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014 yılını geride bırakarak  siz değerli üyelerimiz ve 
okurlarımız ile yeni bir yıla girmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz.

Kurulduğu günden beri üyelerine oldukça önem veren, 
üye memniniyetini ön planda tutan ve bu yönde bütün imkanlarını 
seferber eden Ticaret Borsamız, 2014 yılında bir çok faaliyete imza 
atmıştır. 

Türkiye'deki tarım sektöründe bir çok fayda sağlayacak Hububat 
Lisanslı ve Pamuk Lisanslı Depo Projelerimizde önemli aşamalar 
kaydettik.  Türkiye'de ilklere imza atarak Avrupa Birliğinden iki proje 
için hibe desteği alan Ticaret Borsamız, 2014 yılında  24 bin tonluk 
Pamuk Lisanslı Depo Projesi'nin müşavirlik ve inşaat ihalelerini 
tamamlayarak inşaat çalışmalarına başlamıştır. 100 bin tonluk 
Hububat Lisanslı Depo Projemiz ile ilgili çalışmalarımız ise devam 
ediyor.  Üyelerine daha kaliteli hizmet sunabilmek ve ilimiz 
ekonomisine katkıda bulunmak için 12 katlı bir hizmet binası inşa eden 
Ticaret Borsamız,  üyeleri için tüm imkanlarını seferber etmiştir. 

 İmam Keskin Buğday Pazarı'ndaki üyelerine daha etkin ve yerinde 
hizmet verebilmek için İmam Keskin Buğday Pazarı'nda Tescil 
Bürosu'nu faaliyete geçiren Ticaret Borsamız Zahireciler Borsasında 
bulunan Huhubat analiz laboratuarı ve Organize Sanayi Bölgesi'nde 
bulunan pamuk analiz laboratuarımızın yanı sıra Viranşehir ilçemizde 
de 2014 yılında hububat analiz laboratuarını faaliyete geçirmişti. 

Kurumsallaşma çalışmaları  kapsamında üye memnuniyet 
çalışmaları yaparak üyelere ziyaret gerçekleştiren Ticaret Borsamız, 
üyelerinin de görüş ve önerilerine önem vermiştir. Üyelerin sorunlarını 
anında çözebilmek için Borsa Meclisi, Yönetimi ve Personelleri ile 
çeşitli çalışmalar yapan ticaret borsamız, akredite olarak “5 Yıldızlı 
Borsa”  ünvanını almıştır.  Çok önemsediğimiz akreditayonla birlikte 
üyelerimize daha kaliteli ve hızlı hizmet vermeyi hedefliyoruz.  Ticaret 
Borsamızın diğer faaliyetlerini de görmek için dergimizin diğer 
sayfalarından faydalanabilirsiniz. 
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önetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 81 
il, 160 ilçeden gelen 365 Oda ve Borsa 
Başkanı ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan'a ziyarette bulunan Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mehmet Kaya,  Erdoğan'a hayırlı olsun 
dileklerinde bulundu.

Y
Gerçekleşen ziyaretin ardından basın mensuplarına 

açıklamada bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu  “Hayırlı olsun ziyaretiyle 
beraber, Sayın Cumhurbaşkanımızla ekonomik meseleler 
hakkında istişarelerde bulunduk. Görüşlerimizi 
aktarabilme fırsatını bulduk. Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın yaklaşımından ev sahipliğinden dolayı kendisine 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir de sürprizleri daha 
olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, “TOBB olarak 
her yıl muhakkak bir kültür eserini ülkemize 
kazandırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Dede 
Korkut Hikayeleri'nin aslı Vatikan Kütüphane-
leri'nde. Bu iki eserin, iki hikâyenin tıpkıbasımını 
gerçekleştirerek, günümüz Türkçesine sadeleştire-
rek Sayın Cumhurbaşkanımıza ilk basımını sunma 
fırsatımız oldu” ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu ekonomik konularla ilgili 
olaraksa, “Bir konu, ticaret odalarımızın özellikle 
önümüzdeki dönem hükümetimizin açıkladığı 
'ekonomik reform paketine' sahip çıkılması idi. 
Diğer önemli konu, istihdamın üzerindeki maliyet 
yüklerinin kaldırılması noktasındaki taleplerdi. 
Önümüzdeki dönemde muhakkak turizmin itici güç 
olması vardı. Sanayi üretiminin teşvik edilmesi gibi 
daha önce de ifade ettiğimiz konular dile getirildi” 
dedi.

 Yassıada ile ilgili bir konunun gündeme gelip 
ge lmediğ i  konusunda ise  Hisarc ık l ıoğ lu , 
“Yassıada'yı biliyorsunuz demokrasi adası şeklinde, 
TOBB olarak yap işlet devret modeliyle yapıp 
ülkemize kazandıracağız. Bir demokrasi müzesi 
olacak bu kapsamda. Bu kapsamda iki adanın da 
Sivriada'nın da Yassıada'nın da yaşanabilir bir ada 
mekân haline gelmesi ve buranın 1961'de idam 
edilerek asılan rahmetli Menderes ve üç arkadaşının 
anısı olarak yaşatılması noktasında bu adayı 
yapacağız. Somut projelendirmemiz oldu tabi. Şu 
anda izin aşamasındayız. İzinlerimiz geldiği anda 
başlayacağız inşaata” diye konuştu.

 Cumhurbaşkanın tek tek bütün başkanların 
ellerini sıktığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, Saray'da 
gezebilme fırsatları olduğunu bildirerek, “Türkiye 
için onur verici gurur verici. Türkiye'nin 
Cumhurbaşkanının yabancı ülkeler nezdinde ki 
gösterebileceği güzel bir yer olmuş. Bundan da 
büyük memnuniyet duyduk” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanc ise, 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve 365 oda ve 
borsa başkanı ile istişare toplantısında "Mevcut 
teşkilatlanma yapısını farklı bir Türkiye için yeterli 
bulmadığımızdan dolayı yeni teşkilatlanma 
yapısıyla birlikte çok daha farklı bir adım atalım 
istiyoruz. Ekonomiyi yakından takip edecek, 
ekonominin tüm taraflarıyla istişarelerimizi eskisi 
gibi sürdürecek, dertlerinizi, şikâyetlerinizi, öneri 
ve tavsiyelerinizi yine dinleyecek, bunları istişare 
edecek, bunlara birlikte çözüm üreteceğiz" dedi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB üyelerine 
Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına, refahın ve 
demokrasinin standartlarının artmasına verdikleri 
katkı için teşekkür etti.

 Başbakanlık yaptığı 12 yıllık sürede TOBB ile 
son derece uyumlu, istişareye dayalı, koordineli bir 
işbirliği gerçekleştirdiğini anlatan Erdoğan, atılacak 
her adımda TOBB üyelerinin görüşlerini , 
tavsiyelerini dinlediğini söyledi. Erdoğan, "Allah'a 
hamdolsun bu uyum, dayanışma Türkiye 
ekonomisinin 12 yıllık süreçte büyük bir sıçrama 
yapmasına, özgüven kazanmasına, şaha kalkması-
na zemin hazırladı. Özel sektör ile kamunun 
uyumunun Türkiye'de neleri başarabileceği, 
Türkiye'yi hangi seviyelere ulaştıracağı bu 12 yıllık 
süreçte çok net görüldü. İnşallah bu birliktelik, bu 
dayanışma, aramızdaki bu uyum ve koordinasyon, 
özellikle de aramızdaki istişare kültürü Cumhur-
başkanlığımız süresince de aynen devam edecek" 
dedi.

