Ocak, Şubat, Mart 2021 Sayı: 6
SanliurfaTB SanliurfaTicaretBorsasi

www.sutb.org.tr

2021’İN İLK YÖNETİM
KURULU TOPLANTISINDA

NELER KONUŞULDU?

İÇİMİZDEN BİR BAŞARI

HİKAYESİ, İSA KIZILDEMİR

ŞANLIURFA’NIN

ALTINI: PAMUK

Türkiye’mizi layık olduğu seviyeye yükseltebilmek için mutlaka ekonomimize
birinci derecede önem vermek mecburiyetindeyiz.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
Borsamızı Açılış Ziyareti

Şanlıurfa Ticaret Borsası Adına
İmtiyaz Sahibi
Mehmet KAYA
YAYIN KURULU
Küçük Nasan BÜLBÜL
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Orhan GÜLLE
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Nusret KARA
Yönetim Kurulu Sayman
Mahmut KOÇ
Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet DURMUŞ
Genel Sekreter
DANIŞMA KURULU
İsa KIZILDEMİR
Meclis Başkanı
Mahmut ÇİFTÇİ
Meclis Başkanı Yardımcısı
Mehmet ALTINDAĞ
Meclis Başkanı Yardımcısı
Faruk AKBAŞ
Meclis Üyesi
Halil KUTLUAY
Yönetim Kurulu Muhasip Üye
Mahmut KOÇ
Meclis Üyesi
Mehmet DURMUŞ
Genel Sekreter
Ali SATIŞ
Genel Sekreter Yardımcısı
GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Ayşe ÇADIRCI KANDEMİR
BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER
İbrahim Engin AKALIN
EDİTÖR
İbrahim Engin AKALIN

Şanlıurfa Ticaret Borsası
Adres: Paşabağı Mahallesi Zafer
Caddesi No:13Haliliye/Şanlıurfa
Tel: +90 414 315 10 66 (PBX)
Faks:+90 414 315 10 69
E-Posta: sanliurfatb@tobb.org.tr
KEP: sanliurfatb@hs01.kep.tr
SanliurfaTB
SanliurfaTicaretBorsasi

İÇİNDEKİLER

9

26

Bir Başarı Hikayesi
İsa Kızıldemir

30

Urfalı Yazar Misbah
Hicri’nin ‘’Gözünü Budaktan
Esirgemeyenler’’ adlı eseri,
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcımız Nasan Bülbül’e
takdim edildi.

Başkan Kaya’dan Yeni Yıl Mesajı

10

Tedarik Zinciri Finansman
Projesi

13

Bankalara Çağrı

18

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde
Badem Üretimi, Yaygın Olarak
Kullanılan Bazı Çeşitler ve
Anaçlar

15

24. ve 26. Dönem
Şanlıurfa Milletvekili
Mehmet Akyürek borsamıza
ziyarette bulundu.

33

Çanakkale Basın Açıklaması

36 Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim
Kurulu Toplantısı

38

Şanlıurfa Ticaret Borsası
Meclis Yapısı

Başkan Kaya’ dan
Yeni Yıl Mesajı

Zor bir yılı geride bırakıyoruz. 2020, Koronavirüs pandemisinin ortaya çıkışıyla dünya tarihinde her
daim yaşanılan acılarla ve üzüntülerle hatırlanacaktır. Ancak öte yandan insanoğlunun dayanışmasının,
diğerleri için gösterilen hassasiyetin ve devletin halkıyla ele ele mücadelesinin timsali olarak bir bizler için
bir dönüm noktasını da temsil etmektedir.
Türkiye, bu yıl içinde çok sayıda deprem ve sel felaketi yaşadı. Salgın sürecinde yaşanan bu olumsuzluklar,
pek tabii meydana gelen afetlerin maddi ve manevi etkisini daha da arttırdı. Ekonomik olarak sektörel
açıdan bir çok alanda daralmalar yaşandı, maddi kayıplarımız oldu. Fakat, gördük ki her şeye rağmen
milletimizin göstermiş olduğu birliktelikle, sabırla ve inançla aşılamayacak engel, sarılamayacak yara yok.
Cihana değer, hayatımızın merkezinde yer olan çok sayıda insanı yitirdik. Sevdiklerimize ayıramadığımız
zamana yandık, komşuluğun kadrini, büyüklerimizin kıymetini, gençlerimizin değerini daha iyi idrak ettik.
Müşkülü birlikte göğüslemeyi öğrendik. Allah’a İzmir ve Elazığ depreminden etkilenen vatandaşlarımız
için, Antalya’da sele kapılanlar için, virüse yakalanan her bir kişi için ve sağlık çalışanlarımızın sıhhati için
el açtık. Başkasının olmadığını gördük bu ülkede. Herkesin tek yürek olduğunu hissettik.
Devletin vatandaşı için ekonomik sıkıntıları göze alarak seferber oluşunu, vatandaşın da toplumsal
destek sağlayarak devletini yalnız bırakmadığını gördük. Bu ülkede herkesin üstüne bir görev düşüyordu.
Bu noktada yerel anlamda çeşitli projelerle hemşerilerimize yardımcı olacak çözümler üretmeye çalıştık.
Problemlerimizi gerekli mercilere ileterek çözümün takipçisi olduk. Tacir ve esnafımızın sesini her
platforma taşıdık. Şanlıurfa Ticaret Borsası olarak bu süreçte üyelerimiz için çok sayıda kurum, kuruluş
ve bankayla anlaşmalar imzaladık. Tarımsal ürünlerimizin katma değerini arttıracak çalışmalar yaptık.
Pandemi sürecinde elektronik ürün satışı noktasında birimlerimizi harekete geçirdik. Hayatın durduğu
2020’de hemşerilerimize bir nebze yardımcı olabilmek için var gücümüzle mücadele ettik.
Bu yıl, kötü anılarla hatırlanacaktır şüphesiz. Ancak 2020 sabır, mücadele ve dayanışmanın kamu
nezdinde topyekun halde gerçekleştiği, insani ve kamusal ilişkiler için bir köşe taşı niteliği kazandı.
Gelecek, bu yıl yaşadığımız olumsuzluklar ve hatırladığımız değerler çerçevesinde şekillenecektir.
2021’in tüm dünyaya sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Yeni yılda İnşallah tüm bu
musibetler atlatılacak ve sevdiklerimizle uzun ve refah dolu bir geleceğin kapısı aralanacaktır.
Bütün hemşerilerime geçtiğimiz yıl içinde gösterdikleri hassasiyetler için teşekkür ediyorum.

