karşı, 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi mevkiinde 

mücadele verirken şehit düştüğü bilgi-

sini verirken, FETÖ kaynaklı bu darbe 

girişiminin ortaya çıkmasıyla birlikte, ilk 

tepkiyi gösteren meslek örgütü olduk-

larının altını çizdi.

YENİ YATIRIMLARIN MÜJDESİNİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan da, “Hiç şüpheniz olmasın, 15 

Temmuz bu milleti bayraksız, vatansız, 

devletsiz bırakma girişimidir çünkü bu 

girişimde bulunan ihanet şebekesinin 

ne millet diye ne bayrak diye ne vatan 

diye ne devlet diye bir derdi yoktur” ifa-

desini kullandı. Erdoğan, devam eden 

yatırımların olduğunu, bunlarla beraber 

yeni yatırımlarla ilgili de müjdeler bek-

lediklerini söyledi. 

Sonrasında TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu öncülüğündeki Çorum 

heyetinin de bulunduğu oda ve borsa 

başkanları, Çankaya’da Başbakan Bi-

nali Yıldırım’ı ziyaret ederek istişarede 

bulundu. Burada bir konuşma yapan 

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’nin 

kalkınmasında, büyümesinde çok bü-

yük emeği olan, müstesna toplulukla 

bir arada olmanın mutluluğunu yaşa-

dığını belirtti.

Başbakan Yıldırım, “Sizler üreten, üret-

tiğini satan, istihdam oluşturan, reel 

ekonominin temsilcilerisiniz. Yatırım 

yapıyorsunuz, üretiyorsunuz, ihracat 

yapıyorsunuz, Türkiye’nin daha kalkın-

mış ülke olması için risk alıyorsunuz. 

Akıl teri, alın teri döküyorsunuz. Esnaf 

ve sanayicilerimizi temsil ediyorsunuz. 

Türkiye’nin bütün kazanımla-

rında sizin ve temsil ettiğiniz 

kesimlerin çok büyük emeği, 

çok büyük gayreti var, açılan 

köprülerde, yollarda, inşa edi-

len hastanelerde, okullarda, 

yapılan hızlı trenlerde hisse-

niz var, akıl teriniz, alın teriniz 

var. Bu emek ve fedakârlığınız 

için sizlere şahsım adına mil-

letim adına teşekkür ediyo-

rum.” diye konuştu. 
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İlimiz adına Şura da dile getirilecek so-

runlar ve taleplerin ele alındığı toplantı-

ya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin 

Başaranhıncal, Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Ali Bektaş, Sungurlu 

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin 

Akel, Sungurlu Ticaret Borsası Başkanı 

Halim Karaçil ve Alaca TSO Başkanı 

Günser Şirin katıldı.

İlimizin ekonomik sorunlarının ve ta-

leplerinin ele alındığı toplantı da ha-

vaalanı, demiryolu, Mesleki Yeterlilik 

Belgesi, tarım, turizm ve KOBİ Vadisi 

projesi gibi konularda masaya yatırıldı.

9. TİCARET 
VE SANAYİ 
ŞURASI

ANKARA’DA ODA VE BORSA 
BAŞKANLARININ İŞTİRAKİ İLE 
DÜZENLENEN IX. TÜRKİYE 
TİCARET VE SANAYİ ŞURASI 
ÖNCESİNDE İLİMİZ VE 
İLÇELERİMİZ DE BULUNAN 
ODA VE BORSA BAŞKANLARI 
ÇORUM TİCARET VE SANAYİ 
ODASI’NDA (TSO) BİR ARAYA 
GELDİ. 
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ÖZEL SEKTÖR, SORUNLARINI HÜKÜMETE 
AKTARDI

IX. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Baş-

kanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun evsa-

hipliğinde, Başbakan Binali Yıldırım’ın 

başkanlığında, Başbakan Yardımcısı 

Nurettin Canikli, Ekonomi Bakanı Nihat 

Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı 

Bülent Tüfenkci, Gıda, Tarım ve Hay-

vancılık Bakanı Faruk Çelik ile 365 oda 

ve borsanın yönetim kurulu başkan-

ları ve meclis başkanlarının katılımıyla 

TOBB Konferans Salonu’nda gerçek-

leştirildi.  Şurada, 81 ilden 365 oda/

borsa başkanı özel sektörün sorunlarını 

ve çözüm önerilerini, il sözcüleri vası-

tasıyla Başbakan Yıldırım ve bakan-

lara iletti. Oda ve borsa başkanları ile 

birliktelik içerisinde belirlenen ilimizin 

sorunları da, Çorum Ticaret ve Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin 

Başaranhıncal tarafından aktarıldı.

İllerin sorun ve taleplerinin büyük bir ti-

tizlikle not edildiği toplantıda Başbakan 

Binali Yıldırım, sorunları yapılabilirlik 

vadesine göre değerlendirmeye ala-

caklarını kaydederek, yaptığı konuş-

mada, “Bunların hepsine çözüm bul-

mak, ülkemizin ve milletimizin muasır 

medeniyetler yolculuğunda en önemli 

paydaşlarından biri olan siz sanayi ve 

ticaret erbabının önünü açmak, yolunu 

aydınlatmak, 65. Hükümet olarak bi-

zim en önemli görevlerimizden biridir. 

Bundan emin olabilirsiniz.” dedi.

Çorum Ticaret Borsası, Çorum Ticaret 

ve Sanayi Odası, Sungurlu 

Ticaret Borsası, Sungurlu Ti-

caret ve Sanayi Odası, Alaca 

Ticaret Borsası ve Alaca Ti-

caret ve Sanayi Odası Baş-

kanları ile güzel bir birliktelik 

ile belirlenen ortak sorun ve 

talepleri şurada Çorum adına 

konuşan Çorum Ticaret ve 

Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Çetin Başaranhıncal 

ise demiryolundan havaalanı-

na, finansal erişime zorluklar-

dan can suyu kredilerine, yeni 

hazırlanan teşvik paketinden 

iş mahkemelerine, sulanabilir 

arazilerden ihtisas OSB’lerine 

kadar birçok konuyu Başba-

kan ve Bakanlara aktardı.
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İç Anadolu Bölgesi İstişare Toplantısı 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’n-

de, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu’nun ev sahipliğinde TOBB ikiz 

kulelerde gerçekleştirildi. Bölgedeki 

oda ve borsaların başkanları ve genel 

sekreterlerinin katıldığı toplantıya, Ço-

rum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Ali Bektaş ve Genel Sekreter 

Funda Ertekin de katıldı. Toplantıda, İç 

Anadolu Bölgesi’nin sorunları ve bek-

lentileri ele alınırken, bölge, ülke ve 

dünya ölçeğindeki gelişmeler üzerine 

de değerlendirmeler yapıldı. 

Özellikle son 6 ayda gerçekleştirilen 

faaliyetlere ilişkin bilgilendirmelerde 

bunulan toplantıda TOBB Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların 

üyeleri için yapılan çalışmaların iyi an-

latılması gerektiğinin üzerinde durdu.

TOBB İÇ 
ANADOLU 
BÖLGE 
TOPLANTISI

Toplantıda ekonomideki gelişmelere 
ilişkin geniş bir sunum yapılırken, Hi-
sarcıklıoğlu son dönemde özel sektör 
için neler istediklerine, nelerin hayata 
geçtiğine ve değiştiğine dair bilgilen-
dirmede bulundu. TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu, 6 ayda 1 milyon 200 bin 
istihdam rakamına ulaştıklarının altını 
çizdi.

Büyüme rakamlarının sevindirici oldu-
ğuna işaret eden TOBB Başkanı, yılso-
nuna kadar da bu yüksek büyümenin 
devam edeceğine inandıklarını bildirdi. 
Hisarcıklıoğlu, yatırımları artırmaları 
gerektiğini de sözlerine ekledi. 

Oda ve borsaların faaliyetlerine ilişkin 
sorularla karşılaştıklarını ifade eden 
Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa başkan-
larından yapılan işleri bütün üyelere 
ve kamuoyuna duyurmalarını istedi. 
Hisarcıklıoğlu, “Üyelerimiz için yaptığı-
mız, yaptığınız o kadar çok hizmet var 
ki, bunları mutlaka iyi anlatıyor olma-
mız lazım. İş dünyası, yani üyeleriniz 
bunlardan haberdar olmalı. Faaliyetle-
rinizi iyi anlatın ki, ‘odalar ne iş yapar? 
Sorusunun ne kadar uzun bir cevabı 
olduğunu herkes görsün. Oda ve bor-
saların üyeleri için neler yaptığı daha 
net anlaşılsın” dedi.

Toplantıda, Nefes Kredisi hakkında bil-
gilendirmede bulunulurken, Ekonomik 
Koordinasyon Kurulu’nun tedbir pa-
ketindeki konular istişare edildi. Ayrıca 
TOBB Dijital Dönüşüm Projesi, Şirket 
Kuruluşlarında Tek Durak Ofis Projesi, 
Mesleki Eğitim Faaliyetleri ile Mesleki 
Yeterlilik Belgelendirme Merkezi(MEY-
BEM)’ne ilişkin sunumlar yapıldı. Top-
lantıda ayrıca meclis üyeleri arasında 
yapılan anket sonuçları değerlendiril-

di.
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ÇORUM LEBLEBİSİ
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Çorum, Karadeniz ve İç Anadolu Böl-

gesi’nin birleştiği alanda, tarihi ve kül-

türel açıdan günümüzden 7 bin yıl ön-

cesine uzanan geçmişe sahip bir ildir. 

Bazı tarihi kaynaklarda yer verilen bil-

gilere göre, nohudun işlenmesiyle elde 

edilen kuruyemiş türü olan leblebi, ilk 

kez Şeyh Murat Gazi tarafından 1370’li 

yıllarda bulundu, bazı kaynaklara göre 

ise yaklaşık 3 asır önce Seyyah Ah-

medi Sever tarafından bulundu. 

Leblebinin kısa ama dokunaklı bir 

hikâyesi vardır. Anlatılanlara göre; Ah-

medi Sever adında bir seyyah varmış, 

bu seyyah bir ikindi namazı vaktinde 

düşünürken, gözlerinden yaş akmış, 

gözyaşları nohutların üstüne düşmüş, 

gözyaşı damlası düşen nohutların ka-

barmaya başladığını gören Ahmedi 

Sever, onları ateşte kavurmuş, böylece 

nohutun ısıtılmadan önce ıslatılması 

gerektiğini keşfetmiş. Daha sonra ise 

çeşitlendirerek bugünkü yediğimiz 

leblebiyi bulmuş. Seyyah Ahmedi Se-

ver Çorum’dan sonra pek çok yeri gez-

miş ve gittiği yerlerde leblebinin yapı-

mını anlatmış.

Çorumlu leblebiciler de her yıl Rama-

zan Bayramını öncesi, Arife günü ikindi 

namazı sonrası en eski leblebici dük-

kanında toplanarak, Ahmedi Sever ve 

diğer ustalarını anarlar.

Leblebi ile ilgili son bir bilgi vermek ge-

rekirse, Leblebinin kalitesini anlamak 

için leblebi parmakların arasına alıp 

ezmeye çalışmalı, kolayca ezilirse o 

leblebi iyi leblebidir. Bir de leblebi irilik-

te karışık olmamalı, aynı kalburun tane 

iriliğinde olmalıdır. 



SARI 
ALTININ 
ZAHMETLİ 
YOLCULUĞU

TÜRKİYE’NİN EN MEŞHUR 
KURUYEMİŞİ ÇORUM LEBLEBİSİ 
NOHUTTAN LEBLEBİYE 
DÖNÜŞÜMÜNDE ZORLU BİR SÜREÇTEN 
GEÇİYOR. KURU YEMİŞLERDEN 
ÇOĞU BİR KERE KAVRULMASI İLE 
YENEBİLECEK KIVAMA GELİRKEN, 
NOHUT İSE LEBLEBİYE DÖNÜŞMESİ 
İÇİN 1,5 AYI BULAN İŞLEMLER 
ZİNCİRİNDEN GEÇİYOR.

M. MUTTALİP YALÇIN
İHA MUHABİRİ

24    Ticaret Borsası • Sayı: 4 • Yıl: 4 • Ocak’16-Temmuz ‘17

HÜSEYİN KARAKUŞ LEBLEBİ VE 
KURUYEMİŞ İŞLETME MÜDÜRÜ 
SELAMETTİN EKİCİ: 

“ÇORUM’UN TEK LEBLEBİ 
İMALATÇISIYIZ”

Türkiye’nin en meşhur kuruyemişi olan 

Çorum leblebisi, nohuttan leblebiye 

dönüşümünde zahmetli bir süreçten 

geçiyor. Diğer kuru yemişler bir kere 

kavrulmak suretiyle yenebilecek kı-

vama gelirken, nohut ise leblebiye 

dönüşmesi için 1,5 ayı bulan işlemler 

zincirinden geçiyor. 

Çorum’un “sarı altını” olarak adlandı-

rılan leblebinin diğer kuru yemişler-

den farkı, yaş sebze veya meyvelerin 

kurutulması ile değil, zaten kuru olan 

nohuttan yapılmasıdır. Diğer kuru ye-

mişler bir kere kavrularak yenebilirken, 

nohut ise leblebiye dönüşmesi için 1,5 

ay işlemlerden geçiyor.

Leblebi nohudun günlerce uğraşı so-

nucu terbiyesi ile özel fırınlarda kav-

rulmasıyla elde ediliyor. Nohut 3 ayrı 

günde 3 kez tavlama yani ısıtılma işle-

mine tabi tutuluyor. Üçüncü tavlama-

dan sonra bir alana serilerek dinlen-

meye bırakılıyor. Bu yaklaşık 15 günlük 

bir süreyi kapsıyor. Leblebi yapılacağı 

günün akşamı ıslatılarak kabarması 

sağlanıyor. Ertesi gün leblebi yapılaca-

ğı tavada önce ısıtılıyor sonra ‘’mafrak’’ 

denilen aletle hafifçe bastırılarak ka-

buklarının çıkarılması sağlanıyor.

Bu işlem sırasında nohutların bir kısmı 

ikiye bölünür. Bu ikiye ayrılanlar elekle 

bütünlerden ayrılır. Bölünenlere ‘’kırık 

leblebi’’ de deniyor. Bunlardan daha 

çok leblebi unu yapmak için yararla-

nılır. Bütün olan leblebiler değişik şe-

killerde satışa sunuluyor. Bir kez daha 

kavrulma işlemine tabi tutulmaları 

sonrasında sarı üstüne siyah benek-



li görünüm kazanır. Buna ‘’çifte kav-

rulmuş leblebi’’ olarak adlandırılıyor. 

Leblebinin acılı, tuzlu veya karanfilli 

çeşitlere dönüşmesi, bu son kavurma 

aşamasında gerçekleşiyor. “Leblebi 

şekeri” ise kısa bir son kavurmadan 

sonra elde ediliyor.

“300 YILDIR ŞEHRİN SOKAKLARI 
LEBLEBİ KOKUYOR”

Çorum leblebisinin, yıllardır babadan 

oğula geçen ‘’kavurma ustalığı’’ sonu-

cu aldığı tat nedeniyle kazandığı ün her 

geçen gün katlanıyor. Kuru yemişlerin 

içinde en zahmetlisi olarak nitelen-

dirilen leblebi, çeşitleriyle gencinden 

yaşlısına her damak zevkine hitap edi-

yor. Üçüncü kuşak üretici konumunda 

olan bugünkü leblebiciler, ilk kuşağın 

sarı leblebi ile başlattığı üretimi çeşit-

lendirerek bugün tuzlu, çıtır, beyaz, 

soslu-baharatlı, çikolatalı, şekerli, kap-

lamalı, ballı-susamlı, sade ve cips leb-

lebi gibi 35 çeşitle leblebi sevenlerin 

damak zevkine hitap ediyor. Çorum’da 

yaklaşık 3 asır önce Ahmedi Sever is-

minde muhterem bir zatın şehirde ye-

tişen nohut cinslerinden leblebiyi imal 

ettiği söylenirken, yaklaşık 300 yıldır 

kentin sokakları leblebi kokuyor. Bu 

yüzden kentte üretimi yapılan leblebi-

nin adı adeta Çorum ismi ile özdeşleş-

miştir. Bugün Çorum denince leblebi, 

leblebi denince ise akla hemen Çorum 

gelir.

“TARİHİ GELENEĞİ YAŞATIYORLAR”

Çorum’da 1948 yılından itibaren ken-

di adını taşıyan firmasıyla leblebicilik 

mesleğini sürdüren Hüseyin Karakuş, 

gelişen teknoloji ile yok olma tehli-

kesiyle karşı karşıya olan geleneksel 

leblebi imalatını gelecek nesillere ak-

tarmak amacıyla işletmede konuk alan 

özel bir bölüm oluşturdu. Nohuttan 

leblebi yapımının yansıtıldığı bu özel 

bölümde leblebi tavasında usta eller-

ce kavrulan nohudun Çorum’un meş-

hur lezzetine nasıl dönüştüğü herkese 

gösteriliyor.

Hüseyin Karakuş Leblebi ve Kuruye-

miş İşletme Müdürü Selamettin Ekici, 

tarihi Paşa hamamı karşısında bulu-

nan mağazalarında tarihi yaşattıklarını 

belirterek, “İş yerine leblebi tavası de-

diğimiz tavayı getirip koyduk. Yerli ve 

yabancı turistlere nohuttan leblebinin 

nasıl yapıldığını göstermek ve bu ge-

leneği yaşatmak için böyle bir çalışma 

yaptık. İnsanlarda yoğun ilgi gösteri-

yor” dedi.

Leblebinin yapılışı hakkında bilgi ve-

ren Ekici, “Çiftçiden aldığımız nohut 

önce elekten geçiriliyor. Daha sonra 

nohut ısıtılıyor ve serilme noktasına 

geçiliyor. İkinci aşama leblebiler ısıtılıp 

seriliyor ve yaklaşık bir ay bekletiliyor. 

Bir ay bekletildikten sonra bu leblebi-

ler 50’şer kiloluk çuvallara doldurulup 

tekrar ısıtılıyor. Ondan sonra da bun-

lar kalibre kalibre ayrılıyor. Milim mi-

lim ayrılıyor. Ayırma işleminin bir gün 

öncesinden tekrar ısıtma yapılıp bek-

letiliyor ertesi gün leblebiler tavalara 

konularak kabukları alınıyor ve leblebi 

haline geliyor. Son aşama da kavrulu-

yor” şeklinde konuştu.

Ekici, “Firmamız 1948 yılında kuruldu. 

Şu anda 5 tane perakende mağazası 

bir tanede imalatı olan firmadır. Orga-

nize Sanayi Bölgesinde 3 bin 

360 metrekare kapalı alanı 

olan nohuttan leblebi yapan 

Çorum’un tek firmasıyız. İn-

ternet üzerinden leblebi satışı 

yapıyoruz. Türkiye’nin her ta-

rafına leblebi satışımız var. İh-

racat yapıyoruz. Belli ülkelere 

leblebi ve kuruyemiş ihracatı 

yapıyoruz. Genellikle Ortado-

ğu ülkelerinden talep oluyor. 

Sade, leblebi ve çikolatalı leb-

lebi ihracatı daha çok oluyor” 

ifadelerini kullandı.
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ÇORUM TİCARET 
BORSASI 
TARAFINDAN 
COĞRAFİ 
İŞARETLİ ÜRÜN 
LEBLEBİ’NİN 
DENETİMİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tescil edilmiş Coğrafi İşaretlerin sürdü-

rülebilir kalitesinin sağlanması, tarafsız 

bir şekilde korunması için gerçekleş-

tirilen denetim Sınai Mülkiyet Kanunu 

kapsamında ilk defa TOBB ve TSE yet-

kililerinin de katılımıyla Çorum Ticaret 

Borsası tarafından yapıldı.

Çorum Ticaret Borsası tarafından 

15.08.2001 tarihinde başvurusu yapılan 

”Çorum Leblebisi Coğrafi İşaret Tescil 

Belgesi” 14.04.2002 tarih ve 24726 

sayılı Resmi gazetede ilan edilerek, 555 

sayılı Coğrafi işaretlerin korunması hak-

kındaki kanun hükmünde kararnamenin 

12.maddesi gereğince tescil olunmuştu.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 

49.maddesine istinaden, ”Coğrafi İşaret 

Tescil Belgesi” Çorum Ticaret Borsasın-

ca alınan “Çorum Leblebisi”nin “Coğrafi 

İşaret Denetimi”  Borsa temsilcileri Sa-

tılmış Boya ve Hayrettin Demirbaş, Ço-

rum Belediyesi temsilcisi Zabıta Müdürü 

Mustafa Kanat, Çorum Esnaf ve Sanat-

kârlar Odaları Birliği temsilcisi Ömer La-

tif Akdağ, Gıda Tarım Hayvancılık İl Mü-

dürlüğü temsilcisi Ziraat Mühendisi Satı 

26    Ticaret Borsası • Sayı: 4 • Yıl: 4 • Ocak’16-Temmuz ‘17



Karaca Özpamuk tarafından TOBB Kobi 

Araştırma ve Danışmanlık Merkezi Mü-

dürü Şehnaz Sibel Aygün ve Türk Stan-

dartları Enstitüsü Gıda Sektör Müdürlü-

ğü’nden Gıda Mühendisi Müge Tekin’in 

de katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Açılış toplantısı ile başlayan denetimde 

inceleme ile ilgili genel bilgilendirmeler-

de bulunuldu. Ürün özellikleri değerlen-

dirmesi, muayene ve deneylerin tespiti, 

dokümantasyon şartları, firma ziyaret-

leri, üretim yeri incelemeleri gerçekleş-

tirildi.

Firma ziyaretleri ve üretim yeri ince-

lemesinde; Çorum Leblebisi’ ne meş-

hurluk unvanı ve doyumsuz lezzetini 

katan geleneksel üretim yöntemi ve 

Çorum nohudunun hammadde olarak 

kullanılması hedefini birleştiren Hüse-

yin Karakuş ile Ömer Faruk Karakuş’un 

Organize Sanayi Bölgesi’nde kurduğu 

leblebi fabrikası, Satılmış Akın’ın sahibi 

olduğu Özlem Kuruyemiş ve Çorum’un 

59 yıllık Leblebi ustalarından Yaşar ve 

Osman Bodur’un sahibi olduğu Lider 

Leblebi yerinde ziyaret ederek 

ve üretim yeri incelemelerinde 

bulunarak, nohudun leblebiye 

dönüşmesinde yapılan tüm 

aşamalar denetlendi. Hüseyin 

Karakuş-Ömer Faruk Kara-

kuş, Satılmış Akın, Yaşar Bo-

dur-Osman Bodur nohuttan 

gerçek Çorum Leblebisi üre-

timi yaptıklarını kanıtlayarak 

denetimden başarıyla geçti.
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Kuruyemiş pazarının her geçen gün 
sağlıklı besin algısı nedeniyle daha 
fazla büyüdüğüne işaret eden Çorum 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ali Bektaş, çekirdekte bulunan 
E vitamini, fındığın kolesterole, kabak 
çekirdeğinin de prostata iyi gelmesi 
gibi nedenlerle kuruyemişin tüketi-
minin ve pazarının hızla büyüdüğü-
nü vurguladı. Ailelerin çocukları için 
“Cips yerine, çerez yesin” mantığı ile 
yaklaştığı için, okul kantinlerine kadar 
ulaşan hatta sosyal sorumluluk pro-
jeleri kapsamında dağıtılan, yaklaşık 
3 milyar dolarlık bir pazar olduğunu 
aktardı. Kuruyemişin, çeşitli bitkilerin 
tohumlarının kurutularak ve işlenerek 
yenilir hale getirilmiş durumuna den-
diğini hatırlatan Bektaş, “Çorum ilimiz, 
leblebisi ile meşhur olması nedeniyle 
kuruyemiş denildiğinde akla ilk gelen 
şehirlerdendir. İhracat yapan firmala-
rın yanı sıra, ilimizde 200 civarında 
esnaf leblebi satışı yapmaktadır” şek-
linde konuştu.

Çorum’da 70’li yıllara kadar leblebi 

üretimi daha fazla olduğunu kayde-
den Bektaş, o dönemde tuğla fab-
rikalarının kurulması ve o işin daha 
fazla gelir getirmesiyle pek çok leblebi 
ustasının işinden ayrılarak, tuğla us-
talığına yapmaya başladığını anlattı. 
Buna rağmen leblebi kültürünün hâ-
len devam ettiğini söyleyen Bektaş, 
“Çorum leblebisi Türk Patent Enstitü-
sü tarafından tescillenmiş; borsamız 
tarafından coğrafi işareti alınmıştır” 
dedi. 

Çorum’da başta leblebi olmak üze-
re, kuruyemiş sektörünü geliştirmek 
amacıyla, üreticilerin bir araya gelerek, 
Çorum Leblebisi Üretim Pazarlama 
Kooperatifi’ni kurduklarını açıklayan 
Bektaş, kooperatifin temel amacının 
ise leblebi başta olmak üzere, kuru-
yemiş üretimi arttırmak, iyi ustaların 
yetişmesine ve sağlıklı, kaliteli kuru-
yemiş üretimine vesile olmak, sektörü 
canlandırmak olduğunun altını çizdi. 
Kuruyemiş için önem arz eden en 
önemli konunun hijyen ve ambalaj ol-
duğunu vurgulayan Bektaş, üretim ve 

KURUYEMİŞ 
TÜKETİMİ 
VE PAZARI 
HIZLA 
BÜYÜYOR
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paketleme konularında da Çorum’daki 
firmaların, el değmeden üretim ve ta-
sarımlı ambalaj yapımı konularında 
da günden güne gelişmekte ve yeni-
lenmekte olduklarını sözlerine ekledi. 
Bunun için de kuruyemiş firmalarımız 
ülke bazında gıda ve ambalaj fuarlarını 
da yakından takip etmekte, sık sık bu 
fuarlarda yerini almaktadırlar.

‘LEBLEBİ ÇEŞİTLİLİĞİ HER GEÇEN GÜN 
ARTIYOR’

Kuruyemişlerin fiyatlarının son yıllarda 
özellikle leblebi ve nohut temelli ola-
rak imalatı yapılan ürünlerde arttığına 
değinen Ali Bektaş, bunun en önemli 
nedeni de leblebilik nohut üretiminin 
az ve kalitesiz olması olarak açıkladı. 
Bu konunun kuruyemiş sektörünün 
önemli sorunları arasında olduğunu 
aktaran Bektaş, “Bu sorunun çözümü 
adına nohut üretiminin daha fazla des-
teklenerek tarım destekleri kapsamına 
alınması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Kuruyemiş çeşitliği bol olan ilimizde, 
özellikle leblebiye olan ilgilinin artırıl-
ması ve günlük tüketimle birlikte he-
diyelik olarak katma değer üretilmesi 
için kuruyemiş firmaları leblebinin tür 
ve çeşitliliğinin arttırılması adına çalış-
makta, 80’e yakın çeşidi yapılan leb-
lebinin, farklı ambalajlarda sunumu ile 
de kuruyemiş çeşitleri içinde ön sıra-
larda yer alması sağlanmaktadır. Ar-
tık el değmeden üretim ve paketleme 
yapan tesislerin ilimizde günden güne 
sayısının artmasıyla da, ülke bazında 
sektördeki yerimiz iyice pekiştirilmiş-
tir.

Çorum Leblebisinin çeşitliliğinin ve 
kalitesinin artırılmasının yanında tüm 
Türkiye de daha fazla tanıtılmasına 
yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Leblebimizin daha çok pazarlara açıl-
masının iyi bir tanıtımla olacağına 
inandığımız için  bu yıl Ekim ayında 
Antalya Ticaret Borsası ve Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliğinin 

“Sizin oraların nesi meşhur?” 

sloganıyla düzenlediği Yö-

resel Ürünler Fuarı Yörex’e 

Çorum Ticaret Borsası olarak 

taze kavrulmuş leblebimizle 

katıldık. 

Ayrıca Leblebi üreticilerimizle 

sık sık bir araya gelerek sek-

törün sorunları ile ilgili görüş 

alışverişinde bulunmaktayız.

Önümüzdeki yılda Çorum 

Leblebisi’nin kalitesinin artı-

rılması ve lezzetinin korun-

masına yönelik olarak kalın 

kabuklu ve kabuğunu çabuk 

atma özelliğine sahip damla 

cinsi nohut üretiminin artı-

rılması yönünde çalışmalar 

yapmaktayız.  
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TÜRK PATENT VE MARKA KURUMUNCA, 
BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI 
DR. FARUK ÖZLÜ ’NÜN KATILIMIYLA 
“1.ULUSAL COĞRAFİ İŞARETLER 
BULUŞMASI” DÜZENLENDİ.  

Ankara’da düzenlenen 1.Ulusal Coğ-
rafi İşaretler Buluşması’nda Çorum’u 
temsilen; Çorum Ticaret Borsası Ge-
nel Sekreteri Funda Ertekin ve Bilim 
Sanayi Teknoloji İl Müdürü Murat 
Ocak katıldı. Çorum Ticaret Borsası 
olarak 14.04.2002 tarihinde tescille-
nerek patenti alınan “Çorum Leblebisi” 
tanıtıldı. Çorum standını Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ve 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan’da zi-
yaret ederek bilgi aldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü, Türkiye’de her yörenin 

kendine has iklim, topoğrafya, toprak 
özellikleri ve ürünleri bulunduğunu, 
bu ürünlere sahip çıkıldığında ekono-
mik veya kırsal kalkınmanın yanında 
ülke değerlerinin de korunduğunu 
kaydetti. Özlü, yöresel ürünlerin coğ-
rafi işaret olarak tescillenmesi ve ko-
rumasının çok önemli olduğuna işaret 
etti. Şu anda Türkiye’de 204 ürünün 
coğrafi işaret tescili bulunduğunu ve 
bu rakamı başlangıç olarak gördük-
lerinin altını çizen Özlü, “Bakanlığımı-
zın bu konuda yaptığı çalışma, 2 bin 
500’ün üzerinde bir coğrafi işaret po-
tansiyeline sahip olduğumuzu göste-
riyor. Unutmayalım ki korumadığınız 
bir değer, zamanla değerini kaybet-
meye mahkûmdur. Bu nedenle, bu 
konuyla ilgili tüm paydaşların birlikte 
hareket etmeleri önem taşıyor.” diye 
konuştu.

1.ULUSAL COĞRAFİ 
İŞARETLER 

BULUŞMASI” 
ETKİNLİĞİNDE 

ÇORUM 
LEBLEBİSİ 
TANITILDI
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TGRT Avrupa Yurt vizyon programının 
yapımcısı ve sunucusu Nuriye Çul-
ha’nın sorularını yanıtlayan Çorum 
Ticaret Borsası Başkanı Ali BEKTAŞ, 
1988 yılında kurulan ilk dönemde sa-
dece borsa kotasyonuna dahil ürün-
lerin tescilini yaparak faaliyet göste-
ren Çorum Ticaret Borsası’nın 2000 
yılından itibaren satış salonunu da 
açarak Çorum halkına hizmet ettiğini 
dile getiren Ticaret Borsası Başkanı Ali 
Bektaş, borsanın gerek kendi sorunla-
rı gerekse bölgesel ve ülkesel sorun-
ların çözümüne aktif olarak katılarak 
bu konuda görüş bildirdiğini söyledi. 

Gelişmeleri yakinen takip ederek sa-
hasında etkin hizmet verme anlayışını 
sürekli kılmayı amaç edindiklerini dile 
getiren Bektaş, bu bağlamda merkez 
ve ilçelerde yaşanan başta kuraklık, 
verim düşüklüğü ve diğer tarımsal so-

runların direkt olarak borsayı da etki-
lediğini ve ilgilendirdiğini ifade etti. 

Borsanın ayrıca serbest piyasa kural-
larının yerleştirilmesinde ve kayıt dışı 
ekonominin önlenmesinde ve bin bir 
zahmet ve emekle üretim yapan çift-
çilerin mallarını en yüksek bedelle sa-
tışa sunduğunun altını çizen Bektaş, 
“Borsamız tüm bu hizmeti daha kaliteli 
sunmak, bölgedeki önemli bir eksikliği 
gidermek ve bu yöndeki talep ve ihti-
yaçları karşılamak, bölgedeki ürünle-
rin kalitesinin Dünya standartlarında 
olmasını sağlamak, kaliteli üretim için 
üreticiyi teşvik etmek, tüketiciyi ürün 
kalitesine karşı güvenli kılmak ve ürün 
kalitesinde AB’nin belirlediği kriterleri 
yakalamak amacıyla tarım ürünleri-
mizin analizleri laboratuarlarımızda 
yapılarak satışa sunulmaktadır” diye 
konuştu. 

YURTVİZYON PROGRAMINDA ÇORUM TİCARET 
BORSASINI KONUŞTUK

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 
Genel Müdürü İsmail Kemaloğ-
lu’nun talimatıyla Eskişehir, Po-
latlı, Konya, Bandırma ve Çorum 
Ticaret Borsalarının satış salon-
larında toplam 25.000 ton buğ-
day satışı yapıldı. Bu bağlamda 
Çorum Ticaret Borsası Elektronik 
Satış Salonunda da 5.000 ton 
buğday satışı yapıldı.

TOPRAK MAHSULLERİ 
OFİSİ (TMO) BORSAMIZDA 
BUĞDAY SATIŞI YAPTI
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Çorum Ticaret Borsası Yönetim Ku-

rulu Başkanı Ali Bektaş Pakistan’ın 

başkenti İslamabad’da gerçekleştirilen 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve 

Sanayi Odası (ECO-CCI) Komiteler & 

22. Yürütme Kurulu ve 15. Genel Kurul 

toplantılarına katıldı.