 Cumhurbaşkanlığında yeni bir teşkilatlanma 
yapısına gidildiğini ifade eden Erdoğan, "Mevcut 
teşkilatlanma yapısını farklı bir Türkiye için yeterli 
bulmadığımızdan dolayı yeni teşkilatlanma 
yapısıyla birlikte çok daha farklı bir adıma atalım 
istiyoruz. Ekonomiyi yakından takip edecek, 
ekonominin tüm taraflarıyla istişarelerimizi eskisi 
gibi sürdürecek, dertlerinizi, şikayetlerinizi, öneri 
ve tavsiyelerinizi yine dinleyecek, bunları istişare 
edecek, bunlara birlikte çözüm üreteceğiz" diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan
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1988 Ömer EYYÜPOĞLU
Meclis Başkanı 

ürkiye'deki toplam ekilebilir alanların 
önemli bir kısmını oluşturan Şanlıurfa'da 
yerel iş gücünün %23'ü tarım sektöründe 
istihdam edilmektedir.

Mevcut durumda tarımsal üretim olarak 
Türkiye'de Pamuğun, Fıstığın, Mercimeğin, 
Mısırın, Arpanın ve Buğdayın önemli 

miktarları Şanlıurfa'da üretilmektedir. Bunun sonucu 
olarak Gıda sanayinde bu ürünleri işleme tesisleri yoğunluk 
kazanmıştır

Türkiye'nin toplam ticari mahsullerinin önemli bir 
kısmını gerçekleştiren ilimiz pamuk üretiminin de 
%42'sini yetiştirmektedir. Son yıllarda Şanlıurfa sanayisi 
içerisindeki payı hızla artmakta olan gıda sanayi ileride 
yatırım yapılabilecek sektörlerin başında gelmektedir. 

9 ili kapsayan GAP'ın tamamlanacak olan sulama 
projelerinin %48'i Şanlıurfa'dadır. Bu durum ilin 
sulanabilir arazi miktarının, tarımsal çeşitliliğin ve 
tarımsal üretimin hızla artması anlamına gelmektedir.

Atatürk barajının inşası ve GAP bölgesinin 
kalkınmasıyla gıda sanayisinde de çeşitli gelişmeler 
yaşandı.  Gıda sanayisi üretime paralel olarak yavaş gelişti 
(buğday değirmenleri, bulgur tesisleri) Mısır ve pamuk gibi 
daha fazla sulanan mahsullere doğru bir yetiştirme eğilimi 
ortaya çıktı.  Bu mahsullerin marjları buğday ve 
baklagillerden bir miktar fazla da olsa meyve ve sebze gibi 
daha yüksek değerli mahsullere kayma ya da besin 
mahsullerini et ve süt gibi daha yüksek değerli ürünlere 
dönüştürme işleri gerçekleştirilemedi. 

 (Kaynak: GAP Bölgesi için Rekabet Gündemi). Küçük 
paydaşları desteklemeyi düşünen devletin büyük olasılıkla 
sebze ve meyve gibi yoğun iş gücü gerektiren tarım 
ürünlerini teşvik etmesi gerekecektir. Aslında meyve ve 
sebzelerin tarımsal değerdeki yüzdesi GAP'ta %34 
civarındayken Türkiye genelinde %58'ine denk 
gelmektedir. Genel olarak yerel gıda işleme ve gıda hizmet 
şirket lerinin çoğu büyük oranda yerel  pazara 
yönelmişlerdir. Sonuçlar GAP projesinin olumlu etkileri 
gözlenmiştir  Meyve ve sebze gibi daha fazla katma değerli 
ürün yetiştirilmiştir. Şanlıurfa bölgesi için fırsatlar 
önümüzdeki yıllar için önemlidir ve bazı göstergeler 
şimdiden bu eğilimi doğrulamaktadır: özellikle bilinen bir 
domates salçası firmasının salça yatırımlarının ardından 
domates çekici bir mahsul haline gelmiştir; çiftçiler 
geçmişte yalnızca yerel türde domates ürettiklerini, şimdi 
iklim ve toprak koşulları açısından yetiştirilmesi daha 
kolay olan birçok domates çeşidi olduğunu fark ettiklerini 
anlatmaktadırlar. Ayrıca Sürdürülebilirlikle karakterize 
olan yeni veya modern çiftlik sistemi entegre çiftçilik, 
organik çiftçilik, doğal çiftçilik, tarımsal ormancılık ve 
sözleşmeli çiftçilik gibi çeşitli tarımsal sistemleri temsil 
eder; Bu çiftçilik sistemleri arasında sözleşmeli çiftçilik 
sistemi çiftçilerin yaşam standardının yükseltilmesi için 
en uygunu olarak görülmektedir. Bu çiftçilik sistemi 
geçtiğimiz otuz yılda tarım performansını geliştirecek 
kurumsal bir yenilik, bazen kırsal kalkınma ve/veya 
yapılanma için anahtar bir unsur olarak tanıtılmıştır. Bu 
sistem gelecekte Şanlıurfa'da daha yaygın olacaktır. 

T
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Kahverengi Pas (P. recondita tritici): 
Genellikle yapraklarda görülür ve bu nedenle ''Yaprak 

Pası'' olarak da isimlendirilir. Bunlar portakal sarısı veya 
koyu kahverengindedir Püstüller yaprak yüzeyinde 
düzensiz ve irili ufaklı olarak görülür. Bazen bu pasın 
belirtisi olarak bir esas püstül etrafında çepeçevre bir veya 
iki daire halinde de küçük püstüller oluşur ki bu belirti 
özellikle kahverengi pasın tanımında önemlidir. Bu pas 
genellikle bitkilerde sarı pastan sonra kara pastan önce 
görülür.

Kara Pas (P. graminis tritici): 
Buğdayın yaprak, sap ve başaklarında görülen bir 

hastalıktır. İlk belirtiler yaprak ve saplarda oldukça büyük 
oval veya uzunca koyu turuncu çoğunlukla kahverengi 
püstüllerdir. Mevsim sonuna doğru da püstüller koyu 
kahverengi ve siyaha dönüşmekte, ileri aşamada 
yırtılmaktadırlar. 

Buğday pas hastalıklarından doğan 
zarar, iklim şartlarına göre değişir ve 
zaman zaman salgın yaparak büyük 
zararlara neden olabilmektedir. Ürün 
kaybı çeşitlerin duyarlılıklarına,  
çevre koşul larına,  etmenlerin 
ırklarına göre değiştiği gibi yıldan 
yıla bölgeden bölgeye farklılıklar 
göstermektedir.

Konukçuları
 Buğday pas hastalıklarının etmenlerinin 

konukçuları kültür ve yabani buğdaygil bitkileridir. Sarı 
pasın konukçuları buğday dışında kültür bitkilerinden arpa 
ve çavdar; kahverengi pasın konukçuları ise buğday dışında 
arpadır.

