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Tarihçemiz;
 
11.07.1988 yılında kurulan Ticaret Borsamız Merkez, Organize Sanayi Bölgesi, İmam Keskin 
Buğday Pazarı, Zahireciler Borsası, Viranşehir ve Siverek Tescil Bürolarımız, Gıda ve Pamuk Test 
Laboratuarlarımız ve satış salonlarımızla üyelerimize hizmet vermektedir. Yaklaşık 25 yıldır 
Meclis, yönetim ve Disiplin Kurulu Üyelerimiz ve personellerimizle üyelerimize kaliteli hizmet 
sunmayı ilke edinen Borsamız kurulduğu günden bu yana ilimizin, bölgemizin ve ekonomimizin 
ihtiyaçlarına yönelik yapmış olduğu çalışma ve faaliyetlerle adından sıkça söz ettirmiş olup bu 
yöndeki hizmetlerine halen devam etmektedir. 

Üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek  için yasaların bize verdiği yetkiler 
çerçevesinde faaliyetlerimizin kaliteden ödün vermeden zamanında ve istenen şartlarda 
yapılmasını sağlamayı ilke edinen Borsamız, Personelin sürekli eğitimi ile müşteri 
memnuniyetini üst düzeyde gerçekleştirmek, güncellenen kalite hedeflerimizle dinamik 
yapımızı korumak ve kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmeği hedeflemektedir.  
Borsamızın temel politikası; Borsamızın Ekonomik istikrarını, sürdürülebilir gelişmesini ve iyi 
yönetim uygulamalarını sergilemektir. 

Şanlıurfa Ticaret Borsamız, Güneydoğu Anadolu Projesinin hayata geçmesine paralel olarak 
ticaret borsaları arasındaki önemini her geçen gün arttırmaktadır. GAP'ın merkezi konumunda 
bulunan Şanlıurfa ilimizde Türkiye'nin tarım için en elverişli arazileri bulunmaktadır. 

GAP ile birlikte sulu tarıma geçilmeye başlanmış olsa da halen bölgedeki tarım arazilerinin sadece 
az bir kısmı sulu tarıma açılabilmiştir. Bölgenin en bereketli topraklarının bulunduğu Şanlıurfa'nın 
bile tarıma elverişli arazilerin sadece %29.7'si sulu tarıma açılmıştır. Sulu tarıma geçilmesi ile 
birlikte Şanlıurfa ve çevre illerdeki tarımsal üretimin hızla artacağı aşikârdır. 

Türkiye'de tarımsal ürünlerin çiftçiden sanayi tüketiciye geçişinde en önemli unsurlardan biri 
olan Ticaret Borsalarının önemi bölge illerinde tarımın gelişimine paralel olarak hızla artacaktır. 
Bu geçiş döneminde bölgedeki en önemli Ticaret Borsalarından olan Şanlıurfa Ticaret 
Borsasının gelişimi hızlandırmak ve konumunu sağlamlaştırmak için uzun dönemli bir plan 
dâhili hareket edilmesi gerekmektedir



Tarihçemiz;
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Vizyonumuz;
Bölgemizin tarımsal, ticari ve sosyal hayatına katkı yaparak ve yön 

vererek, bölge insanımızın birlikte hareket etme kültürü ile daha iyi 

ekonomik ve sosyal koşullarda yaşamaları için çalışmalar yapan çağdaş, 

lider, yenilikçi bir kurum olmak.

Bölgemizin cazibe merkezi olması için yapılacak her türlü girişime öncülük 

etmek, yapılan çalışmalara katkı sağlamak.

Üyelerinin, çalışanlarının ve paydaş kurum ve kuruluşlarının sürekli 

gelişimine katkıda bulunmak için tarım sektörüne uygun projeler 

hazırlayarak sonuçlarını yaygınlaştıran, böylece sosyal sorumluluk 

bilincine ulaştıran bir borsa kavramına ülke genelinde öncülük etmek

Küreselleşen dünya şatlarına uyum sağlayarak; ülke, bölge ve ilimiz 

borsacılığında verdiği hizmetlerle etkinliğini artırmak. Dünyadaki gelişme 

ve değişimleri yakından takip ederek, güçlü tarımsal politikalar 

oluşturmak. Ülkemiz Borsa politikalarına yön veren bir Borsa olmak. 
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Misyonumuz;
Kanunlar çerçevesinde, modern borsacıl ık anlayışını ve üye 

memnuniyetini ilke edinerek;

Serbest piyasa oluşumunu sağlayan, üyelerini sektörel açıdan 

bilgilendiren, sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren, bu bağlamda 

tarımsal gelişmeye ve ekonomiye katkıda bulunan ve böylece sektörde 

güçlü teknik donanımı ve yönetsel yapısıyla öncü bir Borsadır.

Güçlü kurumsal altyapısıyla, borsacılık işlemlerinde sektörel gelişmeleri ve 

teknolojik yenilikleri takip ederek, üyelerine dünya standartlarında kaliteli 

hizmet vermek, üyelerinin mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak, kurumsal 

gelişimlerini sağlamak, iş geliştirme ve hedef pazar konularında destek 

vermek amacıyla Borsamız; sahip olduğu kalite politikası, hedefleri ve 

a k r e d i t a s y o n  g e r e k l e r i n e  u y g u n  o l a r a k  b u  h i z m e t l e r i n i 

gerçekleştirmektedir.
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Kalite politikamız;
Modern borsacılık anlayışıyla, kurumsal bir yapı içerisinde, kalite yönetim 

sisteminin gerekliliklerini Yasal çerçevede uygulayarak, sürekli iyileşmeyi 

ilke edinerek,  çalışan ve üye memnuniyetini arttırmak. Sürdürülebilir 

hedeflerini gerçekleştirmek için iyi yönetim uygulamalarını sergilemek 

temel politikamızdır. 
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Önsöz;
1988 yılında kurulan Ticaret Borsamız Merkez, Organize Sanayi Bölgesi, İmam Keskin Buğday 
Pazarı, Zahireciler Borsası, Viranşehir ve Siverek Tescil Bürolarımız, Gıda ve Pamuk Test 
Laboratuarlarımız ve satış salonlarımızla üyelerimize hizmet vermektedir. Yaklaşık 25 yıldır 
Meclis, yönetim ve Disiplin Kurulu Üyelerimiz ve personellerimizle üyelerimize kaliteli hizmet 
sunmayı ilke edinen Borsamız kurulduğu günden bu yana ilimizin, bölgemizin ve ekonomimizin 
ihtiyaçlarına yönelik yapmış olduğu çalışma ve faaliyetlerle adından sıkça söz ettirmiş olup bu 
yöndeki hizmetlerine halen devam etmektedir. 

Tescil işlemlerinde borsamız işlem hacmi yönünden 2011 yılı itibariye Türkiye'deki Ticaret 
Borsaları sıralaması içerisinde 5. Sırada yer almaktadır.  Yapmış olduğumuz hizmetlerle diğer 
borsalara örnek teşkil eden bir konumdayız.  Borsamız kurulduğu yıldan bu yana yapmış 
olduğu hizmetlerle sürekli olarak kendini geliştirmek ve borsacılık anlamında ilimizin 
ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışmalar yapmaktadır. 

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin hayata geçirilmesine paralel olarak, borsalar arasındaki 
önemini koruyan borsamız, bölgedeki tarım ürünlerinin ticaret hacmini arttırmayı ve tarım 
ürünlerinin katma değerini arttıracak geliştirici faaliyetleri yürütmeyi ilke edinmiştir. 

Üretici ile sanayicileri en etkin ve güvenilir bir şekilde bir araya getirerek bütün paydaşların en 
optimum faydayı elde ederek bölgenin en güçlü borsası konumuna getirmeyi hedefleyen 
Borsamız tarımsal faaliyetlerin yanı sıra kamu yararına çeşitli çalışmalar yapmıştır. Tarımın 
gelişmesi açısından borsamız, lisanslı depoculuğun ve ürün borsalarının bilinci içerisindedir. Bu 
amaçla ilk etapta Avrupa Birliği'nden 9 milyon 370 bin euro hibe desteği ile 100.000( 100 Bin) 
tonluk hububat depolama tesisinin ilimizde kurulması için çalışmalarını sürdürüyor. 

 İkinci büyük lisanslı depoculuk projemiz ise 30.000 (30 bin) ton kapasiteli Pamuk Lisanslı Depo  
projesidir. 9 milyon 500  bin euro hibe desteği alan bu projemizin 100 bin ton kapasiteye 
çıkarılması için çalışmalarımız devam ediyor.  Çalışmalarımıza destek veren ve katkı sunan 
herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Bölgede adından söz ettiren borsamız, çiftçilerin ve sanayicilerin faydalanabileceği çeşitli 
toplantılar düzenlemektedir. Bölge ekonomisinde önemli bir yere sahip olan pamuk üretiminin 
sorunlarının masaya yatırıldığı Pamuk Çalıştayı'nı ilimizde gerçekleştirdik.  Yine pamuk 
üretiminin geleceğinin konuşulduğu ve sorunların tartışıldığı 2. Ulusal Pamuk Zirvesi'nin 
ilimizde gerçekleşmesini sağladık.  Her iki toplantının da sanayicimize ve üreticilerimize faydalı 
olduğu kanısındayız. Borsa olarak çiftçimizin mağdur olmaması ve daha çok kazanması için 
elimizden geleni yapacağız. Bu çerçevede yine çeşitli etkinlikler ve faaliyetlerimiz olacaktır. 
Sağlık alanında Esentepe ile Organize Sanayi Bölgesinde İki tane Sağlık Ocağı açarak sosyal 
projelere de imza atan Şanlıurfa Ticaret Borsası eğitim alanında ise 24 Derslik Çok Amaçlı 
lisesinin inşaatını TOBB, Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte bitirerek Eğitime sunmuştur. 
Şanlıurfa'da sanayicinin ihracatını artırmak için yine Ticaret ve Sanayi Odasıyla birlikte 2010 
yılında Şanlıurfa'da İhracatı Geliştirme Merkezi(ŞİGEM) projesi hazırlayarak sanayiciye katkıda 
bulunmanın yanı sıra yine 2011 yılında Şanlıurfa cezaevinde bulunan tutuklu yakınlarının 
ziyaret esnasında ihtiyaçlarını giderebilmesi için sosyal tesisler yapmıştır.  Esnaf ve borsa 
üyelerinin ihtiyaçları doğrultusunda borsamız tarafından Zahireciler Borsası şubemizde 
yaptırılan PTT Şubesi yaklaşık 2 yıldır hizmet veriyor. Yine borsamız tarafından İmam Keskin 
Buğday Pazarı'nda yaptırılan binamızın içerisinde tescil bürosu ve satış salonlarının yanı sıra 
PTT şubesi de bulunuyor.  Üyelerimize ve hemşerilerimize daha iyi hizmet vermek için yeni bir 
bina yapıyoruz. İki bodrum, zemin, asma kat ve 8 normal kattan oluşacak olan hizmet 
binamızın inşaat çalışmaları devam ediyor. Sanayisi ve turizmi ile her geçen gün değişen ve 
gelişen kentimizin sahip olduğu değerlerle her zaman ön planda olacağı kuşkusuzdur ancak 
ilimizin tanıtımı için yeterli çalışmalar yapılamamaktadır. Şanlıurfa'yı dünyaya tanıtmak için 
STK'larla bir araya gelip çeşitli çalışmalar yapmalı ve ilimizdeki tarihi değerlere sahip çıkmalıyız. 
Hemşerilerimizin ve bizlerin yüzünü güldüren yeni teşvik yasası ile kentimizin daha çok 
gelişeceği kanısındayız. 6. Bölgede yer alan ilimizde çeşitli yatırımlar yapılabilir ve Urfa'nın 
sanayisi daha da gelişebilir. Şanlıurfa Ticaret Borsası olarak ilimizde yatırım yapacaklara daima 
öncülük etmeye hazırız. 

Mehmet KAYA
Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı
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önetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında 
Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgeleri'ndeki oda ve 

borsa başkanları ile birlikte Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan'ı ziyaret etti.

Yönetim Kurulu Başkanımız  Mehmet Kaya, TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında Güneydoğu 
ve Doğu Anadolu Bölgeleri'ndeki oda ve borsa başkanları 
ile birlikte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a 
gerçekleştirdiği ziyaretin ardından bir açıklama yaptı.

Bölgedeki terör olaylarının bitmesi için Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan'a dileklerini bildirdiklerini belirten 
Başkan Kaya;  bu ülkede artık hiçbir annenin gözyaşı 
dökmesini istemediklerini kaydetti. Kepenk kapatmaların 
ekonomiyi olumsuz etkilediğini de ifade eden Kaya,  bu 
sorunun en kısa zamanda çözülmesi için hükümetin de 
çaba gösterdiğini belirtti. 

Geçtiğimiz gün Başbakanlık Resmi Konutu'nda 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Adalet Bakanı Sadullah 
Ergin, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ve Maliye 

Bakanı Mehmet Şimşek'in de hazır bulunduğu kabul, 
yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Kabulün ardından konutun çıkışında basın 
mensuplarına açıklama yapan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, Doğu ve Güney Doğu bölgelerindeki 45 oda 
ve borsa başkanıyla birlikte Başbakan Erdoğan ile 
görüştüklerini söyledi.

Görüşmede bölgede yaşanan sorunları ve gelişmeleri 
Başbakan'a aktarma fırsatı bulduklarını dile getiren 
Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: ''Oda ve borsa 
başkanlarımız şehirlerinde halkla iç içeler ve kendileri 
bölgelerinin kanaat önderleri konumunda. Bugün Sayın 
Başbakan'a görüş ve önerilerini aktarabilme fırsatları 
oldu. Önümüzdeki süreçte bu çerçevede mecliste grubu 
bulunan diğer üç siyasi partimizi de yine oda ve borsa 
başkanlarımızla ziyaret edeceğiz. Görüşlerimizi bütün 
siyasi partilerle paylaşacağız. Paylaştıktan sonra 
değerlendirme yapıp görüşmenin içeriği ve fikirlerimizi 
sizinle (basın mensupları) paylaşabiliriz.''
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isanslı depoya tevdi edilen tarım ürünleri, geçerli 

Llisansa sahip yetkili sınıflandırıcılar tarafından 
analiz edilir ve sınıflandırılır.

Bir ürünün lisanslı depo işletmesine teslim ve kabul 
edilmesi halinde, söz konusu ürün için ürün senedi 
düzenlenir. Teslimat sırasında ürün senedi dışında 
düzenlenen tartım makbuzu ve delil niteliğini haiz benzer 
belgeler de ürünün mülkiyetinin ispatında kullanılabilir.

Ürün senedi veya delil niteliğini haiz diğer belgeler; 
ürünün aynı miktar, cins, sınıf ve kalitede mudîye geri 
verilmesini garanti eder ve bu teslim satış değil vedia 
(emanet) anlamındadır.

Basılı ürün senetleri hükmünde olmak üzere elektronik 
ortamda da ürün senetleri oluşturulabilir.

Lisanslı depo işleticisi, mudînin talebi üzerine, hukuken 
geçerli bir mazereti olmadıkça gecikmeksizin ürünü 
teslim eder. Ürünün tesliminde bu ürüne ait ürün senedini 
geri alır ve iptal eder.

Ürünler, depolandıkları lisanslı depolardan teslim 
edilir. Ancak, ürününün teslim edilenden başka bir lisanslı 
depodan teslim alınmasına yönelik mudî talepleri, 
yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 
karşılanabilir. Ürün depodan geri alınmamışsa, ilgili 
yönetmelikte gösterilen azamî depolama süresi dolmadan 
en az otuz gün öncesinden lisanslı depo işleticisi mudîye 
mudînin eline geçecek şekilde yazılı olarak haber verir. Bu 
süre sonunda da geri alınmayan ürünün bir kısmı veya 
tamamı, ürünün niteliğine ve piyasa koşullarına uygun 
olarak lisanslı depo işleticisince satılabilir. Bu durumda 
lisanslı depo işletmesi ücretler ve masrafları düşerek geri 
kalan tutarı yedi iş günü içerisinde ilgiliye öder.

Lisanslı Depoculuk İşleyiş Şekli:

Üreticiler; mahsullerini depolayabilecekleri sağlıklı, 
güvenli ve sigortalı depo imkânı elde edebilecek, fiyatların 
düşük olduğu hasat döneminde ürünlerini satmak yerine 
lisanslı depolara koyarak karşılığında aldıkları ürün 
senetlerini teminat göstererek uygun koşullarda kredi 
kullanabilecektir. Üreticiler ayrıca, ürünlerini borsalar 
aracılığıyla pazarlayabilecek ve böylelikle ürünlerini daha 
kolay ve yüksek fiyata elden çıkarma imkânı  elde 
edecektir.Tarıma dayalı ticaret ve sanayi sektöründeki 
işletmeler; ihtiyaç duydukları ürünler için depo inşa etme 
maliyetinden kurtulacak, talep ettikleri miktar, tür ve 
kalitedeki ürünü kolaylıkla ve güvenilir bir şekilde temin 
edebilecektir. Ayrıca bu işletmeler, ürün senetleri vasıta-
sıyla olası fiyat farklılıklarından korunabilecek, risklerini 
azaltabilecek ve ihtiyaçları halinde kredi kullanabilecektir.

Yatırımcılar, depolara konulan ürünlerin karşılığında 
düzenlenen ürün senetlerini yeni bir yatırım aracı olarak 
kullanabilecektir.

Ayrıca bu sistem sayesinde; tarım ürünleri ticareti kayıt 
altına alınabilecek, kaliteli üretim teşvik edilecek, tarımsal 
üretim miktarı ve kalitesi hakkında daha kesin veriler elde 
edilebilecek ve bu alanda daha etkili politikalar oluşturula-
bilecektir. 

Lisanslı Depoculuğun Üreticilere
Faydaları  

2011 yılında Mardin'de düzenlenen törenle Operasyonel Anlaşması imzalanan 

Şanlıurfa Hububat Lisanslı Depoculuk Projemiz Bitmiş Olup İhalesi Yapılacaktır. 

Borsamız, Şanlıurfa İlinde 100 bin ton kapasiteli modern Hububat depolama 

tesisi ve laboratuarı kurarak ilde ve bölgede faaliyet gösteren bulgur, un ve 

mercimek işleme sanayi KOBİ'lerinin ihtiyaç duyduğu hammaddeyi yıl boyunca 

düzenli, kaliteli ve standart bir şekilde elde etmelerini sağlamayı hedefliyor.

Proje ile sadece depolama değil, aynı zamanda depolama faaliyeti Lisanslı 

depoculuk faaliyeti şeklinde yürütülerek üretici gelirlerinin artırılması ve hububat 

depolama zayiatının azaltılarak milli ekonomiye katkıda bulunulması amaçlanıyor.  

Projemiz temel olarak, 100 bin ton silo yapımı, akredite edilmiş laboratuar 

kurulumu, çiftçi eğitim salonu, Lisanslı depo yönetim binası, müzayede salonu gibi 

fiziki kısımları kapsadığı gibi çiftçi eğitimi gibi eğitimsel konuları da kapsamaktadır.

Akçakale Yolu üzerinde kurulacak olan Hububat Lisanslı Depomuzun 

çalışmaları bitmiş olup ihalesi yapılacaktır.  

“
”
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“
”
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icaret Borsamız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 

Tönderliğinde 30 bin tonluk Pamuk Lisanslı Deposu'nu 
İlimize Kazandırmıştır. Pamuk Lisanslı Depo Projemizin 

Operasyonel Anlaşması;  TOBB Başkanı Sayın Rifat 
Hisarcıklıoğlu'nun katıldığı bir törenle imzalandı. 

Şanlıurfa ili 2010 yılı itibariyle 205.202 ha alanda toplam 
327.830 ton üretim ile Türkiye pamuk üretiminin % 40,1'ini 
gerçekleştirmiştir. 

GAP eylem planı çerçevesinde sadece Şanlıurfa'da 2013 yılı 
itibariyle yeni sulamaya açılacak alan 284.653 ha. olup mevcut 
sulanan arazinin iki katından daha fazladır (GATEYP, 2011). 
Bunun sonucu olarak da Şanlıurfa'da üretilen pamuk 
miktarının çok yakın bir gelecekte mevcut üretimin iki veya üç 
katına çıkacağı bekleniyor.   