Türkiye, Afganistan, Azerbaycan, İran, 

Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, 

Pakistan, Tacikistan ve Türkmenistan’ın 

üye olduğu, ECO-CCI’nin 22. Yürütme 

Kurulu toplantısı Pakistan’ın başken-

ti İslamabad’ta gerçekleştirildi. TOBB 

Başkanı ve ECO-CCI Yönetim Kurulu 

Üyesi M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da 

katıldığı toplantıda; Çorum Ticaret Bor-

sası Başkanı Ali Bektaş da yer aldığı 

TOBB heyeti, 11 kişiden oluştu.

TOBB Başkanı ve Ekonomik İşbirli-

ği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası 

(ECO-CCI) Yönetim Kurulu Üyesi M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, ECO ülkelerine iş-

birliğini artırma, korumacılığı ve vizeleri 

kaldırma, ECOTA anlaşması ve tahkimi 

ise hayata geçirme çağrısında bulun-

du. Ulaşım yollarının şeffaf, güvenli ve 

hızlı hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

TOBB Başkanı ve ECO – CCI Yönetim 

Kurulu Üyesi M. Rifat Hisarcıklıoğ-

lu’nun da katıldığı ECO –CCI’nin 22. 

Yürütme Kurulu toplantısında; Pakis-

tan Ticaret Bakanı Khurram Dastgir 

Khan, ECO Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanı ve Pakistan Ticaret ve Sanayi 

Odası Başkanı Zubair Tufail, İran Tica-

ret Sanayiler Madenler ve Tarım Odası 

Başkanı Gholamhossein Shafei, ECO 

Genel Sekreteri Halil İbrahim Akça, 

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk 

Öztürk, Marmaris Ticaret Odası Başka-

nı Mehmet Baysal, Çorum Ticaret Bor-

sası Başkanı Ali Bektaş ve TOBB Kadın 

Girişimciler Kurulu Başkan Yardmcısı 

Ruhsar Pekcan da yer aldı.

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Meh-

met Baysal, Turizm Komitesi Toplantı-

sı’nda, Çorum Ticaret Borsası Başkanı 

Ali Bektaş, Sanayi ve Yatırım Komitesi 

Toplantısı’nda ve TOBB Kadın Girişim-

ciler Kurulu Başkan Yardımcısı Ruhsar 

ECO - CCIECO - CCI

ECO-CCI 
22. YÜRÜTME 
KURULU VE
15. GENEL 
KURUL 
TOPLANTISI
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Pekcan, Kadın Girişimciler Konseyi 

Toplantısı’nda birer konuşma yaptı. Ço-

rum Ticaret Borsası Başkanı Ali Bek-

taş, Sanayi ve Yatırım Komite Başkanı 

olarak yaptığı konuşmada;

“ECO bölgesi olarak, zengin kaynak-

larımız ve ciddi bir insan gücümüz 

var. Altyapılarımızı iyileştirdiğimiz, sa-

nayileşmenin ve yatırımların önünü 

açtığımız zaman ancak gerçek potan-

siyelimizi yakalamamız mümkün ola-

caktır. Bugün hepimiz biliyoruz ki, ya-

tırım olmadan kalkınma sağlanamaz, 

üretim artmaz. Bu sebeple yatırımlar 

ekonominin kalkınma sürecinde büyük 

bir öneme sahiptir. Yabancı yatırımla-

rı çekmek için yatırım ortamını cazip 
hale getirmek, altyapıyı iyileştirmek, 
bürokrasiyi azaltmak ve teşvik sistem-
leri geliştirmek zorundayız. Üretmeden 
tüketmek, ekonomiyi gerçek anlamda 
büyütmüyor. Bölgemizi gerçek anlam-
da üretim üssü haline getirebiliriz. Biz 
hedeflerimize, siz dostlarımıza birlikte 
ulaşmak istiyoruz. İşbirliğimizi tamam-
layıcılık unsuruyla artırdıkça, ortak 
huzurumuz ve zenginliğimiz de hızla 
artacaktır. Birlikte çalışmalı, üretmeli 
ve geleceğimizi birlikte planlamalıyız. 
Çünkü biz Türk iş dünyası olarak, ECO 
bölgesinde ortak bir refah alanının ya-
ratılmasını istiyoruz” ifadelerini kullan-
dı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-

cıklıoğlu, Çorum Ticaret Bor-

sası Yönetim Kurulu Başkanı 

Ali BEKTAŞ ile beraberindeki 

heyet, Pakistan Cumhurbaş-

kanı Mamnoon Hussain ile 

görüştüler.

ECOTA’nın hayata geçirilmesi, 

vize konusundaki sıkıntıların 

giderilmesi, ipek yolunun ye-

niden canlandırılması, ortak 

gümrük birliğine geçilmesi, 

ticaretin geliştirilmesine ilişkin 

çok önemli konularda görüş-

meler yapıldı. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-

cıklıoğlu, Çorum Ticaret Bor-

sası Yönetim Kurulu Başkanı 

Ali BEKTAŞ ile beraberindeki 

heyet, Pakistan Maliye Baka-

nı Senatör Muhammet Ishaq 

Dar, Türkiye’nin Pakistan Bü-

yükelçisi Sadık Babür Girgin 

ve ilgili Bakanları ziyaret et-

ti.
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KONSEY
TOPLANTISI

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kuru-

lu Başkanı Ali Bektaş’ın konsey üyesi 

olarak katıldığı, ticaret borsalarının so-

run ve çözüm önerilerinin ele alındı-

ğı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Ticaret Borsaları Konsey Top-

lantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-

cıklıoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı Faruk Çelik ve Gümrük ve Ti-

caret Bakanı Bülent Tüfenkci ile kon-

sey üyelerinin katılımıyla TOBB İkiz 

Kuleler’de gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Konsey 

toplantısının açılışında yaptığı konuş-

mada, 2016 yılında herkesi yoğun bir 

çalışma gündemi beklediğini söyledi. 

Küresel piyasalarda her gün yeni bir 

çalkantı yaşandığını belirten Hisarcık-

lıoğlu, “Dünya ekonomilerinde belir-

sizlik devam ediyor. Avrupa’da ekono-

mik büyüme bir türlü kalıcı olamıyor. 

Tüm bu olumsuzluklara rağmen, Tür-

kiye ekonomisi ve reel sektörümüz, 

sağlamlığını gösteriyor. Geçen sene 

itibariyle yüzde 4 civarında bir büyü-

me yakaladık. 720 bin kişiye yeni is-

tihdam sağladık” dedi.

“Tarım ülkemizin kalıcı servet 
alanı”

Milli tarım politikamız; bu tasavvuru 
oluşturmak, bunun kurumsallaşması-
nı sağlamak, bu yönde düzenleme ve 
uygulama yapmak olmalı. Bugün ta-
rım, Türkiye’nin önemli sektörlerinden 
birisi. Sadece ekonomik değil, kültü-
rel kodları da olan, bir hayat tarzıdır. 
Dahası tarım, ülkemizin kalıcı servet 
alanıdır. Ama biz elimizin altındaki bu 
serveti kullanamıyoruz. 

Avrupa ile Gümrük Birliği’ne girdik. 
Böylece sanayimiz değişti, küresel 
sisteme entegre oldu. Ama tarım aynı 
kaldı. Bunun olumsuz sonuçlarını bu-
gün hepimiz hissediyoruz. Dünyada 
gıda fiyatları düşüyor. Ama Türki-
ye’de artıyor. İlginçtir, bundan üretici 
de faydalanamıyor. Herkes şikayet 
ediyor. Şehirlerde yaşam daha pahalı 
hale geliyor. Gıda sanayinin rekabet-
çiliği olumsuz etkileniyor. Zira birçok 
üründe verim artmış olsa da hala AB 
düzeyinin altında. Bunun yansımasını 
ihracatta görüyoruz. Bizden çok daha 
küçük yüzölçüme sahip Danimarka, 

“Tarım ülkemizin kalıcı 
servet alanı”
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Polonya, Belçika, Hollanda bizden 

daha fazla tarımsal ihracat yapabili-

yor. 

İşletme ölçeklerinin küçük olması da 

ayrı bir sorunumuz. Şehirleşme ve 

kontrolsüz arazi kullanımı yüzünden, 

Türkiye’nin ekilebilir alanı her sene 

azalıyor.  Tarımsal girdilerin büyük kıs-

mını dışarıdan alıyoruz. Gübre, ilaç ve 

makinaların çoğu ithal. Döviz kurların-

daki artışın en çok olumsuz etkilediği 

sektörlerin başında tarım geliyor.

Öte yandan bizde 5,5 milyon kişi 

tarımda çalışıyor gözüküyor. Tarım-

da çalışan kişi başı üretimimiz yıllık 

10,500 dolar civarında. Fransa, İtalya, 

İspanya’da ise 50 bin dolarlarda. Yani 

bizdeki üreticiden 5 kat daha fazla 

üretip kazanabiliyorlar. 

Peki, oradaki çiftçinin fazladan 2 kolu 

mu var? Hayır. Aradaki fark, daha iyi 

tasarlanmış bir sistemin getirdiği fark-

tır. Tarımı ülkemiz için yeni bir fırsat 

ve gelir alanı görmeliyiz. Bizdeki 5,5 

milyon üretici, Avrupa standardın-

da üretim yapabilse, tarımsal üretim 

hacmimiz şu anki 60 milyar dolar 
düzeyinde kalmaz. 275 milyar dolara 
yükselmiş olur. Yani bir anda ülkemiz 
milli geliri 215 milyar dolar artar. Kişi 
başı gelirimizse 2,700 dolar daha 
fazlalaşır.”

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik ise konuşmasında, Türki-
ye’de yaklaşık 24 milyon hektar tarı-
ma elverişli arazi, 14,6 milyon hektar 
mera, 1 milyon hektar su alanları ve 3 
milyon çiftçi bulunduğunu kaydede-
rek, bu potansiyelin çok iyi değerlen-
dirilmesi gerektiğine işaret etti. Türki-
ye’nin üretici, sanayici memnuniyeti 
ve gıda arz güvenliği konusunda ken-
dinden emin bir ülke noktasında ol-
ması gerektiğinin altını çizen Çelik, 
“Ticaret borsalarını, tarımsal üreti-
mimizin değerini bulacağı mekanlar 
olarak görüyoruz. Tarımsal üretimde 
fiyat dalgalanmaları üretici ve tüketi-
ciyi mağdur ediyor. Onun için ticaret 
borsalarının etkin şekilde piyasanın 
içinde olmaları önem arz ediyor” diye 
konuştu.

Hisarcıklıoğlu, “Biz TOBB olarak, 

Odalarımız ve Borsalarımız-

la birlikte, tarımdaki dönü-

şümün gerçekleşmesi için 

çalışacağız. Sıkıntılar nok-

tasında, elbette en büyük 

önceliğimiz, memleketin ta-

mamında huzur ve güven 

ortamının güçlendirilmesidir. 

Çünkü huzur olursa ticaret 

olur. Ticaret olursa refah ve 

zenginlik gelir” dedi.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI 
TÜFENKCİ

Türkiye’de gerçek anlamda 

ilk resmi borsanın 2 Aralık 

1873’de kurulduğunu ifade 

eden Tüfenkci, bu tarihten 13 

yıl sonra da ticaret borsala-

rının kurulduğunu anımsattı. 

Türkiye’de şu anda 113 tica-

ret borsası olduğuna dikka-

ti çeken Tüfenkci, bunların 

58’inin illerde, 55’inin de il-

çelerde yer aldığını kaydetti.

Ticaret borsalarının işlem 

hacimlerine ilişkin bilgi ve-
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ren Tüfenkci, şöyle devam 

etti: “2002-2015 dönemin-

de ticaret borsalarının işlem 

hacmi açısından mukayese 

edecek olursak, 2002’de 

110 ticaret borsamız vardı ve 

işlem hacmi 17 milyar 200 

milyon liraydı. Bunların için-

de 1 milyar lira üzeri işlem 

yapan borsa sayısı 3 idi. Bu-

gün 113 ticaret borsamızın 

işlem hacmi 172,2 milyar li-

radır. Yani 2002-2015 yılları 

arasında borsalarımızın işlem 

hacmi 10 kattan fazla artmış-

tır. 2002-2015 döneminde 

borsa derinliği ve işlem ka-

pasitesi açısından önemli 

bir yükseliş bulunmaktadır. 

Ancak genel olarak ticaret 

borsalarının mevcut kapasi-

tesi ile tarımsal ürün piyasa-

larında sürdürülebilir, istikrarlı 

fiyat yapısını tesis etmek için 

daha çok çalışmak gerek-

mektedir” dedi.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
ÇELİK

Çelik, dünyada 1 milyar insanın aç, 2 
milyar insanın yoksul olduğunu ifa-
de ederek, 2050 yılında nüfusun 10 
milyarı bulacağını söyledi. Tarıma el-
verişli 5 milyar hektar dünya arazisin-
den 1,3 milyar hektarının kullanıldığını 
anlatan Çelik, 2050 yılında 10 milyar 
insanın 1,3 milyar hektar araziyi bula-
mayacağını vurguladı. 

Türkiye’de yaklaşık 24 milyon hek-
tar tarıma elverişli arazi, 14,6 milyon 
hektar mera, 1 milyon hektar su alan-
ları ve 3 milyon çiftçi bulunduğunu 
kaydeden Çelik, bu potansiyelin çok 
iyi değerlendirilmesi gerektiğine işa-
ret etti. Türkiye’nin üretici, sanayici 
memnuniyeti ve gıda arz güvenliği 
konusunda kendinden emin bir ülke 
noktasında olması gerektiğinin altını 
çizen Çelik, “Ticaret borsalarını, ta-
rımsal üretimimizin değerini bulacağı 
mekanlar olarak görüyoruz. Tarımsal 
üretimde fiyat dalgalanmaları üretici 
ve tüketiciyi mağdur ediyor. Onun için 
ticaret borsalarının etkin şekilde piya-

sanın içinde olmaları önem arz ediyor” 

diye konuştu.

“Lisanslı depoculuğun önünü 
açacağız’’

Bakanlık görevine başladığında de-

ğerlendirmeler yaptığını anlatan Çelik, 

“Lisanslı depoculuğun önündeki engel 

biziz. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 

olarak biz engel olmuşuz. Kamu de-

ponun içinde olduğu sürece, lisanslı 

depoculuk nasıl gelişir. Bir de destek 

çıkarmışız, lisanslı depoculuğa yüzde 

50 kira desteği veriyormuşuz. Karşı-

lasak bir şey ifade etmiyor ki çünkü 

kamu işin içinde. Olmamız gereken 

yerde olmamız, olmamamız gereken 

yerden elimizi çekmemiz gerekiyor. 

Gerekli talimatı verdim, hızlı bir şekilde 

lisanslı depoculuğun önünü açacak ve 

bu konuda atılması gereken ne adım 

varsa bakanlık olarak bir atmaya hazır 

olduğumuzu belirtmek istiyorum” de-

ğerlendirmesinde bulundu.

Çelik, canlı hayvan borsalarının hay-

vancılığın gelişmesi için son derece 

önemli olduğuna da dikkati çekti. 
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Borsamız, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin  
yıl dönümünde şehitlerin anısına borsa 
kompleksi ve Hürriyet meydanında Va-
tandaşlara helva dağıttı.

Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Bektaş, 
millet olarak varlığımızı devam ettirebili-
yorsak bunu vatan için canlarını feda et-
mekten çekinmeyen şehitlerimize borçlu 
olduğumuzu ifade ederek, “Bizlere düşen 

ecdadımızdan emanet aldığımız bu top-

rakları canımızdan aziz bilerek bu vatan 

için şehit düşen yüz binlerce kahramanı-

mızı yüreğimizde saygıyla yaşatmak ve 

bizden sonraki nesillere bu güzel toprak-

ları sonsuza kadar barış ve huzur içinde 

dünyanın en çağdaş ve en gelişmiş ülkesi 

yapmaktır. Bu bizim ’Çanakkale geçil-

mez’ dedirten ecdadımıza olan en bü-

Aylık olarak yayınlanan Platin Ekono-
mi Dergisi Mart ayı sayısında Çorum 
özel eki yayınlandı.

Ç o r u m ’ u n 

tarihi, doğal güzellikle-

rinin yanında ekonomisinin loko-

motifi olan sanayisinden, tarımsal 

faaliyetlerine kadar bir çok alanda 

tanıtımı yapılan dergide; Çorum 

Milletvekili ve TBMM İdare Ami-

ri Salim Uslu, Belediye Başkanı 

Muzaffer Külcü, Hitit Üniversitesi 

Rektörü Prof.Dr.Reha Metin Al-

kan, Ticaret Borsası Yönetim Ku-

rulu Başkanı Ali Bektaş, Ticaret 

ve Sanayi Odası Başkanı Çetin 

Başaranhıncal, Osmancık Bele-

diye Başkanı Hamza Karataş ile 

sanayicilerimizin Çorum’a dair 

söyleşileri yer aldı. Çorum Ticaret 

Borsası Başkanı Ali Bektaş’ın Ço-

rum Ticaret Borsası’nı tanıtan ve  

faaliyetleri hakkında bilgi veren  

makalesi yayımlandı.

ŞEHİTLERİMİZ 
ANISINA HELVA 
DAĞITTIK

yük borcumuzdur. Çanakkale 

Zaferinin yıl dönümünde başta 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 

silah arkadaşları olmak üzere, 

Çanakkale şehitlerimizi ve kah-

raman gazilerimizi bir kez daha 

minnet ve rahmetle yad ediyor, 

onların aziz hatıraları önünde 

saygıyla eğiliyoruz” dedi. 

Ticaret Borsası • Sayı: 4 • Yıl: 4 • Ocak’16-Temmuz ‘17  37



TARIM VE KIRSAL KALKINMA 
YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ 
KAPSAMINDA PROJE ALMAYA HAK 
KAZANAN YATIRIMCILAR BORSAMIZDA 
BİR ARAYA GELDİLER.

Çorum Ticaret Borsası ev sahipliğin-

de, gerçekleştirilen toplantıya Adalet 

ve Kalkınma Partisi Çorum Milletvekili 

ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komis-

yonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Vali 

Yardımcısı Adem Saçan, Ak Parti İl 

Başkanı Mehmet Karadağ, AK Merkez 

İlçe Başkanı Erhan Akar, Gıda Tarım 

ve Hayvancılık İl Müdürü Erkan Elfaz 

Ermiş, Kurum ve Kuruluş Temsilcileri, 

Borsa Meclis üyeleri, İş adamları ve 

Borsa üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan 

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş, 

Borsa olarak üretici ve tüccara en iyi 

hizmet vermenin gayreti içinde olduk-

larını söyledi ve Borsa hakkında genel 

bilgilendirmelerde bulundu. Çorum’da 

tarım projeleri için verilecek olan des-

teklerin, ekonomiye önemli katkılar 
sağlayacağını söyleyen Bektaş, “Ço-
rum çiftçisine verilecek olan 12 Milyon 
TL’lik destek aynı bir tohum gibidir. Bu 
paralar Çorum ekonomisine ve tarımı-
na katkı sağlayacaktır. Çorum’da tarım 
sektörü canlanacaktır. Çorum’da tarım 
sektörünün gelişmesi için birlik ve be-
raber olmalıyız. Projeleri değerlendi-
rilip yatırımları onaylanan 23 firmayı 
tebrik edip, yatırımlarının hayırlı olma-
sını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Çorumda 2006 yılından bu yana “Kır-
sal Kalkınma Yatırımları Destekleme 
Programından 54 projeye 12 milyon 
786 bin TL. hibe desteği sağlandığını 
söyleyen Adalet ve Kalkınma Partisi 
Çorum Milletvekili ve Tarım, Orman 
ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ahmet 
Sami Ceylan ise, 2007 yılında ise şu 
ana kadar aynı programa 23 projenin 
başvurduğunu ve tamamının onay-
landığını bildirdi. Bu projelerin toplam 
bedelinin 24 milyonu bulduğunu be-
lirten Milletvekili Ceylan, “Çelik silo, 

KIRSAL 
KALKINMA 
YATIRIMLARI
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kapasite artırımı, paketleme ve çiftlik 
faaliyetleri gibi farklı alanları kapsayan 
bu projeler bittiğinde girişimcilerimi-
ze 12 milyon hibe desteği ödenecek. 
2017 yılı sonunda ise 77 proje karşılı-
ğında 25 milyon hibe desteği alınması 
hedefleniyor.” diye konuştu. Tarımsal 
destekler kapsamında 2002 yılından 
bu yana Çorum’a 1 milyar 100 mil-
yon TL. Ödendiğini kaydeden Ceylan, 
2016 yılı ödemelerinin tamamlanma-
sıyla bu rakamın 1 milyar 200 milyo-
na ulaşacağını söyledi. Makine ekip-
manları desteğinde 4305 projeye 16 
milyon 671 bin TL. hibe desteği öden-
diğini, 2016 yılında başlayan Genç 
Çiftçi Projesi kapsamında ise 211 çiftçi-
miz 6 milyon 330 bin lira karşılığında 
desteklenmiş olup, 2017 yılı başvuru-
ları Cuma günü itibarıyla başlamıştır.” 
dedi. Millî Tarım Projesi kapsamında 
Çorum’un düve üretim merkezleri 
içerisine alındığını anımsatan Ceylan, 
“2017 yılında 500 baş üzeri düve üre-
tim istasyonu yüzde 50 hibe desteği 
ile kurulacaktır. Ayrıca Alaca ve Sun-

gurlu ilçelerinde Organize Hayvancılık 
Bölgesi çalışmaları başlatılmıştır. Yine 
Millî Tarım Projesi kapsamında ilimiz 
mera hayvancılığı için desteklenecek 
iller arasındadır. Küçükbaş ve manda 
yetiştiriciliği de desteklenmekte, halk 
elinde ıslah projesinde küçükbaş hay-
vancılıkta 3 proje, manda yetiştiricili-
ğinde ise 1 proje desteklenmektedir. İl 
Özel İdaresi’nden yapılan desteklerle 
ilçelerde ayva ve bağ çilek bahçeleri 

kurulmakta, köylere 20 süt 

soğutma tankının dağıtımı da 

bu hafta bitmiştir.” şeklinde 

konuştu.

Toplantı sonunda Çorum 

Ticaret Borsası Başkanı Ali 

Bektaş, Çorum’a sağlanan 

tarımsal destekler nedeniyle 

Milletvekili Ceylan’a teşekkür 

etti. 
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MÜŞTEREK
KONSEY
TOPLANTISI

TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Kon-

seyi, TOBB Ticaret Odaları Konseyi, 

TOBB Sanayi Odaları Konseyi, TOBB 

Deniz Ticaret Odaları Konseyi ile TOBB 

Ticaret Borsaları Konseyi’nin müşterek 

toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hi-

sarcıklıoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı 

Bülent Tüfenkci ve Konsey Başkanla-

rı’nın katılımlarıyla TOBB İkiz Kuleler’de 

gerçekleştirildi. Müşterek Konsey Top-

lantısı’na, Çorum Ticaret Borsası Yöne-

tim Kurulu Başkanı ve Ticaret Borsaları 

Konsey üyesi Ali Bektaş da katıldı. 

Müşterek Konsey Toplantısı’nda konu-

şan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, TOBB’un demokrasi şehitleri için 

toplandığı yardımın 27 milyon liraya 

ulaştığını söyledi. Yardım kampanya-

sının halen devam ettiğini belirten Hi-

sarcıklıoğlu, “Tarihe geçen bu destansı 

demokrasi mücadelesinin şehit ve ga-

zileri için devletimizin başlattığı yardım 

kampanyasında da, bu camia bir rekor 

kırdı. TOBB, Odalar ve Borsalar olarak 

tam 27 milyon lira yardım topladık, 

daha da devam ediyoruz. Bu camiayla 

iftihar ediyorum” dedi. 

Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşma-
da, “15 Temmuz’daysa bunlardan daha 
sinsi olan ama aynı hainlikteki FETÖ 
örgütünü gördük. Hem Türkiye siyaseti 
hem de Türkiye ekonomisi için tarihi bir 
stres testi oldu. Milletin dirayetiyle bu test 
başarıyla geçildi. Çok şükür ekonomimiz 
çok fazla yara almadan bu darbe girişimi-
ni atlattı. Şimdi ekonomiyi normalleştirme 
ve somut adım atma zamanı. Yapısal re-
formlara ve küresel rekabette bizi öne çı-
karacak adımlara her zamankinden daha 
fazla ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.

Özellikle de böyle bir dönemde olumlu 
işler yapmak ve ekonomiyi tanıtmanın 
çok daha önemli hale geldiğini bildiren 
Hisarcıklıoğlu, Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı, TOBB ve İŞKUR olarak 
Türkiye ekonomisinin istihdam dostu bü-
yümesini daha da güçlendirecek Mesleki 
eğitim ve istihdam seferberliği başlattıkla-
rını hatırlattı. 

TOBB olarak yıllardır ‘’Güçlü Ekonomi ve 
Kaliteli Demokrasi” sözünü vurguladıkla-
rını anlatan Hisarcıklıoğlu, bu ikisinin birbi-
rini tamamlayan bir bütün olduğunu söy-
ledi. Bunlardan birisi olmadan diğerinin 
olmayacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu, 
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“Sağlamlığı tescillenmiş demokrasimiz-
le, siyasi partilerimiz arasında başlayan 
mutabakat zeminiyle, halkımızdaki birlik 
beraberlik duygularıyla, geleceğe daha 
olumlu bakıyoruz. Siyasetteki mutaba-
kat ortamının, piyasalardaki güveni artı-
racağına ve ekonomimize yeni bir ivme 
kazandıracağına inanıyoruz. Hükümeti-
mizin, son dönemde özel sektörü rahat-
latan, Vergi ve Prim borçlarının yeniden 
yapılandırılması, İş ve Yatırım ortamını 
iyileştiren düzenlemeler, Damga Vergi-
sinde sağlanan kolaylıklar gibi adımları-
nı takdirle karşılıyoruz” diye konuştu.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ
Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Müşterek Konsey Top-
lantısı’nda yaptığı konuşmada, Bakanlık 
olarak iş dünyasıyla iş birliğine devam 
edeceklerini söyledi. Küresel finans kri-
zinin etkilerinin halen görüldüğünü be-
lirten Tüfenkci, bazı ülkelerde ise sorun-
ların derinleştiğini ifade etti. Tüfenkci, 15 
Temmuz’da yaşanan hainliğe rağmen 
halkın demokrasinin yanı sıra ekonomi-
ye de sahip çıktığına dikkati çekti. Terör 
örgütleriyle mücadele ederken bir yan-
dan da ekonomik iyileşmeye yönelik 
çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile geti-
ren Tüfenkci, “Ne yaparlarsa yapsınlar, 
üretmeye devam edeceğiz. Kim ne ya-
parsa yapsın, ekonomimizi büyütmeye 
devam ediyoruz. Buna da kesintisiz de-

vam edeceğiz inşallah.” değerlendirme-
sinde bulundu.

Konsey Başkanları konuştu
Toplantının açılışında konuşan Konsey 
Başkanları da görüşlerini kamuoyu ile 
paylaştı. TOBB Ticaret Borsaları Konsey 
Başkanı Abdullah Özdemir, iyi niyetli fir-
malar ile kötü niyetli firmaların birbirinden 
dikkatli bir şekilde ayıklanmasını istedik-
lerini belirtirken, her türlü haksız rekabet 
ile mücadele edilmesi gerektiğinin altını 
çizdi. Özdemir, banka kredilerinin kul-
landırılmasında kolaylık talep ettiklerini 
kaydetti.

TOBB Deniz Ticaret Odaları Konsey 
Başkanı Sefer Kalkavan darbe girişiminin 
ekonomi üzerindeki etkilerine işaret etti. 
Gemi ve yat ihracatının yüzde 80 ora-
nında düşmesine rağmen, asla umutsuz 
olmadıklarını ve Türkiye’nin gücüne, ge-
leceğine inandıklarını bildiren Kalkavan 
“Sektörümüz gelecek için umutludur. 
Dünyanın en kaliteli gemi, yat, denizaltı 
modernizasyonu ve benzeri işleri yapa-
bilen bir kabiliyete sahibiz” dedi.

TOBB Sanayi Odaları Konseyi Başkanı 
Erdal Bahçıvan ise refahı artırmanın yo-
lunun sanayiden geçtiğini vurguladı. Tür-
kiye’nin zor bir dönemden geçtiğinin altını 
çözen Bahçıvan, 15 Temmuz’un ardından 
hükümetin ekonomi alanında hızlı ve et-
kin tedbirler almasının sevindirici oldu-

ğunu söyledi. Erdal Bahçıvan, 

“Şimdi artık üretime odaklanma 

zamanı” diye konuştu.

TOBB Ticaret Odaları Konse-

yi Başkanı Ekrem Demirtaş da 

son bir yılda çok önemli geliş-

melerin yaşandığını hatırlatarak, 

“Bizim yaşadıklarımızı başka bir 

ülke yaşasa belki de param-

parça olurdu” dedi. Demirtaş, 

küresel ekonomideki olumsuz-

ların halen devam ettiğini dile 

getirirken, “Ama biz yine dimdik 

ayaktayız. Ekonomimiz bir kez 

daha önemli bir sınavdan geç-

miştir” dedi.

TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları 

Konseyi Başkanı Osman Yıldı-

rım da konuşmasında liyakatin 

önemine vurgu yaparken “Ba-

ğımsız ve güçlü bir ekonomi, 

bizi güven içinde yaşatacak en 

önemli kalkandır” diye konuş-

tu. Girişimcilerin ve yatırımların 

desteklenmesi çağrısında bu-

lunan Osman Yıldırım, herkesin 

aynı gemide bulunduğu ifade 

etti. Yıldırıl, son zamanlarda fi-

nans sektörünün kötü sınav-

lar verdiğine işaret ederken, iş 

mahkemelerinden sürekli iş 

dünyası aleyhine karar çıktığı-

na vurgu yaptı. 
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MÜŞTEREK
KONSEY
TOPLANTISI

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kuru-

lu Başkanı ve TOBB Ticaret Borsaları 

Konseyi üyesi Ali Bektaş ile Çorum Ti-

caret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı ve TOBB Ticaret ve Sanayi 

Odaları Konseyi üyesi Çetin Başaran-

hıncal, Ankara’da düzenlenen, Ekono-

mi Bakanı Nihat Zeybekçi ile Gümrük 

ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi’nin 

de iştirak ettiği Oda Borsa Konseyleri 

Müşterek Toplantısına katıldı.

TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğ-

lu’nun ev sahipliğinde, Ekonomi Bakanı 

Nihat Zeybekçi ile Gümrük ve Ticaret 

Bakanı Bülent Tüfenkçi’nin teknik ve 

idari üst düzey kadrolarıyla katıldığı 

Müşterek Konsey toplantısında, Bek-

taş ve Başaranhıncal ilimizin ekonomik 

ve ticari sorunlarını, talep ve önerilerini 

paylaştılar.
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E-BELGEÇorum Ticaret Borsası, Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği (TOBB) ile yaptığı 

protokolle Elektronik Belge Dağıtım 

Sistemi’ni üyelerinin kullanımına sun-

du.

Çorum Ticaret Borsası’na kayıtlı üyeler, 

ihtiyaçları olan Faaliyet Belgesi, Sicil 

kayıt sureti, Sicil Kayıt levhası belge-

lerini Borsa’ya gelmeden yeni online 

işlemler sistemi üzerinden işyerlerinde 

evlerinde online olarak alabilecekler. 

Bunun yanı sıra Çorum Ticaret Borsası 

üyesi firmalar, online tahsilat işlemi için 

sistem üzerinden borç durumlarını sor-

gulayabilecek ve aidatlarını kredi kartı 

ile ödeyebileceklerdir.

ELEKTRONİK  BELGE HİZMETİ NEDİR?

Online Belge Hizmeti kısaca:   İsteyen 

üyelerin  internet   üzerinden sisteme 

kayıt olduktan sonra   borsadan almış 

oldukları belgeleri, internet üzerinden 

de  almalarıdır.

Bu  projenin  amacı  iş hayatını kolay-
laştırmaktır. Proje Tam kapasite ola-
rak   kullanılmaya   başlandığında   iş 
hayatına çok büyük kolaylıklar sağla-
yacaktır.   Üyeler zaman harcamadan 
sistem üzerinden belge sahibi olabi-
leceklerdir.   İl dışında olup belgeye ih-
tiyaç duyan üyelerimiz   oldukları böl-
geden anında internet üzerinden belge 
sahibi olacaklardır.

KAYIT İÇİN YAPILMASI GEREKEN SİSTEM 
ÜZERİNDEKİ İŞLEMLER NELERDİR?
Çorum Ticaret Borsası’nın web say-
fasında Online Belge Hizmeti butonu 
tıklanıp veya  https://ebelge.tobb.org.tr 
adresi üzerinden giriş yapıldıktan son-
ra açılan pencere de  Çorum Ticaret 
Borsası’nın adı seçilerek, vergi kimlik, 
T.C. numarası, Borsa Üye sicil numa-
rası girildikten sonra mail ve cep tele-
fonu girilmesi gerekmektedir. Bura da   
en önemli nokta  üyenin cep telefonu 
numarasının Borsa üyelik sisteminde 
doğru şekilde kayıtlı olmasıdır. 