Mücadelesi
Kültürel Önlemler
-Havalanmayı engellemesi ve nem artışına neden 

olduğu için sık ekim yapılmamalıdır.
-Yabancı ot mücadelesi tekniğine uygun ve zamanında 

yapılmalıdır.
-Toprak analiz sonuçlarına göre gübreleme yapılma-

lıdır.
-Paslara karşı dayanıklı buğday tohumu çeşitleri 

kullanılmalıdır.
-Çevredeki ara konukçular imha edilmelidir.

Kimyasal Mücadele 
Sarı pas hastalığının erken dönemde alt yapraklarda ki 

belirtileri her yıl görülebilir. Bu nedenle iklim koşulları 
dikkate alınarak (%90 nisbi nem ve 15-20 derece sıcaklık) 
hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına 
doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle 
bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek 
amacıyla yeşil aksam ilaçlamasına başlanmalıdır.

İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa 
ve salgın olasılığı varsa kullanılan ilacın etki süresine göre 
ilaçlama tekrarlanabilir. Hasada bir ay kala bitki 
olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı ilaçlama 
yapılmamalıdır.

Bakanlık tarafından tavsiye edilen Bitki Koruma 
Ürünleri ve dozları kullanılır. Hastalık ile mücadelede 
kullanılacak ilaç ve dozları hakkında bilgi almak için ilgili İl 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve 
Bitki Sağlığı Şubesi veya İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüklerine başvurulmalıdır.

Şekil 2. Kahverengi Pas

Şekil 3. Yaprakta ve Sapta Kara Pas

Sarı Pas (Puccinia striformis): 
En erken görülen pas türüdür. Genellikle yapraklarda 
görülse de, sap ve başaklarda da zaman zaman 
görülebilir. Yaprakların üst yüzeyinde makine dikişi 
şeklinde ve sarı renkte püstüller oluşur. Bu 
püstüllerin dizilişi bir çizgiyi andırdığı için ''Çizgi 
Pası'' da denilir.

BUĞDAY
PAS HASTALIKLARI
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as hastalıklarının 
etmeni mantar veya 
fungus olarak bilinen 
mikroorganizmalardır. 
Buğday tarlalarında 
ilkbaharda türüne (sarı, 

kahverengi, kara pas) göre değişmekle 
beraber 10-26 derece sıcaklık ve 
yüksek nem hastalığın gelişimi için en 
uygun ortamdır. Farklı türleri vardır.

P

Şekil 1. Sarı Pas

Ebubekir DAĞ
Ziraat Mühendisi
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BUĞDAY
PAS HASTALIKLARI
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as hastalıklarının 
etmeni mantar veya 
fungus olarak bilinen 
mikroorganizmalardır. 
Buğday tarlalarında 
ilkbaharda türüne (sarı, 

kahverengi, kara pas) göre değişmekle 
beraber 10-26 derece sıcaklık ve 
yüksek nem hastalığın gelişimi için en 
uygun ortamdır. Farklı türleri vardır.

P

Şekil 1. Sarı Pas

Ebubekir DAĞ
Ziraat Mühendisi
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Şanlıurfa'nın büyükşehir statüsünde olduğunu yurt 
içinden ve yurt dışından oldukça göç alan bir kent 
olduğunu ifade eden Başkan Kaya, hükütetin ilin 
sorunlarına destek sağlamasını istedi. Başkan Kaya, 
Şanlıurfa'nın çevreyolu, köprülü kavşak ve toplu 
taşımada arttırımlara gidilmesini istedi.

Bazı çiftçilerin bankalara kredi müraacatlarında 
gayrimenkullerinin ipotek olarak kabul edilmediğini 
aktaran Başkan Kaya; "Ayrıca Şanlıurfa'ya bağlı 
ilçelerimizde sık sık elektrik kesintileri yaşanmakta, bu 
durum yeni gelişen sanayimizi ve üreticilerimizi zor 
durumda bırakmaktadır. Bu konuya acilen tedbir 
alınmasını talep ediyoruz.” dedi. 

BAŞKAN KAYA;
İLİN SORUNLARINI İLETTİ

ELEKTRİK KESİNTİLERİNE
ÇÖZÜM BULUNSUN
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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin katıldığı Şanlıurfa Ekonomi Zirvesi'nde 
konuşan Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, elektrik kesintilerine çözüm 

bulunmasını istedi.

Dünya'da yaşanan ekonomik krizlere rağmen, Hükümetin aldığı tedbirlerle 
Türkiye'nin krizleri hafif rüzgarlar şeklinde atlattığını kaydeden Başkan Kaya, 

sermayenin ve yatırımcının aradığı güven ortamının başlatılan çözüm süreci ile 
sağlanmaya çalışıldığını söyledi.

Şanlıurfa'nın bir tarım kenti olduğuna vurgu yapan Başkan Kaya, Şanlıurfa’nın 
tarıma dayalı sanayisinin de hızlıca geliştiğini belirtti.

BAŞKAN KAYA;
URFA'NIN SORUNLARINA
ÇÖZÜM İSTEDİ

Teşvik Yasası 'nın Şanlıurfa 'ya çok büyük 
katkılarının olduğunu aktaran Kaya, Teşvik Yasası 
süresinin uzatılmasını istedi.  Başkan Kaya, Şanlıurfa'ya 
yaptığı yatırımlar için Ekonomi Bakanlığı'na da 
teşekkürlerini iletti.

Başkan Kaya,  Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı'nın  ekonomik yatırımlar için 264 tesise 68 
Milyon TL, 6557 makine ekipman alımı için 50 Milyon 
TL. TKDK tarafından  ise günümüze kadar 167 projeye 
35 Milyon TL hibe verildiğini söyledi. 

Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından ise 2010 
yılından beri Mali Destek Programları kapsamında 147 
proje uygulandığını aktaran Başkan Kaya,  Doğrudan 
Faaliyet Mali Destek Programları kapsamında ise 42 
projeye destek verildiğini ve  Ajans'ın bu projelere 40.2 
Milyon TL hibe verdiğini belirtti.

 Başkan Kaya; “Ayrıca da ilimizde alternatif ürün 
ekimine ve Katma Değeri  yüksek olan ürünlerin 
ekimine geçmemiz lazım diye düşünüyoruz” dedi. 

TEŞVİK PAKETİ SÜRESİNİN
UZATILMASINI İSTİYORUZ



13TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2014

Şanlıurfa'nın büyükşehir statüsünde olduğunu yurt 
içinden ve yurt dışından oldukça göç alan bir kent 
olduğunu ifade eden Başkan Kaya, hükütetin ilin 
sorunlarına destek sağlamasını istedi. Başkan Kaya, 
Şanlıurfa'nın çevreyolu, köprülü kavşak ve toplu 
taşımada arttırımlara gidilmesini istedi.