Mehmet KAYA

Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
www.sutb.org.tr
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ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
TEDARİK ZİNCİRİ FİNANSMAN PROJESİ KAPSAMINDA

Anlaşmaya İmza Attı

Geçtiğimiz gün TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Halkbankası Genel Müdürü
Osman Arslan’ın katılımıyla gerçekleşen lansman programı sonrası harekete geçen
Şanlıurfa Ticaret Borsası, pandemi sürecinde zora giren kentsel ekonomiye destek olmak
adına Halkbankası ile bir protokol imzaladı.
Bu kapsamda Şanlıurfa Ticaret Borsası
(ŞUTB) ve Halkbankası arasında “Tedarik
Zinciri Finansman Projesi” protokolü imzalandı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası Toplantı Salonunda düzenlenen imza törenine Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Kaya’nın yanı sıra Halkbankası yetkilileri katıldı.
Atılan imzaların ardından hazırlanan protokole ilişkin bir açıklama yapan Kaya, ‘’daha
önce benzer bir çalışmayı Ziraat Bankası ile
de gerçekleştirmiştik. Proje kapsamındaki
ortaklıkların çoğaltılması üyelerimizin ticari
ilişkilerinde çeşitlilik ve kolaylık sağlamaktadır. Bilindiği üzere söz konusu proje tüccarlarımızın mal alışverişinde, güvenli ticaret
sistemi ve kolay finansman imkânı getirerek, tedarik zincirinin aksamadan sürdürülmesine katkı sağlıyor.’’ diye konuştu.
İmzalanan protokole göre üyelerin, sattıkları malın bedelini alacak riski taşımadan
Halkbankası garantisiyle peşin ya da taksitli alabilecekleri ifade edildi.
Halkbankası Şanlıurfa Bölge Koordinatörü Metin Yediyıldız ve Halkbankası Şanlıurfa
Bölge Koordinatörlüğü Pazarlama Bölüm
Müdürü Rukiye Tanrıkulu Yapsan’ın da imzalarını taşıyan protokol, nakit akışını öngö-
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rülebilir hale getirmeyi, alıcılar için uygun
vade ve maliyette finansman temin etmeyi
ve tedarik ihtiyaçlarını karşılamayı, tüccarlar için 1,5 seneye ulaşan, ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler dâhilinde kredi
imkânı ve esnek vadelendirme seçenekleri
sunmayı amaçlıyor. Buna göre satıcı, endişe etmeden malını güvenle satıp, parasını
bankadan tahsil etme imkanına sahip olacak.
Şanlıurfa Ticaret Borsası’ndan yapılan
açıklamaya göre tüm borsa üyeleri Halkbankası tarafından, hem satıcı hem de alıcı
olarak bu sistemden yararlanabilecekler.

Ocak, Şubat, Mart 2021

www.sutb.org.tr

11

2021 Yılının İlk Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya
başkanlığında gerçekleştirildi.

TOBB başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
bankalara çağrıda bulundu.

Genel Sekreterimiz
Mehmet Durmuş, TOBB
Genel Sekreterler
Toplantısına katıldı.

Ticaret Bakanlığı ve TOBB tarafından düzenlenen Türkiye Ticaret Merkezi Şikago Tanıtım
Toplantısı dijital ortamda gerçekleştirildi. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet
Kaya, Meclis Başkanımız İsa Kızıldemir ve Genel Sekreterimiz Mehmet Durmuş’un
katılımlarıyla canlı olarak takip edildi.
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24. ve 26. Dönem
Şanlıurfa Milletvekili
Mehmet Akyürek
borsamıza ziyarette
bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, Bitkisel Üretim Genel Müdürü DR. Mehmet
Hasdemir, Çukobirlik Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Güneş ve Ulusal Pamuk Konseyi
Yönetim Kurulu Başkanı Bertan Balçık pamuk ve tekstilin sorunları ve geleceği konusunda
düzenlenen toplantıda biraraya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, Genel Sekreterimiz Mehmet Durmuş ve Şanlıurfa
Girişimci Şube Portföy Yöneticisi Mehmet Nuri Bozyel TOBB VE Ziraat Bankası arasında
yapılan Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Protokolü kapsamında düzenlenen
tanıtım programına katıldı.
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TOBB Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu Toplantısı, Bölge Başkanı Cevahir Asuman
Yazmacı yönetiminde borsamızda gerçekleştirildi. Toplantının ardından kurul üyeleri
Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya’ya ziyarette bulundu.

Müstakil Sanayici İş Adamları
Derneği (MÜSİAD) Gençlik
Kurulu Başkanı Ramazan
Uma ve beraberindeki heyet
borsamıza ziyarette bulundu.

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili
Z. Gülender Açanal ve
beraberindeki heyet
borsamızı ziyaret etti.