Üyelik kaydını gerçekleştire-

meyen, teknik destek almak 

isteyen üyelerimiz ise borsa 

ile irtibata geçip telefonlarını 

güncellemeleri ve güncellen-

miş telefon bilgilerinin sisteme 

kayıt edilmesi gerekmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliğinin hayata geçirdiği ve 

Borsamızın gerekli altyapı 

çalışmalarını yaparak ortak 

olduğu projenin   tüm üyele-

rimize ve iş dünyasına hayırlı 

olmasını  diliyoruz. 
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Çorum Ticaret Borsası Yöne-

tim Kurulu Başkanı Ali Bektaş, 

“Borsa kompleksi imar ve alt-

yapı çalışmaları ile yeni yapı-

lan hayvan pazarı konusunda 

Belediye Başkanı Sayın Mu-

zaffer Külcü’ye teşekkür edi-

yorum” dedi

Çorum Ticaret Borsası Yöne-

tim Kurulu Başkanı Ali Bektaş 

ve ekibi dört yıl boyunca yap-

tıkları çalışmaları anlatmak ve 

görüş alışverişinde bulunmak 

üzere buğday pazarı esnafı ile 

istişare toplantısı düzenledi.

Toplantıya çok sayıda Ticaret 

Borsası üyesi katıldı. Toplantıda Yöne-

tim Kurulu Başkanı Ali Bektaş, Meclis 

Üyeleri ve Yönetim Kurulu üyeleri hazır 

bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı Ali 

Bektaş Üyelerine en iyi şekilde hizmet 

vermeye kararlı olduklarını dile getire-

rek, “İstişare etmek, ortak akıl üretmek, 

yönetim anlayışımızın temel ilkesidir.” 

dedi.

Göreve geldikleri günden bugüne ya-

pılan hizmetler hakkında genel bir bilgi 

veren Bektaş, “Tam bir tasarruf uygula-

ması yaparak, borsamızda alınan tescil 

ücreti oranını sizlerin istediği gibi binde 

ikiden, binde bire düşürerek tescil ora-

nını %50 düşürmemize rağmen hizmet 

kalitemizi %100 artırdık. Borsa komp-

leksi yapımı nedeniyle daha önceden 

oluşan milyonluk borçlarımızı ödedik. 

Borsa kompleksinin üzerine yapıldığı 

arazinin tapusu üzerindeki şerhi kal-

dırarak, borsamızın müstakil tapusunu 

aldık. Borsa kompleksi altyapı, yağmur 

suyu şebekesi, asfalt çalışmalarımızı ve 

tadilat projelerimizi tamamladık. İnşaat 

ruhsatımızı aldık. Borsa kompleksi imar 

ve altyapı çalışmaları ile yeni yapılan 

hayvan pazarı konusunda Belediye 

Başkanı Sayın Muzaffer Külcü’ye te-

şekkür ediyorum. Modern teknolojinin 

son imkânlarını en güzel şekilde uygu-

lamaya çalışarak aldığımız yeni cihaz-

larla yenilenen yetkili sınıflandırıcı lisan-

ÇTB ÜYE 
TOPLANTISI
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sına sahip laboratuvarımız sayesinde 

gerçek değerini bulan ürünlerin, satış 

salonumuzda uyguladığımız elektronik 

satış sistemi ile de hakkaniyetli ve adil 

bir şekilde satışını yapıyoruz. Ayrıca, 

siz üyelerimizin borsamıza geldiğinizde 

tüm işlemlerinizi halledebilmesi, kısaca 

üye memnuniyetini gerçekleştirmek 

amacıyla, tüm servisleri birleştirerek 

tek bir mekânda hizmet vermeye baş-

ladık. Borsamız gerek kendi sorunları-

nın, gerekse üyelerimizin sorunlarının 

çözümüne aktif olarak katılan ve bu 

konularda görüş bildiren bir kurumdur. 

Bu görevimizin de bilincinde olarak; 

Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı nez-

dinde yaptığımız yoğun lobi faaliyetle-

riyle haksız rekabetin önüne geçilmesi 

amacıyla, pirinçte uygulanan KDV ora-

nının %8’den %1’e indirilmesi, gübrede 

ve yemde KDV oranlarının kaldırılması 

sonucuna katkı sağladık. Üyelerimizin 

yaşamış olduğu ekonomik sıkıntılardan 

bir nebze kurtulabilmesi, rahat bir nefes 

alabilmeleri için camia olarak iştiraki ol-

duğumuz Kredi Garanti Fonu kefaleti ile 

“Nefes Kredisi” adı altında yıllık %9,90 

faiz oranı ile kredi kullanmalarını sağla-

dık. TOBB ve Borsamız olarak gıda yar-

dımları ve ilköğretim öğrencilerine yapı-

lan kırtasiye ve giyim yardımları gibi her 

zaman sosyal hizmetlerde bulunduk. 

İlimizin ara eleman ihtiyacını karşıla-

mak üzere yaptırılan TOBB-OSB Mes-

leki ve Teknik Anadolu Lisesi 

ile eğitime verdiğimiz önemi 

gösterdik. Borsamıza, bir dizi 

denetimler sonucunda, mec-

lisimiz ve çalışan arkadaşları-

mızın özverili çabaları ile yap-

tım değil, yaptık anlayışıyla 

yani takım çalışması netice-

sinde hak ettiği takdiri alarak,5 

yıldızlı akredite borsa unvanı 

kazandırdık. Böylece, İç Ana-

dolu’nun yıldızlı borsalarından 

olduk.” dedi.

Borsayı daha da ileri seviye-

lere çıkarabilmek için birlikte 

hareket edilmesi gerektiğini 

vurgulayan Bektaş, katılımcı-

ları tek tek dinleyerek, birçok 

konuda fikir alışverişinde bu-

lundu. 

Toplantılarda üyelerin Borsa´-

dan daha iyi hizmet alabilme-

si için düzenlenen üye anket 

formu da dolduruldu. Toplantı 

sonrası Yönetim Kurulu Baş-

kanı Ali Bektaş toplantıya ka-

tılan üyelere ayrı ayrı teşekkür 

etti. 
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ÇORUM’UN 
5 YILLIK 
STRATEJİK 
PLANI 
HAZIRLANIYOR

Çorum Valisi ve Orta Karadeniz Kal-

kınma Ajansı (OKA) Yönetim Kurulu 

Başkanı Sayın Necmeddin KILIÇ’ın 

talimatları doğrultusunda hazırlanan 

Çorum İl Stratejik Gelişim Planı ça-

lışmaları kapsamında, Orta Karade-

niz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından 

düzenlenen, Çorum’un önümüzdeki 

5 yıllık stratejik planının konuşulduğu 

2017-2021 Çorum İl Strateji Planı İsti-

şare toplantısında konuşan Çorum Va-

lisi Sayın Necmeddin KILIÇ, Çorum’u 

STK’larla birlikte yönetmenin önemine 

vurgu yaparak; “Çorum’u yönetirken 

STK’lara sık sık müracaat edeceğiz” 

diye konuştu.

İstişare toplantısına Çorum Valisi Sayın 

Necmeddin KILIÇ ile birlikte Vali Yar-

dımcısı Adem Saçan, Çorum Belediye 

Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Ço-

rum Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş 

ve Yönetim Kurulu üyeleri, Çorum TSO 

Başkanı Çetin Başaranhıncal, kamu 

kurum müdürleri, daire amirleri ve STK 

temsilcileri katıldı.

Çorum’un 2017-2021 yılları arasında 5 

yıllık süreçte tarım ve kırsal kalkınma; 

altyapı ve ulaştırma; asayiş ve yerel 

kamu hizmetleri; sanayi ve ticaret; 

eğitim ve istihdam; sağlık ve sosyal 

hizmetler; çevre, orman ve su; kültür 

ve turizm başlıklarıyla hazırlanacak 

eylem planlarıyla sanayide, turizmde, 

tarım ve hayvancılıkta hangi noktada 

olması gerektiğinin görüşüldüğü top-

lantıda sivil toplum kuruluşlarının gö-

rüşleri alındı.  

Sivil Toplum Kuruluşlarının yoğun ilgi 

gösterdiği program kapsamında bir ko-

nuşma yapan Sayın Kılıç, günümüzde 

yönetim kelimesinin yerini yönetişim 

kelimesi aldığını söyledi. Tüm dünya 

ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de 

yönetim anlayışının değiştiğini ifade 

eden Vali Kılıç, Çorum’u yönetirken 

sık sık başvuracakları yerin STK’lar ol-

duğunu belirterek;   “Artık günümüzde 

yönetim kelimesinin yerini yönetişim 

kelimesi almıştır. Yönetişim, birlikte yö-

netmek demektir. Tüm dünya ülkele-
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rinde olduğu gibi ülkemizde de birlikte 

yönetme, beraber yönetme yönetirken 

de anayasa da ifadesini bulan baskı 

grupları sivil toplum örgütleri ile sık sık 

istişare etme, onların görüşlerini alma, 

onların halktan getirdikleri talepleri, sı-

kıntıları, şikayetleri değerlendirme ve 

sonraki yönetme perspektifini birlikte 

çizme esası vardır. Dolayısıyla bizim 

Çorum’u yönetmeye çalışırken sık sık 

müracaat edeceğimiz yer STK’lar ola-

caktır.” dedi.

Çorum’u yönetirken bir plan olması ge-

rektiğine dikkat çeken Vali Necmeddin 

KILIÇ; “Yapmamız gereken ilk işlerden 

bir tanesi bir planımızın olmasıdır. Ço-

rum’u el birliği ile güç birliği ile omuz 

omuza vererek nereye götüreceğiz? 

Hangi istikamete götüreceğiz? Han-

gi hedeflere gitmemiz lazım? Bu ko-

nularda bir planımızın olması lazım. 

Önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde 

kalkınma planları, hükümet program-

ları, bölgesel planlara uygun, bakanlık-

ların stratejik planlarına uygun bizim bir 

stratejik planımız olması gerekir.” diye-

rek toplantı sonunda; yönetim kadem-

lerinden sivil toplumumuzun beklentisi 

nedir? Bizi neyle yönlendirmek iste-

mektedir sivil toplum? Halkın talepleri 

nedir? Bu ilde yönetim mekanizmala-

rının aksadığı, eksik kaldığı, tamamla-

yamadığı işler nelerdir? gibi sorulara da 

yanıt aranacağını dile getirdi.

Vali Necmeddin KILIÇ’ın konuşmasının 

ardından OKA Planlama Birim Başkanı 

İbrahim Ethem Şahin Çorum’un Stra-

tejik Planı ile ilgili bir sunum gerçekleş-

tirdi. 

Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdür-
lüğü’nde gerçekleştirilen, Çorum 
Valisi ve Orta Karadeniz Kalkın-
ma Ajansı (OKA) Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Necmeddin KI-
LIÇ’ın talimatları doğrultusun-
da hazırlanan Çorum İl Stratejik 
Gelişim Planı çalışmaları kapsa-
mında “Çorum İl Stratejik Gelişim 
Planı” Eylem Planlarından tarım 
ve kırsal kalkınma eylem planı 
toplantısına, Çorum Ticaret Bor-
sası Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Bektaş’ın yanı sıra OKA Genel 
Sekreteri Mevlut Özen, Oka İl Ko-
ordinatörü Özgür Özden Yalçın, 
Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürü 
Elfaz Erkan Ermiş ile ilgili kurum 
ve kuruluşların temsilcileri katıl-
dı.

İL STRATEJİK GELİŞİM 
PLANI TARIM VE KIRSAL 
KALKINMA EYLEM PLANI 
TOPLANTISI
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HIZLI BÜYÜYENLERE TOBB’DAN 
‘KÜRESELLEŞME’ DESTEĞİ

En hızlı büyüyen şirketleri belirle-

yen Türkiye 100 yarışmasının ödül 

töreninde konuşan TOBB Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizin 

en hızlı büyüyen şirketlerinin başa-

rılarına küresel ölçekte dikkat çek-

mek ve küresel bağlantılarını kuv-

vetlendirmek istiyoruz” dedi. 

TOBB öncülüğünde, TEPAV işbir-

liği ile Türkiye’nin en hızlı büyüyen 

100 şirketi belirlendi. Ödül Töreni 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun 

ev sahipliğinde Başbakan Yardım-

olduğunu dile getiren Bektaş, “Hayatta 
her kapıyı açan en büyük anahtar kendine 
güvenmek ve çok çalışmaktır. Kendinize 
değer verin. Moralinizi yüksek tutun ve 
devamlı kendinizi geliştirmek için çaba 
gösterin. Hayalleriniz hedefleriniz olsun, 
hayal kurmaktan vazgeçmeyin. Hayali 
olmayanın hedefi olmaz. Şimdiden rota-
nızı çizin. İsterseniz her şeyi başarırsınız. 
Asla büyük hedeflerden ve okumaktan 
vazgeçmeyin”  tavsiyesinde bulundu. 

Söyleşinin ardından öğrencilerle hatıra 
fotoğrafı çektiren Bektaş’a katılımımdan 
dolayı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
Bankacılık ve Finans Bölümü Öğretim 
Görevlisi Doç.Dr. Selçuk Kendirli tarafın-
dan plaket verildi.

Çorum Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Bektaş, üni-
versiteli öğrencilerle buluştu.   

Çorum Ticaret Borsası Başkanı 
Ali Bektaş Hitit Üniversitesi İk-
tisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Bankacılık ve Finans Bölümü   
öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. 
Eşref Savaş Başcı ve Borsa Fi-
nans Kulübü öğrencilerinin dü-
zenledikleri ‘’ Türkiye’de Emtia 
Borsaları ve Ticaret Borsalarının 
Önemi’’ konulu söyleşiye ko-
nuşmacı olarak katıldı.

Öğrencilerin yoğun katılımıy-
la gerçekleşen söyleşide Ali 
Bektaş öğrencilere Borsacılık 
ve Ticaret Borsaları faaliyetleri 
hakkında bilgi vererek ticaret ve 
eğitim hayatıyla ilgili tavsiyeler-
de bulundu.

Konuşmasında gençlerle bir 
araya gelmekten çok memnun 

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 
SÖYLEŞİ

TÜRKİYE’NİN EN HIZLI 
BÜYÜYEN ŞİRKETLERİ

“HER ZAMAN BÜYÜK 
HAYALLERİNİZ OLSUN”
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cısı Nurettin Canikli’nin de katılımıyla 

gerçekleştirildi.   Törene Çorum Ticaret 

Borsası’nı temsilen Yönetim Kurulu Ba-

kanı Ali Bektaş da katıldı. İlk 100’deki 

şirketler, Türkiye’den 12 kat daha hızlı 

büyüdü. En çok şirketin İstanbul’dan, 

sektörel ağırlığın ise toptan ticarette 

olduğu listede, 2012-2015 yılları ara-

sında %194,9 büyüme oranıyla Çorum 

Ticaret Borsası üyesi ve Çorum Ticaret 

Borsası Meclis Başkanı Mustafa Boy-

raz’ın sahibi olduğu Tarımex İç ve Dış 

Ticaret A.Ş.’de yer aldı. Ayrıca 2012-

2015 yılları arasında %448,3 büyüme 

oranıyla, fabrikasyon metal ürünleri 

imalatı sektöründe merkezi İstanbul’da 

bulunan, Çorumlu işadamları Bülent 

Yetik ve yine Çorum Ticaret Borsası 

üyesi Güven Yem San. Tic.A.Ş. ortakla-

rından Orhan Coşkun’un kurucusu ol-

duğu ORİS Oto Radyatör İmalat Sanayi 

ve Ticaret Ltd.Şti. yer aldı.

Ödül töreninde konuşan TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, düzenledikleri yarışma 

sonucunda, Türkiye’nin en hızlı büyü-

yen 100 şirketinin 2012-2015 döne-

mindeki ortalama büyümesinin yüzde 

438 olduğunu ve ciro artış hızlarını dik-

kate aldıklarını belirterek, “Bu müthiş bir 

rakam. Türkiye’deki milli gelir artışının 

12 kat üzerinde bir performans göster-

diler.” dedi.

Listedeki şirketlerin tamamının yenilikçi 

firmalar olduklarını anımsatan Hisarcık-

lıoğlu, söz konusu firmaların herkesin 

bildiği işleri çok farklı bir anlayışla yap-

tıklarını kaydetti.

“ANADOLU’NUN YÜKSELİŞİ AÇIK 
BİR ŞEKİLDE GÖRÜLÜYOR”

 Listede 3 büyük şehir dışında 

22 şehirden şirketler yer aldı-

ğına dikkati çeken Hisarcık-

lıoğlu, “Anadolu’nun yükse-

lişi açık bir şekilde görülüyor” 

dedi.

Listeye giren firma yönetici-

lerine şirketlerinin büyümesini 

doğru yönetmeleri tavsiye-

sinde bulunan Hisarcıklıoğlu, 

insanların en büyük hatalarını 

kendilerine en çok güvendik-

leri zamanlarda yaptıklarına 

işaret etti. Şirketlerin başarı-

sında yöneticiler kadar diğer 

ekip elemanlarının da payının 

olduğunu belirten Hisarcık-
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lıoğlu, “Doğru insanları tutmak 
ve şirketinize çekmek için eli-
nizden geleni yapın. Enerjinizi 
dağıtmayın. Aynı anda birçok 
işi yapmaya çalışmayın. Sizi 
rakiplerinizden ayıran neyse 
onun üzerine gidin.” dedi.

TOBB’un düzenlediği “Türki-
ye’nin en hızlı büyüyen 100 
şirketi” yarışmasında ödül alan 
firmalar için TOBB Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirilen 
törende konuşan Canikli, üre-
tim yapmanın zor ve zahmetli 
bir süreç olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından, lis-
teye giren firmalara ödülleri 
verilirken, birinciliği satışlarını 
3 yılda yüzde 4 bin 473 ora-
nında artıran Antalya firması 
Ares Tersanecilik firması elde 
etti. Bu firmayı Kocaeli’nden 
Best Modüler Mobilya ve Es 
Group Denizcilik, İstanbul’dan 
Dönersan Döner firmaları ta-
kip etti. Tarımex İç ve Dış Ti-

caret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Ve-
kili Mehmet Akif Boyraz ile ORİS Oto 
Radyatör İmalat Sanayi ve Ticaret Ltd.
Şti.  yöneticileri Bülent Yetik ve Orhan 
Coşkun’a ödüllerini TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ticaret Borsası 
Başkanı Ali Bektaş takdim etti.

Çorum’un en hızlı büyüyen firmaya 
sahip olmasını büyük bir mutlulukla 
karşıladıklarını ifade eden Ticaret Bor-
sası başkanı Ali Bektaş “Her iki şirke-
timiz de örnek olacak bir büyüme hızı 
göstererek Türkiye’nin en hızlı büyüyen 
firmaları arasında yer aldı. Tarımex fir-
mamız   son üç yılda satışlarını yüzde 
194,9 arttırarak hem gelir hem de istih-
dam artışı sağladı. Çorum’un böyle hızlı 
büyüyen yatırımcılık örneklerine daha 
çok ihtiyacı var. Bu büyüme oranlarının 
gelecekte de devam etmesini temenni 
ediyorum. Umarım Çorum’un ilk 100 
içerisindeki sayısı önümüzdeki yıllar-
da çok daha fazla olacaktır. Dereceye 
giren firmaları kutluyor, moral ve moti-
vasyon anlamında Çorum’a böylesine 
bir mutluluğu yaşattıkları için teşekkür 
ediyorum” dedi. 
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Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından 
´Sizin oraların nesi meşhur?´ sloganıyla 
bu yıl 7’ncisi düzenlenen Yöresel Ürün-
ler Fuarı (YÖREX)’nın açılışı, Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Va-
lisi Münir Karaloğlu, CHP ve MHP An-
talya milletvekilleri, Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Menderes Türel, ATSO 
Başkanı Davut Çetin, ATB Başkanı Ali 
Çandır ve ilçe belediyeleri ile çok sayıda 
oda ve borsası başkanının katılımıyla ger-
çekleştirildi. 

Antalya Expo Center Fuar merkezinde 
gerçekleştirilen fuarda 116 oda ve borsa, 
13 kalkınma ajansı, 45 kurum ve 200’den 
fazla firma ile 70 ilin yöresel ürünleri yer 
aldı. 

7. Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX ’te ko-
nuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci, “Sadece Türkiye içinde fuar 
yapmak istemiyoruz. 2017 fuarımızı yurt 
dışına taşıyacağız. Bakanlık olarak her 
türlü desteği verip bu fuarı uluslararası 
alanda da tanıtacağız. Bu ürünler yurt 
dışında da gerekli ilgiyi görecektir” dedi. 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak yö-
resel ürünlerin daha çok tanınması için 
çalışmalar yaptıklarını da belirten Bakan 
Tüfenkci, “Bugün buradaki yöresel ürün-
lerin büyümesi en önemli amacımız. Bu 
ürünlerin tamamı Türkiye için önemli. 
Sadece Türkiye içinde fuar yapmak is-
temiyoruz 2017 fuarımızı yurt dışına taşı-
yacağız. Bakanlık olarak her türlü desteği 
verip bu fuarı uluslararası alanda da tanı-
tacağız bu ürünler yurt dışında da gerekli 

ilgiyi görecektir. Yöresel ürünler 
ülkelerin en önemli ekonomik 
kaynaklarından biridir. Dünya 
bir yandan küreselleşirken bir 
yanda da yerel ürünler değer 
kazanıyor. Küreselleşme her 
şeyin bir birine benzemesini 
beraberinde getiriyor. Ancak 
insanlar farklı tatlar arıyor” dedi. 
Coğrafi işaretlerle ilgili her ilin 
mutlaka bir yöresel işaretinin 
olması gerektiğine vurgu yapan 
Tüfenkci sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Bizim insanımız çalışkan ve 
girişimcidir. Önünü açtığımızda 
bizim insanımız birçok pazara 
ulaşır. Coğrafi tescille ilgili adım-
lar atıldı ve hızla ilerliyoruz. Her 
ilde bir markanın öne çıkması 

YÖREX FUARI
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lazım. Fuar ve üretim destek-
leri ve insan gücü noktasında 
hükümetimiz destek veremeye 
hazırdır. Bakanlık olarak her ilde 
zincir marketlerin raflarında tica-
ri olarak tescil edilmiş bir ürünü 
o raflarda zorunlu olarak yer al-
masını sağladık” diye konuştu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcık-
lıoğlu ise fuarın önemine değin-

di. Anadolu’nun tüm renklerinin burada 
toplandığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, 
pazarlama konusundaki sıkıntılara vurgu 
yaparak şöyle konuştu: “Yüzlerce yöresel 
ürünlerimiz var ama bunu tanıtıp pazar-
lamayacaksak hiçbir önemi yok. İnsanlar 
artık doğal ve yerel ürünleri tercih ediyor. 
Yöresel ürünler isteniyor ve daha fazla 
para ödeniyor. YÖREX ile milli değer-
lerimize sahip çıkıp kalkınmaya destek 

veriyoruz. 26 kalkınma ajansının burada 

yer almasını hedefliyoruz. Bugün burada 

sadece 13’ü var. Coğrafi işaretler şu anda 

159’a ulaştı. Binin üzerinde coğrafi işaret 

alacak ürün var. Bu işaretleri yurt dışına 

taşımamız lazım. Türkiye’nin yurt dışın-

da tanınmış 2 işareti var. Biri Aydın inciri 

biri de Gaziantep baklavası. Bu ayıp bize 

yeter. Yarın bir gün şu ülke bizim ürünü-

müze sahip çıktı haberleri çıkacaktır” dedi.

Yöresel ürünlerin ticarileşme sürecini 

desteklemek, katma değerini artırmak ve 

markalaşmayı sağlamak amacıyla, her 

şehrin kendi yöresel ürününü, kendi şeh-

rinin marka değerini tanıttığı, bu sayede 

ürünlerin hem profesyonel alıcılarla hem 

de fuar süresince Antalya’ya gelen yerli 

ve yabancı turistlerle buluşturduğu fuar-

da Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın 

destekleriyle, Borsamız, Çorum Ticaret ve 

Sanayi Odası ve Gıda Tarım ve Hayvan-

cılık İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla Çorum 

adına kurulan stantta, Çorum’un yöresel 

ürünleri, coğrafi işaret özelliği olan Çorum 

leblebisi, İskilip turşusu, Kargı peyniri, Os-

mancık pirinci gibi gıda, tarım ürünleri, un 

ve unlu mamulleri, geleneksel tekstil, sa-

nayi ve el sanatları ürünleri binlerce yerli 

ve yabancı turistin ilgisine sunuldu.

Fuara katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı 

Bülent Tüfenkci ve TOBB Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu ile beraberindeki protokol 

üyeleri Çorum standını ziyaret ederek 

Çorum’a ait yöresel ürünler hakkında bil-

gi aldı. 7. Yöresel Ürünler Fuarı, Çorum’un 

tanıtımı açısından çok iyi bir fırsat olurken, 

ziyaretçi açısından yoğun ilgi gören Ço-

rum standında, Çorum’un yöresel ürün-

leri özenle sergilendi. 
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Çorum’da hayvancılık sektörünün 

sorunları masaya yatırıldı. Damızlık 

Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Baş-

kanı Şevket Avcı’nın ev sahipliğinde 

gerçekleştirilen toplantıya Çorum Va-

lisi Ahmet Kara, Gıda Tarım ve Hay-

vancılık İl Müdürü Erkan Elfaz Ermiş, 

Ticaret borsası Başkanı Ali Bektaş, 

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, 

ÇESOB Başkan Vekili Recep Gür, Da-

mızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı 

Hüseyin Cinbek, Damızlık Manda Ye-

tiştiricileri Birliği Başkanı Şaban Sarıca 

ve Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği 

üyeleri katıldı.

Çorum’un tarım kenti olduğunu belir-

ten Vali Ahmet Kara, tarım kenti olma-

ya da devam edeceğini söyledi. Vali 

Kara, Çorum’un sanayisi, turizmi ol-

ÇORUM HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI GÖRÜŞÜLDÜ
masa dahi Hıdırlık’ta defin bulunan üç 

sahabenin inanç turizmi kapsamında 

dünyaya tanıtması halinde bunlardan 

elde edilecek gelirin Çorum’a yetece-

ğini belirtti. Çorum’un tek bir sektöre 

bağlı olmadığının altını çizen Vali Kara, 

tanıtılması gereken birçok değere sa-

hip olunmasına rağmen yeteri kadar 

tanıtılamadığının kaydetti. 

Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş 

da, Çorum’daki ticareti geliştirmeyi 

hedeflediklerini belirterek, Çorum kal-

kındığında herkesin gelirlerinin artaca-

ğını ve kalkınacağını belirtti. Bektaş, 

Çorum’daki en önemli sorunlardan 

birisinin de arazi toplulaştırması oldu-

ğunu kaydetti. Hayvan Pazarı ile ilgili 

de açıklamalarda bulunan Bektaş, 

“Hayvan Pazarı Çorum’un kanayan bir 

yarası. Yeni bir hayvan paza-

rına çok acil ihtiyacımız var. 

Bunun bir an önce faaliyete 

geçmesi lazım. Ticaret Bor-

sasına bir ürün geldiği zaman 

satıcıdan alıcı birbirini görmü-

yor. Bize hayvan geldiğinde 

elektronik olarak et oranı, yaş 

oranını çıkartacağız verimini 

ortaya çıkaracağız satıcı is-

tediğini alınacak. Ürettiğimiz 

ürünün pazarlamasını bilmi-

yoruz. Bunun için hepimize 

büyük görevler düşüyor. Ço-

rum’daki ticareti geliştirmeyi 

istiyoruz. Çorum kalkınırsa 

hepimizin geliri artar. Hepimi-

zin cebine para girer” şeklin-

de konuştu. 
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Çorum Ticaret Borsası ev sahipliğinde 

gerçekleştirilen toplantıya Gıda Tarım ve 

Hayvancılık İl Müdürü Erkan Elfaz Ermiş, 

Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mustafa 

Boyraz, Çorum Kasaplar ve Celepler 

Odası Başkanı Recep Gür, Çorum 

İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Birliği  Başkanı Şevket Avcı, Çorum 

Veterinerler Odası Başkanı Hacı Özgün, 

Çorum Ziraat Bankası Merkez Şube 

Müdürü Abdullah Çandır, Ticaret Borsası 

Meclis üyeleri, çok sayıda Kasap ve 

Celep üyelerimiz katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını 

yapan Yönetim Kurulu Başkanı Ali 

Bektaş, “Borsa olarak hayvancılığın 

Çorum’daki sorunlarını ele alarak ve 

birlikte hareket ederek sorunların 

üstesinden gelebiliriz. Eğer Çorum ve 

çevresinde hayvancılık gelişmiyorsa, 

büyümüyorsa, hak ettiğimiz yerde pazar 

payını alamıyorsak bunu kendimizde 

arayacağız. Irmaklarımız var, arazimiz 

var, yem fabrikalarımız var, çiftçilerimiz 

var, ahırlarımız var her şeyimiz var, ama 

demek ki bundan sonra bu sektörü 

büyütmek için birimiz hepimiz, hepimiz 

birimiz olacağız. Bireysel hareket etmekle 

başarı edinmek mümkün olmuyor. Biz 
hep birlikte olursak Çorum’da hayvancılığı 
geliştirebiliriz. Ayrılıkta azap, birlikte 
Rahmet var. En büyük şikâyetlerden birisi 
mevcut hayvan pazarı. Çorum’a yakışan 
modern bir hayvan pazarı yapılıyor. Yeni 
hayvan pazarında verilen hizmetlerin en 
kalitelisi olacak. Mevcut hayvan pazarının 
fiziki yapısı bu modern çağda hayvan 
pazarı işletmeciliğine müsait değil” dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü 
Erkan Elfaz Ermiş ise; “Bu toplantıları 
zaman zaman düzenlemekte fayda var. 
Bir toparlayıcı güç olarak birlikte hareket 
etmek gerekiyor. Bugün toplantıda alınan 
taleplerin ortak akıl noktasında toparlanıp, 
iletilip hedefe konulması gerekiyor. Ev 
sahipliği için başkanımıza ve toplantıya 
katılımınız için sizlere teşekkür ediyorum” 
dedi.

Kasap ve Celeplerin sorunları dinlenerek 
karşılıklı istişarelerde bulunuldu. 
Büyükbaş ve küçükbaş hayvan, süt 
hayvancılığı konuları ile ilgili sorunlar ve 
çözüm önerileri görüşülerek, talepler 
alındı ve sorunların bir dosya halinde ilgili 
mercilere başvurulması ortak temenni 
oldu. 

HAYVAN PAZARI 
VE HAYVANCILIĞIN 
SORUNLARI İLE 
İLGİLİ İSTİŞARE 
TOPLANTISI 
DÜZENLENDİ
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DAMIZLIK 
KOYUN KEÇİ 
YETİŞTİRİCİLERİ 
BİRLİĞİ́ NİN 
YÜRÜTTÜĞÜ 
KÜÇÜKBAŞ 
HAYVAN ISLAH 
PROJESİ UYARINCA 
147 HAYVAN 
YETİŞTİRİCİSİNE 
DAMIZLIK HAYVAN 
DAĞITIMI YAPILDI

İl Özel İdaresi, Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık İl Müdürlüğü ile Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birliği işbirliğinde yü-
rütülen “Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş 
Hayvan Islahı Projesi” uyarınca ilimiz-
deki küçükbaş hayvan yetiştiricilerine 
147 damızlık koç, 47 tane ise damız-
lık teke dağıtımı yapıldı. Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğü bahçesin-
de düzenlenen törene Vali Yardımcısı 
Adem Saçan, İl Genel Meclisi Başkanı 
Halil İbrahim Kaya, Türkiye Damızlık 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Bir-
liği Genel Başkanı Nihat Çelik, CHP 
İl Başkanı Hasan Suvacı, Gıda Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürü Erkan Elfaz 
Ermiş, İl Müdür Yardımcısı Yusuf Şa-
hinbaş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü 
Seyit Ahmet Sancak, Çorum Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Bektaş, Meclis Başkanı Mustafa Boy-
raz, TÜDKİYEB Merkez Birliği Muha-
sip Üyesi ve Çorum Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şevket 
Avcı, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Hüseyin Cinbek, Tarım Orman 
Çalışanları Birliği Sendikası İl Temsilcisi 
Arzu Özkader, küçükbaş hayvan ye-
tiştiricileri ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İs-
tiklal Marşı´nın okunması ile başla-
yan koç ve teke dağıtım töreninde ilk 
konuşmayı yapan Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şev-
ket Avcı, 2005 yılında kurulan, 2008 
yılma kadar üyesi olmadığı için proje 
hazırlamayarak teşvik alamayan birli-
ğin 2008-2016 yıllan arası ıslah pro-
jesi hibesi olarak 13 milyon 385 bin 
liralık destek verildiğini ve bu törende 
de 147 damızlık koç ile 25 damızlık 
tekenin üreticilere dağıtılacağını açık-
ladı. TÜDKİYEB Merkez Birliği Genel 
Başkanı Çelik ise konuşmasında ülke 
genelinde 80 ilde örgütlü olan ve 250 
bin üreticiye hizmet veren bir kurum 
olarak Türkiye´deki küçükbaş hay-
van sayısını artırarak ıslah projeleri ile 
hayvan kalitesini artırmayı hedefledik-
lerini, Çorum´un da bu yönde önemli 
çalışmalara imza attığını kaydetti. Gıda 
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erkan 
Elfaz Ermiş ise konuşmasında birliğin 
çalışmalarını anlatarak Çorum ilinin 
hayvancılıkta iyi bir durumda olduğu-
nu, hedeflerinin Çorum´da Akkaraman 
Koyun Keçi Damızlık Depo işletmeleri 
kurarak, Simmental ırkı hayvanın Da-

mızlık Düve Merkezi haline 
gelmek olduğunu vurguladı.