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI      www.sutb.org.tr

‘12
FAALİYET
RAPORU

PAMUK LİSANSLI
DEPO PROJESİ

İdare Binası

Pamuk Depolama Vaziyet

Numune Alma

Yardımcı Tesis

Kantar Binası

Ancak bu pamuğu işleyecek ve depolayacak yeterli 
kapasitede modern tesisler olmadığı için ticaret borsamızın 
girişimleri ile Şanlıurfamıza Pamuk Lisanslı Deposu kurulacak. 

Bu amaçla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile birlikte  
AB'ne “Şanlıurfa Pamuk Lisanslı Depoculuk” projesi ile 
müracaat edilerek 30.000 ton lif pamuk depolama kapasitesine 
sahip lisanslı depo projesi için 9 milyon 115 bin Avro hibe aldı. 

Bu proje kapsamında 30.000 ton lif pamuk depolayacak 
depoların inşası yanında uluslararası akredite edilmiş pamuk 
analiz laboratuarı, çiftçi eğitim tesisleri ve alım satımın 
yapıldığı müzayede salonları da inşa edilecek.  

Lisanslı depoculuk üretici sanayici ve ekonominin geneli 
açsısından birçok faydalar sağlayacak. 

Üreticiler açısından faydaları: 

1. Üreticiler ellerinde bulundurdukları pamuğu Güvenli, 
Sigortalı ve sağlıklı bir şekilde depolama imkânına 
kavuşacaklardır. 
2. Pamuk ürünü satış döneminin bütün bir yıla yayılması,
3. pamuk ürün senetlerini teminat göstererek, uygun 
koşullarda kredi temini,
4. Laboratuar koşullarında, ürün standardını belirleme, 
Ürününü satarken, çok sayıda alıcının rekabetinden 
yararlanma,
5. Üreticicinin Ürününü, fiyatların en yüksek olduğunu 
düşündüğü dönemde pazarlama,
6. Ürün senedi karşılığı yapılacak satışlarda, stopaj muafiyeti

Sistemin Diğer Faydaları;

1. Ürün senedi aracılığıyla, yatırımcılar için hisse senedi, döviz, 
altın ve faiz gibi yatırım araçlarına alternatif bir yatırım aracı 
sağlanmaktadır,
2. Lisanslı depo sistemiyle, tarım ürünlerinde, vadeli piyasalara 
geçişte alt yapı oluşturulmaktadır,
3. Elektronik ticarete büyük bir potansiyel yaratılmaktadır,
4. Ürün analizi, depolanması, sigortalanması ve kredi 
kullanılması nedeniyle, bu sektörlere yeni gelirler ve iş alanları 
kazandırılmaktadır,
5. Lisanslı depoların ve ürün ihtisas borsalarının yurt içinde ve 
dışında açacakları şubeler vasıtasıyla, ürün pazarlanmasında 
ve dağıtımında büyük kolaylıklar ve alt yapı gerçekleşmektedir.
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TAPUMUZU
VALİ GÜVENÇ'TEN

ALDIK

orsamız,  yapılacak olan yeni hizmet binasının 

Btapusunu, gerçekleştirilen törenle Şanlıurfa 
Valisi Celalettin Güvenç'ten aldı.

Yönetim Kurulu Başkanımız  Mehmet Kaya , 
Şanlıurfa İl Özel İdaresi tarafından devredilen ve borsa 
yeni hizmet binasının yapılacağı arsanın tapusunu 
Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç'ten aldı. 
Gerçekleştirilen tapu teslim töreninde İl Özel İdaresi 
Genel Sekreteri Uğur Büyükhatipoğlu, Meclis 
Başkanımız  M. Emin Aydın, Yönetim Kurulu üyeleri; 
Ahmet Göktaş, Temir Kurt ve Genel Sekreterimiz  
Mehmet Durmuş Hazır bulundu. 

Yönetim Kurulu Başkanımız  Mehmet Kaya'ya yeni 
hizmet binasının tapusunu teslim eden Şanlıurfa Valisi 
Celalettin Güvenç,  yeni hizmet binasının tüm Şanlıurfa 
için hayırlı olmasını dilerken Başkan Mehmet Kaya'ya 
yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya ise; 
“Başta Sayın Valimiz Celalettin Güvenç, Belediye 
Başkanımız Ahmet Eşref Fakıbaba ve çalışanlarına İl 
Özel İdaresi Genel Sekreteri Uğur Büyükhatipoğlu ve 
çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” 
diye konuştu. Kaya, yaklaşık 3 yıldır yeni bir hizmet 
binasının yapılması için girişimlerde bulunduklarını ve 
Şanlıurfa Valisi Güvenç'in destekleri ile de 
çalışmalarının sonuç verdiğini söyledi. Türkiye'deki 
borsalar içerisinde ilk 10'da yer aldıklarını ifade eden 
Kaya, borsa üyelerine daha kaliteli hizmet sunabilmek 
için de ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. 

Paşabağı Mahallesi'nde (Eski Koşu Meydanı)'nda 6 
bin 620 metrekare alan üzerine kurulacak olan hizmet 
binasının proje çalışmaları devam ediyor.  Önümüzdeki 
aylarda inşaat çalışmalarına başlanacak olan hizmet 
binası 9 katlı olacak. Kentin en prestijli binası olması 
beklenen yeni hizmet binamızın içerisinde 1000 kişilik 
konferans salonu, laboratuarlar ve satış salonları yer 
alacak. 

TAPUMUZU
VALİ GÜVENÇ'TEN

ALDIK
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YENİ HİZMET BİNAMIZIN
KABA İNŞAATI
BİTMİŞ DURUMDA 

icaret Borsamızın yeni hizmet binası Şanlıurfa Merkez Paşabağı 

TMahallesi adresinde 3.996,94- (3 bin 9 yüz 96 ) metrekarelik arsa 
üzerinde 12 katlı olarak inşa ediliyor.

 1077,20- ( bin 77 ) metrekare oturum alanına sahip, toplam inşaat 
kapalı alanı 14.457,27 (14 bin 457 ) metrekaredir. 

2.bodrum katında; Konferans salonu+dinlenmelik, Otopark, 1.Bodrum 
katında: İhale salonu, depolar, laburatuvar, arşiv, müştemilat,  Zemin 
katında: Ana girişler+fuayeler, 2 Adet Dükkân asma atlı ve depolu, 
1.Katında:(Tescil servisi, muhasebe, idari bürolar ve arşivler, 2.Katında 
Meclis toplantı salonu ve genel toplantı salonunun yanı sıra meclis 
başkanı ve yardımcıları odası yer alacak

 3.Katında Yönetim Kurulu başkanı,  Yönetim kurulu toplantı odası, 
basın ve idari bürolar, 4.Katında Korbey salonu, ajan odaları, laburatuvar, 
ışık odası, toplantı salonu, eğitim sınıfı, idari ve idari bürolar yer alacak

 5,6,7,8.Katlar: da bürolardan oluşacak.  Hizmet binamızın kaba inşaat 
çalışmalarının tamamı bitmiş durumda.  
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ıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Şanlıurfa Valiliği 

Gve Harran Üniversitesi'nin koordinasyonunda 
gerçekleştirilen Pamuk Tarımının Sorunları ve 

Çözüm Önerileri Çalıştayı Şanlıurfa'da yapıldı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Şanlıurfa Valiliği ve 
Harran Üniversitesi'nin ortaklaşa hazırladığı GAP Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Ulusal Pamuk Konseyi, Ticaret 
ve Sanayi Odası, Ekonomi Bakanlığı, Ticaret Borsamız, 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Karacadağ Kalkınma 
Ajansı'nın destek verdiği Pamuk Tarımının Sorunları ve 
Çözüm Önerileri Çalıştayı Şanlıurfa'da gerçekleştirildi. 
Şanlıurfa'da pamuğun etkin ve daha kaliteli yetiştirilmesi 
amacıyla El-ruha Otel'de gerçekleştirilen çalıştaya; Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa Valisi 
Celalettin Güvenç, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet 
Akyürek, Seyit Eyüpoğlu, Abdulkadir Emin Önen, Zeynep 
Karahan Uslu, Abdulkerim Gök ve İstanbul Milletvekili 
Nurettin Nebati, Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, 

Çukobirlik Genel Müdürü Ahmet Aşkar, Yönetim Kurulu 
Başkan  Yardımcımız Muzaffer Satış, Yönetim Kurulu 
Üyeleri;  Ahmet Göktaş,Cemal Yıldız, Meclis Üyesi Ali Çiçek 
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası  Başkanı Sabri Ertekin, 
çiftçiler, çırçır fabrikalarının sahipleri, sektör temsilcileri ve 
işadamları katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının 
okunmasıyla başlayan Pamuk Çalıştayı, pamuğu anlatan 
slayt gösterisi ile devam etti. Çalıştayda bir konuşma yapan 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Türkiye 
pamuk üretiminin %40'nın Şanlıurfa'da yapıldığına dikkat 
çekerek pamuğun bundan sonra beyaz altın değil de beyaz 
elmas olarak nitelendirilmesi gerektiğini vurguladı. Pamuk 
tarımının sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu 
toplantıda açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcımız Muzaffer Satış, bu organizasyonu yapan 
kuruluşlara teşekkür ederek GAP'ın başkenti olan 
Şanlıurfa'da böyle bir çalıştayın yapılmasının umut verici 
olduğunu söyledi. 
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önetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya;  Pamukta 

Ybaşlayacak lisanslı depoculuk sistemi ile tarım 
ürünleri üreticilerinden tüccara, sanayiciden 

yatırımcıya kadar tüm kesimler için yeni bir dönemin 
başlayacağını söyledi.

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, Şanlıurfa 
Ticaret Borsası'nın da şirket ortağı olduğu ve inşaat 
çalışmalarının tamamlandığı Ege Tarım Ürünleri Lisanslı 
Depoculuk A.Ş.'ye gerçekleştirdiği ziyaret sonucu bir 
açıklama yaptı.  Başkan Kaya; lisanslı depoculuk ile yeni bir 
dönemin başlayacağının altını çizerek; 

“Sistem ile üretici ürünü lisanslı depoya koyacak. Bunun 
karşılığında aldığı belge ile bankalardan kredi almak dahil 
birçok işlem yapacak. İstediği zaman ise ürününü 
hedeflediği fiyattan satacak. Tüccar stok maliyetinden 
kurtulacak. Üreticiden aldığı ürünü daha kolay şekilde 
pazarlayacak. Sanayici hammadde tedarikinde sıkıntı 
yaşamayacak. İstediği nitelik ve miktarda ürünü lisanslı 
depodan temin edebilecek.” diye konuştu. Şanlıurfa'da da 
Borsa'nın girişimleri ile lisanslı depoların kurulacağını 
hatırlatan Kaya, amaçlarının Türkiye ve Şanlıurfa 
ekonomisine katkıda bulunmak ve çiftçiyi ve sanayiciyi 

korumak olduğunu aktardı. 
İnşaat çalışmaları tamamlanan ve önümüzdeki aylarda 

faaliyete geçmesi beklenen ELİDAŞ'ı ziyaret edenler 
arasında Meclis Başkanmızı Mehmet Emin Aydın, Yönetim 
Kurulu Başkanımız  Mehmet Kaya, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcımız Muzaffer Satış, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet 
Göktaş, Cemal Yıldız, pamuk meslek grubundan Meclis 
Başkan Yardımcısı Halil Alkan, Meclis Üyesi Ali Çiçek ve 
Genel Sekreter Mehmet Durmuş  yer aldı. 

 30 dönüm arazi üzerine kurulu 15 bin metrekare depo 
alanı, 3 bin metrekare laboratuar, kantar ve idare binası 
olmak üzere 18 bin metrekare kapalı alana sahip ELİDAŞ'ın 
ortakları arasında İzmir Ticaret Borsası, Vadeli İşlem ve 
Opsiyon Borsası, Balıkesir Ticaret Borsası, İş Yatırım 
Menkul Değerler, Denizbank, Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankası, Şanlıurfa Ticaret Borsası, İzmir Ticaret Odası, 
İMKB Takas ve Saklama Bankası, Manisa Ticaret Borsası, 
Gaziantep Ticaret Borsası, Ödemiş Ticaret Borsası, Söke 
Ticaret Borsası, Tariş Pamuk Birliği, Tariş Üzüm Birliği, Ege 
İhracatçı Birlikleri'ne bağlı EDEKATAŞ, Salihli Ticaret 
Borsası, Turgutlu Ticaret Borsası, Alaşehir Ticaret Borsası 
yer alıyor.

ORTAĞI OLDUĞUMUZ
ELİDAŞ’IN AÇILIŞINI
GERÇEKLEŞTİRDİK

PAMUK ÇALIŞTAYI’NI
İLİMİZDE GERÇEKLEŞTİRDİK
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son derece önemlidir.  Önümüzdeki yıl 
destekleme primi verilmez ise pamuk 
üretimi yok seviyesine gelecektir. Peki, 
işletme kapasitesini artırmak veya 
modernize etmek isteyen çırçırcı bu 
durumda ne yapacaktır. Yeterli pamuk 
bulamayacaktır işleme için ve iflas 
edecektir. Çırçır işletmesi ve çiftçinin 
önünü görebilmesi için bu şarttır. Bu çok 
yıllık sistem ABD' de uygulanmaktadır. 
Pamuk toplama işçiliğindeki yüksek fiyat 
ve işçi bulmada yaşanan sıkıntıların 
devam etmesi nedeniyle makineli 
hasada geçiş zorunlu hale gelmiştir. 
Ancak bu makineli hasatta var olan 
toplamdaki yaprak karışımı kirliliğinin 
de önüne geçilmek zorundayız.  Pamuk 
toplama makineleri ithalatındaki sayı 
kısıtı ortadan kaldırılmalıdır.  Özellikle 
gelişmiş ülkelerde organik pamuktan 
yapılan tekstil ürünlerinin tercih 

edilmesi sebebiyle, organik pamuk 
üretimi ülkemizde teşvik edilmeli ve 
artırılmalıdır.” diye konuştu.
Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç ise; 
Pamuğun Şanlıurfa için çok önemli 
olduğunun altını çizerek “Şanlıurfa'da 
siyasetçi ya da vali iseniz pamuğu 
sevmek zorundasınız.”dedi.  Vali Güvenç; 
pamukta yeni ufuk ve vizyon elde ederiz 
diye düşünüyorum. İyi bir dönemde, 
yokluğun varlığı dönüştüğü bir 
dönemdeyiz. Üzerinde oturduğumuz bir 
cevheri daha iyi yönetme ve tartışma 
ortamında bu ovaya, sadece Şanlıurfa 
değil Türkiye sahip çıkmalı el birliğiyle 
yönetmeliyiz ve dolayısıyla geleneksel 
anlayışımızı bırakmalıyız, yoksa heba 
ederiz bütün emekleri. 1 milyon 500 bin 
hektar alanı sulama alanına kavuşturma 
hedefimiz var. GAP Bölgemizde bir 
cumhuriyet proje olan GAP Projesi 

büyük bir ivme kazanmıştır.” diye 
konuştu. Vali Güvenç; Şanlıurfa'da 
modern anlamda 4 adet çırçır 
fabrikasının kurulacağı müjdesini 
vererek ; “Toplantılar sonucu Şanlıurfa 
dışındaki yatırımcılarla bir araya gelip 
hem kaliteli pamuk üretmeli hem 
toprağın ve suyun kıymetini bilmeli hem 
de iş ortaklığı yapmalıyız.” dedi.  
Çiftçilerin enerji ile ilgili sıkıntılarına da 
değinen Vali Güvenç; “yer altı enerji 
maliyetleri çiftçilerimizin belini büküyor. 
Sulama yaparken kaçak elektrik 
kullanmamalıyız. Terör ve kaçak elektrik 
en önemli handikap huzur ve kayıtlı 
ekonomiye geçeceğiz. Bu bölge GAP'la 
birlikte çok büyüyecek ve Amerikalıda 
Ege'lide bu bölgeye gelip yatırım 
yapacak.” diye konuştu.
Toplantıya katılan Şanlıurfa Milletvekili 
Zeynep Karahan Uslu ise; pamuğun 
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2. ULUSAL PAMUK ZİRVESİNİN
İLİMİZDE YAPILMASINI SAĞLADIK
lusal Pamuk Konseyinin bu yıl 

Uikincisini düzenlediği ve 
“Türkiye'de Pamuk Üretiminin 

Geleceği” konulu Ulusal Pamuk Zirvesi;  
Şanlıurfa Valiliği, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Ticaret 
Borsamızın  koordinatörlüğünde 
Şanlıurfa'da başladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının 
okunmasıyla başlayan Pamuk zirvesinde 
ilk olarak katılımcılara Pamuk konulu 
sinevizyon gösterisi sunuldu. Yönetim 
Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya; GAP 
Bölgesi ve Şanlıurfa'da bulunan pamuk 
üreticilerinin sorunlarını anlatarak, 
çırçır fabrikası sahiplerinin destekleme 
alamadığını ve onlara üvey evlat 
muamelesi yapıldığını söyledi. Başkan 
Kaya; “Türkiye pamuk üretimi son 
yıllarda her yıl düşme göstermiştir. Bu 
düşüşün çok daha dramatik olmasını ise 

GAP bölgesi pamuk üretimindeki artış 
engellemiştir.  2010-2011 sezonu 
itibariyle Şanlıurfa tek başına lif 
pamuğun (balya) % 40,1'ini 
gerçekleştirmektedir. Bu artışa rağmen 
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine 
göre, 2010-2011 sezonunda Türkiye 729 
bin ton pamuk ithal etti ve bunun 
karşılığı 2 milyar doların üzerinde döviz 
ödedi. Ülkemiz pamuk üretiminde kendi 
kendine yeter bir ülke durumuna 
gelmek zorundadır. Hepimizin bildiği 
gibi yılda yaklaşık 1 milyon ton pamuk 
ihraç eden Hindistan'ın aldığı  ihraç 
yasağı kararı bir anda pamuk 
piyasasında dalgalanmalara yol 
açmıştır. İhraç yasağını bir iki gün içinde 
kaldırmakla beraber gene de etkisi 
olmuştur.  Bu da gösteriyor ki tekstil 
sanayi için pamukta kendi kendine yeter 
ülke olmak zorundayız.” diye konuştu. 

Pamukta istenilen düzeye ulaşabilmek 
için üreticiden iplikçiye varıncaya kadar 
var olan sorunların çözüme 
kavuşturulması gerektiğini aktaran 
Başkan Kaya;  “Çırçırcı sorunu (tam bir 
üvey evlat) her konuda herkes çırçırcıyı 
suçluyor. Teşvik yok, hibe yok ancak 
çırçır işletmelerinin çok büyük kısmı 
modernize olmaya muhtaçtır. Bu 
işletmelerin desteklenmesi gerekir.” 
dedi. Pamuğun iptidai depolarda ve ya 
açıkta sundurma altında depolanmakta 
olduğunu ve pamuğun toz, toprak gibi 
faktörler nedeni ile fiziki ve kalite 
kayıplarına maruz kaldığını aktaran 
Kaya, kurulacak lisanslı pamuk 
depolarının bu anlamda büyük bir önem 
teşkil ettiğini vurguladı.  Kaya; 
“Destekleme primleri en az 5 yıllık 
bazda açıklanmalıdır. Bu çiftçinin ve 
çırçırcının önünü görebilmesi açısından 
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GAP bölgesi pamuk üretimindeki artış 
engellemiştir.  2010-2011 sezonu 
itibariyle Şanlıurfa tek başına lif 
pamuğun (balya) % 40,1'ini 
gerçekleştirmektedir. Bu artışa rağmen 
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine 
göre, 2010-2011 sezonunda Türkiye 729 
bin ton pamuk ithal etti ve bunun 
karşılığı 2 milyar doların üzerinde döviz 
ödedi. Ülkemiz pamuk üretiminde kendi 
kendine yeter bir ülke durumuna 
gelmek zorundadır. Hepimizin bildiği 
gibi yılda yaklaşık 1 milyon ton pamuk 
ihraç eden Hindistan'ın aldığı  ihraç 
yasağı kararı bir anda pamuk 
piyasasında dalgalanmalara yol 
açmıştır. İhraç yasağını bir iki gün içinde 
kaldırmakla beraber gene de etkisi 
olmuştur.  Bu da gösteriyor ki tekstil 
sanayi için pamukta kendi kendine yeter 
ülke olmak zorundayız.” diye konuştu. 

