




“Türkiye’nin gerçek efendisi hakiki üretici olan köylüdür. O halde
herkesten daha çok refah saadet ve servete müstehak olan da köylüdür.
Binaenaleyh Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin iktisadi siyasi aslî
gayeyi gözetir”

“Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli,
daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir.”

“Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri
üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.”







Ali BEKTAŞ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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Çorum Ticaret Borsası olarak, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu ve bu
kanuna dayanılarak çıkartılan TOBB ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
ile belirlenen yasal mevzuatlar ve ilgili yönetmelikler, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri
çerçevesinde;
• Sosyal sorumluluk,
• Süreklilik,
• Dönemsellik,
• Ölçüle bilirlik ve belgelerle tanımlanma
• Şeffaflık ve açıklana bilirlik
• Tarafsızlık,
• Planlama ve bütçeleme ile tutarlılık,
• Mali risk yönetimi,
• İhtiyatlılık gibi muhasebe ilke ve kurallara uygun olarak yürütmek, tutarlı ve hesap
verebilir bir biçimde gerçekleştirmek.
Gelirlerimiz ve mevcut kaynaklarımızı, üyelerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda en
iyi şekilde karşılayabilmek, iç ve dış paydaşlarımızın ve bölge halkının yararına kullanmak
Mali Politikamızı oluşturur.

Çorum Ticaret Borsası olarak, Kurumumuzun çalışanları için İnsan kaynakları politikamız,
stratejik plan ve hedefler doğrultusunda etkin bir iş gücü yapısının oluşturulması ve bu
işgücünün sürekli gelişiminin sağlanması, en verimli biçimde yönetilmesi için aşağıdaki
ilkeleri benimsemektedir.

• Çalışanlarımız arasında yaş, cinsiyet, ırk, din, politik yaklaşım ve fiziksel durum
ayrımı yapmadan, fırsat eşitliği sağlamak,
• Hem kişisel hem de mesleki açıdan bilgi ve becerilerinin gelişebilmesi için uygun
ortamı yaratmak,
• Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,
• Çalışanlarımızın kişiliğine saygı duymak, maddi ve manevi haklarının korunmasını
gözetmek,
• Çalışanlarımızın hak ve sorumlulukları göz ardı edilmeden, çalışma hayatı ile ilgili
yasa ve kurallara uygun hareket etmek,
• Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak.

Çorum Ticaret Borsası olarak Haberleşme ve İletişim Politikamız; üyelerimiz,
çalışanlarımız ve paydaşlarımıza; Çağdaşlık, katılımcılık, şeffaflık, tarafsızlık,
objektiflilik ilkelerine dayalı olarak her türlü yazılı ve görsel medya, basın yayın
organları dâhil, teknolojinin gerektirdiği her türlü kanalları kullanmak suretiyle
gerekli olan iletişim ve haberleşme faaliyetlerini sağlamaktır.
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Çorum Ticaret Borsası olarak basın yayın Politikamız; Borsamız bünyesinde ve öncülüğünde,
kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde, borsamız, üyelerimiz ve bölgemizle ilgili gizlilik niteliği
taşımayan her türlü faaliyeti kamuoyuna doğruluk, eşitlik, tutarlılık ve uygun zamanlama
felsefesi ile internet, gazete, radyo, televizyon gibi vasıtalar ile güncel haberleri içeren bilgi
akışını sağlayacak şekilde kamuoyuna iletmektir.

Çorum Ticaret Borsası olarak Bilgi işlem Politikamız, Borsamızın daha iyi ve daha hızlı hizmet
verebilmesi için gerekli yazılım, donanım ve diğer bilişim hizmetleri konusunda gereksinimleri
karşılamak, Bilgi güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak, teknolojik yenilikleri takip etmek
suretiyle bilgi sağlayan sistemlerimizi geliştirerek, üyelerimize hızlı ve kaliteli olarak hizmet
vermektir.

Çorum Ticaret Borsası olarak üye ilişkileri politikamız, ISO 9001 Kalite sistemine uygun bir
şekilde üye memnuniyetini ön planda tutarak, Üyelerimizin talep, öneri, ihtiyaç, istek ve
şikâyetleri doğrultusunda hedef ve planlar belirleyerek hızlı ve etkin bir şekilde
değerlendirildiği ve aynı memnuniyetsizliğin tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirmelerin
yapıldığı, üye ilişkileri ve memnuniyeti odaklı üye sistemini taahhüt ederek, şeffaf ve hesap
verilebilir ilkeleri doğrultusunda, çözüm odaklı bir politika izlemeyi amaç edinmektir.

Kurumumuz da “kalite”, üye/müşteri istek ve şartlarına tam uygunluğu sağlayacak
düzeyde performans üstünlüğü olarak anlaşılmakta olup, üye/müşteri tatmini esas
olarak alınmaktadır.
Buna göre kalite politikamız;
• Hizmet Sunumu Sürecinde üst kaliteyi her zaman muhafaza etmek,
• Üye/müşterilerimizin bugünkü ve gelecekte oluşabilecek ihtiyaçlarına öncelik
vermek,
• Sıfır hata prensibine göre çalışmaları yönlendirmek,
• Kaynak kullanımını, personel geliştirmeyi, bilgilerin zamanında ve doğru
kullanılmasını çağın gereklerine göre gerçekleştirmek,
• Çalışan memnuniyeti, üye/müşteri memnuniyeti ve toplumsal memnuniyet
için stratejik olabilmek,
• Kalite güvence sistemini ISO 9001:2008 gereklerine göre kurmak,
• Kurumumuzda kullanılan teknolojinin son sistemlerini ve sektörel
gelişmeleri yakından takip etmek,
• Değişen ve gelişen sistemleri kullanarak sektörde yenilikte öncü olmaktır.
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Ticaret Borsaları üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını

karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak ve 5174

sayılı kanunda yazılı mevzuatla borsalara verilen görevleri

yerine getirmek amacıyla kurulan, kamu tüzel kişiliğine

sahip kurumlardır.

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve

Borsalar Kanunu, ilgili yönetmelikler ve tüzüklere göre

faaliyetlerini yürütmektedir. Olağan Meclis Toplantıları

aylık olarak, Olağan Yönetim kurulu toplantıları haftalık

olarak yapılmaktadır.

• MMeecclliiss:: Çorum Ticaret Borsası’nın Meclisi toplam 14

üyeden oluşmaktadır. Her ay düzenli olarak toplanan

meclisin faaliyetleri, bir başkan ve iki başkan yardımcısı

tarafından yürütülmektedir.

• YYöönneettiimm KKuurruulluu: Çorum Ticaret Borsası’nın Yönetim

Kurulu 5 üyeden oluşmaktadır. Her hafta düzenli olarak

toplanan Yönetim Kurulu, borsa ve üyelerini etkileyen ya

da etkileme olasılığı bulunan hususlarda karar almaya ve

uygulamaya yetkili olup, borsanın hukuki temsilcisi

Yönetim Kurulu Başkanıdır.

• HHeessaappllaarrıı İİnncceelleemmee KKoommiissyyoonnuu:: Çorum Ticaret

Borsası’nın Hesapları İnceleme Komisyonu bir başkan ve

iki üye olmak üzere toplam 3 üyeden oluşmaktadır. Her ay

düzenli olarak toplanmaktadır.

Kurul toplantı kararları, Kanun ve Yönetmelikte belirtildiği

şekilde yapılmakta,toplantı kararları karar defterine

yapıştırılarak arşivlenmektedir.

* 5 kişiden oluşan Yönetim Kurulu toplantıları haftalık olarak yapılmaktadır.

* 2017 yılı son Yönetim Kurulu Toplantısı 26.12.2017 tarihinde gerçekleşmiştir.

* 2017 yıında 52 adet olağan,3 adet olaganüstü Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır.

* Yönetim Kurulu toplantılarına organ üyelerinin katılım oranı %92,73
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* 3 kişiden oluşan Hesapları İnceleme Komisyon toplantıları aylık olarak yapılmaktadır.

* 2017 yılı son Hesapları İnceleme Komisyon Toplantısı 26.12.2017 tarihinde gerçekleşmiştir.

* 2017 yıında 13 adet olağan hesapları İnceleme Komisyon toplantısı yapılmıştır.

* Hesapları İnceleme Komisyon Toplantılarına üyelerin katılım oranı %84,62’dir.

* 14 kişiden oluşan Meclis toplantıları aylık olarak yapılmaktadır.

* 2017 yılı son Meclis Toplantısı 26.12.2017 tarihinde gerçekleşmiştir.

* 2017 yıında 12 adet olağan Meclis toplantısı yapılmıştır.

* Meclis Toplantılarımızda meclis üyelerinin katılım oranı %87,50
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Çorum Ticaret Borsası Mali Yönetimini, 5174 Sayılı
Kanuna dayanılarak hazırlanmış olan Bütçe ve
Muhasebe Yönetmeliği ile Kalite Yönetim Sistemi
içinde tanımlamış olduğu “Mali Politika” ile
yürütmekte, ölçmekte, kıyaslamakta ve analiz
etmektedir.5174 Sayılı Kanun ve Yönetmelikleri
Çerçevesinde Muhasebe Kayıtlarını tutmaktadır.

• Çorum Ticaret Borsası’nın, Yönetim Kurulu ve
Meclisi tarafından onaylanan kapsamlı bir yıllık
işletme bütçesi bulunmakta olup, 2017 cari yılına
ait gelir – gider bütçesi 3.425.798.00 TL olarak
belirlenmiştir. Yılbaşında bir önceki yıla ait mali
sonuçların bulunduğu kesin hesap, kapanış
bilançosu ve kapanış mizanı yönetim kuruluna
sunulmuş, Yönetim Kurulu (31.01.2017 tarih ve 50
sayılı kararı ile) kabul ederek onayı için meclise
sevk edilmiştir. Borsa meclisinin (31.01.2017 tarih
ve 50 sayılı kararı ile) onaylanmıştır. Borsamızın
mali politikası, mali risk yönetimi görev tanımı
kalite yönetim sistemi içerisinde tanımlanmıştır.
Aylık finans raporları ve yönetim hesapları, geçen
yıla ait mali rapor, kapanış mizanı, kesin hesapları
(aylık mizan, gelir gider bütçe izleme raporları),
yönetim, hesapları inceleme komisyonu ve meclise
sunulmakta olup, meclis karar defterine
yapıştırılarak muhafaza edilmektedir.

• Cari yıla ait detaylı bütçe, geçmiş yıllara ait mali
raporlar meclis tarafından onaylanmıştır. Nakit
akış tahmini günlük olarak güncellenmektedir.

• Yönetim kurulu her hafta, meclis ve hesapları
inceleme komisyonu aylık olarak olağan
toplantılarını gerçekleştirmektedir. Gelir/Gider
bütçe durum analiz raporları ve mizan her ay
görüşülerek onaylanıp, karar defterlerine
yapıştırılarak muhafaza edilmektedir.

• Borsanın mali politikası 25.10.2016 tarih ve
178/4 sayılı yönetim kurulu kararı ile
onaylanarak KYS içerisinde tanımlanmıştır. Her
yıl bütçe talimatnamesi meclis tarafından
onaylanmaktadır.Mali risk analizi mevcuttur.

• Hesapları İnceleme Komisyonu 3 kişiden
oluşmaktadır. Görev Tanımları iç yönerge ve KYS
içerisinde tanımlanmıştır.. Hesapları İnceleme
Komisyon toplantıları aylık olarak düzenli bir
şekilde gerçekleştirilmektedir.Gelir/Gider
Hesapları, Mizanlar, Bilanço, Kanun ve
Yönetmeliklere uygun olup olmadığı hususunda,
incelemelerini yaparak, Borsa meclis onayına
sunulmaktadır.

2017 Yılı Bütçesi, Stratejik Plan ve Faaliyet planı ile uyumlu olarak hazırlanmıştır.Borç ve
yükümlülükleri yerine getirmek ve çalışma planında yer alan hususları yerine getirmeyi sağlayacak
yeterli kaynaklarımız mevcut olup, 20152017 yılları arası bütçe gerçekleşmeleri ve grafikler aşağıdaki
şekilde sunulmuştur.
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Çorum Ticaret Borsası olarak, Kurumumuzun çalışanları

için insan kaynakları politikamız, stratejik plan ve

hedefler doğrultusunda etkin bir iş gücü yapısının

oluşturulması ve bu işgücünün sürekli gelişiminin

sağlanması, en verimli biçimde yönetilmesi için aşağıdaki

ilkeleri benimsemektedir.

• Çalışanlarımız arasında yaş, cinsiyet, ırk, din, politik

yaklaşım ve fiziksel durum ayrımı yapmadan, fırsat eşitliği

sağlamak,

• Hem kişisel hem de mesleki açıdan bilgi ve becerilerinin

gelişebilmesi için uygun ortamı yaratmak,

• Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası

izlemek,

• Çalışanlarımızın kişiliğine saygı duymak, maddi ve

manevi haklarının korunmasını gözetmek,

• Çalışanlarımızın hak ve sorumlulukları göz ardı

edilmeden, çalışma hayatı ile ilgili yasa ve kurallara uygun

hareket etmek,

• Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak.

Uygun personelin işe alınması; Kalite yönetim sisteminde

tanımlanmış İşe Alma Prosedürü ve Çorum Ticaret

Borsası iç yönergesinde belirtilen görev dağılımlarının yer

aldığı yönergeye göre hizmet vermektedir. Oryantasyon

eğitim süreci talimatı Yönetim Kurulumuzun 01.11.2016

tarih ve 179/3 sayılı kararı ile onaylanmış, kalite yönetim

sisteminde tanımlanmıştır.

• Borsamız iç yönergesi mevcuttur. İşe alma talimatı

25.10.2016 tarih ve 178 sayılı yönetim kurulu kararı ile

onaylanmıştır. İnsan kaynakları politikası oluşturularak

web sitesinde yayınlanmış, borsa girişlerinde asılarak

duyurulmuştur.

• Organizasyon şeması ile uyumlu görev tanımları

mevcuttur. KYS içerisinde tanımlanmış ve web sitesinde

yayınlanmıştır.

• Personel memnuniyet anketi 2017 yılında 1 defa

yapılmış,11.07.2017 tarihli yönetim kurulu toplantısında

görüşülmüştür.

• Her yıl meclis üyeleri ile birlikte personele iftar yemeği

düzenlenmektedir. Genel sekreter ile değerlendirme

toplantıları yapılmaktadır. Personel doğum günlerinde

abartılı olmayan kutlamalar yapılmaktadır.

• Personel performans değerlendirme yönergesi

oluşturularak 01.11.2016 tarih ve 179/3 sayılı yönetim

kurulu kararı ile onaylanmıştır.Performans değerlendirme

formları her yıl, kasım ayının ilk haftasında kalite

yönetim sistemi temsilcisi tarafından birim ve üst

yöneticilere gönderilerek değerlendirilmekte ve ocak ayı

içerisinde yönetim kurulu tarafından uygun görülen

biçimde değerlendirilmektedir.

• Eğitim planları mevcuttur. Personel eğitimleri personel

eğitim takip formuna göre takip edilmektedir. Eğitim

sonucunda verilen sertifikalar personel dosyalarında

muhafaza edilmektedir.

• Borsamızda 8’i bayan,14’ü erkek olmak üzere toplam 22

personel bulunmaktadır.
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2017 yılında1 defa personel memnuniyet anketi uygulanmıştır. Personel öneri ve şikayetleri de

Düzeltici/Önleyici faaliyet kapsamında değerlendirilmektedir. 2017 yılında uygulanan personel

memnuniyet anket sonuçları raporlanarak, iyileştirme noktaları ile birlikte yönetim kuruluna

sunulmuştur. yılı içerisinde personellerimize oluşan “Personel Memnuniyet Anketi” neticesinde

memnuniyet % 60,74 olarak ölçülmüştür.

İşe alınan personel sayısı 4 ,

İşten ayrılan personel sayısı 2,

Oryantasyon Eğitimi 2 adettir.

Akreditasyon Sistemi gereklilikleri çerçevesinde; Borsamız çalışanlarının yönetim ve iş becerileri,

yetenek ve yetkinlikleri, üyeçalışan ilişkileri ve memnuniyeti ile kurum kültürünü değerlendiren bir

yöntem olan personel performans değerlendirme sistemi uygulamasına bu yıl başlandı.

Borsamızın bu yıl uygulamaya başladığı ve bundan sonraki yıllarda uygulamasına 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 ödüllendirme yapılacaktır.

Bu kapsamda, 31.01.2017 Salı günü Borsamız Binasında gerçekleştirilen Ocak ayı olağan Meclis

toplantısında, değerlendirme sonucunda başarılı bulunan yılın personeli seçilen Muhasebe ve Tahakkuk

Şefi, Akreditasyon Sorumlusu, Halkla İlişkiler ve Basın Yayın Sorumlusu Seda Sucuoğlu’na

takdir/teşekkür plaketi Borsamız Meclis Başkanı Mustafa Boyraz ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş

tarafından takdim edildi.
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06.01.2017 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) düzenlenen Coğrafi İşaretli

Ürünlerin Denetlenmesi Eğitimi’ne Ticaret Borsası Genel sekreteri Funda Ertekin katıldı.

TSE ile TOBB arasında, TSE’nin Ticaret Oda ve Borsalarının coğrafi işaretli ürünlerin denetimi

faaliyetlerine teknik destek vermesine ilişkin protokol imzalanmıştı. Ürün Belgelendirme faaliyetlerini

TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17065 standardı çerçevesinde akredite olarak gerçekleştiren TSE,

oda ve borsaların gerçekleştireceği coğrafi işaretli ürünlerin denetim faaliyetlerinde; sahip olduğu yurt

çapındaki yaygın hizmet ağı, teknik altyapı ve yetkin personeli ile teknik destek verecek. Toplantıda

coğrafi işaretli ürünlerin denetim planlaması ve raporlanması konusu verilen örnekler ile anlatıldı.

29 Mart 2017 tarihinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Elektronik Belge Dağıtım Sistemi (EBDS)

Eğitimi, 150 Oda ve Borsadan 275 personelin katılımıyla TOBB Konferans Salonunda yapıldı. Eğitime

Genel Sekreter Funda Ertekin,Muamelat Kararlar Müdür V. Ebru Öksüz ve Muhasebe Tahakkuk Şefi

Seda Sucuoğlu katıldı.