Konuşmalardan sonra Vali 
Yardımcısı Saçan ve berabe-
rindeki protokol üyeleri 160 
kişinin talepte bulunduğu da-
mızlık koç ve tekeler için kura 
çekimini gerçekleştirerek kü-
çükbaş hayvanları sahiplerine 
teslim etti. 
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Çorum Ticaret Borsası tarafından da 
desteklenen ve  Atlas Uluslararası Fu-
arcılık Ltd.Şti´nin düzenlediği 5. ÇORUM 
TARIM FUARI 2016 öncesinde yapılan 
bilgilendirme toplantısına Yönetim Ku-
rulu Başkanımız Ali Bektaş, Gıda Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürü Erkan Eflaz 
Ermiş, Çorum TSO Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Fikret Tepençelik katıldı. 
Fuarın  amacı, tarım ve hayvancılığın 
daha iyi seviyelere gelmesi, yaygınlaş-

tırılması ve tarımla uğraşan çiftçilerimizin 
tarım ve hayvancılık sektörünün, sek-
tördeki makina ve teçhizatları yakından 
takip etmelerini sağlamaktır.

Tarımsal üretimde verimlilik ve kaliteyi 
önemli ölçüde etkileyen modern alet 
ve makina ile diğer tarımsal girdilerin 
sergilendiği ve alım, satım, bilgi alışveriş 
imkânının elde edileceği tarım fuarında 
yeni teknoloji ürünü traktörler, biçerdö-
verler, toprak işleme, ekim dikim maki-
naları, modern sulama alet makina ve 
ekipmanları, hayvancılıkla ilgili modern 
alet ve ekipmanları, tohum, yem ve katkı 
maddeleri, ilaç, gübre, örtü alet ve ekip-
manları, diğer tarımsal alet, ekipmanları 
görme değerlendirme, alım satım imkânı 
oluşmaktadır.

Atlas Uluslararası Fuarcılık tarafından or-
ganize edilen 5. Çorum Tarım Fuarı, Ço-
rum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Fuar 
ve Sergi Kompleksinde açıldı. Çorum´da 

ÇORUM 5.TARIM 
FUARI KAPILARINI 
AÇTI
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5’incisi düzenlenen tarım fuarı, 40 ilden 
400 firmanın katılımıyla gerçekleştirildi.

Fuarın açılışına Vali Necmeddin Kılıç, 
AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami 
Ceylan, Tarım Bakanlığı Müsteşar Yar-
dımcısı Volkan Mutlu Coşkun, AK Parti 
İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ, CHP İl 
Başkanı Hasan Suvacı, Çorum Ticaret 
Borsası Başkanı Ali Bektaş, Çorum TSO 
Başkanı Çetin Başaranhıncal, daire mü-
dürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta Ticaret Borsası Başkanı Ali Bek-
taş, Müsteşar Yardımcısı Volkan Mutlu 
Coşkun, Çorum Milletvekili Ahmet Sami 
Ceylan ve Vali Necmeddin Kılıç konuş-
ma yaptılar.

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Bektaş, “Tarımı İç Anado-
lu’da ne kadar geliştiriyorsak ticareti de 
geliştiriyoruz. Tarım ürünlerini sanayi ile 
birleştirirsek İç Anadolu zenginleşir” dedi.

Çorum TSO Fuar ve Sergi Kompleksi’n-
de düzenlenen fuarda konuşma yapan 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Volkan Mutlu Coş-
kun ise bakanlık tarafından geliştirilerek 

uygulamaya konulan “Milli Tarım Pro-
jesi”nin Türkiye’nin tarım alanındaki po-
tansiyelini ve hedefini ortaya koyduğu-
nu, bu kapsamda verilecek desteklerle 
çiftçilerin ve üreticilerin daha güzel çalış-
malara imza atacağına inandığını belirtti.

Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami 
Ceylan’ da dünyada tarıma elverişli 
arazilerin azaldığını belirterek, “Dünya-
da tarıma elverişli araziler azalıyor. Her 
yıl yaklaşık 12 milyar hektar arazi tarım 
vasfını yitiriyor. Ülke olarak tarım arazi-
lerimizi korumak, üretimimizi artırmak ve 
gıda güvenliğimizi sağlamak bizim için 
hükümetimizin en öncelikli politikasıdır. 
Son 14 yılda tarımda her alanda reform 
yapmaya çalıştık” diye konuştu. 

Çorum’un tarım, sanayi ve turizm de çok 
iyi yerlere gideceğini, bunlarla ilgili de 
hakkında ise projeler hazırladıklarını vur-
gulayan Vali Necmeddin Kılıç ise, “Ço-
rum Türkiye’nin seçkin illerinden birisidir. 
Yarınlara umutla bakan bir il. Çorum’da 
iktidar muhalefet uyumu da muhteşem. 
Bu ilin üzerine bereket, hayır sağanak 
sağanak yağacak. Çorum’da bir vizyon 
belirledik. Çorum bir tarım, sanayi, tu-

rizm ilidir. Bu üç başlıkta çok 

iyi yerlere gideceğiz” şeklinde 

konuştu.

Konuşmaların ardından fuarın 

açılış kurdelesini kesen pro-

tokol üyeleri, stantları tek tek 

gezerek sergilenen ürünler ve 

makinalar hakkında bilgi aldı.

Açılış sonrasında Çorum Ti-

caret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Ali Bektaş, Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 

yayın organı Web Tarım TV’nin 

canlı yayınına katıldı.
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Gaziantep´te düzenlenen Bulgur Festiva-

li´ne katılan Çorum Ticaret Borsası Baş-

kanı Ali Bektaş, Çorum´da da pirinç festi-

vali yapılması önerisinde bulundu.

Gaziantep Ticaret Borsası öncülüğünde 

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Belediyesi 

ve Gaziantep Ticaret Odası ile Gaziantep 

Sanayi Odası katkılarıyla gerçekleştirilen 

Bulgur Festivaline Çorum Ticaret Borsası 

Meclis Başkanı Mustafa Boyraz ve Yöne-

tim Kurulu Başkanı Ali Bektaş katıldı. 

Gastronomi dalında UNESCO yaratıcı 

şehirler ağında yer alan Gaziantep, Türk 

mutfağının önemli gıdalarından olan bul-

guru tanıtmak için büyük bir organizas-

yona ev sahipliği yaptı. Festival Başbakan 

Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Gaziantep 

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şa-

hin’in katılımıyla başladı. Gaziantep Tica-

ret Borsası Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, 

“Anadolu’nun en doğal ve kutsal yiyece-

ği olan bulgurun 4 bin yıllık geçmişi var. 

Eskiden fakirin yiyeceği olarak bilinen 

bulgur, bugün çeşitli üniversitelerde araş-

tırılıyor, adına kitaplar, makaleler yazılıyor” 

diye konuştu. 

Programa katılan Ali Bektaş, şehirlerin ve 

yöresel kültürlerin tanıtımı adına Gazian-

tep’in böyle bir organizasyonu gerçek-

leştirmelerinden ötürü çok sevindiklerini, 

benzer organizasyonlarla Çorum ilimizde 

de patentli Osmancık pirincimiz öne çı-

karılarak şehrimizin tanıtımı adına Pirinç 

Festivali düzenlenebileceğini belirtti. 

PİRİNÇ FESTİVALİ 
YAPALIM
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Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Bektaş, Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanı Faruk Çelik’le Telekonfe-
rans aracılığı ile yapılan görüşmede Ço-
rum’un sorunlarını dile getirdi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlü-
ğünde gerçekleştirilen telekonferansa, İl 
Müdürü Erkan Elfaz Ermiş, Çorum Ziraat 
Odası Başkanı Mehmet Sayan ve Çorum 
İli Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başka-
nı Hüseyin Cinbek de katıldı.

Tarım ve Hayvancılık alanında Çorum ili-
mizin ihtiyaç ve sıkıntılarının dile getirildiği 
toplantıda konuşan Bektaş, uncuların ve 
yemcilerin büyük sorunu olan hammad-
de azlığı ve kalitesizliğine çözüm üretil-
mesi ve tarım sektöründe daha iyi rekolte 
almak için bölgesel analizler yapılarak 
toprak cinsine göre en uygun üretim şekli 
tespit edilerek tohum kalitesi artırılması 
konusunda fikir belirtti.

Bektaş, “Tarım Konseyleri kurularak bu 
konseyler tarafından il bazlı tarım politika-
ları belirlenerek tarım sektöründe uygun 

ürün tespitiyle daha iyi rekolte alabilmek 

için İklim ve coğrafik yapı göz önüne alı-

narak örnek ekimler yapılmalı ve bu ko-

nudaki araştırmalara ağırlık verilmelidir” 

dedi.

Çorum’un kalkınmasında STK lara çok iş 

düştüğünü belirten Bakan Çelik, görüş ve 

tekliflerinden ötürü başkanlara teşekkür 

ederek gayretli  çalışmalarına devam et-

melerini istedi. 

ÇORUM TİCARET 
BORSASI YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI 
ALİ BEKTAŞ 
GIDA TARIM VE 
HAYVANCILIK 
BAKANI FARUK 
ÇELİK’E ÇORUM’UN 
SORUNLARINI DİLE 
GETİRDİ
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2015 yılında Kültür ve Turizm Bakanlı-

ğı tarafından ´Somut Olmayan Kültürel 

Miras İl ve Ulusal Envanterine´ kayıt et-

tirilen ve yüzyıllardır Anadolu’da yaygın 

olarak yapılan çiğdem gezisi ve çiğdem 

aşının gelecek nesillere aktarılması için 

Çorum Müzesi´nde ´Çiğdem Aşı Şenliği´ 

düzenlendi. Etkinlik, Çorum Ticaret Bor-

sası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğü ve Metal Sanat-

çısı Hasan Tuluk’un katkılarıyla gerçek-

leştirildi.

Programa Vali Yardımcısı Ali Deniz Sür-

men, Ticaret Borsası Başkanı Ali Bek-

taş, ÇESOB Başkanı Yalçın Kılıç, SGK 

İl Müdürü Duran Cesur, Gıda Tarım ve 

Hayvanlık İl Müdürü Erkan Elfaz Ermiş, 

CHP İl Başkanı Hasan Suvacı, Votoran-

tim Çorum Çimento Fabrikası Müdürü 

Murat Çağlayan, Gazipaşa Ortaokulu 

Müdürü Yaşar Kabakçı, mahalle muh-

tarları, öğrenciler ile çok sayıda davetli 
katıldı.  

Saygı duruşunda bulunulması ve İs-
tiklal Marşı´nın okunması ile başlayan 
programın açılış konuşmasını İl Kültür 
ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Bayrak 
yaptı.

Çiğdem Aşı Şenliği´nin Anadolu insa-
nının, özellikle köylerde dayanışmayı, 
toplumsal coşkuyu anlattığını ve kar-
deşliği pekiştirdiğini ifade eden Mehmet 
Bayrak, «Kıtlık, ekmeğin paylaşmasına 
vesile olur. Ancak şunu da çok iyi bil-
mek gerekir ki ekmeği paylaşmak, ek-
mekten daha lezzetlidir, daha tatlıdır. 
Bizler bugün çiğdem aşımızı daha lez-
zetli ve daha tatlı kılmak için buradayız. 
Bu organizasyonda bizlerden desteğini 
esirgemeyen ve Çorum´da gelenek-
lerimizin yeni kuşaklara aktarılmasına 
vesile olan Ticaret Borsası Başkanlığına 

 UNUTULMAYA 
YÜZ TUTAN BİR 
GELENEK: 
ÇİĞDEM AŞI 
ŞENLİĞİ
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ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze ayrıca 
Hasan Tuluk hocamıza teşekkür edi-
yoruz. Paylaşmaya birlik beraberliğe 
ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duy-
duğumuz şu günlerde memleketimizin 
her köşesinde baharın gelişini coşkuyla 
kutlayacak günleri nasip etmesini Al-
lah´tan niyaz ediyorum. Paylaşalım ki 
sevinçlerimiz artsın, paylaşalım ki acıla-
rımız azalsın” dedi.

Daha sonra kürsüye gelen metal sanat-
çısı Hasan Tuluk, ´Çiğdem Aşı Şenliği ´ 
serüveninden bahsetti.

Ardından programın ev sahibi olarak 

söz alan Çorum Ticaret Borsası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ali Bektaş ise terör 
olayları nedeniyle bu günlerde birlik ve 
beraberliğe her zamankinden daha faz-
la ihtiyaç olduğunu ifade ederek, «Birlik 
ve beraberliğimizi sağlarsak  bize kim-
senin gücü yetmez. Ayrılıkta azap bera-
berlikte Rahmet vardır.  Allah bize ayrılık 
göstermesin» dedi.

Çiğdemin baharın müjdecisi olduğunu 
ifade eden Bektaş,   “Baharın iyilikler 
getirmesini temenni ediyorum” diye be-
lirtti.

İnsanların birbirlerine yabancılaşmasına 
dikkat çeken Bektaş, «Aynı apartman-
da oturan insanlar birbirlerini tanımıyor 
selam bile vermiyorlar. Git gide yaban-
cılaşıyoruz. Bunun önüne geçmemiz 
lazım» dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ka-
dir Söngüt ise “Çiğdem Aşı Şenliği”nin 
okullarda “Çorum´da Eğitimin Kalite-
sinin Artırılması Projesi” kapsamında 
hayata geçirildiğini ifade ederek, bunda 
emeği olan Hasan Tuluk´a teşekkür etti. 

Konuşmaların ardından katılımcılara 

çiğdem ikram edildi. Yer sofra-
sı etrafında sıralanan gençler, 
yine geleneğine uygun olarak 
çiğdem aşını tahta kaşıklarla 
tattılar. Çiğdem aşı ile ilk defa 
tanışan öğrencilerin mutluluğu 
gözlerine yansırken, yetişkinler 
ise gençlik yıllarındaki anılarını 
birbirleri ile paylaştılar. Neşe ile 
coşkunun hakim olduğu şölen, 
müze bahçesinde öğrencilerin 
oyunları ile sona erdi.

Çiğdem Aşı geleneğinde söy-
lenen mani

“Çiğdem çiğdem çiçeği,

Alaca bulaca saçağı,

Dam üstünde boyunduruk,

Dura dura yorulduk,

Verenin oğlu olsun,

Vermeyenin kedisi ölsün”

Çiğdem sarı ben sarı,

Çiğdeme konmuş bir arı,

Her kapıda bir kocakarı,

Verenin oğlu olsun,

Vermeyenin kedisi ölsün”
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Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Progra-

mı kapsamında Samsun Ticaret ve Sa-

nayi Odası tarafından uygulanan, Kayıtlı 

İstihdam İçin Ortak Fayda Diyalog ve 

İşbirliği Projesi’nin Ağ Oluşturma Faa-

liyeti kapsamında istihdam ile ilgili tüm 

kamu-özel ve sosyal tarafları bir araya 

getirmek ve bilgilendirme, tanıtım ve 

sohbet ortamları sağlamak üzere istih-

dam buluşmaları organizasyonu Çorum 

Fuar Merkezinde düzenlendi. 

Çorum Fuar Merkezinde düzenlenen 

organizasyonda; İşsiz-işveren eşleştir-

mesi yapıldı; girişimcilik, kişisel gelişim 

ve marka patent konularında seminerler 

düzenlendi. Devlet teşvik ve destekleri-

ne ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. Kamu 

kurumları, yerel yönetimler, meslek 

odaları, sivil toplum kuruluşları ve özel 

sektör kuruluşları stant bazında katılım 

sağladılar.

Destek veren kurumlar; SGK, İŞKUR, 

KOSGEB, TKDK, MEB, Çorum Beledi-

yesi, Hitit Üniversitesi, Orta Karadeniz 

Kalkınma Ajansı, Türk Patent Kurumu, 
Çorum Ticaret Borsası, Çorum Ticaret 
ve Sanayi Odası, MÜSİAD Çorum Şu-
besi, Çorum Organize Sanayici İşadam-
ları Derneği-ÇOSİAD yanında Çorum 
OSB’den imalat yapan ve ağırlıklı olarak 
mavi yaka personele ihtiyacı olan firma-
larla, Medya, Sağlık, Yazılım, Gıda gibi 
sektörlerde faaliyet gösteren 30 kadar 
firma katılım sağladı. Ayrıca MEB Halk 
Eğitim Merkezleri (Merkez, Ortaköy ve 
Mecitözü) Çorum Belediyesi Kadın Kül-
tür Merkezi ile engelli kültür merkezince 
yapılan el emeği ürünler sergilendi.

İŞVEREN -İŞSİZ EŞLEŞTİRİLDİ
İşletmelerin açık personel ihtiyaçları alı-
narak fuar girişinde oluşturulan büyük 
ekran televizyonda ve seminer salo-
nundaki dev ekranda sürekli yayınlan-
dı. Fuar ziyaretçileri ekranda gördükleri 
açık pozisyonlar için ilgili firma stantları-
na giderek iş görüşmesi yapıp, CV tes-
lim ettiler. Kamu kurumlarının destekleri 
hakkında ilgili kurum stantlarına giderek 
doğrudan bilgi edinebildiler. Ziyaretçiler 

İSTİHDAM 
BULUŞMALARI 
ÇORUM FUAR 
MERKEZİNDE 
YAPILDI
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MESLEKİ EĞİTİM VE 
İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ

aynı zamanda el emeği ürünleri görme 

fırsatı buldular.

GENÇ KATILIMCILAR ORGANİZASYONA 
RENK KATTI
Organizasyona HİTÜ Girişimci Liderler 

Kulübü ve Borsa Finans Külübü, GSİM 

Mahmut Atalay Gençlik Merkezi tara-

fından stant bazında katılım sağlandı ve 

organizasyon süresince yapılan çalış-

malar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

HİTÜ Girişimci Liderler Kulübü seminer 

aralarındaki süreçte seminer salonunda 

kim daha girişimci oyunu oynadılar.  

SEMİNERLER İLGİ GÖRDÜ
Organizasyon alanında seminerler için 

yaklaşık 150 kişilik bir salon oluşturul-

du. Salonda sahne ve sahne içerisin-

de 3mx6m boyutlarında büyük LED 

ekran hazırlandı. Üç günlük etkinlikte; 

TOBB Çorum Genç Girişimciler Kurulu 

Başkanı Sayın E.Can ÇABUK ile ‘Nite-

likli ve Girişimci Olmak’ konulu söyleşi, 

konusunda çalışma ve konferanslarıyla 

tanınan  Sayın Dr.Habib DEMİREL tara-

fından  İnovatif düşünme ve buluş oluş-

turma konusunda bilgilendirme, KOS-

GEB uzmanı Sayın Nuran HATİPOĞLU 

DAL tarafından Girişimcilik Destek Prog-

ramı hakkında bilgilendirme, Türk Pa-

tent Kurumundan Sınai Mülkiyet Uz-

manı Sayın Hakan BAYRAM tarafından 

Patent ve Marka konulu bilgilendirme 

yapıldı, İzgören akademiden Ruhan 

MARAL tarafından İş Başvurusunda 

Fark Yaratmak, Gökhan YENİPAZAR 

tarafından Girişimcilikte Başarı Öyküleri 

konulu seminerler verildi. Seminer ka-

tılımcılarına AB Görünürlük kurallarına 

uygun katılım belgesi verildi. 

İŞKUR ile Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) arasında “Mesleki Eğitim 
ve İstihdam Seferberliği Protokolü” im-
zalandı. İşveren ve iş arayan arasında 
köprü görevinde bulunmak amacıyla 
imzalanan protokol çerçevesinde Ço-
rum Ticaret ve Sanayi Odası, Çorum Ti-
caret Borsası ve İŞKUR temsilcilerinden 
oluşan bir çalışma grubu oluşturularak, 
Çorum’da da istihdam seferberliği baş-
latıldı. 

İlimizde de bu doğrultuda çalışma yap-
mak üzere Çorum Ticaret ve Sanayi 
Odası Danışmanı Zafer Eyvaz, Çorum 
Ticaret Borsası Genel Sekreteri Fun-
da Ertekin ve İŞKUR temsilcisi Tuncay 
Üstün’den oluşan çalışma grubu, ilimiz 
hizmet alanı içerisinde yer alan işveren-
lere ve iş arayanlara ulaşarak tanıtım ve 
bilgilendirme faaliyetleri yapma çalış-
malarına başladı. Çalışma grubu, Ço-
rum Ticaret ve Sanayi Odası ve Çorum 
Ticaret Borsası üyelerinin ihtiyaç duy-
dukları alanlarda nitelikli işgücü talep-
lerinin karşılanması için talep toplamak, 
toplanan talepleri değerlendirilmek 
üzere İŞKUR’a iletmek, üyelerin ihtiyaç 
duyduğu stajyerlerin karşılanması için 
çalışmalarını sürdürülecektir. 

Projenin amacı, TOBB ile İŞKUR ara-
sında etkin şekilde işleyen bir işbirliği 
tesis edilerek, işverenlere yönelik etkili 

işveren danışmanlık hizmetleri 
sunulması, işgücü piyasasının 
talep ettiği niteliklerde işgücü 
temin edilmesine yardımcı ol-
mak için iş arayanlara yönelik 
danışmanlık hizmeti sunulma-
sı, işverenlerin stajyer (iş başı 
eğitim) ihtiyaçlarının karşılan-
ması, mesleki yeterlilik belgesi 
olmayan çalışanlara yönelik 
kurs düzenlenmesi ile mesleki 
eğitim ve tecrübe kazandırma, 
bu sayede çalışanları girecek-
leri yeterlilik sınavlarına ha-
zırlama çalışmaları yapılması 
ve nihayetinde iş arayanların 
istihdam edilmelerinin ve iş-
verenlerin ihtiyaç duydukları 
nitelikli işgücünün temin edil-
mesidir. 
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MİLLİ TARIM PROJESİ
Başbakan Binali Yıldırım, tarımda havza 
bazlı üretime destek verileceğini belirte-
rek, “Şimdiye kadar destekler veriliyor-
du ancak şimdiki destekler havza bazlı 
modeliyle artık daha bilinçli hale geliyor. 
Biz istiyoruz ki herkes kafasına göre değil 
havzasına göre ekim yapsın. Demek ki 
yeni dönem ‘kafama göre değil havzama 
göre.’ Hem çiftçi hem memleket kazan-
sın.” dedi.

Başbakan Yıldırım, “Mili Tarım Projesi”-
ni açıkladı. Yıldırım, tarım ve hayvancılık 
sektörü için “Milli Tarım Projesi”ni hayata 
geçirdiklerini, açıklayacakları müjdelerin, 
başta çiftçiler olmak üzere tüm millete 
hayırlı olması temennisinde bulundu. 
Başarıyı arttırmak, üretimi katlamak için 
destekleri arttırdıklarını, gelecek nesillere 
üreten bir Türkiye bırakmak istediklerini 
aktaran Yıldırım, diğer sektörler nereye gi-
derse gitsin toprak, tarım ve hayvancılığın 
önemini koruduğunu, 65. Hükümet ola-
rak tarım ve hayvancılığın öncelik verdik-
leri sektörlerin başında yer aldığını belirtti.

Yıldırım, “Alın teriyle sulanmayan hiçbir 
toprak bereketini sofraya taşıyamaz. Sof-
ranın bereketini arttırmak için çalışıyoruz” 
dedi.

“TARIMDA HAVZA BAZLI ÜRETİME 
DESTEK VERİLECEK”
Milli Tarım Projesi’ni  açıklarken tarımda 

havza bazlı üretime destek verileceğini 
bildiren Yıldırım, şöyle konuştu: “Tarım-
da havza bazlı üretime destek verilecek. 
Şimdiye kadar destekler veriliyordu, an-
cak şimdiki destekler havza bazlı mo-
deliyle artık daha bilinçli hale geliyor. Bu 
ne demek, Türkiye’deki bütün ilçeler, iller, 
tarım yapılan her yer tek tek masaya ya-
tırıldı. Böylece 941 tane havza ortaya çık-
tı. Bu 941 havzada hangi ürünler yetişir, 
pamuk, zeytin, arpa, yulaf, yem bitkileri 
nerede daha iyi yetişir, hangi ürün daha 
çok su ister, hangisi daha az su ister. Bun-
ları belirleyince iş kolaylaşıyor. Suyun 
olmadığı yerde en çok su isteyen pirinç 
ekerseniz ondan sonra havanızı alırsınız. 
Taşıma suyuyla da pirinç herhalde çeltiği 
yapamazsınız. Onun için ürünleri havza-
lara uygun yerlerde yetiştireceğiz.”

“BUĞDAY HER YERDE DESTEKLENECEK”
Başbakan Yıldırım, üretilen çok ürün ol-
duğunu belirterek, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Ama bizim için önemli olan, so-
nuç alınacak stratejik ürünlerin hangileri 
olduğu. 19 tane ürün belirledi Tarım Ba-
kanlığı, bu ürünler hangi havzalarda daha 
iyi yetişiyor, daha az maliyetle yetişiyor 
bunları dağıttı. Onlara göre havza destek-
leri meydana geldi. Mesela bunlar içinde 
buğday her yerde desteklenecek. Yur-
dun hangi köşesinde buğday ekerseniz 
ekin istisnasız desteği alacaksınız. Yem 
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bitkileri, 941 havzanın her tarafında des-
teklenecek. Çünkü her yerde hayvancılık 
var, yem bitkisine ihtiyaç var. Fakat her 
ürünü her yerde değil, bilimsel olarak 
tecrübelere göre tespit edilen havzalara 
yönlendireceğiz, oraya destek vereceğiz.” 
Belirtilen ürünler dışında da ekimin yapı-
labileceğini bildiren Yıldırım, “Ama bilecek 
ki o ürünü ektiği zaman kendi hesabına 
yapacak, destekleri alamayacak.”

“YILDA 2 SEFER VERECEĞİZ DESTEĞİ, BİR 
EKİM ZAMANI BİR DE HASAT ZAMANI”
Destekleme başvurularının basitleştirile-
ceğini belirten Başbakan Yıldırım, şunları 
kaydetti: “Çiftçiler ilk bir yıl içerisinde tek 
bir başvuru yapacak. Yılda 2 sefer ve-
receğiz desteği, bir ekim zamanı bir de 
hasat zamanı. İlk destek nisan-mayısta, 
ikinci destek eylül-ekimde, onun dışında 
destek yok. Hiç değilse aldığımız paranın 
hayrını görelim. Nasırlı ellerin hakkını alın 
teri kurumadan ödemiş olacağız.”

“HAYVANCILIKTAKİ MODELLE, YERLİ 
ÜRETİMİ DESTEKLEYECEĞİZ”
Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: “Milli 
Tarım Projesi’nin ikinci bölümü hayvan-
cılıkta. Hayvancılıktaki model, esas iti-
barıyla yerli üretimi destekleme modeli. 
Bu ne demek, kendi hayvan varlığımızı 
arttırmak. Onun için 25 ilimizde mera 
hayvancılığı yetiştirici bölgeleri oluşturu-
yoruz. Bu illerimiz toplam mera varlığı-
mızın yüzde 52’sini, büyükbaş hayvan 
varlığımızın yüzde 32’sini oluşturuyor. 
Meraları, hayvancılık yapmak isteyenlere 
ıslah yapma şartıyla cüzi paralarla kiraya 
vereceğiz.”

Yıldırım, 25 ilde tüm aşıları yapılmış, 4 
ayını doldurmuş buzağılara 750 lira des-
tek verileceğini, düve alımında da yüzde 
30 hibe verileceğini, damızlık hayvana 
alınacak alet edevata yüzde 50 destek 

verileceğini açıklayarak, ahır, ağıl 
yapımının yüzde 50’sini de devletin 
vereceğini, 22 ilde en az 500 baş 
kapasiteli damızlık üretim merkezleri 
de kurulacağını, söyledi.

 “ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE SULA-
MA TEK BAKANLIKTA TOPLANACAK”
Yıldırım, arazi toplulaştırmasının bir 
bakanlıkta, sulamanın başka bakan-
lıkta olduğunu, bu nedenle bu alan-
da istenilen ilerlemenin sağlana-
madığını hatırlatarak, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Araziler 10, 20 parçaya bölünüyor, 
kimseye yaramıyor. Kimse istifade 
edemiyor. Şimdi 7 milyon hektar 
araziyi 2023 yılına kadar toplulaş-
tıracağız. Bu sefer ektiğimiz, biçti-
ğimiz alan karşılığını verecek, yani 
emeğimizin karşılığını alabileceğiz. 
Toplulaştırma ve sulama işini tek ba-
kanlıkta toplayacağız. O bakanlık da 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. 
Tarıma elverişli her karışın ekilmesi 
mutlaka gerçekleştirilecek.”

İhtilaf, göç gibi sebeplerle arazile-
rin boş kalmaması, mutlaka ekilip 
değerlendirilmesi gerektiğini, atıl 
durumdaki bu arazilerinin mülk sa-
hiplerine verileceğini anlatan Yıldırım, 
“Ekilen yerleri kim ekiyorsa ona ve-
receğiz. Bizzat ekene. Toprağı kiraya 
veriyorsun, o sizin aranızdaki iş. Ama 
oradaki destek, direkt ekip biçene, 
zahmeti çeken kimseye verilecek. 
Diğer taraftan ekilmeyen yerler sa-

hiplerine makul bir bedel ödenerek 

ekilmesi sağlanacak. Böylece top-

raklarımızı daha çok değerlendirece-

ğiz.” diye konuştu.

“MİLLİ TARIM STRATEJİSİNDE AMAÇ, 
EMEKLERİ ZAYİ ETMEMEK”
Başbakan Yıldırım, bazı ürünlerde 

yerli tohum üretiminin henüz iste-

dikleri düzeyde olmadığını, bu açığı 

kapatmak için araştırma-geliştirme-

ye (Ar-Ge) önem vereceklerini dile 

getirerek sözleri şöyle tamamladı:

“Sonuç... Milli tarım stratejisinde 

amaç, topraklarımızı düzgün kul-

lanmak. Uygun yerde, uygun ürünü 

yetiştirmek. Emekleri zayi etmemek. 

Birinci kazandığımız bu. İkinci ka-

zandığımız. Yerli hayvan değerleri-

mizi, varlığımızı arttıracak tedbirleri 

almak. Böylece sürekli ithal etmek-

ten kurtulmak. Üçüncüsü, ektiğimiz 

biçtiğimiz, yetiştirdiğimizin karşılığını 

görmek, değerini buldurmak. Onun 

için de maliyetleri azaltacağız. İki 

önemli kalemi, gübre ve mazotu cid-

di anlamda destekleyeceğiz. Burada 

söylediğimiz söz senettir. Kafa karı-

şıklığı olmasın. Bu söylediğim teş-

vikler ve tedbirler 2017 ürünleri için 

geçerlidir. Bu ne demektir? 2017’de 

ekeceksiniz, 2018’de de hasatı ala-

caksınız. Teşvikler öyle yapılıyor bili-

yorsunuz. Ama 2017 ürününüz için 

geçerli olduğunu bir kez daha tekrar-

layalım.” 
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“BAHARIN 
MÜJDECİSİ” 
OLARAK 
KABUL EDİLEN 
NEVRUZ 
BAYRAMI 
GELENEKLERİ 
YAŞATILDI

Çorum Valiliği İl Kültür ve  Turizm Mü-
dürlüğü tarafından nevruz bayramı 
nedeniyle gerçekleştirilen kutlama 
Mustafa Kemal Ortaokulunda gerçek-
leştirildi. “Baharın müjdecisi” olarak 
kabul edilen, Nevruz Bayramı’nın ge-
lenekleri yaşatıldı.

Programa, Vali Yardımcısı Adem Sa-
çan, CHP İl Başkanı Hasan Suvacı, 
Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, 
Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Bektaş, Daire müdürleri ve 
çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İs-
tiklal Marşı’nın okunması ile başlayan 
programda, yapılan konuşmaların ar-
dından Nevruz ateşi yakıldı. Çorum 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ali Bektaş, Daire Müdürleri ve 

Öğrencilerin ateşin üzerinden atladığı 

programdan sonra hep birlikte Ergene-

kon’dan çıkışı temsilen protokol üyeleri 

tarafından demir dövüldü.

Yumurta tokuşturulan, mehteran gös-

terisi ve yarışmaların düzenlendiği 

program katılımcıların nevruz halayı 

çekmesiyle sona erdi. 
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TR83 BÖLGESİ 
İÇERİSİNDE 
TEMEL 
GÖSTERGELER 
İTİBARİYLE 
ÇORUM İLİNİN 
YERİ 

Çorum İli sahip olduğu güçlü imalat 

sanayi ile bulunduğu bölgeye hakim 

bir şehirdir. Çorum İli imalat sanayin-

de; kiremit-tuğlu, un ve imalat sana-

yi, demir-çelik döküm, bakır-çinko ve 

magnezyum alaşımları, otomotiv yan 

sanayi, oto-radyatör ve oto kaloriferi, 

vitrifiye ve seramik ürünleri, iplik, teks-

til, ayakkabı, dokuma, şırınga, cerrahi 

eldiven, medikal cihaz ve ekipmanlar, 

kâğıt, ambalaj, mukavva karton kutu 

ve viol, yem, kümes hayvancılığı ve 

yumurtacılık, makarna, şeker, süt ve 

süt ürünleri, lavaş ekmeği, gıda pa-

ketleme ve ambalaj, kereste-mobilya, 

palet, kilitli parke taşı, bordür ve büz, 

blok mermer, hazır beton tesisleri, derz 

dolgu (beyaz kalsit) seramik ve fayans 

yapıştırıcı, kireç, çimento, paketleme 

tesisleri, kimyasal cam dübel, temper-

li (şekilli) cam, kozmetik gibi 450’ye 

yakın sanayi sektöründe üretim ya-

pılmaktadır(ÇTSO, Ekonomik Rapor, 

2017). 