Pamukta istenilen düzeye ulaşabilmek 
için üreticiden iplikçiye varıncaya kadar 
var olan sorunların çözüme 
kavuşturulması gerektiğini aktaran 
Başkan Kaya;  “Çırçırcı sorunu (tam bir 
üvey evlat) her konuda herkes çırçırcıyı 
suçluyor. Teşvik yok, hibe yok ancak 
çırçır işletmelerinin çok büyük kısmı 
modernize olmaya muhtaçtır. Bu 
işletmelerin desteklenmesi gerekir.” 
dedi. Pamuğun iptidai depolarda ve ya 
açıkta sundurma altında depolanmakta 
olduğunu ve pamuğun toz, toprak gibi 
faktörler nedeni ile fiziki ve kalite 
kayıplarına maruz kaldığını aktaran 
Kaya, kurulacak lisanslı pamuk 
depolarının bu anlamda büyük bir önem 
teşkil ettiğini vurguladı.  Kaya; 
“Destekleme primleri en az 5 yıllık 
bazda açıklanmalıdır. Bu çiftçinin ve 
çırçırcının önünü görebilmesi açısından 
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ürüne dönüştüğü andan itibaren 
hayatımıza giren bir ürün olduğunun 
altını çizerek, insan hayatının 
vazgeçilmez bir ürünü olan pamuğun 
kaynak ülkelerinden birinin Türkiye ve 
Türkiye'de de Şanlıurfa olduğunu 
söyledi. Uslu; “Hükümetimiz 5 milyar 
desteklemenin 1 milyarını pamuğa 
vermiştir. Daha güçlü ve verimli bir 
üretim mekanizması için aynı zamanda 
ihraç malı olan pamuğun kalitesini 
birlikte arttıracağız.” dedi. 
Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ise; 
“Urfa'da pamuğu ekmeye başladığımız 
yıllardan bu yana nereden nereye 
geldiğimizi Devletin sağladığı katkıları 
Ülkemizdeki durumu beraber yaşadık. 
Suruç çiftçilerimizin sulama ile ilgili 
durumu yeni değil. Suruç çiftçisi sulama 
sorunundan dolayı pamuk üretimini 
bıraktı. Bu yıl beyaz altın pamuk 
Çukurova'yı ve Ege'yi ihya etti. 

Şanlıurfa'yı da ihya edecek ve farklı bir 
şekilde ayağa kaldıracaktır” dedi. 
Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Barış 
Kocagöz, Türkiye'nin önemli bir pamuk 
üreticisi olduğunu belirterek pamuğun 
stratejik bir ürün olduğunu ve uygun 
üretim koşullarına uygun olduğunu 
söyledi. Kocagöz, kendilerine destek 
veren Şanlıurfa Valiliği'ne ve diğer 
yetkililere de teşekkür etti.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Bitkisel Üretim Genel Müdürü Talat 
Şentürk;  “Son yıllarda pamuk ekimi ve 
üretimi gittikçe gelişiyor. Türkiye 75 
milyon Türkiye nüfusunu artı 30 milyona 
yakın turisti doyuruyor ve 15 milyar 
dolar ihracat gerçekleştiriyoruz. 
Bununla beraber büyük firma ve işletme 
sayısında artış oldu.”  dedi.

Konuşmaların ardından Şanlıurfa 
Özelinde GAP bölgesi pamuk sorunları, 

Türkiye'de ve Dünyada ve pamuğun 
pamuklu tekstilin genel durumu, Türkiye 
pamuk üretimindeki gelişmeler, 
sıkıntılar ve çözüm önerileri ve pamuk 
üretiminde sürdürülebilirlik, Ulusal 
pamuk üretimi ve politikaları ve Türkiye 
tekstil ve konfeksiyon dış ticareti 
konuları tartışıldı.
Pamuk sektörünün önemli isimlerini bir 
araya getiren zirveye Şanlıurfa Valisi 
Celalettin GÜVENÇ, , Şanlıurfa 
Milletvekilleri Zeynep Karahan USLU ve 
Yahya AKMAN, Ulusal Pamuk Konseyi 
Başkanı Barış KOCAGÖZ, Ticaret 
Borsası Başkanı Mehmet KAYA, 
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Sabri Ertekin, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürü Mahmut ÖKTEN, 
Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Ahmet YILMAZ çırçır fabrikası sahipleri 
ve çevre illerden gelen Ticaret Borsası 
başkanları ve çiftçiler katıldı.
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BORSA'DAN
ÜRETİCİLERE

UYARI 

BORSA'DAN
ÜRETİCİLERE

UYARI 
önetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya; 2012 

Yyılı Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil 
Fark Ödemesi Desteğinden yararlanmak isteyen 

üreticileri,  uygulama tebliğinde belirtilen hususlara 
dikkat etmeleri gerektiği yönünde uyardı.

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, yaptığı 
yazılı açıklamada;  Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve 
Destekleme Modeline göre 2012 yılı Yağlı Tohumlu 
Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine 
ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği 
(tebliğ no:2012/42) kapsamında fark ödemesi 
desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerin ve 
üreticilerin; İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğüne kayıtlarını yaptırmaları gerektiği söyledi.

Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu 
tarafından, 2012 yılı ürünü fark ödemesi desteği 
miktarlarının kilogram başına; kütlü pamuk (yurt 
içerisinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar) 46 
Kr, yağlık ayçiçeği için 24 Kr, soya fasulyesi için 50 Kr, 
kanola için 40 Kr, dane mısır için 4 Kr, aspir için 40 Kr, 

zeytinyağı için 50 Kr, buğday, arpa, çavdar, yulaf, 
tritikale 5 Kr, çeltik, kuru fasulye, mercimek ve nohut 
için 10 Kr olarak belirlendiğini kaydeden Başkan Kaya, 
“Fark ödemesi desteğinden yararlanmak isteyen 
üreticilerin başvuru başlangıç tarihi 1 Ekim 2012, son 
başvuru tarihi ise kütlü pamuk (yurt içerisinde 
üretilen sertifikalı tohumları kullananlar), yağlık 
ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola ve aspir için 1 Nisan 
2013; dane mısır, buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, 
çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek için fatura 
başlangıç tarihi 1 Mayıs 2012, son başvuru tarihi ise 30 
Nisan 2013'tür” dedi.  

Yıl içerisinde üretimi sağlanan hububat ve baklagil 
fark ödemesi desteğinden faydalanacak üreticilerin 
son başvuru tarihlerini geçirmemesi gerektiğini de 
aktaran Başkan Kaya, Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat 
ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine ilişkin Bakanlar 
Kurulu Kararı Uygulama Tebliği'nin de tüm üretici, 
çiftçi ve tacirlere hayırlı olmasını diledi. 

!
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ürüne dönüştüğü andan itibaren 
hayatımıza giren bir ürün olduğunun 
altını çizerek, insan hayatının 
vazgeçilmez bir ürünü olan pamuğun 
kaynak ülkelerinden birinin Türkiye ve 
Türkiye'de de Şanlıurfa olduğunu 
söyledi. Uslu; “Hükümetimiz 5 milyar 
desteklemenin 1 milyarını pamuğa 
vermiştir. Daha güçlü ve verimli bir 
üretim mekanizması için aynı zamanda 
ihraç malı olan pamuğun kalitesini 
birlikte arttıracağız.” dedi. 
Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ise; 
“Urfa'da pamuğu ekmeye başladığımız 
yıllardan bu yana nereden nereye 
geldiğimizi Devletin sağladığı katkıları 
Ülkemizdeki durumu beraber yaşadık. 
Suruç çiftçilerimizin sulama ile ilgili 
durumu yeni değil. Suruç çiftçisi sulama 
sorunundan dolayı pamuk üretimini 
bıraktı. Bu yıl beyaz altın pamuk 
Çukurova'yı ve Ege'yi ihya etti. 

Şanlıurfa'yı da ihya edecek ve farklı bir 
şekilde ayağa kaldıracaktır” dedi. 
Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Barış 
Kocagöz, Türkiye'nin önemli bir pamuk 
üreticisi olduğunu belirterek pamuğun 
stratejik bir ürün olduğunu ve uygun 
üretim koşullarına uygun olduğunu 
söyledi. Kocagöz, kendilerine destek 
veren Şanlıurfa Valiliği'ne ve diğer 
yetkililere de teşekkür etti.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Bitkisel Üretim Genel Müdürü Talat 
Şentürk;  “Son yıllarda pamuk ekimi ve 
üretimi gittikçe gelişiyor. Türkiye 75 
milyon Türkiye nüfusunu artı 30 milyona 
yakın turisti doyuruyor ve 15 milyar 
dolar ihracat gerçekleştiriyoruz. 
Bununla beraber büyük firma ve işletme 
sayısında artış oldu.”  dedi.

Konuşmaların ardından Şanlıurfa 
Özelinde GAP bölgesi pamuk sorunları, 

Türkiye'de ve Dünyada ve pamuğun 
pamuklu tekstilin genel durumu, Türkiye 
pamuk üretimindeki gelişmeler, 
sıkıntılar ve çözüm önerileri ve pamuk 
üretiminde sürdürülebilirlik, Ulusal 
pamuk üretimi ve politikaları ve Türkiye 
tekstil ve konfeksiyon dış ticareti 
konuları tartışıldı.
Pamuk sektörünün önemli isimlerini bir 
araya getiren zirveye Şanlıurfa Valisi 
Celalettin GÜVENÇ, , Şanlıurfa 
Milletvekilleri Zeynep Karahan USLU ve 
Yahya AKMAN, Ulusal Pamuk Konseyi 
Başkanı Barış KOCAGÖZ, Ticaret 
Borsası Başkanı Mehmet KAYA, 
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Sabri Ertekin, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürü Mahmut ÖKTEN, 
Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Ahmet YILMAZ çırçır fabrikası sahipleri 
ve çevre illerden gelen Ticaret Borsası 
başkanları ve çiftçiler katıldı.
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önetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya; 2012 

Yyılı Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil 
Fark Ödemesi Desteğinden yararlanmak isteyen 

üreticileri,  uygulama tebliğinde belirtilen hususlara 
dikkat etmeleri gerektiği yönünde uyardı.

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, yaptığı 
yazılı açıklamada;  Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve 
Destekleme Modeline göre 2012 yılı Yağlı Tohumlu 
Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine 
ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği 
(tebliğ no:2012/42) kapsamında fark ödemesi 
desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerin ve 
üreticilerin; İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğüne kayıtlarını yaptırmaları gerektiği söyledi.

Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu 
tarafından, 2012 yılı ürünü fark ödemesi desteği 
miktarlarının kilogram başına; kütlü pamuk (yurt 
içerisinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar) 46 
Kr, yağlık ayçiçeği için 24 Kr, soya fasulyesi için 50 Kr, 
kanola için 40 Kr, dane mısır için 4 Kr, aspir için 40 Kr, 

zeytinyağı için 50 Kr, buğday, arpa, çavdar, yulaf, 
tritikale 5 Kr, çeltik, kuru fasulye, mercimek ve nohut 
için 10 Kr olarak belirlendiğini kaydeden Başkan Kaya, 
“Fark ödemesi desteğinden yararlanmak isteyen 
üreticilerin başvuru başlangıç tarihi 1 Ekim 2012, son 
başvuru tarihi ise kütlü pamuk (yurt içerisinde 
üretilen sertifikalı tohumları kullananlar), yağlık 
ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola ve aspir için 1 Nisan 
2013; dane mısır, buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, 
çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek için fatura 
başlangıç tarihi 1 Mayıs 2012, son başvuru tarihi ise 30 
Nisan 2013'tür” dedi.  

Yıl içerisinde üretimi sağlanan hububat ve baklagil 
fark ödemesi desteğinden faydalanacak üreticilerin 
son başvuru tarihlerini geçirmemesi gerektiğini de 
aktaran Başkan Kaya, Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat 
ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine ilişkin Bakanlar 
Kurulu Kararı Uygulama Tebliği'nin de tüm üretici, 
çiftçi ve tacirlere hayırlı olmasını diledi. 
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önetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, Meclis Başkan 

YYardımcımız Halil Alkan,  Yönetim Kurulu ve Meclis 
üyelerimizle birlikte Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 

ve Borsamız üyesi olan çırçır fabrikası sahiplerine Türkiye ve 
Şanlıurfa'da yetişen pamuğun GDO'suz olduğunu gösteren 
“GMO FREE” (GDO İÇERMEZ)  etiketlerini dağıttı. Çırçır fabrikası 
sahipleri ile bir süre sohbet eden Başkan Kaya, Dünyada genetik 
değişikliğe uğratılmış (GDO)  tohumdan pamuk üretmeyen en 
büyük pamuk üreticisi konumundaki Türkiye'nin bu özelliğini 
giyim ürünlerine taşımak üzere önemli bir adım attığını ve 
Şanlıurfa Ticaret Borsası üyeleri çırçır fabrikası sahiplerinin de 
bu uygulamaya geçmesinin faydalı olacağına dikkat çekti. 
Başkan Kaya; “Pamuk üreticimizin dünyadaki rakip üreticileri 
ile rekabet dezavantajını ortadan kaldırmak için maliyetleri 
düşürücü tedbirler yanında markalaşmaya da büyük önem 
verilmelidir. Dünyada pamuk üretiminin yarısı GDO'lu tohumla 
yapılıyor. Türkiye'de ise yasal sınırlama nedeniyle pamuk 
üreticileri GDO'lu üretim yapamıyor. Bu uygulama aynı 
zamanda pamuk üreticilerine de büyük fırsatlar yaratıyor. 
Şanlıurfa da pamuk üretiminde oldukça önemli bir yer kaplıyor.

Bu nedenle Ticaret Borsamız üyelerinin de GMO FREE (GDO 
İçermez) etiketini kullanmalarının faydalı olacağı kanısındayım. 
Bu uygulamanın pamuk üreticilerine ve tüm çalışanlara hayırlar 
getirmesini diliyorum” diye konuştu. Her üyeye 2 bin adet 
etiketin dağıtılacağını ifade eden Kaya, üyelerin talepleri 
doğrultusunda yeniden etiket bastırabileceklerini kaydetti. 
Çırçır fabrikası sahipleri de Şanlıurfa'da yetişen pamuğun çok 
kaliteli olduğunu belirterek Şanlıurfa Ticaret Borsası tarafından 
yapılan bu uygulama için Başkan Kaya'ya teşekkür etti.

Borsamız tarafından 2012 yılında bastırılan bir milyon etiket, 
borsa üyesi olan bütün çırçır fabrikası sahiplerine ücretsiz 
dağıtıldı. 

P A M U K Ç U L A R I M I Z I N
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Ulusal Pamuk Konseyi tarafından pamuk balyalarından başlamak 
üzere,  pamuktan mamul tüm tekstil ve konfeksiyon ürünlerine 
“GMO FREE” (GDO İÇERMEZ) ibaresinin etiket olarak yazılması 
projesi Borsamız tarafından da  uygulanmaya başladı.
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önetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, Meclis Başkan 

YYardımcımız Halil Alkan,  Yönetim Kurulu ve Meclis 
üyelerimizle birlikte Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 

ve Borsamız üyesi olan çırçır fabrikası sahiplerine Türkiye ve 
Şanlıurfa'da yetişen pamuğun GDO'suz olduğunu gösteren 
“GMO FREE” (GDO İÇERMEZ)  etiketlerini dağıttı. Çırçır fabrikası 
sahipleri ile bir süre sohbet eden Başkan Kaya, Dünyada genetik 
değişikliğe uğratılmış (GDO)  tohumdan pamuk üretmeyen en 
büyük pamuk üreticisi konumundaki Türkiye'nin bu özelliğini 
giyim ürünlerine taşımak üzere önemli bir adım attığını ve 
Şanlıurfa Ticaret Borsası üyeleri çırçır fabrikası sahiplerinin de 
bu uygulamaya geçmesinin faydalı olacağına dikkat çekti. 
Başkan Kaya; “Pamuk üreticimizin dünyadaki rakip üreticileri 
ile rekabet dezavantajını ortadan kaldırmak için maliyetleri 
düşürücü tedbirler yanında markalaşmaya da büyük önem 
verilmelidir. Dünyada pamuk üretiminin yarısı GDO'lu tohumla 
yapılıyor. Türkiye'de ise yasal sınırlama nedeniyle pamuk 
üreticileri GDO'lu üretim yapamıyor. Bu uygulama aynı 
zamanda pamuk üreticilerine de büyük fırsatlar yaratıyor. 
Şanlıurfa da pamuk üretiminde oldukça önemli bir yer kaplıyor.

Bu nedenle Ticaret Borsamız üyelerinin de GMO FREE (GDO 
İçermez) etiketini kullanmalarının faydalı olacağı kanısındayım. 
Bu uygulamanın pamuk üreticilerine ve tüm çalışanlara hayırlar 
getirmesini diliyorum” diye konuştu. Her üyeye 2 bin adet 
etiketin dağıtılacağını ifade eden Kaya, üyelerin talepleri 
doğrultusunda yeniden etiket bastırabileceklerini kaydetti. 
Çırçır fabrikası sahipleri de Şanlıurfa'da yetişen pamuğun çok 
kaliteli olduğunu belirterek Şanlıurfa Ticaret Borsası tarafından 
yapılan bu uygulama için Başkan Kaya'ya teşekkür etti.

Borsamız tarafından 2012 yılında bastırılan bir milyon etiket, 
borsa üyesi olan bütün çırçır fabrikası sahiplerine ücretsiz 
dağıtıldı. 
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Ulusal Pamuk Konseyi tarafından pamuk balyalarından başlamak 
üzere,  pamuktan mamul tüm tekstil ve konfeksiyon ürünlerine 
“GMO FREE” (GDO İÇERMEZ) ibaresinin etiket olarak yazılması 
projesi Borsamız tarafından da  uygulanmaya başladı.
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Borsamız  Meclis Üyesi Ali Çiçek 
ise, pamukta kirliliği önleme 
komisyonu oluşturduklarını 
belirterek; “Bu komisyonla köy köy 
dolaştık. Pamuğun naylon torbalara 
konmasını engellemeye çalıştık. 
Yaptığımız çalışmalar sonuç verdi 
ve pamuğumuz artık temiz 
toplanıyor.” dedi. 

ÇALIŞMALAR
SONUÇ VERDİ
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PAMUK KİRLİLİĞİNİ

ÖNLEME KOMİSYONU

OLUŞTURDUK

anlıurfa Ticaret Borsası'nda ŞStandart1 beyaz preseli pamuk 2 
lira 70 kuruştan işlem gördü.

Şanlıurfa Ticaret Borsası Organize 
Sanayi Bölgesi Şubesi'nde Şanlıurfa 
Valisi Celalettin Güvenç'in katılımı ile 
korbey satışı gerçekleştirildi.
Alıcı ile satıcının bir araya geldiği korbey 
satışında Standart1 beyaz preseli pamuk 
2 lira 70 kuruştan işlem gördü.
Şanlıurfa Ticaret Borsası Organize 
Sanayi Bölgesi Şubesi Pamuk Pazarı'nda 
gerçekleştirilen korbey satışına 
Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mahmut 
Ökten, Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis 
Başkan Yardımcısı Halil Alkan, Meclis 
Üyesi Ali Çiçek, çırçır fabrikası sahipleri 
ve çiftçiler katıldı.

BORSA'DA KORBEY SATIŞI

Yeni sezonun tüm üreticilere hayırlı 
olmasını dileyen Şanlıurfa Valisi 
Celalettin Güvenç, pamuk rekoltesinin 
geçen yıla yakın olacağını tahmin 
ettiklerini söyledi. Pamuk fiyatlarının 
yükselmesini temenni ettiklerini aktaran 
Güvenç; “çiftçimiz artık pamuğu temiz 
toplamaya başladı. Pamuk bize Allah'ın 
bir nimetidir. Gereksiz sulamanın önüne 
geçeceğiz ve makineli tarım yapmaya 
başlayacağız. Hedefimiz dünya 
piyasalarında mahcup olmayacağımız 
pamuğu satmak. Sulanan arazimiz her 
geçen gün artıyor ve Şanlıurfa tekstilin 
patronluğuna ortak olacak.” diye 
konuştu.