Eğitimde; EBDS kapsamında Odaların ve Borsaların yapması gereken işlemler ve tanımlar ile sistemin

işletimi ve üyelerin sisteme nasıl girebilecekleri konuları ele alındı. İnteraktif olarak sunumun her

aşamasında soru cevaplarla pekiştirilen eğitim, son bölümde görüş ve önerilerin alınması ile

sonuçlandırıldı.
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Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği (TOBB) tarafından; TOBB

ve Oda / Borsaların personeline

yönelik olarak “Kurumsal

Gelişim Programı” adı altında

düzenlenen eğitimlere 2017

yılında 6 grupta,12 personelimiz

katıldı.

Eğitimlerde katılımcılara, iki gün

süresince ve dört eğitmen

eşliğinde; İş yaşamında kuşak

yönetimi, kuşakların temel

özellikleri, işe bakış açıları,

kariyer algıları ve beklentileri ile

sosyal medya açısından

kendilerini geliştirebilmeleri,

sosyal medyada yönetici ve

çalışanların sorumlulukları ve

bu alanlardaki hukuki

düzenlemeler gibi konuları

içeren bilgiler aktarıldı.
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Yönetim Kurulumuzun 15.11.2016 tarihinde

onayladığı 20162019 stratejik planında;

stratejik hedefleri belirlemiş yatırım politikasına

karar vermiş, performans kriterlerini kabul

etmiş, ölçme metodunu belirlemiştir.

• Stratejik plandan üretilen 2017 yılı iş

planı, web sitesinde yayınlanmış ve paydaşlara

mail atılmıştır.

• Akreditasyon İzleme Komitesi

toplantıları 3 ayda bir periyodik olarak

yapılarak Stratejik Plandan oluşturulan yıllık iş

planı takibi yapılmaktadır.

• 2017 yılı iş planı gerçekleşme oranı

%.89,23’dür.

• 2017 yılı iş planı gerçekleşme bütçesi

212.334,31 TL ‘dir.

• Stratejik plandan üretilen yıllık iş

planı www.corumtb.org.tr resmi web adresinde

yayınlanmaktadır.

Çorum Ticaret Borsası 20162019 yıllarını kapsayacak şekilde 4 yıllık stratejik planını oluşturmuştur.

Stratejik Plan; ÇTB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının, paydaşlarımızın, borsa meclis üyelerinin

ve personelinin görüş ve beklentileri dikkate alınarak, katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmıştır.

Stratejik Planlama sürecinin her aşamasında; Çorum Ticaret Borsası'nın 5 kişiden oluşan stratejik

planlama ekibi ile yönetim kurulu üyelerinden oluşan Akreditasyon izleme komitesi ile çalışılmıştır.

Yapılan paydaş analizlerine göre, Borsamızın Güçlü ve Zayıf Yönleri ile Fırsatlar ve Tehditleri (SWOT)

analizi oluşturulmuş ve stratejik planda yayımlanmıştır.

STRATEJİK AMAÇ 1: KURUMSAL KİMLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI

STRATEJİK AMAÇ 2: BORSA KOMPLEKSİ PROJESİNİN TAMAMLANMASI VE HİZMET BİNASI

MODERNİZASYONUN SAĞLANMASI

STRATEJİK AMAÇ 3: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

STRATEJİK AMAÇ 4: ÜYE MEMNUNİYETİ VE VERİLEN HİZMETLERİN ARTIRILMASI

STRATEJİK AMAÇ 5: MALİ DURUMU ARTIRACAK ÇALIŞMALAR YAPILMASI

STRATEJİK AMAÇ 6: BORSA SOSYAL FAALİYET ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ

1.Temel Yeterlilik
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Törende konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin en büyük zenginliğinin girişimci tüccar ve

sanayiciler olduğunun altını çizerken, yapılan törenle birlikte 26 Oda ve Borsa’nın daha, 5 yıldız kapsamına girmeye

hak kazandığını söyledi.

Yaklaşık 1 yıldır süregelen başarılı çalışmaları neticesinde TOBB Kalite Akreditasyon Belgesini almaya hak kazanan

Çorum Ticaret Borsası Sertifika 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 Akreditasyon Sorumlusu Seda

Sucuoğlu katıldı.

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali BEKTAŞ ”5 Yıldızlı Akredite Borsa” olmamızla ilgili

değerlendirmelerde bulunarak; "Akreditasyon bir kuruluşun kültür değişikliğidir ve hizmet kalitesinin sürekliliğini

sağlayarak üye ve tüm paydaşlarına fayda, katkı sağladığının tescilidir. Bu sistemin amacı oda ve borsalarımız

arasında kalite bilincinin yerleştirilmesi, sistemin iş dünyası nezdinde saygınlığının ve hizmet kalitesinin

iyileştirilmesi, odaborsa sistemlerinin birbirine yakınlaşmasının sağlanması ve bu sayede Türk odaborsa sisteminin

Avrupa sistemine uyumunun sağlanmasıdır. Çorum Ticaret Borsası olarak verdiğimiz hizmet kalitesini her geçen gün

artırarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yaklaşık 1 yıldır hizmet kalitemizi artırmak ve belgelendirmek adına

çalışmalarımızın neticesinde Akreditasyon Belgemizi aldık.

Akredite olmanın verdiği güven ve huzurla; görev ve sorumluluklarımızın artmış olduğu bilinci ile bu başarıda büyük

emeği olan meclis üyelerimize, yönetim kurulu üyelerimize, personellerimize, ayrıca bu sistemi oda/borsalarımıza

kazandıran TOBB Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum." Çorum Ticaret

Borsası öncü sivil toplum örgütü olarak İlimize yakışır yatırımlarına ve çalışmalarına devam edecektir.” dedi.

Çorum Ticaret Borsası, Türkiye Odalar ve

Borsalar Birliği tarafından ülkemizde bulunan

Oda/Borsaların Uluslararası oda/borsa

statüsüne ulaşması için uyguladığı

akreditasyon sürecini başarı ile tamamlayarak,

beş yıldızlı hizmeti sunan Oda/Borsalar

arasında yerini aldı.

12. Dönem Akreditasyon Sertifika Töreni,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev

sahipliğinde, Gümrük ve Ticaret Bakanı

Bülent Tüfenkci,'nin de katılımıyla 24.02.2017

Cuma günü TOBB İkiz Kuleler ’de

gerçekleştirildi.

1.Temel Yeterlilik
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Borsamız faaliyetlerini, çalışmalarını, hizmet ve politikalarını, başta üyelerimiz olmak üzere diğer kurum ve

kuruluşlara duyurmak amacıyla, yerel basın kanalları ile etkili bir iletişim içerisindedir. Günlük haberler takip

edilmekte, haber listelerine haberin tarihi, yayınladığı gazete, haber başlığı ve konu özeti yazılarak ilgili birimde

muhafaza edilmektedir.

Akreditasyon Sisteminin yeterliliklerini yerine getirmek amacıyla 15 Aralık 2016 tarihi itibariyle yenilenen

yüzüyle web sitemiz hizmet vermeye başlamıştır. Üyelerimize yararlı bilgilerin, etkinlik ve haberlerimizin

duyurulmasına, satış salonumuzda gerçekleşen ürün fiyatlarının ilan edilmesine ve kaliteli hizmet vermeye

devam edilmektedir.

Borsamız adına, sosyal medya araçlarından Facebook ve Twitter hesabı açılarak mevcut faaliyetlerin

duyurulması amaçlanmıştır.

Yılda 1 defa yayınlanan Çorum Ticaret Borsası Dergisi 'nin 2017

yılında 4.sayısı çıkartılmıştır.

561 faal üye,133 protokol,112 Ticaret Borsası ve 15 Diğer kurumlara

olmak üzere toplam 865 kişi ve kuruluşlara dağıtımı gerçekleşmiştir.

Kurumsal web sitemize de PDF formatında eklenmiştir.

1.Temel Yeterlilik
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Borsamız, bilgi ve iletişim teknolojilerini verimli bir biçimde kullanmaktadır. Faaliyetlerini yürütebilmek

için gerekli teknolojik altyapıya sahiptir. Borsamız sadece çalışanlarıyla değil, üyeleri, iç ve dış

paydaşları, diğer kurum ve kuruluşlarla iletişim halindedir. Etkin şekilde toplu mesaj programı

kullanılmaktadır. Etkin bir iletişim kurmak amacıyla sahip oldukları donanımları sürekli

güncellemektedir. Üye sicil, tescil ve muhasebe işlemleri TOBB tarafından geliştirilen programlar

kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.

Kalite Yönetim Sistemi içerisinde tanımlanmış bilgi işlem politikası mevcuttur. Bilgi işlem konusunda

dışarıdan hizmet alımı yapılmaktadır.

KKuullllaannııllaann YYaazzııllıımmllaarr::

• Filtre ve Log Client Sistemi (Coslat Black Box)

• İşletim Sistemleri: Windows 8 / Windows 10

• Microsoft Office 2010 / Microsoft Office 2013

• Satış Salonu Programı: Alpata Yazılım

• Satış Salonu Oturma Düzeni Programı

• AntiVirüs Programı: Kaspersky 2016 İnternet Security 4K

• Üye, Tescil, Muhasebe: TOBBNet Programı

• Bordro Programı: Mirsoft Bilişim Yazılım Tek.Tic.Ltd.Şti.(Probese)

• Sinerji Hukuk Yazılımİcra Programı

1.Temel Yeterlilik
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1.7. Üye İlişkileri

Borsamız, üyelerine vermiş olduğu hizmet

kalitesini arttırmayı kendisine temel ilke edinmiş,

bu doğrultuda Kalite Yönetim Sistemini

oluşturmuş ve yapılan çalışmalar sonucunda

Akreditasyon Sistemine dâhil olmuştur. Borsa üye

bilgilerinin korunması, etkin şekilde kullanılması

açısından güvenirliği kendine temel bir ilke

edinmiştir. Üyelerinin memnuniyetini arttırmak

amacıyla yılda bir yada iki kez gerçekleştirdiği ''Üye

Memnuniyet Anket'' çalışmaları; üye şikâyetleri,

üyelerden gelen talep ve istekler Çorum Ticaret

Borsası Yönetim Kurulunca Kalite Yönetim

Standartları kapsamında adil olarak

incelenmektedir.

2017 yılı itibariyle toplam 530 borsamız faal üyesi bulunmaktadır.

Kalite Yönetim sistemi kapsamında 2017 yılında 1 defa üye memnuniyet anketi düzenlenmiştir.2017 yılında üye

memnuniyet oranı %84,07'dir.
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HHAAYYVVAANN PPAAZZAARRII VVEE HHAAYYVVAANNCCIILLIIKK SSOORRUUNNLLAARRII

İİSSTTİİŞŞAARREE TTOOPPLLAANNTTIISSII

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 katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yönetim

Kurulu Başkanı Ali Bektaş "Borsa olarak;

hayvancılığın Çorum’daki sorunlarını ele alarak

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

geliştireceğiz. 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 sizlere teşekkür

ediyorum."dedi.

Kasap ve Celeplerin sorunları dinlenerek karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Büyükbaş, 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.
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ÜÜYYEE İİSSTTİİŞŞAARREE TTOOPPLLAANNTTIISSII

Göreve geldikleri günden bugüne yapılan hizmetler hakkında genel bir bilgi veren Bektaş, “Tam bir tasarruf

uygulaması yaparak, borsamızda alınan tescil ücreti oranını sizlerin istediği gibi binde ikiden, binde bire

düşürerek tescil oranını %50 düşürmemize rağmen hizmet kalitemizi %100 artırdık. Borsa kompleksi

yapımı nedeniyle daha önceden oluşan milyonluk borçlarımızı ödedik. Borsa kompleksinin üzerine yapıldığı

arazinin tapusu üzerindeki şerhi kaldırarak, 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 teşekkür ediyorum. Modern teknolojinin son imkânlarını en güzel şekilde

uygulamaya çalışarak aldığımız yeni cihazlarla yenilenen yetkili sınıflandırıcı lisansına 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 başladık. Borsamız gerek kendi sorunlarının,

gerekse üyelerimizin sorunlarının çözümüne aktif olarak katılan ve bu konularda görüş bildiren bir

kurumdur. Bu görevimizin de bilincinde olarak; Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı nezdinde yaptığımız

yoğun lobi faaliyetleriyle haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla, pirinçte uygulanan KDV oranının

%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 olduğumuz Kredi Garanti Fonu kefaleti ile “Nefes Kredisi” adı altında yıllık %9,90

faiz oranı ile kredi kullanmalarını sağladık. TOBB ve Borsamız olarak gıda yardımları ve ilköğretim

öğrencilerine yapılan kırtasiye ve giyim yardımları gibi her zaman sosyal hizmetlerde bulunduk. İlimizin ara

eleman ihtiyacını karşılamak üzere yaptırılan TOBBOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile eğitime

verdiğimiz önemi gösterdik. Borsamıza, bir dizi denetimler sonucunda, meclisimiz ve çalışan

arkadaşlarımızın özverili çabaları ile yaptım değil, yaptık anlayışıyla yani takım çalışması neticesinde hak

ettiği takdiri alarak,5 yıldızlı akredite borsa unvanı kazandırdık. Böylece, İç Anadolu’nun yıldızlı

borsalarından olduk.” dedi.

Borsayı daha da ileri seviyelere çıkarabilmek için birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Bektaş,

katılımcıları tek tek dinleyerek, birçok konuda fikir alışverişinde bulundu.

Toplantılarda üyelerin Borsa´dan daha iyi hizmet alabilmesi için düzenlenen üye anket formu da

dolduruldu. Toplantı sonrası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş toplantıya katılan üyelere ayrı ayrı

teşekkür etti.

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Bektaş ve ekibi dört yıl boyunca yaptıkları

çalışmaları anlatmak ve görüş alışverişinde

bulunmak üzere buğday pazarı esnafı ile

istişare toplantısı düzenledi.

Toplantıya çok sayıda Ticaret Borsası üyesi

katıldı. Toplantıda Yönetim 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 getirerek,

"İstişare etmek, ortak akıl üretmek, yönetim

anlayışımızın temel ilkesidir." dedi.

1.Temel Yeterlilik

1.7. Üye İlişkileri



1.Temel Yeterlilik

1.8. Kalite Yönetimi

2012 yılından itibaren ISO 9001 Toplam Kalite

Yönetim Sistemini kurarak, çok daha kurumsal bir

yapıya ulaşan borsamız, hizmetlerini TS EN ISO

9001:2008 Kalite yönetim sistemine uygun olarak

yürütmektedir. Kalite yönetim sistemi denetimi

24.10.2016 tarihinde gerçekleşerek, kalite belgemiz

yenilenmiştir.





2.Temel Hizmetler

2.1. İletişim Ağı

Çorum Ticaret Borsası, tüm iletişim araçları (web, email, SMS, posta gibi) aracılığıyla geniş ve birçok iş

kolunu temsil eden kesimlere hitap etmektedir. Borsa düzenlediği toplantı ve faaliyetlerle üyelerinin

faaliyet ve hizmetlerine şekil verdiğini ortaya koymaktadır.

• Her yıl yapılan üye anketleri ile üye eğitimleri, toplantıları ve faaliyetleri belirlenmekte, Kalite

Yönetim Sistemi sürecinde planlanmaktadır.

• Web sitesinde üyeler ile paylaşılan faaliyet /etkinlik takvimi oluşturulup, güncelliği

sağlanmaktadır.

• Ekonomik araştırma raporları web sitemize eklenerek üyelerimiz ve web sitesi ziyaretçileri için

yayınlanmaktadır.

• Satış salonunda oluşan günlük fiyatlar web sitemizde güncel yayınlanarak sektör içerisindeki

üyelerimizin bilgisine sunulmaktadır.

• Web sitemizde TOBB Fiyat bülteni, TMO Piyasa Fiyat Bülteni, TOBB Uluslararası İş imkânları

(http://www.corumtb.org.tr/kurumsal.php?s_id=20 ) yayınlanmaktadır.

• Il/İlçe oda ve Borsaları ile müşterek toplantılar düzenlenmektedir. Ortak akıl toplantıları ve bu

faaliyetler yıllık olarak çıkarılan dergilerimizde anlatılmaktadır.

2.Temel Hizmetler

Fuarlar ve Sosyal Faaliyetler

88 MMAARRTT DDÜÜNNYYAA KKAADDIINNLLAARR GGÜÜNNÜÜNNÜÜ KKUUTTLLAADDIIKK..



2.Temel Hizmetler

Fuarlar ve Sosyal Faaliyetler

Personellerimizin ve Borsa

Kompleksi içerisinde bulunan

iş yerlerinde çalışan kadınların

"Dünya Kadınlar Günü"nü

kutladık.

88 MMAARRTT DDÜÜNNYYAA KKAADDIINNLLAARR GGÜÜNNÜÜNNÜÜ KKUUTTLLAADDIIKK..



BBOORRSSAA CCAAMMİİAASSIINNAA İİFFTTAARR YYEEMMEEĞĞİİ VVEERRİİLLDDİİ..

Anitta Otel'de gerçekleştirilen iftar yemeğine Vali

Necmeddin Kılıç, CHP Çorum Milletvekili ve TBMM

İdare Amiri Tufan Köse, Cumhuriyet Başsavcısı

Ömer Faruk Yurdagül, İl Emniyet Müdürü Murat

Kolcu, İl Jandarma Komutanı J.Alb.Fatih

Üstündağ, CHP İl Başkanı Hasan Suvacı, MHP İl

Başkanı Mehmet Akif Aras, İl Defterdarı Durak

Sercan, Ticaret 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 üyeleri ve borsa personelleri katıldı.

Borsa Başkanı Ali Bektaş, Çorum’un rekabet

gücünün artması için demiryolunun şart olduğunu

söyledi.