Bazı çiftçilerin bankalara kredi müraacatlarında 
gayrimenkullerinin ipotek olarak kabul edilmediğini 
aktaran Başkan Kaya; "Ayrıca Şanlıurfa'ya bağlı 
ilçelerimizde sık sık elektrik kesintileri yaşanmakta, bu 
durum yeni gelişen sanayimizi ve üreticilerimizi zor 
durumda bırakmaktadır. Bu konuya acilen tedbir 
alınmasını talep ediyoruz.” dedi. 

BAŞKAN KAYA;
İLİN SORUNLARINI İLETTİ

ELEKTRİK KESİNTİLERİNE
ÇÖZÜM BULUNSUN

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI      www.sutb.org.tr12

1988

26.11.2014

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin katıldığı Şanlıurfa Ekonomi Zirvesi'nde 
konuşan Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, elektrik kesintilerine çözüm 

bulunmasını istedi.

Dünya'da yaşanan ekonomik krizlere rağmen, Hükümetin aldığı tedbirlerle 
Türkiye'nin krizleri hafif rüzgarlar şeklinde atlattığını kaydeden Başkan Kaya, 

sermayenin ve yatırımcının aradığı güven ortamının başlatılan çözüm süreci ile 
sağlanmaya çalışıldığını söyledi.

Şanlıurfa'nın bir tarım kenti olduğuna vurgu yapan Başkan Kaya, Şanlıurfa’nın 
tarıma dayalı sanayisinin de hızlıca geliştiğini belirtti.

BAŞKAN KAYA;
URFA'NIN SORUNLARINA
ÇÖZÜM İSTEDİ

Teşvik Yasası 'nın Şanlıurfa 'ya çok büyük 
katkılarının olduğunu aktaran Kaya, Teşvik Yasası 
süresinin uzatılmasını istedi.  Başkan Kaya, Şanlıurfa'ya 
yaptığı yatırımlar için Ekonomi Bakanlığı'na da 
teşekkürlerini iletti.

Başkan Kaya,  Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı'nın  ekonomik yatırımlar için 264 tesise 68 
Milyon TL, 6557 makine ekipman alımı için 50 Milyon 
TL. TKDK tarafından  ise günümüze kadar 167 projeye 
35 Milyon TL hibe verildiğini söyledi. 

Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından ise 2010 
yılından beri Mali Destek Programları kapsamında 147 
proje uygulandığını aktaran Başkan Kaya,  Doğrudan 
Faaliyet Mali Destek Programları kapsamında ise 42 
projeye destek verildiğini ve  Ajans'ın bu projelere 40.2 
Milyon TL hibe verdiğini belirtti.

 Başkan Kaya; “Ayrıca da ilimizde alternatif ürün 
ekimine ve Katma Değeri  yüksek olan ürünlerin 
ekimine geçmemiz lazım diye düşünüyoruz” dedi. 

TEŞVİK PAKETİ SÜRESİNİN
UZATILMASINI İSTİYORUZ



15TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2014

21.11.2014

NİZİP TİCARET BORSASI İLE
KARDEŞLİĞE İMZA ATTIK

orsamız  ve Nizip Ticaret Borsası kardeşlik 
protokolü imzaladı. 

Ticaret Borsamız, ikili  işbirliğini 
arttırmak için Nizip Ticaret Borsası ile 
“Kardeş Borsa” protokolü imzaladı.

Her iki borsayı ileriye dönük projelerde bir 
araya getirmeyi hedefleyen işbirliği protokolüne Yönetim 
Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, Nizip Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zekeriya Özgen imza 
attı.

Ticaret Borsamızda  gerçekleştirilen “Kardeş Borsa” 
protokolü imza törenine Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis 
Başkan Yardımcıları Ali Caz ve Halil Alkan'ın yanı sıra 
Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri katıldı.

B
Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, Şanlıurfa 

ve Nizip Ticaret Borsalarının geçmişinin çok eskiye 
dayandığını ve kardeşlik bağına sahip olduklarını 
belirterek  bu bağı daha da ileriye taşımak için hep birlikte 
çalışacaklarını kaydetti. 

Ortak paydalarının Bölgenin gelişimine katkı sunmak 
olduğunu kaydeden Başkan Kaya, ikili işbirliklerin ; bölge 
çiftçisine, üreticisine ve  sanayicisine fayda sağlayacağını 
söyledi. 

Nizip Ticaret Borsası'nı her zaman kardeş borsa olarak 
gördüklerini kaydeden Başkan Kaya, “Kardeş Borsa 
Beratı'nı” Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Zekeriya Özgen'e takdim etti.
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DESTEKLEMELER
ERKEN ÖDENSİN

ÇİÇEK;

“

“
önetim Kurulu Başkan Yardımcımız Ali 
Çiçek, pamuk piyasasında dünya genelinde 
bir düşüş olduğunu belirterek pamuk 
desteklemelerinin erken ödenmesi talebin-
de bulundu. 

Pamuk fiyatları ile ilgili açıklama yapan 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Ali 

Çiçek, tekstil sanayisinin ham maddesi olan pamuk 
fiyatlarında dünya genelinde bir düşüş olduğunu ve 
üreticilerin de oldukça mağdur olduğunu söyledi.  
Çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi açısından pamuk 
desteklemelerinin Haziran ayı değil de Mart- Nisan 
aylarında ödenmesinin çiftçi açısından faydalı olacağını ve 
çiftçilerin mağduriyetlerinin de bu şekilde giderilebile-
ceğine vurgu yaptı. 

0,55 (55 kuruş) TL olan pamuk destekleme primlerinin 
de 0,75 (75 kuruş) TL'ye çıkarılması talebinde bulunan 

Çiçek, “Pamuk desteklemelerinin en az 5 yılda bir 
belirlenmesi gerekiyor. Durum böyle olursa çiftçi en 
azından uzunca bir süre kaygı yaşamamış olur ve pamuk 
ekiminden de vazgeçmemiş olur.” diye konuştu. 

Pamuk fiyatlarındaki düşüşe de değinen Çiçek, bu 
düşüşlerin sadece Şanlıurfa ile sınırlı olmadığını Dünya 
genelinde pamuk piyasasında bir düşüşün olduğunu 
aktardı.

Yerli pamuğun işlenmesi gerektiğine vurgu yapan 
Çiçek, bu şekilde Türkiye pamuğunun değerinin de 
artacağını belirtti.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
tarafından verilen teknik ekipman desteklemelerinin 
üreticiler ve sanayiciler tarafından taktirle karşılandığını 
da ifade eden Çiçek, bu desteklemelerin artarak devam 
etmesi durumunda da pamuğun kalitesinin giderek 
artacağını söyledi. 

Y

Ali ÇELİK
Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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GÜNEYDOĞU'DA
KALKINMA SÜRECİ PANELİ

URFA'DA YAPILDI

BAŞKAN KAYA

önetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, 
huzur ortamının sağlanması için çözüm 
sürecinin desteklenmesi gerektiğini 
söyledi.

Şanlıurfa'da Kalkınma Akademisi 
Derneği tarafından düzenlenen; Gazeteci- 
Yazar Orhan Miroğlu, Harran Üniversitesi 

İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi Dekanı Abuzer Pınar ve 
GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil'in panelist 
olarak katıldığı “Güneydoğu'da Kalkınam Süreci” 
panelinde Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya da bir 
konuşma yaptı.