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, TEB Bölge Direktörü Erdinç Uçarsoy, KOBİ
Kredi Tahsis Müdürü Cuma Özböke, Şube Müdürü Celal Öztürkmen, KOBİ Portföy
Yöneticisi Mehmet Dedecan ile tarım ekonomisi ve e-ticaret üzerine görüşmelerde
bulundu.
16
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde

1. Giriş

Badem Üretimi, Yaygın Olarak Kullanılan
Bazı Çeşitler ve Anaçlar

Badem (Prunus dulcis, Mill. D.A. Webb.),
Rosaceae familyasının Prunus cinsinin
Amygdalus alt cinsine dahil olan; genel
olarak Akdeniz kıyı şeridi, Kaliforniya, Orta
Doğu, Batı Asya, Himalayalar ve Güney
yarım küreyi kapsayan, özellikle Akdeniz
iklim koşullarına adaptasyonu iyi olan bir
meyve türüdür (Socias i Company ve ark.,
2010). Dünyada, 2018 yılında 3 209 878 ton
badem üretimi yapılmış olup bu üretim
içerisinde Amerika Birleşik Devletleri 1 872
500 ton ile ilk sırada, Türkiye 100 000 ton
üretim ile beşinci sırada yer almıştır (FAO,
2017). TÜİK (2019) verilerine göre Türkiye
badem üretimi 150 000 tona ulaşmıştır.
Ülkemizdeki badem üretimi son 10 yılda
büyük artış göstermiştir (Ak ve Sakar,
2012). Özellikle de yapılan eylem planları
neticesinde başta Adıyaman ili olmak
üzere, Akdeniz iklim kuşağı ve GAP Bölgesi
içerisinde yer alan illerde önemli miktarda
üretim artışı gerçekleşmiştir. GAP Bölgesinde

2010 ile 2019 yılları arasında badem üretim
alanı sürekli bir artış göstermiş olup
buna paralel olarak da üretim miktarları
da artmıştır. Nitekim, Türkiye badem
üretim alanı son 10 yılda 4.3 katına çıkmış,
Adıyaman ilinde ise bu artış 56 kat olarak
gerçekleşmiştir. Bu süre içerisinde Adıyaman
ilinin Türkiye badem üretim alanı içerisindeki
payı %1.2’den %15.4’e yükselmiştir. Adıyaman
ilinin üretim miktarı son 10 yılda muazzam
bir artış göstermiştir. Bunu sırasıyla anlıurfa,
Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Kilis illeri
izlemiştir (TÜİK, 2019).

2010

2019

2010

2019

2491
18.700
350
1942
3836
5815

72.350
46.551
2482
10.477
7492
9437

487
601
30
586
1191
2081

15.470
5933
321
3369
1934
5846

Bekir Erol AK | Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Şanlıurfa
Mustafa ÜNAL | Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüs Müdürlüğü, Adıyaman
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GAP Bölge illerinin mevcut ağaç sayılarına bakıldığında Adıyaman ve Şanlıurfa
illerinin toplam ağaç sayısı bakımından üretim miktarı potansiyellerinin yüksek olduğu
görülmektedir (Ak ve ark., 2012). Bu iki ilde meyve vermeyen yaşta ağaç sayısı, toplam ağaç
sayısının yaklaşık olarak yarısını oluşturduğu görülmüş olup gelecek 5 yıllık süreçte üretim
miktarlarında yaklaşık 2 kat artış olabileceği öngörülmektedir (Şekil 1). Diğer illerde
ise meyve vermeyen ağaç sayısı meyve veren ağaç sayısına kıyasla nispeten daha düşük
olduğundan üretim artışlarının daha seyrek olabileceği öngörülmektedir (TÜİK, 2020).

2. GAP Bölgesinde Kurulu
Bahçelerindeki Mevcut Çeşitler

Badem

Ülkemiz
badem
yetiştiriciliğinde
daha
önceden
yapılan
adaptasyon
çalışmalarından elde edilen sonuçlara göre
önerilen çeşitlerde yaygınlaşmıştır (Atlı ve
ark., 2008). Bu çeşitlerden GAP Bölgesine
adaptasyonu yüksek olan Ferragnes,
Ferraduel, Nonpareil, Texas ve son yıllarda
yetiştiricililik alanı artan Lauranne çeşidi
bölgede yetiştiricilik alanı bulmuştur. Bu
çeşitlerin genel özellikleri şu şekildedir (Ak
ve Parlakçı, 2007).
2.1.Ferragnes
Ferragnes, Cristomorto × Ai melezi olarak
elde edilmiştir. Kendine verimli olmayıp geç
çiçeklenme ve yüksek verimlilik özellikleri
ile bölgede en fazla tanınan ve yetiştiricilik
alanı kaplayan badem çeşididir (Şekil
2). Çok verimli bir çeşit olduğu için uzun
yıllar boyunca yetiştiriciliği yapılmış ve
yapılmaya devam edilmektedir. Yüksek
verimlilik, adaptasyon, iç randıman (%3043), geç çiçeklenme gibi olumlu özellikleri ile
günümüzde
yeni ıslah edilen ve rağbet gören (Lauranne,
Marinada, Marta, Vairo, Makako, Penta
vb.) birçok badem çeşidinin elde edilmesinde
gen kaynağı olmuştur (Denizhan ve ark.,
2020).

Şekil 2. Ferragnes çeşidine ait bir ağaçtan meyvelerin
görünümü

Şekil 1. Çiçeklenme döneminde bir badem bahçesi.
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2.2Ferraduel
Ferraduel, Ferragnes çeşidi ile aynı ıslah
programında Cristomorto × Ai melezi olarak
elde edilmiştir. Kendine verimli olmayıp geç
çiçeklenme ve yüksek verimlilik özellikleri
ile ülkemizde Ferragnes ile birlikte en fazla
tanınan ve yetiştiriciliği yapılan badem
çeşididir (Şekil 3). İç randımanı %28’dir. Çift
iç yapmaz. Genellikle bölgemizde Ferragnes
çeşidi ile karşılıklı tozlayıcı olarak dikimi
yapılmaktadır (Denizhan ve ark., 2020).