PAMUKTA REKOLTE
GEÇEN YILA YAKIN OLACAK
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Borsamız  Meclis Üyesi Ali Çiçek 
ise, pamukta kirliliği önleme 
komisyonu oluşturduklarını 
belirterek; “Bu komisyonla köy köy 
dolaştık. Pamuğun naylon torbalara 
konmasını engellemeye çalıştık. 
Yaptığımız çalışmalar sonuç verdi 
ve pamuğumuz artık temiz 
toplanıyor.” dedi. 

ÇALIŞMALAR
SONUÇ VERDİ
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BAŞKANIMIZ
TANZANYA’DA

ÇEŞİTLİ
İNCELEMELERDE

BULUNDU

ıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Ekerle 

GTanzanya'ya bir ziyaret gerçekleştiren Yönetim 
Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya; Tanzanya'daki 

Türk yatırımlarının giderek arttığını söyledi.
Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya; Gıda Tarım 

ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ferhat Şelli ve 
beraberindeki heyet ile birlikte Tanzanya'ya bir ziyaret 
gerçekleştirerek çeşitli incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaretin ardından bir açıklama yapan 
Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya; Türkiye'nin ve 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın; verimli ve geniş 
tarım arazileri bulunmasına rağmen yeterince 
değerlendirilemeyen Tanzanya'ya destek olduklarını 
belirterek Tanzanya'daki Türk, yatırımlarının da giderek 
arttığını aktardı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'in 
Tanzanya'daki yetkilileri tarım konusunda 
bilgilendirdiklerini belirten Kaya; “Türkiye ve Tanzanya, 
başta sulama yatırımları olmak üzere, ülkenin coğrafi 
şartlarına göre yapılabilecek tarımsal faaliyetler, bilinçli 
gübre ve tarımsal ilaç kullanımı, tarım arazilerinin 
işlenmesi ve personel eğitimi konularında işbirliğine 
gidiyor. Sayın Bakanımız Mehdi Eker de Tanzanya Tarım, 
Gıda Güvenliği ve İşbirliği Bakanı Christopher 'ı ve 

beraberindekiler tarım konusunda bilgilendirdi. Sayın 
Bakanımız daha sonra Türk Büyükelçilik konutunda 
Tanzanya'da bulunan Türk işadamlarıyla bir araya gelerek 
sorunlarını dinledi ve sorunların çözümü noktasında 
gerekli çabayı göstereceklerini söyledi.  Bakanımızın 
burada gösterdiği duyarlılık ve hassasiyet bizi çok 
gururlandırdı.” dedi.

Tanzanya temasları çerçevesinde Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in katılımıyla 
Tanzanya'nın Darüsselam şehrinde gerçekleştirilen 
Karma Ekonomik Komisyon 1. Dönem Toplantısı'na 
katıldığını da ifade eden Kaya; burada iki ülke arasında 
ekonomik ve tarımsal işbirliği imkanlarının da 
değerlendirildiğini söyledi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker,  Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Ferhat Şelli ve beraberindeki heyer ile birlikte 
Darusselam'da bulunan Türk Feza Okulu'nu da ziyaret 
ettiklerini belirten Kaya; burada Vakıf Başkanı Turgay 
Serik ve Genel Müdür İbrahim Bıçakçı'dan da okul ile ilgili 
bilgiler aldıklarını aktardı.

Tanzanya ziyaretinin çok olumlu ve verimli geçtiğini 
ifade eden Kaya; Tanzanya'nın Darüsselam şehrinde 
düzenlenen Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışına da 
katıldıklarını söyledi. 
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Y
önetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya,  vergi 
dairelerinin maliye ve borsaların kardeş kuruluşlar 
olduklarını söyledi.

Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanı Cuma Sağlam ve 
beraberindekiler, 23. Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde 
Yönetim Kurulu Başkanımız  Mehmet Kaya'yı makamında 
ziyaret etti.  Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden 
Kaya, borsanın çalışmaları hakkında Cuma Sağlam ve 
beraberindekilere bilgi verdi. Başkan Kaya, Maliye ve vergi 
dairelerinde çalışan insanların işlerinin çok zor olduğunu 
söyledi.  Vergi Haftasını kutlayan Kaya,  vergi dairelerinin ve 
maliyelerin kardeş kuruluşlar olduğunun altını çizdi. 

Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanı Cuma Sağlam ise; 
kendilerini ağırladıkları için Yönetim Kurulu Başkanımız 
Mehmet Kaya'ya teşekkür ederek vergi haftası etkinlikleri 
hakkında bilgi verdi.  Sağlam, Vergi Haftasının 1990 yılından 
beri 27 Şubat ve 4 Mart tarihleri arasında kutlandığını 
kaydetti.  Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde 
Şanlıurfa'daki kurum ve kuruluşları, stk'ları ziyaret 
ettiklerini aktaran Sağlam, vergilerin ödeme noktasında 
kurumların desteklerini beklediklerini söyledi. Ülke 
gelirinin büyük bir kısmının vergilerden oluştuğunun altını 
çizen Sağlam, ülkemizdeki insanların vergilerini ödeme 
noktasında duyarlı olmaları gerektiğini söyledi.    

BAŞKAN KAYA;

KARDEŞ
KURULUŞUZ

BAŞKAN KAYA;

KARDEŞ
KURULUŞUZ

““ ““
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orsamız, Türkiye pamuğunun 

B%41'ni karşılayan Şanlıurfa'da 
Pamuk lisanslı deposunun hayata 

geçirilmesi için kolları sıvadı. 
Şanlıurfa'da 100 bin tonluk lisanslı 

Hububat Deposu Projesi Avrupa Birliği 
tarafından kabul edilen Borsamız,  şimdi 
de pamuk lisanslı deposunun kurulması 
için çalışmalarını sürdürüyor. 

Borsamızı ziyaret eden AK Parti 
Milletvekili Zeynep Karahan Uslu'ya 
Borsanın çalışmaları hakkında bilgi 
veren Yönetim Kurulu Başkanımız 
Mehmet Kaya,  kurum olarak başarılı 
çalışmalara imza attıklarını belirtti. 
Başkan Kaya, Şanlıurfa'da üretilen 
pamuk miktarının çok yakın bir 
gelecekte mevcut üretimin iki veya üç 
katına çıkacağının beklendiğini ifade 
ederek pamuğu işleyecek ve 

depolayacak yeterli kapasitede modern 
tesislerin olmadığını bu nedenle 
Şanlıurfa'da 30 bin tonluk pamuklu 
lisanslı deposunun kurulması için 
çalışmalarının devam ettiğini söyledi.  
Avrupa Birliği'ne toplamda 122 proje 
sunulduğunu bu projelere üst kuruluş 
olan TOBB aracılığı ile başvuru 
yapıldığını aktaran Başkan Kaya, 
“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 
belirlediği 7 projeden sadece Şanlıurfa 
Ticaret Borsası'nın sunduğu proje kabul 
edildi.  Projemizin kabul edilmesinde 
sayın vekilimiz Zeynep Karahan 
Uslu'nun destekleri oldu kendilerine 
teşekkür ediyoruz. Türkiye hala pamuk 
ithal ediyor. Bu nedenle Türkiye 
pamuğunun %41'lik bir bölümünü 
karşılayan Şanlıurfa'mız için bu proje 
önemli bir yer teşkil etmektedir.  Bu 

projeniniz ilimize, çiftçimize ve tüm 
Şanlıurfa'mıza hayırlı olmasını 
diliyorum.” diye konuştu. 

Şanlıurfa Milletvekili Zeynep Karahan 
Uslu ise, Avrupa Birliği'ne sunulan 
Pamuk Lisanslı Deposu Projesi'nin 
kabul edilmesinin mutluluk verici 
olduğunun altını çizdi. Bu projenin 
Şanlıurfa'ya kazandırılması için Ticaret 
Borsası'nın çok çaba sarf ettiğini de 
belirten Karahan Uslu, Şanlıurfa'ya 
hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti 
de dile getirdi.

Ziyaretin ardından Meclis Başkanımız 
M. Emin Aydın, Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mehmet Kaya, Zeynep 
Karahan Uslu'ya borsaya olan katkıları 
ve ziyaretleri anısına bir plaket takdim 
etti. 

ŞANLIURFA, PAMUK LİSANSLI DEPOSUNA KAVUŞUYOR

ZEYNEP KARAHAN USLU
PROJEMİZE KATKIDA BULUNDA
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icaret Borsamızda sezonun ilk 

Tkütlü pamuğu 2,5 (2 lira 50 kuruş) 
TL'den işlem gördü. İlk pamuk 

üreticisi altınla ödüllendirildi.
Şanlıurfa'nın Hancığaz Köyü'nde yılın 

ilk kütlü pamuğunu üreten Fadıl 
Yılmaztekin isimli çiftçi, Meclis 
Başkanımız Mehmet Emin Aydın ve 
Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet 
Kaya tarafından altın ile ödüllendirildi.

Şanlıurfa Ticaret Borsası Merkez 
Binası Satış Salonu'nda gerçekleştirilen 
ihaleye bir çok firma katılım gösterdi. 
Burada bir konuşma yapan Yönetim 
Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, 
sezonun ilk mahsulünün satışını 
yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını 

belirtirken yeni sezonun tüm çiftçilere 
hayırlı olmasını diledi. Şanlıurfa'nın 
Türkiye'nin pamuk üreminin %41'lik bir 
bölümünü karşıladığını ifade eden 
Başkan Kaya, Şanlıurfa pamuğunun ege 
pamuğu kadar kaliteli olduğunu söyledi.

Üreticilerin pamukları naylon 
torbalara doldurmasından yakınan Kaya, 
çiftçileri de sanayicilere temiz pamuk 
satması yönünde uyardı.  Pamuk girdi 
fiyatlarının çok yüksek olduğuna da 
değinen Kaya, pamuğun stratejik bir 
ürün olduğunu ve bu nedenle pamuk 
desteklemelerinin arttırılmasını 
gerektiğini kaydetti. 

Fiyatların düşük olması nedeniyle 
çiftçinin mağdur durumda olduğunun 

altını çizen Kaya,  bu yılki pamuk 
fiyatının 1,5 (1 lira 50 kuruş) TL'nin altına 
düşmemesini temenni ettiklerini söyledi. 

İhaleye; Külahlı Pamuk tekstil, 
Melikler Tarım Tekstil, Ferhat Tekstil 
A.Ş. Aslanoğlu Tekstil Ltd. Şti. ve Yıldız 
Tekstil olmak üzere 5 firma katıldı. 

Sezonun ilk kütlü pamuğunu 2,5 (2 
lira 50 kuruş ) TL'den satın alan Ferhat 
Tekstil Sahibi Ali Çiçek ise, pamuk 
üreticisi Fadıl Yılmaztekin'e teşekkür 
etti. Çiçek de, üreticilerin pamukları 
temiz bir şekilde toplaması gerektiğini 
ve destekleme fiyatlarının arttırılması 
gerektiğini söyledi. 

Y I L I N
İLK PAMUK ÜRETİCİSİNİ

A L T I N L A 
ÖDÜLLENDİRDİK
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ŞANLIURFA, PAMUK LİSANSLI DEPOSUNA KAVUŞUYOR

ZEYNEP KARAHAN USLU
PROJEMİZE KATKIDA BULUNDA

36-37

icaret Borsamızda sezonun ilk 

Tkütlü pamuğu 2,5 (2 lira 50 kuruş) 
TL'den işlem gördü. İlk pamuk 
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Y I L I N
İLK PAMUK ÜRETİCİSİNİ

A L T I N L A 
ÖDÜLLENDİRDİK
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anlıurfa Ticaret Borsası yönetim Kurulu ŞBaşkanı Mehmet Kaya, Şanlıurfa Ticaret 
Borsası tarafından AB'ye sunulan 100 bin 

tonluk Hububat Lisanslı Depo Projesi'nin ihale 
aşamasında olduğunu söyledi.
Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Kaya, Şanlıurfa Ticaret 
Borsası tarafından AB'ye sunulan ve 9 milyon 
500 bin avro'luk hibe desteği ile onaylanan 
Hububat Lisanslı Depo Projesi'nin ihale 
aşamasında olduğunu ve yine AB tarafından 
onaylanan 30 bin tonluk Pamuk Lisanslı Depo 
Projesi çalışmalarının ise devam ettiğini söyledi.
AB Delegasyonu, Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı çalışanları,  Şanlıurfa Ticaret Borsası 
tarafından AB'ye sunulan Pamuk Lisanslı Depo 
Projesi ve Hububat Lisanslı Depo Projesi'nin yer 
tespiti ve yapılabilirlik çalışması için Şanlıurfa 
Ticaret Borsası'na ziyarette bulundu. Heyet, 
Şanlıurfa temasları çerçevesinde Tarihi 
Göbeklitepe kazılarını ve Halepli Bahçe 
Mozaiklerini ziyaret etti.

38-39

akanlar Kurulu Kararıyla 

Byürürlüğe konulan 
Pamukların Kontrolüne Dair 

Tüzük uyarınca pamukçulara “ e 
imza” zorunluluğu ve birçok yenilik 
getiriliyor. 

Bakanlar Kurulu Kararıyla 
yürürlüğe konulan Pamukların 
Kontrolüne Dair Tüzük ile ilgili 
Şanlıurfa Ticaret Borsası ve 
Ekonomi Bakanlığı Şanlıurfa Ürün 
Denetmenleri Gurup Başkanlığı 
tarafından bir toplantı düzenlendi.  
Toplantıya Ekonomi Bakanlığı 
Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü 
M. Zihni Doğan, Bölge Müdür 
Yardımcısı Osman Taşdemir, Meclis 
Üyemiz Ali Çiçek, Yönetim Kurulu 
Üyesi Cemal Yıldız ve çırçır ve prese 
fabrikaları temsilcileri katıldı. 

Ekonomi Bakanlığı Güneydoğu 
Anadolu Bölge Müdürü M. Zihni 
Doğan,  Bakanlar Kurulu kararı ile 
pamukların kontrolüne ilişkin 
yayınlanan tebliğle ilgili 
pamukçulara bilgi verdi.  Çırçır 
fabrikalarının mutlaka lisanslı 
pamuk ustası bulundurması 
gerektiğini kaydeden Doğan, 
“Bakanlar Kurulu Kararıyla 

yürürlüğe konulan Pamukların 
Kontrolüne Dair Tüzük uyarınca 
tasnif ve kontrolü zorunlu olan 
pamukların ihracatında, ithalatında 
ve iç piyasa kontrollerinde 
uygulanacak usul ve esasları 
düzenlemek üzere Pamukların 
Kontrolüne İlişkin 15 Temmuz 2012 
tarihinde yürürlüğe girecek olan 
Tebliğe göre pamukçulara “ e İmza” 
zorunluluğu getiriliyor ve e- imzası 
bulunmayan firmalar işlem 
yapamayacak.” diye konuştu.  

Yayınlanan tebliğin beraberinde 
birçok yenilik ve değişiklik 
getirdiğini aktaran Doğan, çırçır 
fabrikalarında mutlaka ışık odası 
bulunması ve sorumlu denetçinin 
olması gerektiğini söyledi.  Sorumlu 
denetçisi ve e imzası bulunmayan 
çırçır fabrikalarının işlem 
yapamayacağını kaydeden Doğan, 
Ekonomi Bakanlığı tarafından hem 
sorumlu denetçilere hem de Pamuk 
ustalarına eğitim verileceğini 
aktardı. Doğan, Lisanslı pamuk 
ustalığı belgesi almak için kursların 
önümüzdeki günlerde başlayacağını 
söyledi. 

EKONOMİ
BAKANLIĞI
İLE BİRLİKTE 
PAMUKÇULARI

“E -İMZA”
HAKKINDA
BİLGİLENDİRDİK



ŞANLIURFA TİCARET BORSASI      www.sutb.org.tr

‘12
FAALİYET
RAPORU

AB DELEGASYONU
LİSANSLI DEPO PROJELERİYLE
İLGİLİ İNCELEMELERDE BULUNDU

anlıurfa Ticaret Borsası yönetim Kurulu ŞBaşkanı Mehmet Kaya, Şanlıurfa Ticaret 
Borsası tarafından AB'ye sunulan 100 bin 

tonluk Hububat Lisanslı Depo Projesi'nin ihale 
aşamasında olduğunu söyledi.
Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Kaya, Şanlıurfa Ticaret 
Borsası tarafından AB'ye sunulan ve 9 milyon 
500 bin avro'luk hibe desteği ile onaylanan 
Hububat Lisanslı Depo Projesi'nin ihale 
aşamasında olduğunu ve yine AB tarafından 
onaylanan 30 bin tonluk Pamuk Lisanslı Depo 
Projesi çalışmalarının ise devam ettiğini söyledi.
AB Delegasyonu, Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı çalışanları,  Şanlıurfa Ticaret Borsası 
tarafından AB'ye sunulan Pamuk Lisanslı Depo 
Projesi ve Hububat Lisanslı Depo Projesi'nin yer 
tespiti ve yapılabilirlik çalışması için Şanlıurfa 
Ticaret Borsası'na ziyarette bulundu. Heyet, 
Şanlıurfa temasları çerçevesinde Tarihi 
Göbeklitepe kazılarını ve Halepli Bahçe 
Mozaiklerini ziyaret etti.

38-39

akanlar Kurulu Kararıyla 

Byürürlüğe konulan 
Pamukların Kontrolüne Dair 

Tüzük uyarınca pamukçulara “ e 
imza” zorunluluğu ve birçok yenilik 
getiriliyor. 

Bakanlar Kurulu Kararıyla 
yürürlüğe konulan Pamukların 
Kontrolüne Dair Tüzük ile ilgili 
Şanlıurfa Ticaret Borsası ve 
Ekonomi Bakanlığı Şanlıurfa Ürün 
Denetmenleri Gurup Başkanlığı 
tarafından bir toplantı düzenlendi.  
Toplantıya Ekonomi Bakanlığı 
Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü 
M. Zihni Doğan, Bölge Müdür 
Yardımcısı Osman Taşdemir, Meclis 
Üyemiz Ali Çiçek, Yönetim Kurulu 
Üyesi Cemal Yıldız ve çırçır ve prese 
fabrikaları temsilcileri katıldı. 

Ekonomi Bakanlığı Güneydoğu 
Anadolu Bölge Müdürü M. Zihni 
Doğan,  Bakanlar Kurulu kararı ile 
pamukların kontrolüne ilişkin 
yayınlanan tebliğle ilgili 
pamukçulara bilgi verdi.  Çırçır 
fabrikalarının mutlaka lisanslı 
pamuk ustası bulundurması 
gerektiğini kaydeden Doğan, 
“Bakanlar Kurulu Kararıyla 

yürürlüğe konulan Pamukların 
Kontrolüne Dair Tüzük uyarınca 
tasnif ve kontrolü zorunlu olan 
pamukların ihracatında, ithalatında 
ve iç piyasa kontrollerinde 
uygulanacak usul ve esasları 
düzenlemek üzere Pamukların 
Kontrolüne İlişkin 15 Temmuz 2012 
tarihinde yürürlüğe girecek olan 
Tebliğe göre pamukçulara “ e İmza” 
zorunluluğu getiriliyor ve e- imzası 
bulunmayan firmalar işlem 
yapamayacak.” diye konuştu.  

Yayınlanan tebliğin beraberinde 
birçok yenilik ve değişiklik 
getirdiğini aktaran Doğan, çırçır 
fabrikalarında mutlaka ışık odası 
bulunması ve sorumlu denetçinin 
olması gerektiğini söyledi.  Sorumlu 
denetçisi ve e imzası bulunmayan 
çırçır fabrikalarının işlem 
yapamayacağını kaydeden Doğan, 
Ekonomi Bakanlığı tarafından hem 
sorumlu denetçilere hem de Pamuk 
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tespiti konusunda Şanlıurfa'nın 
köylerinde bulunan tarım alanlarında 
süne ile mücadelede çeşitli çalışmalar 
yaptığını söyledi.

Şanlıurfa Ticaret Borsası Buğday 
pazarı Toplantı Salonu'nda 
gerçekleştirilen toplantıya;  Gıda Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürü Yardımcısı 
Derviş Göçer, Meclis Başkanımız M. 
Emin Aydın, Yönetim Kurulu Başkanımız 
Mehmet Kaya, Zahireciler Borsası 
Dernek Başkanı Mustafa  Ertürk,  
Ticaret Borsası üyeleri, konu uzmanları 
ziraat mühendisleri ve zahireciler 
borsası esnafı katıldı.
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icaret Borsamız, Gıda Tarım ve 

THayvancılık il Müdürlüğü'nün 
ortaklaşa düzenlediği toplantıda 

Zahireciler Borsası Esnafına hububat 
hastalıkları hakkında bilgi verildi.