Kalkınmadaki temel önceliğin tarım olduğunu 
vurgulayan Başkan Kaya, Şanlıurfa'nın da bu anlamda 
oldukça şanslı olduğunu söyledi. Alternatif ürün desenine 
geçmek gerektiğini de kaydeden Başkan Kaya, teknolojik 

sürecin de takip edilip sanayice destek sunulması 
gerektiğini belirtti.

Şanlıurfa'nın gelişiminde 3 tane temel dinamiğin 
olduğunu ifade eden Başkan Kaya, bu dinamikleri de; tarım, 
turizm ve enerji üretimi olarak sıraladı.  

Özellikle pamuğun ham olarak satılmaması gerektiğini 
kaydeden Kaya, “TKDK çırçır fabrikalarının teknolojiye 
ayak uydurabilmesi ve çırçır işletmelerinin modernizas-
yonu için çırçırcıları daha fazla desteklemeli.” dedi.

Rekabetin fiyat ile değil kalite ile olabileceğini dile 
getiren Başkan Kaya;  bunun için de kalite standardını 
yakalamak gerektiğine vurgu yaptı.

Başkan Kaya, Güneydoğu'da kalkınmanın yanı sıra 
huzur ortamının sağlanması için de Hükümetin başlattığı 
çözüm sürecini hep birlikte desteklemek gerektiğini 
söyledi.  

Y

DESTEKLENMELİ
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söyledi.  

Y

DESTEKLENMELİ



19TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2014 19TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2014

Üye memnuniyetini ön planda tutan ve üyelerine 
kaliteli hizmet sunmayı hedefleyen Şanlıurfa Ticaret 
Borsası'nın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliği ile 
Avrupa Birliği'ne sunularak Hibe Desteği aldığı 24  bin 
tonluk “Pamuk Lisanslı Deposu Projesi”nin inşaat 
müşavirlik ihalesi tamamlanarak yüklenici firmaya yer 
teslimi yapıldı. 

Pamuk Lisanslı Depo Projesi'nin yer teslimi için 
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda toplantı yapıldı. Toplantıda 
konuşma yapan Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı  Mehmet Kaya bu proje'nin üretici ve sanayiciye 
çok fayda sağlayacağını ve bununla birlikte Şanlıurfa 
pamuğunun kalitesinin ortaya çıkacağını belirtti. 

Projenin Şanlıurfa'ya hayırlı olması dileklerinde 
bulunan Başkan Kaya, Türkiye'deki pamuk üretimin büyük 
bir bölümünü karşılayan Şanlıurfa için bu projenin sadece 
Şanlıurfa için değil Türkiye için de  oldukça önemli  bir 

proje olduğunu vurguladı.  
Şanlıurfa'nın böyle bir projeye sahip olduğu için çok 

şanslı olduğunu belirten Başkan Kaya, bu projeye Urfa'nın 
geleceği ve ekonomik kalkınması açısından herkesten 
destek beklediklerini söyledi. 

Başkan Kaya;  “Projede desteklerini esirgemeyen  Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ve çalışanlarına,  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza, Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na,  
Avrupa Birliği Delegasyonuna, Karacadağ Kalkınma 
Ajansı 'na ve  Ticaret  Borsası  Mecl is imize  ve 
personellerimize teşekkür ederim” diye konuştu.  

Yapılan konuşmaların ardından Şanlıurfa İkinci 
Organize Sanayi Bölgesi'nde 117 dönüm üzerine yapılacak 
olan proje'nin, Bilim Tekonoloji ve Sanayi Bakanlığı 
yetkilileri ile birlikte müşavir ve müteahhit firmaları 
yetkililerine yer teslimi yapıldı. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde Şanlıurfa 
Ticaret Borsası tarafından Avrupa Birliğine başvurularak 9 
milyon 500 bin Avro hibe desteği alan Pamuk Lisanslı Depo 

Projesi inşaatının startı verildi. “ “

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI      www.sutb.org.tr18

1988

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI      www.sutb.org.tr18

PAMUK SEKTÖRÜ'NDE

TÜRKİYE İÇİN
BÜYÜK HAMLE

1988

24.12.2014



19TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2014 19TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2014

Üye memnuniyetini ön planda tutan ve üyelerine 
kaliteli hizmet sunmayı hedefleyen Şanlıurfa Ticaret 
Borsası'nın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliği ile 
Avrupa Birliği'ne sunularak Hibe Desteği aldığı 24  bin 
tonluk “Pamuk Lisanslı Deposu Projesi”nin inşaat 
müşavirlik ihalesi tamamlanarak yüklenici firmaya yer 
teslimi yapıldı. 

Pamuk Lisanslı Depo Projesi'nin yer teslimi için 
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda toplantı yapıldı. Toplantıda 
konuşma yapan Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı  Mehmet Kaya bu proje'nin üretici ve sanayiciye 
çok fayda sağlayacağını ve bununla birlikte Şanlıurfa 
pamuğunun kalitesinin ortaya çıkacağını belirtti. 

Projenin Şanlıurfa'ya hayırlı olması dileklerinde 
bulunan Başkan Kaya, Türkiye'deki pamuk üretimin büyük 
bir bölümünü karşılayan Şanlıurfa için bu projenin sadece 
Şanlıurfa için değil Türkiye için de  oldukça önemli  bir 

proje olduğunu vurguladı.  
Şanlıurfa'nın böyle bir projeye sahip olduğu için çok 

şanslı olduğunu belirten Başkan Kaya, bu projeye Urfa'nın 
geleceği ve ekonomik kalkınması açısından herkesten 
destek beklediklerini söyledi. 

Başkan Kaya;  “Projede desteklerini esirgemeyen  Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ve çalışanlarına,  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza, Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na,  
Avrupa Birliği Delegasyonuna, Karacadağ Kalkınma 
Ajansı 'na ve  Ticaret  Borsası  Mecl is imize  ve 
personellerimize teşekkür ederim” diye konuştu.  

Yapılan konuşmaların ardından Şanlıurfa İkinci 
Organize Sanayi Bölgesi'nde 117 dönüm üzerine yapılacak 
olan proje'nin, Bilim Tekonoloji ve Sanayi Bakanlığı 
yetkilileri ile birlikte müşavir ve müteahhit firmaları 
yetkililerine yer teslimi yapıldı. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde Şanlıurfa 
Ticaret Borsası tarafından Avrupa Birliğine başvurularak 9 
milyon 500 bin Avro hibe desteği alan Pamuk Lisanslı Depo 

Projesi inşaatının startı verildi. “ “

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI      www.sutb.org.tr18

1988

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI      www.sutb.org.tr18

PAMUK SEKTÖRÜ'NDE

TÜRKİYE İÇİN
BÜYÜK HAMLE

1988

24.12.2014



21TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2014

anlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdür lüğü Başkanl ığ ında ,T icaret 
Borsamız,Ticaret ve Sanayi Odası,Ziraat 
Odası,Çukobirlik,Ticaret İl Müdürlüğü,Bilim 
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve Urün 
Denetleme Grup Başkanlığında Şanlıurfa'da 
Pamuğunun Kalitesi'ni Yükseltme amacıyla 

kurulan "Komisyon”çalışmalarının meyvelerini almaya 
başladı.

Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve 
Şanlıurfa'da bulunan Kurum ve Kuruluşların, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcımız Ali Çiçek'in de yer aldığı 
Şanlıurfa'da Pamuğun Kalitesini Yükseltme amacıyla 
kurulan "Komisyon”nun çalışmaları sonuç verdi.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Ali Çiçek, 
yaptıkları denetimler sonucunda pamuğun daha temiz ve 
kaliteli olduğunu gözlemlediklerini söyledi.

Belirli aralıklarla çırçır fabrikalarının bulunduğu 

Ş
bölgelerde çeşitli toplantılar düzenlediklerini hatırlatan 
Çiçek; Şanlıurfa pamuğunun istedikleri standarda 
ulaştığını kaydetti. 

Çiçek; “Birçok fabrikamızı denetledik. Denetimlerde 
hiçbir fabrikamızda naylon çuval, naylon bez ve naylon 
ipliğe rastlamadık, pamuklarımız artık çok temiz 
toplanıyor. Bizler de Şanlıurfa pamuğunun kalitesini 
arttırmak için komisyon olarak çok mücadele verdik ve 
başarıya da ulaşıyoruz. Pamuğumuzun kalitesinin 
artması için başlattığımız çalışma kapsamında 
uyarılarımızı dikkate alarak bu sürece katkı sunan tüm 
çırçırcılara ve pamuk üreticilerine teşekkür ediyor ve 
kendilerine bol kazançlar diliyorum.” diye konuştu. 

Çiçek,Şanlıurfa'da pamukların %70'nin makine ile 
hasat edildiğini belirterek,Şanlıurfa'da bulunan 
fabrikaların da aldıkları teşviklerle modernize edildiğini 
ve daha kaliteli üretim yaptıklarını söyledi. 

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI      www.sutb.org.tr20

URFA PAMUĞU,

KALİTE
STANDARDINI

YAKALADI

1988

22.10.2014
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Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın bölgedeki önemli 
kuruluşlar arasında yer aldığını ifade eden Kaya, 
“Ajansımız, 2010 yılından itibaren ağırlıklı olarak 
özel sektör olmak üzere proje bazlı çeşitli mali 
destekler sağlamaktadır. Ayrıca, bölgedeki kamu 
kurumları, yerel yönetimler ve STK'lara çeşitli 
konularda eğitim ve teknik destekler verilmektedir. 
Proje bazlı destek sağlayan Karacadağ Kalkınma 
Ajansı, 2010-2014 döneminde teklif çağrıları 
kapsamında KOBİ'lere, yenilenebilir enerjinin 
kullanımına ve sanayi ile turizm altyapısının 
geliştirilmesine yönelik çeşitli hibe destekleri 
vermiştir. Bu programların bir kısmı tamamlanmış, 
bir kısmı ise halen devam etmektedir” dedi.

Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın kamu yatırımları 
içerisinde aldığı payın giderek arttığını sözlerine 

ekleyen Başkan Kaya; Bölgede kalkınmanın 
sürdürülebilir olması için kamu yatırımlarına paralel 
olarak özel sektör yatırımları da gelişmelidir. Yeni 
teşvik sisteminde 6'ncı Bölgede yer alan Diyarbakır ve 
Şanlıurfa'ya sağlanan avantajlarla Bölgemizde yapılan 
özel sektör yatırımları her geçen gün artmaktadır.” 
diye konuştu. 

Kaya, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın en büyük 
potansiyelinin genç nüfus olduğunu ifade ederek; 
“Gerek Avrupa'da ve gerekse ülkemizde nüfusun hızla 
yaşlandığı bir süreçte, bu durum, bölgemiz açısından 
bir 'demografik fırsat penceresi' oluşturmaktadır. En 
büyük potansiyel olarak değerlendirdiğimiz bu çocuk 
ve genç nüfus, iyi eğitilemediği ve sağlıklı bir şekilde 
yetiştirilemediği takdirde, önemli sorunların da 
kaynağı olacaktır. Bu nedenle, bölgemizin beşeri 
sermayesini oluşturan bu çocuk ve gençlerimizi iyi 
yetiştirerek bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel 
hayatına entegre etmek öncelikli hedeflerimiz arasında 
yer almalıdır” dedi.

Özel bir Hotel'de düzenlenen toplantıya, Şanlıurfa 
Ticaret Borsası ve Kalkınma 
Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, 
Şanlıurfa Vali Yardımcıları 
Uğur Sezer, Aylin Kırcı Duman, 
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı E. Sabri Ertekin,  
GAP BKİ Başkan Yardımcısı 
Mehmet Açıkgöz, Diyarbakır 
Ticaret ve Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Celalettin Birtane ile 
Karacadağ Kalkınma Ajansı 
Genel Sekreteri Dr. İlhan 
Karakoyun katıldı.
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EN BÜYÜK POTANSİYELİMİZ
GENÇ NÜFUS

26.12.2014
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BAŞKAN KAYA;

DEVLET BÖLGEMİZE
ÖNCELİK VERİYOR“

“

aracadağ Kalkınma 
Ajansı Kalkınma 
Kurulu 2. dönem  
toplantısı 
Şanlıurfa'da yapıldı.

Gerçekleştirilen 
toplantıda konuşma 

yapan Yönetim Kurulu Başkanımız 
ve Karacadağ Kalkınma Ajansı 
Kalkınma Kurulu Başkanı Mehmet 
Kaya,  devletin bölgeye olan 
ilgisi, bölgeye verdiği önem ve 
önceliğin her yıl arttığını belirtti. 
Bu önemin , gerek bölgeye 
ayrılan kaynaklarda ve gerekse 
bölge için üretilen projelerde 
görüldüğünü ifade eden Başkan 
Kaya,  2002 sonrası dönemde 
gerek GAP bölgesine ve gerekse 
Diyarbakır ile Şanlıurfa'ya yapılan 
yatırımlarda çok büyük bir artış 
olduğunu söyledi.

26.12.2014
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anlıurfa Ticaret Borsası, Ankara Ticaret 
Borsası ile kardeşlik protokolü imzadı.

İkili iş birliğini güçlendirmek ve 
pekiştirmek için geçtiğimiz günlerde 
Nizip Ticaret Borsası ile Kardeş Borsa 
protokolü imzalayan Şanlıurfa Ticaret 
Borsası, Ankara TicaretBorsası ile de 

Kardeş Borsa protokolü imzaladı.

Gerçekleşen imza töreninde konuşan Şanlıurfa 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya,  
Şanlıurfa ve Ankara Ticaret Borsası'nın kardeşlik ve 
dostluk ilişkilerinin çok eskiye dayandığını ve 
gerçekleşen imza töreniyle kardeşliklerini kayıt altına 
almak istediklerini söyledi.

Ankara 'ya ve Ankara Ticaret  Borsası 'na 
gittiklerinde hiç yabancılık çekmediklerini de 

kaydeden Başkan Kaya; “Kendimizi evimizde, 
borsamızda gibi hissettik. Bu açıdan, ATB'nin Yönetim 
Kuruluna, Meclisine ve başkanlarına çok teşekkür 
ediyoruz” dedi.

Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Faik Yavuz ise; kardeşlik ve dostluğun çok önemli 
kavramlar olduğuna dikkat çekerek; “Bundan böyle, 
dost ve kardeş borsamız Şanlıurfa Ticaret Borsası'yla 
çok daha büyük projelerde işbirliğimizi artırarak örnek 
çalışmalar gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından,  Şanlıurfa Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ve 
Meclis Başkanı Ömer Eyyüpoğlu, Ankara Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, Meclis 
Başkanı Erol Gemalmaz ile hazırlanan protokolü 
imzaladı.   

Ş
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UPK'nın Yönetiminde yer alan isimler şöyle;  
Yönetim Kurulu Asil Üyeler:
Ali Çiçek (Urfa Ticaret Borsası), Barış Kocagöz 
(İzmir Ticaret Borsası) - Başkan, Ahmet Duran 
Balsuyu (Kahramanmaraş Ticaret Borsası)Üretici-
Tüccar-Sanayici grubu)-Başkan Yardımcısı, Ali 
Şimşek (TARİŞ)- Muhasip Üye, Kemal Kocabaş 
(Söke Ziraat Odası), Selahattin Güneş (Çukobirlik), 
Nezihi Aslankeser (Akdeniz İhr.Brl.), Ali Özbuğday 
(Özbuğday Tarım İşl.), Leon Piçon (İPUD)
Yönetim Kurulu Yedek Üyeler:
Ahmet Eyüpoğlu (Şanlıurfa Ziraat Odası), Bahri 
Erdel (Aydın Ticaret Borsası), Muammer Çalışkan 
(Adana Ticaret Borsası), Jak Eskinazi (Ege Hazır 
Giyim İhr.Brl.), Bertan Balçık (Söke Yağ Sanayi), 
Şeref İyiuyarlar (Genel Pamuk Çırçır), Yusuf Aktay 
(Mayagro Tohum), Besim Özbek (Tutsis), Fuat 
Tanman (Üretici, Tüccar, Sanayici grubu)
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Ulusal Pamuk Konseyi (UPK) 2014 yılı 
seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, 
TOBB İkiz Kuleler Sosyal Tesisleri'nde 
yapıldı.  Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcımız Ali Çiçek Ulusal Pamuk 
Konseyi Üyeliğine seçildi.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Ali Çiçek, UPK 
Yönetiminde yer almanın Şanlıurfa ve bölgemiz 

K
açısından oldukça önemli olduğuna vurgu yaptı.
Şanlıurfa pamuğunun kalitesini arttırmak için 
Ticaret Borsası olarak çok çalıştıklarını kaydeden 
Çiçek, “Şanlıurfa pamuğunun kalite standardını 
yakalaması için çok çaba sarf ettik. Çabalarımız 
sonuç verdi. Pamuğumuz artık temiz toplanıyor.” 
diye konuştu.
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ŞANLIURFA'DAKİ STK'LARDAN

SAĞDUYU
ÇAĞRISI

an l ıu r f a ' d a  bu lunan  S iv i l  Top lum 
Kuruluşları, son günlerde yaşanan olaylarla 
ilgili ortak bir basın açıklaması yaparak 
sağduyu çağrısında bulundu.

Şanlıurfa'da bulunan Sivil Toplum 
Kuruluş Temsilcileri, Şanlıurfa Serbest 
Mühasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nda bir 

araya gelerek ortak bir basın açıklaması yaptı. 
Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri adına basın 

açıklamasını Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya 
yaptı.

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya; birlik ve 
beraberlik mesajları vererek; Şanlıurfa'nın savaş mağduru 
olan on binlerce kişi ile ekmeğini, evini ve aşını paylaşarak 
yardımlaşmanın en güzel örneğini sergilediğine vurgu 
yaptı.

 Aynı duyarlılıkla Kobani'de yaşananları protesto etmek 
adına yapılan gösterilerde birlik, beraberlik ve kardeşliğe 
karşı gizli güçlerin işbirliği içinde olduğunu ve oyunları 
sergilemeye başladıklarını gözlemlediklerini ifade eden 
Kaya; “Türk, Kürt, Arap kardeşliğinin binlerce yılık kökleri 
ilimizdedir. Ve bu birlikteliğimizi bozmaya kimsenin gücü 
yetmeyecektir. Bu ülke ve bu bölge  kardeşin kardeşe 

kırdırılması oyunlarına artık gelmeyecektir. 
Bu olaylar karşısında farklı seslerin çıkması 

demokrasinin bir gereğidir. Herkesi sağduyuya ve  şiddeti 
durdurmaya davet ediyoruz. Kobani de yaşanan insanlık 
ayıbı katliamı kınıyor,başta insani yardımlar olmak üzere 
her türlü yardımın bir an önce bölgeye iletilmesini ve 
insanlarımıza destek çıkılmasını istiyoruz.” dedi.

Kaya Sivil Toplum örgütleri olarak da üzerlerine düşen 
tüm görevleri yapmaya hazır olduklarını belirtti. 

Ortak Basın Açıklamasına; Yönetim Kurulu Başkanımız 
Mehmet Kaya, Şanlıurfa Serbest Muhasebeci ve Mali 
Müşavirler Odası Başkanı Nihat Taş, Şanlıurfa Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mithat Arhan,  
Şanlıurfa Kadınları Kalkındırma Derneği Başkanı Vildan 
Polat, Şanlıurfa Müteahhitler Birliği Başkanı Mustafa Önal,  
Şanlıurfa Güçlü Kadınlar Derneği Başkanı Hülya Kaymaz, 
Şanlıurfa Ortak Payda Derneği Başkanı Azad Birinci,  Tüm 
Sanayici İş Adamları Derneği Şanlıurfa Şube Başkanı Sadık 
Sade, Kent Konseyleri 5. Dönem Başkanı Sabri Dişli,  
Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şefik 
Bakay,  Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı 
Faruk Akbaş, Şanlıurfa TOBB Genç Girişimciler Kurulu 
Başkanı Mahmut Barut destek verdi. 

Ş

10.10.2014

ersonel ve üye eğitimlerine 
oldukça önem veren Ticaret 
Borsamız, İmam Keskin 
Buğday Pazarı'nda bulunan 
üyelerle birlikte istişare 
toplantısı düzenledi.

İmam Keskin Buğday Pazarı'nda bulunan 
üyelerle toplantı gerçekleştiren Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcımız  Mehmet Emin 
Aydın, üyelere sertifikalı tohumun önemini 
anlattı.

Sertifikali tohumun GAP'ta verimi 
arttırdığını kaydeden Aydın, üretim 
miktarlarında Türkiye'de yüzde 8,2 GAP'ta 
ise yüzde 8,3 artış görüldüğünü söyledi. 
GAP'taki artış ortalamasının Türkiye'deki 
artış ortalamasının üzerinde olduğunu ifade 
e d e n  Ay d ı n ,  s e r t i fi k a l ı  t o h u m u n 
yaygınlaşmasını sağlamak gerektiğini de 
belirtti.