Şekil 3. Ferraduel çeşidine ait bir dal görünümü

2.3.Lauranne
Lauranne çeşidi Ferragnes × Tuono melezi
olarak elde edilmiştir. Verimi oldukça
yüksek olup iç randımanı %32-33’tür.
Ferragnes çeşidine göre daha yayvan
ağaç tacı oluşturan ve kendine verimli bir
çeşittir (Şekil 4). Bu çeşit ile kurulu bahçeler
gittikçe artmakta olup genelde Ferragnes ve
Ferraduel ile birlikte veya tek başına dikimi
yapılabilmektedir. Ferragnes’ ten önce
hasat olgunluğuna gelmektedir (Denizhan
ve ark., 2020).

Şekil 4. Lauranne badem çeşidine ait meyve tutumu
görünümü.
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2.4. Nonpareil
Nonpareil, Kaliforniya’daki
bir deneme bahçesinde en
yüksek performansı gösteren ve şans çöğürü olarak
elde edilen; yetiştiriciliği
hızla yayılan, diğer çeşitlere göre daha az dikim alanı
bulsa da bölgemizde yetiştiriciliği kısmen yaygın olan
badem çeşididir. Dik ve yayvan taç oluşturan bu çeşit
bölgemizde Ferragnes’ ten
en az 1 hafta önce çiçeklenmekte ve 1-2 hafta önce hasada gelmektedir. Kendine
verimli değildir ancak verimi yüksektir. İç randımanı
%55-65 arasındadır. Tozlayıcıları; Carmel, Monterey,
Fritz çeşitleridir (Denizhan
ve ark., 2020).
2.5. Texas (Mission)
Kaliforniya’da tesadüf çöğürü olarak elde edilen bu
çeşit, kendine verimli olmayıp tozlayıcı ister. TozlayıcılarıDrake ve Marcona’dır.
İç randımanı %40-45’dir. Diş
bademi sınıfına girer. Nonpareil’den birkaç gün sonra
çiçeklenip 5-20 gün önce
hasat olgunluğuna gelir.
Ülkemizde genelde Nonpareil’etozlayıcı olarak kullanılmaktadır. Ancak bazı
bölgelerde çiçeklenme dönemi örtüşmediği için meyve
tutumu olumsuz etkilenebilmektedir (Denizhan ve ark.,
2020).
3. GAP Bölgesinde Kurulu
Badem Bahçelerinde Kullanılan Anaçlar
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Anaç, aşı ile çoğaltılan fidanın toprağa temas eden
kök ve bazen gövdenin bir
bölümünü oluşturan kısma denilmektedir. Seçilen
anaçların üzerine aşılanan
çeşidin gelişme ve dayanma
özelliklerine önemli seviyede etkide bulunduğu bilinmekte olup, anaç seçiminde
kolay çoğaltım, güçlü bir
kök sistemi, kuraklık ve kirece, hastalık ve zararlılara
dayanıklılık gibi özellikleri
aranmaktadır (Dejampour
ve ark., 2006). Bölgemiz badem yetiştiriciliğinde kullanılan anaçlar aşağıda sıralanmıştır.
3.1. Çöğür Anaç
Çöğür anaçlar, yani tohumdan meydana gelen anaçlar
heterojen materyal oluşturması nedeniyle birçok meyve türünde istenmemektedir.
Bölgemizde kurulu bahçeler
genellikle tohumdan çoğaltılmış anaçlar üzerine aşılı
çeşitlerden oluşmaktadır.
Acı badem anacı en çok
tercih edilen çöğür anaçtır.
‘Acı Badem’ anaçları, genel
olarak anaçlık özellikleri
karakterize edilmemiş ve
orijini tam olarak bilinmeyen bitkilerin tohumlarından elde edilmektedir. Bölgedeki badem bahçelerinin
de hemen hemen tamamı
bu anaçların kullanıldığı
fidanlar ile tesis edilmiştir.
Özellikle olumsuz toprak
koşulları ve kuraklığa toleranslı olduğu, oluşturduğu
yüksek taç yapısı ile verime
olumlu katkı sağladığı var-