66 EESSKKİİ ÜÜYYEEYYEE TTEEŞŞEEKKKKÜÜRR PPLLAAKKEETTİİ

Programın sonunda Ticaret Borsası'nın en eski 6 üyesine teşekkür plaketi verildi. Çorum İrmik Makina adına Uğur

Barlık'a plaketini Vali Necmeddin Kılıç, Abdullah Bilgiç'e plaketini CHP Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Tufan

Köse, Hatap Değirmenleri Gıda Sanayi adına Latif Kavukçu'ya plaketini Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk

Yurdagül. Çorum Hitit Un adına Uğur Yeşil'e plaketini TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Yumurta adına

Mehmet Ağbal'a plaketini ÇESOB Başkanı Vekili Recep Gür, Yüksel Un adına Kemal Malatyalı'ya teşekkür plaketini

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan verdi. İftar programının sonunda Ticaret Borsası'nın en eski 6 üyesine teşekkür

plaketi protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Tarıma dayalı sanayide ödenen navlu oranlarının demiryolu olmaması sebebiyle oldukça yüksek olduğuna dikkat

çeken Bektaş, “Hızlı trende istiyoruz. Ama bizim isteğimiz kara tren. Rekabet gücümüz azaldı. Şuanda un ve yem

fabrikalarımız kapanmak üzere. Milyon dolarlara mal olan fabrikalarımız kapanıyor. Kaba üründe sorun var. Yük treni

istiyoruz. Çorum’un 80 kilometre altından, 70 kilometre üstünden geçen demiryolu nasıl oluyorsa buradan geçmiyor.

Havaalanı yapılsın mı? Tabi ki herkes yapılmasını ister. Ankara’ya Güneydoğuya, Akdeniz’e, Egeye uçalım. Akdeniz’e

gitmek için İstanbul’a gidiyoruz oradan aktarmalı uçuyoruz. En kısa sürede Akdeniz uçuşlarının başlayacağı söylendi.

AK Parti Amasya milletvekili Naci Bostancı terminalin yenileceğini söyledi. Bizde gümrük istedik” dedi.

Vali Necmeddin Kılıç ise, Çorum’un hızlı tren projesinin ihale edildiğini belirterek, “Şuanda hızlı tren projesi

yapılmaktadır. Proje tamamlanıp onaylandıktan sonra icrasına geçilecektir. Yapım programında Çorum yok diye haber

okudum. Elbette yok. Çünkü Çorum’un hızlı tren projesinin 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.

İİFFTTAARR ÇÇAADDIIRRIINNDDAA YYEEMMEEKK VVEERRİİLLDDİİ..

2.Temel Hizmetler

Fuarlar ve Sosyal Faaliyetler

2.Temel Hizmetler

Fuarlar ve Sosyal Faaliyetler



BBOORRSSAA CCAAMMİİAASSIINNAA İİFFTTAARR YYEEMMEEĞĞİİ VVEERRİİLLDDİİ.. İİFFTTAARR ÇÇAADDIIRRIINNDDAA YYEEMMEEKK VVEERRİİLLDDİİ..

Ramazan ayı boyunca Çorum
Belediyesi tarafından kurulan,
hayırsever kişi ve kurumların
katkı sağladığı yaklaşık 1000
kişinin aynı anda iftarını
açtığı çadırdaki iftar
yemeğinde “Çorum Ticaret
Borsası” olarak bu yıl da
vatandaşlarımızla bir araya
geldik.

2.Temel Hizmetler

Fuarlar ve Sosyal Faaliyetler



15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle şehitlerimiz için, satış

seansı öncesi esnaf ve üreticilere helva ikramında bulunuldu.

15 Temmuz akşamı yaşanan darbe girişiminin ardından şehitlerimizi saygıyla ve

minnetle andıklarını ifade eden Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mustafa Boyraz ve

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş, Bu darbe girişimi karşısında direnen, tavır

sergileyen herkese, başta TSK’nın şerefli mensuplarına ve kahraman emniyet

görevlilerimize gönül dolusu teşekkür ediyoruz,onlara minnettarız. Ama en çok

darbecilerin silahları karşısında kahramanca direnen milletimizin azim ve

cesaretiyle gurur duyuyoruz. Hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize Allah’tan

rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar, gazilerimize acil şifalar diliyoruz.

15 Temmuz darbe girişimiyle Ülkesine, devletine ve milletine sahip çıkan

vatandaşlarımızın sokaklara ve meydanlara korkusuzca çıkarak, demokrasi nöbeti

tutmaları ve demokrasiye sahip çıkmaları bugün olduğu gibi geleceğimizin de en

büyük teminatıdır. Son olarak, ülkemiz adına yaşanan bu olayın bir daha

tekrarlanmamasını umut ediyoruz. Allah, ülkemize ve milletimize bir daha böyle

acılar yaşatmasın.

1155 TTEEMMMMUUZZ ŞŞEEHHİİTTLLEERRİİMMİİZZİİNN RRUUHHLLAARRII İİÇÇİİNN

HHEELLVVAA DDAAĞĞIITTIILLDDII..

2.Temel Hizmetler

Fuarlar ve Sosyal Faaliyetler

2.Temel Hizmetler

Fuarlar ve Sosyal Faaliyetler



MMUUHHAARRRREEMM AAYYII MMÜÜNNAASSEEBBEETTİİYYLLEE AAŞŞUURREE DDAAĞĞIITTIILLDDII..
Çorum Ticaret Borsası organizasyonu ile düzenlenen etkinlikte, satış salonu girişinde kurulan stantta

buğday pazarı esnafına ve üreticilere aşure ikram edildi.

Muharrem ayı nedeniyle gerçekleştirilen aşure dağıtımıyla ilgili değerlendirmede bulunan Ticaret

Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Satılmış Boya, "Mübarek bir günün kutlanmasıyla insanlarımızın manevi

yönü de güçlenecektir. Bu etkinlikler bu nedenle de ayrı bir önem arz etmektedir. Etkinliğimize katılan

herkese teşekkür ediyorum" dedi.

2.Temel Hizmetler

Fuarlar ve Sosyal Faaliyetler



ÖÖĞĞRREENNCCİİLLEERREE KKAABBAANN YYAARRDDIIMMII YYAAPPIILLDDII..
Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği’nin katkılarıyla, Çorum

Ticaret Borsası ve Milli Eğitim

Müdürlüğü işbirliği ile ihtiyaç

sahibi öğrencilere kaban yardımı

yapıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından

tespit edilen ve Çorum Merkezde

bulunan ilköğretim/ Ortaöğretim

okullarında, okul yönetimlerinin

belirlediği ihtiyaç sahibi öğrencilere

ulaştırılmak üzere kabanlar okul

müdürlerine teslim edildi.

Çorum Ticaret Borsası toplantı

salonunda gerçekleştirilen teslim

törenine; Çorum İl Milli Eğitim

Şube Müdürü Ahmet İnan, Çorum

Ticaret Borsası Meclis Başkanı

Mustafa Boyraz, Çorum Ticaret

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Bektaş, Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı İ.Turan Ünlü, Yönetim Kurulu Üyesi Satılmış Boya ve Okul Müdürleri

katıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş, yaptığı konuşmasında; “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) her yıl dar

gelirli ailelere gerek gıda olsun gerekse öğrencilere çeşitli yardımlarda bulunmaktadır. Geçen yıl da olduğu gibi bu

yılda ilimizdeki ihtiyaç sahibi öğrencilerin kullanımına sunmak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile müşterek

olarak hazırlattığımız kaban yardımı çerçevesinde; 32 okuldan, 350 kız,350 erkek öğrenci olmak üzere toplam 700

adet öğrenciye kaban yardımı yapıldı. Geleceğimizi temsil eden kıymetli öğrencilerimize böyle bir yardımda

bulunabilmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm öğrencilerimizin kabanlarını iyi günlerde kullanmalarını

diliyoruz. Tüm öğrencilerimize 2017 ve 2018 eğitim  öğretim yılının başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyoruz.”

ifadesini kullandı.

Çorum İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet İnan ve Okul müdürleri, TOBB desteği ile Çorum Ticaret Borsasının

gerçekleştirdiği bu organizasyondan dolayı çok mutlu olduklarını, soğuk kış günlerinde çocuklara verilecek en güzel

hediye olduğunu, bu nedenle TOBB ve Çorum Ticaret Borsası Yönetimine teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

2.Temel Hizmetler

Fuarlar ve Sosyal Faaliyetler

2.Temel Hizmetler

Fuarlar ve Sosyal Faaliyetler



ÖÖĞĞRREENNCCİİLLEERREE KKAABBAANN YYAARRDDIIMMII YYAAPPIILLDDII.. ""11..UULLUUSSAALL CCOOĞĞRRAAFFİİ İİŞŞAARREETTLLEERR BBUULLUUŞŞMMAASSII""

EETTKKİİNNLLİİĞĞİİNNDDEE ÇÇOORRUUMM LLEEBBLLEEBBİİSSİİ TTAANNIITTIILLDDII..

Türk Patent ve Marka Kurumunca

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr.

Faruk Özlü ’nün katılımıyla “1.Ulusal

Coğrafi İşaretler Buluşması”

düzenlendi.

Ankara’da düzenlenen 1.Ulusal

Coğrafi İşaretler Buluşması’nda

Çorum’u temsilen; Çorum Ticaret

Borsası genel Sekreteri Funda

Ertekin ve Bilim Sanayi Teknoloji İl

Müdürü Murat Ocak katıldı. Çorum

Ticaret Borsası olarak 14.04.2002

tarihinde tescillenerek 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

ziyaret 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 ekonomik veya kırsal

kalkınmanın yanında ülke değerlerinin

de korunduğunu kaydetti. Özlü, yöresel

ürünlerin coğrafi işaret olarak

tescillenmesi ve korumasının çok önemli

olduğuna işaret etti. Şu anda Türkiye'de

204 ürünün coğrafi işaret tescili

bulunduğunu ve bu rakamı başlangıç

olarak gördüklerinin altını çizen Özlü,

"Bakanlığımızın bu konuda yaptığı

çalışma, 2 bin 500'ün üzerinde bir

coğrafi işaret potansiyeline sahip

olduğumuzu gösteriyor. Unutmayalım ki

korumadığınız bir değer, zamanla

değerini kaybetmeye mahkûmdur. Bu

nedenle, bu konuyla ilgili tüm

paydaşların birlikte hareket etmeleri

önem taşıyor." diye konuştu.

2.Temel Hizmetler

Fuarlar ve Sosyal Faaliyetler



""YYÖÖRREESSEELL ÜÜRRÜÜNNLLEERR FFUUAARRII""

ÇÇOORRUUMM FFUUAARR MMEERRKKEEZZİİNNDDEE YYAAPPIILLDDII..

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı açıldı. Açılışa CHP İl Başkanı Hasan Suvacı,

CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Rıza Suludere,Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, TSO Başkanı Çetin

Başaranhıncal ve davetliler katıldı.

1430 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya, El Sanatları

Marka Çadırları ve Hitit Sokağı Festivali kapılarını açtı. TSO Fuar Kompleksi'nde

gerçekleştirilecek fuarda bu yıl ilk defa Marka Çadırları ve Hitit Sokağı da katıldı.Fuara Çorum ve

Türkiye’nin değişik illerinden 250 firma katıldı.

2.Temel Hizmetler

Fuarlar ve Sosyal Faaliyetler

2.Temel Hizmetler

Fuarlar ve Sosyal Faaliyetler



""YYÖÖRREESSEELL ÜÜRRÜÜNNLLEERR FFUUAARRII""

ÇÇOORRUUMM FFUUAARR MMEERRKKEEZZİİNNDDEE YYAAPPIILLDDII..

""44.. ÇÇOORRUUMM TTAANNIITTIIMM GGÜÜNNLLEERRİİ""

4.Çorum Tanıtım Günlerinin açılışı Ankara

Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.1619

Kasım tarihleri arasında düzenlenen tanıtım

günlerine ilgi yüksek oldu.

Ankara Atatürk Kültür Merkezinde

düzenlenen açılış törenine, Türkiye Büyük

Milet Meclis Başkanı İsmail Kahraman,

Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Çorum

Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu,

Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorum

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum

Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt,

Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez, Çorum

Eski Milletvekilleri Adnan Türkoğlu, Ali

Yüksel Kavuştu, Muharrem Şemsek, çok

sayıda milletvekili, Belediye Başkanı

Muzaffer Külcü, Ankara’dan üst düzey

bürokratlar, ilçe kaymakamları, ilçe belediye

başkanları ve birçok vatandaş katıldı.

Çorum Ticaret Borsası’nın da stant açtığı

tanıtım günleri kapsamında açılışa Borsamız

Meclis Başkanı Mustafa Boyraz, Yönetim

Kurulu Başkanı Ali Bektaş ve Genel Sekreter

Funda Ertekin Katıldı.

Çorum’un tarihi, turistik ve kültürel

tanıtımının üst düzeyde yapılabilmesi ve en

iyi şekilde temsil edilebilmesi için organize

edilen etkinliklerde 4 gün boyunca

ziyaretçilere; yerel kültürümüze ait yöresel

gıda ve ürün sunumları, Türk Halk Müziği

konserleri, Çorum yöresi halk oyunları

gösterileri, semah gösterimi, Kafkas Halk

Dansları gösterisi, sıcak Çorum leblebisi

ikramı ve satışı, Hitit kıyafetleri defilesi,

çeşitli fotoğraf sergileri, bir ritüel olarak

mevlit ve düğün törenlerinin vazgeçilmez

yemeği İskilip Dolması ve Tel Tel Tatlı ikramı

ile eskimeyen geleneklerimizden Yöresel

Kına Gecesi eğlencesi sunumları yapıldı.

2.Temel Hizmetler

Fuarlar ve Sosyal Faaliyetler



""66.. ÇÇOORRUUMM TTAARRIIMM FFUUAARRII""

Atlas Uluslararası Fuarcılık tarafından organize edilen bu yıl 6.'sı düzenlenen Çorum Tarım

Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı.

Törene, Vali Necmeddin Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu, Ticaret Borsası

Meclis Başkanı Mustafa Boyraz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, CHP İl

Başkanı Hasan Suvacı, MHP İl Başkanı Mehmet Akif Aras, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Rıza

Suludere, MHP Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan,

PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Sarı,

İŞKUR İl Müdürü Ali Şahan, SGK İl Müdürü Duran Cesur, kamu kurum ve kuruluşlarının

temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.

2326 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 6. Çorum Tarım, Gıda Hayvancılık

Fuarında yeni teknoloji ürünü traktörler, biçerdöverler, toprak işleme, ekim dikim makineleri,

modern sulama aletleri, hayvancılıkla ilgili modern alet ekipmanları, tohum, yem ve katkı

maddeleri, ilaç, gübre, örtü alet ve ekipmanları, diğer tarımsal alet, ekipmanları görme

değerlendirme, alım ve satım imkânları sunulmaktadır.

2.Temel Hizmetler

2.2.Politika ve Temsil

2.Temel Hizmetler

Fuarlar ve Sosyal Faaliyetler



""66.. ÇÇOORRUUMM TTAARRIIMM FFUUAARRII""

2.Temel Hizmetler

2.2.Politika ve Temsil

""GGEENNÇÇ MMÜÜSSİİAADD GGEENNEELL KKUURRUULLUU""

Anitta Otel'de gerçekleştirilen 2.Genel Kurul

toplantısına AK Parti Çorum Milletvekili ve

TBMM İdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Belediye

Başkanı Muzaffer Külcü, AK Parti Merkez İlçe

Başkanı Erhan Akar, Ticaret Borsası Yönetim

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 Çorum Şubesi’nin Ahmet Burak

Boyraz Başkanlığı’nda oluşturulan yeni

yönetiminde Tuğrul Topuz, Oktay Erkoç, Emre

Çıtak, Selahattin Çekkaya, Adil Nezih Kayışoğlu

ve Yavuz Alkan yer aldı.

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali

Bektaş, Genç MÜSİAD Çorum Şube Başkanı

Alper Tığlı ‘ya ve yönetim kuruluna teşekkür

ederek, görevi devralan Ahmet Burak Boyraz'ı

ve yönetimini tebrik ederek, başarılarının

devamını diledi.



ZZİİRRAAAATT MMÜÜHHEENNDDİİSSLLEERRİİ OODDAASSII ÇÇOORRUUMM TTEEMMSSİİLLCCİİLLİİĞĞİİ

TTAARRAAFFIINNDDAANN ‘‘BBAAŞŞAAKK GGEECCEESSİİ’’ DDÜÜZZEENNLLEENNDDİİ..
Vadi Restaurant’ta gerçekleştirilen geceye Vali Yardımcısı

Haldun Aksalman, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü

Erkan Elfaz Ermiş, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Bektaş, Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Necati

Gül, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Özgür Kılıç, Ziraat

Odası Başkanı Mehmet Sayan, Pankobirlik Yönetim Kurulu

Başkanı Ahmet Pehlivan ve çok sayıda ziraat mühendisi

katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Ziraat Mühendisleri

Odası Çorum İl Temsilcisi Necati Gül ‘Meslek olarak

sıkıntılarımız var’. Her yıl 5 binin üzerinde ziraat

mühendisinin mezun olduğunu fakat bu mezunların

birçoğunun işsiz olduğunu söyledi.

Dünyanın gıda açısından sıkıntıya düştüğünü de belirten

Gül, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Tarım olarak

baktığımızda 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 arkadaşlarımızın 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 çözüm

bulamazsak bizde aynı duruma düşeceğiz. Tarım

alanında yapılan çalışmalar yeterli değil" dedi.

Program sonunda meslekte 35. yılını tamamlamış

üyelere ve sponsorlara plaket takdimi yapıldı. Önder

Eren'in plaketini Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş,

Mehmet Zengin'in plaketini Ziraat odası Başkanı

Mehmet Sayan, Ceylani Erden'in plaketini İnşaat

Mühendisleri odası Başkanı Özgür Kılıç, Ahmet

Hökelekli'nin plaketini KoyunKeçi Yetiştiricileri Birliği

Başkanı Şevket Avcı, Rüştü Çağar'ın plaketini

Pankobirlik Başkanı Ahmet Pehlivan verirken, en

tecrübeli üye Gülseven Köse'nin plaketini de Gıda

Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erkan Elfaz Ermiş

verdi.
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ZZİİRRAAAATT MMÜÜHHEENNDDİİSSLLEERRİİ OODDAASSII ÇÇOORRUUMM TTEEMMSSİİLLCCİİLLİİĞĞİİ

TTAARRAAFFIINNDDAANN ‘‘BBAAŞŞAAKK GGEECCEESSİİ’’ DDÜÜZZEENNLLEENNDDİİ..

""ÇÇOORRUUMM İİLL SSTTRRAATTEEJJİİKK GGEELLİİŞŞİİMM PPLLAANNII""

MMAASSAAYYAA YYAATTIIRRIILLDDII..""