Ticaret Borsamız,  Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğü Bitkisel 
Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü 
koordinatörlüğünde; Şanlıurfa Buğday 
Pazarı Zahireciler Borsası esnafına 
hububat hastalıkları hakkında bilgi 
verildi.

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Mehmet Kaya, çiftçilerin özellikle 
hububattaki süne ile ilgili sorunlarının 
olduğunu aktararak, zahireciler 
borsası esnafı aracılığıyla çiftçilerin bu 
konuda bilgilendirilmesi için böyle bir 

toplantıyı düzenlediklerini söyledi.  
Bitki hastalıkları konusunda çiftçilerin 
çok dikkatli olması gerektiğini belirten 
Başkan Kaya,  hastalıklarla 
mücadelede çiftçilerin, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık il Müdürlüğü'nden destek 
alması gerektiğini ifade etti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü 
Yardımcısı Derviş Göçer ise, 2012 
yılının hasat sezonuna yaklaşıldığını 
hatırlatarak, sünenin bulunduğu 
alanların Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğü tarafından tespit edildiğini 
söyledi.  Şanlıurfa Ticaret Borsası'nın 
Urfa'nın lokomotifi olduğunu belirten 
Göçer,  toplantının burada yapılmasının 
önemini vurguladı. Harran Ovası'nın 
Şanlıurfa'nın kalbi olduğunun altını 

SÜNE MÜCADELESİNDE

çizen Göçer, ekmeklik buğdayın 
merkezinin de Şanlıurfa olduğunu 
söyledi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğü'nden Ziraat Yüksek 
Mühendisi Mehmet Mamay ise;  Süne 
Mücadelesi kapsamında, süneye 
rastlanılan tarım arazileri ile ilgili 
köylerde bulunan muhtarlıklara 
tebligat gönderildiğini muhtarla 
aracılığıyla çiftçilerin bilgilendirildiğini 
aktardı. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğü tarafından 18 ekip 
kurulduğunu ve bu ekiplerde yer alan 
48 ziraat mühendisinin bulunduğunu 
belirten Mamay, görevlendirilen 
mühendislerin Nisan ayından beri süne 

SÜNE MÜCADELESİNDE

SONA DOĞRU
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Platformu'nun 11. Planlama ve Koordinasyon 
Toplantısı, Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Yerel Rekabet Gücünün
Geliştirilmesi Platformu

vrupa Birliği'nin mali desteği ile 

ABirleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNPD) tarafından 

yürütülen ve Bilim ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı'nın da nihai ulusal 
faydalanıcısı olduğu “Şanlıurfa 
Sanayi'sinin Yeniden Yapılandırılması 
Projesi” kapsamında oluşturulan 
Şanlıurfa Rekabet Gücünün 
Geliştirilmesi Platformu'nun 11. 
Planlama ve Koordinasyon Toplantısı 
Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç'in 
Başkanlığında ve Karacadağ Kalkınma 
Ajansı ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Şanlıurfa El Ruha Otel'de 
gerçekleştirilen toplantıya Şanlıurfa 
Valisi Celalettin Güvenç, Belediye 
Başkan Yardımcısı Fevzi Yücetepe, Eski 
Maliye ve Gümrük Bakanı Prof. Dr. 
Ekrem Pakdemirli, Karacadağ Kalkınma 

Ajansı Genel Sekreteri İlhan Karakoyun, 
Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet 
Kaya, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı E. Sabri Ertekin, Ziraat Odası 
Başkanı Ahmet Eyüpoğlu, Manisa Celal 
Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Pakdemirli ve çok sayıda iş 
adamı katıldı. 

Gerçekleştirilen toplantıda geçtiğimiz 
haftalarda açıklanan yeni Teşvik 
Yasası'nın yanı sıra gündemdeki olaylar 
değerlendirildi.

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet 
Kaya, AK Parti'nin iktidara geldiği 
günden beri Türkiye'de çok ciddi 
değişimlerin olduğunu ve Türkiye'nin 
her anlamda çok ilerlediğini söyledi.  
Eğitim sorunlarına da değinen Başkan 
Kaya, yıllardır yaşanan türban 
sorununun ve İmam Hatip Liseleri'ndeki 

kat sayı engelinin AK Parti Hükümeti 
tarafından çözüme kavuşturulduğunu 
ifade etti.  Hükümetin insanları 
çalışmaya teşvik etmek için çalışmalar 
yaptığını ifade eden Başkan Kaya,  
yıllardan beri çözüm bekleyen 
sorunlarla uğraşmanın çok zor 
olduğunu da sözlerine ekledi.

Sıcak ve samimi bir ortamda 
gerçekleştirilen toplantıda Eski Maliye 
ve Gümrük Bakanı Prof. Dr. Ekrem 
Pakdemirli ise; eğitimin en büyük 
zenginlik olduğunun altını çizerek 
eğitime çok yatırım yapılması gerektiğini 
kaydetti.  Pakdemirli, yeni 
üniversitelerin kurulması ve 
öğrencilerin daha çok meslek liselerine 
yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı. 

11. ŞUGERYEP11. ŞUGERYEP11. ŞUGERYEP

42-43“ÇİFTÇİNİN MAĞDUR 
OLMASINI İSTEMİYORUZ”
Borsamızdan Çiftçilere Destek

önetim Kurulu Başkanımız  Mehmet Kaya, Şanlıurfa'daki 

Yçiftçilere her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını 
belirterek çiftçinin mağdur olmasını istemediklerini 

söyledi.
Yönetim Kurulu Başkanımız  Mehmet Kaya, kendisini 

makamında ziyaret eden Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Mehmet 
Akyürek ve beraberindekiler; Şanlıurfa Ak Parti İl Başkan 
Yardımcısı Mehmet Büyükfırat, İl Genel Meclis Üyesi Mustafa 
Palmanak ve Ak Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Eriten'e 
Borsanın çalışmaları hakkında bilgi verdi.  Gerçekleştirilen 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mehmet Kaya, Şanlıurfa'daki çiftçilerin mağdur 
olmasını istemediklerini ve çiftçiye gereken desteği vermek için 
Akyürek ve Şanlıurfa'nın diğer milletvekilleri ile sürekli irtibat 
halinde olduklarını ve çiftçiye yardımcı olmak için ellerinden 
geleni yapacaklarını vurguladı. 

Ticaret Borsası'nı ziyarette bulunan Akyürek ise, 
Şanlıurfa'daki en büyük sorunun kaçak elektrik kullanımı 
olduğuna dikkat çekerek bundan sonra abonesi bulunmayan 
vatandaşın elektrik kullanamayacağını söyledi.     Akyürek, 
Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 300 bin ton kapasiteli 
hububat deposunun yaptırılacağını ve 30 bin tonluk kapasitenin 
Viranşehir'e ayrıldığını belirtti.  Akyürek, ayrıca Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı tarafından pamuk destekleme alımlarının 
arttırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği müjdesini verdi. 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Akyürek 
ve beraberindekilere  gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı 
teşekkür etti.  

Ziyaret sırasında;  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız 
Muzaffer Satış, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Göktaş ve Genel 
Sekreter Yardımcısı Ali Satış da hazır bulunurken İmam Keskin 
Buğday Pazarı Dernek Başkanı M. Emin Mizan, Zahireciler 
Borsası Başkanı Mustafa Ertürk, Şire Pazarı Dernek Başkanı 
Mahmut Akar da Akyürek ve Başkan Kaya'ya pazarcıların 
sorunları hakkında bilgi verdi. 
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MUZAFFER SATIŞ, AKADEMİSYENLERİ

MERCİMEKTEKİ TEBEŞİRLEŞME İLE

İLGİLİ BİLGİLENDİRDİ
önetim Kurulu Başkan Yardımcımız Muzaffer Satış, 

Ymercimekte son dönemlerde yaşanan tebeşirleşmeden 
dolayı bölgedeki çiftçilerin buğday üretimine 

yöneldiğini söyledi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar 
ve Politikalar Genel Müdürlüğü GAP Tarımsal ve Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü tarafından düzenlenen  "Mercimekte 
Tebeşirleşme ve Çözüm Önerileri" adlı toplantıda konuşan 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Muzaffer Satış, son 
yıllarda mercimekte yaşanan tebeşirleşme nedeniyle 
bölgede bulunan çiftçilerin buğday üretimine yöneldiğini 
söyledi. 
Satış, mercimekte oluşan tebeşirleşmenin kaliteyi 
azalttığına da dikkat çekerek, ihracatta da fiyat düşüklüğüne 
neden olduğunu belirtti.  Mercimekte oluşan 
tebeşirleşmenin %5'i geçmesi durumunda %40'lık bir fiyat 
düşüşüne neden olduğunu da aktaran Satış,  bölgedeki 
çiftçinin artık mercimek ekiminden vazgeçtiğini söyledi.  
Özellikte Harran ve Akçakale ilçelerinde mercimekteki 

tebeşirleşme oranının az olduğunu ve bu oranın Adıyaman, 
Bozova bölgelerinde daha da arttığını kaydeden Satış, “ Bun 
yükseklikten mi yoksa havada bulunan nem oranından mı 
kaynaklanıyor bunu araştırmalıyız. Tütüne uygulanan 
kotanın ardından Adıyaman Bölgesi'ndeki çiftçiler 
mercimeğe yöneldi. Sulamaya açılan alanlarda artık çiftçi 
mercimek üretiminden tamamen vazgeçecek.” diye konuştu. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar 
ve Politikalar Genel Müdürlüğü GAP Tarımsal ve Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü Koordinatörlüğünde GAP Tarımsal ve 
Araştırma Enstitüsü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 
toplantıya; GAP Tarımsal ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. 
Hüseyin Aslan, Prof. Dr. Abuzer Yücel, Diyarbakır Zirai 
Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü'nden Vedat 
Karaca, Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma İstasyonu 
Müdürlüğü uzmanları ve Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Bitki Koruma Bölümü akademisyenleri katıldı. 

YILIN İLK ÜRETİCİSİNİYILIN İLK ÜRETİCİSİNİ

ALTINLA
ÖDÜLLENDİRDİKÖDÜLLENDİRDİK

orsamızda yılın ilk mahsulü arpa, 0.64 TL'den 

Bsatıldı. İlk arpa üreticisi altın ile ödüllendirildi.

2012 yılının ilk mahsulü arpa,  Borsamızda  satışa 
sunuldu. Harran İlçesi'ne bağlı Koyunluca Köyü'nde 
Mehmet Çakır tarafından üretilen arpa, Ticaret Borsası 
Buğday Pazarı Satış Salonu'nda gerçekleştirilen ihale ile 
Mehmet Ökten'e satıldı.  İlk arpa üretici Mehmet Çakır, 
Şanlıurfa Meclis Başkanı M. Emin Aydın ve Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Muzaffer Satış tarafından altın 
ile ödüllendirildi.

Meclis Başkanımız Mehmet Emin Aydın,  ilk arpa 
üreticisi Mehmet Çakır'ı kutlayarak, Şanlıurfa'daki ekili  
alanların oldukça iyi olduğunu aktardı.  Çiftçileri bitki 

hastalıklarına karşı uyaran Aydın, özellikle süne 
mücadelesinde dikkatli olunması gerektiğini söyledi. 

2012 yılının tüm çiftçilere bereket getirmesini dileyen 
Başkan Aydın, arpa ürününde olduğu gibi buğdayda da 
aynı verimi beklediklerini söyledi. 

Şanlıurfa Zahireciler Borsası Başkanı Mustafa Ertürk 
ise; Mehmet Çakır isimli çiftçiyi tebrik ederek, “ Yılın ilk 
mahsulünü satışa sunduk. Arpadaki verim oldukça iyi. 
Tüm çiftçilerimizin kazancı bol olsun” diye konuştu. 

İlk mahsulünü satışa sunmanın heyecanını yaşayan 
çiftçi Mehmet Çakır ise; “ Ürünümü burada satışa 
sundum. İlk ürünü satmanın heyecanını yaşıyorum. 
Hububat fiyatlarının düşmesini istemiyoruz.” diye konuştu. 

İhaleye yaklaşık 60 firma katılım gösterdi. 
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anlıurfa'da faaliyet gösteren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne Şbağlı Şanlıurfa Ticaret Borsası ile Ticaret ve Sanayi Odalar müşterek 
toplantısı Birecik Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yapıldı. 

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar 
Kanunun Oda Muamelat Yönetmenliğinin 81. maddesi gereğince aynı ilde 
bulunan oda ve borsa yönetim kurullarının 4 ayda bir gerçekleştirdiği 
toplantıda Şanlıurfa konuşuldu.

Ticaret Borsası temsilcileri ile Şanlıurfa, Birecik, Siverek Ticaret ve 
Sanayi Odaları ŞUTSO Viranşehir temsilcililiklerinin hazır bulunduğu 
toplantıda Şanlıurfa ilinin ve ilçelerinin ekonomik, ticari durumunun yanı 
sıra mevcut durumu da konuşuldu, sorunların çözümü için istişarede 
bulunuldu.

Gerçekleşen toplantıya, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ahmet Göktaş, 
Cemal Yıldız,  Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı E.Sabri Ertekin, 
Başkan Yardımcısı Cem Göncü, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Öğretmen, 
Genel Sekreter Faruk Yaşar, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ateş, 
Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sadettin Bilgin, Siverek Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı S.Serdar Bucak, ŞUTSO Viranşehir Temsilcisi A.Halim 
Tepret ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.
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Y
önetim Kurulu Başkanımız Mehmet 
Kaya; batıdaki illerde birçok kadın 
kooperatifi bulunduğunu 

hatırlatarak Şanlıurfa'da da kadın 
kooperatifleri sayısının arttırılması 
gerektiğini söyledi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından; kadın çiftçilere götürülen 
eğitim ve yayım çalışmalarının 
sonuçlarını görmek, tarımsal konularda 
kadın çiftçilerin 
performanslarını 
değerlendirmek ve 
kendilerine olan 
güven duygularını 
geliştirmek 
amacıyla her yıl 
geleneksel olarak 
gerçekleştirilen  
“Kadın Çiftçiler 
Yarışıyor” 
Projesi'nin Şanlıurfa 
elemelerine katılan 
Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mehmet 
Kaya; yarışmaya 
katılan kadınları medeni cesaretlerinden 
dolayı kutladı. 
Başkan Kaya, bölgemizdeki kadınların 
erkeklerden daha çok çalıştığını ve yine 
bölgemizde tarlalarda sürekli emek 
harcayanların kadınlar olduğunun altını 
çizerek  “ Kadınlarımız çok emek 
harcamalarına rağmen sosyal 
etkinliklerde geri plana itiliyor.” diye 
konuştu. 
Batıdaki illerde birden çok kadın 

URFA’DA
DAHA ÇOK
KADIN
KOOPERATİFİ
KURULMALI

KADIN KOOPERATİFLERİ
ARTTIRILMASI İÇİN
TALEPTE BULUNDUK

kooperatifi bulunduğunu belirten Başkan 
Kaya; “ Birkaç ay önce Şanlıurfa 
Milletvekilimiz Zeynep Karahan Uslu bu 
konu ile ilgili önemli bir girişimde 
bulundu. Borsamızı arayarak kadın 
çiftçilerimize sahip çıkılması gerektiğini 
belirten Sayın Uslu, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı nezdinde 
girişimlerde bulunup üst düzey müsteşar 
yardımcıları, genel müdürler ve daire 

başkanları ile çeşitli 
toplantılar düzenledi.  
Şanlıurfa'da Kadın 
Kooperatifinin kurulması 
için çalışma başlattı. 
Toplantıdan sonra 
Şanlıurfa'ya gelen yetkililer, 
yaptıkları incelemeler 
sonucu Tülmen Köyü'nde 
bir kadın kooperatifi kurdu. 
Sayın Uslu, daha çok kadın 
kooperatifinin kurulması ve 
desteklenmesi için çok çaba 
sarf ediyor.” diye konuştu.  
Gerçekleştirilen çalışmalar 
nedeni ile Şanlıurfa 

Milletvekili Zeynep Karahan Uslu'ya Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
çalışanlarına teşekkür eden Kaya, 
kadınların Urfa'da çok önemli bir yere 
sahip olduklarını söyledi.  Medeni 
cesaretlerinden dolayı kadınları tebrik 
eden Kaya, kadınların bilinçli ve 
teknolojik yöntemlere uygun şartlarda 
çalışma yapmalarını temenni ettiklerini 
belirtti. 
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eclis Üyelerimiz, Meclis Başkanımız  Mehmet Emin 

MAydın Başkanlığı'nda bir araya geldi.

Ticaret Borsamız Toplantı Salonu'nda, Mehmet Emin Aydın 
Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda;  Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme Kurumu Şanlıurfa İl Koordinatörü 
Mehmet Ekinci ve İletişim Uzmanı İbrahim Aksoy, meclis 
üyelerine AB Hibe destekleri çerçevesinde çeşitli bilgiler 
verdi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
Şanlıurfa İl Koordinatörü Mehmet Ekinci; 19 Aralık 2011 
tarihinde Şanlıurfa İlinin de aralarında bulunduğu 20 İl'e 
yönelik 74 Milyon Euro'luk IPARD fonunu kullandırmak için 
hibe çağrısına çıktıklarını belirterek Şanlıurfa İl 
Koordinatörlüğünde görevli Uzmanlar tarafından 4. 
Başvuru Çağrı İlanı kapsamında 20-23 Ocak 2012 tarihleri 
arasında Siverek, Viranşehir ve Birecik ilçelerinde kurumun 

faaliyetleri ve desteklenecek tedbirlere yönelik tanıtım ve 
bilgilendirme toplantılarının düzenlendiğini kaydetti. 
Yatırım yapmak isteyen işletmelerin yatırımlarındaki uygun 
harcama kalemlerinin % 50 ile % 65 arasında bir tutarını 
hibe alabileceklerinin mümkün olduğunu kaydeden Ekinci,  
bu bağlamda hem İl merkezinden hem de ilçelerden çok 
sayıda proje beklediklerini ve hazırlanan projelerin 1-20 
Şubat 2012 tarihleri arasında İl Koordinatörlüğüne teslim 
edilebileceğini aktardı.  Verilen bilgilerin ardından Mehmet 
Emin Aydın Başkanlığında toplanan meclis üyelerine 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)/Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun 
Dünya Türk Girişimciler Kurultayı (Tobb/deik)'nda yaptığı 
konuşma izlettirildi.   Gündem maddelerinin karara 
bağlanmasının ardından toplantı sona erdi. 

önetim Kurulu Başkanımız  

YMehmet Kaya, Türkiye genelinde 
en kaliteli makarnalık buğdayın 

Şanlıurfa'da yetiştiğini söyledi. 
Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet 
Kaya, İngilizce olarak yayın yapan 
Todays Zaman Gazetesi yazarlarından 
Klaus Jurgens'i makamında ağırladı.

EN KALİTELİ MAKARNALIK BUĞDAY 
URFA'DA YETİŞİYOR
Şanlıurfa'daki tarım sektörü ile ilgili 
Jurgens'e bilgi veren Başkan Kaya, 
Şanlıurfa'da yetişen ürün desenlerinin 
çok olduğunu ve en kaliteli makarnalık 
buğdayın burada yetiştiğini belirterek; “ 
İlimizde birçok tarım ürünü yetişiyor. 
Fakat yetişen ürünlerimiz batı illerinde 
işleniyor, önemli olan bu ürünlerin 
sanayisinin ilimizde kurulmasını 
sağlamak ve ilimizi sanayi anlamında 
geliştirmektir.” diye konuştu.  
Şanlıurfa'nın tek başına lif pamuğun 
(balya) % 40,1'ini karşıladığını ifade eden 
Başkan Kaya, Hükümetin bölgede yaptığı 
çalışmaları da değerlendirdi. Kaya; “ 
Suruç Ovası sulamaya açıldığı zaman 

Şanlıurfa'da ürün deseni daha da 
çoğalacak.  Ak Parti Hükümeti ilimizde 
gerek sağlık, gerekse eğitim alanında 
çok yatırım yaptı.  Eskiden hastalarımız 
olduğu zaman çevre illere gitmek 
zorunda kalıyorduk ama şimdi öyle bir 
duruma gerek kalmadı.” dedi. 
Ticaret Borsası olarak sanayici ve 
tüccarlar arasında birer köprü 
olduklarını da aktaran Başkan Kaya, 
tarımın Şanlıurfa'da anahtar sektör 
olduğunu söyledi.  