sayılarak üreticiler tarafından talep edilmektedir.
3.2. Klon Anaçlar
Klon anaçları vejetatif yöntemlerle çoğaltılmaktadır.
Vejetatif olarak çoğaltılan
anaçlar, ana materyalle
aynı özellikleri taşıdığından, oluşan tüm yeni bireyler homojen gelişme göstermekte ve üzerine aşılanan
çeşitler de homojen olarak
gelişmektedir. Böylece standart özelliklere sahip anaçların kullanımı sayesinde
meyve üretim ve pazarlamasında standardizasyonun
oluşumuna önemli katkı sunulmaktadır (Rom ve Carlson,1987).
3.2.1. GF-677 Anacı
Şeftali ve badem melezi olarak elde edilen bu anaç, kısa
kazık kök ve yoğun saçak
kök oluşturma potansiyeline sahiptir. Üzerine aşılanan çeşidin erken verime
yatmasına yardımcı olur.
Sulu ve susuz koşullarda yapılan yetiştiricilikte tercih
edilebilmektedir. Üzerine
aşılı çeşidin kuvvetli gelişimini teşvik ettiğinden gençlik kısırlığı süresi kısalır ve
verimin yükselmesine katkıda bulunur. Kök asfiksisine
direnci genel olarak şeftali çöğürleri ile benzerdir.
Agrobacterium ve nematodlara karşı hassastır. Ayrıca
hafif tuzluluk seviyelerine
direnç gösterir. Kireç içeriği
yüksek topraklara direnci
iyidir. Phythophtora, Armillaria, Agrobacterium ve
kök ur nematoduna karşı
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oldukça hassastır ve en azından sulanan koşullarda çok
verimli olan modern çeşitlerle de uygun olmayabilir.
Özellikle sulanan koşullarda dünya genelinde badem
yetiştiriciliğinde en yaygın
olarak kullanılan anaçlardandır.
3.2.2. G×N Anaçları
GxN15 (Garnem), GxN22
(Felinem) ve GxN9 (Monegro) anaçları İspanyol
Garfi bademi ile Nemared
şeftali melezinden elde edilmiştir. Çelikle çoğaltımı
GF-677’den daha kolaydır.
Bu nedenle fidanlıklarda
daha çok tercih edilmektedir. Bu anaçlar güçlü ve
kalın bir kök sistemi oluştururlar. Sulu koşullarda
tercih edilmekte olup üzerine aşılı çeşidin gençlik
kısırlığı süresini kısaltarak
erken meyveye yatırır. Kök
asfiksisine direnci diğer
şeftali anaçlarından iyidir.
Kireç içeriği yüksek olan
topraklarda GF-677’ye benzer direnç gösterir. Aynı zamanda kuraklık koşullarına
oldukça dirençlidir. Özellikle Monegro anacı yüksek
dereceli su stresi koşullarına
direnç gösterir. Diğer şeftali x badem anaçlarına göre
kök ur nematoduna direnci
oldukça yüksektir. Agrobacteriumdan kaynaklanan taç
tümörüne karşı hassasiyet
gösterir. Garnem serileri
özellikle sulanan koşullarda
çöğür anaçlara göre daha
iyi performans göstermektedir.
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4. Badem Ağaçlarında Tozlanmanın Önemi
Ticari badem çeşitlerinin çoğu kendiyle uyuşmazdır. Kendine verimli olmayan bir badem çeşidi kendi çiçek tozlarıyla tozlandığı zaman ticari anlamda ürün vermez. Badem
bahçelerinden bol ürün alabilmek için en az 2-3 çeşidin
çiçeklerinin “karşılıklı olarak” tozlanması esastır. Badem
ağaçlarında karşılıklı tozlanan çiçek sayısının az olması
meyve verimini çok azaltmaktadır. Özellikle, geniş badem
bahçelerinde çiçeklenme zamanında ağaç sıralarının çiçek
duvarı oluşturması, arıların öteki çeşitten ağaç sıralarına
gitmemelerine, sadece sıra üzerlerinde aynı çeşide ait ağaçları ziyaret etmesine yol açmaktadır. Bu yüzden ticari badem yetiştiriciliğinde belki de en önemli husus başarılı bir
tozlanmanın sağlanmasıdır.
Badem ağaçlarının tozlanmasında çeşitlerin çiçeklenme
dönemlerinin çakışması, çeşitlerin çiçek tozlarının karşılıklı olarak uyuşur olması, karşılıklı tozlanma için çeşitlerin
bahçe içinde yerleştirilme şekli, Bahçedeki arı kolonisinin
durumu ve çiçeklenme dönemindeki hava koşulları önemli
rol oynamaktadır.
5. Badem Ağaçlarında Terbiye ve Budama
5.1. Terbiye
Bademde terbiye işlemleri fidanın dikimi ile başlar ve ilk 3
yıl şekil budaması ile devam eder. Bölgemizde badem ağaçları için en iyi terbiye sistemi değişik doruk dallı (Modifiye
Lider) sistemidir. Bu sistemde dikimden sonra fidanın tepesi
70-80 cm yukarıdan kesilir, birinci yıl sonunda süren dalcıklardan 5-7 dal bırakılır ve diğerleri çıkarılır.
Mevcut yılda süren dalların aynı yerden çıkmaması, gövde
üzerinde eşit aralıklarla dağılması ve gövde ile 45o’lik açı
yapmasına özen gösterilmelidir. Açısı dar olan dallar genişletilmeli, geniş olan dallar da bağlanarak daraltılmalıdır.
Genişletme işlemi için budama artıklarından ayıraç yapılabilir. İkinci yılda düzgün dağılmış ana dallar üzerinde oluşan sürgünlerden içe ve dışa gelişenler çıkarılır, yana gelişenlerden ve farklı yöne bakan dallardan 2-3 adedi bırakılır.
En tepedeki sürgün dışa açılacak şekilde bırakılır.
Üçüncü yılda da benzer işlemler yapılır ve taç içerisindeki
birbiri üzerine gelen dallar ile dik büyüyen dallar yani obur
dallar çıkarılır. Sonraki yıllarda sadece verimden düşmüş
dallar ve birbiri üstüne gelen dallar alınır.
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5.2. Budama
Bademde budama üç dönemde; Mayıs, Eylül ve kış ayları içerisinde yapılabilir. Mayıs
ayında sürgünlerin ilk dönemlerinde tacın
içinde büyüyen, dışa doğru büyüyen bir
miktar sürgün alınabilir. En uygun budama
zamanı gelişmenin durduğu zamanda yapılanıdır.
Gelişme devam ederken yapılan budamalarda ağaç budamaya tepki olarak yeni sürgünler oluşturabilir. Kışları sert geçen (-15
oC’lere düşen) yerlerde budama kış sonunda
yapılmalıdır. İlkbahar donları olan yerlerde
ise mümkün olduğu kadar geç yapılmalıdır.
Budama esnasında ağacın yetiştirme koşulları yapılacak kesimler için önemlidir. Badem genelde dik gelişen ve kuvvetli sürgün
oluşturan, ağır kesimlere şiddetli tepki gösteren bir meyve türüdür. Eğer istenen sayıda
dal oluşumu sağlanmışsa tepe kesiminden
kaçınmak gerekir. Dal yoğunluğu ve sayısı yeterli ise budamalar seyreltme şeklinde
dalın dipten çıkarılmasıyla yapılmalıdır.
Badem ışığı çok seven meyve türü olduğu
için budama ile her dala eşit ışık dağılımı
sağlanması gerekmektedir. Meyve tomurcuklarının oluşumu için spur dalların ışık
almaları ve yaprak alanlarını artırmaları
gerekmektedir (Atlı, 2013).
6. Badem Üretiminde Karşılaşılan Sorunlar
Badem geçmişten günümüze olumsuz iklim
ve ağır toprak koşullarında yetiştirilebilen
bir meyve tür olarak algılandığından üreticiler tarafından kültüre alınmasına rağmen yeteri kadar ilgi görmeyen bir meyve
türüdür. Üretimde istenilen verimin ve ağaç
gelişiminin sağlanması için badem için en
uygun yetiştirme ortamı oluşturulması gerekmektedir. Bölgemiz badem yetiştiriciliğinin en büyük sorunlarından biri kulaktan
dolma bilgiler ile bahçe plantasyonlarının
kurulmasıdır. Bahçe kurulumu aşaması azami dikkat edilmesi gereken bir durumdur.
Özellikle meyvecilik için uygun olmayan
ve derinliği 1 metrenin altında olan topraklarda badem yetiştiriciliği yapılmamalıdır.
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Böyle topraklarda dikimden itibaren 3-5
yıl sonra kurumalar boy gösterebilmektedir. Sulama verim açısından önem arz
etmektedir. Sulu ve susuz koşullara uygun
anaç ve çeşitler tercih edilmelidir. Bir diğer
sorun ise düşük verimliliktir. Tercih edilen
çeşitlerden maksimum verime elde edebilmek için tozlayıcı seçimine dikkat etmek
gerekmektedir. Tüm bunların dışında yapılan besleme uygulamaları toprak ve yaprak
analizlerine dayalı olarak yapılmalıdır.
7. Sonuç
Ülkemizde badem üretimi her ne kadar
son yıllarda artış gösterse de düşük verim
nedeniyle yeteri kadar gelişmemiştir. Mevcut badem bahçelerinde ve yeni kurulacak
bahçelerde yer seçimi, fidan seçimi, çeşit ve
anaç seçimi, sulama ve gübreleme uygulamaları ile terbiye ve budama uygulamaları
özenle seçilmeli ve yapılmalıdır. Bahçelerde
tozlanma ve döllenmenin en üst seviyede
gerçekleşmesi için birkaç çeşidin eşit aralıklarla dağılımının yapılması ve hektara
3-4 kovan arı bulundurulması ve son yıllarda ıslah edilen meyve kalite özellikleri
ve verimi yüksek çeşitlerin tercih edilmesi
gerekmektedir. Bahsedilen bu şartlar yerine getirildiği takdirde hem milli ekonomimize badem üretiminin katkısı olacak hem
de dışa bağlılık azalacaktır. İthal badem
yerine pazarlarımızda ülkemizde üretilmiş
badem tüketilecektir.

Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Nusret Kara ve Genel Sekreter Yardımcımız Ayşe Çadırcı
Kandemir ve beraberindeki heyet Gaziantep Ticaret Borsasına ziyarette bulunarak Fıstık
Lisanslı Depo hakkında bilgi aldı.
Ocak, Şubat, Mart 2021
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Bir
Başarı
Hikayesi
İsa Kızıldemir

1990 yılında Yetişkin yaştaki 2 kardeşiyle 2. El traktör ve
kamyon ticareti yapmaya başladı. Üvey, öz, kız veya erkek
diye ayırt etmeden tüm kardeşlerini himaye eden ve onlara
hayat kurmak için mücadele veren Kızıldemir, kardeşlerinin
eğitimine özellikle önem vermiştir.

1964 yılında Şanlıurfa Merkez’e bağlı Mağarcık Köyü’nde doğan
İsa Kızıldemir, ilkokula köyde başlayıp burada tamamlamış, bu
dönemde henüz çocuk yaşta çalışmaya başlamış; hayvanları otlatıp,
tarlada çalışarak ailesine ve evine destek olmak için hayata atılmıştır.
Yaşadıkları köyde huzurun bozulmasıyla kalabalık nüfusa sahip aile
kent merkezine göçüp 3 odalı bir evde ikamet etmeye başlamıştır.

Burada da yoğun çalışma hayatına
devam eden Kızıldemir, eğitim
hayatına açık öğretimden devam
etmiş ortaokul, lise ve ön lisansını
tamamlamıştır.
Erken
yaşlarda
evlilik yapmıştır. Böylece 3 odalı
evde yaşayan insan nüfusu 21’e
yükselmiştir.
1974 yılında babası Şire Pazarında bir iş yerine
ortak olarak susam ticareti yapmaya başlamıştır. İsa
Kızıldemir ise bu tarihten sonra kendi deyimiyle
‘’babasının ortaklarının ellerinin altında çırak olarak’’
babasının yanında çalışmaya başlamıştır. 1980 yılında
ise babası başka ortaklarla Buğday Pazarında yeni bir
işyeri almış, faaliyetlerinde burada da devam etmiştir.
Babası iş gereği genellikle şehir dışında olduğundan
evin günlük işleri ve ihtiyaçlarıyla da kendi meşgul
olmuştur. Askerlik yaşına geldiğinde 3 çocuğu ve
eşini 2 annesi ve kalabalık kardeş nüfusunun yaşadığı
3 odalı evde ailesine emanet eden Kızıldemir askere
gitmiştir. Vatani görevini yerine getirdikten sonra ise
yanında çıraklık yaptığı babasıyla bu kez ortak olarak
Buğday Pazarında tarım ürünleri komisyonculuğuna
başlamıştır.
Ailesinin kalabalık nüfusu ve bu nüfusun ihtiyaçları
için yaşı ilerleyen babasına yoldaş olmuş, babasının
kalp krizi sonucu zamansız vefatı ile kendi eşi ve
çocuklarının yanı sıra 17 kardeşi için de gecesini
gündüzüne katarak durmaksızın çalışarak tüm aileye
kol kanat germiştir.
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3 odalı evde yaşayan kalabalık nüfusun içinden doktor, mühendis ve sağlıkçı çıkmış, bütün
bunlar ise kardeşlerin arasındaki gönül bağıyla mümkün olabilmiştir. İsteyen kardeşlerinin
eğitim hayatını destekleyen Kızıldemir, diğer kardeşleri için de iş yeri ve yeterli sermaye
temininde bulunarak kendilerinin yanında olmuştur. 9 erkek kardeşini de evlendiren
Kızıldemir, babasının ardından ailedeki koruyucu rolü devam ettirmiştir.
Kızıldemir, ticari faaliyetlerine Zahireciler
Borsası 81 no’lu ofisinde devam etmektedir.
2007 yılında çevresinin isteği ve zorlamasıyla
siyasete atılarak Ak Parti İl yönetiminde yer
almıştır. 3 yıl Teşkilattan Sorumlu İl Başkan
Yardımcılığı görevini sürdüren Kızıldemir, daha
sonra Kara köprü/Büyükşehir Belediye Meclis üyesi
seçilmiş, aynı zamanda Karaköprü Belediye Başkan
Yardımcılığı görevini de üstlenmiştir. Şanlıurfa’nın
büyükşehir belediyesi haline gelmesiyle boşalan
Karaköprü Belediye Başkanlığı görevine parti genel
merkezi tarafında aday gösterilmiştir. Yapılan
seçimin akabinde ise 3 yıl süreyle Büyükşehir
Belediye Başkan Vekilliği yapmıştır.
2018 yılında Ticaret Borsası seçimleri dost, arkadaş
ve esnafın isteğiyle Ticaret Borsası listesinden
seçime girmiş, seçimin ardından Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Kaya’nın önerisiyle oy birliğiyle
Ticaret Borsası Meclis Başkanlığı görevini icraya
başlamıştır. Halen bu görevini sürdüren Kızıldemir
7 çocuk babasıdır.
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Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya Ekonomik
Reformlara dair bir değerlendirmede bulundu.