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenlediği 20172021 İl

Stratejik Gelişim Planı Yerel İstişare Toplantısı

gerçekleştirildi.Toplantıya Vali Necmeddin Kılıç, Garnizon

Komutanı J. Alb. Fatih Üstündağ, Belediye Başkanı Muzaffer

Külcü, Ticaret ve Sanayi Odası Çetin Başaranhıncal, Ticaret

Borsası Başkanı Ali Bektaş, TSO Meclis Başkanı Erol Karadaş

ve TSO Meclis üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Vali Necmettin Kılıç, Türkiye’de

kendi gayretleri ve sahip olduğu müteşebbis ruhuyla gelişim

gösteren iki il bulunduğunu bunlardan birisinin Kayseri

diğerinin ise Çorum olduğunu belirterek, dışarıdan

bakıldığında bunun açıkça görüldüğünü ifade etti.Çorum’un

birlik ve beraberlik ruhu ve esnaf zihniyetiyle doğruları

yaparak oldukça iyi bir yere gelmiş bir il olduğunu dile getiren

Vali Kılıç, “Bugün Çorum, orta gelişmişlik sendromu

yaşıyor.İller bir noktaya gelir,sıçrayamazlarsa orada kalırlar.

Çorum iyi bir noktada ama önünü açmak gerekiyor. Buna dünyadaki sanayi göstergeleri açısından bakarsak, ton

başına ürün maliyetinin artması gerekiyor. Yani teknolojinin artması gerekiyor. Çorum’u ve Çorum’daki sanayiyi

ileriye götürecek bazı adımların atılması gerekiyor. Çorum’u bugüne kadar sürükleyen sektör sanayidir” dedi.

Valilik tarafından il genelinde başlatılan ‘Kimse aç ve açıkta kalmasın’ adıyla başlattıkları proje hakkında da bilgi

veren Vali Kılıç, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın verileri ve arşivleri bin 700 civarında ailenin

hiçbir destek almadığı görülüyor. Çalışacak durumda değiller, eğer kendisine yardım eden birileri olmazsa da çok

zor durumda kalıyorlar. Bizim bu ailelere sahip çıkmamız lazım. Vakfımız aracılığıyla sahip çıkıyoruz ama yeteri

kadar yapabildiğimizi iddia edemiyorum. Kimsenin gece aç yatmaması lazım, kimsenin evsiz kalmaması lazım. İl

Merkezimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine yemek gönderiyoruz. Kırsalda da evi eskimiş

vatandaşlarımızın 1+1 boyutunda evler yapıp kendilerine teslim edeceğiz. Ticaret Sanayi Odası ile fikir

alışverişinde bulunduk ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı eliyle bir hesap açtık. Bu hesaba

sanayicilerimizin gönüllü katkılarını talep ediyoruz. Bu 1700 ailenin kömürünü, yemeğini veriyoruz. Ama

istiyoruz ki, bu insanların cebine ayda 300 lira para koyabilelim ve elektrik, su gibi ihtiyaçlarını

karşılayabilsinler. Böyle bir gayretimiz var. Sanayicilerimizin bizi destekleyeceklerini umuyoruz. Bir toplum

bütüne, fakiriyle ve zenginiyle yürür. Bu tür gayretler fakir ile zengin arasındaki köprüyü güçlendirir. 4 kişilik bir

heyet kurduk. Hesaba yatan paraların ailelere ulaşmasını denetleyecekler” ifadelerini kullandı.
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EENN HHIIZZLLII BBÜÜYYÜÜYYEENN ŞŞİİRRKKEETTLLEERRİİ BBEELLİİRRLLEEYYEENN

""TTÜÜRRKKİİYYEE 110000 ÖÖDDÜÜLL TTÖÖRREENNİİ""

Ödül töreninde konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, düzenledikleri yarışma sonucunda, Türkiye'nin

en hızlı büyüyen 100 şirketinin 20122015 dönemindeki ortalama büyümesinin yüzde 438 olduğunu

belirterek, "Bu müthiş bir rakam. Türkiye'deki milli gelir artışının 12 kat üzerinde bir performans

gösterdiler." dedi.

Çorum’dan "Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirket” listesinde Toptan ticaret sektöründe Ticaret

Borsası üyesi ve Meclis Başkanı Mustafa Boyraz’ın sahibi olduğu TARIMEX İÇ VE DIŞ TİC.A. Ş. ile

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı sektöründe merkezi İstanbul’da Çorumlu işadamları Bülent Yetik ve

Güven Yem San. Tic.A.Ş. ortaklarından Orhan Coşkun’un kurucusu olduğu ORİS OTO RADYATÖR

İMALAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. yer aldı.

TARIMEX İÇ VE DIŞ TİC.A. Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Akif Boyraz ile ORİS OTO

RADYATÖR İMALAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. 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 Borsası başkanı Ali Bektaş “Her iki şirketimizde örnek olacak bir büyüme hızı göstererek

Türkiye’nin en hızlı büyüyen firmaları arasında yer aldı.Tarımex Firmamız Son üç yılda satışlarını

yüzde 194,9 arttırarak hem gelir hem de istihdam 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 yıllarda çok daha fazla

olacaktır. Dereceye giren firmaları kutluyor, moral ve motivasyon anlamında Çorum’a böylesine bir

mutluluğu yaşattıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği’nin öncülüğü ve Türkiye

Ekonomi Politikaları Araştırma

Vakfı işbirliği ile belirlenen

‘Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100

şirketi’ ödüllerini Ankara’da

düzenlenen törenle aldı.TOBB

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun

ev sahipliğinde gerçekleştirilen

törene Başbakan Yardımcısı

Nurettin Canikli, Çorum Ticaret

Borsası Başkanı Ali Bektaş, Oda

ve Borsa başkanları ile çok

sayıda davetli katıldı.

İlk 100’deki şirketler, Türkiye’den

12 kat daha hızlı büyüdü. Listede

en çok şirketin İstanbul’dan,

sektörel ağırlığın ise toptan

ticarette olduğu görüldü.
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EENN HHIIZZLLII BBÜÜYYÜÜYYEENN ŞŞİİRRKKEETTLLEERRİİ BBEELLİİRRLLEEYYEENN

""TTÜÜRRKKİİYYEE 110000 ÖÖDDÜÜLL TTÖÖRREENNİİ""
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EEKKOONNOOMMİİKK İİŞŞBBİİRRLLİİĞĞİİ TTEEŞŞKKİİLLAATTII ((EECCOO)) TTİİCCAARREETT VVEE SSAANNAAYYİİ

OODDAASSII((TTSSOO)) KKOOMMİİTTEELLEERR && 2222.. YYÜÜRRÜÜTTMMEE KKUURRUULLUU VVEE 1155..

GGEENNEELL KKUURRUULL TTOOPPLLAANNTTIISSII

Türkiye, Afganistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan, Tacikistan ve Türkmenistan’ın

üye olduğu, ECO –CCI’nin 22. Yürütme Kurulu toplantısı Pakistan’ın başkenti İslamabad’ta gerçekleştirildi. TOBB

Başkanı ve ECO – CCI Yönetim Kurulu Üyesi M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katıldığı toplantıda; Çorum Ticaret

Borsası Başkanı Ali Bektaş’da yer aldı.

Ali Bektaş, Sanayi ve Yatırım Komite Başkanı olarak yaptığı konuşmada, “ECO bölgesi olarak, zengin kaynaklarımız

ve ciddi bir insan gücümüz var. Altyapılarımızı iyileştirdiğimiz, sanayileşmenin ve yatırımların önünü açtığımız zaman

ancak gerçek potansiyelimizi yakalamamız mümkün olacaktır. Bugün hepimiz biliyoruz ki, yatırım olmadan

kalkınma sağlanamaz, üretim artmaz. Bu sebeple yatırımlar ekonominin kalkınma sürecinde büyük bir öneme

sahiptir. Yabancı yatırımları çekmek için yatırım ortamını cazip hale getirmek, altyapıyı iyileştirmek, bürokrasiyi

azaltmak ve teşvik sistemleri geliştirmek zorundayız. Üretmeden tüketmek, ekonomiyi gerçek anlamda büyütmüyor.

Bölgemizi gerçek anlamda üretim üssü haline getirebiliriz. Biz hedeflerimize, siz dostlarımıza birlikte ulaşmak

istiyoruz. İşbirliğimizi tamamlayıcılık 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 yaratılmasını istiyoruz.” İfadelerini kullandı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Mamnoon Hussain ile Görüştüler.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Yönetim Kurulu Başkanımız Ali BEKTAŞ ile beraberindeki heyet, Pakistan

Cumhurbaşkanı Mamnoon Hussain ile görüştüler.

ECOTA’nın hayata geçirilmesi, vize konusundaki sıkıntıların giderilmesi, ipek yolunun yeniden canlandırılması,

Ortak Gümrük birliğine geçilmesi, ticaretin geliştirilmesine ilişkin çok önemli konularda görüşmeler yapıldı.

Pakistan Maliye Bakanı Dar ve Büyükelçi Girgin ile görüştüler.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Yönetim Kurulu Başkanımız Ali BEKTAŞ ile beraberindeki heyet, Pakistan

Maliye Bakanı Senatör Muhammet Ishaq Dar, Türkiye’nin Pakistan Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ve ilgili Bakanları

ziyaret etti.
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EEKKOONNOOMMİİKK İİŞŞBBİİRRLLİİĞĞİİ TTEEŞŞKKİİLLAATTII ((EECCOO)) TTİİCCAARREETT VVEE SSAANNAAYYİİ

OODDAASSII((TTSSOO)) KKOOMMİİTTEELLEERR && 2222.. YYÜÜRRÜÜTTMMEE KKUURRUULLUU VVEE 1155..

GGEENNEELL KKUURRUULL TTOOPPLLAANNTTIISSII
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""TTOOBBBB TTÜÜRRKKİİYYEE EEKKOONNOOMMİİ ŞŞUURRAASSII""

Oda/Borsalardaki, TOBB Türkiye Sektör Meclislerindeki ve Organize Sanayi Bölgelerindeki tüccar ve sanayicilerin

karşılaştıkları genel ve bölgesel sorunların ve bu sorunlar ile ilgili çözüm önerilerinin ele alındığı “TOBB Türkiye

Ekonomi Şurası” 07 Şubat 2017 Salı günü TOBB İkiz Kuleler ‘de gerçekleştirildi.

TOBB’un organize ettiği Türkiye Ekonomi Şurası, M. Rifat Hisarcıklıoğlu’un ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep

Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş, Mehmet Şimşek ve Nurettin

Canikli, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık

Bakanı Faruk Çelik, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Maliye Bakanı Naci

Ağbal ile Türkiye'deki oda ve borsaların meclis ve yönetim kurulu başkanları,Çorum Ticaret Borsasını temsilen

Meclis Başkanı Mustafa Boyraz ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş katıldı.
Şuranın açılış konuşmasını gerçekleştiren TOBB Başkanı Rifat

Hisarcıklıoğlu, iş dünyası olarak artık 2017’ye baktıklarına

dikkat çekerek, yaşanan tüm çalkantılara rağmen özel sektörün

son bir yılda 155 milyar liralık makine ve teçhizat yatırımı

yaptığını, 141 milyar dolarlık mal ihracatı gerçekleştirdiğini,

turizm, denizcilik ve müteahhitlik sektörlerinde 38 milyar

dolarlık döviz geliri elde edildiğini kaydetti.

‘‘VVEERRGGİİ İİNNDDİİRRİİMMLLEERRİİ İİSSAABBEETTLLİİ BBİİRR AADDIIMM OOLLDDUU’’

Hisarcıklıoğlu, döviz kurlarında yaşanan hızlı yükselmenin

firmalarda ve piyasada sıkıntılara neden olduğunun altını

çizerek, “Kredi faizlerinin makul seviyelere inmesi beklenirken

Merkez Bankasının likiditeyi kısması ve faizleri yükseltmesi

2.Temel Hizmetler

2.2.Politika ve Temsil

2.Temel Hizmetler

2.2.Politika ve Temsil



""TTOOBBBB TTÜÜRRKKİİYYEE EEKKOONNOOMMİİ ŞŞUURRAASSII""
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 gerektiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Yapısal

reformlara ve küresel rekabette 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

sıklaştırmalıyız. Reform ateşi parlasın ki masa başından ahkâm kesen reyting şirketleri de mahcup olsun utansınlar.

Öte yandan Vergi indirimleri isabetli bir adım oldu” diye konuştu.

""EENN AAZZ AARRTTII BBİİRR İİSSTTİİHHDDAAMM""

Son dönemde Hükümetin istihdamı, ticareti ve sanayiyi destekleme yönünde yeni adımlar attığını hatırlatan

Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda vergisini düzenli ödeyenlere yönelik vergi indiriminin de gündemde olduğunu ifade etti.

İş dünyasının moralini ve şevkini artıran tüm bu desteklerin ekonomiye ve yatırımlara yeniden ivme kazandıracağına

inandığının altını çizen Hisarcıklıoğlu, bu anlamda TOBB olarak son dönemde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi

verdi.

Türkiye'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında nasıl milli bir mücadeleye giriştiyse özel sektörün de 2017'de

istihdam yarışı yapması gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, özel sektör temsilcilerine "Türkiye'nin geleceğine en az artı

bir istihdam sağlamaları" çağrısında bulundu.

–– CCUUMMHHUURRBBAAŞŞKKAANNII RREECCEEPP TTAAYYYYİİPP EERRDDOOĞĞAANN––

Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler ’deki Türkiye Ekonomi

Şurası’nda yaptığı konuşmaya, toplantının hayırlı

olması temennisini ileterek başladı. Ekonomiyle

ilgili her adımı istişareyle attıklarını ifade eden

Erdoğan, yine böyle bir istişare için bugün bir

araya geldiklerini belirtti.Değerler sistemlerinde

istişarenin çok farklı yeri olduğunu, istişareyle

yollarına devam ettiklerini bildiren Erdoğan, iş

adamlarının ülkeye, şehirlere, sektörlere ilişkin

görüşlerinin daima kıymetli olduğunu söyledi.

Erdoğan, Türkiye’nin son 14 yılda 3 kat

büyümeside, yapılan istişarelerin büyük katkısı

bulunduğunu vurgulayarak, bugün ve bundan

sonra yapılacak iş birliğinin 2023 hedefleri

doğrultusundaki yürüyüşü hızlandıracağının altını

çizdi.BBAAŞŞBBAAKKAANN BBİİNNAALLİİ YYIILLDDIIRRIIMM

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 bahsediyoruz. Siz ekonomiyi büyütmek için,

insanlarımıza yeni iş alanı oluşturmak için bir adım attığınızda

biz de iki adım atacağız. Bu yükü sadece size taşıtmayacağız.”

dedi. Şuranın özellikle 2017’nin ilk günlerinde yapılmasının

ekonomi açısından çok önemli olduğunu ifade eden Yıldırım,

ülkenin her bir köşesinden oda ve borsa temsilcilerinin

gelmesiyle ekonominin nabzının Ankara’da attığını belirtti.

Türkiye ekonomisinin, son 15 yılda büyümesiyle adeta bir

destan yazdığını, 2016’nın son aylarında dünyadaki belirsizlikle

beraber yaşanan kurdaki dalgalanmayla yine bazı çevreler ve

dış ekonomik lobilerin Türkiye ekonomisi üzerinde bir takım

oyunlar oynamak için harekete geçtiklerini söyledi.
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TTAARRIIMM VVEE KKIIRRSSAALL KKAALLKKIINNMMAA YYAATTIIRRIIMMLLAARRIINNIINN

DDEESSTTEEKKLLEENNMMEESSİİ KKAAPPSSAAMMIINNDDAA PPRROOJJEE AALLMMAAYYAA HHAAKK

KKAAZZAANNAANN YYAATTIIRRIIMMCCIILLAARR BBOORRSSAAMMIIZZDDAA BBİİRR AARRAAYYAA GGEELLDDİİLLEERR..
Çorum Ticaret Borsası ev sahipliğinde,

gerçekleştirilen toplantıya Adalet ve

Kalkınma Partisi Çorum Milletvekili ve

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu

Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Vali yardımcısı

Âdem 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 olduklarını söyledi

ve Borsa hakkında genel bilgilendirmelerde

bulundu.

Çorum'da tarım projeleri için verilecek olan desteklerin,ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını söyleyen

Bektaş,"Çorum çiftçisine verilecek olan 12 Milyon TL'lik destek aynı bir tohum gibidir.Buu paralar Çorum

ekonomisine ve çorum tarımına katkı sağlayacaktır.Çorum'da tarım sektörü canlanacaktır.Çorum'da tarım

sektörünün gelişmesi için birlik ve beraber olmalıyız. Projeleri değerlendirilip yatırımları onaylanan 23 firmayı

tebrik edip, yatırımlarının hayırlı olmasını diliyorum."ifadelerini kullandı.

Ahmet Sami Ceylan ise,Çorumda 2006 yılından bu yana "Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programından

54 projeye 12 milyon 786 bin TL. hibe desteği sağlandığını söyleyen Ceylan, 2007 yılında ise şu ana kadar aynı

programa 23 projenin başvurduğunu ve tamamının onaylandığını bildirdi. Bu projelerin toplam bedelinin 24

milyonu bulduğunu belirten Milletvekili Ceylan, "Çelik silo, kapasite artırımı, paketleme ve çiftlik faaliyetleri gibi

farklı alanları kapsayan bu projeler bittiğinde girişimcilerimize 12 milyon hibe desteği ödenecek. 2017 yılı

sonunda ise 77 proje karşılığında 25 milyon hibe desteği alınması hedefleniyor." diye konuştu. Tarımsal destekler

kapsamında 2002 yılından bu yana Çorum'a 1 milyar 100 milyon TL. Ödendiğini kaydeden Ceylan, 2016 yılı

ödemelerinin tamamlanmasıyla bu rakamın 1 milyar 200 milyona ulaşacağını söyledi. Makine ekipmanları

desteğinde 4305 projeye 16 milyon 671 bin TL. hibe desteği ödendiğini, 2016 yılında başlayan Genç Çiftçi Projesi

kapsamında ise 211 çiftçimiz 6 milyon 330 bin lira karşılığında desteklenmiş olup, 2017 yılı başvuruları Cuma

günü itibarıyla başlamıştır." dedi. Millî Tarım Projesi kapsamında Çorum'un düve üretim merkezleri içerisine

alındığını anımsatan Ceylan, "2017 yılında 500 baş üzeri düve üretim istasyonu yüzde 50 hibe desteği ile

kurulacaktır. Ayrıca Alaca ve Sungurlu 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 hayvancılıkta 3 proje, manda

yetiştiriciliğinde 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.