Çorum İli’nde Çorum TSO’na kayıtlı 

faal hizmet veren 3703 işletme bulun-

maktadır. Bu işletmelerin 131’i ihracat 

yapmaktadır. Çorum ilinin 2016 yılı ih-

racat miktarı 145.155 bin$ olarak ger-

çekleşmiştir. 

Samsun, Çorum, Amasya ve Tokat il-

lerini kapsayan TR 83 Bölgesi 37.937 

km2’lik yüzölçümüyle Türkiye yüzöl-

çümünün %4,9’unu kapsamaktadır. 

TR 83 Bölgesi içerisinde Çorum’un 

Nüfus, Dış Ticaret, ihracatçı firma sayı-

sı, çiftçi ve esnaf sayısı ve yaşam en-

deksi açısından ayrıntılı veri analizleri 

aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır: 

DOÇ. DR. SABİHA KILIÇ
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Tablo 1: TR83 Bölgesi İhracat Rakamlarındaki Değişim%(2002-2016)(Bin$)

TR83 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Samsun 37.715 55.696 108.817 118.872 158.329 218.370 459.818 304.163

Çorum 26.300 24.024 34.385 54.992 61.395 80.551 112.353 99.026

Amasya 1.312 5.097 12.136 17.758 8.947 22.235 26.062 21.629

Tokat 5.747 6.665 7.158 8.209 10.984 16.487 21.153 21.719

Toplam 71.074 91.482 162.496 199.831 239.655 337.643 619.386 446.537

TR83 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Değişim%
2015/2016

Değişim%
2011/2016

Samsun 275.084 441.316 422.749 423.885 465.628 398.436 362.738 -8,96 -17,81

Çorum 113.954 142.031 166.369 190.564 252.575 338.329 145.155 -57,1 -2,20

Amasya 53.018 63.373 65.015 86.250 98.218 88.856 30.824 -65,31 -51,36

Tokat 23.783 39.832 37.346 30.777 27.752 22.831 18.912 -17,17 -52,52

Toplam 465.839 686.552 691.479 731.476 844.173 848.452 557.629 -34,28 -19,36

Kaynak: TOBB, 2016 yılı verilerinden geliştirilmiştir. 

Tablo 1’in verileri incelendiğinde; TR83 
Bölgesinde 2011-2016 dönemine ait 
beş yıllık ve 2015-2016 dönemine ait 
bir yıllık ihracat rakamlarının bölge ge-
nelinde azaldığı görülmektedir. TR83 
Bölgesinde ihracat son bir yıl içerisinde 
%34, son bir yıl içerisinde %19 oranın-
da azalma göstermiştir. TR83 Bölgesi 
içerisinde yıllık bazda Samsun ili ih-
racat oranı %9, Çorum ili ihracat oranı 
%57, Amasya ili ihracat oranı %65, To-
kat ili ihracat oranı %17 oranında azal-

mıştır. Son beş yılda ise Samsun ilinde 
ihracat oranı %18, Çorum ilinde ihracat 
oranı %2, Amasya ilinde ihracat ora-
nı %51, Tokat ilinde ihracat oranı %53 
oranında azalmıştır. İhracat,  bir yıllık 
süreçte TR83 Bölgesi içerisinde en 
fazla Amasya ilinde gerilerken, son beş 
yıllık süreçte en fazla Tokat ilinde geri-
lemiştir. Yıllık bazda gerileme en düşük 
Samsun ilinde, son beş yıllık süreçte 
ise gerileme en düşük Çorum ilinde 
yaşanmıştır.
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Tablo 2’nin verileri incelendiğinde; 

TR83 Bölgesinde ihracatçı firma sa-

yısının 2015-2016 döneminde %1,3 

oranında azaldığı, 2011-2016 dönemi-

ne ilişkin son beş yıllık süreçte ise %18 

oranında arttığı görülmektedir. İhracat-

çı firma sayısının son bir yıl içerisinde 

TR83 Bölgesinde, Samsun ilinde %2, 

Tokat ilinde %14 oranında azaldığı, 

Çorum ilinde ise %3 oranında arttığı 

söylenebilir. Amasya ilinde ise son bir 

yıl içerisinde ihracatçı firma sayısında 

bir değişme olmamıştır. Son beş yıllık 

süreçte ise TR83 Bölgesindeki illerde 

ihracatçı firma sayısının Samsun ilinde 

%22, Çorum ilinde %9, Amasya ilinde 

%24, Tokat ilinde %29 oranında artma-

sına rağmen, ihracat miktarında son 

beş yıl içerisinde gerek bölge gerekse 

il bazında gerileme yaşandığı söylene-

bilir.

Tablo 2: TR83 Bölgesi İhracatçı Firma Sayısındaki Değişim%(2002-2016)

TR 83 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Samsun 119 117 137 161 149 172 207 209 192 203 230

Çorum 55 62 67 82 73 91 100 109 107 120 120

Amasya 10 18 19 20 26 26 25 32 30 34 42

Tokat 22 28 28 32 26 29 34 33 30 24 32

Toplam 206 225 251 295 274 318 366 383 359 381 424

TR 83 2013 2014 2015 2016 Değişim%
2015/2016

Değişim%
2011/2016

Samsun 248 262 252 247 -1,98 21,67

Çorum 125 148 127 131 3,15 9,17

Amasya 38 43 42 42 0 23,53

Tokat 40 30 36 31 -13,89 29,17

Toplam 451 483 457 451 -1,31 18,37

Kaynak: TOBB, 2016 yılı verilerinden geliştirilmiştir. 
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Tablo 3: TR83 Bölgesi Dış Ticaret Değerlerindeki Değişim%(2010-2015)

(Bin$)

Samsun Çorum Amasya Tokat

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

İhracat 423.885 465.628 398.436 190.564 252.575 338.329 86.250 98.218 88.856 30.777 27.752 22.831

İthalat 767.694 786.697 670.485 116.718 302.019 291.622 27.307 38.490 28.040 21.957 20.883 25.793

Dış Ticaret Hacmi 1.191.579 1.252.325 1.068.921 307.282 554.594 629.951 113.557 136.708 116.896 52.734 48.635 48.624

İhracat/İthalat(%)
İthalat/İhracat(%) 55,22 59,19 59,43 61,25 83,63 86,19 31,66 39,19 31,56 71,34 75,25 88,52

Değişim% 
(2014/2015) -14,65 13,59 -14,49 -0,02

Kaynak: TOBB, 2016 yılı verilerinden geliştirilmiştir. 

Tablo 4: TR 83 Bölgesi Esnaf Sayısındaki Değişim% (2008-2016)

TR 83 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Değişim (%)
(2014/2015) 2016 Değişim (%)

(2015/2016)
Değişim (%)

(2008/2016

Samsun 31.301 30.576 29.101 27.665 26.755 25.181 28.905 30.022 3,86 28.862 -3,86   -7,79

Çorum 12.337 12.778 12.803 11.945 11.943 11.586 11.622 11.936 2,70 11.511 -3,56   -6,70

Amasya 8.584 8.910 8.614 8.187 7.792 7.305 7.328 7.577 3,40 7.451 -1,66 -13,20

Tokat 12.067 12.139 12.674 12.390 12.383 11.847 12.143 12.478 2,76 12.225 -2,03     1,31

Toplam 64.289 64.403 63.192 60.187 58.873 55.919 59.998 62.013 3,36 60.049 -3,17   -6,60

Kaynak: TOBB, 2016 yılı verilerinden geliştirilmiştir. 

Tablo 3’ün verileri incelendiğinde; 

TR83 Bölgesinde yer alan illerde 

Samsun ili dışındaki illerde ihracat 

fazlası olduğu görülmektedir. Çorum 

ve Amasya illerinde ihracatın ithalatı 

karşılama oranı 2015 yılı itibariyle sı-

rasıyla %86,19 ve %31,56 olarak ger-

çekleşmiştir. Yıllık bazda 2014 yılına 

göre 2015 yılında TR83 Bölgesindeki 

Çorum ili dışındaki diğer illerde dış tica-

ret hacmi daralırken, Çorum ilinde %14 

oranında artış yaşandığı görülmektedir. 

Çorum ilinde 2014 yılında ithalata göre 

ihracat miktarında azalma yaşanma-

sına rağmen, 2015 yılında ihracatın it-

halatı karşılama oranı ve ihracat miktarı 

artış göstermiştir. 
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Tablo 4 ve Şekil 4’ün verileri incelendi-
ğinde; TR83 Bölgesinde 2008/2016 
dönemini kapsayan 8 yıllık süreçte 
esnaf sayısında dalgalı bir değişim 
yaşandığı görülmektedir. 2008 yılına 
göre 2016 yılında esnaf sayısı bölge 
bazlı %6,60 oranında azalma gös-
terirken, bölge içerisinde sadece To-

kat ilinde %1,31 oranında artış olduğu 
görülmektedir. 2014/2015 dönemini 
kapsayan bir yıllık süreçte TR83 böl-
gesinde esnaf sayısında hem il hem 
de bölge bazlı artışların olduğu söy-
lenebilir. Bu süreçte bölge içerisinde 
en fazla artış %3,86 oranıyla Samsun 
ilinde, en düşük artış %2,70 oranıyla 

Şekil 4: TR 83 Bölgesi Esnaf Sayısındaki Değişim Grafiği(2008-2016)

Tablo 5: TR 83 Bölgesi Çiftçi Sayısındaki Değişim% (2008-2016)

TR 83 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Değişim(%)
(2014/2015) 2016 Değişim(%)

(2015/2016)
Değişim (%)

(2008/2016

Samsun 43.480 39.487 42.210 40.197 35.978 29.258 25.855 23.360 -9,65 20.280 -13,18 -46,54

Çorum 15.427 15.623 17.335 16.122 13.767 11.359 9.229 8.135 -11,85 6.808 -16,31 -55,87

Amasya 8.848 7.348 7.510 8.189 7.404 6.460 6.052 5.601 -7,45 5.115 -8,68 -42,19

Tokat 22.782 16.038 16.722 16.694 15.086 12.804 11.434 10.128 -11,42 8.997 -11,17 -60,51

Toplam 90.537 78.496 83.777 81.202 72.235 59.881 52.570 47.224 -10,17 41.200 -12,76 -54,49

Kaynak: TOBB, 2016 yılı verilerinden geliştirilmiştir. 

Çorum ilinde gerçekleşmiştir. 

2015/2016 dönemini kapsa-

yan bir yıllık süreçte ise esnaf 

sayısında gerek bölgesel, ge-

rekse il bazlı azalmaların ya-

şandığı görülmektedir.
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Şekil 5: TR 83 Bölgesi Çiftçi Sayısındaki Değişim Grafiği (2008-2016)

Tablo 5 ve Şekil 5’in verileri incelen-

diğinde; TR83 Bölgesinde Çiftçi sayı-

nın 2008/2016 dönemini kapsayan 

8 yıllık süreçte yaklaşık olarak %50 

oranında azaldığı söylenebilir. 8 yıllık 

süreçte bölge genelinde çiftçi sayısı 

%54,49 oranında azalırken, en yüksek 

düşüş %60,51 oranıyla Tokat ilinde, en 

düşük azalma %42,19 oranıyla Amas-

ya ilinde gerçekleşmiştir. Kırsal alan-

da yaşanan göçler, çiftçi sayısındaki 

azalmanın en önemli göstergesidir. 

Gerek 2014/2015 dönemi ve gerekse 

2015/2016 dönemini kapsayan bir yıl-

lık süreçte çiftçi sayısında hem il hem 

de bölgesel bazlı azalmanın yaşandığı 

söylenebilir. TR83 bölgesinde geçen 8 

yıl içerisinde çiftçi sayısının sürekli ve 

istikrarlı olarak azaldığı görülmektedir. 

Tablo 6: TR83 Bölgesi Nüfus Sayısın-

daki Değişim%(2016)
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Tablo 6: TR83 Bölgesi Nüfus Sayısındaki Değişim%(2016)

TR 83 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Samsun 1.191.926 1.198.574 1.203.611 1.208.179 1.213.165 1.218.424 1.223.774 1.228.959 1.233.677 1.250.076

Çorum 567.609 566.094 563.698 560.968 558.300 555.649 552.911 549.828 545.444 540.704

Amasya 333.927 333.768 333.110 332.271 331.491 330.739 329.956 328.674 323.675 324.268

Tokat 641.033 639.371 636.715 633.682 630.722 627.781 624.744 620.722 617.158 624.439

Toplam 2.734.495 2.737.807 2.737.134 2.735.100 2.733.678 2.732.593 2.731.385 2.728.183 2.719.954 2.739.487

TR83 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Değişim %
2015/2016 

Değişim %
2011/2016 

Değişim% 
2000/2016

Samsun 1.252.693 1.251.729 1.251.722 1.261.810 1.269.989 1.279.884 1.295.927 1,25 3,53 8,73

Çorum 535.405 534.578 529.975 532.080 527.220 525.180 527.863 0,51 -1,26 -7,0

Amasya 334.786 323.079 322.283 321.977 321.913 322.167 326.351 1,30 1,01 -2,27

Tokat 617.802 608.299 613.990 598.708 597.920 593.990 602.662 1,46 -0,93 -5,99

Toplam 2.740.686 2.717.685 2.717.970 2.714.575 2.717.042 2.721.221 2.752.803 1,16 1,29 0,67

Kaynak: TOBB, 2016 yılı verilerinden geliştirilmiştir

Tablo 6’nın verileri incelendiğinde; 

TR83 Bölgesinde nüfus sayısının ge-

nel olarak bir yıllık, beş yıllık ve 16 yıllık 

süreçlerde artış gösterdiği görülmek-

tedir. 2015 yılına göre 1,16, 2011 yılına 

göre 1,29 ve 2000 yılına göre 0,67 

oranında nüfus artışlarının yaşandığı 

söylenebilir. TR83 Bölgesi içerisinde 

2015 yılına göre bir yıllık süreçte tüm 

illerde nüfus artışı yaşanırken, 5 yıllık 

süreçte Tokat ve Çorum illeri hariç tüm 

illerde nüfus artışı yaşanmıştır. 2000 

yılına göre ise Samsun ili dışında tüm 

illerde nüfus sayısında son 16 yılda 

azalma olduğu görülmektedir. Son 16 

yıllık süreçte Çorum ilinde %7, Amasya 

ilinde %2, Tokat ilinde %6 oranında nü-

fus azalmıştır. Samsun ilinde ise 16 yıl 

öncesine göre nüfus yaklaşık %10 ora-

nında artış göstermiştir. TR83 bölgesi 

içerisinde Çorum ilinin nüfus sayısının 

2000-2012 yılları arasında sürekli 

azalma gösterdiği, son 5 yıl içerisinde 

ise nüfus artış oranında dalgalı bir seyir 

yaşandığı söylenebilir.
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Tablo 7:TR83 Bölgesi Yaşam Endeksi Sıralama Değerleri (2015)

TR83 Genel Konut Çalışma 
Hayatı

Gelir ve 
Servet Sağlık Eğitim Çevre Güvenlik Sivil 

Katılım

Altyapı 
hizmetlerine 

Erişim

Sosyal 
Yaşam

Yaşam 
Memnuniyeti

Samsun 33 31 41 40 18 22 38 40 26 30 29 37

Çorum 56 41 62 54 67 53 26 61 4 58 64 60

Amasya 27 30 18 41 59 3 15 37 20 31 43 19

Tokat 39 40 34 51 44 21 31 24 9 47 34 47

Genel 
Ortalama 39 36 39 47 47 25 28 41 15 42 43 41

Kaynak: TOBB, 2016 yılı verilerinden geliştirilmiştir. 

TR83 Bölgesinde yer alan illerin 81 il 

içerisindeki yaşam endeksi sıralama 

değerlerini içeren Tablo 7’nin değerleri 

incelendiğinde; 81 il içerisinde Genel 

yaşam endeksi sıralaması diğer illere 

göre en yüksek olan ilin Amasya ol-

duğu görülmektedir. Diğer iller sırasıyla 

Samsun, Tokat ve Çorum’dur.  Çorum ili 

Türkiye geneli yaşam endeksi genel sı-

ralamasında 56. Sırada yer almaktadır. 

81 il içerisinde genel yaşam endeksini 

belirleyen eğitim sıralamasında Amas-

ya ili 3. Sırada yer alırken, Sivil Katılım 

sıralamasında Çorum ili Türkiye Gene-

linde 4. Sırada yer almaktadır. Çorum 

ili TR83 Bölgesindeki diğer illere göre 

Genel, Konut, Çalışma Hayatı, Gelir ve 

Servet, Sağlık, Eğitim, Güvenlik, Altya-

pı Hizmetlerine Erişim, Sosyal Yaşam 

ve Yaşam Memnuniyeti sıralamasında 

sonuncu sırada yer almaktadır. Diğer 

illere göre sadece  Sivil katılım sırala-

masında daha ön sıralarda yer almak-

tadır. TR83 Bölgesi ortalama yaşam 

endeksi değerlendirildiğinde, Türki-

ye’deki 21 Bölge içerisinde Sivil Katılım, 

Eğitim ve Çevre konularında ön plana 

çıkmaktadır. 
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Çorum Valiliğinin koordinasyonunda 
AK Parti, CHP ve MHP il başkanlığı ta-
rafından organize edilen ve sivil toplum 
örgütlerinin de desteği ile Terörü Tel’in 
ve Milli Birlik Yürüyüşü, on binlerce Ço-
rumlunun katılımı ile gerçekleştirildi.

Hürriyet Meydanı’ndan başlayan yü-
rüyüşe Vali Necmeddin Kılıç, AK Parti 
Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Sa-
lim Uslu, CHP Çorum Milletvekili ve 
TBMM İdare Amiri Tufan Köse, AK 
Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, 
Vali Yardımcıları Âdem Saçan, Fikret 
Zaman ve Haldun Aksalman, Garnizon 
Komutanı Albay Fatih Üstündağ, Ço-
rum Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş 
ve Meclis üyeleri ile Borsa personelleri, 

Kurum ve kuruluşların idarecileri, Sivil 

toplum kuruluşlarının temsilcileri ve 

yaklaşık 20 bin kişi katıldığı yürüyüşte 

500 metre uzunluğunda Türk bayrağı 

açıldı.

‘Terörü Telin ve Milli Birlik Yürüyüşü ’ne 

katılan binlerce kişi, ellerinde Türk bay-

rakları ile terör saldırılarını protesto etti.

7’den 70’e herkesin gönülden katıldığı 

yürüyüş, Atatürk Anıtı’na kadar devam 

etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 

okunmasından sonra 15 Temmuz’da ki 

darbe girişimi, İstanbul ve Kayseri’deki 

terör saldırıları ile vatan savunmasında 

şehit olanlar için dua edildi.  Yürüyüş, 

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile sona erdi. 

ÇORUM 
TERÖRE KARŞI 
TEK YÜREK, 
TEK MİLLET, 
TEK DEVLET, 
TEK BAYRAK, 
TEK VATAN

Ticaret Borsası • Sayı: 4 • Yıl: 4 • Ocak’16-Temmuz ‘17  75



bakanlar, oda ve borsa başkanları ile diğer 
davetlilerin katılımıyla TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesinde gerçekleşti-
rildi. TOBB’un 72’inci Genel Kurulu, M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, 
TOBB’a bağlı 365 oda ve borsanın yö-
neticileri, genel kurul delegeleri ile bü-
rokratlar ve siyasi partilerin temsilcilerinin 
katılımıyla gerçekleştirildi.

TOBB’un 72. Genel Kurulu’nda konuşan 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
esas zenginliğin girişimci ruh olduğunu 
ifade ederek, “Hedeflere ulaşmak istiyor-
sak, geride kalmak istemiyorsak, her gün 
bir önceki günden daha fazla çalışmak 
zorundayız” dedi. Birlik ve beraberliğin 
önemine vurgu yapan TOBB Başkanı 

‘Türkiye hepimizin’ mesajı verdi. 

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı´nın 
okunmasıyla başlayan TOBB Genel Kuru-
lu´nda daha sonra birliğin faaliyetlerinin an-
latıldığı multivizyon gösterimi sunuldu. Açılış 
konuşmasını, TOBB Başkanı M.Rifat Hisar-
cıklıoğlu’nun yaptığı genel kurulda, siyasi 
partilerin temsilcileri de birer konuşma yap-
tı. Konuşmaların ardından yönetim kurulu 
faaliyet raporu genel kurula sunuldu. Genel 
Kurul, 2017 yılı bütçe teklifinin sunulması, 
müzakeresi ve oylanmasının ardından sona 
erdi.

Genel Kurul’a Çorum Ticaret Borsasını tem-
silen delegeler Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Bektaş, Meclis Başkanı Mustafa Boyraz, 
Meclis Üyesi Cihat Turpçu ile Genel Sekreter 
Funda Ertekin katıldı.

ÇORUM TİCARET BORSASI BAŞKANI ALİ 
BEKTAŞ ALİ BABACAN’I ÇORUM’A DAVET 
ETTİ
Toplantı sırasında Ali Babacan’la Ticaret Bor-
sası heyetinin samimi diyaloğu dikkat çekti. 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş, Ali Ba-
bacan’ı Çorum’a davet etti. Babacan en kısa 
zamanda Çoruma ziyaret sözü verdi. 

TOBB 72’İNCİ 
GENEL KURULU
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği’nin (TOBB) 72’inci Genel Ku-
rulu M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
ev sahipliğinde, CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
Ekonomi Bakanı Mustafa Eli-
taş, Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci, Maliye Bakanı 
Naci Ağbal, İçişleri Bakanı Efkan 
Ala, MHP Genel Başkan Yar-
dımcısı Oktay Vural, bazı eski 
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 73. 
Genel Kurulu 23-24 Mayıs tarihleri ara-
sında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirildi.

23 Mayıs tarihinde başlayan Genel Ku-
rul programı kapsamında TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Başkanlığın-
da TOBB Genel Kurul Başkanı, TOBB 
Yönetim Kurulu, Konseyler, Oda, Borsa 
Başkanları ve delegeler Anıtkabir’i ziyaret 
ederek Ata’nın huzurunda saygı duru-
şunda bulundular. 

TOBB delegesi olarak 10 ve 20 yılını 
dolduranlara, son seçimlerden bu yana 
ahirete intikal eden Oda ve Borsa Baş-
kanlarının ailelerine ve Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği’nde Başkanlık yapmış 
olan Ali Coşkun’a Hizmet Şeref Belgesi 
ve Plaket takdim edildi.

ÇORUM LEBLEBİSİ SERGİLENDİ
TOBB’un 73 Genel Kurulu, TOBB Genel 
Merkezi bahçesinde düzenlenen yöresel 
ürünlerin ve yiyeceklerin tanıtıldığı et-
kinliklerle devam etti. Türkiye’nin dört bir 
yanından gelen Oda ve Borsalar, TOBB 

hizmet binası bahçesinde açtığı stantlar-
da illerinin yöresel ürünlerinin tanıtımını 
gerçekleştirdi. Çorum Ticaret Borsası ’da 
Çorum Leblebisini tanıtırken, delege ve 
misafirlere ikramlar yapıldı. Çorum Ticaret 
Borsası’nın standı yoğun ilgi gördü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Mehmet Müezzinoğlu ve Ak Parti Es-
kişehir Milletvekili Harun Karacan’ın da 
ziyaret ederek leblebinin tadına baktığı 
stant önündeki kuyruk gecenin geç saat-
lerine kadar devam etti.

24 Mayıs tarihinde TOBB Başkanı M. Ri-
fat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde ger-
çekleştirilen Genel Kurul’a Çorum Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı Mustafa Boyraz, 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş, Mec-
lis Başkan Yardımcısı Erkan Kanıtemiz, 
Meclis Üyesi Cihat Erol Turpçu ve Ge-
nel Sekreter Funda Ertekin katıldı. Genel 
Kurul Öncesi, TOBB Genç Girişimciler 
Kurulu Başkanı, İş Adamı Ali Sabancı ile 
sohbet etme fırsatı buldular.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Ge-
nel Kurul’un açılışında yaptığı konuşma-

TOBB 73’ÜNCÜ 
GENEL KURULU

da “ Zaman, daha güçlü Türkiye 
için, dayanışma içinde olma ve 
geleceğe odaklanma zamanı. 
Türkiye’nin yarınını, bugünün-
den çok daha güzel yapma za-
manı.” ifadesini kullandı.

Komisyonların sunuşlarını yap-
masından sonra Genel Kurul, 
dilek ve temennilerle sona er-
di.
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Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sa-
hipliğinde Oda/Borsa müşterek toplantısı 
gerçekleştirildi.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Ba-
şaranhıncal´ın başkanlığında düzenlenen 
toplantıya Çorum Ticaret Borsası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ali Bektaş,  Sungurlu 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Alaatin Akel,  Sungurlu Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Halim 
Karaçil, Alaca Ticaret ve Sanayi Odası Yö-
netim Kurulu Başkanı Günser Şirin, Alaca 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili Eşref Güzel ile borsa ve odaların 

yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantı da ilde gündem oluşturan konu-

lar hakkında görüş alışverişinde bulunul-

du. İş Eğitim ve Mesleki Yeterlilik Belgesi 

alma zorunluluğu, üniversite ve sanayi 

işbirliği, ülkemizde yaşanan terör olayla-

rının ve finansal göstergelerin de değer-

lendirildiği program dilek ve temennilerin 

ardından sona erdi.

ODA/BORSA 
MÜŞTEREK 
TOPLANTISI

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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BAŞAK GECESİ

TARIMSAL ÖĞRETİMİN BAŞLANGICININ 
171.YILI NEDENİYLE ZİRAAT 
MÜHENDİSLERİ ODASI ÇORUM 
TEMSİLCİLİĞİ TARAFINDAN ‘BAŞAK 
GECESİ’ DÜZENLENDİ
Geceye Vali Yardımcısı Haldun Aksalman, 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erkan 
Elfaz Ermiş, Ticaret Borsası Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ali Bektaş, Ziraat Mühendisleri 
Odası İl Temsilcisi Necati Gül, İnşaat Mü-
hendisleri Odası Başkanı Özgür Kılıç, Ziraat 
Odası Başkanı Mehmet Sayan, Pankobir-
lik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pehli-
van ve çok sayıda ziraat mühendisi katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Zira-
at Mühendisleri Odası Çorum İl Temsilcisi 
Necati Gül, Meslek olarak sıkıntılarından 
bahsederken, her yıl 5 binin üzerinde zi-
raat mühendisinin mezun olduğunu fakat 
bu mezunların birçoğunun işsiz olduğunu 
söyledi.

Dünyanın gıda açısından sıkıntıya düş-
tüğünü de belirten Gül, konuşmasını şu 
sözlerle sürdürdü: “Tarım olarak baktığı-
mızda çok şeyler başardık. Meslek olarak 
sıkıntılarımız var. Türkiye’de ne yazık ki 

39 tane ziraat fakültesi var. Her yıl 5 binin 
üzerinde ziraat mühendisi mezun oluyor. 
Bu arkadaşlarımızın birçoğu işsiz ve işle 
ilgili sıkıntı çekiyor. Tarım ülkesinde bu ar-
kadaşlarımızın işsiz kalması bizim için bir 
ayıp, kötü durum. Dünya gıda açısından 
sıkıntıya girmekte. Yaklaşık 1 milyar insan 
gıdaya ulaşmakta sıkıntı çekiyor. Avrupa 
Birliği beslenmesinde değişiklik yapmaz 
ise gıda tüketimi lüks sınıfı içerisine girecek. 
Eğer bizde ülke olarak bu duruma bir çö-
züm bulamazsak bizde aynı duruma dü-
şeceğiz. “ dedi.

Program sonunda meslekte 35. yılını ta-
mamlamış üyelere ve sponsorlara plaket 
takdimi yapıldı. Önder Eren’in plaketini Ti-
caret Borsası Başkanı Ali Bektaş, Mehmet 
Zengin’in plaketini Ziraat odası Başkanı 
Mehmet Sayan, Ceylani Erden’in plake-
tini İnşaat Mühendisleri odası Başkanı 
Özgür Kılıç, Ahmet Hökelekli’nin plaketini 
Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
Şevket Avcı, Rüştü Çağar’ın plaketini Pan-
kobirlik Başkanı Ahmet Pehlivan verirken, 
en tecrübeli üye Gülseven Köse’nin plake-
tini de Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü 
Erkan Elfaz Ermiş verdi.  
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AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami 

Ceylan, Çorum Ticaret Borsası Başkanı 

Ali Bektaş, Borsa Meclis Başkanı Mus-

tafa Boyraz, Çorum TSO Yönetim Kuru-

lu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve TSO 

Meclis Başkanı Erol Karadaş Çorum Ti-

caret ve Sanayi Odası’nda bir araya geldi.

Çorum’un sanayisi ve yapılan yatırımlar 

hakkında değerlendirilmelerin yapıldığı 

toplantıda son günlerde yaşanan terör 

olayları da ele alındı.

Toplantı da bir konuşma yapan AK Parti 

Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, 

Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini kay-

dederek,  terörü ülke gündeminden mut-

laka kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Türkiye’nin coğrafi bakımından önemli bir 

yere sahip olduğunu ve bu yüzden Tür-

kiye’yi ele geçirmek isteyen dış güçlerin 

yıllardır ülkemizde oyunlar oynadığını 

kaydeden Ceylan, “Son günlerde artan 
terör olayları ve ekonomimize yapılan 
saldırılarla ülkemiz yine bir kuşatma al-
tına girdi. Ama şunu da unutmayalım ki 
devletimiz ve milletimiz bir olarak, oyna-
nan oyunları her zaman bozmuş ve ter-
sine çevirmiştir. Bunun en son örneği ise 
15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi ve 
ekonomimizi bozmak isteyenlere verilen 
cevaptır” dedi.

Ülkemizi bölmeyi başaramayacağını an-
layan dış güçlerin, halkı bir birine düşür-
me çabasına girdiğini kaydeden Ceylan, 
“Bu topraklarda hiçbir ayrımı gözetme-
den ve kısır çekişmeleri bırakarak birlik 
ve beraberliğimizi sürdürmemiz gerekir.   
Şer odaklar ve terör örgütleri şuanda ül-
kemize her koldan saldırıyor.   Oyunlara 
gelmeyelim birlik ve beraberliğimizi ko-
ruyalım. Provokasyonlara gelmeden tek 
vücut olarak, bunun üstesinden gelebili-
riz.” diye konuştu. 

BİRLİK VE 

KORUYALIM
BERABERLİĞİMİZİ
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KOORDİNASYON 
KURULU 
TOPLANTISI

Orman ve Su işleri Bakanı Prof.Dr.Veysel 
EROĞLU, Çorum İl Koordinasyon Kurulu 
toplantısına katılarak ilçe belediye baş-
kanları, daire Müdürleri, meclis üyeleri ve 
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile 
bir araya geldi.

İl Genel Meclisi’nde gerçekleştirilen top-
lantı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. 
Toplantıda Çorum’a yapılan yatırımlar gö-
rüşülürken, Orman ve Su İşleri Bakanlı-

ğı’na bağlı Genel Müdürler de Çorum’daki 
faaliyetlere yönelik sunum yaptılar.

Toplantıya Bakan Eroğlu’nun yanı sıra 
Çorum Valisi Ahmet KARA, Ak Parti Ço-
rum Milletvekili ve Tarım Orman ve Köy 
işleri Komisyonu üyesi Ahmet Sami 
CEYLAN, Başkanımız Ali BEKTAŞ, İlçe 
Belediye Başkanları, Daire Müdürleri, 
Meclis Üyeleri ve Sivil Toplum Kuruluşla-
rının temsilcileri katıldılar. 

Ticaret Borsası • Sayı: 4 • Yıl: 4 • Ocak’16-Temmuz ‘17  81



“TOBB  Nefes Kredisi” kampanyası adı 

altında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Deniz-

bank A.Ş. ile Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği arasında imzalanan protokol ile 

özellikle KOBİ’lerin ekonomik açıdan sı-

kıntılı günler geçirdiklerini dile getiren Ço-

rum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Baş-

kanı Ali BEKTAŞ,  “faizlerin yükseldiği bir 

dönemde finansman erişiminde yaşanan 

sıkıntılar giderilmesi için bu kredi KOBİ’le-

re nefes aldırdı” dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, 

TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF), Ziraat 

Bankası, Denizbank ile oda ve borsaların 

desteğiyle başlatılan Nefes Kredisi Proje-

sinin gerçek anlamda KOBİ’lerin “nefesini 

açtığını” belirtti. Toptan ve perakende ti-

caret, imalat, inşaat ile ulaştırma, depo-

lama sektörlerinin en çok kredi kullanan 

sektörler olarak öne çıktığına işaret eden 

Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının en büyük 

ihtiyaçlarından biri olan finansmanı te-

min etmek üzere hayata geçirilen nefes 

kredisinin KOBİ’lere deva olduğunu dile 

getirdi. Hisarcıklıoğlu, “TOBB, KGF, Zira-

at Bankası, Denizbank ile TOBB’a bağlı 

oda ve borsaların elini taşın altına koyarak 

oluşturduğu ‘nefes kredisi’ düşük faiz ora-

nı ile iş dünyası için önemli bir ilaç oldu. 