BAŞKAN KAYA;  “TANITIM 
EKSİKLİĞİMİZ VAR”
Şanlıurfa'nın en büyük eksikliğinin 
tanıtım eksikliği olduğunu belirten Kaya; 
“ Mardin'in turizm anlamında daha 
geliştiğini söylüyorlar. Urfa turistik 
alanları bakımından Mardin'den daha iyi. 
Mardin'i farklı kılan televizyon dizileridir. 
Şanlıurfa'da çekilen diziler de 
Şanlıurfa'nın hep olumsuz yönleri 
anlatılıyor. Şehrimizi daha iyi tanıtmak 
için elimizden geleni yapmalıyız. 
STK'larla iş birliği içerisinde olmalıyız. 
Sayın Valimiz Celalettin Güvenç ve 

Belediye Başkanımız Ahmet Eşref 
Fakıbaba ilimizin tanıtımı açısından ciddi 
çalışmalar yapıyor.” diye konuştu.

EĞİTİMSİZLİK BÖLGEDEKİ EN BÜYÜK 
SORUN
Şanlıurfa'yı turizmi, sanayisi ve 
kültürüyle tanıtmak için çok çalışılması 
gerektiğini belirten Kaya, bölgede 
eğitimsizliğin de önemli bir sorun 
olduğunu vurguladı. Kaya, Bölgede çok 
sayıda derslik açılmasına rağmen hala 
derslik sayısının yetersiz olduğunu ifade 
etti. Çiftçilerin de bilinçli bir şekilde 
üretim yapabilmeleri için eğitime ihtiyaç 
olduğunu aktaran Kaya, borsa olarak bu 
tür çalışmaları destekleyeceklerini 
söyledi. Sıcak ve samimi bir ortamda 
geçen sohbetin ardından Başkan 
Kaya'ya kendilerini ağırladıkları için 
teşekkür eden Todays Zaman Gazetesi 
Yazarı Klaus Jurgens,  Şanlıurfa'da 
organik tarımın yapılması gerektiğini 
belirtti. Jurgens, çiftçilerin bilinçli bir 
şekilde üretim yapabilmeleri 
durumunda daha çok verim elde 
edebileceklerini de sözlerine ekledi. 

KLAUS JURGENS’İ 
ŞANLIURFA’DAKİ
TARIM POTANSİYELİ
HAKKINDA
BİLGİLENDİRDİK
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için STK'larla işbirliği yapmak 
gerektiğini söyledi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı M. Rfat Hisarcıklıoğlu ise 
Şanlıurfa'nın  teşvikte 6'ıncı bölgede 
olduğunu hatırlatarak “Şanlıurfa 
Ortadoğuya açılan kapımız. Yeni teşvik 
yasası bakın neler getiriyor? Banka 12 
puan faiz alıyorsa 7 puanı devlet ödüyor. 
Devlet diyor ki, istihdam desteği veriyor. 
10 yıl boyunca sigorta işveren primleri 
sıfır. İşçinin ücreti neyse onu vereceksin. 
Bunlar müthiş fırsatlar” diye konuştu.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nın tarım 
alanındaki çalışmalarına da değinen 

Hisarcıklıoğlu; Şanlıurfa Ticaret 
Borsası'nın bölgeye lisanslı depoculuk 
kazandırabilmek için Brüksel'e proje 
söyledi.  Hisarcıklıoğlu; “Bu iş marka ve 
tanıtım işi. Türkiye'de marka olmuş 
şehirlere bakın. Eğer bir şehrin valisi 
milletvekili, oda ve borsa başkanı bir 
araya gelirse o zaman rahmet ve 
bereket de geliyor. Şanlıurfa'yı bu 
saatten sonra kimse durduramaz. 
Fırsatları değerlendirin. Hazinenin 
üzerinde oturuyorsunuz. Allahın size 
verdiği bir başka zenginlik de turizm. 
Halil İbrahim Gölü, Hz. Eyüp hepsi var. 
Eskinin Şanlıurfa'sı ile bugünün Urfa'sını 

mukayese etmek mümkün değil. Üç 
dinin merkezi Şanlıurfa” diye konuştu. 
Konuşmaların ardından Şanlıurfa Valisi 
Celalettin Güvenç, Belediye Başkanı 
Ahmet Eşref Fakıbaba, Ticaret  ve Sanayi 
Odası Başkanı Sabri Ertekin, Yönetim 
Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya 
sahneye çağırılarak, TOBB Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu'yla birlikte plaket törenine 
geçildi ve Şanlıurfa ekonomisine değer 
katan iş damlarına plaket verildi. TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na, 
Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet 
Kaya tarafından koyunyününden 
yapılmış yöresel giysi olan aba, hediye 
edildi. 
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anlıurfa Ekonomisine Değer ŞKatanlar Ödül Töreninde konuşan  
Yönetim Kurulu Başkanımız 

Mehmet Kaya, tarımın kurtuluşunun 
lisanslı depoculuk ve ürün borsaları ile 
olacağını söyledi.

Borsamız ve Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından ilin ekonomisine en çok 
katkıda bulunanlar için “Şanlıurfa 
Ekonomisine Değer Katanlar” ödül 
töreni düzenlendi. Gerçekleştirilen 
törene TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Şanlıurfa Valisi Celalettin 
Güvenç, Şanlıurfa Belediye Başkanı M. 
Eşref Fakıbaba, Harran Üniversitesi 
Rektörü İ. Halil Mutlu, Yönetim Kurulu 
Başkanımız  Mehmet Kaya, Ticaret ve 

Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. 
Sabri Ertekin,  çevre illerden oda ve 
borsa yöneticileri, çok sayıda kurum 
yetkilileri ve davetliler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan 
Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet 
Kaya, tarımın Şanlıurfa için çok önemli 
olduğunun altını çizerek tarımın 
kurtuluşunun lisanslı depo ve ürün 
borsaları ile olacağını söyledi. 

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin 
hayata geçirilmesine paralel olarak, 
borsalar arasındaki önemini koruyan 
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nın bölgedeki 
tarım ürünlerinin ticaret hacmini 
arttırmayı ve tarım ürünlerinin katma 
değerini arttıracak geliştirici faaliyetleri 

yürütmeyi ilke edindiğini de kaydeden 
Başkan Kaya,  “Üretici ile sanayicileri en 
etkin ve güvenilir bir şekilde bir araya 
getirerek bütün paydaşların en optimum 
faydayı elde ederek bölgenin en güçlü 
borsası konumuna getirmeyi hedefleyen 
Borsamız tarımsal faaliyetlerin yanı sıra 
kamu yararına çeşitli çalışmalar 
yapmıştır.” Diye konuştu.    Başkan Kaya, 
tescil işlemlerinde yaşanan tüm 
haksızlık ve olumsuzluklara rağmen 
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nın 2011 
yılından itibaren işlem hacmi yönünden 
Türkiye'deki borsalar arasında 5. sırada 
yer aldığını ifade etti.  Şanlıurfa'daki en 
büyük sorunun tanıtım eksikliği 
olduğunu da vurgulayan Kaya, bunun 

ŞANLIURFA EKONOMİSİNE

DEĞER KATANLARI ÖDÜLLENDİRDİK
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Başkanı Rainhardt Freiherr von 
Leoprechting de karar mekanizmalarına 
yakın olmak için odayı Berlin'e taşıma 
kararı aldıklarını belirterek, Köln'deki 
üyeler ve iş çevreleriyle sıkı ilişkiler 
sürdürmeye devam edeceklerini ifade 
etti.
Leoprechting, halen gündemde olan iki 
ülke arasındaki vize muafiyeti 
konusunda bürokrasinin daha sık bir 
araya gelip toplantı yapmasını 

istediklerini de sözlerine ekledi. 
Konuşmaların ardından yeni oda 
binasının açılışı yapıldı.

Almanya'daki programın ardından 
Şanlıurfa'ya dönen Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mehmet Kaya, TOBB 
tarafından  Bürüksel Washington ve 
Köln'den sonra Almanya'nın 
başkentinde açılan odanın yatırım 
yapmak isteyen iş adamları için ön ayak 

olduğunu belirtti.  Başkan Kaya, 
Türklerin artık her yerde örgütlendiğini 
ve bunun Türk özel sektörünün başarısı 
olduğunu kaydederek; “Eskiden 
Almanya'ya işçi olarak gidiyorduk. Ama 
şuan orada işverenimiz var.” diye 
konuştu.
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önetim Kurulu Başkanımız 

YMehmet Kaya;  Almanya'nın 
başkenti Berlin'de Türk Alman 

Sanayi ve Ticaret Odası'nın açılışına 
katıldı.

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet 
Kaya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile 
birlikte Almanya programı çerçevesinde 
Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk 
Alman Sanayi ve Ticaret Odası'nın açılış 
törenine katıldı.

Gerçekleştirilen açılış öncesi bir 
konuşma yapan Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu;  “Almanya'dan daha fazla 
mal satın alabilmemiz için işadamlarına 
uygulanan vizenin kaldırılması 

gerekiyor” diye konuştu. 

Hisarcıklıoğlu konuşmasında, 
Türkiye ile Almanya arasındaki tarihten 
gelen dostluğu, bazı hesaplar peşinde 
koşan siyasetçilerin 
engelleyemeyeceğini kaydetti.

 Almanya'dan daha fazla mal satın 
alabilmemiz için Türk işadamlarına 
uygulanan vizenin kaldırılması 
gerektiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu;  '' 
Kuralları yakalayıp uyguladığımız 
zaman, bizi ister AB'ye alın ister 
almayın. Zaten o zaman kim girmek 
isteyecek, kim istemeyecek belli olur. 
Almanya Türkiye'ye daha fazla mal 
satmak istiyor. Ben de almak istiyorum. 
Ama ben gelip mal satın alamıyorum” 
diye konuştu. 

Hisarcıklıoğlu, Alman 
işadamlarına hitaben de 
Türkiye'nin, Ortadoğu'dan Kuzey 
Afrika'ya kadar bölgeyi çok iyi 
tanıdığını ifade ederek, 
Türkiye'nin cesareti ve tecrübesi 
ile Alman sermayesinin 
birleşmesi sonucunda büyük işler 
yapılabileceğini belirtti. 

Federal Ekonomi ve Teknoloji 
Bakanlığı Müsteşarı Peter Hintze de 
Türk ekonomisine Almanya'da hayranlık 
duyulduğunu söyledi. Türkiye'nin, 
NATO'da sıkı bir müttefik olduğu gibi AB 
ve Almanya'nın da sıkı bir ticari ortağı 
olduğunu vurgulayan Hintze, Türkiye'nin 
geçen yıl yüzde 8 büyümesini 
''fevkalade'' olarak nitelendirdi.

Türk Alman Sanayi ve Ticaret Odası 

BAŞKAN KAYA
TATSO'NUN
AÇILIŞINA KATILDI
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orsamız bünyesinde bulunan ve 1999 

Byılından beri faaliyet gösteren pamuk 
test laboratuarımız modernize 

edilerek üyelerimize hizmet vermektedir.

Sadece hizmet amaçlı kurulan pamuk test 
laboratuarında bulunan HVI 900 Semi – 
Automatic Test Cihazı ile pamuğun 
karakteristik elyaf özellikleri ve vasıfları 
inceleniyor. 

Borsamız tarafından kurulan pamuk test 
laboratuarının amacı; bölgemiz pamuğunun 
Türkiye genelinde standardını sağlamak ve 
gerçek değerine ulaştırabilmektir.  Pamuk 
test laboratuarında, pamuğu neme çok duyarlı 
olmasından kaynaklı; gelen pamuklar 18-22 
santigrat derece arasında 24 saat boyunca 
şartlandırılmakla (Nem oranı), daha sora 
teste tabi tutulmaktadır. Firma talebi olmazsa 
test şartlandırılmadan da yapılabilir. Test 
firmanın isteğine göre Modül test (her ölçüm 
10 defa tekrarlanır) ve ya test olarak 
yapılabilir. HVI cihazımızda bulunan yazıcıdan 
test sonuçları otomatik olarak kağıda 
aktarılır. Bir kopyası dosyalanarak saklanır. 
Testi yapılan pamuğun, herhangi bir itiraza 
karşı 1 ay süre ile numunesi saklanır. Her test 
sonucu laboratuarımızın bilgisayar ortamında 
yazılır. Aylık, yıllık istatistiki bilgileri elde 
etmek mümkündür.   
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GIDA TEST

LABORATUARIMIZ

MODERNİZE

EDİLDİ

orsamız tarafından2003 yılında Buğday 

BPazarı Şubemizde kurulan Gıda Test 
Laboratuarımız modernize edildi.  

Borsamız Buğday Pazarı Şubesinde 
kurulan Gıda Test Laboratuarında, buğday 
kalitesinin belirlenmesinde önemli kriterler 
olarak var sayılan fiziksel ve fiziko kimyasal 
analizler yapılmaktadır. Bunlardan en 
önemlileri buğdayın rutubet hektolitre 
ağırlığı, gluten ve indeks, Zeleny 
sedimentasyon (1. Sedim ) ve modifiye 
sedimentesyon (Gecikmeli Sedim) değerleri 
ile düşme sayısının (falling number) tespiti 
için uygulanan analizlerdir. Son yaptığımız 
modernize çalışmalarıyla birlikte 
laboratuarımızda esnekliği belirleyen 
glutograf analizi de yapılmaktadır. 
Laboratuarımızda biri gıda yüksek mühendisi 
olmak ürere iki gıda mühendisi üyelerimize 
hizmet vermektedir. 

56-57
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eçtiğimiz yıl Borsamız tarafından, çevredeki esnaf ve 

Gvatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda yaptırılan Şire 
Pazarı Tescil Büromuz'un içerisinde Toplantı Salonu, Tescil 

Bürosu, Şire ve Fıstıkçılar Odası Başkanlığı ve idari birimler yer 
almaktadır. 280 metre kara alan üzerine kurulu olan Tescil 
Bürosu'nda bulunan toplantı Salonu'nda çeşitli bilgilendirme 
toplantıları yapılmaktadır. 

ŞANLIURFA

TİCARET BORSASI 

TARAFINDAN

ŞIRA PAZARI'NDA 

YAPTIRILAN

TESCİL BÜROSU VE

TOPLANTI SALONU

BURADA BULUNAN

ÜYELERE 

HİZMET VERİYOR
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PTT ŞUBESİ’Nİ

FAALİYETE GEÇİRDİK
Şanlıurfa Ticaret Borsası tarafından İmam Keskin Mahallesine 

yaptırılan PTT Şubesi vatandaşlara hizmet veriyor.
Şanlıurfa Ticaret Borsası İmam Keskin Tescil Bürosu'nun zemin 

katında bulunan Ptt şubesi çevrede bulunan vatandaşlara ve 
borsa üyelerine hizmet veriyor. Hem sosyal faaliyetleri hem de 
üyelerine verdiği kaliteli hizmetlerle bölgede adından sıkça söz 
ettiren borsamız, İmam Keskin Tescil Bürosu'nda yaptırdığı PTT 
şubesinin teknik teçhizatlarını da karşılayarak vatandaşın 
hizmetine sundu.    
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COĞRAFİ
İŞARET İÇİN
BAŞVURUDA
BULUNDUK

URFA SADE YAĞI 
Kurulduğu günden bu yana yaptığı çalışmalar ve 

gerçekleştirdiği faaliyetlerle adından sıkça söz ettiren 

Ticaret Borsamız, Şanlıurfa için önemli ve farklı bir 

lezzet olan Urfa Sadeyağının coğrafi işaretini almak 

için Türk Patent Enstitüsü'ne C2013/015 sayı 

numarası ile başvuruda bulunmuştur. 

URFA PEYNİRİ 
Güneydoğu Anadolu Bölgemizde özellikle Şanlıurfa ve 

çevre illerde üretilmekte olan Urfa peynirinin  tüketimi 

bölge ile sınırlı kalmayıp Türkiye'nin diğer illerine de 

yayılmıştır.  Bölgeye özgü bir lezzeti olan Urfa Peyniri için 

de çalışma başlatan Ticaret Borsamız, Urfa Peynirinin de  

coğrafi işaretini almak için C2013/016 numaralı başvuru 

sayısı ile Türk Patent Entstitüsü'ne başvuruda 

bulunmuştur. 

A
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icaret Borsamız,  Ticaret ve Sanayi 

TOdası'nın girişimleri ile TOBB 
tarafından Şanlıurfa'da yaptırılan 

TOBB Fen Lisesi'nin açılışı görkemli bir 
törenle gerçekleştirildi.

Masraflarının %75'i Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği,  %25'i ise Borsamız ve 
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından karşılanarak Şanlıurfa'nın 
Sancaktar Mahallesi'nde yaptırılan 
TOBB Fen Lisesi görkemli bir törenle 
açıldı.

Gerçekleştirilen törene katılan 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, burada 
bir konuşma yaparak TOBB Fen 
Liselerinin Türkiye'de bir marka haline 
geldiğini söyledi.  okulun yapımına 
yardımcı olan ve büyük katkı veren 
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ile 
Şanlıurfa Ticaret Borsası'na 
teşekkürlerini ileten Hisarcıklıoğlu, 

kendi katkılarını ise “Bizler de 
tulumbaya su doldurduk” şeklinde 
yorumladı. Hisarcıklıoğlu genç 
öğrencilere, hayal kurmaktan 
çekinmemeleri ve bu hayallerinin 
üzerine de hedef seçmeleri tavsiyesinde 
bulunurken, “Hedef, hayal ve çok 
çalışma üçlüsünü unutmayın. Bunları 
gerçekleştiren başarıya ulaşır” dedi.

Genç kızların eğitimine özellikle 
önem verdiklerini anlatan TOBB 
Başkanı, kızlarını eğitenin bir aileyi 
eğitmiş olacağını belirterek, “Aileyi 
eğitirseniz de toplumu eğitmiş 
olursunuz” ifadesini kullandı. Şanlıurfa 
Valisi Celalettin Güvenç ise, 
katkılarından dolayı TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu'na Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mehmet Kaya'ya ve Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Sabri Ertekin'e 
teşekkür etti. Vali Güvenç, Şanlıurfa'nın 
668 bin öğrenci ile Türkiye'nin 4'üncü 

büyük ili olduğunu dile getirdi. Güvenç 
Türkiye'nin modern ileri teknolojiye 
ihtiyaç olduğunun altını çizdi. 

Açılış törenine TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Şanlıurfa Valisi Celalettin 
Güvenç, Şanlıurfa Belediye Başkanı 
Ahmet Eşref Fakıbaba, İl Emniyet 
Müdürü Mehmet Likoğlu, İl Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Pala, Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mehmet Kaya, Şanlıurfa 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sabri 
Ertekin katıldı. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
açılış konuşmasının ardından, TOBB Fen 
Lisesi sınıflarını da ziyaret ederken, 
öğrencilerle uzun uzun sohbet etti. 
Gençlerin ağırlıklı olarak ileride doktor 
olmak istemelerini ifade etmeleri 
üzerine de Hisarcıklıoğlu, bundan çok 
memnun olduğunu ancak mühendislik 
ile fen bilimlerini de ihmal etmemelerini 
ve girişimciliğe önem vermelerini istedi.