Çorum Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş ise Çorum'a sağlana tarımsal destekler nedeniyle Milletvekili Ceylan'a

teşekkür etti. Milletvekili Ahmet Sami Ceylan son olarak,Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mustafa

Boyraz'ın hazırlattığı testi kebabının ağzını et dövme demiriyle açtı ve katılımcılarla birlikte yemek yediler.

LLİİSSAANNSSLLII DDEEPPOOCCUULLUUKK PPRROOJJEESSİİ KKAAPPSSAAMMIINNDDAA AANNKKAARRAA TTİİCCAARREETT

BBOORRSSAASSII VVEE GGIIDDAA,,TTAARRIIMM VVEE HHAAYYVVAANNCCIILLIIKK BBAAKKAANNLLIIĞĞII TTAARRLLAA

BBİİTTKKİİLLEERRİİ MM..AA..EE.. HHEEYYEETTİİNNDDEENN BBOORRSSAAMMIIZZAA ZZİİYYAARREETT..
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LLİİSSAANNSSLLII DDEEPPOOCCUULLUUKK PPRROOJJEESSİİ KKAAPPSSAAMMIINNDDAA AANNKKAARRAA TTİİCCAARREETT

BBOORRSSAASSII VVEE GGIIDDAA,,TTAARRIIMM VVEE HHAAYYVVAANNCCIILLIIKK BBAAKKAANNLLIIĞĞII TTAARRLLAA

BBİİTTKKİİLLEERRİİ MM..AA..EE.. HHEEYYEETTİİNNDDEENN BBOORRSSAAMMIIZZAA ZZİİYYAARREETT..

Ankara Ticaret Borsası ARGE Biriminden Handan KAVAKOĞLU, Yasemin OKUR,

Esra KAYA ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma

Enstitüsünden Sevinç KARABAK, Rahmi TAŞCI, Merve BOLAT ve Aliye PEHLİVAN

borsamızı ziyaret ettiler.

Ankara Ticaret Borsası, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Tarım Ekonomisi

Bölümü ve On Dokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü ile

yürütülen “Türkiye’de buğday ve arpa ticaretinde lisanslı depoculuk sisteminin yapısal

ve ekonomik analizi, depolarda kapasite optimizasyonu” konulu proje çalışmaları

kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, yürütülen proje hakkında Yönetim Kurulu

Başkanımız Ali Bektaş’a genel bilgilendirmede bulundular.

Ziyarete gelen heyet Borsamız Laboratuvarı ve Satış salonunu inceledikten sonra,

Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Bektaş, Borsamızın projelerin yürütülmesi konusunda

her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bektaş Ankara Ticaret Borsası ve Gıda,

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı heyetine çalışmalarında başarılar diledi.
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""TTOOBBBB 7733..GGEENNEELL KKUURRUULL""

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin

73. Genel Kurulu 2324 Mayıs tarihleri

arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirildi.

23 Mayıs tarihinde başlayan Genel

Kurul programı kapsamında TOBB

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun

Başkanlığında TOBB Genel Kurul

Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu,

Konseyler, Oda, Borsa Başkanları ve

delegeler Anıtkabir’i ziyaret ederek

Ata’nın huzurunda saygı duruşunda

bulundular.

TOBB delegesi olarak 10 ve 20 yılını

dolduranlara, son seçimlerden bu yana

ahirete intikal eden Oda ve Borsa

Başkanlarının ailelerine ve Türkiye

Odalar ve Borsalar Birliği’nde

Başkanlık yapmış olan Ali Coşkun’a

Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket takdim

edildi.
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""TTOOBBBB 7733..GGEENNEELL KKUURRUULL""

ÇÇOORRUUMM LLEEBBLLEEBBİİSSİİ SSEERRGGİİLLEENNDDİİ..

TOBB’un 73 Genel Kurulu, TOBB Genel Merkezi bahçesinde düzenlenen yöresel ürünlerin ve yiyeceklerin

tanıtıldığı etkinliklerle devam etti. Türkiye’nin dört bir yanından gelen Oda ve Borsalar, TOBB hizmet binası

bahçesinde açtığı stantlarda 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 Eskişehir Milletvekili Harun Karacan’ın da

ziyaret ederek leblebinin tadına baktığı stant önündeki kuyruk gecenin geç saatlerine kadar devam etti.

24 Mayıs tarihinde TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen Genel Kurul’a

Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mustafa Boyraz, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş, Meclis Başkan

Yardımcısı Erkan Kanıtemiz, Meclis Üyesi Cihat Erol Turpçu ve Genel 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 Genel Kurul’un açılışında yaptığı konuşmada “ Zaman, daha güçlü Türkiye

için, dayanışma içinde olma ve geleceğe odaklanma zamanı. Türkiye’nin yarınını, bugününden çok daha güzel

yapma zamanı.” ifadesini kullandı.

Komisyonların sunuşlarını yapmasından sonra Genel Kurul, dilek ve temennilerle sona erdi.
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""İİÇÇ AANNAADDOOLLUU BBÖÖLLGGEESSİİ İİSSTTİİŞŞAARREE TTOOPPLLAANNTTIISSII""

TOBB İç Anadolu Bölgesi İstişare Toplantısı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) TOBB Başkanı M. Rifat

Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde TOBB ikiz kulelerde gerçekleştirildi. Bölgedeki oda ve borsaların başkanları ve

genel sekreterlerinin katıldığı toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Bektaş ve Genel Sekreterimiz Funda

Ertekin katıldı. Toplantıda, İç Anadolu Bölgesi’nin sorunları ve beklentileri 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 anlatılması gerektiğinin üzerinde

durdu.

Toplantıda ekonomideki gelişmelere ilişkin geniş bir sunum yapılırken, Hisarcıklıoğlu son dönemde özel sektör

için neler istediklerine, nelerin hayata geçtiğine ve değiştiğine dair bilgilendirmede bulundu. TOBB Başkanı

Hisarcıklıoğlu, 6 ayda 1 milyon 200 bin istihdam rakamına ulaştıklarının altını çizdi.

Büyüme rakamlarının sevindirici olduğuna işaret eden TOBB Başkanı, yılsonuna kadar da bu yüksek büyümenin

devam edeceğine inandıklarını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, yatırımları artırmaların gerektiğini de sözlerine ekledi.

Toplantıda ayrıca meclis üyeleri arasında yapılan anket sonuçları değerlendirildi.
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""İİÇÇ AANNAADDOOLLUU BBÖÖLLGGEESSİİ İİSSTTİİŞŞAARREE TTOOPPLLAANNTTIISSII"" ""MMÜÜŞŞTTEERREEKK KKOONNSSEEYY TTOOPPLLAANNTTIISSII""
Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

ve TOBB Ticaret Borsaları Konseyi üyesi Ali

Bektaş ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odası

Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Ticaret ve

Sanayi Odaları Konseyi üyesi Çetin

Başaranhıncal, Ankara’da TOBB düzenlenen,

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ile Gümrük ve

Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi’nin de iştirak

ettiği Oda Borsa Konseyleri Müşterek

Toplantısına katıldı.

TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’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, Bektaş ve

Başaranhıncal ilimizin ekonomik ve ticari

sorunlarını, talep ve önerilerini paylaştılar.
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""AAKK PPAARRTTİİ ÇÇOORRUUMM İİLL BBAAŞŞKKAANNII

MMEEHHMMEETT KKAARRAADDAAĞĞ''AA ZZİİYYAARREETT..""

Çorum Ticaret Borsası Meclis

Başkanı Mustafa Boyraz,

Yönetim Kurulu Başkanı Ali

Bektaş, Yönetim Kurulu

Başkan Yardımcısı İsmail Turan

Ünlü ile Meclis Üyesi Mustafa

Şükrü Abraş, AK Parti İl

Başkanı Av.Mehmet Karadağ’ı

ziyaret etti.

Ziyarette Bektaş, “Güçlü bir

lider ve güçlü bir hükümet

sayesinde, iş dünyası olarak

istikrarlı bir ekonomide faaliyet

gösteriyoruz. Biz

Cumhurbaşkanımızdan,

hükümetimizden ve sizlerden

son derece memnunuz. Allah

yar ve yardımcınız olsun.

Ayrılıkta azap, birlikte rahmet

vardır. 81 milyon insan hep bir

olduğumuz müddetçe Türkiye huzur ve barış içerisinde olur. İnşallah istikrarımız böyle devam etsin. Bunu

içtenlikle, kalbimin derinliklerinden gelerek söylüyorum. Çünkü hepimiz bu piyasa içinde ticaret yapıyoruz,

ithalat ihracat yapıyoruz. Onun için istikrara ihtiyacımız var, başarılarınızın devamını diliyorum, AK Partinin

16.kuruluş yıldönümünü kutluyorum, Allah inşallah size daha nice on altı yıllar göstersin, inşallah 81 milyon

insana ayrım yapmadan daha nice hizmetler yapmayı nasip etsin” dedi.

AK Parti İl Başkanı Av.Mehmet Karadağ da “Teşekkür ediyorum, siz de Ticaret Borsası olarak güzel işler

yapıyorsunuz. Tüm ülkeyi kucaklayan hem partimiz hem iktidarımız, toplumun her kesimiyle gerek

teşkilatlarında görev vererek, gerekse uygulamalarında gösterdiği fiili örneklerle uygulayarak, sahada da

uygulayarak, bizzat yaşayarak yaşatarak yoluna devam ediyor. En önemlisi de hep kendini yenileyerek devam

ediyor. Şöyle bir geriye, geçmişteki uygulamalara baktığımız zaman Sayın Recep Tayyip Erdoğan, siyasi liderlik

anlamında da bütün dünyanın kabul ettiği, artık yönetilen değil, yön veren bir lider haline geldi. Bu mana da biz

ümitliyiz, en baştan beri inanıyoruz, sizlerin de böyle düşünmesi bizim ileriye bakış açımızı daha da perçinliyor.

Çorum teşkilatı olarak da bunu ayak uydurmaya gayret gösteriyoruz. Hep ilkemiz şu vatandaşla iç içe olmak,

sivil toplum kuruluşlarıyla, meslek kuruluşlarıyla iç içe olmak. Türkiye’deki gerek vatandaşlar olarak gerekse

yönetici olarak birbirimize kenetlenmemiz lazım. Ülkemizin güçlü olması, dış güçlere karşı kenetlenmesi lazım.

Allah razı olsun, nazik ziyaretinizden dolayı tekrar çok teşekkür ediyorum” dedi.
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""AAKK PPAARRTTİİ ÇÇOORRUUMM İİLL BBAAŞŞKKAANNII

MMEEHHMMEETT KKAARRAADDAAĞĞ''AA ZZİİYYAARREETT..""
Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Turan

Ünlü; TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katımlarıyla gerçekleştirilen “Amasya Ticaret ve Sanayi Odası

tarafından düzenlenen Amasya Ekonomisine Değer Katanlar Ödül Töreni ”’,”Suluova Ticaret ve sanayi Odası hizmet

binası açılış töreni” ,”Gümüşhacıköy Ticaret ve Sanayi Odası ziyareti” ve “Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası hizmet

binası açılış töreni ”ne katıldılar.

""AAMMAASSYYAA,,MMEERRZZİİFFOONN,,SSUULLUUOOVVAA VVEE GGÜÜMMÜÜŞŞHHAACCIIKKÖÖYY''DDEE

DDÜÜZZEENNLLEENNEENN TTÖÖRREENNLLEERREE KKAATTIILLDDIILLAARR..""

2.Temel Hizmetler

2.2.Politika ve Temsil



Oda/Borsa İstişare Toplantısı, TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkci’nin katılımıyla TOBB İkiz
Kuleler Konferans Salonunda
gerçekleştirildi. İstişare toplantısına
Çorum Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Bektaş’ta
katıldı. Oda ve Borsaların sorunları
Bakanlık nezdinde dile getirildi.

""TTOOBBBB OODDAA VVEE BBOORRSSAA İİSSTTİİŞŞAARREE TTOOPPLLAANNTTIISSII""
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""TTOOBBBB OODDAA VVEE BBOORRSSAA İİSSTTİİŞŞAARREE TTOOPPLLAANNTTIISSII"" ""ÜÜRRÜÜNN İİHHTTİİSSAASS BBOORRSSAASSII İİSSTTİİŞŞAARREE TTOOPPLLAANNTTIISSII""

Türkiye Ürün İhtisas Borsası ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak ve izlenecek yol haritasını

belirlemek üzere TOBB İkiz Kulelerde istişare toplantısı düzenlendi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Daire Başkanı Hasan Çalış, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri Faik Yavuz,

Şahin Bilgiç ,Yahya Toplu, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet

Tiryakioğlu, Ürün ihtisas borsasına ortak olan 33 Ticaret Borsası’nın Yönetim Kurulu Başkanları ve

temsilcilerinin yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu, Toprak Mahsulleri Ofisi, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ,

Borsa İstanbul AŞ, Takasbank AŞ, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkilileri katıldı.

Ürün ihtisas Borsasının tarım ürünlerinin ticaretine sağlayacağı katkılar hakkında bilgiler veren

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel, “ Türkiye Ürün İhtisas Borsanın

kuruluşu ürün kalitesinin artışına katkı sağlayarak, tarım ürünlerimizin uluslararası piyasalara

ulaşmasını sağlayacak devrim niteliğinde bir gelişme oldu. Lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas

borsacılığıyla alın teri hak ettiği değeri bulacak” dedi.

ÇÇoorruumm TTiiccaarreett BBoorrssaassıı

YYöönneettiimm KKuurruulluu BBaaşşkkaann

YYaarrddıımmccııssıı İİssmmaaiill TTuurraann ÜÜnnllüü,,

GGüümmrrüükk vvee TTiiccaarreett BBaakkaannllıığğıı

İİçç TTiiccaarreett GGeenneell MMüüddüürrllüüğğüü

ttaarraaffıınnddaann ddüüzzeennlleenneenn ‘‘ÜÜrrüünn

İİhhttiissaass BBoorrssaassıı’’ iissttiişşaarree

ttooppllaannttııssıınnaa kkaattııllddıı..

2.Temel Hizmetler

2.2.Politika ve Temsil



""YYÖÖNNEETTİİMM KKUURRUULLUU BBAAŞŞKKAANNII AALLİİ BBEEKKTTAAŞŞ,,

DDİİRREEKKTT UUÇÇUUŞŞLLAARRAA DDEESSTTEEKK İİÇÇİİNN FFRRAANNKKFFUURRTT'' TTAA ""
İş dünyasının yıllardır beklediği Avrupa

kentlerine doğrudan uçuşlar, Ankara

Ticaret Odası’nın (ATO) girişimleriyle

29 Ekim’den itibaren başladı.

THY’nin Ankara’dan Frankfurt, Viyana,

Berlin ve Paris’e başlayan uçuşlarına

destek için Ankara Ticaret Odası (ATO)

Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran

başkanlığındaki Çorum Ticaret Borsaı

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş’ın

da bulunduğu 170 kişilik heyet,

ATO'nun ısrarlı girişimleri sonucu Türk

Hava Yolları'nın (THY) Ankara'dan

direkt uçuş başlattığı Frankfurt'a gitti.

ATO'nun direkt uçuşlara destek

vermek amacıyla gerçekleştirdiği

Frankfurt ziyaretinde kongre ve fuar

turizmi konusunda da görüşmeler

gerçekleştirildi.

""AAbb İİlliişşkkiilleerriinnddee KKıışş HHaavvaassıı YYaaşşııyyoorruuzz""

Toplantıda TürkiyeAB ilişkileri de ele alındı. Toplantıda konuşan TBMM Eski Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili

Cemil Çiçek, Türkiye ile AB ilişkilerinde Verheugen'in katkılarının büyük olduğunu belirterek, bugün de bu ilişkileri

sürdürecek bir Verheugen'in olması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin bu ilişkilerden yana olduğunu belirten Çiçek,

"Türkiye hiçbir zaman AB üyeliğinden vazgeçmedi. 2000'li yılların başında Türkiye Kopenhag kriterleri sürecini yaşadı

ve bunu başardı. AB ile ilgili 58 yasa çıkardık. Hak ve özgürlükleri doğrudan ilgilendiren zor yasaları çıkardık. AB

ilişkilerinin geliştirilmesi için müstakil bir bakanlık dahi kuruldu" dedi.

HHiissaarrccııkkllııooğğlluu:: ““YYaattıırrıımmccıı KKoollaayy UUllaaşşttıığğıı YYeerree YYaattıırrıımm YYaappııyyoorr””

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, Ankara’dan direkt uçuş bulunmamasının aktarmalı gidişler nedeniyle 45

saatlik kayba yol açtığını dile getirdi.

“Bugün en kıymetli şey paradan sonra zaman kaybıdır” diyen Hisarcıklıoğlu, “Ankaralılar olarak biz değil, Çorum’dan,

Eskişehir’den gelen vatandaşlarımız için de geçerli. ATO’nun bu girişimi İç Anadolu’nun tamamına şimdi bir avantaj

sağlandı. Biz İstanbul üzerinden giderken, gelen için bu daha büyük bir sorundu. Ama asıl gelen yatırımcının işi

kolaylaştı. Çünkü yatırımcı kolay ulaştığı yere yatırım yapıyor. Bu seferlerin artık Ankara üzerinden yapılması

karşılıklı olarak bizim kazancımızı değil, bizim şehrimize yapılan yatırımdan yararlananlara da faydalı olacak. Büyük

bir problem çözüldü ATO ile birlikte bunu sağladık” diye konuştu.