1-2 ay içinde proje tamamlandığında 4 

milyar liranın üzerinde kaynağı KOBİ’lere 

aktarmış olduk” dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan’ın da söz konusu kredi için “finans-

manda inovasyon” ifadesini kullandığını 

hatırlatan Hisarcıklıoğlu, KGF’nin “portföy 

garanti sistemi” sayesinde nefes kredisi 

başvurularının saatler içerisinde onay-

landığına, üyelerin kredilerini haftalarca 

beklemeden kısa süre içerisinde kullana-

bildiklerine dikkati çekti.

Projeyle sadece KOBİ’lere ucuz finans-

man sağlamayı amaçlamadıklarını, aynı 

zamanda kamuoyunun, bankaların ve 

devletin dikkatini KOBİ kredilerine çek-

mek istediklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu, 

“Yüksek faizler altında ezilen KOBİ’lerimi-

zin sesi olduk. Bunda da başarılı olduk. 

Nefes kredisinden sonra hemen bankalar 

devreye girdi. Hemen hemen hepsi KOBİ 

veya esnaf kredisi kampanyalarına baş-

ladılar. Yüzde 15-18 bandında seyreden 

KOBİ kredi faizlerini yüzde 12’lere kadar 

düşürdüler. Nefes kredisi projesi ortakla-

rımızdan Denizbank ve Ziraat Bankası’na 

da özellikle teşekkür ediyorum.” ifadeleri-

ni kullandı.

NEFES
KREDİSİ
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TOBB NEFES KREDİSİ 
• Bu protokolün hedef kitlesi olan oda 

ve borsa üyeleri, T.C. Ziraat Banka-
sı A.Ş. ve Denizbank A.Ş.’ nin ilimiz 
veya ilçelerde bulunan şubelerin 
tamamından başvuruda bulunarak 
kredi kullanabilme imkânı buldular.

• Borsamız üyeleri için kullandırılan 
kredi üst limiti 50.000,00-TL idi. 

• Üyelerimizin kullandığı kredinin 
vadesi 12 ay olup aylık eşit taksit-
li olarak kullandırılmıştır. Vadenin 
uzatılması ve kısaltılması mümkün 
değildir. 

• Kredi anapara dönüşleri tekrar kredi 
olarak kullandırılmayacaktır. 

• Kredinin brüt faiz oranı aylık % 0,825 
yıllık % 9,90’dır. 

• Protokol imzalanan bankalar tara-
fından masraf olarak talep edilecek 
250,00-TL (İkiyüzelli Türk lirası) ve 
Hazine Müsteşarlığının talep edeceği 
kefalet başvuru bedeli ve komisyon 
dışında üyelerimizden herhangi bir 
masraf, komisyon talep edilmemiştir. 

• Kobiler, üyelerimiz, TOBB Nefes 
Kredisine başvurabilmek için önce-
likle borsamızdan açıklama olarak 
“TOBB Nefes Kredisi Başvurusu 
İçindir.” ibareli faaliyet belgesi alarak 
yukarıda anılan iki bankanın herhan-
gi bir şubesine gidip bankanın talep 
ettiği kredi evrakları ile müracaat et-
mişlerdir. 

• Bankalar ve KGF, KOBİ´nin krediye 
uygunluğunu değerlendirip, değer-
lendirme süreci olumlu sonuçlanan-
lara TOBB Nefes Kredisi kullandır-
mışlardır.

Ziraat Bankası ve Denizbank aracılığı ile 
kullanılan 31 Mayıs 2017 tarihi itibariyle 
sona eren TOBB Nefes Kredisi kullanım 
istatistiklerine göre, toptan ve perakende 
ticaret, imalat, inşaat ile ulaştırma ve de-
polama sektörleri sırasıyla en çok kredi 
kullanan sektörler olarak öne çıktı. Top-
tan ve perakende ticaret sektörü kredinin 
yarıya yakınını kullanırken imalat sektö-
ründe gıda, metal ile makine ve ekipman 
imalatı sektörleri başı çekti. Bütün illerde 
nefes kredisinin kullandırıldığı görülür-
ken, sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, 
Bursa ve Kocaeli en çok bundan yarar-
lanan iller oldu. İstanbul’da 404 milyon 
lira, Ankara’da 343 milyon lira, İzmir’de 
200 milyon lira kredi hacmine ulaşıldı.

NEFES KREDİSİ İÇİN BİLGİLENDİRME 
ZİYARETİ
Ziraat Bankası Çorum Hitit Şube Yö-
neticisi Özlem VARLIOĞLU, Zafer Çar-
şısı Şube Yöneticisi Erhan KARTAL ile 
Denizbank Gazi Cadde Şube Müdürü 
Ferda ELMACI Çorum Ticaret Borsası 
‘na ziyarette bulunarak, Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ali BEKTAŞ ve Yönetim 

Kurulu üyesi Satılmış Boya’ya 

“TOBB   Nefes Kredisi”  kam-

panyası adı altında T.C. Ziraat 

Bankası A.Ş. ve Denizbank 

A.Ş. ile Türkiye Odalar ve Bor-

salar Birliği arasında imzalanan 

prokol hakkında bilgi verdiler. 

Üyelerin düşük faiz oranlı bu 

krediden faydalanmaları için 

gereken desteği vereceklerini 

iletti.  

Özellikle KOBİ’lerin Ekono-

mik açıdan sıkıntılı günler 

geçirdiklerini dile getiren  Ali 

BEKTAŞ,  Dönem gereği faiz-

lerin yükseldiği bu dönemde 

finansman erişiminde yaşa-

nan sıkıntılar giderilmesi için bu 

kredi KOBİ’lere nefes aldıracak. 

50 bin lira üst limitli kredi baş-

vuruları başlamıştır. Bundan 

sonra desteği vermek üzere 

bankalar ile işbirliğinde bulu-

nacağız.” şeklinde konuştu.   

Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
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27. Vergi Haftası’nda Kurumlar Vergisi 
il rekortmenleri İl Defterdarlığının Vergi 
Haftası Kutlama etkinlikleri kapsamında 
Anitta Otel’de düzenlediği törenle teşek-
kür belgelerini aldı.

Törende konuşan Vali Ahmet Kara, “Ma-
lından vermek babayiğit işidir.” sözüyle 
hitap ettiği vergi rekortmenlerini tebrik 
etti.

Kurumlar Vergisi’nde ilk sıralarda yer 
alan Uğur Mak.San.Gıda İnş.Taah.End.
Yap.Tur.Tar. Dış Tic.adına Uğur Barlık ve 
Alapala Makine Gıda Sanayi Tic. A.Ş. 
adına Gülfem Alapala’ya; Maliye Bakanı 
Naci Ağbal tarafından imzalanan teşek-
kür belgelerini Vali Ahmet Kara verdi.

Ece Banyo-Erdem Çenesiz adına Ertan 
Özcan’a belgesini Çorum Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş verdi. 

Öz-Ak Gıda Pazarlama Tic.ve San.A.Ş 

adına Mehmet Özdoğan’ın belgesini 

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Can-

dan, Kavsan Ayakkabı San. ve Tic.A.Ş. 

adına Süreyya Kavlu’ya belgesini İl Def-

terdarı Ali Sormaz, Ar-San Makine İmalat 

Tic. A.Ş adına Zafer Kayılı’nın teşekkür 

belgesini AK Parti İl Başkan Yardımcı-

sı Lemzi Çöplü, Yetsan Oto Kalorifer ve 

Radyatör San. ve Tic. A.Ş adına Mehmet 

Akif Yetik’in belgesini CHP İl Başkanı Ha-

san Suvacı, , Yağmaksan Yağlılar Makine 

ve San.Tic.Ltd.Şti adına Mustafa Yağlı’ya 

teşekkür belgesini SMMMO Başkanı 

Muzaffer Yıldırım, Tas. Hal. SS. Çorum 

Traktörcüler Toplu İşyeri adına Ali Gök-

şen’e de teşekkür belgesini İl Müftüsü 

Ahmet Akın verdi. 

VERGİ 
REKORTMENLERİNE 
TEŞEKKÜR BELGESİ 

TAKDİM TÖRENİ
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Baş-

kanlığınca Tarımın değişik alanlarında 

faaliyet gösteren, yenilikçi, yaratıcı, 

kaynakları etkin-verimli ve sürdürülebi-

lir kullanan, bulunduğu çevreye öncü-

lük eden ve rol model olan/olabilecek 

kadın çiftçiler tarafından hazırlanacak 

projelerin kadın çiftçilerimizin hayatla-

rında bir farkındalık ve ivme kazandır-

ması, kırsalda kadın istihdamına katkı-

da bulunması ile tarımda başarılı kadın 

girişimcilerin giderek artması amacıyla 

Türkiye genelinde 16 İlde uygulanan 

“Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güç-

leniyor Programı” kapsamında Gıda Ta-

rım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İŞKUR 

İl Müdürlüğü ve KOSGEB İl Müdürlüğü 

işbirliğinde 32 saatlik girişimcilik eğiti-

mi alan 75 kadın üreticinin projelerini 

sergiledikleri ve dereceye giren kadın 

girişimcilerin ödüllerini aldıkları proje 

pazarı ve ödül töreni düzenlendi.

Törene Hitit Üniversitesi Rektör Yardım-

cısı Prof. Dr. Nurhan Baykan, Gıda Ta-

rım ve Hayvancılık İl Müdürü Erkan El-

faz Ermiş, SGK İl Müdürü Duran Cesur, 

Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş, 

Düvenci Belediye Başkanı Necmettin 

Yalçın, CHP İl Başkanı Hasan Suva-

cı, Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, 

kadın girişimciler ve çok sayıda davetli 

katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İs-

tiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan 

program da Gıda Tarım ve Hayvancılık 

İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan si-

GENÇ GİRİŞİMCİ 
KADINLAR 
SERTİFİKA 
TÖRENİ VE 
PROJE PAZARI 
DÜZENLENDİ

nevizyon gösterisinin ardın-

dan açılış konuşması yapan 

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 

Müdürü Erkan Elfaz Ermiş; 

“Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı tarafından yürütülen 

“Kadın Çiftçiler Tarımsal Ya-

yım Projesi” kapsamında ger-

çekleştirilen “Tarımda Genç 

Girişimci Kadınlar Güçleni-

yor” Proje Pazarı programının 

amacı; tarımın her alanında 

eğitim çalışmalarına önem ve-

rerek, üretici ve girişimci ruha 

sahip kadınları bilgilendirmek, 

uygulanabilecek projelerinin 

hayata geçirilmesinde etkin-

liklerini artırarak tarımda kadın 

girişimciliğini en üst seviyeye 
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çıkarmaktır. Tarımsal üretimin 

gizli kahramanı kadınlarımız-

dır dersek abartmış olmayız. 

Onlar üretimin her safhasında 

fedakâr ve cefakâr bir şekilde 

çalışmakta, ter dökmekte ve 

aile bütçesine katkıda bulun-

maktalar. Devletimiz de bu 

gerçeğin bilincinde olarak ka-

dınlarımızı her alanda olduğu 

gibi tarımsal alanda da destek-

lemektedir. Tarımsal alanda da 

kadın çiftçilerimiz desteklen-

mektedir. Kadın çiftçilerimize 

yönelik olarak değişik tarımsal 

konularda Ziraat Odaları, İŞ-

KUR Aile ve Sosyal Politika-

lar İl Müdürlükleri, Milli Eğitim 

Müdürlüğü, KOSGEB gibi 

kurum ve kuruluşlarla işbirliği 

yapılarak tarımsal konular-

da kurslar açılmıştır. “Tarımda 

Genç Girişimci Kadınlar Güç-

leniyor” programı kapsamın-

da da ilimizde 75 genç kadın 

çiftçimize, İŞKUR/KOSGEB 

işbirliği ile istihdama yönelik, 

32 saat süreli (4 gün) uygula-

malı girişimcilik eğitimleri Hitit 

Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda 
25’er kişilik 3 salonda verilmiştir. 18-
40 yaş arası 75 genç kadın çiftçi eğitim 
alarak, farklı ve özgün projeler hazırla-
mışlardır. Bu program dâhilinde bu gün 
75 özgüvenli girişimci kadın çiftçimiz 
sertifikalarını alacaklar. Aldıkları girişim-
cilik eğitimi ile özdeşleşen özgün proje-
ler kendilerince hazırlanmış, bu projeler 
de kendi aralarında yarışarak ilk 3 pro-
je belirlenmiştir.    İlk üçe giren projeler 
ödüllendirilecek ayrıca birinci olan pro-
jemiz Bakanlığın belirleyeceği bir tarih-
te 16 ilin yarışacağı Proje Yarışmasında 
İlimizi temsil edecektir. Ben bu süreçte 
zamanlarını ayırarak eğitimlere katılan, 
başarı ile eğitimlerini bitiren girişimci 
kadınlarımızı ve    proje yarışmasında 
dereceye giren kadınlarımızı da tebrik 
ediyorum” dedi.

Projelerin değerlendirilmesi sonucu 75 
proje içerisinden dereceye giren pro-
jeler tanıtılarak;  “Dikmişsen Adaça-
yını Bahçeye Ne Gerek Var Ölmeye” 
adlı projesiyle 1. Olan Fatma Sayan’ a, 
“Enerji Şelalesi” adlı projesiyle 2. Olan 
Sabire Bodur’ a ve “Ekmek Yemek Her-
kesin Hakkı” adlı projesiyle  3. Olan Be-
hiye Sefe’ ye ödülleri takdim edildi. 

MYO’DAN 
BORSAMIZA ZİYARET
Çorum Genç Girişimciler Kurulu’nun 
çalışma faaliyetleri kapsamında Hitit 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksek Okulu İşletme 1. sınıf öğrencileri 
ve öğretim görevlileri, borsayı ziyaret 
etti.

Çorum Genç Girişimciler Kurulu İcra 
Komitesi Başkanı E.Can Çabuk’un da 
hazır bulunduğu ziyarette, Hitit Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Meslek Yük-
sekokulu İşletme 1. sınıf öğrencileri ve 
öğretim görevlileri, borsa laboratuvarını, 
satış salonundaki satış aşamalarını ve 
borsanın çalışma sistemini yakından 
inceleme fırsatı buldular. Gerçekleştiri-
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Genç MÜSİAD’ın ikinci olağan genel 

kurulu gerçekleştirildi. 2.Genel Kurul 

toplantısına AK Parti Çorum Milletvekili 

ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, AK 

Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami 

Ceylan, Çorum Belediye Başkanı Mu-

zaffer Külcü, AK Parti Merkez İlçe Baş-

kanı Erhan Akar, Ticaret Borsası Yöne-

tim Kurulu Başkanı Ali Bektaş, ÇESOB 

Başkanı Yalçın Kılıç, ve MÜSİAD üyeleri 

katıldı.

Genel kurulda mevcut başkan Alper 

Tığlı, görevi yeni başkan Ahmet Burak 

Boyraz’a devretti.   Genç MÜSİAD Ço-

rum Şubesi’nin Ahmet Burak Boyraz 

Başkanlığı’nda oluşturulan yeni yöneti-

minde Tuğrul Topuz, Oktay Erkoç, Emre 

Çıtak, Selahattin Çekkaya, Adil Nezih 

Kayışoğlu ve Yavuz Alkan yer aldı.

Genç MÜSİAD 2. GENEL KURULU

len ziyarete 30 öğrenci ve ilgili bö-
lüm hocaları katıldı. Çorum Ticaret 
Borsası Laborantı Ziraat Mühendisi 
C.Tarık Afat´tan, laboratuvar işleyişi 
hakkında bilgi aldıktan sonra, elekt-
ronik satış salonuna geçerek açık 
artırmayı izlediler. 

Çorum Ticaret Borsası toplantı sa-
lonunda  Genel Sekreter Funda Er-
tekin´in borsa uygulama alanları, 
faaliyetleri ve projelerle ilgili bilgi-
lendirme yapmasının ardından öğ-
renciler programlarını tamamladılar. 
Genç ve umut vaadeden öğrencile-
re başarılar dileyen Genel Sekreter 
Funda Ertekin´e ziyaretten oldukça 
memnun kaldıklarını ifade eden öğ-
renciler teşekkürlerini sunarak bor-
samızdan ayrıldılar. 

Ticaret Borsası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ali Bektaş, Genç 
MÜSİAD Çorum Şube Baş-
kanı Alper Tığlı ‘ya ve yöne-
tim kuruluna teşekkür ederek, 
görevi devralan Ahmet Burak 
Boyraz’ı ve yönetimini tebrik 
edip, başarılarının devamını 
diledi. 
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TİCARET BORSASI VE KONYA KARATAY 
ÜNİVERSİTESİ ARASINDA ÖNLİSANS ve 
LİSANS PROTOKOLÜ İMZALANDI.

Çorum Ticaret Borsası üyeleri ile üyelerin 
birinci derece yakınlarının (anne, baba, 
çocuklar) KTO Karatay Üniversitesi Ön 
Lisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği çerçevesinde lisans ve ön 

lisans programlarına kayıt hakkı elde 

edecek öğrencilerden kayıt yaptırmaları 

halinde öğrenim ücretlerinden %10 ora-

nında destek bursu sağlanacaktır.

Protokolün süresi 2016-2017 öğretim 

yılında başlamakta olup 5 yıl süre ile ge-

çerlidir. 

TİCARET BORSASI VE DOĞA OKULLARI 
ARASINDA EĞİTİM SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Çorum Doğa Okulları adına Platin Okul 
Yatırımları Ltd. Şti. ile Çorum Ticaret Bor-
sası üye ve çalışanlarına karşılıklı olarak 
özel avantajlar sunulmasına ilişkin söz-
leşme imzalandı. Sadece eğitim hiz-

metlerinde, Çorum Ticaret Borsası üye 

ve çalışanlarına Doğa Okulları Çorum 

kampüsünde yaptıracakları yeni kayıtlar 

için 2017-2018 eğitim ve öğretim döne-

mine ait açıkladığı güncel kayıt ücretleri 

üzerinden %20 oranında indirim sağla-

nacaktır.

BORSADAN 
EĞİTİM İÇİN 

DESTEK
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafın-

dan ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak 

üzere gönderilen yardım, Çorum Ticaret 

Borsası ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği 

ile kaban yardımı olarak yapıldı.

Çorum’da bulunan ilköğretim ve orta-

öğretim okullarında, okul yönetimlerinin 

belirlediği ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaş-

tırılmak üzere kabanlar okul müdürlerine 

teslim edildi.

Yardım kapsamında 31 okuldan 7-15 yaş 
aralığında 350 kız ve 350 erkek öğrenci 
olmak üzere toplam 700 ihtiyaç sahi-
bi öğrenci kaban sahibi oldu. Çocukların 
uzun süre kullanabileceği düşünülerek 
alınan kabanlar okul yöneticilerini sevin-
dirdi.

Çorum Ticaret Borsası toplantı salonun-
da gerçekleştirilen teslim töreninde, okul 
müdürleri, TOBB desteği ile Çorum Tica-
ret Borsasının gerçekleştirdiği bu organi-
zasyondan dolayı çok mutlu olduklarını, 
soğuk kış günlerinde çocuklara verilecek 
en güzel hediye olduğunu, bu nedenle 
TOBB ve Çorum Ticaret Borsası Yöneti-
mine teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

Ayrıca yine Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği ve Çorum Ticaret Borsası işbirli-
ğinde her biri 60 TL değerinde toplam 
733 adet gıda yardımı, ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırıldı.

ÖĞRENCİLERE 
KABAN 
YARDIMI
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MART

KADINLAR AİLE HAYATININ 
VAZGEÇİLMEZ UNSURUDUR

Aile hayatının vazgeçilmez unsuru, 
Milletimizin en değerli varlığı olan ka-
dının toplumsal hayatımızdaki yerinin 
daha da yükselmesi, başarılarının top-
lumun refahına değer katması, aile-
mizin temel diğeri olan kadınlarımızın 
gelişen Türkiye’mizde iş dünyasında 
daha çok yer almasını dile getiren Ti-

caret Borsası Başkanı Ali Bektaş, 
“Cumhuriyetimizin odak noktasın-

da yer alan kadınlarımız, modern 
ve çağdaş günlere gelmemizde 
önemli görevler başarmışlardır. 

Onların yaşama bakışlarındaki hassa-
siyet, sağduyu ve zekaları hayatı her 
zaman kolaylaştırmaktadır. Tüm dün-
ya, ülkemiz ve üyelerimiz arasında gö-
rev yapan kadınlarımızın 8 Mart Dün-
ya Kadınlar Gününü kutluyor, sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum.” dedi.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NÜ 
KUTLADIK

Ayrıca Çorum Ticaret Borsası olarak; 
Personellerimizin ve Borsa Kompleksi 
içerisinde bulunan iş yerlerinde çalı-
şan kadınların “Dünya Kadınlar Günü” 
nü kutladık. 

DÜNYA 
KADINLAR 
GÜNÜNÜZ 
KUTLU OLSUN
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MART

TOBB İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU 
TARAFINDAN 8 MART DÜNYA KADINLAR 
GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR KUTLAMA 
PROGRAMI DÜZENLENDİ

Çorum TSO Meclis Salonu’nda yapılan 
programa TOBB Çorum Kadın Girişim-
ciler Kurulu (KGK) İcra Komitesi Başka-
nı Nuray Şehirtay ve kadın girişimciler 
katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan 
Nuray Şehirtay, kadınların sorunları-
nın değil başarılarının konuşulacağı 8 
Mart’ta buluşmak istediklerini vurgula-
dı.

Türkiye’nin kalkınması için kadınların 
ekonomi çarkına katılması gerektiğini 
belirterek son yıllarda kadın girişimci 
sayısının arttığını anlatan Nuray Şehir-
tay, kadın girişimcilerin de hem ürete-
rek hem de çocuk yetiştirerek geleceği 
inşa ettiğini, kurul olarak kadınlara her 
türlü katkıyı sağlamaya çalıştıklarını 
söyledi.

Şehirtay’ın konuşmasının ardından 
Hitit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 
Çocuk Gelişimi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Ayhan Babaroğlu, Hitit Üniversitesi 
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Öğre-
tim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nuriye Büyük-
kayacı Duman, Yazar Bengüsu Özcan 
ve Yazar Fatma Yalçınkaya’nın katılımı 

ile düzenlenen söyleşiye geçildi.

Katılımın oldukça yoğun olduğu söyle-
şide konuşmacılar, kadınların aile, sos-
yal hayat ve iş dünyasında karşılaştık-
ları sorunlar ve bu sorunlarla nasıl baş 
edilmesi gerektiği hakkında bilgi payla-
şımda bulundular.

Yaklaşık 2 saat süren etkinlik, katılım-
cılara plaket verilmesi ve toplu fotoğraf 
çekilmesi ile sona erdi.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 
(TOBB) ÇORUM KADIN GİRİŞİMCİLER 
KURULU (KGK), SEVGİ EVLERİ ÇOCUK 
YUVASI VE KIZ YETİŞTİRME YURDU’NDA 
KALAN ÇOCUK VE GENÇLERLE İLE BİR 
ARAYA GELDİ

Ziyarette KGK heyeti ilk olarak Yurt 
Müdürü Sümeyra Pehlivan’dan, yurt 
hakkında bilgi aldı.

Daha sona çocuk ve gençlerle bir araya 
gelen KGK heyeti, çocukların ve genç-

lerin yeni yıllarını kutladı.

2017 yılını pasta keserek kut-
layan Sevgi Evleri çocukları 
ve gençleri, unutulmaz bir gün 
geçirdiler.

KGK heyetinin sürpriz yeni yıl 
hediyelerinden oldukça mem-
nun kalan çocukların ve genç-
lerin, mutluluğu görülmeye 
değerdi. 

Sevgi Evleri’nde kalan çocuk-
ların, sevgiye muhtaç birer çi-
çek olduğunu kaydeden KGK 
İcra Kurulu Başkanı Nuray Şe-
hirtay, “Sevgi Evlerinde kalan 
çocuklarda bizim çocukları-
mızdır. Onlar da ilgi ve sevgiye 
muhtaç birer insandır” dedi. 
Program Kadın Girişimciler 
Kurulu tarafından, çocuklara 
bisiklet ile çeşitli ikram ve he-
diyelerin sunulmasıyla sona 
erdi. 
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Çorum Valiliği’nin öncülüğünde, Suri-

ye’nin Celabrus kentinde Başbakanlık 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 

tarafından kurulan fırında kullanılmak 

üzere 1 tır dolusu un bölgeye yollandı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığı’nın talep ettiği 17 ton ekmeklik 

un, ilimizdeki üyemiz fabrikaların desteği 

ile kısa sürede toplanarak Suriye’ye gön-

derildi. Buna göre Çorum’dan Celabrus’a 

giden tıra üyelerimiz Çorum Un İrmik ve 

Makine San.Tic.Ltd.Şti., Hatap Değir-

menleri Gıda San.Tic.A.Ş., Dost Gıda San.

Tic.A.Ş., Yüksel Un İrmik ve Bakliyat Un-

ları San.Tic.A.Ş., Ejder Blok Tuğla Un İrmik 

ve Gıda San.Tic.A.Ş., Çorum Hitit Un Gıda 

San.Tic.Ltd.Şti, Erenler Un İrmik San.Tic.

Ltd.Şti. ile Sungurlu Ocaklı Otomotiv ve 

Gıda San.Tic.A.Ş.’den ikişer ton, Yelmenler 

Un Nak.Kim.Mad.San.Tic.Ltd.Şti.’den bir 

ton olmak üzere toplam 17 ton un tedarik 

edildi.

CELABRUS’A 
UN YARDIMI
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Borsa Kompleksi alanı içerisin-
de bulunan ve çuvallı ürünlerin 
ticaretini de yapan üyelerimizin 
ihtiyaçlarının giderilmesi için yer 
belirlenmiş, alanın ıslah çalış-
maları sonrasında beton döktü-
rülüp kantar konularak hizmete 
sunulmuştur. 

PERAKENDE 
SATIŞ ALANI
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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 
endüstriyel tasarım alanında fark yara-
tacak genç tasarımcıların ve bu alanda 
istihdam edilecek ara elemanların yetiş-
tirilmesi amacıyla “TR83 Bölgesinde En-
düstriyel Tasarım Alanında Genç İstihda-
mının Artırılması Projesi’ni hayata geçirdi. 
Bu proje ile ilgili çalıştaya Başkanımız Ali 
Bektaş katıldı.

Endüstriyel tasarım, tüketici ihtiyaçları ve 
problemlerine yönelik, estetik, yaratıcılık, 
teknik avantaj, işlevsellik, ergonomi, mal-
zeme bilgisi, pazarlanabilirlik, üretim yön-
temleri ve olanakları gibi çeşitli kriterleri 
gözeterek yeni ve güncel ürünleri tasar-
lamaktır. Türkiye’nin kalkınma hamlesin-
de endüstriye yönelmesi ve katma değer 
yaratacak ürün tasarımlarının artması son 
derece önemlidir. Zira rekabetin hızla art-
tığı ve teknolojinin baş döndüren bir hızla 
değiştiği günümüzde endüstriye yönelik 
üretimde fark yaratabilmek için malzeme, 
biçim işleme mekanizmaları, renk doku 
ve grafik düzenlemeleri görsel bir duyar-

lılıkla ortaya koyabilen tasarımcılara ihti-
yaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacın farkında 
olan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, en-
düstriyel tasarım alanında fark yaratacak 
genç tasarımcıların ve bu alanda istihdam 
edilecek ara elemanların yetiştirilmesi 
amacıyla “TR83 Bölgesinde Endüstri-
yel Tasarım Alanında Genç İstihdamının 
Artırılması Projesi”ni hayata geçirmiştir. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Baş-
kanlığı, Sektörel Yatırım Alanlarında Genç 
İstihdamın Desteklenmesi (PYE 2) hibe 
programı, İnsan Kaynaklarının Geliştiril-
mesi Operasyonel Programı (IPA 4.Bile-
şeni) kapsamında yürütülmekte olan tek-
lif çağrısı dahilinde OKA’nın proje başvuru 
sahibi olarak yer aldığı “TR83 Bölgesinde 
Endüstriyel Tasarım Alanında Genç İstih-
damının Artırılması Projesi” program oto-
ritelerince kabul edilerek uygulanmaya 
başlanmıştır.  Proje sahibi olarak yer alan 
OKA, Samsun OSB, Merzifon OSB ve 
Çorum OSB olmak üzere 3 proje ortağı 
ile birlikte projeyi yürütmüştür.

OKA 
ÇALIŞTAYI
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BORSAMIZ 
YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI ALİ 
BEKTAŞ ANNESİNİ 
KAYBETTİ

TOBB BAŞKANI 
HİSARCIKLIOĞLU’NUN 
ANNESİ SOLMAZ 
HİSARCIKLIOĞLU 
SON YOLCULUĞUNA 
UĞURLANDI

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ali Bektaş’ın annesi Ayşe Bektaş, bir 
süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan 
tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
Ayşe Bektaş´ın cenazesi merkeze bağlı 
Çağşak Köyü´nde düzenlenen cenaze tö-
renin ardından köy mezarlığında toprağa 
verildi.

Cenaze törenine Çorum’da ki devlet erkanı, 
milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları baş-
kan ve yöneticileri, Ticaret Borsası üyeleri 
ve personelleri, Bektaş’ın akraba ve dostları 
ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun hayatını 
kaybeden annesi Solmaz Hisarcıklıoğlu 
(81) Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınan 
cenaze namazından sonra son yolculuğu-
na uğurlandı.

Bir süredir rahatsızlıkları nedeniyle TOBB 
ETÜ Hastanesinde tedavi gören Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun annesi Solmaz Hisar-
cıklıoğlu için öğlen namazının ardından 
Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze 
namazı kılındı. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu zor 
gününde siyasiler, işadamları ve yakınları 
yalnız bırakmadı.

Cenaze Namazına 11. Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, CHP  Lideri Kemal Kılıç-

daroğlu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi 
Akar, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Anayasa 
Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan,Çorum 
Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim 
Uslu, Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Bektaş, Meclis Başkan Yardımcısı Erkan 
Kanıtemiz, Yönetim Kurulu Üyesi Satılmış 
Boya, Genel Sekreter Funda Ertekin’in yanı 
sıra Oda/Borsa başkanları, iş ve siyaset 
dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Solmaz Hisarcıklıoğlu, kılınan cenaze na-
mazının ardından Cebeci Asri Mezarlığına 
defnedildi. Bektaş ve beraberindeki heyet, 
TOBB’da Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret ederek 
acısını paylaşıp  taziyelerini iletti. 
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TOBB’a bağlı 113 Borsa Ankara’da 
TOBB İkiz Kuleler’de bir araya geldi. 
Çorum Ticaret Borsası’nı temsilen Yö-
netim Kurulu Başkanımız Ali Bektaş’ın 
da katıldığı, Ürün İhtisas Borsası ku-
ruluş ve ortaklık yapısının belirlendiği 
istişare toplantısında tarım piyasasının 
geleceği, lisanslı depoculuk ve yeni 
kurulacak Ürün İhtisas Borsası gibi ko-
nular ele alındı.  

Toplantıya TOBB Yönetim Kurulu Say-
man Üyesi Faik Yavuz, TOBB Yöne-
tim Kurulu Üyesi Yahya Toplu, TOBB 
Ticaret Borsaları Konsey Başkanı ve 
Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdul-
lah Özdemir ile TOBB Genel Sekreteri 
Mustafa Saraçöz de katıldı.

ÜRÜN İHTİSAS BORSALARI NEDİR?

Ürün ihtisası Borsaları, Lisanslı de-
poculuk sistemi kapsamındaki tarım 
ürünlerinin fiziki veya elektronik ortam-
larda alım satımına aracılık eden, gerek 
ürünlerin fiziki olarak, gerekse ürünü 
temsilen lisanslı depo işletmelerince 
çıkarılan ürün senetlerinin ve alivre 
sözleşmelerin ticaretine aracılık eden, 
yeterli alt yapı ve elektronik donanım 
ile mali alt yapıya sahip olan, faaliyet 
alanı bölgesel, ulusal veya uluslararası 
olabilen, Bakanlar Kurulunca kuruluş 
izni ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığın-
ca faaliyet izni verilen, anonim şirket 
şeklinde faaliyette bulunacak kuruluş-
lardır.

ÜRÜN 
İHTİSAS 

BORSASI 
İSTİŞARE 

TOPLANTISI
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LİSANSLI DEPOCULUK PROJESİ 
KAPSAMINDA ANKARA TİCARET BORSASI 
VE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK 
BAKANLIĞI TARLA BİTKİLERİ MERKEZ 
ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HEYETİNDEN 
BORSAMIZA ZİYARET

Ankara Ticaret Borsası AR-GE Biri-
minden Handan KAVAKOĞLU, Yase-
min OKUR, Esra KAYA ve Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı Tarla Bitkileri 
Merkez Araştırma Enstitüsünden Se-
vinç KARABAK, Rahmi TAŞCI, Merve 
BOLAT ve Aliye PEHLİVAN borsamızı 
ziyaret ettiler.