TOBB FEN LİSESİ’Nİ
EĞİTİME KAZANDIRDIK
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öğretmenin yaptığı çalışmanın alkışlanacak bir davranış 
olduğunu ifade ederek, “Bir insan, öğretmen, öğrenci, 
müdür, aile birliği başkanı işine sahip olursa nasıl 
tabiatın eşyanın işlerin kaderini değiştirebileceğini, 
gösteren bir örnekle karşı karşıyayız. Eğer sadece kanuni 
olarak düşünürseniz, arkadaşlarımızın işi öğretmenlik; 
sınıf, salon, kütüphane yapmak değil. Ama bu ülkenin 
çocuğu olarak, yetişmiş bir insan olarak, okuma fırsatı 
bulmuş aydın bir insan olarak diyorlar ki çocuklarımıza 
nasıl yararlı oluruz. Onların ufkunu daha fazla nasıl 
açarız. Olumsuzluklar karşısında ümitsizliğe kapılmak 
yerine imkânları zorlayarak daha güzel ne yapabiliriz. 
Önemli olan budur. Bu yapılanlar bütün öğretmen 
arkadaşlarıma, idareci arkadaşlarıma örnek olmalıdır. 
Her şart altında daha iyiyi nasıl yapabilirim kaygısını 
çekeceğiz. Bunu yaparsak işte bu mütevazı örnekte 
olduğu gibi kullanılmayan atıl durumda olan salonlar 
güzel çocuklarımızın film seyredeceği, tiyatro yapacağı 
bir salon haline gelir. Boş duran kütüphane 
çocuklarımızın aydınlanacağı bir kitapevi haline gelir. 
Mütevazı da olsa hepimizi burada toplar ve onurlanırlar. 
Hepimiz geliriz, seni tebrik ederiz” dedi.

Vali Güvenç, “İkinci husus ise imkânlarımız var. 
Meslek odalarımızın çok ciddi destekleri var. Özel 
İdaremizin destekleri var. Burada Milli Eğitime, okul 
idarelerine, okul aile birliklerine ciddi görev düşüyor. 
Bizim sadece bu yıl Özel İdareden geçen sene 
harcadığımız para 130 Trilyonun üzerinde” dedi. 

Salonun yapılmasını öncülük eden öğretmenleri 

Valilik Makamında kabul ettiğini anlatan Vali Celalettin 
Güvenç, “Makamımızda borsa başkanımızla karşılaştılar 
ve borsa başkanımız bize bırakmadan 'ihtiyaçlarını sayın 
valim ne gerekiyorsa ben alırım' dedi. Yeter ki organize 
olalım, samimi olalım, iyi niyetli olalım. Bunları 
yapabilecek imkân ve kabiliyetimiz var. Hepimizin 
boynunda bu bir görev ve borçtur.  Emeği geçen herkese 
çok teşekkür ediyorum. Burada öğrencilerimiz haftada 
bir film izleyecek. Bu ışığı yakan güzel hocalarımıza 
huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

 Daha sonra Ahmet Hamdi Akseki İlköğretim 
Okulunun Sosyal Bilimler Öğretmeni Yasin Akdağ, 
''Türkçe öğretmenimiz Mehmet Hoca ile düşündük ve siz 
değerli Valimizden, Emniyet Müdürümüzden, Milli Eğitim 
Müdürümüzden destek aldık. Ve bu şekilde okulumuzda 
çok amaçlı salon ile Kütüphane'yi yaptık. Bunda emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum'' dedi.

Türkçe Öğretmeni Mehmet Hamkan da yapılan çok 
amaçlı salon ve kütüphane hakkında bilgiler verdi.

Yönetim Kurulu  Başkanımız Mehmet Kaya ile 
Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Mehmet Sarmış 
birer konuşma yaparak öğretmelere teşekkür ettiler.

Yapılan açılış törenine Şanlıurfa Valisi Celalettin 
Güvenç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Likoğlu,  İl 
Jandarma Komutanı J.Albay Emin Dursun, Harran 
Üniversitesi Rektörü İ.Halil Mutlu, Milli Eğitim Müdür 
Vekili Mehmet Sarmış, Şanlıurfa İl Müftüsü İhsan Açık, 
Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, öğretmenler, 
öğrenciler ve velililer katıldı.
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ÇOK AMAÇLI SALONUN AÇILIŞINA

DESTEK VERDİK 
orsamız Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

BKaya, Şanlıurfa Valiliği ve Borsamızın 
destekleriyle yapılan Ahmet Hamdi Akseki 

İlköğretim Okuluna yapılan Çok Amaçlı Salonun ve 
okul kütüphanesinin açılışına katıldı.

Ahmet Hamdi Akseki İlköğretim Okulu 
öğretmenlerinden Türkçe Öğretmeni Mehmet 
Hamkan ve Sosyal Bilimler Öğretmeni Yasin 
Akdağ'ın girişimleriyle Valilik ve Ticaret Borsasının 
destekleriyle Ahmet Hamdi Akseki İlköğretim 
Okuluna yapılan Çok Amaçlı Salonun ve okul 
kütüphanesinin açılışını Şanlıurfa Valisi Celalettin 
Güvenç yaptı. 

Vali Güvenç, okula gelişinde öğrencilerin yoğun 
ilgisiyle karşılandı. Okuldaki öğrencilerle ve 
öğretmenlerle sohbet eden Vali Güvenç, çok amaçlı 
salonun kurdelesini kesti. 

 Burada bir konuşma yapan Vali Güvenç, iki 
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ÇOK AMAÇLI SALONUN AÇILIŞINA

DESTEK VERDİK 
orsamız Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
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destekleriyle yapılan Ahmet Hamdi Akseki 
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Ahmet Hamdi Akseki İlköğretim Okulu 
öğretmenlerinden Türkçe Öğretmeni Mehmet 
Hamkan ve Sosyal Bilimler Öğretmeni Yasin 
Akdağ'ın girişimleriyle Valilik ve Ticaret Borsasının 
destekleriyle Ahmet Hamdi Akseki İlköğretim 
Okuluna yapılan Çok Amaçlı Salonun ve okul 
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 Burada bir konuşma yapan Vali Güvenç, iki 
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önetim Kurulu Başkanımız 

YMehmet Kaya, dünyanın en kaliteli 
fıstığının Birecik'te yetiştiğini 

söyledi.
Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet 

Kaya, kendilerini ziyaret eden Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Başkan 
Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat 
Yalçıntaş ve beraberindeki heyete 
Şanlıurfa'daki tarım ve borsanın 
çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başkan kaya, İTO Başkanı Yalçıntaş 
ve beraberindekilere kendilerini ziyaret 
ettikleri için teşekkür etti. 

Şanlıurfa'da çok verimli tarım 
arazilerinin olduğunu aktaran Kaya, 
“Urfa'da yetişen biberin patentini 
Kahramanmaraş, Fıstığın patentini ise 
Gaziantep aldı. Oysaki dünyanın en 
kaliteli fıstığı Birecik'te yetişiyor. Biz 

ancak sadeyağın patentini alabildik.” 
diye konuştu.  “GAP”  denilince 
insanların aklına Harran Ovası'nın 
geldiğini söyleyen Başkan Kaya, 
“Türkiye'nin gözü Harran'da. 
Hükümetimiz son 3 yıldır Urfa'ya ciddi 
yatırımlar yapıyor.” dedi. 

Şanlıurfa'nın Türkiye pamuğunun 
yüzde 41'lik bir bölümünü karşıladığını 
belirten Kaya,  pamukta kalitenin 
belirlenebilmesi için standardizasyon ve 
tek balya sistemine geçilmesinin 
gerektiğini aktardı. 

Şanlıurfa'da bulunmaktan çok 
memnun olduğunu belirten İstanbul 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat 
Yalçıntaş ise kendilerini ağırladıkları için 
Kaya'ya teşekkür etti.  Yalçıntaş, Meclis 
Başkanı M. Emin Aydın ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Kaya'ya birer 
kitap hediye etti. 

DÜNYA’NIN
EN KALİTELİ

FISTIĞI
BİRECİK'TE
YETİŞİYOR
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icaret Borsamız üyeleri, şirketler 

Thukukunda birçok yenilik getiren 
ve yürürlüğe girmesi beklenen 

Yeni Türk Ticaret Kanunu hakkında 
bilgilendirildi.

Şanlıurfa Serbest Muhasebeciler ve 
Mali Müşavirler Odası Başkanı Nihat 
Taş, Buğday Pazarı Zahireciler 
Borsası'nda bulunan esnafa, Temmuz 
ayında yürürlüğe girmesi beklenen Yeni 
Türk Ticaret Kanunu hakkında bilgi 
verdi. 

Şanlıurfa Ticaret Borsası Buğday 
Pazarı Satış Salonu'nda gerçekleştirilen 
toplantıda, Borsamızın  üyelerine bilgi 
veren Serbest Muhasebeciler ve Mali 
Müşavirler Odası Başkanı Nihat Taş, 
Yeni Türk Ticaret Kanunun neler 

getirdiğinin, bölgesel toplantılar 
yapılarak anlatılması gerektiğini aktardı. 
Taş, yeni kanunun şirketler hukukunda 
ciddi yenilikler içerdiğini hatırlatarak 
özellikle şirketlerden borç alma, para 
çekme cezalarının çok ağır olduğunu 
söyledi. Şirketleri, özellikle adres 
güncellemeleri yapması gerektiği 
konusunda uyaran Taş, “Şirket 
üzerinden borç para vermeyin. Bu Yeni 
Türk Ticaret Kanununa göre çok ciddi bir 
suçtur ve 73 bin liraya varan cezası var.” 
diye konuştu. 

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet 
Kaya ise, yaptığı açıklamada, Yeni Türk 
Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesi 
durumunda borsa üyelerinin tekrar 
bilgilendirileceğini aktardı. 

ESNAFA,

ANLATILDI

66-67
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BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

BORSADA

“MALİ DESTEK PROGRAMI”
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI 

5 Ekim 2012 tarihi itibariyle 3 ayrı mali destek 

1programı çağrısına çıkan Karacadağ Kalkınma 
Ajansı, Borsamızın  üyelerine yönelik düzenlediği 

toplantıda;  2013 yılı “Ekonomik Gelişme Mali Destek 
Programı” , “Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı” , 
Turizm Altyapısı Mali Destek Programı” hakkında bilgi 
verdi.

Hibe desteklerinin ve yatırım teşvik sisteminin 
yatırımcılara sunduğu yeni fırsatlarının işlendiği 
toplantıda Karacadağ Kalkınma Ajansı Program Yönetim 
Birim'inden Uzman M. Fatih Eslemez,  Ekonomik 
Gelişme ve Mali Destek Programı'nı anlattı. Program 
çerçevesinde Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesinde imalat 
sanayi ve turizm sektöründe faaliyet gösteren mikro ve 
küçük işletmelerin kurumsallaşma çalışmalarının 
desteklenerek fiziki ve beşeri altyapılarının geliştirilmesi 
suretiyle ölçeklerinin büyütülmesinin hedeflediklerini 
ifade eden Eslemez; Bu Projenin amacı; işletmelerin 
finansal kaynaklara erişimlerinin artırılması, planlama 
ve pazarlama konularındaki kapasitelerinin 

geliştirilmesi, yüksek katma değerli mal üretim 
kapasitelerinin artırılması, yenilikçilik ve Ar-Ge 
faaliyetlerinin desteklenmesi, ihracata yönlendirilmesi 
veya mevcut ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi, kendi 
işini kurabilecek özelliklere sahip ve kendilerinde var 
olan girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmaya istekli 
girişimcilerin desteklenerek yeni iş alanları ve istihdam 
olanakları yaratılması, böylece işsizlik ve yoksulluğun 
azaltılmasıdır.” dedi.

Şanlıurfa Ticaret Borsası Üyelerinin projenin nihai 
hedefini sorması üzerine Eslemez; asıl amacın üretim 
yoluyla istihdamı sağlamak olduğunu vurguladı.

Eslemez, Proje bedelinin 13 bin TL olması gerektiğini, 
asgari desteğin 40 bin TL azami desteklenenin ise 400 
bin TL olduğunu söyledi.

Şanlıurfa Ticaret Borsası Merkez Toplantı Salonun'da 
gerçekleşen bilgilendirme toplantısının ardından bir 
konuşma yapan Meclis Başkanımız M. Emin Aydın, 
toplantıdan istifade ettiklerini belirterek, bu tür 
toplantıların yatırımcılar için önem arz ettiğini söyledi. 

2013 yılı mali destek çağrısına çıkan Karacadağ Kalkınma Ajansı,
Borsamız  üyelerine yönelik  toplantı düzenledi.

68-69

TİCARET BORSA’MIZ
TOBB GENEL KURULU'NA KATILDI

u yıl 60'ıncı yılını kutlayan Türkiye 

BOdalar ve Borsalar Birliği'nin 
(TOBB) 67. Genel Kurulu TOBB 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev 
sahipliğinde, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla 
gerçekleştirildi. 

Genel Kurul'a Başbakan Erdoğan ve 
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 
yanı sıra, Ekonomi Bakanı Zafer 
Çağlayan, Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Hayati Yazıcı, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 

siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, 
bürokratlar, iş dünyasının temsilcileri ile 
TOBB delegeleri katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde 
gerçekleştirilen toplantının ardından 
kente dönen Yönetim Kurulu Başkanımız 
Mehmet Kaya, 67. Genel Kurulu 
Toplantısı'nın olumlu geçtiğini belirtti. 
Genel Kurul'a katılan Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin 
kalkınması ile ilgili olumlu mesajlar 
verdiğini de ifade eden Başkan Kaya, 
“Sayın Başbakanımızın toplantıya katılım 

göstermesi hepimizi çok sevindirdi. 
Başbakanımız burada hükümetin 
çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ticaret 
Borsası olarak bizler de Genel Kurul'a 
tam teşekküllü katılım gösterdik.” diye 
konuştu. 

19- 20 Mayıs 2012 tarihlerinde 
gerçekleştirilen 67. Genel Kurul 
Toplantısı'na Meclis Başkanımız M. 
Emin Aydın, Yönetim Kurulu Başkanımız 
Mehmet Kaya, TOBB Genel Kurul 
delegeleri ve meclis üyeleri katıldı. 

Ticaret Borsamız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurul Delegeleri ve Meclis üyeleri, 
TOBB 67. Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. 
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TEK NEFES PROJESİNE DESTEK VERDİK

DOĞU 

BATI

eşan Yönetici İş Adamları Derneği (KEŞİYAD) 

Kyöneticileri ve Keşan Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Helvacıoğlu 

Ticaret Borsamıza bir ziyaret gerçekleştirdi. 
Keşan Yönetici İş Adamları Derneği (KEŞİYAD) 

yöneticileri; Alpaslan Özkan ve Cengiz Topal  ve Keşan 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Helvacıoğlu “Doğu- Batı Tek Nefes” Projesi kapsamında 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Muzaffer Satış'ı 
makamında ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Muzaffer Satış, 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.  Şanlıurfa'nın 
tarımın yapıldığı ilk yer olduğunu hatırlatan Satış,  “Doğu- 
Batı Tek Nefes” projesi takdire şayan bir proje. Yıllardır 

kardeşçe yaşıyoruz. Edirne ve Şanlıurfa arasında hiçbir 
fark yok.” diye konuştu.  

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Helvacıoğlu ise projeyi anlatmak için 
Şanlıurfa'daki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettiklerini 
ifade ederek amaçlarının Şanlıurfa ve Keşan iş adamlarını 
bir çatı altında toplamak olduğunu söyledi. Tüm Türkiye'ye  
“Birlikte Güçlüyüz”  mesajını vermek istediklerini aktaran 
Helvacıoğlu, “birlikten rahmet doğar felsefesini bu şekilde 
yaşatmalıyız. Şanlıurfa ve Keşan İş adamlarını İstanbul 
Feshane'de bir araya getirerek fuarlar dışında da ortak 
stant açmasını sağlayacağız. İki şehrin tanıtımı açısından 
ortak projeler gerçekleştirmek istiyoruz. Hatta bu projenin 
adı da” KEŞANLI” olabilir.” dedi.  

BAŞKAN KAYA, TARIM ÖĞRETİMİNİN

166. YILI ETKİNLİĞİNE KATILDI
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Y
önetim Kurulu Başkanımız  
Mehmet Kaya, Harran Üniversitesi 
tarafından organize edilen “Tarım 

Öğretiminin 166. Yılı Etkinliği” 
programına konuşmacı olarak katıldı.

Çiftçi ve tarım sorunlarının 
konuşulduğu programa konuşmacı 

olarak katılan Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya,   
çiftçilerin yeterince bilinçlendirilmediğine vurgu yaparak asıl 
sorunun kurumlar arası koordinasyon eksikliği olduğunu aktardı. 
Kaya;  çiftçiyi gerçek anlamda eğitmek için sahalara inilmediğine 
dikkat çekti.  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın, Harran 
Üniversitesi'nin ve Şanlıurfa'da bulunan ilgili sivil toplum 
kuruluşlarının tarım alanında çeşitli çalışmalar yaptığına 
değinen Başkan Kaya,  Şanlıurfa'da kaliteli makarnalık buğday 
çeşitlerinin yetiştirildiğini kaydetti. Başkan Kaya, makarnalık 
buğdayın Şanlıurfa için önemli olduğu belirterek “Makarnalık 
buğdayda neden bir tohum çeşidini biz keşfetmeyelim, 
sanayicilerimizin, çiftçilerimizin bu tür etkinliklere katılmasını 
sağlamalıyız. “diye konuştu.  Her köyde bir ziraat mühendisinin 
olduğunu hatırlatan Başkan Kaya, mühendislerin çiftçileri 
bilgilendirmesi gerektiğini ve çiftçilerin okumaya teşvik edilmesi 
gerektiğini söyledi. 

Şanlıurfa'nın Türkiye pamuğunun %40'nı ürettiğine dikkat çeken 
Başkan Kaya, pamuk üretiminde çok ciddi sıkıntıların olduğunu 
ve çiftçilerin pamuk üretimiyle ilgili yasaları dikkate alması 
gerektiğini belirtti.  Çiftçileri kaliteli pamuk tohum ekimine teşvik 
etmek gerektiğini belirten Kaya; “ Kaliteli pamuk ürettiğimizde 
bunu rahatlıkla sanayicimize pazarlayabiliriz. Kaliteyi 
başarabilmek için de kaliteli tohumu bulmamız gerekir.” dedi. 

BAŞKAN KAYA;
“ ASIL SORUN
SAHALARA
İNEMEMEK”

70-71
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FİNANS KURUMUNDAN
BORSAMIZA ZİYARET
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FİNANS KURUMUNDAN
BORSAMIZA ZİYARET

H
alk Bankası Gaziantep Bölge Koordinatörlüğü Bölge Bireysel Bankacılık Bölüm Yöneticisi Cemal İyikülah Ticaret Borsamıza 
ziyarette bulundu. 

Halk Bankası Gaziantep Bölge Koordinatörlüğü 
Bölge Bireysel Bankacılık Bölüm Yöneticisi 
Cemal İyikülah , Halk Bankası Şanlıurfa Şubesi 
Yönetmen Yardımcısı Yaşar Alsat ile beraber 
Ticaret Borsamızı ziyaret etti.  
Ziyareti gerçekleştiren İyikülah ve Alsat, Meclis 
Başkanımız Mehmet Emin Aydın ve Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Muzaffer Satış 
tarafından karşılandı.  Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti ifade eden Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcımız Muzaffer Satış, borsanın 
çalışmaları hakkında İyikülah'ı bilgilendirdi. 
Satış ile fikir alışverişinde bulunan İyikülah 
Ticaret Borsamızı yaptığı çalışmalardan dolayı 
tebrik etti. 
Gerçekleştirilen ziyarette Yönetim Kurulu 
Üyeleri; Ahmet Göktaş, Celal Melik, Cemal 
Yıldız da hazır bulundu. 
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RİZE TİCARET BORSASI
BORSAMIZI ZİYARET ETTİ

üneydoğu Anadolu'da düzenledikleri tur 

Gçerçevesinde Şanlıurfa'da bulunan Rize 
Ticaret Borsası heyeti, Ticaret Borsamıza 

ziyarette bulundu.
Rize Sanayi ve Ticaret Odası ile birlikte 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne düzenledikleri tur 
çerçevesinde Şanlıurfa'da da çeşitli temaslarda 
bulunan Rize Ticaret Borsası heyeti, Yönetim 
Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya'yı makamında 
ziyaret etti.

Borsamızı ziyaret ederek Başkanımız Mehmet 
Kaya ile fikir alışverişinde bulunan Rize Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Muhammet Karaoğlu, düzenledikleri tur 
çerçevesinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 
illeri gezdiklerini ve burada sanayinin çok 
gelişmiş olduğunu belirtti.  Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti ifade eden Başkan Kaya ise, 
borsanın çalışmaları hakkında Rize Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Muhammet Karaoğlu ve Rize Ticaret Borsası 
Genel Sekreteri İsmail Kocaman'a bilgi verdi. 
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BORSAMIZDAN FAKIBABA'YA
TEŞEKKÜR ZİYARETİ

önetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, Şanlıurfa 

YBelediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya teşekkür 
ziyaretinde bulundu. 