BBeekkttaaşş;;””UUyygguullaammaa ÇÇoorruumm’’lluu İİşş AAddaammllaarrıı İİççiinn DDee BBüüyyüükk BBiirr FFıırrssaatt””

‘Ankara Uçuyor’ sloganı ile Frankfurt’ta gerçekleşen seyahat sonrası açıklama yapan Çorum Ticaret Borsası Yönetim

Kurulu Başkanı Ali Bektaş; “Ankara'dan yurtdışına direkt uçuşların arttırılması için bir yıldır girişimlerde bulunan

ATO Yönetim kurulu Başkanı Gürsel Baran’a, yönetim kuruluna ve destek veren kurumlara emeklerinden dolayı

teşekkür ediyorum. Frankfurt, dünyanın en önemli kongre ve fuar şehirlerinden birisi. Ankara'nın da Frankfurt

benzeri bir kongre ve fuar şehri olması için elimizden gelen çabayı göstermeye hazırız. Uçuşlar, hepimize otomatikman

hem zaman hem kolaylık sağlamış olacak. Bu Çorum’lu iş adamları için de büyük bir fırsat. Çorum ve çevre illerinde

Ekonomik ve ticari ilişkilerinde büyük avantaj sağlayacak.” İfadelerini kullandı.
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""YYÖÖNNEETTİİMM KKUURRUULLUU BBAAŞŞKKAANNII AALLİİ BBEEKKTTAAŞŞ,,

DDİİRREEKKTT UUÇÇUUŞŞLLAARRAA DDEESSTTEEKK İİÇÇİİNN FFRRAANNKKFFUURRTT'' TTAA ""

""TTOOBBBB TTİİCCAARREETT BBOORRSSAALLAARRII KKOONNSSEEYY TTOOPPLLAANNTTIISSII""
TTüürrkkiiyyee OOddaallaarr vvee BBoorrssaallaarr BBiirrlliiğğii ((TTOOBBBB)) TTiiccaarreett BBoorrssaallaarrıı KKoonnsseeyy TTooppllaannttııssıı HHiissaarrccııkkllııooğğlluu’’nnuunn eevv ssaahhiipplliiğğiinnddee

GGııddaa,, TTaarrıımm vvee HHaayyvvaannccııllııkk BBaakkaannıı AAhhmmeett EEşşrreeff FFaakkııbbaabbaa’’nnıınn ddaa kkaattııllıımmllaarrııyyllaa TTOOBBBB İİkkiizz KKuulleelleerrddee ggeerrççeekklleeşşttiirriillddii..

TOBB Ticaret Borsaları Konseyi Üyeleri,

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu

Başkanı Başkanı Ali Bektaş ve Meclis

Üyesi Ali Rıza Ünal’ın da katıldığı

toplantıda, TOBB Başkanı M. Rifat

Hisarcıklıoğlu, yapmış olduğu

konuşmasında tarımın istihdam ve

ekonomideki önemi ile Ülkemizdeki sistem

eksikliğine dikkat çekti.

BBOORRSSAALLAARR SSEEKKTTÖÖRRÜÜ GGEELLİİŞŞTTİİRRMMEEKK

İİÇÇİİNN ÇÇAALLIIŞŞIIYYOORR

TOBB olarak, ticaret borsalarıyla birlikte,

tarım ve hayvancılık sektörünü daha da

geliştirecek, projeler ve çalışmalar

yürüttüklerine dikkat çeken

Hisarcıklıoğlu, borsalardaki elektronik

satış salonları, akredite laboratuvarları,

canlı hayvan borsalarıyla ve lisanslı

depolarla, tarım ve hayvancılık

sektörüne hizmet ettiklerine işaret

etti. Borsaların görüş, öneri ve

sıkıntılarını, siyasi iradeye

ilettiklerini ve çözüm yolları

aradıklarını bildiren TOBB Başkanı

şunları söyledi:

GGIIDDAA,, TTAARRIIMM VVEE HHAAYYVVAANNCCIILLIIKK

BBAAKKAANNII FFAAKKIIBBAABBAA

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Ahmet Eşref Fakıbaba ise, yeni

hizmete giren BaküTiflisKars

Demiryolu Projesi'nin Kazakistan

Çin hattına Türkiye için bir emtia

koridoru açtığını belirterek,

"Bölgesel Emtia Borsası'na öncülük

etmek istiyoruz" ifadesini kullandı

Fakıbaba, Türkiye Odalar ve

Borsalar Birliği (TOBB) İkiz

Kuleler'de gerçekleştirilen TOBB

Ticaret Borsalar Konsey

Toplantısı'nda yaptığı konuşmada,

tarımsal ürünler piyasaya 12 ay

içinde arz edilirken, bu ürünlere

talebin yıl boyunca devam ettiğini

söyledi.

talebin yıl boyunca devam ettiğini

söyledi.Bu durumun hasat

dönemlerinde tarımsal ürünlerin

düşük fiyatlardan işlem

görmesine, dolayısıyla üreticilerin

kazançlarının azalmasına yol

açtığına işaret eden Fakıbaba,

dünyanın gelişmiş pek çok

ülkesinde tarımsal ürünlerin arz

talep dengesinin lisanslı

depoculuk sistemiyle çözüme

kavuşturulduğunu ve istikrarlı bir

piyasa oluşturulduğunu

bildirdi.Fakıbaba, "Ürün ihtisas

borsalarının da devreye girmesiyle

tarım piyasalarında fiyat

istikrarının sağlanacağını

düşünüyoruz." diye

konuştu.Ticaret borsalarına

lisanslı depoculuk için önemli

roller düştüğünü vurgulayan

Fakıbaba, Türkiye'de 113 ticaret

borsasının faaliyet gösterdiğini,

2016 sonu itibarıyla bunların

işlem hacminin 213 milyar lira

düzeyinde olduğunu dile getirdi.

 ""TTMMOO,, BBUU YYIILL 333355 BBİİNN TTOONN HHUUBBUUBBAATT

SSAATTIINN AALLDDII""

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alımlarını

lisanslı depolara yaptırdıklarına dikkati

çeken Fakıbaba, şöyle devam etti:"Bu

kapsamda Cumhuriyet döneminin en

büyük lisanslı depoculuk hamlesini

başlattık. TMO'nun uzun süreli kiralama

garantili depo yapımı projesiyle hayata

geçirilen 3,5 milyon ton kapasiteli lisanslı

depoların yapımı devam etmektedir. Her

geçen gün iş adamlarımız bunun için

müracaat etmektedir. TMO, 2017 yılında

335 bin ton hububatı lisanslı depolarda

elektronik ürün senedi (ELÜS) olarak

satın almıştır. Amacımız tarım

piyasalarında fiyat istikrarını

sağlamaktır."
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""İİŞŞ DDÜÜNNYYAASSIINNAA YYEENNİİ SSOOLLUUKK:: AARRAABBUULLUUCCUULLUUKK""

İİşşççiiiişşvveerreenn uuyyuuşşmmaazzllııkkllaarrıınnddaa ddaavvaa şşaarrttıı hhaalliinnee ggeelleenn

aarraabbuulluuccuulluukk,, iişş ddüünnyyaassıınnddaa yyeennii bbiirr ddöönneemm bbaaşşllaattaaccaakk……

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş,

1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan 7036 Sayılı İş

mahkemeleri Kanunu’nu ile iş uyuşmazlıklarında dava şartı

haline gelen arabuluculuğun iş dünyasına olan etkilerini

değerlendirdi. Dava Şartı arabuluculuk ile iş dünyasına

yeni bir soluk geldiğini vurgulayan Bektaş, yeni

düzenlemede emeği geçen herkese teşekkür ederken, camia

olarak sistemin başarısı için üzerlerine düşen ne varsa

yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

AArraabbuulluuccuulluukkttaa aannllaaşşııllaann kkoonnuullaarr tteekkrraarr ddaavvaa kkoonnuussuu

yyaappııllaammaayyaaccaakk..

Ali Bektaş, İş mahkemeleri Kanunu kapsamında yapılan

yeni düzenlemelere ilişkin yaptığı açıklamada;

“Arabuluculuk görüşmeleri sonunda anlaşmaya varan işçi

ve işverenin, üzerinde anlaşılmış olan hususları tekrar dava

konusu yapmasının mümkün olmadığını belirtirken, düzenlemenin iş dünyası için önemli bir zamandan tasarruf

sağlayacağını belirtti. “İşçi de işveren de ihtiyacını karşılarken bu sorunla uğraşmayı bırakacak, enerjisini,

potansiyelini ve zamanını başka işler için kullanabilecektir.” dedi.

AArraabbuulluuccuulluukk ssüürreecciinnddeekkii ggiizzlliilliikk eemmssaall kkaarraarrllaarr oolluuşşmmaassıınnıı eennggeelllleeyyeecceekk..

“Klasik yargılama usulleri ile iş dünyası için büyük sorun haline gelen emsal kararlar; işçi ve işverenin aralarında

yapacağı arabuluculuk anlaşma metni gizli olacağından ve tüm taraflar ve arabulucu bu gizliliğe uymak zorunda

olduğundan bir sorun olmaktan çıkacak ve emsal oluşturmayacaktır.” diyerek sözlerine devam eden Bektaş, bu

değişikliklerin iş dünyası tarafından ayrıntılarıyla öğrenilmesi gerektiğini vurguladı.

Uzun yargılama süreleri nedeniyle yıllarca uğraşılan iş davalarının arabuluculuk ile son bulacağını düşündüğünü

dile getiren Bektaş “Vakit nakittir” sözünün iş dünyasındaki işlerliğinden bahsetti.

TTaarraaffllaarr bbiirr ççöözzüümm üürreetteemmeezzssee nnee oollaaccaakk??

Arabuluculuğun genel avantajlarının yanı sıra iş dünyasına olan büyük etkilerinin bu kadarla da kalmadığını

belirten Bektaş “ Arabuluculuk sürecinde işçi ve işverenin çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması halinde

arabulucunun bir çözüm önerisi getirebileceğini de sözlerine ekledi.

YYeennii ddüüzzeennlleemmee iillee ssiisstteemm nnaassııll iilleerrlleeyyeecceekk??

Ali Bektaş,yeni düzenlemeler ışığında sistemi şöyle özetledi;

“İşçi işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talepli iş uyuşmazlıklarında arabuluculuğun dava şartı haline gelmesi

ile birlikte taraflar artık ilk oturumda arabuluculuk yolunu deneyecekler, arabuluculukta anlaşılmaması halinde

mahkemeye başvurabilecekler. Sistem adliyelerdeki arabuluculuk büroları üzerinden işleyecek. Arabulucu yapılan

arabuluculuk başvurusunu 3 hafta içinde sonuçlandıracaktır. Tarafların anlaşamaması halinde ilk iki saatlik

ücret Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Taraflardan birinin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle

arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilecek ve bu

taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulacaktır.”
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""İİŞŞ DDÜÜNNYYAASSIINNAA YYEENNİİ SSOOLLUUKK:: AARRAABBUULLUUCCUULLUUKK"" ""BBAANNKKAA MMÜÜDDÜÜRRLLEERRİİNNEE HHAAYYIIRRLLII OOLLSSUUNN ZZİİYYAARREETTLLEERRİİ""

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş ve Genel

Sekreter Funda Ertekin, Denizbank Gazi Caddesi

Şube Müdürlüğü'nden TEB Çorum Şube

Müdürlüğü görevine getirilen Ferda Elmacı'ya,

T.C. Ziraat Bankası Bahabey Şube

Müdürlüğü'nden Merkez Şube Müdürlüğü

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 teşekkür etti.

""AATTBB VVEE GGIIDDAA,,TTAARRIIMM VVEE HHAAYYVVAANNCCIILLIIKK BBAAKKAANNLLIIĞĞII

HHEEYYEETTİİNNDDEENN BBOORRSSAAMMIIZZAA ZZİİYYAARREETT""
Ankara Ticaret Borsası ARGE Biriminden Handan

KAVAKOĞLU, Yasemin OKUR, Esra KAYA ve Gıda,

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarla Bitkileri Merkez

Araştırma Enstitüsünden Sevinç KARABAK, Rahmi

TAŞCI, Merve BOLAT ve Aliye PEHLİVAN borsamızı

ziyaret ettiler.

Ankara Ticaret Borsası, Tarla Bitkileri Merkez

Araştırma Enstitüsü Tarım Ekonomisi Bölümü ve On

Dokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım

Ekonomisi Bölümü ile yürütülen “Türkiye’de buğday ve

arpa ticaretinde lisanslı depoculuk sisteminin yapısal

ve ekonomik analizi, depolarda kapasite

optimizasyonu” konulu proje çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, yürütülen proje

hakkında Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Bektaş’a genel bilgilendirmede bulundular.Ziyarete gelen

heyet Borsamız Laboratuvarı ve Satış salonunu inceledikten sonra, Yönetim Kurulu Başkanımız Ali

Bektaş, Borsamızın projelerin yürütülmesi konusunda her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bektaş Ankara Ticaret Borsası ve Gıda, Tarım ve

Hayvancılık Bakanlığı heyetine çalışmalarında başarılar diledi.

2.Temel Hizmetler

Ziyaretler



""DDEEFFTTEERRDDAARR DDUURRAAKK SSEERRCCAANN''AA HHAAYYIIRRLLII OOLLSSUUNN ZZİİYYAARREETTİİ""
Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mustafa

Boyraz, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş ve

Genel Sekreter Funda Ertekin Defterdar Durak

Sercan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Boyraz ve Bektaş,bir süre önce Iğdır

Defterdarlığından Çorum Defterdarlığı'na atanan

Sercan’ı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar

dilediler.Bundan sonraki süreçte kurumlar arası

işbirliği ile güzel hizmetler yapılacağı temennisinde

bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren

Defterdar Sercan ise Borsa heyetine teşekkür etti.

""ŞŞEEKKEERRİİŞŞ SSEENNDDİİKKAA BBAAŞŞKKAANNII SSEEFFEERR KKAAHHRRAAMMAANN''AA ZZİİYYAARREETT""

Meclis Başkanı Mustafa Boyraz ve Yönetim Kurulu

Başkanı Ali Bektaş, Şeker İş Sendikası

Başkanlığı’na yeniden seçilen sefer Kahraman’ı

ziyaret ettiler.

Karşılıklı sohbet havasında gerçekleştirilen ziyarete,

Boyraz ve Bektaş seçimlerde tekrar başkanlığa

seçilmesinden dolayı Kahraman’ı tebrik ederek,

hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sefer

Kahraman, nazik ziyaretleri için Boyraz ve Bektaş’a

teşekkür etti.

""DDEEFFTTEERRDDAARR DDUURRAAKK SSEERRCCAANN''DDAANN BBOORRSSAAMMIIZZAA ZZİİYYAARREETT""
Defterdar Durak Sercan, Gelir Müdürü Nazlı KELEŞ ve Vergi

Dairesi Müdürü Cüneyt SOLAK Ticaret Borsası’na ziyarette

bulundu.

Ziyarette Meclis Başkanı Mustafa Boyraz, Yönetim Kurulu

Başkanı Ali Bektaş ve Genel Sekreter Funda Ertekin hazır

bulundular.Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarette, Borsa

Başkanı Ali Bektaş Ticaret Borsasının borsa faaliyetleri

hakkında genel bir bilgilendirmelerde yaparak, Çorum halkına

en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi. Borsanın

serbest piyasa kurallarının yerleştirilmesinin yanı sıra kayıt

dışı ekonominin önlenmesi gibi önemli bir görevi de

üstlendiğini dile getiren Bektaş, 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 taşlarıdır. Biz kurum

olarak gece gündüz çalışıyoruz. Ticari hayatın sekteye uğramamasını sizler kadar istiyoruz.”

Meclis Başkanı Mustafa Boyraz ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş ziyaretten duydukları memnuniyeti

dile getirerek, kurumlar arası işbirliği ile güzel hizmetler yapılacağı temennisinde bulundular.
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""DDEEFFTTEERRDDAARR DDUURRAAKK SSEERRCCAANN''AA HHAAYYIIRRLLII OOLLSSUUNN ZZİİYYAARREETTİİ"" ""HHAALLKK BBAANNKKAASSII ŞŞUUBBEE
MMÜÜDDÜÜRRÜÜNNDDEENN BBOORRSSAAMMIIZZAA

ZZİİYYAARREETT""

Halk Bankası Çorum Şube Müdürü İsmail Karabay

borsamıza ziyarette bulundu. Yönetim Kurulu

Başkanı Ali Bektaş’ ile görüşen Karabay, Borsamız

işleyişi ve çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bektaş,

nazik ziyaretinden dolayı İsmail Karabay’a

teşekkürlerini iletti.

""YYIILLMMAAZZ KKAAYYAA''YYAA HHAAYYIIRRLLII
OOLLSSUUNN ZZİİYYAARREETTİİ""

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 olsun ziyaretinde bulundu.

Boyraz ve Bektaş,4 Haziran'da yapılan seçim

sonucunda Başkanlığa seçilen Yılmaz Kaya'yı tebrik

ederek, yeni görevinde başarılar dilediler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz

Kaya ise Borsa heyetine teşekkür etti.

""MMEERRZZİİFFOONN TTSSOO BBAAŞŞKKAANNII
DDUURRSSUUNN DDAAĞĞDDEELLEENN''EE

ZZİİYYAARREETT""

Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mustafa

Boyraz, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş ve

Merzifon Temsilcisi Tescil ve Tahsilat Memuru Habibe

Çamurcu, Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim

Kurulu Başkanı Dursun Dağdelen'e ziyarette

bulundular.

""ŞŞEEKKEERRBBAANNKK HHEEYYEETTİİNNDDEENN
BBOORRSSAAMMIIZZAA ZZİİYYAARREETT""

Şekerbank A.Ş. Karadeniz bölge Müdürü Yıldıray

Özkan, Çorum Şube Müdürü Nuri Doğan ve Çorum

Şube Müdür Yardımcısı Sema Uçar borsamızı ziyaret

ettiler.

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş, Çorum Ticaret

Borsası’nın faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde

bulundu. Daha sonra Elektronik Satış Salonun ’da

gerçekleştirilen satış seansına katıldılar.

2.Temel Hizmetler

Ziyaretler



""ÇÇOORRUUMM HHAABBEERR GGAAZZEETTEESSİİ GGEENNEELL MMÜÜDDÜÜRRÜÜ
MMEEHHMMEETT YYOOLLYYAAPPAARR’’AA ZZİİYYAARREETT""

Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mustafa

Boyraz, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş ve

Yönetim Kurulu Üyesi Satılmış Boya, Çorum Haber

Gazetesi’ne ziyarette bulundular.

Kurulduğu günden bugüne ilkelerinden taviz

vermeden dürüst, seviyeli, birleştirici, tarafsız, doğru

ve objektif habercilik yaparak toplumun saygınlığını

kazanmış, Çorum'a ve Çorumlulara karşı sorumluluk

bilinci içinde şehrimizin en önemli sesi olmayı

başarmış olan Çorum Haber Gazetesinin yayın

hayatına girişinin 33.kuruluş yıldönümünü ve

Gazetenin kurucusu, Başyazarı ve Genel Müdürü

Mehmet Yolyapar’ın Meslek hayatında 48.yılını

kutlayan ticaret borsası heyeti, özverili ve başarılı

çalışmalarının devamını dilediler.