Kadın, toplumun dayanak noktası ve sürdürücüsüdür. Bir toplumun gelişmesi, değişmesi
ve aile yapısı tamamen kadına bağlıdır. Kültürün ve geleneğin koruyucusudur kadın;
anasının dilinde tanır ve öğrenir insan dünyayı…
Erkekle beraber toplumun diğer yarısıdır kadın. Yarısı olmadan tam olamaz toplum.
Yarısını yok sayarak varlığını sürdüremez toplum. Annemiz, kardeşimiz, kızımız, eşimiz
olmadan güzelliğini görebilir miydik dünyamızın?
Ne yazık ki bültenlerde kadına yönelik şiddet haberleri sayıca artmaya devam ediyor. Bizi
derinden yaralayan bu tür hadiselerin önüne geçileceğini, herkesin bu noktada tek yürek
olarak kadına şiddete ve ayrımcılığa dur diyeceğini biliyorum. Başta şehit annelerimiz
olmak üzere Peygamber Efendimizin (S.A.V.) ‘’Cennet anaların ayakları altındadır.’’ sözüne
muhatap olan tüm dünya kadınlarının bu özel gününü tebrik ediyor, gösterilen hassasiyetin
etkin bir farkındalığa dönüşerek her gün hissedilmesini ve insan hakları temelinde bu
mücadelenin küresel bir bilince vesile olmasını temenni ediyorum.

Kontrollü normalleşme süreci ile birlikte ticari alanlar daha hareketlenecek,
ekonomik yaşam zamanla normale dönecektir. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep
Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni ekonomik reformlar, makro ekonomik
ve yapısal iyileştirmeleri müjdelemekte. Dirençli bir ekonomi bina etmek, bu
dönüşümlerin istikrarlı biçimde sürdürülmesine ve yatırımcıların bu adımlara
iştirakinin sağlanmasına bağlıdır.

Mehmet Kaya
Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

Söz konusu reformlarla yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelinde izlenecek
rota pek tabii ülke ekonomisine olduğu kadar yerel ekonomimize de etki edecektir.
Bu açıdan şu ana kadar Urfa’da uygulanan teşvik ve tarımsal destekler yeni reform
paketiyle birlikte daha da güçlü biçimde, toplum nezdinde daha da net biçimde
hissedilecek biçimde sürdürülebilecektir.
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Urfalı Yazar Misbah Hicri’nin vefatından sonra basılan ‘’Gözünü Budaktan
Esirgemeyenler’’ adlı eser, yazarın kardeşi Süleyman Hicri tarafından Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcımız Nasan Bülbül’e takdim edildi.
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Milletvekilleri, Parti meclisi ve İl teşkilat üyelerinden oluşan Cumhuriyet Halk Partili
heyet borsamıza ziyarette bulundu Meclis Başkanımız ve Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcılarımızın karşıladığı heyet ilimizin tarımsal ekonomik verileri hakkında
bilgilendirildi.
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Şanlıurfa Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Karadağ ve beraberindeki
heyet borsamızı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya’ya plaket
takdiminde bulundu.

Çanakkale,
Türk Milleti için varlık mücadelesinin
sembolüdür. Gelibolu’da sömürgecilere
karşı gösterilen mukavemet, bağımsızlığı karakter olarak benimseyen bu halkın gurur madalyası olmuştur.
Tüm dünya için örnek teşkil edecek
mücadelesiyle insanımız, vatanı ile bütünleşen varlığına karşı hiçbir tehdidi
cevapsız bırakmayacağını net bir biçimde ortaya koymuş, sonsuza kadar yaşamaya kararlı olduğu Anadolu topraklarındaki egemenlik ve hürriyetini süngü,
mermi, inanç ve imanıyla ilan etmiştir.
Şanlı tarihiyle milletimiz 1915’te bir paye
daha edinmiş, Çanakkale’yi ve bu vesileyle vatanın ‘’GEÇİLMEZ’’ olarak hafızalara kazımıştır.

BASIN
AÇIKLAMASI

Çanakkale Zaferi’nin 106. yıldönümünü
o günkü ruhun her daim canlı tutulması
temennisiyle kutluyor, şehit düşmüş ecdadımıza, kan ve ter döken tüm kahramanlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet
diliyorum.