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya,  Yönetim Kurulu 
Üyesi Ahmet Göktaş, Meclis Üyesi Ali Caz, Genel Sekreter 
Mehmet Durmuş ve Ticaret Borsası IPA Danışmanı Doç. Dr. 
Turan Binici, borsanın çalışmalarında verdiği destekten 
dolayı Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya teşekkür 
ziyaretinde bulundu. 
Borsamızın, Paşabağı Mahallesi'nde yapılacak yeni hizmet 
binası hakkında Fakıbaba'ya bilgi veren Başkan Kaya,  
amaçlarının Şanlıurfa'ya iyi bir hizmet vermek olduğunu 
belirtti. Urfa'ya kurulacak olan 100 bin tonluk Lisanslı 
Hububat Deposu'nun yer tahsisinde kendilerine verdiği 

desteklerden dolayı Fakıbaba'ya teşekkür eden Başkan 
Kaya, bu proje ile çiftçilerin ürünlerini daha rahat 
koruyabileceğini ve istediği zaman satabileceğini aktardı.
Proje hakkında detaylı bilgiler veren IPA Danışmanı Doç. Dr. 
Turan Binici ise; Lisanslı Hububat Deposu projesinin son 
aşamaya geldiğini ve ihale dosyalarının hazırlandığını 
söyledi. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Fakıbaba, 
Belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Şanlıurfa'daki 
en büyük sorunun hijyen olduğunun altını çizen Fakıbaba, 5 
yıl içerisinde Şanlıurfa'nın müthiş bir kent olacağını söyledi. 
Fakıbaba; “Şanlıurfa artık bir şehir. Bunu Esentepe, 
Süleymaniye, Yenice ve bütün Urfa kabul edecek.” diye 
konuştu.  
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HP Muğla Milletvekili Prof Dr. Nurettin Demir, 

CBorsası Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet 
Kaya'yı makamında ziyaret etti.

CHP Muğla Milletvekili Prof Dr. Nurettin Demir, 
Şanlıurfa'daki temasları çerçevesinde Şanlıurfa Yönetim 
Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya'yı makamında ziyaret 
ederek Şanlıurfa ve borsa ile ilgili fikir alışverişinde 
bulundu. 
Beraberindekiler;  CHP İl Başkanı Halil Nimetoğlu, 
Merkez İlçe Başkanı Adnan Öncel ve İl Başkan Yardımcısı 
Ferhat Karataş ile birlikte Başkan Kaya ile görüşen 
Demir, Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti 
ifade etti.  Gerçekleşen ziyaretten dolayı Vekil Demir ve 

beraberindekilere teşekkür eden Başkan Kaya,  ildeki 
sorunları anlattı. Çiftçi ve tacirlerin çok sıkıntı yaşadığını 
aktaran Kaya, pamuk fiyatları ve üretimi hakkında da bilgi 
verdi. 
CHP Muğla Milletvekili ve Şanlıurfa'nın Fahri Milletvekili 
olan Nurettin Demir ise; Şanlıurfa'daki Sivil Toplum 
Kuruluşlarını ziyaret ederek sorunlarını dinlediklerini ve 
ifade ederek, meclise bu sorunlarla ilgili soru önergesi ve 
kanun teklifi sunacağını belirtti. Şanlıurfa'daki çiftçilerle 
ilgili sorunları da mecliste gündeme getireceklerini 
söyleyen Demir, kentin en önemli sorunlarından biri olan 
enerji sorununun da yakından takipçisi olacaklarını ifade 
etti. 

BORSAMIZ
MUĞLA MİLLETVEKİLİNİ

AĞIRLADI
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Süleymaniye, Yenice ve bütün Urfa kabul edecek.” diye 
konuştu.  
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HP Muğla Milletvekili Prof Dr. Nurettin Demir, 

CBorsası Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet 
Kaya'yı makamında ziyaret etti.

CHP Muğla Milletvekili Prof Dr. Nurettin Demir, 
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ifade etti.  Gerçekleşen ziyaretten dolayı Vekil Demir ve 

beraberindekilere teşekkür eden Başkan Kaya,  ildeki 
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Kuruluşlarını ziyaret ederek sorunlarını dinlediklerini ve 
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enerji sorununun da yakından takipçisi olacaklarını ifade 
etti. 

BORSAMIZ
MUĞLA MİLLETVEKİLİNİ

AĞIRLADI
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EYYÜPOĞLU'NU AĞIRLADI

K Parti Şanlıurfa Milletvekili Seydi 

AEyyüpoğlu, Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mehmet Kaya'yı 

makamında ziyaret ederek bilgi 
alışverişinde bulundu.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Seydi 
Eyüpoğlu, AK Parti Şanlıurfa Merkez İlçe 
Başkanı Mustafa Zahit ve beraberindeki 
heyet ile Yönetim Kurulu Başkanımız 
Mehmet Kaya'yı makamında ziyaret 
ederek bir süre görüştü. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
ifade eden Yönetim Kurulu Başkanımız 
Mehmet Kaya, borsanın çalışmaları 
hakkında bilgi verdi.  Başkan Kaya, 
Şanlıurfa milletvekilleri ile ilin 
sorunlarının çözümü için sık sık 
görüştüklerini belirtti. Kaya, 
Eyyüpoğlu'na borsanın projeleri 
hakkında bilgi verdi. 

Şanlıurfa'daki programı çerçevesinde 
Ticaret Borsamızı ziyaret eden Seydi 

Eyyüpoğlu ise STK'ları ziyaret edip 
sorunlarını dinlediklerini aktardı. 
Eyyüpoğlu; “Hepimiz, Urfa'nın hizmetine 
koşuyoruz.  Bunun güzel sonuçlar 
vereceğine inanıyoruz.  Şanlıurfa'ya 
verdiğimiz 400 proje taahhüdünü yerine 
getirmek için çalışıyoruz. Biz 
hemşerilerimizin hizmetkârıyız. 
Ankara'da bütün kapılar Urfalılara 
açıktır.” diye konuştu. 

MİLLETVEKİLİ ÖZCAN'DAN
BORSAMIZA ZİYARET

MİLLETVEKİLİ ÖZCAN'DAN
BORSAMIZA ZİYARET

anlıurfa AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan ve Şberaberindeki heyet Şanlıurfa temasları çerçevesinde 
Ticaret Borsamıza ziyarette bulundu. 

Şanlıurfa AK Parti Milletvekili Halil Özcan, AK Parti İl Başkan 
Yardımcıları; İsa Kızıldemir, Metin Çadırcı,  İl Yönetim Kurulu 
Üyeleri; Mehmet Eriten, Ahmet Ekinci, Belediye Meclis Üyeleri; 
Hümeyit Bilbay ve Yusuf Mert Ticaret Borsamızı ziyaret etti.  
Özcan ve beraberindekiler Meclis Başkanımız Mehmet Emin 
Aydın, Meclis Başkan Yardımcısı Halil Alkan Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Muzaffer Satış, Yönetim Kurulu Üyeleri; 
Ahmet Göktaş ve Temir Kurt, tarafından karşılandı.  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muzaffer Satış, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Milletvekili Özcan ve 
beraberindekilere Ticaret Borsası'nın çalışmaları ve yeni 
projeleri hakkında bilgi verdi. Satış, Ticaret Borsası tarafından 
Avrupa Birliği'ne sunulan  100 bin tonluk Lisanslı Hububat 
Deposu ve Ticaret Borsası'nın kazı çalışmaları devam eden 
Yeni Hizmet Binası ile ilgili Vekil Özcan'a bilgiler verdi. 
 Özcan ise; Şanlıurfa'nın bir ticaret merkezi olduğunu 
vurgulayarak GAP'ın başkenti konumunda bulunan Şanlıurfa'da 
Ticaret Borsası'nın önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. 
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Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Kaya ile birlikte Belediye Başkanı Ahmet Eşref 
Fakıbaba'yı da ziyaret eden heyet, burada belediyecilik 
çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti ifade eden Fakıbaba, Şanlıurfa'nın 
Avrupa kentleriyle yarışacak bir konuma geldiğini söyledi. 

Buradaki ziyaretin ardından Organize Sanayi Bölgesi'ne 
geçen heyet, Şanlıurfa Ticaret Borsası tarafından AB'ye 
sunulan ve 7 milyon 147 bin avro hibe desteği alan Pamuk 
Lisanslı Deposu'nun kurulacağı alanda yer tespit 
çalışmaları yaptı. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 
çırçır fabrikalarında yapılan incelemelerden sonra yine 
Şanlıurfa Ticaret Borsası tarafından AB'ye sunulan ve 9 
milyon  500 bin Avro'luk hibe desteği alarak Akçakale yolu 
üzerinde kurulması planlanan Hububat Lisanslı 
Deposu'nun inşaat alanı ziyaret edildi.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Şanlıurfa Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Şanlıurfa 
Ticaret Borsası'nın Lisanslı Depoculuk Projeleri için yer 
tespitinde bulunan AB Delegasyonu, Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı çalışanlarına kentin tarım potansiyeli 

hakkında bilgi verdi. Kaya;  Şanlıurfa Ticaret Borsası 
tarafından AB'ye sunulan ve 9 bin 500 avro'luk hibe desteği 
ile onaylanan Hububat Lisanslı Depo Projesi'nin ihale 
aşamasında olduğunu yine AB tarafından onaylanan 30 bin 
tonluk Pamuk Lisanslı Deposunun çalışmalarının ise hızla 
devam ettiğini söyledi.

Lisanslı depoculuk üretici, sanayici ve ekonominin 
geneli açsısından birçok faydalar sağlayacaktır.” diye 
konuştu. Kaya; Pamuk Lisanslı Deposu'nun faydalarını 
şöyle sıraladı: “Üreticiler ellerinde bulundurdukları 
pamuğu Güvenli, Sigortalı ve sağlıklı bir şekilde depolama 
imkânına kavuşacaklardır. Pamuk ürünü, satış döneminin 
bütün bir yılına yayılacak, pamuğunu depoya koyan 
şahıslar depodan alınan makbuz ile, uygun koşullarda 
kredi temini, yapılabilecek. Laboratuar koşullarında, ürün 
standardını belirleme, Ürününü satarken, çok sayıda 
alıcının rekabetinden yararlanabilecek Üretici Ürününü, 
fiyatların en yüksek olduğunu düşündüğü dönemde 
pazarlama şansı bulacak ve Ürün senedi karşılığı yapılacak 
satışlarda, stopaj muafiyeti olacaktır.”

FAKIBABA;

“ŞANLIURFA
AVRUPA
KENTLERİYLE
YARIŞIYOR”

AK PARTİ
İL BAŞKANLIĞI'NDAN
BORSAMIZA ZİYARET
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K Parti Şanlıurfa İl Başkanı Yusuf 

AEğilmez, Borsamızı ziyarette bulundu. 
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Yusuf 

Eğilmez, AK Parti Şanlıurfa İl Başkan 
Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı İsa Kızıldemir ve 
AK Parti İl Başkan Yardımcısı Siyasi ve Hukuki 
İşler Başkanı Erkan Sözen,  Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mehmet Kaya'yı makamında 
ziyaret etti.  Borsamızı ziyaret eden AK Parti 
Şanlıurfa İl Başkanı Yusuf Eğilmez,  AK Parti 
Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat 
Başkanı İsa Kızıldemir ve AK Parti İl Başkan 
Yardımcısı Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı 
Erkan Sözen,  Yönetim Kurulu Başkanımız 
Mehmet Kaya tarafından karşılandı.   İl Başkanı 
Yusuf Eğilmez ve beraberindekiler, Başkan 
Kaya ile birlikte Şanlıurfa ile ilgili durum 
değerlendirmesinde bulundu.   AK Parti İl 
Başkanı ve heyetinin ziyaretinden duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mehmet Kaya, Şanlıurfa ile ilgili 
sorunların görüşüldüğünü söyledi.  Bu tür 
görüşmelerin Şanlıurfa'daki sorunların 
çözümü noktasında önem teşkil ettiğini 
aktaran Başkan Kaya, AK Parti Şanlıurfa İl 
Başkanı Eğilmez'e ve beraberindekilere 
ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. 



78-79

Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Kaya ile birlikte Belediye Başkanı Ahmet Eşref 
Fakıbaba'yı da ziyaret eden heyet, burada belediyecilik 
çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti ifade eden Fakıbaba, Şanlıurfa'nın 
Avrupa kentleriyle yarışacak bir konuma geldiğini söyledi. 

Buradaki ziyaretin ardından Organize Sanayi Bölgesi'ne 
geçen heyet, Şanlıurfa Ticaret Borsası tarafından AB'ye 
sunulan ve 7 milyon 147 bin avro hibe desteği alan Pamuk 
Lisanslı Deposu'nun kurulacağı alanda yer tespit 
çalışmaları yaptı. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 
çırçır fabrikalarında yapılan incelemelerden sonra yine 
Şanlıurfa Ticaret Borsası tarafından AB'ye sunulan ve 9 
milyon  500 bin Avro'luk hibe desteği alarak Akçakale yolu 
üzerinde kurulması planlanan Hububat Lisanslı 
Deposu'nun inşaat alanı ziyaret edildi.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Şanlıurfa Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Şanlıurfa 
Ticaret Borsası'nın Lisanslı Depoculuk Projeleri için yer 
tespitinde bulunan AB Delegasyonu, Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı çalışanlarına kentin tarım potansiyeli 

hakkında bilgi verdi. Kaya;  Şanlıurfa Ticaret Borsası 
tarafından AB'ye sunulan ve 9 bin 500 avro'luk hibe desteği 
ile onaylanan Hububat Lisanslı Depo Projesi'nin ihale 
aşamasında olduğunu yine AB tarafından onaylanan 30 bin 
tonluk Pamuk Lisanslı Deposunun çalışmalarının ise hızla 
devam ettiğini söyledi.

Lisanslı depoculuk üretici, sanayici ve ekonominin 
geneli açsısından birçok faydalar sağlayacaktır.” diye 
konuştu. Kaya; Pamuk Lisanslı Deposu'nun faydalarını 
şöyle sıraladı: “Üreticiler ellerinde bulundurdukları 
pamuğu Güvenli, Sigortalı ve sağlıklı bir şekilde depolama 
imkânına kavuşacaklardır. Pamuk ürünü, satış döneminin 
bütün bir yılına yayılacak, pamuğunu depoya koyan 
şahıslar depodan alınan makbuz ile, uygun koşullarda 
kredi temini, yapılabilecek. Laboratuar koşullarında, ürün 
standardını belirleme, Ürününü satarken, çok sayıda 
alıcının rekabetinden yararlanabilecek Üretici Ürününü, 
fiyatların en yüksek olduğunu düşündüğü dönemde 
pazarlama şansı bulacak ve Ürün senedi karşılığı yapılacak 
satışlarda, stopaj muafiyeti olacaktır.”

FAKIBABA;

“ŞANLIURFA
AVRUPA
KENTLERİYLE
YARIŞIYOR”

AK PARTİ
İL BAŞKANLIĞI'NDAN
BORSAMIZA ZİYARET

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI      www.sutb.org.tr

‘12
FAALİYET
RAPORU

K Parti Şanlıurfa İl Başkanı Yusuf 

AEğilmez, Borsamızı ziyarette bulundu. 
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Yusuf 

Eğilmez, AK Parti Şanlıurfa İl Başkan 
Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı İsa Kızıldemir ve 
AK Parti İl Başkan Yardımcısı Siyasi ve Hukuki 
İşler Başkanı Erkan Sözen,  Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mehmet Kaya'yı makamında 
ziyaret etti.  Borsamızı ziyaret eden AK Parti 
Şanlıurfa İl Başkanı Yusuf Eğilmez,  AK Parti 
Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat 
Başkanı İsa Kızıldemir ve AK Parti İl Başkan 
Yardımcısı Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı 
Erkan Sözen,  Yönetim Kurulu Başkanımız 
Mehmet Kaya tarafından karşılandı.   İl Başkanı 
Yusuf Eğilmez ve beraberindekiler, Başkan 
Kaya ile birlikte Şanlıurfa ile ilgili durum 
değerlendirmesinde bulundu.   AK Parti İl 
Başkanı ve heyetinin ziyaretinden duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mehmet Kaya, Şanlıurfa ile ilgili 
sorunların görüşüldüğünü söyledi.  Bu tür 
görüşmelerin Şanlıurfa'daki sorunların 
çözümü noktasında önem teşkil ettiğini 
aktaran Başkan Kaya, AK Parti Şanlıurfa İl 
Başkanı Eğilmez'e ve beraberindekilere 
ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. 



TİGEM
TARIM İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BORSAMIZDA YAPILAN İHALELER SONUCU

SATILAN ÜRÜN MİKTARLARI 

icaret Borsamızda her yıl TİGEM 

TCeylanpınar Tarım İşletmesi 
tarafından ihaleler yapılmaktadır. 

İhaleler yapılmadan önce ihale 
edilecek ürün numuneleri TİGEM 
Ceylanpınar Tarım İşletmelerinden 
alınarak laboratuarlarımızda analiz 
edilmektedir.  İhaleler gerek sms 
yoluyla gerekse web sayfamızdan ilan 
edilerek üyelerimize duyurulmaktadır.
2012 yılında Ticaret Borsamızda 
Ceylanpınar TİGEM tarafından çeşitli 
tarihlerde yapılan ihalelerde toplamda   
82. 386,30 ton buğday 4.337,90 ton 
mercimek, 28,90  ton fıstık satıldı.
Aynı zamanda 2012 yılında Ceylanpınar 
TİGEM tarafından yapılan ihalelerde 
toplam 1.750,00 ton selektör altı 
buğday, 1,750,00 ton yağlık ayçiçeği, 
120 ton ise yapağı satıldı. 

2012 YILINDA BORSADA SATIŞI YAPILAN MAHSÜLLER

BUĞDAY

MERCİMEK

FISTIK

SELLEKTÖR ALTI BUĞDAY

YAĞLIK AYÇİÇEĞİ

YAPAĞI

82.386,30

4.337,90

28,90

1.750,00

1.750,00

120,00

MİKTAR /TONÜRÜN CİNSİ
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MUHASEBECİLER ODASI
FUTBOL TURNUVASI 2012

anlıurfa Ticaret Borsası,  Serbest ŞMuhasebeciler Günü etkinlikleri çerçevesinde 
gerçekleştirilen kurumlar arası futbol 

turnuvasında ikincilik kupası aldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası Futbol takımı, Serbest 
Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası tarafından 
düzenlenen Kurumlar arası futbol turnuvası 
etkinlikleri çerçevesinde Efor Halı Saha'da 
gerçekleştirilen maçta Serbest Muhasebeciler ve Mali 
Müşavirler Odası Takımı ile karşı karşıya geldi.  
Gerçekleştirilen dostluk maçında Serbest 
Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Takımı 2-1 
öne geçerken Şanlıurfa Ticaret Borsası Takımı ise 
ikincilik kupası aldı. Turnuva sonunda yapılan ödül 
törenine Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Kaya, Genel Sekreter Mehmet 
Durmuş, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler 
Odası Başkanı Nihat Taş ve birçok kurum amiri 
katıldı. Burada bir konuşma yapan Şanlıurfa Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, bu 
maçın bir dostluk maçı olduğuna değinerek yağan 
yağmura rağmen maça devam eden oyuncuları tebrik 
etti. Kaya, gerçekleştirilen etkinliklerin kurumlar 
arası dayanışmayı da arttırdığına dikkat çekerek böyle 
bir turnuvayı düzenlediği için Şanlıurfa Serbest 
Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı 
Nihat Taş'a da teşekkürlerini iletti. 
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edilmektedir.  İhaleler gerek sms 
yoluyla gerekse web sayfamızdan ilan 
edilerek üyelerimize duyurulmaktadır.
2012 yılında Ticaret Borsamızda 
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MUHASEBECİLER ODASI
FUTBOL TURNUVASI 2012
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Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, bu 
maçın bir dostluk maçı olduğuna değinerek yağan 
yağmura rağmen maça devam eden oyuncuları tebrik 
etti. Kaya, gerçekleştirilen etkinliklerin kurumlar 
arası dayanışmayı da arttırdığına dikkat çekerek böyle 
bir turnuvayı düzenlediği için Şanlıurfa Serbest 
Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı 
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