""HHAALLKK BBAANNKKAASSII SSAAMMSSUUNN BBÖÖLLGGEE
MMÜÜDDÜÜRRÜÜNNDDEENN BBOORRSSAAMMIIZZAA

ZZİİYYAARREETT""

Halk Bankası Samsun Bölge Koordinatörü Dursun Ali

Kılıçlı, Halk Bankası Çorum Şube Müdürü İsmail

Karabay ile birlikte Yönetim Kurulu Başkanı Ali

Bektaş’ı ziyaret etti.

Ticaret Borsası işleyişi ve çalışmaları hakkında bilgiler

veren Bektaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile

getirerek nazik ziyaretleri için Kılıçlı ve Karabay’a

teşekkürlerini iletti.

""YYEENNİİ AATTAANNAANN GGIIDDAA TTAARRIIMM VVEE
HHAAYYVVAANNCCIILLIIKK İİLL MMÜÜDDÜÜRRÜÜ
OORRHHAANN SSAARRII’’YYAA ZZİİYYAARREETT""

Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mustafa Boyraz,

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş ve Yönetim Kurulu

Üyesi Satılmış Boya, Çorum İl Gıda Tarım ve

Hayvancılık Müdürlüğü’ne yeni atanan Orhan Sarı’yı

makamında ziyaret ettiler.

Ticaret Borsası Heyeti Orhan Sarı’ya hayırlı olsun

dileklerini ileterek,“Çorum’da tarım ve hayvancılığın

daha fazla ilerlemesinde yeni müdürümüzün büyük

katkıları olacağına inanıyoruz. Çorum Ticaret Borsası

olarak, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüz ile

birlikte uyum içinde ilimize en iyi hizmetleri vermek için

çalışacağız." ifadelerini kullandılar.

2.Temel Hizmetler

Ziyaretler

2.Temel Hizmetler

Ziyaretler



""İİLL JJAANNDDAARRMMAA KKOOMMUUTTAANNII
AABBDDUURRRRAAHHMMAANN BBAAŞŞBBUUĞĞ''AA ZZİİYYAARREETT..""

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali

Bektaş, Başkan Yardımcısı Hasan Kılıçarslan, Yönetim

Kurulu Üyesi Satılmış Boya, Meclis Üyesi Mustafa

Şükrü Abraş ve Genel Sekreter Funda Ertekin,

Jandarma Genel Komutanlığı Kararnamesi ile Çorum

İl Jandarma Komutanlığına atanan Albay

Abdurrahman Başbuğ’u Makamında ziyaret etti.

Ankara Jandarma Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda

müfettiş olarak görev yaptıktan sonra Çorum İl

Jandarma Komutanlığı’na atanan Albay Abdurrahman

Başbuğ ile bir süre sohbet ettikten sonra hayırlı olsun

temennisinde bulunarak, yeni görevinde başarılar

dilediler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başbuğ,

Çorum Ticaret Borsası heyetine teşekkürlerini iletti.

""BBOORRSSAAMMIIZZDDAANN KKAARRDDEEŞŞ OOKKUULLAA
ZZİİYYAARREETT""

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle, Çorum

Ticaret Borsası tarafından kardeş okulu olan Yavuz

Sultan Selim İlk Ve Ortaokulu’na ziyarette bulunuldu.

Genel Sekreter Funda Ertekin, muhasebe Müdürü

Hacer Ceylan, Avukat Ebru Öksüz tarafından

gerçekleştirilen ziyarete, Okul Müdürü Fatih Pütrü ev

sahipliği yaptı.

Okul Müdürü nezdinde kardeş okul öğretmenleri ve tüm

öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladıklarını

belirten Genel Sekreter Funda Ertekin, yaptıkları kutsal

görevde başarılar dileyerek, emek ve özverileri için tüm

öğretmenlerimize teşekkür ettiklerini belirtti. Okul

Müdürü Fatih Pütrü de ziyaretten dolayı kardeş kurum

olan Çorum Ticaret Borsası’na ve çalışanlarına

teşekkürlerini iletti.

""SSUUNNGGUURRLLUU TTBB HHEEYYEETTİİNNDDEENN,,
BBOORRSSAAMMIIZZAA ZZİİYYAARREETT""

Sungurlu Ticaret Borsası Meclis Başkanı Murtaza

Uyanıker ve Yönetim Kurulu Başkanı Halim Karaçil,

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş’ı makamında ziyaret

etti.

Ziyarette Borsamız Genel Sekreteri Funda

Ertekin,Sungurlu Ticaret Borsası Genel Sekreteri Levent

Akkaş ve Sungurlu Ticaret Borsası Üyelerinden

Abdulkadir Yayangil hazır bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ali Bektaş

ise Sungurlu Ticaret borsası heyetine teşekkürlerini

iletti.

2.Temel Hizmetler

Ziyaretler



2.Temel Hizmetler

2.3.Bilgi,Danışmanlık ve Destek

""TTİİCCAARREETT VVEE SSAANNAAYYİİ OODDAASSIINNAA HHAAYYIIRRLLII OOLLSSUUNN ZZİİYYAARREETTİİ""
Çorum Ticaret Borsası Meclis

Başkanı Mustafa Boyraz ve Yönetim

Kurulu Başkanı Ali Bektaş yeni

hizmet binasına taşınan Çorum

Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret

ederek, Yönetim Kurulu Başkanı

Çetin Başaranhıncal ile bir araya

geldi.

Ziyarette Meclis Başkanı Mustafa

Boyraz ve Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Bektaş’ın yanı sıra Ticaret Borsası

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları

İ.Turan Ünlü ve Hasan Kılıçarslan,

Yönetim Kurulu Üyesi Satılmış Boya,

Meclis Başkan Yardımcıları Erkan

Kanıtemiz ve Mehmet Seçgel, Meclis

Üyeleri Fahri Özuslu ve Mustafa

Şükrü Abraş yer aldı.

Çalışma ofisleri, toplantı salonları ve yönetim katını gezen Ali Bektaş, İlimize modern ve güzel bir hizmet binası

kazandırılmasından dolayı tebrik ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çetin Başaranhıncal ise Ticaret borsası heyetine teşekkürlerin iletti.

""UULLUUSSLLAARRAARRAASSII TTAARRIIMM VVEE GGIIDDAA KKOONNFFEEDDEERRAASSYYOONNUU GGEENNEELL BBAAŞŞKKAANN

YYAARRDDIIMMCCIISSII NNEECCİİPP FFAAZZIILL GGÜÜLLDDEEMMİİRR’’DDEENN BBOORRSSAAMMIIZZAA ZZİİYYAARREETT""

Uluslararası Tarım ve Gıda

Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı

Necip Fazıl Güldemir Yönetim Kurulu

Başkanı Ali Bektaş’ı makamında ziyaret

etti.

Ziyarete Dodurga Organik Ceviz Üreticileri

Başkanı Ali Yarbaşı,Borsamız Yönetim

Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan

Kılıçarslan, Tescil Müdürü Süleyman Çifçi

ve Borsamız Üyelerinden Ahmet Bilgiç’de

eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile

getiren Ali Bektaş ise nazik ziyaretlerinden

dolayı Güldemir’e teşekkürlerin iletti.

2.Temel Hizmetler

Ziyaretler



2.Temel Hizmetler

2.3.Bilgi,Danışmanlık ve Destek

""TTİİCCAARREETT VVEE SSAANNAAYYİİ OODDAASSIINNAA HHAAYYIIRRLLII OOLLSSUUNN ZZİİYYAARREETTİİ""

Borsamız, üyelerine her konuda yardımcı olmayı ve hizmet sunmayı kendine görev bilmiştir. Bu

kapsamda borsa personellerine ulaşan her konu/sorun veya bilgi isteği doğrultusunda personelimiz,

tüm bilgi deneyimiyle, ilgili konu hakkında bilgilendirme yapmakta, eğer dışarıdan öğrenilmesi gereken

bir durum varsa üyemiz adına ilgili yerler aranmakta ve gerekli bilgiye ulaşılarak üyeye geri dönüş

yapılmaktadır. Bilgilendirme çalışmalarımız sadece bu kapsamda kalmamaktadır. Bunların yanı sıra

bilgilendirme seminerleri, bilgilendirme toplantıları yapılmakta, ayrıca web sitemiz, eposta ve toplu

mesaj sistemimiz aracılığıyla üyelerimiz bilgilendirilmektedir.

• Yerel Ekonomik teşvikler, istatistikler, iş geliştirme yardımları hakkında, ekonomik araştırma

raporları web sitemize eklenerek üyelerimiz ve web sitesi ziyaretçileri için yayınlanmaktadır.

• Ticaret Borsası Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım siteleri hesapları mevcut ve aktiftir.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler sorumlumuz tarafından sosyal paylaşım siteleri aracılıyla da tüm faaliyet

ve etkinliklerin anında duyuruları yapılmaktadır.

• Borsamız web sitesinde; diğer kurum ve kuruluşlara ait linkler ve bağlantılara yer verilmiştir.

• Borsamız web sitesinde; fiyat istatistikleri yer almak olup, sektör içerisinde yer alan tüm

üyelerimizin ve paydaşlarımızın kullanımına sunulmakta olup, güncelliği sürekli sağlanmaktadır.



""DDOOĞĞAA KKOOLLEEJJİİNNDDEENN BBOORRSSAA ÜÜYYEELLEERRİİNNEE

ÖÖZZEELL EEĞĞİİTTİİMM İİNNDDİİRRİİMMİİ..""

ÇÇoorruumm TTiiccaarreett BBoorrssaassıı,, üüyyeelleerriinniinn eeğğiittiimm hhiizzmmeettlleerriinnddeenn iinnddiirriimmllii şşeekkiillddee
yyaarraarrllaannddıırrııllaabbiillmmeelleerriinnee yyöönneelliikk oollaarraakk ““ÇÇoorruumm DDooğğaa OOkkuullllaarrıı”” iillee pprroottookkooll iimmzzaallaaddıı..

Çorum Ticaret Borsası ile

Çorum Doğa Okulları adına

Platin Okul Yatırımları Ltd. Şti.

arasında imzalanan protokol

çerçevesinde Borsa üyelerine

özel eğitim indirimi yapılacak.

İmzalanan protokol ile Çorum

Ticaret Borsası üyelerine

Çorum Doğa Okulları’na

yaptıracakları yeni kayıtlarda

yüzde 20 indirim uygulanacak.

Çorum Ticaret Borsası Yönetim

Kurulu Başkanı Ali Bektaş, “

Ülkemizde isim yapmış eğitim

kurumunun Çorum İlimize

kazandırılmasından dolayı

emeği geçen tüm işletme sahibi

ve personeline teşekkür ederim. Bizlerde yapılan bu çalışmaya katkıda bulunmak amacıyla “20172018 eğitim ve

öğretim dönemine ait açıklanan güncel eğitim ücretleri üzerinden 19.07.2017 – 15.09.2017 tarihleri arasında

yeni kayıt yaptıracak borsa üyeleri için %20 oranında eğitim indirimi” sağlayarak öğrenci kayıtları için katkıda

bulunmaya çalışacağız ”dedi.Bektaş, Borsa üyelerinin her

alandaki ihtiyaçlarını karşılamalarında destek olmak için çeşitli

protokoller imzaladıklarını söyleyerek, bu tür anlaşmalar yaparak

üyelerimizin bütçelerine katkı yaptığımız için mutluyuz.

İmzaladığımız bu protokolün hayırlı olmasını ve üyelerimize güzel

bir eğitim katkısı sağlamasını diliyorum” dedi.

Çorum Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş’a teşekkür eden Doğa

koleji yetkilileri ise, “Doğa Okulları olarak kurumsal firmalar ile

benzer çalışmalar yapıyoruz. Çorum Ticaret Borsası gibi üye sayısı

yüksek ve bölge için önemli bir kurumla sözleşme yapmak bizi

ayrıca mutlu etti. Anlaşma sayesinde Ticaret Borsası üyelerine

özel indirimlerle, Doğa Okulları’nın eğitim kalitesinden uygun

fiyatlara yararlanma imkânı sağlamış olduk. Ayrıca; TEOG’da

başarılı olan öğrencilere puanlarına göre %100’e varan,4 yıl

boyunca yararlanabileceği indirimler sağlanmaktadır. ”dediler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ali Bektaş, “2017

2018 eğitim öğretim döneminin Çorum’umuza ve ülkemize

başarılar getirmesini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

""KKOONNYYAA KKAARRAATTAAYY ÜÜNNİİVVEERRSSİİTTEESSİİ İİLLEE ÖÖNNLLİİSSAANNSS vvee LLİİSSAANNSS

PPRROOTTOOKKOOLLÜÜ İİMMZZAALLAANNDDII""

2.Temel Hizmetler

2.3.Bilgi,Danışmanlık ve Destek

2.Temel Hizmetler

2.3.Bilgi,Danışmanlık ve Destek



""DDOOĞĞAA KKOOLLEEJJİİNNDDEENN BBOORRSSAA ÜÜYYEELLEERRİİNNEE

ÖÖZZEELL EEĞĞİİTTİİMM İİNNDDİİRRİİMMİİ..""

""KKOONNYYAA KKAARRAATTAAYY ÜÜNNİİVVEERRSSİİTTEESSİİ İİLLEE ÖÖNNLLİİSSAANNSS vvee LLİİSSAANNSS

PPRROOTTOOKKOOLLÜÜ İİMMZZAALLAANNDDII""

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 destek bursu sağlanacaktır.

2.Temel Hizmetler

2.3.Bilgi,Danışmanlık ve Destek



""SSOOSSYYAALL BBİİLLİİMMLLEERR MMEESSLLEEKK YYÜÜKKSSEEKK OOKKUULLUU İİŞŞLLEETTMMEE

BBÖÖLLÜÜMMÜÜ ÖÖĞĞRREENNCCİİLLEERRİİNNDDEENN BBOORRSSAAMMIIZZAA ZZİİYYAARREETT..""
Çorum Genç Girişimciler

Kurulunun çalışma faaliyetleri

kapsamında Sosyal Bilimler

Meslek Yüksek Okulu İşletme

bölümü öğrencileri Ticaret

Borsası’nı ziyaret etti.

Çorum Genç Girişimciler

Kurulunun çalışma faaliyetleri

kapsamında Sosyal Bilimler

Meslek Yüksek Okulu İşletme

bölümü öğrencileri Ticaret

Borsası’nı ziyaret etti. Ticaret

Borsası Genel Sekreteri Funda

Ertekin, ziyarette öğrencilere

borsa uygulama alanları,

faaliyetleri ve projelerle ilgili

bilgilendirme yaptı. Ertekin,

1988 yılında kurulan ilk
dönemde sadece borsa kotasyonuna dahil ürünlerin tescilini yaparak faaliyet gösteren Çorum Ticaret

Borsası'nın 2000 yılından itibaren satış salonunu da açarak Çorum halkına hizmet verdiğini söyledi. İşletme

bölümü öğrencileri daha sonra borsa laboratuarını ziyaret etti. Buruda laboratuvar görevlisi Tarık Afat

tarafından üniversite öğrencilerine bilgiler verildi. Satış salonundaki alımsatım işlemlerini de yerinde görme

fırsatı bulan öğrenciler daha sonra borsadan ayrıldılar. Borsa ziyaretinde öğrencilere Genç Girişimciler Kurulu

Başkanı Can Çabuk'ta eşlik etti

2.Temel Hizmetler

2.4.İş Geliştirme ve Eğitim

""ÇÇAALLIIŞŞMMAA HHAAYYAATTIINNDDAA MMİİLLLLİİ SSEEFFEERRBBEERRLLİİKK""

2.Temel Hizmetler

2.3.Bilgi,Danışmanlık ve Destek



""SSOOSSYYAALL BBİİLLİİMMLLEERR MMEESSLLEEKK YYÜÜKKSSEEKK OOKKUULLUU İİŞŞLLEETTMMEE

BBÖÖLLÜÜMMÜÜ ÖÖĞĞRREENNCCİİLLEERRİİNNDDEENN BBOORRSSAAMMIIZZAA ZZİİYYAARREETT..""

2.Temel Hizmetler

2.4.İş Geliştirme ve Eğitim

Borsamız web sitesi üzerinden sürekli ve ayrıca yılda 2 defa yüz yüze olmak üzere üye anketleri

uygulanmaktadır. Yapılan anketler ile üyelerimizin eğitim talepleri alınmakta, taleplere göre eğitim planı

Kalite Yönetim Sistemi sürecinde oluşturulmakta ve gerçekleştirilmektedir.

""ÇÇAALLIIŞŞMMAA HHAAYYAATTIINNDDAA MMİİLLLLİİ SSEEFFEERRBBEERRLLİİKK""

Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenen iş dünyasını kazanmaya davet ediyoruz. Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş dünyasına yeni fırsatlar sunuyor



2.Temel Hizmetler

2.4.İş Geliştirme ve Eğitim

""ÇÇOORRUUMM''DDAA İİSSTTİİHHDDAAMM BBUULLUUŞŞMMAALLAARRII""
Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı kapsamında

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından uygulanan,

Kayıtlı İstihdam İçin Ortak Fayda Diyalog ve İşbirliği

Projesi kapsamında, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası

ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ortaklığında

Çorum’da İstihdam Buluşmaları düzenlendi.

Çorum TSO Fuar Kompleksi’nde 3 gün süren

“İstihdam Buluşmaları” etkinlikleri açılış töreni ile

başladı. Törene Samsun Ticaret ve Sanayi Odası

Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Şahin, İŞKUR

Çorum İl Müdür Vekili Zeki Karaman, CHP İl Başkanı

Hasan Suvacı, Merkez İlçe Başkanı Ali Rıza Suludere,

Çorum Ticaret Borsası ve Çorum Ticaret ve Sanayi

Odası Yöneticileri, bazı daire müdürleri ve davetliler

katıldı.Protokol konuşmalarının ardından açılış
kurdelesi kesilerek, ‘İstihdam Buluşmaları’ etkinlikleri başlatıldı.