Ankara Ticaret Borsası, Tarla Bitkile-
ri Merkez Araştırma Enstitüsü Tarım 
Ekonomisi Bölümü ve On Dokuz Ma-
yıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım 
Ekonomisi Bölümü ile yürütülen “Tür-
kiye’de buğday ve arpa ticaretinde li-
sanslı depoculuk sisteminin yapısal ve 
ekonomik analizi, depolarda kapasite 
optimizasyonu” konulu proje çalışma-
ları kapsamında gerçekleştirilen ziya-
rette, yürütülen proje hakkında Yönetim 

Kurulu Başkanımız Ali Bektaş’a genel 

bilgilendirmede bulundular.

Ziyarete gelen heyet Borsamız Labo-

ratuvarı ve Satış salonunu inceledikten 

sonra, Yönetim Kurulu Başkanımız Ali 

Bektaş, Borsamızın projelerin yürütül-

mesi konusunda her türlü desteğe hazır 

olduklarını söyledi. Ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti dile getiren Bektaş, An-

kara Ticaret Borsası ve Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı heyetine çalış-

malarında başarılar diledi. 

LİSANSLI 
DEPOCULUK 
PROJESİ
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Anitta Otel’de gerçekleştirilen iftar ye-
meği programına Vali Necmeddin Kılıç, 
CHP Çorum Milletvekili ve TBMM İdare 
Amiri Tufan Köse, Cumhuriyet Başsavcısı 
Ömer Faruk Yurdagül, İl Emniyet Müdü-
rü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı 
J.Alb.Fatih Üstündağ, CHP İl Başkanı 
Hasan Suvacı, MHP İl Başkanı Mehmet 
Akif Aras, İl Defterdarı Durak Sercan, Ti-
caret Borsası Meclis Başkanı Mustafa 
Boyraz, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Bektaş, Ziraat Odası Başkanı 
Mehmet Sayan, bazı kurum müdürleri, 
daire amirleri, STK temsilcileri, borsa üye-
leri ve borsa personelleri katıldı.

Programda konuşan Çorum Ticaret Bor-
sası Başkanı Ali Bektaş, Çorum’un reka-
bet gücünün artması için demiryolunun 
şart olduğunu söyledi.

Tarıma dayalı sanayide ödenen navlun 

oranlarının demiryolu olmaması sebe-

biyle oldukça yüksek olduğuna dikkat 

çeken Bektaş, “Hızlı tren de istiyoruz. 

Ama bizim isteğimiz kara tren. Rekabet 

gücümüz azaldı. Şuanda un ve yem 

fabrikalarımız kapanmak üzere. Mil-

yon dolarlara mal olan fabrikalarımız 

kapanıyor. Kaba üründe sorun var. Yük 

treni istiyoruz. Çorum’un 80 kilometre 

altından, 70 kilometre üstünden ge-

çen demiryolu nasıl oluyorsa buradan 

geçmiyor. Havaalanı yapılsın mı? Tabi 

ki herkes yapılmasını ister. Ankara’ya 

Güneydoğuya, Akdeniz’e, Egeye uça-

lım. Akdeniz’e gitmek için İstanbul’a 

gidiyoruz oradan aktarmalı uçuyoruz. 

En kısa sürede Akdeniz uçuşlarının 

başlayacağı söylendi. AK Parti Amas-

ÇORUM 
TİCARET 
BORSASI 

TARAFINDAN 
BORSA 

CAMİASINA 
İFTAR YEMEĞİ 

VERİLDİ 
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ya milletvekili Naci Bostancı terminalin 
yenileceğini söyledi. Bizde gümrük is-
tedik” dedi.

Tarım ve sanayi işbirliğinin sağlanması 
gerektiğini, sanayi ve tarımın buluştu-
rulmadığını sordun yaşanacağını dile 
getiren Bektaş, Çorum’da son yıllarda 
ayçiçeği ekiminin artmasıyla yağ fab-
rikaları kurulmaya başlandığına işaret 
etti. Çapalı ürünlere önem verdiklerini, 
çapalı ürünler geliştiğinde sanayinin 
de gelişeceğini kaydeden Bektaş, un 
ve yem sektörü gelişince Çorum’da 
makine sektöründeki yatırımcıların 
dünya markası olduğuna dikkat çekti. 
Çorum’daki sanayinin yüzde 80’inin 
tarıma ve toprağa dayalı sanayi oldu-
ğunu dile getiren Bektaş, tarıma değer 
katılması gerektiğini ifade etti.

Çorum’un Güneydoğu Anadolu Projesi, 
Doğu Anadolu Projesi gibi bir projeye 
ihtiyacının olduğunu anlatan Bektaş, 
“Bulunduğumuz coğrafya dünyanın en 
güzel coğrafyalarından birisi. Çorum Ti-
caret ve Sanayi Odası ile işbirliği yaptık. 
Nasıl GAP, DAP projesi varsa Çorum’un 
mutlaka bir Kızılırmak ve Yeşilırmak 
havzasını kapsayan Tokat, Amasya 
ve Çorum illerini kapsayan “TAÇ” adı-
nı verdiğimiz projesi olması lazım. Bu 
bölgede sanayiyi geliştirmemiz lazım. 
Devlet teşvikleri artırılmalı. Pirinçte hak-
sız rekabet önlendi.   KDV oranlarının 
yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesinde 
katkı veren herkese teşekkür ediyorum. 
Pirinç ticaretinin önü açıldı. Ayrıca Ço-
rum’un en büyük sorunlarından birisi 
parçalanmış arazi. 5 dönüm araziye de 
yılda 15 kez çalışmak için gidiyorsun, 
500 dönüm araziye de yılda 15 kez ça-
lışmak için gidiyorsun. Girdi maliyetleri 

fazla olunca çiftçinin rekabet gücü kal-

mıyor. Köyler boşaldı. Köyler genç nü-

fus bulamaz oldu. Arazilerin Pilot bölge 

seçilerek ürün maliyetleri düşürülmeli 

bu sayede tarım sektörünün önü de 

açılır” dedi.

“BU TOPRAKLARDA TAHIL TİCARETİNİN 
GEÇMİŞİ 3500 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR”

Çorum’da tahıl ticaretinin geçmişinin 

3 bin 500 yıl öncesine dayandığını 

anlatan Bektaş, “Çorum’un değerle-

ri vardır. Kadeş anlaşması 

vardır. Yaşadığımız topraklar 

üzerinde medeniyetler kurul-

muş. Dünyada ilk defa tahıl 

ticareti Çorum’da yapıldı. Bu 

Şapinuva’da ortaya çıkarıldı. 

Çorum’daki tahıl ticaretinin 

geçmiş 3 bin 500 yıl önce-

sine dayanmaktadır. Çorum 

Ticaret borsası olarak binde 

2 olan tescil oranını binde 1’e 

düşürdük. Sektörde sıkıntılar 
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var. Maliyetleri en aşağı çek-
menin çabası içerisindeyiz. 
Hizmet kalitesini ikiye, üçe 
katladık. Akreditasyonumuzu 
yaptırarak şuanda 5 yıldızlı bir 
borsa olduk. Çalışmalarımız 
hizmetlerimiz her geçen gün 
artıyor. Çorum’un olmazsa 
olmazı Hayvan Pazarıdır. Be-
lediye Başkanımız yeni havan 
pazarı yapma çalışmalarını 
sürdürüyor. Buradan teşek-
kür ediyoruz. Geçici olarak 
hayvan pazarına geçici yer 
tahsisi yapıldı. Burada biraz 
sıkıntı problem çekeceğiz. Bu 
konuda tolerans bekliyorum. 
Nasıl canlı tahıl borsası hizmeti 
veriyorsak yeni hayvan paza-
rımızda canlı hayvan borsası 
hizmeti vereceğiz. Altyapımızı 
hazırlardık çalışmalarımız o 
şekilde devam ediyor” şeklin-
de konuştu.

Vali Necmeddin Kılıç ise, 
Çorum’un hızlı tren projesi-

nin ihale edildiğini belirterek, “Şuanda 

hızlı tren projesi yapılmaktadır. Proje 

tamamlanıp onaylandıktan sonra icra-

sına geçilecektir.   Yapım programında 

Çorum yok diye haber okudum. Elbette 

yok. Çünkü Çorum’un hızlı tren proje-

sinin projesi yapılıyor şuanda. İhalesi 

yapılalı da çok oldu. Çorum önümüzde 

yıllarda inşallah hem hızlı hem de yük 

trenine kavuşacak demektir. İnşallah 

bugünden itibaren geri sayımdayız” 

dedi.

Kırsal kesimdeki temel sorunlardan ve 

şuan tarımı tehdit eden önemli sıkıntı-

ların başında parçalı arazi sorunun gel-

diğini dile getiren Vali Kılıç, bu konuda 

hukuki düzenlemeye ihtiyaç duyuldu-

ğuna dikkat çekti.

Çorum’un güzel bir yolda olduğunu ve 

bir marka olduğunu anlatan Kılıç, “Tür-

kiye’nin ve dünyada az rastlanan bir 

dinamizm var. Alın teriyle tırnaklarıyla 

bir yere gelmiştir. Yerli insan unsurun-

daki kalite ve girişimcilik ruhuyla çok 

daha ötelere gidecek. Umutlu olmak 

zorundayız. Turizm potansiyelimiz var. 

Bunu sanayi ve tarım da eklendiğinde 

daha güzel işler yapacağız” ifadelerini 

kullandı.

6 ESKİ ÜYEYE TEŞEKKÜR PLAKETİ

Programın sonunda Ticaret Borsası’nın 

en eski 6 üyesine teşekkür plaketi ve-

rildi. Çorum Un İrmik Makina San.Tic.

Ltd.Şti. adına Uğur Barlık’a plaketini Vali 

Necmeddin Kılıç, Abdullah Bilgiç’e pla-

ketini CHP Çorum Milletvekili ve TBMM 

İdare Amiri Tufan Köse, Hatap Değir-

menleri Gıda San.Tic. A.Ş.adına Latif 

Kavukçu’ya plaketini Cumhuriyet Baş-

savcısı Ömer Faruk Yurdagül, Çorum 

Hitit Un San. ve Tic.Ltd.Şti.adına Uğur 

Yeşil’e plaketini Çorum TSO Başkanı 

Çetin Başaranhıncal, Çorum Yumurta 

Üretim Pazarlama A.Ş. adına Mehmet 

Ağbal’a plaketini ÇESOB Başkanı Vekili 

Recep Gür, Yüksel Un İrmik ve Bakliyat 

Unları San.Tic.A.Ş. adına Kemal Malat-

yalı’ya teşekkür plaketini Çorum Ziraat 

Odası Başkanı Mehmet Sayan verdi. 
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RAMAZAN AYI BOYUNCA ÇORUM 
BELEDİYESİ TARAFINDAN 
KURULAN VE HAYIRSEVER 
KİŞİ VE KURUMLARIN KATKI 
SAĞLADIĞI, YAKLAŞIK 1000 
KİŞİNİN AYNI ANDA İFTARINI 
AÇTIĞI ÇADIRDAKİ İFTAR 
YEMEĞİNDE “ÇORUM TİCARET 
BORSASI” OLARAK BU YIL DA 
VATANDAŞLARIMIZLA BİR ARAYA 
GELDİK. 
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Çorum Ticaret Borsası ve Kızı-

lay Çorum Şubesi tarafından kan 

bağışı kampanyası düzenlendi.  

Kampanyaya Ticaret Borsası’na üye 

tüccarlar ve borsa personelinin yanı 

sıra sabahın erken saatlerinde ürünle-

rini satmak için borsaya getiren çiftçiler 

de destek verdi. Ticaret Borsası Başka-

nı Ali Bektaş, kan vermenin sosyal bir 

sorumluluk olduğunu söyledi. Sağlıklı 

herkesin kan bağışında bulunmasının 

gerektiğini dile getiren Bektaş, verile-

cek her kanın üç hayat kurtaracağına 

dikkat çekti. Bektaş, insanların çok kısa 

bir zamanı alan kan bağışının kurtardığı 

hayatları göz önüne alındığında önemli 

bir çalışma olduğunun altını çizdi. Kan 

bağışının insani boyutunun sağlık açı-

sından faydalı olduğunu dile getiren 

Bektaş, toplumun tüm kesimlerini kan 

bağışı kampanyalarına destek olmaya 

davet etti. 

KAN 
BAĞIŞI 
HAYAT 
KURTARIR!

BAĞIŞCILARIMIZA 
GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR 
EDERİZ.
TÜRKKIZILAYI
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EBRU ÖKSÜZİRFAN YILDIRIM

MECLİS BAŞKANI MUSTAFA BOYRAZ

NİC
E G

ÜZ
EL

 Y
AŞ

LA
RAMECLİS ÜYESİ İLHAN TOPAKTAŞ

MECLİS ÜYESİ MEHMET BASMACI

YÖNETİM KURULU ÜYESİ SATILMIŞ BOYA MURAT SOMUN
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AHİLİK HAFTASI SEBEBİYLE ÇORUM ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ İLE BİRLİKTE, 
ÇORUM SEVGİ EVLERİ ÇOCUK YUVASI VE KIZ YETİŞTİRME YURDUNDA KALAN ÇOCUKLAR ZİYARET 
EDİLDİ.

ENGELLİLER BİR 
GÜN TEMSİLİ 
ASKERLİK YAPTI
Engelliler Haftası kapsamında 
Çorum’da 11 engelli, bir günlük 
“temsili askerlik” heyecanı ya-
şadı. Sabah saatlerinde kışlaya 
giren engelliler, diğer askerler 
gibi kamuflaj kıyafetleri giyip 
eğitim yaptı.  Gün boyu devam 
eden askerlik yemin töreni ve 
terhis belgelerinin dağıtılması ile 
sona erdi.

Yemin törenine katılan engel-
li aileleri de, çocuklarını askeri 
üniformalarla görmenin guru-
runu yaşadı. Bir günlük askerlik 
eğitimi sonunda düzenlenen 
yemin törenine protokol üyeleri 
ve bürokratlarda katıldı. Engel-
li askerler, kendilerine refakat 
eden komutanları ve diğer as-

kerlerle birlikte tören için içtima alanında 

toplandı.

Yemin töreni saygı duruşu ve istiklal mar-
şının okunması ile başladı. Daha sonra 
engeli vatandaşlar hep bir ağızdan yemin 
ederek asker oldular.

Engelli askerler adına konuşan Gencer 
Dönmez ise hayatlarının en anlamlı gün-
lerinden birini yaşadıklarını vurgulayarak, 
“İçtiğimiz askerlik andına bundan sonraki 
sivil yaşantımızda da bağlı kalacağımıza 
ve atacağımız her adımın daha anlamlı, 

her hareketimizin daha bilinçli ve şuurlu 
olacağına şeref sözü veriyoruz.” diye ko-
nuştu.

Törende ayrıca engelli askerler adına şiir 
okunarak, konuşmalar yapıldı.   Konuş-
maların ardından askerlere terhis belge-
leri verildi.

Törende son olarak kortej geçişi yapıldı. 
Uygun adım yürüyen ve ailelerine se-
lam veren engelliler, bir günlük askerliğin 
gurunu yaşadı.  İl Jandarma komutanlı-
ğında düzenlenen tören kokteyl ile sona 
erdi. 
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KURUMSAL 
GELİŞİM 
EĞİTİMLERİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
tarafından; TOBB ve Oda / Borsaların 
personeline yönelik olarak “Kurumsal 
Gelişim Programı” adı altında düzenlenen 
eğitimlere Borsamız personelleri katıldı.

Eğitimlerde katılımcılara, iki gün süresince 
ve dört eğitmen eşliğinde;  İş yaşamında 
kuşak yönetimi, kuşakların temel özel-
likleri, işe bakış açıları, kariyer algıları ve 

beklentileri ile sosyal medya açısından 

kendilerini geliştirebilmeleri, sosyal med-

yada yönetici ve çalışanların sorumluluk-

ları ve bu alanlardaki hukuki düzenleme-

ler gibi konuları içeren bilgiler aktarıldı. Bu 

eğitimlerle amaçlanan; katılımcıların, ku-

rum kültürü ve imajı ile kişisel ve kurum-

sal hizmet bilinçlerini ve yeterliliklerinin 

artırılması.
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BORSA SANAL 
DÜNYADA
Borsamızın www.corumtb.org.
tr adresinden giriş yapılan web 
sitesi, siz üyelerimize daha iyi 
hizmet verebilmek amacıyla 
yenilenmiş; borsamız adına 
sosyal medya araçlarından fa-
cebook (www.facebook.com.tr/
corumticaretborsasi) ve twitter 
(https://twitter.com/Corum-
Borsa) hesapları açılarak mev-
cut faaliyetlerin duyurulması 
amaçlanmıştır. 

www.corumtb.org.tr

www.facebook.com.tr/corumticaretborsasi

https://twitter.com/CorumBorsa
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Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılan-
dırılması İle Bazı 

Kanun ve Kanun 
Hükmünde Karar-
namelerde Değişik-
lik Yapılmasına Dair 
Kanun’un 4’üncü 
maddesi ile 193 
sayılı Gelir Vergisi 

Kanunu’nun mülga 
mükerrer 121’inci madde-

si başlığıyla birlikte yeniden düzen-
lendi.

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti ne-
deniyle gelir vergisi mükellefi   olanlar ile 
kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans 
ve bankacılık sektörlerinde  faaliyet gös-
terenler, sigorta ve reasürans ve emeklilik 
şirketleri ile emeklilik  yatırım fonları hariç 
olmak üzere) belirlenen şartları taşıyan-
ların yıllık gelir   veya kurumlar vergisi 

beyannameleri üzerinden he-

saplanan verginin yüzde 5’i,   

ödenmesi gereken gelir veya 

kurumlar vergisinden indirilecek.

Hesaplanan indirim tutarı, her hal ve 

takdirde 1 milyon liradan fazla  olamaya-

cak. Bakanlar Kurulu, indirim oranını ve 1 

milyon liralık tutarı iki  katına kadar artır-

maya, sıfıra kadar indirmeye, kanuni oran 

ve tutarına getirmeye  yetkili olacak.

VERGİSİNİ DÜZENLİ ÖDEYENE 
İNDİRİM  UYGULAMA NASIL OLACAK?

Şubat ayında   mecliste kabul edilen ve 

vergisini düzenli ödeyenlere vergide indi-

rim getiren   6824 Sayılı Bazı Alacakların 

Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun 

ve Kanun Hükmünde Kararnameler-

de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. 8 

Mart 2017 tarihli resmi Gazetede yayın-

landı. Yayınlanan bu kanunla  193 sayılı 

Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 

121 inci maddesi başlığıyla birlikte yeni-

den düzenlendi.

VERGİ İNDİRİMİNDEN KİMLER 
YARARLANABİLECEK?

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nede-

niyle gelir vergisi mükellefi olanlar, ku-

rumlar vergisi mükelleflerinden finans ve 

bankacılık sektörlerinde faaliyet göste-

renler, sigorta ve reasürans şirketleri ile 

emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım 

fonları Vergi indiriminden yararlanamaz.

DÜZENLİ 
VERGİ ÖDEYEN 
MÜKELLEFLERE 
%5 VERGİ 
İNDİRİMİ 
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VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANMA 
ŞARTLARI NELERDİR?

İndirimin hesaplanacağı beyanname-
nin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 
iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni 
süresinde verilmiş olması gerekir. Kanuni 
süresinden sonra verilen düzeltme veya 

pişmanlıkla  beyannameler zamanın-
da ödenirse ihlal sayılmaz.

Tahakkuk eden vergilerin kanuni 
süresinde ödenmiş olması gere-

kir. Her bir beyanname itiba-
rıyla 10 Türk lirasına kadar 

yapılan eksik ödemeler 
bu şartın ihlali sayıl-

maz.

Haklarında beyana tabi vergi 
türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya 

idarece yapılmış bir tarhiyat bulunma-
ması gerekir. Yapılan tarhiyatların kesin-
leşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da 
düzeltme hükümlerine göre tamamen 
ortadan kaldırılmış olması durumunda bu 
şart ihlal edilmiş sayılmaz.

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin 
verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi ce-
zaları dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde 
vadesi geçmiş borcunun bulunmaması.

İndirimin yapılacağı    beyannamenin ait 
olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında 
kaçakçılık hükümleri yönünden vergi ce-
zası kesilenler yararlanamazlar.

Vergi indiriminden yararlanan mükel-
leflerin, öngörülen şartları taşımadığının 
sonradan tespiti hâlinde ilgili vergilendir-

me döneminde indirim uygulaması do-
layısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı 
cezası uygulanmaksızın tarh edilir.

HANGİ VERGİ BEYANNAMESİ 
ÜZERİNDEN  İNDİRİMDEN 
YARARLANILACAK?

Yıllık gelir Vergisi Beyannameleri

Kurumlar vergisi beyannameleri üzerin-
den indiriminden yararlanır ve hesaplanır.

VERGİ İNDİRİM ORANI VE İNDİRİMDEN 
YARARLANILACAK MİKTAR NE KADARDIR?

Hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi 
gereken gelir veya kurumlar vergisinden 
indirilir.

Hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve tak-
dirde 1 milyon Türk lirasından fazla ola-
maz.

İndirilecek tutar   ödenmesi gereken ver-
giden fazla olursa bir yıl içerisinde verilen 
diğer vergi beyannamelerinden indirile-
meyen kısım indirilebilir.

Bu süre içinde indirilemeyen tutarlar kişi-
ye iade edilemez.

Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı 
indirim tutarı, ticari, zirai veya mesleki faa-
liyet nedeniyle beyan edilen kazançların 
toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki 
oranı dikkate alınmak suretiyle hesapla-
nan gelir vergisi esas alınarak tespit edilir.

UYGULAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu indirim hakkı  01.01.2018  tarihinden 
itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve 
kurumlar vergisi beyannamelerinde uy-
gulanacaktır. 
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Akreditasyon Sistemi gereklilikleri çerçe-

vesinde; Borsamız çalışanlarının yönetim 

ve iş becerileri, yetenek ve yetkinlikleri, 

üye-çalışan ilişkileri ve memnuniyeti ile 

kurum kültürünü değerlendiren bir yön-

tem olan personel performans değerlen-

dirme sistemi uygulamasına başlandı.

Borsamızın uygulamaya başladığı ve 

bundan sonraki yıllarda uygulaması-

na devam edilecek olan ÇTB Personel 

Performans Değerlendirme sisteminde; 
her yılın sonunda yapılan değerlendirme 
ile belli bir derecenin üzerinde not alan 
personeller Ocak ayı içerisinde Yönetim 
Kurulu tarafından değerlendirilerek ödül-
lendirilecektir.

Bu kapsamda, Borsamız Binasında 
gerçekleştirilen Ocak ayı olağan Meclis 
toplantısında, değerlendirme sonucunda 
başarılı bulunarak yılın personeli seçilen 
Muhasebe ve Tahakkuk Şefi, Akreditas-
yon Sorumlusu, Halkla İlişkiler ve Basın 
Yayın Sorumlusu Seda Sucuoğlu’na 
takdir/teşekkür plaketi, Borsamız Meclis 
Başkanı Mustafa Boyraz, Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Bektaş ve Meclis üyeleri tara-
fından takdim edildi.

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Bektaş “Yılın Personeli seçilen Seda 
Sucuoğlu’nu Çorum Ticaret Borsası adı-
na kutlar, başarılı çalışmalarının devamını 
dilerim. Önümüzdeki yıllarda da başarıla-
rının artarak devam edeceğine inanıyo-
rum. Performans Değerlendirme Siste-
minin Borsamız hizmet kalitesi açısından 
önemli katkılar sağlayacağını düşünüyo-
rum ”dedi. 

AKREDİTASYON 
SİSTEMİ 
GEREKLİLİKLERİ 
ÇERÇEVESİNDE 
“YILIN 
PERSONELİ” 
ÖDÜLLENDİRİLDİ
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Hatap Değirmenleri Gıda San.A.Ş. tara-

fından sosyal sorumluluk projesi çerçe-

vesinde düzenlenen ve Türkiye çapında 

büyük ilgi gören ‘Hasat’ konulu fotoğraf 

yarışması düzenlendi. Birincilik ödülü 

2.000 TL., İkincilik ödülü 1.500 TL ve 

Üçüncülük ödülü olarak 1.000 TL. be-

lirlenen yarışmada; Jüri Başkanı değerli 

fotoğraf ustası Hamit Yalçın (Anadolu 

Fotoğraf Derneği Başkanı), Latif Kavukçu 
(Hatap Değirmenleri Gıda San.A.Ş. Yön.
Krl.Bşk.), Hasan Kahraman (Fotoğraf Sa-
natçısı), Hakan Uslu (Fotoğraf Sanatçısı), 
Atakan Akman (Çorum Fotoğraf Kulübü 
Başkanı), Şükrü Ağbal (Çorum Fotoğraf 
Sanatı Derneği Başkanı) jüri üyesi olarak 
görev aldılar.

Konu ile ilgili bilgi veren Latif Kavukçu: 
“Lise   yıllarımdan itibaren fotoğrafla ilgi-
lenen bir kişi olarak fotoğrafla Çorumun 
tanıtımına katkı sağlamak için gayret 
ediyoruz. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz 
fotoğraf yarışması için  davetimizi kabul 
ederek Çorum’a gelen Fotoğraf Sanatçısı 
Hamit Yalçın Bey’e teşekkür ediyorum.   
Konusunu “hasat” olarak belirlediğimiz 
fotoğraf yarışmasına Türkiye’nin her ta-
rafından 1500’e yakın fotoğraf gönderildi.” 
dedi.  

Çorumda bulunmaktan ve Çorumlu  fo-
toğraf severlerle bir araya gelmekten 
dolayı mutlu olduğunu ifade eden Hamit 

HASAT
KONULU 
FOTOĞRAF 
YARIŞMASI

1. KAVUN
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Yalçın konuşmasında: “Yaklaşık kırk  se-

nedir fotoğrafla uğraşıyorum. Fotoğrafa 

olan aşkımız bir süre sonra mesleğe dö-

nüştü.   Hayatımı fotoğraftan kazanmak-

tayım. Yaptığım işten memnunum. Dün-

yaya tekrar gelsem yine bu işi yaparım. 

Fotoğrafla ülkeme hizmet ediyorum. Kül-

türümüzü, tarihimizi, değerlerimizi fotoğ-

rafla tanıtıyorum. Yurt içi ve yurt dışı pek 

çok fotoğraf sergisi açarak gönüllü kültür 

elçisi gibi çalıştım. Maddi kaygı gütme-

dim. Fotoğraf  sonsuz bir dünya. Fotoğ-

raftan kazandığını fotoğrafa harcayan bir 

arkadaşınızım. Anadolu fotoğrafçılığı kav-

ramını geliştirmek için gayret ediyoruz. 

Anadolu Fotoğraf Derneğini kurduk. Biz-

ler fotoğrafçılığın zor olduğunu dönemleri 

yaşadık.  Günümüzde fotoğrafçılık kolay-

laştı. Cep telefonlarıyla fotoğraf çekiliyor.” 

dedi.  

YARIŞMADA DERECEYE GİREN VE ÖDÜL 
ALAN YARIŞMACILAR:

1. (Birincilik) Ümmü KANDİLCİOĞLU-Kavun

2.(İkinci) Behçet ATABEK - Çay

3. (Üçüncü) Ramazan DARI -Bulgur

4-Jüri Özel Burcu EMEKTAR - Saman

5-Mansiyon İsa CIDA - Fındık

6-Mansiyon Ahmet Turan KURAL - Fıstık

7-Mansiyon Esengül YAVUZ - Kabak

8-Mansiyon Burcu EMEKTAR - Saman

9-Sergileme Nilgün ERMAN - Gül

10-Sergileme Kazım TORUN - Kızılcık

11-Sergileme Tayfun ÇİFTÇİ - Çay

12-Sergileme Enes TOP - Biber

13-Sergileme Hakan YARALI - Tütün 

2. ÇAY

4. SAMAN

6. FISTIK

8. Saman

5. FINDIK

7. KABAK

9. GÜL

3. BULGUR
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Çorum Ticaret Borsası’nda gerçekleşen 
toplantıda Meclis Başkanı Mustafa BOY-
RAZ, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş, 
Meclis Üyeleri ve Yönetim Kurulu üyele-
rimizde hazır bulundular. Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Bektaş üyelere en iyi şekilde 
hizmet vermeye kararlı olduklarını dile 
getirerek, “İstişare etmek, ortak akıl üret-
mek, yönetim anlayışımızın temel ilkesi-
dir” dedi. Göreve geldikleri günden bugü-
ne yapılan hizmetler hakkında genel bir 

bilgi veren Bektaş, borsamızı daha da ileri 
seviyelere çıkarabilmek için birlikte hare-
ket edilmesi gerektiğini belirtti. Katılımcıla-
rı tek tek dinleyen Bektaş, birçok konuda 
fikir alışverişinde bulundu. Toplantılarda 
üyelerin Borsa´dan daha iyi hizmet ala-
bilmesi için düzenlenen üye anket formu 
da dolduruldu. Toplantı sonrası Yönetim 
Kurulu Başkanımız Ali Bektaş Ticaret 
Borsası´nın davetine katılan tüm katılım-
cılara ayrı ayrı teşekkür etti. 

Çorum Ticaret Borsası Borsa Komp-
leksinde faaliyet gösteren esnaf ve tüc-
carların sorunlarını dinlemek ve çözüm 
önerilerinde bulunmak amacıyla üye is-
tişare toplantısı düzenlendi. Borsa Meclis 
Başkanı Mustafa Boyraz’ın Başkanlığın-

da ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bek-

taş ile Borsa Meclis ve Yönetim Kurulu 

üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda, 

zahireci üyelerimizin yaşamış oldukları 

sorunlar ve çözümleri konuşuldu. 

ÜYE TOPLANTISI

ÜYE TOPLANTISI
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Türkiye’nin en tanınmış ve beğenilen 
markalarını misafirleriyle buluşturan AHL 
Park; keyifli alışveriş deneyimi, zengin 
sosyal yaşam seçenekleriyle Çorum hal-
kına hizmet sunmaya devam ediyor.

Ahlatcı Group tarafından 290 milyon TL 
yatırımla Çorum’da hayata geçirilen, kira-
lama ve alışveriş merkezi yönetimini JLL 
Türkiye’nin üstlendiği AHL PARK, bölge-
nin ticari ve sosyal hayatına yön vermeye 
devam ediyor. 

AHL Park’ın 10 Nisan – 30 Haziran ta-
rihleri arasında yaptığı araç kampan-
yasının çekilişi 8 Temmuz günü büyük 
bir heyecanla son bulacak. Noter ve 
Milli Piyango yetkilisi huzurunda ya-
pılacak çekilişte araç kampanyasına 
katılarak Skoda sahibi olan şanslı iki 
kişi belirlenecek. AHL PARK, 8 Tem-
muz Cumartesi günü gerçekleştireceği 
çekiliş organizasyonunda Skoda ka-
zanan iki talihliyi sevilen şarkıcı Merve 
ÖZBEY mini konserinde duyurulacak. 
Konserin hemen sonrasında gerçekle-
şecek olan imza etkinliğinde ziyaretçi-
ler şarkıcı Merve Özbey ile hem sohbet 
etme hem de fotoğraf çektirme imkânı 
bulabilecek.

AHL Park ileriye dönük, yenilikçi projeleri 
ile ziyaretçilerine farklı seçenekler sun-

mayı hedeflemektedir. AHL Park’ta en 
gözde ulusal restoran zincirleri, eğlence 
merkezleri ve en başarılı markalar yer alı-
yor. Sadece alışveriş değil, bölgenin ticari 
ve sosyal hayatına yön verecek şekilde 
tasarlanan AVM’de; H&M, LCW, Koton, 
Defacto, Flo, Cinemaximum, Migros ve 
Praktiker gibi sektörün lider markaları bir 
araya geliyor. Marka karmasını genişlet-
mek amacıyla çalışmalar son hızıyla de-
vam ediyor. Çok yakında Boyner, Star-
bucks gibi büyük markalarla buluşmaya 
hazırlanıyor.

Yıl boyunca düzenlenen farklı aktiviteler-
le ziyaretçileriyle buluşmayı hedefleyen 
AHL Park 2017 yılında da sosyal kültürel, 
sanatsal etkinlikleriyle birlikte araç kam-
panyalarıyla da ziyaretçilerin ilgisini çek-
meye devam edecektir.

Çorum dışında çevre illerden gelen mi-
safirlerini de en iyi şekilde ağırlayan AHL 
Park’ta, 3.000 m² lik çocuk eğlence 
merkezi ve 4.800 m² lik spor kompleksi 
de yer alıyor. AHL Park Alışveriş ve Eğ-
lence merkezine ailesiyle gelen ve daha 
uzun süre kalan ziyaretçilerin sayısı her 
geçen gün artıyor. Bu durum aynı zaman 
da AHL Park’ın Çorum halkı tarafından 
sosyal yaşam alanı olarak görüldüğünün 
kanıtı olmuştur. 

HAYATIN TÜM 
RENKLERİ AHL 
PARK’TA!
ÇORUM’UN İLK ALIŞVERİŞ 
MERKEZİ OLAN AHL PARK 
ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ 
AÇILDI. 145 BİN METREKARELİK 
BİR ALANA İNŞA EDİLEN TESİS 
HALK TARAFINDAN BÜYÜK 
İLGİYLE KARŞILANDI.
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ÇORUM VALİSİ SAYIN NECMETTİN 
KILIÇ´A ZİYARET   

Çorum Ticaret Borsası Meclis 

Başkanı Mustafa Boyraz, Yö-

netim Kurulu Başkanı Ali Bek-

taş ve Yönetim Kurulu Üyeleri 

Hasan Kılıçarslan, Reha Kip, 

Satılmış Boya ve Genel Sekre-

ter Funda Ertekin Çorum Valisi 

Sayın Necmeddin Kılıç’ı maka-

mında ziyaret etti.