Mehmet Kaya

Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
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Efsaneye göre
Nemrudun İbrahim Peygamberi ateşte yakmak için civardaki bütün
odunlar toplatmasıyla ortaya çıkan çiğ köfte, Şanlıurfalıların yüksek damak
zevkinin iyi bir örneğidir. Urfalıların gözünde Çiğ köfte, şifadır. Küften
yapılan penisiline referansla Sırrı Savaşan’ın dediği gibi ‘’ Devayı bulmuşlar
küf’te, bizim ilaç da çiğküfte.’’
Arkadaş grubuyla gezilen sıralardan, davetlere ve hatta aileler arası
akşam ziyaretlerinde kentin günlük hayatında hep baş köşede yer almıştır,
çiğköfte.
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Son zamanlarda bazı şehirler Çiğ köfte üzerinde hak iddia etmeye
başladılar. Urfa’nın geleneğinde, türküsünde dahi çiğ köftenin yeri olduğu
görülebilir. Erzak alışverişinde her yıl Çiğ Köftelik bulgur stok edilir. Kasaptan
çiğ köfte için özel kara et alınır. Oysa ki hak ancak böylesi bir durum söz
konusu ise iddia edilebilir.
Ortalama 25 malzemeyle yoğrulan Çiğköftenin ana malzemelerinden
biri çiğ köftelik bulgurumuzdur. Göbeklitepe kazılarında da karşılaştığımız,
geçmişi yaklaşık 12.000 yıl öncesine dayanan ve dağlık arazilerde yetiştirilen
siyez buğdayı, günümüz buğdayının atası olarak kabul edilmektedir.
Buğday önce kaynatılır ve kurutulur. Daha sonra taş değirmenlerde bulgura
dönüşür. Urfa’da bizlerin çiğ köfte yapımında kullandığımız bulgur, taneleri
camsı özelliğe sahip durum buğdayından yapılmış buğdaydır.
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Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkan Vekili Seyyit Tekin, Gelir idaresi Grup Müdürü
Muhittin Çelebi ve ŞUBDED Başkanı Nihat Taş Yönetim Kurulumuzla bir araya geldi.
Toplantıda üyelerimizin talep ve sorunlarını istişare edildi.

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Seçilmiş, Eyyübiye Kaymakamı Adem
Ünal, Harran Kaymakamı Cihat Koç, Hilvan kaymakamı Coşkun Doğan ve Siverek
Kaymakamı Hasan Ongu borsamıza ziyarette bulundular.

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu
toplantısına katıldı. Dünya ve Türkiye pamuk piyasaları, sezon beklentileri ve
sertifikalı pamuk tohumunda yaşanan sıkıntılar toplantının gündemini oluşturdu.
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Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Yapısı

Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Organizasyon Şeması

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Kurulu Organizasyon Şeması

Mehmet KAYA
Yönetim Kurulu Başkanı
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İsa KIZILDEMİR
Meclis Başkanı

Küçük Nasan BÜLBÜL
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Orhan GÜLLE
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Nuset KARA
Yönetim Kurulu Sayman Üye

Mahmut KOÇ
Yönetim Kurulu Üyesi
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Mehmet ALTANDAĞ
Meclis Başkan Yardımcısı

Mahmut ÇİFTÇİ
Meclis Başkan Yardımcısı

Mehmet KAYA
Yönetim Kurulu Başkanı
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Buğday Pazarı Tescil Büromuz
Adres : Buğday Pazarı Zahireciler Borsası Akçakale Yolu Üzeri Borsa Binası Haliliye / ŞANLIURFA
Telefon: 0414 247 25 38 - Faks : 0414 247 25 39
Faruk AKBAŞ
Meclis Üyesi

Halil ALKAN
Meclis Üyesi

Kemal UFLAZ
Meclis Üyesi

Organize Sanayi Bölgesi Tescil Büromuz
Adres : Organize Sanayi Bölgesi Borsa Binası Haliliye / ŞANLIURFA
Telefon : 0414 369 12 63 - Faks : 0414 369 12 57
Ceylanpınar Tescil Bürosu
Adres : Ceylanpınar Caddesi Vergi Dairesi Bitişiği kat:2 Ceylanpınar / ŞANLIURFA
Telefon - Fax : 04145121364
Viranşehir Tescil Bürosu
Adres : Ceylanpınar Cd. Kemaloğlu iş Merkezi Kat:2 No:5 Viranşehir / ŞANLIURFA
Telefon - Fax : 0 414 512 13 64

Halil KUTLUAY
Meclis Üyesi

Mahmut KOÇ
Meclis Üyesi

Nuset KARA
Meclis Üyesi

Viranşehir Buğday Pazarı Tescil Bürosu
Adres : Yeni Buğday Pazarı Kompleks Binası Kat:2 Viranşehir / ŞANLIURFA
Telefon - Fax : 0 414 512 08 73
Siverek Tescil Bürosu
Adres : Hasan Çelebi Mahallesi 63. Sok. No: 4/2 Siverek / ŞANLIURFA
Telefon - Fax : 0 414 552 57 11
Akçakale Tescil Bürosu
Adres : Ceylanlı mahallesi Abdullah Gül Bulvarı Yeni Adliye Karşısı Müde Apt. No:225 Kat 2 Kapı - 8
Akçakale / ŞANLIURFA
Telefon - Fax : 0 414 411 30 41

Küçük Nasan BÜLBÜL
Meclis Üyesi

Ömer ÇİÇEK
Meclis Üyesi

Orhan GÜLLE
Meclis Üyesi

İmam Keskin Tescil Bürosu
Adres : Eyyüp Nebi Mahallesi İmam Keskin Buğday Pazarı - Eyyübiye / ŞANLIURFA
Telefon - Faks :0 414 247 20 02
İŞTİRAKLERİMİZ

Adres: Şanlıurfa Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ.
Akçakale Yolu üzeri 10. Km. Eyyübiye / Şanlıurfa
Tel: 444 18 13 Mail: iletisim@gaplidas.com

Neşet KARAKUCAK
Meclis Üyesi
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Adres: Koçören Mh. 215. Cadde
No:37/2 Şanlıurfa Tel: 444 8 659
Fax: (0414) 502 51 11
Mail: info@pamlidas.com
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