‘İstihdam Buluşmaları’ etkinliklerinin ilk gününde “İstihdamda Girişimciliğin Önemi” konusunda TOBB Çorum

Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Elvan Can Çabuk, “Buluş Oluşturma ve İnovatif Teknikler” konusunda ise Dr.

Habip Demirel’in bilgiler verdi.

‘İstihdam Buluşmaları’ etkinliklerinin ikinci gününde ise saat 11.00’de Nurdan Hatipoğlu Dal KOSGEB Girişimcilik

Destek Programı; saat 15.00’de ise Sanayi Mülkiyet Uzmanı tarafından Türk Patent Kurumu hakkında

bilgilendirme yapıldı.

İstihdam buluşmalarının son günü olan 6 Mayıs’da saat 11.00’de Ruhan Maral tarafından “İş başvurusunda Fark

Yaratma” konusu ele alınırken, saat 13.00’de Gökhan Yenipazar tarafından ise “Girişimcilikte Başarı Öyküleri”

anlatıldı.

2.Temel Hizmetler

2.4.İş Geliştirme ve Eğitim



""ÇÇOORRUUMM''DDAA İİSSTTİİHHDDAAMM BBUULLUUŞŞMMAALLAARRII"" ""İİSSTTİİHHDDAAMM SSEEFFEERRBBEERRLLİİĞĞİİ ÖÖDDÜÜLL TTÖÖRREENNİİ""
ÇÇoorruumm TTiiccaarreett BBoorrssaassıı HHeeyyeettii iiççiinn TTOOBBBB’’ nniinn ddaavveettlliissii oollaarraakk CCuummhhuurrbbaaşşkkaannllıığğıı KKüülllliiyyeessiinnddee ggeerrççeekklleeşşeenn

İİssttiihhddaamm SSeeffeerrbbeerrlliiğğii ööddüüll ttöörreennii kkaattııllddıı..

14 Aralık Perşembe günü Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde ve ev sahipliğinde gerçekleşen İstihdam Şurası ve

İstihdam Seferberliği Ödül Töreni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

tarafından düzenlendi.

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan

Kılıçarslan, TOBB davetlisi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Başbakan Binali

Yıldırım’ın katılımları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen istihdam Şurası Milli istihdam

seferberliği Ödül törenine katıldı.

Sayın Cumhurbaşkanımız, 7 Şubat 2017’de düzenlenen TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda İstihdam

Seferberliğini başlatmıştı. TOBB üyelerini en az 1 ilave istihdam sağlamaya davet etmişti.

Başbakanımız ve hükümetimiz tarafından verilen tarihi istihdam teşvikleriyle birlikte iş dünyası da ülkemizin

geleceği için elini taşın altına koydu.

Cumhurbaşkanımızın çağrısına kayıtsız kalmayan Türk iş dünyası istihdamda tarihi bir başarıya imza attı, Ocak

2017’den bu yana 1,5 milyon kişiye ilave istihdam sağladı. İstihdam artışı sağlayan bütün firmalarımıza

teşekkürlerimizi sunuyoruz.

İstihdam Seferberliği Ödül Töreninde ülkemizin geleceğine yatırım yaparak Ocak 2017’den bu yana en fazla firma

başına istihdamlarını artıran illerimiz, sayısal olarak ilave istihdam sağlayan illerimiz, sektörlerimiz ve

firmalarımız ödüllendirildi. Kadıngenç ve engelli istihdamını en çok artıran firmalarımız ödüllendirildi. Bu

firmaları ayrıca tebrik etmek gerek.

TOBB ve OdaBorsa Camiası, geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam

ediyor. Türkiye, daha çok zengin olsun, daha hızlı kalkınsın, daha fazla istihdam sağlasın diye iş dünyasının önü

daha çok açılsın diye durmadan çalışıyor. İş dünyasının gündemindeki meseleleri topluyor, bunlara çözüm

önerisi geliştiriyor ve Başbakanımız ve hükümetimiz nezdinde bu sorunların çözüme kavuşması için yoğun

çalışmalar yürütüyor.

Bu süreçte TOBB ve OdaBorsa Camiası ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birlikte sahaya indi. Yapılan

ziyaretlerde başta OdaBorsalar olmak üzere iş dünyası kuruluşlarıyla, esnaflarla ve işçilerle bir araya geldiler.

İstihdam Seferberliğine illerde valiler ve OdaBorsa başkanları sahip çıktı. Vali başkanlığında tüm iş dünyasının

katılımı ile illerde toplantılar düzenlendi. OdaBorsalar üyelerine İstihdam Seferberliği kapsamında hayata

geçirilen teşvik ve destekleri anlattılar.
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TOBB ve OdaBorsalar, İstihdam Seferberliğinin daha çok kişiye ulaşması için “bu iş olur” ismiyle bir tanıtım

kampanyası düzenledi. Bugün geldiğimiz noktada “bu iş oldu” diyebiliriz artık. İstihdam Seferberliği, milyonlara

iş, milyonlara aş oldu. Sonunda istihdamla büyüyen Türkiye oldu.

İstihdam Şurası ve İstihdam Seferberliği Ödül Töreninde Sayın Cumhurbaşkanımız, 2018 yılına ilişkin iş

dünyasına yönelik istihdam teşviklerini de açıkladı.

İİssttiihhddaamm TTeeşşvviikklleerrii

• Tüm sektörlerde ilave olarak istihdam edilen

kişilerin, SGK primleri ve vergileri 1 yıl boyunca devlet

tarafından karşılanacak. (Asgari ücret üzerinden, 2017

yılı için aylık 773 TL. 2018’deki asgari ücrete göre yeni

teşvik tutarı daha sonra ortaya çıkacak)

• İmalat sanayi ve bilişim sektöründe ilave istihdam

edilen kişilerin SGK primleri ve vergileri 1 yıl boyunca

devlet tarafından karşılanacak. (Prime esas kazanç

üzerinden, 2017 yılı için aylık en fazla 1.778 TL.

2018’deki yeni teşvik tutarı daha sonra ortaya çıkacak)

• 1825 yaş arasındaki gençlerin, kadınların ve

engellilerin teşvikten yararlanma süresi 18 ay (1,5 yıl)

olacak.
• Yeni açıklanan istihdam teşviki 31.12.2020’ye kadar

uygulanacaktır.

• Yararlanma şartı: İlave olarak istihdam edilecekler,

teşviklerden yararlanabilmeleri için işe giriş tarihinden

önceki 3 ayda toplam 10 günden fazla çalışmamış

olmalıdır.

• 13 çalışanı olan imalat sanayi işyerleri, ilave olarak

istihdam edecekleri 1825 yaş arasındaki gençlerin;

ücret, SGK primleri ve vergileri, 1 yıl boyunca 1 ay

işveren tarafından, 1 ay devlet tarafından ödenecek.

(İlave istihdam edilen kişi 1 yıl çalışacak, işveren 6 ay

ücret, SGK primi ve vergi ödeyecek)

İşbaşı Eğitim Programları

• Bilişim, Enerji ve İmalat Sanayi sektörlerinde İşbaşı

Eğitim Programları 3 aydan 6 aya çıktı.

• Diğer sektörlerde 3 ay olarak uygulanmaya devam

edecek.

• Programa katılanların günlük 54 TL cep harçlıkları,

genel sağlık sigortası ve iş kazası ve meslek hastalığı

primleri devlet tarafından karşılanacak.

• İmalat Sanayi sektöründeki İşbaşı Eğitim Programına

katılan, 25 yaş arası çocuğu olan kadınlara; İşbaşı

Eğitim Programı sürecince ayrıca aylık 400 TL bakım

desteği ödenecek.

• Siber Güvenlik, Yenilenebilir Enerji, Bulut Bilişim ve

Kodlama gibi geleceğin mesleklerinde düzenlenecek

İşbaşı Eğitim Programları, 1829 yaş arası gençler için

9 ay sürecek. Günlük 75 TL cep harçlıkları, genel

sağlık sigortası ve iş kazası ve meslek hastalığı primleri

devlet tarafından karşılanacak.

MMeesslleekkii EEğğiittiimm

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye

Odalar ve Borsalar Birliği, “Mesleki Eğitim ve Beceri

Geliştirme İşbirliği Projesi (MEGİP) kapsamında İmalat

Sanayi sektörüne yönelik mesleki eğitim kursları

düzenleyecek. Teorik ve pratik eğitim 8 aya kadar

sürebilecek. Mesleki Eğitim kurslarına katılanların

günlük 54 TL cep harçlıkları, genel sağlık sigortası ve

iş kazası ve meslek hastalığı primleri devlet tarafından

karşılanacak.

• Özellikle temininde güçlük çekilen mesleklerde ve

nitelikli işgücü gerektiren sektörlerdeki mesleklerde

gençlerin, akredite edilmiş mesleki eğitim

kurumlarında kendilerine uygun zaman ve şartlarda

mesleki eğitim almaları sağlanacak. Bu kapsamda

gençlere alacakları eğitimde kullanabilecekleri kupon

verilecek. Mesleki Eğitim Kurumlarından belirli

oranlarda istihdam taahhüdü istenecektir.

GGeennççlleerree YYöönneelliikk TTeeşşvviikklleerr

• 1825 yaş arası kısmı zamanlı çalışan öğrencilerin

yetim aylıkları kesilmeyecek.

• Yeşil pasaporta sahip olan gençlerin kayıtlı çalışmaya

başladıklarında yeşil pasaportları artık iptal

edilmeyecek.

EEnnggeelllliilleerree YYöönneelliikk TTeeşşvviikklleerr

• En az %40 engelli raporuna sahip olanlar, iş

kuracağı alanda girişimcilik eğitimi sertifikasına

sahipse ve kendi işini kurmak isterse İŞKUR

tarafından verilen hibe desteği 36 bin TL’den 50 bin

TL’ye yükseliyor.
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""EELLEEKKTTRROONNİİKK SSAATTIIŞŞ SSAALLOONNUU""
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2.Temel Hizmetler

2.6.Borsacılık Faaliyetleri

* Günlük borsa bültenleri TOBB, TMO, un ve yem fabrikaları olan üyelerimize mail olarak

gönderilmektedir. Her gün yerel gazetelerde ve web sitemizde yayınlanmaktadır.

* Haftalık Bültenler web sitemizde yayınlanmaktadır.

* Aylık Bültenler Türkiye İstatistik Kurumu’na düzenli olarak gönderilmekte ve ayrıca web

sitemizde de yayınlanmaktadır.

* Yıllık bültenler TOBB’a gönderilmekte ve web sitemizde yayınlanmaktadır.

""EELLEEKKTTRROONNİİKK SSAATTIIŞŞ SSAALLOONNUU""

Borsamıza ait satış salonu 2000

yılında faaliyete geçirilmiş olup,

2015 yılı hasat sezonunda modern

teknoloji uygulanarak Elektronik

Satış Salonu haline

dönüştürülmüş ve üyelerine hizmet

vermeye başlamıştır.

Satış salonunda tamamen

teknolojik ve farklı bir uygulama ile

modernizasyon yapılarak müzayede

usulü sesli satıştan, müzayede

usulü ancak bilgisayar üzerinden

ELEKTRONİK SATIŞ SİSTEMİ ‘ne

geçilmiştir. Yine borsa Türkiye’de

bu sistemi kullanan ilk 5 borsadan

birisidir. Burada en önemli amaç

son teknolojiyi takip etmek ve daha

ileriki aşamalarda insanların

bilgisayar ortamında ürünün

değerlerini görerek alış veriş yapabilmesinin zeminini oluşturmaktır.Bu sistem, ürünün son satış anına kadar

alıcıların vermiş olduğu fiyatın gizliliği esasına dayandığından, oluşabilecek çeşitli suiistimalleri ortadan kaldırıp,

satışın hakkaniyetli bir şekilde sonuçlanmasını sağlamıştır.

Ayrıca, borsa laboratuvarında, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, yağlık ay çekirdeği, nohut, soya ve yem gibi

ürünlerin fiziksel ve kimyasal analizleri, TMO Alım kriterleri ve TSE Standartlarına göre en son teknoloji ile

yapılarak, elde edilen doğru ve güncel bilgiler ışığında üretimde rekolte ve kalite arttırılarak tarımsal kalkınma

teşvik edilmiş olacak, ileriye yönelik kurulması planlanan Elektronik Ürün Senedi Satış Piyasası ile beraber

tüccarın güvenli ortamda ticaret yapması ve ticari erişiminin hızlandırılması ile de milli ekonomiye katma değer

sağlanacaktır.



""LLAABBOORRAATTUUVVAARR""
Hasadı yapılan üreticilerimize ait mahsullerin

tarladan satışına kadar olan serüveninde

Çorum Ticaret Borsası laboratuvarı olarak;

hububat, baklagiller, yağlı tohumlar, büyükbaş

yemleri ve küçükbaş yemlerinin analizleri ile

buğdayda fiziksel analizlerin yanında; yaş

glüten, indeks,1.sedim ve gecikmeli sedim

değerlerinin de kimyasal olarak analizi

yapılmaktadır.

Yapılan analiz sonuçları Gümrük ve Ticaret

Bakanlığı’nın “Referans Yetkili Sınıflandırıcı

“olarak görevlendirdiği TMO tarafından her

sene farklı numuneler üzerinde yapılan

analizlerle kontrol edilip denetlenmektedir.

Cihaz kalibrasyonları ve analizi yapan yetkili

personelin de bu işteki yeterlilikleri ve becerileri

denetlenmektedir. Laboratuvarda kullanılan

cihazlarla yapılan analizlerde Hububata ait,

“protein, rutubet, glüten, nişasta, hektolitre

değerleri, Yem analizlerinde ise; rutubet,

protein, yağ, kül, selüloz, kalsiyum, prolin,

alanin, sistin, valin, enerji” ve Yem

hammaddeleri olarak “, arpa, buğday, tritikale,

çavdar, soya küspesi, ayçiçeği küspesi, mısır,

DDG mısır, DDG buğday kürk hayvan yemi,

kanola ve küspesi, yağlı palmiye küspesi, et ve

kemik unu” gibi materyallerinde analiz

sonuçları belirlenmektedir.
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""LLAABBOORRAATTUUVVAARR"" ""YYEETTKKİİLLİİ SSIINNIIFFLLAANNDDIIRRIICCII LLAABBOORRAATTUUVVAARRII""
Yetkili sınıflandırıcı olarak depolanacak ürünlerin sadece fiziksel analizlerinin yapıldığı bir laboratuvardır.

Ürünlerin hızlı yöntem analiz cihazlarıyla belirlenen “protein, rutubet, hektolitre, yağ oranı” gibi değerlerinin

yanında Fiziksel olarak da, “süne tahribatı, ot tohumları, embriyo kararması, kırıkcılız” tane oranları %

olarak tespit edilmekte ve bu değerlerin TMO baremine göre kalite kriterleri belirlenir. Üretici ve tüccarların

teşvik edilerek daha kaliteli ürünler yetiştirmesine destek olunmaktadır.

Lisanslı depoculukta AGRİCHECK NIR cihazı ve hektolitresi ile klasik yöntem nilemalitre kullanılmaktadır.

Fiziksel analizler için de hassas terazi ve pensler aracılığıyla analizler yapılmaktadır. Analizi yapan personelin

görevlendirilmesi, analizlerin doğruluğunun kontrolleri, Referans yetkili sınıflandırıcı olan TMO tarafından

yapılmakta ve takip edilmektedir. İhtiyaç duyulan konularda da Referans yetkilinin gözlemleri neticesinde

sürekli yenileme ve gelişme kaydedilmektedir.

Çorum Ticaret Borsası,2012 yılında gerekli teknolojik ve fiziki şartları sağlayarak, Gümrük ve Ticaret

Bakanlığı tarafından “Yetkili Sınıflandırıcı Faaliyet Belgesi” ni almıştır.
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""CCAANNLLII HHAAYYVVAANN PPAAZZAARRII""

İlimiz Kunduzdan Mahallesi 13.Pafta, 384 Ada, 20.Parselde bulunan ve 22.200 metrekarelik yüzölçümlü

arazi üzerine kurulu canlı hayvan pazarının işletmeciliği, 11 Haziran 2007 tarihinden itibaren Valilik,

Belediye Başkanlığı, Tarım İl Müdürlüğü ve Defterdarlık arasında yapılan ortak protokol ile Borsamıza

devredilmiştir. Yapılan bu protokol sonucunda ilgili yerin “Hayvan Pazarı’nın Kuruluşu ve Denetlenmesi

Tebliği” esaslarına ve “Gıda Tüzüğü ”ne uygun olarak işletilebilmesi için gereken önlemler ve çalışmalar

yapılmış ve pazara gelen vatandaşlarımızın yararlanabilmeleri için hizmetlerine sunulmuştur.

Çorum Belediyesi Etüd ve Proje müdürlüğünden gelen 26.05.2017 Tarih;97468859804.01/205 sayılı

yazı ile ; hâlihazırda Hayvan Pazarı olarak hizmet verilen yerin, imar planı değişikliği yapılarak “spor

salonu” olarak işaretlendiği, spor salonu yapılması için de 07.04.2017 tarihinde ihalesinin yapılarak

yükleniciye 09.05.2017 tarihinde yer tesliminin de yapıldığı, bu nedenlerle Köprü alan köyü sınırları

içerisinde kalan 120 ada 12151617 parsel ’de yapılmakta olan ve 16.12.2017 tarihinde yapımı

tamamlanacak Yeni Hayvan pazarı faaliyete geçene kadar, mevcut hayvan pazarının güneyinde bulunan

boşluk alanın Pazar olarak hizmet verileceğinin belirtildiği görülmüştür.

İlimizin hayvancılık sektörünün, ticaretinin ve bu yönde hizmet veren üyelerimizin bu değişiklikten

olumsuz etkilenmemeleri adına, yeni gösterilen yerde fiziki şartlar (Etrafının çevrili olmaması, su ve

elektrik bağlantılarının olmaması, zeminin asfalt olmaması, padok olmaması… v.s.) uygun olmasa

da,04.06.2007 tarihinde ilimizdeki mülki idare amirleriyle yapılan ortak protokol gereğince o tarihten

bugüne işletmeciliğini yaptığımız hayvan pazarımım karşısı olarak gösterilen açık alanda da, işgaliye

olarak aldığımız hayvan giriş ücretlerinin tam ve eksiksiz alınması mümkün olamamaktadır. Hayvan

pazarı işletmeciliği devam etmektedir.
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""CCAANNLLII HHAAYYVVAANN PPAAZZAARRII""