GARNİZON KOMUTANI J. ALBAY 
FATİH ÜSTÜNDAĞ İSE ZİYARET  
Çorum Ticaret Borsası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ali Bektaş, 
Yönetim Kurulu Üyesi Satılmış 
Boya ve beraberindeki heyet 
Garnizon Komutanı J. Albay 
Fatih  Üstündağ’I ziyaret etti. 
Başkan Bektaş, Ordumuzun 
peygamber ocağı olduğunu dile 
getirerek 15 Temmuz darbe gi-
rişiminde bulunan teröristlerin 
ordumuzu temsil etmediklerini, 
darbenin engellenmesinde si-
lahlı kuvvetlerimizin büyük payı 
olduğunu, kimsenin onun adına 
leke süremeyeceğini belirterek 
Üstündağ’a görevinde başarılar 
diledi. Garnizon Komutanı J. Al-
bay Fatih Üstündağ ise ziyaret-
ten duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. 





Ziyarette Çorum Ticaret Borsası’nın faaliyetleri hakkında bilgi veren Bektaş, kuruluşun-
dan günümüze Çorum Ticaret Borsası’nın gelişimi ve Çorum ekonomisine yapmış ol-
duğu katkılardan bahsetti. 

Vali Necmeddin Kılıç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, nazik ziyaretle-
rinden dolayı Çorum Ticaret Borsası heyetine teşekkür etti. 
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TİCARET BORSASI’NDAN DEFTERDAR DURAK SERCAN’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ 

Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mustafa Boyraz, Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Bektaş ve Genel Sekreter Funda Ertekin Defterdar Durak Sercan’a hayırlı olsun ziya-
retinde bulundu.

YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ ALİ BEKTAŞ, TOKAT TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI LÜTFİ BORA’YI ZİYARET ETTİ 

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş,Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkan Vekili 
Hacı Odabaş ve TOSYÖV Başkanı Osman Samsunlu,Tokat Ticaret Borsası Yönetim ku-





Boyraz ve Bektaş, bir süre önce 
Iğdır Defterdarlığından Çorum 
Defterdarlığı’na atanan Sercan’ı 
tebrik ederek, yeni görevinde 
başarılar dilediler. Bundan son-
raki süreçte kurumlar arası işbir-
liği ile güzel hizmetler yapılacağı 
temennisinde bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Defterdar Ser-
can ise Borsa heyetine teşekkür 
etti. 

rulu Başkanı Lütfi Bora’yı ma-
kamında ziyaret etti.

Ziyaretin ana temasında Çorum 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Bektaş,Lütfi Bora’ya 
ticaret ve şehrin kalkınıp geliş-
mesi noktasında etkin hizmet 
vermeye,ekonomik,sosyal ve 
teknolojik alanlarda gelişmeleri 
takip ederek Çorum ilinin böl-
genin ve ülkenin büyümesi açı-
sından yapılan çalışmaları dile 
getirdi. 
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CHP Genel Başkan Yardımcısı 
ÇETİN OSMAN BUDAK ZİYARETİ

Çorum Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Ali Bektaş, An-

talya Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı iken 

Cumhuriyet Halk Partisi’nden 

milletvekili seçilen ve halen 

CHP Genel Başkan Yardımcısı 

ÇORUM TİCARET BORSASI MECLİS 
BAŞKANI MUSTAFA BOYRAZ VE 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ 
BEKTAŞ, ŞEKER-İŞ SENDİKASI 
BAŞKANI SEFER KAHRAMAN’I 
ZİYARET ETTİ

Karşılıklı sohbet havasında ger-

çekleştirilen ziyarette, Boyraz 

ve Bektaş seçimlerde tekrar 

başkanlığa seçilmesinden do-

layı Kahraman’ı tebrik ederek, 

hayırlı olsun dileklerini ilettiler. 

Ziyaretten duyduğu memnu-

niyeti dile getiren Sefer Kahra-

man, nazik ziyaretleri için Boy-

raz ve Bektaş’a teşekkür etti.

Ziyaret sonrasında Boyraz ve 

Bektaş, Şeker-İş Sendikası 

Başkanı Sefer Kahraman reh-

berliğinde Şeker Fabrikasını, iş-

letme ve tesisleri gezerek, şeker 

üretimi ve satışını da yakından 

inceleme fırsatı buldular. 

Ankara yolu 9. km’de 1033 

dekarlık alan üzerine kurulmuş 

olan Çorum Şeker Fabrika-





görevini sürdüren Çetin Osman Budak’a ziyarette bulundu. Karşılıklı sohbet havasın-
da geçen ziyarette, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır da hazır 
bulundu.

sı hammaddesi tarım ürünü, ürettiği ürün 
sanayi ürünü olan entegre tesis olmakla 
birlikte, ilimizin en büyük sanayi kuruluş-
larından biridir. Fabrikanın temeli 1987 yı-
lında atılmış ilk üretime 1991 yılında baş-
lanmıştır. Stratejik ürün olan şeker üretimi 
yaparak; şekerde iç talebi karşılayacak 
miktarda pancar ekim ve üretimini mi-
nimum maliyetle gerçekleştirmek, yine 
asgari maliyet ve azami katma değer 
yaratacak şekilde şeker üretmek, şeker 
pancarı tarımı ve diğer konularda araştır-
ma, eğitim, geliştirme çalışmaları yapmak 
ve yaptırmak gibi faaliyetler içerisindedir. 
2016 Yılında Türkiye Şeker Fabrikaları 

A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından fabri-
kaya 525.000 ton kota tahsisi verilmiş 
ve üreticilerle 525.000 ton üretim söz-
leşmesi yapılmıştır. Bu kota karşılığı 7 
Bölge Şefliğinde 130 köyde 2703 çiftçi 
tarafından 76.650 dekarlık alanda pan-
car ekimi yapılmış olup; yine 2016 yılın-
da  üreticilere pancar ekiminde kullanıl-
mak üzere 2200 ton %46 ÜRE ve 2550 
ton %12.30.12 kompoze gübresi dağıtımı 
yapılmıştır. Fabrikanın Anaerobik atık su 
arıtım tesisi mevcut olup endüstriyel atık 
sular alıcı ortama verilmeden önce arı-
tımdan geçirilerek kirlilik yükü azaltılarak 
çalışmaktadır. 
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PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINA SEÇİLEN AHMET PEHLİVAN’A HAYIRLI 
OLSUN ZİYARETİ 

Meclis Başkanı Mustafa Boyraz, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Satılmış Boya, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanlığına seçilen Ahmet Pehlivan’a 

ÇORUM DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLER BİRLİĞİ’NİN YENİ BAŞKANI YILMAZ KAYA’YA HAYIRLI 
OLSUN ZİYARETİNDE BULUNULDU

Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mustafa Boyraz ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Bektaş Çorum Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği’nin yeni Başkanı Yılmaz Kaya’ya hayırlı 





hayırlı olsun ziyaretinde bu-
lundu. Ziyarette Borsa Başkanı 
Bektaş yeni yönetime başarı di-
leklerinde bulunarak  Çorum’da 
birlikte güzel çalışmalara imza 
atacaklarını vurguladı.  Borsa 
heyetinin ziyaretine teşekkür 
eden Pehlivan, Pankobirlik ola-
rak borsa ile birlikte çalışmayı 
kendilerinin de   arzu ettiklerini 
söyledi. 

olsun ziyaretinde bulundu.

Boyraz ve Bektaş,4 Haziran’da 
yapılan seçim sonucunda Baş-
kanlığa seçilen Yılmaz Kaya’yı 
tebrik ederek, yeni görevinde 
başarılar dilediler.Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile ge-
tiren Yılmaz Kaya ise Borsa he-
yetine teşekkür etti. 

Ticaret Borsası • Sayı: 4 • Yıl: 4 • Ocak’16-Temmuz ‘17  117



TİCARET BORSASI’NDAN BANKA 
MÜDÜRLERİNE HAYIRLI OLSUN 
ZİYARETLERİ.   

Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Bektaş ve Genel Sekreter Fun-
da Ertekin, Denizbank Gazi 
Caddesi Şube Müdürlüğü’n-
den TEB Çorum Şube Müdür-
lüğü   görevine getirilen  Ferda 
Elmacı’ya, T.C. Ziraat Bankası 
Bahabey Şube Müdürlüğü’n-
den Merkez Şube Müdürlü-
ğü   görevine getirilen Abdullah 
Çandır’a, Yapı kredi Bankası 
Bahabey Şube Müdürü Murat 
Efe’ye  hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundular. 

Ziyaretten dolayı duyduğu 
memnuniyeti dile getiren banka 
müdürleri, nazik ziyaretlerinden 
dolayı Bektaş ve Ertekin’e te-
şekkür etti.

ÇALIK YEDAŞ İL KOORDİNATÖRÜ 
İLYAS AKYOL’U MAKAMINDA 
ZİYARET ETTİK
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TKDK İL KOORDİNATÖRÜ 
HAKAN KÖRPINAR 
ZİYARETİ

TAPU MÜDÜRÜ MEHMET 
OYMAK’A ZİYARET

ÇORUM HABER GAZETESİ 
SORUMLU YAZI İŞLERİ 
MÜDÜRÜ MEHMET 
YOLYAPAR’A ZİYARET

İSKİLİP ÜYE ZİYARETİ
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MECİTÖZÜ ÜYE ZİYARETİ

ÇORUM VALİ YARDIMCISI ADEM 
SAÇAN, ÇORUM GARNİZON 
KOMUTANI J.ALBAY FATİH 

ÜSTÜNDAĞ, TİCARET VE 
SANAYİ ODASI BAŞKANI ÇETİN 

BAŞARANHINCAL  ZİYARETİ

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 
TURHAN CANDAN-KASAPLAR VE 

CELEPLER ODASI BAŞKANI RECEP 
GÜR

GARNİZON KOMUTANI J.ALBAY 
FATİH ÜSTÜNDAĞ BORSAMIZA 

ZİYARETTE BULUNDU
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ÇORUM ESKİ VALİLERİNDEN 
HÜSEYİN POROY VE MUSTAFA 
YILDIRIM İLE ESKİ MİLLETVEKİLİ ALİ 
HAYDAR ŞAHİN VE TÜRKİYE HALTER 
FEDERASYONU BAŞKANI KENAN 
NUHUT’TAN ZİYARET



ÇORUM İL MÜFTÜSÜ DR. AHMET 
AKIN VE ÇORUM DİYANET VAKFI 
TEMSİLCİSİ MUSTAFA ERSOY İLE İŞ 
ADAMI ÜNAL KAKAÇ ZİYARETİ


ÇORUM TİCARET İL MÜDÜRÜ FİKRET 
YILDIRIM ZİYARETİ
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DEFTERDAR DURAK SERCAN, VERGİ 
DAİRESİ MÜDÜRÜ CÜNEYT SOLAK VE 

GELİR MÜDÜRÜ NAZLI KELEŞ ‘TEN 
ZİYARET

HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF.
DR.REHA METİN ALKAN





Defterdar Durak Sercan, Vergi 
Dairesi Müdürü Cüneyt SOLAK 
ve Gelir Müdürü Nazlı KELEŞ  
Ticaret Borsası’na ziyarette bu-
lundu.

Ziyarette Meclis Başkanı Mus-
tafa Boyraz, Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Bektaş ve Genel 
Sekreter Funda Ertekin hazır 
bulundu.

Karşılıklı sohbet havasında ge-
çen ziyarette, Borsa Başkanı Ali 
Bektaş Ticaret Borsasının bor-
sa faaliyetleri hakkında genel 
bir bilgilendirmelerde yaparak, 
Çorum halkına en iyi şekilde 
hizmet vermeye çalıştıklarını 
söyledi. Borsanın serbest piya-
sa kurallarının yerleştirilmesinin 
yanı sıra kayıt dışı ekonominin 
önlenmesi gibi önemli bir görevi 
de üstlendiğini dile getiren Bek-

taş, bu konuda ilgili kamu kurumlarıyla koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirtti. Bektaş, 
maliye teşkilatı ile birlikte güzel çalışmalara imza atacaklarını sözlerine ekledi.

Söz konusu ziyarette Defterdar Durak Sercan, “Borsalar kayıtlı ekonominin temel taş-
larıdır. Biz kurum olarak gece gündüz çalışıyoruz. Ticari hayatın sekteye uğramamasını 
sizler kadar istiyoruz” dedi.

Meclis Başkanı Mustafa Boyraz ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş ziyaretten duy-
dukları memnuniyeti dile getirerek, kurumlar arası işbirliği ile güzel hizmetler yapılacağı 
temennisinde bulundu. 
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YRD.DOÇ. DR. EŞREF SAVAŞ BAŞCI 
HİTÜ BORSA FİNANS KULÜBÜ


TMO ŞUBE MÜDÜRÜ FAHRİ 
KESEPARA


GIDA TARIM HAYVANCILIK İL 
MÜDÜRÜ ERKAN ELFAZ ERMİŞ



ÇORUM İL MÜFTÜSÜ DR. AHMET 
AKIN VE ÇORUM DİYANET VAKFI 
TEMSİLCİSİ MUSTAFA ERSOY İLE İŞ 
ADAMI ÜNAL KAKAÇ ZİYARETİ

Ticaret Borsası • Sayı: 4 • Yıl: 4 • Ocak’16-Temmuz ‘17  123



Zİ
YA

RE
TL

ER

ÇORUM DENETİMLİ SERBESTLİK 
MÜDÜRÜ NUH YILMAZ VE UZMAN 

GÜNALP BAĞIRÖZ BORSAMIZA 
ZİYARETTE BULUNDU.

MİLLİ EĞİTİM İL MÜDÜRÜ SEYİT 
ALİ BÜYÜK VE OKUL MÜDÜRLERİ 

LABORATUVARI GEZDİ

İL MAHALLİ İDARELER MÜDÜRÜ 
NİHAT ÖZARSLAN-GIDA TARIM 

HAYVANCILIK İL MD YRD. YUSUF 
ŞAHİNBAŞ-HGYD BAŞKAN VEKİLİ 

HACI ODABAŞ

KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU
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ORDU TİCARET BORSASI YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI ZİVER KAHRAMAN 
BORSAMIZI ZİYARET ETTİ. SOHBET 
HAVASINDA GEÇEN ZİYARETTE 
BAŞKANIMIZ ALİ BEKTAŞ İLE 
KAHRAMAN GÖRÜŞ ALIŞ VERİŞİNDE 
BULUNDU.



ÇORUM ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRÜ 
BURHANETTİN RAMAZAN AYTEKİN 
İLE ŞEKER İŞ SENDİKASI BAŞKANI 
SEFER KAHRAMAN ZİYARETİ


DOĞA OKULLARI KOLEJİ MÜDÜRÜ 
HAKKI AKÇAL VE ŞENAY EROL



MUHASEBECİLER ODASI YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI ALİCAN DOĞAN VE 
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ZİYARETİ
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GAZİANTEP TİCARET BORSASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI AHMET 
TİRYAKİOĞLU LİSANSLI DEPOCULUK 

HAKKINDA GÖRÜŞMEK ÜZERE 
ÇORUM TİCARET BORSASI YÖNETİM 

KURULU BAŞKANI ALİ BEKTAŞ’I 
ZİYARET ETTİ

VETERİNERLER ODASI BAŞKANI HACI 
ÖZGÜN, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

RUHİ GÜZEL, ARİF AKAR, İSMAİL 
EKEN ZİYARETİ

Ziyarette Çorum Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı Mustafa Boyraz, sayman üye 
Tekin Mengüç ve Meclis Üyesi Satılmış 
Boya da hazır bulundu.

Bugün dünyanın birçok tarım ülkesinde 
başarıyla uygulanmakta olan lisanslı de-
poculuk sistemi Türkiye’de de tarım sek-
törünün geleceğine yön veren önemli bir 
iş kolu haline geldi. Dünya tarımsal ürün 
pazarlamasında önemli bir argüman ola-
rak kendini gösteren Lisanslı Depoculuk 
Sistemi hakkında görüş alış verişinde bu-
lunuldu. 

Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Ahmet 

Tiryakioğlu Gaziantep Ticaret Borsası fa-

aliyetleri hakkında bilgi verirken Çorumda 

bulunan Tiryaki Lisanslı Depoculuk A.Ş. 

de soya ve ayçiçeği gibi yağlı tohumla-

rın depolanması konusunda görüşmeler 

yapıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 

getiren Bektaş da Çorum Ticaret Borsası 

faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
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ÜYELERİMİZ ALİ ÖZİÇ - SELİM TOSUN



HALK BANKASI MÜDÜRÜ İSMAİL 
KARABAY - ŞUBE ÇALIŞANI KORAY 
GÖRGEÇ



ZİRAAT BANKASI ÇORUM BÖLGE 
YÖNETİCİSİ HALİL YÜKSEL İLE ŞUBE 
MÜDÜRÜ ÖMER ÖZGÜLEÇ ZİYARETİ
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2016 YILI

TESCİL İSTATİSTİĞİ

ÜRÜN ADI MİKTAR TUTAR

YEMLİK ARPA 84.324.984,6 KG. 57.773.858,19

ARPA 84.324.984,6 57.773.858,19

KIRIK PİRİNÇ 2.810.316,0 KG. 2.848.404,15

ÇELTİK 57.193.691,0 KG. 69.028.660,82

PİRİNÇ 10.354.427,0 KG. 24.776.223,06

ÇELTİK - PİRİNÇ 70.358.434,0 96.653.288,03

SERT BUĞDAY 24.865.744,0 KG. 20.710.078,75

KIRIK BUĞDAY 2.224.698,0 KG. 1.454.306,19

AŞURELİK BUĞDAY 0,0 KG. 0,00

YEMLİK BUĞDAY 6.583.689,0 KG. 4.262.111,26

ANADOLU KIRMIZI  
SERT BUĞDAY

287.519.434,0 KG. 237.711.420,34

İTHAL BUĞDAY 325.179.100,0 KG. 228.331.574,71

646.372.665,0 492.469.491,25

YEMLİK MISIR 16.083.550,0 KG. 10.337.956,73

MISIR İTHAL 5.687.092,0 3.351.336,68

MISIR 21.770.642,0 13.689.293,41

ÇAVDAR 20.450,0 KG. 14.621,75

ÇAVDAR 20.450,0 14.621,75

YULAF 24.100,0 KG. 16.484,46

YULAF 24.100,0 16.484,46

MACAR FİĞ 119.595,0 KG. 254.831,05

YERLİ FİĞ 165.000,0 KG. 216.163,74

FİĞ 284.595,0 470.994,79

TRİTİKALE 25.514.285,0 KG. 17.899.607,99

TRİTİKALE 25.514.285,0 17.899.607,99

UN 155.835.721.300,0 KG. 187.002.865,56

2016 YILI

TESCİL İSTATİSTİĞİ

ÜRÜN ADI MİKTAR TUTAR

İHRACAT UN 19.182.666,0 KG. 19.369.105,63

UN 155.854.903.966,0 206.371.971,19

BULGUR 3.000,0 KG. 4.500,00

BULGUR 3.000,0 4.500,00

İHRACAT MAKARNA 10.280.958,1 KG. 15.706.279,67

DÖKME MAKARNA 534.700,0 KG. 820.893,96

PAKET MAKARNA 0,0 KG. 0,00

MAKARNA 10.815.658,1 16.527.173,63

İRMİK 0,0 KG. 0,00

İRMİK 0,0 0,00

RAZMOL 3.218.013,9 KG. 1.383.745,96

RAZMOL 3.218.013,9 1.383.745,96

KEPEK 15.052.542,0 KG. 7.827.321,85

KEPEK 15.052.542,0 7.827.321,85

BONKALİTE 470.034,4 KG. 253.818,57

BONKALİTE 470.034,4 253.818,57

KARA KIRMA 16.197.695,1 KG. 7.126.985,83

K.KIRMA 16.197.695,1 7.126.985,83

KURU FASULYE 56.605,0 KG. 165.701,73

K.FASULYE 56.605,0 165.701,73

KIRMIZI MERCİMEK 0,0 KG. 0,00

YEŞİL MERCİMEK 554.245,0 KG. 1.477.228,54

MERCİMEK 554.245,0 1.477.228,54

NOHUT 1.480.399,4 KG. 6.138.434,22

NOHUT 1.480.399,4 6.138.434,22

AYÇİÇEK YAĞI 512.320,0 KG. 1.900.707,20
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2016 YILI

TESCİL İSTATİSTİĞİ

ÜRÜN ADI MİKTAR TUTAR

AYÇİÇEK YAĞI 0,0 KG. 0,00

ZEYTİN YAĞI 0,0 KG. 0,00

SIVI YAĞ 512.320,0 1.900.707,20

TEREYAĞ 835,8 KG. 22.060,62

TEREYAĞ 835,8 22.060,62

PATATES 24.749.453,0 KG. 13.091.390,14

KURU SOĞAN 15.198.945,0 KG. 6.459.059,11

PATATES - KURU 
SOĞAN

39.948.398,0 19.550.449,25

PEYNİR 4.359,3 KG. 190.307,77

PEYNİR 4.359,3 190.307,77

ÇÖKELEK 2.362,5 KG. 21.739,29

ÇÖKELEK 2.362,5 21.739,29

KIRMIZI ETLER 710.829,3 KG. 11.373.268,11

ETLER 710.829,3 11.373.268,11

CANLI HAYVAN 
(BÜYÜK BAŞ)

50.060,7 KG. 14.373.853,94

CANLI HAYVAN 
(BÜYÜK BAŞ)

3.658,0 AD. 20.565.424,05

CANLI HAYVAN 
(KÜÇÜK BAŞ)

8.621,0 KĞ 219.223,76

CANLI HAYVAN 
(KÜÇÜK BAŞ)

9.337,0 AD. 3.985.290,62

CANLI HAYVAN 71.676,7 39.143.792,37

YUMURTA 855.693.564,0 AD. 153.523.553,61

İHRCAT YUMURTA 68.639.400,0 AD. 10.693.859,40

YUMURTA 924.332.964,0 164.217.413,01

HAM DERİ 
(BÜYÜKBAŞ)

2.191.200,1 KG. 9.788.061,10

2016 YILI

TESCİL İSTATİSTİĞİ

ÜRÜN ADI MİKTAR TUTAR

HAM DERİ (KÜÇÜK 
BAŞ)

42.989,0 AD. 218.269,60

DERİ 2.234.189,1 10.006.330,70

BAĞIRSAKLAR 
(BÜYÜK BAŞ)

471,0 AD. 3.560,55

BAĞIRSAKLAR 
(KÜÇÜK BAŞ)

2.423,0 AD. 14.072,25

BAĞIRSAK 2.894,0 17.632,80

KAVAK TOMRUK 34.996,0 KĞ 7.511,54

KERESTE 34.996,0 7.511,54

AYÇEKİRDEĞİ 
(YAĞLIK)

60.294.398,4 KG. 91.457.986,50

AYÇEKİRDEĞİ 
(YEMELİK)

367.231,0 KG. 1.390.472,60

AYÇEKİRDEĞİ 60.661.629,4 92.848.459,10

HAŞHAŞ 501.409,0 KG. 2.877.771,94

HAŞHAŞ 501.409,0 2.877.771,94

KOTASYON DIŞI 
ÜRÜNLER

121.713.093,59

KOTASYON DIŞI 
ÜRÜNLER

121.713.093,59

TOPLAM 1.390.155.058,68
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2016 YILI

BORSAMIZDA İŞLEM GÖREN ÜRÜN DAĞILIMI

ÜRÜN CİNSİ TUTARI (TRY)

ZİRAİ ÜRÜNLER 798.458.797,82

HAYVANSAL ÜRÜNLER 236.907.697,07

CANLI HAYVANLAR 38.543.345,45

SANAYİ ÜRÜNLERİ 266.172.447,29

KOTASYON DIŞI ÜRÜNLER 50.072.771,05

GENEL TOPLAM 1.390.155.058,68

2016 YILI

CANLI HAYVAN DAĞILIMI

ÜRÜN CİNSİ TUTARI (TRY)

İNEK 1.226.874.73

DANA 24.324.002,05

MANDA 29.220.21

SIĞIR 8.663.266.08

KUZU 4.154.539.38

KOYUN 87.988.00

OĞLAK 27.775,00

BUZAĞI 7.180.00

KEÇİ 22.500,00

GENEL TOPLAM 38.543.345,45

2016 YILI

CANLI HAYVAN DAĞILIMI

ÜRÜN CİNSİ TUTARI (TRY)

TEREYAĞ 22.060,62

PEYNİR 190.307,77

ÇÖKELEK 21.739,29

ET 11.373.268,11

YUMURTA 153.523.553,61

İHR.YUMURTA 10.693.859,40

DERİ 10.006.330,70

BAĞIRSAK 17.632,80

SÜT 51.058.944,77

GENEL TOPLAM 236.907.697,07
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2016 YILI

ZİRAİ ÜRÜN DAĞILIMI

ÜRÜN CİNSİ TUTARI (TRY)

ARPA 57.773.858,19

ÇELTİK 69.028.660,82

BUĞDAY 264.137.916,54

İTH.BUĞDAY 228.331.574,71

MISIR 10.337.956,73

İTH.MISIR 3.351.336,68

ÇAVDAR 14.621,75

FİĞ 472.446,79

TRİTİKALE 17.899.607,99

FASULYE 165.701,73

MERCİMEK 1.477.228,54

NOHUT 6.138.434,22

PATATES 13.091.390,14

SOĞAN 6.459.059,11

HAŞHAŞ 2.877.771,94

CEVİZ 15.723.559,59

AYÇİÇEĞİ 91.457.986,50

ŞEKER PANCARI 9.719.685,85

GENEL TOPLAM 798.458.797,82

2016 YILI

SANAYİ ÜRÜNLERİ DAĞILIMI

ÜRÜN CİNSİ TUTARI (TRY)

PİRİNÇ 24.776.223,06

UN 187.002.865,56

İHR.UN 19.369.105,63

BULGUR 4.500,00

MAKARNA 820.893,96

İHR. MAKARNA 15.706.279,67

RAZMOL 1.383.745,96

KEPEK 7.827.321,85

BONKALİTE 253.818,57

KARA KIRMA 7.126.985,83

AYÇİÇEK YAĞI 1.900.707,20

GENEL TOPLAM 266.172.447,29
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SIRA NO Ünvanı Nace Faaliyet 
Kodu Nace Faaliyet Adı

1 DURAN BİÇER 47.22.01 
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et perakende ticareti (sakatat-
lar, av ve kümes hayvanı etleri ile kasaplar dahil)

2 VOLKAN KARACA 46.31.04  Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

3 NECO ORTADOĞU TAVUKÇULUK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 46.33.02  Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

4
ATAFARM TARIMSAL PAZ.GIDA HAYV.VE TURZ.İNŞ.TAAH.
SAN.TİC.LTD.

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

5 MEHMET NESİMİ ÖZARSLAN 46.21.02  Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik vb.)

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

7 YUNUS PEKER 46.32.02  Et toptan ticareti (av hayvanları ve kümes hayvanları etleri hariç)

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

9 SAMİ ÇARPAN 47.22.01 
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et perakende ticareti (sakatat-
lar, av ve kümes hayvanı etleri ile kasaplar dahil)

10 ALİ YALÇIN 46.23.01  Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes hayvanları hariç)

11 TARPİ TARIM GIDA NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 46.21.02  Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik vb.)

12 ONUR BOYRAZ 47.22.01 
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et perakende ticareti (sakatat-
lar, av ve kümes hayvanı etleri ile kasaplar dahil)

13 VOBİTEK BİLİŞİM ENERJİ VE ENDÜSTRİ AŞ. 46.21.02  Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik vb.)

14 HATAP YEM SAN. VE TİC.AŞ. 46.21.01 
Hayvan yemi toptan ticareti (kuş yemi, yemlik kökleri, yemlik kıvırcık 
lahana, darı, kaplıca, yonca, yemlik mısır vb. ile kepek, kırma, küspe, vb.)

15 ESSA AGRO TARIM GIDA İTH.İHR. SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 46.21.02  Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik vb.)

16
ALTAT GÜBRE NAKLİYE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SAN.
TİC.LTD.ŞTİ.

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

17 1823 S.S.OVASARAY TARIM KREDİ KOOPERATİFİ 64.92.04  Tarım kredi kooperatiflerinin kredi verme faaliyetleri

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

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

20
NİHAT YILDIZ TARIM HAYV. BESİ ET İNŞ.OTO.SAN.VE TİC.
LTD.ŞTİ.

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

21 HÜSEYİN PALABIYIK(FAAL) 46.21.02  Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik vb.)

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

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

24 ALİ DALGIÇ 01.41.31 
Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği (sütü için inek ve manda 
yetiştiriciliği)

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

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

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

28 İSMAİL ATEŞ 46.23.01  Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes hayvanları hariç)

29 MESUT ÇAKIROĞLU 46.31.04  Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

30 2414 SAYILI İSKİLİP TARIM KREDİ KOOPERATİFİ 64.92.04  Tarım kredi kooperatiflerinin kredi verme faaliyetleri

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

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

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

34 MEHMET YÜRÜK 46.21.02  Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik vb.)
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35 ALİCAN AÇIR 46.33.02  Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

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

37 MERYEM AYVAZ 47.22.01 
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et perakende ticareti (sakatat-
lar, av ve kümes hayvanı etleri ile kasaplar dahil)

38 TAHA ARİF TAHTACI (TOSUN KASABI) 47.22.01 
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et perakende ticareti (sakatat-
lar, av ve kümes hayvanı etleri ile kasaplar dahil)

39 ADİL NEZİH KAYIŞOĞLU 46.31.01 
Fındık, antep fıstığı, yer fıstığı ve ceviz toptan ticareti (kavrulmuş olanlar 
hariç)

40 MEHMET FATİH SAZLI 46.31.04  Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

41 ÖZARK UN SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 10.61.02 
Tahılların öğütülmesi ve un imalatı (mısır unu, kepek, razmol dahil, pirinç 
unu hariç)

42 EMSA SALİM EMİR GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 46.21.01 
Hayvan yemi toptan ticareti (kuş yemi, yemlik kökleri, yemlik kıvırcık 
lahana, darı, kaplıca, yonca, yemlik mısır vb. ile kepek, kırma, küspe, vb.)

43 ÖMÜR YEM KİMYA GIDA HAY.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 46.21.01 
Hayvan yemi toptan ticareti (kuş yemi, yemlik kökleri, yemlik kıvırcık 
lahana, darı, kaplıca, yonca, yemlik mısır vb. ile kepek, kırma, küspe, vb.)

44 UYANIKER TARIM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 46.21.02  Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik vb.)

45 CESUR KESER 47.22.01 
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et perakende ticareti (sakatat-
lar, av ve kümes hayvanı etleri ile kasaplar dahil)

46 OSMAN İZGİ/YENİ CİĞERCİ 47.22.01 
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et perakende ticareti (sakatat-
lar, av ve kümes hayvanı etleri ile kasaplar dahil)

47 AMASYA SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ 46.33.01 
Süt ürünleri toptan ticareti (işlenmiş süt, süt tozu, yoğurt, peynir, kaymak, 
tereyağ vb.)

48 AYŞE SARI/ŞAHİN TARIM ÜRÜNLERİ 46.21.02  Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik vb.)

49 ELSA TİC. SAN.TUR.NAK.VE PAZ.LTD.ŞTİ. 10.61.02 
Tahılların öğütülmesi ve un imalatı (mısır unu, kepek, razmol dahil, pirinç 
unu hariç)

50 TÜRKAN KAYA 47.22.01 
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et perakende ticareti (sakatat-
lar, av ve kümes hayvanı etleri ile kasaplar dahil)

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

52 NURETTİN BOZDOĞAN 46.23.01  Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes hayvanları hariç)

53 ABDULLAH OKAY (OKVER TAŞ DEĞİRMEN VE ZAHİRE) 46.21.02  Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik vb.)

54 ARTI SOYA TAR. GIDA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 46.21.01 
Hayvan yemi toptan ticareti (kuş yemi, yemlik kökleri, yemlik kıvırcık 
lahana, darı, kaplıca, yonca, yemlik mısır vb. ile kepek, kırma, küspe, vb.)

55
ÇETİNŞAFAK İNŞ.TAAH.NAK.TUR.GIDA DAY.TÜK.MAL.
DAĞ.PAZ.SAN.TİC VE LTD ŞTİ.

47.29.01 
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda süt ve süt ürünleri perakende 
ticareti

56 BAHATTİN TOSUN/TOSUNOĞLU KASABI 47.22.01 
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et perakende ticareti (sakatat-
lar, av ve kümes hayvanı etleri ile kasaplar dahil)

57 ARSLAN YILDIRIM 47.29.06 
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hububat, un ve zahire ürünleri 
perakende ticareti (bulgur, pirinç, mısır, vb.)

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

59 YAĞMUR SÜT END.YAPI SAN VE TİC LTD ŞTİ. 01.41.31 
Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği (sütü için inek ve manda 
yetiştiriciliği)

60
AY-ÇA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIM DONANIM 
DANIŞMANLIK VE TİC.LTD.ŞTİ.

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

61
AKEL TARIM MANTAR HAYVANCILIK GIDA OTO.NAK.İNŞ.
MALZ.YAK.MAD.ELEK.ELEKTRONİK BİLGİSAYAR YAZILIMI 
TİC.SAN.LTD.ŞTİ.

46.31.04  Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)
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