Şanlıurfa Ticaret Borsası İmam Keskin 
Buğday Pazar ı ' nda  gerçekleşt i r i len 
toplantıya;  Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcımız  Mehmet Emin Aydın, Yönetim 
Kurulu Üyemiz Orhan Gülle, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden Doc. Dr.  
M e h m e t  M a m a y,  G e n e l  S e k r e t e r 
Yardımcılarımız;  Ayşe Çadırcı Kandemir, 
Mehmet Aslan, İmam Keskin Buğday Pazarı 
Dernek Başkanı Kemal Uflaz ve borsa üyeleri 
katıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür-
lüğü'nden Doç. Dr.  Mehmet Mamay ise bitki 
hastalıkları ve zararlıları hakkında üyelere 
bilgiler verdi.

P
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“SERTİFİKALI TOHUM
VERİMİ ARTTIRDI”
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IŞIKLAR GIDA

Her sayıda üye başarı hikayesine yer verdiğimiz Dergimizin bu sayısında 
Işıklar Gıda Sanayi Limited  ve Işıklar Gıda Sanayi A.Ş Şirketleri'nin 
işletmecisi olan Ahmet Işık'a yer verdik. Ahmet Işık'ın babası Abuzer Işık 
Şanlıurfa'da bulgur ve mercimek imalatında ilkleri yapmış ve bu işin 
öncülerindendir.“

“
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Ahmet Bey Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
İşe babamızla birlikte başladık. Babam 1929  yılında 

Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'ne bağlı Kurucuova Köyü'nde 
doğmuş.

 Yetim büyüyen babam 6-7 yaşlarında geçim sıkıntsı 
nedeniyle Şanlıurfa'ya göç etmiş.  

Peki neden Şanlıurfa?
Malatya'da hayat şartları çok zor ve o dönemler kuraklık 

vardı. Şanlıurfa'daki iş alanı daha farklı ve gelişmişti. Göç 
etmelerine sebep olan başka unsurlar da var tabii. Kültür 
farklılığı nedeniyle de göçler olmuş. Malatya'dan göç edip 

Şanlıurfa'da Eski Buğday Pazarı'nda iş kuran çok sayıda aile 
var.  Biz de bu ailelerden biriyiz.

Babanız nasıl başlamış işe, bize biraz anlatır mısınız?
Babamız askerlik dönemi öncesi hammallık, işçilik gibi 

işler yapmış ve çok zor şartlar altında çalışmış. 1950'li 
yıllarda Çadırcı'nın Pazarı denen yerde küçük hacimde 
ticarete atılmış ve Tarımsal ürünler alıp satmaya başlamış. 
İlk iş yerini Spotçu Pazarı dediğimiz yerde açmış ve 
tedarikçiliğe başlamış. 

Dönemin şartlarında susuz tarım ve kaynak eksikliği 
nedeniyle üretim az gerçekleşmekteydi.  Bu nedenle 
alışverişler kamyon bazında değil de çuval bazında 
gerçekleşirdi. 

Babamız 1963 yılında Şanlıurfa'da ilk bulgur fabrikasını  
kurmuş ve günümüzde de oldukça bilinen bir makarna 
firmasıyla da çalışmaya başlamış. Yılları takiben üretim ve 
ticaret hacmini büyüten babamız 1980 yılında da 
Şanlurfa'da yine bir ilki gerçekleştirerek mercimek 
imalatına başlamış. 

Ferdi olarak işlerini yürüten babam daha sonra 1990 
yılında bizimle birlikte şirketleşerek işlerine devam etti.

Bunlarla birlikte 1998 yılında yine “IŞIK” markasıyla un 
imalatına başladık. 

Halen bulgur, mercimek, un imalatı yapmakla birlikte 
bu ürünlerin ham maddelerinin ticaretini devam 
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Her sayıda üye başarı hikayesine yer verdiğimiz Dergimizin bu sayısında 
Işıklar Gıda Sanayi Limited  ve Işıklar Gıda Sanayi A.Ş Şirketleri'nin 
işletmecisi olan Ahmet Işık'a yer verdik. Ahmet Işık'ın babası Abuzer Işık 
Şanlıurfa'da bulgur ve mercimek imalatında ilkleri yapmış ve bu işin 
öncülerindendir.“
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Ahmet Bey Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
İşe babamızla birlikte başladık. Babam 1929  yılında 
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ettirmekteyiz. 

Gıda sektörü dışında faaliyet gösterdiğiniz başka bir 
sektör var mı?

Gıda ürünleri üretimi ve ticareti yanında prese imalatı 
ve ticareti yapmaktayız ayrıca çırçır fabrikamız da 
bulunmaktadır.

Tüm faaliyetlerinizde 50'yi aşkın personele istihdam 
sağlamaktayız. İstihdam sağlamak, para kazanmak kadar 
bizlere haz ve mutluluk vermektedir.

İhracat durumunuz nedir?
Ürettiğimiz mallara yurt içinde piyasaya sürmekteyiz. 

Doğrudan ihracatımız yok ancak çalıştığımız firmalarla 
dolaylı olarak ihracatımız gerçekleşmektedir.  Her zaman 
büyüme taraftarıyız ve ihracatı bölgelerimize yapmak 
istiyoruz.

İleriye dönük hedefleriniz nelerdir?
Tarıma dayalı ürünlerle yol aldığımız bu sektörde  

geleceğe dönük olarak yine tarımsal ürünlerin, gıdaların 
imalatını çeşitlendirerek ve arttırarak devam etmeyi 
düşünüyoruz.

Yıllık cironun ne kadardır?
Gerek ticaret gerekse üretim 

iç in kul landığımız toplam 
hammadde miktarı yılda yaklaşık 
olarak 30-35 bin tona tekabül 
etmektedir. Dolayısıyla yıllık 
ciromuz 35 milyon TL civarında-
dır.

Bu sektörde karşılaştığınız 
sorunlar nelerdir?

Ham madde alım anında 
müstahsil faturalandırmanın 
gerçekleştirlememesi yine satış 
sırasında faturalandırma sıkıntısı 

yaratmaktadır.
Diğer bir sorun ürün artıklarının vergisinin ürün 

katma değer vergisinden yüksek olmasıdır. Örneğin 
bulgurun KDV'si %1 iken bu üründen artık kalan bulgur 
unu ve kepeğinin KDV'si ise %8'dir. Dolayısıyla burada 
anlamsız bir çelişki oluşturmaktadır.

Son olarak Ticaret Borsamız'dan beklentileriniz 
nelerdir?

 Aktif olarak faaliyet gösterdiğimiz zahireciler 
borsasında bulunan satış salonunun tam anlamıyla 
faaliyete geçirilememesi tüm alıcı ve satıcılara zaman 
anlamında sıkıntı yaşatmaktadır.

Bu işlevselliğin sağlanabilmesi için zahireciler odası ve 
Ticaret borsası temsilcilerinin daha aktif iletişimde 
bulunarak farklı çözümler oluşturması gerekmektedir.

Alıcı ve satıcı arasında köprü kuran ticaret borsasının 
tüm sekörlerde belirli periyotlarla üyelere ziyaret ya da üye 
toplantısı gerçekleştirerel gerek alıcıların gerekse 
satıcıların sorunlarına çözüm geliştirmelerini ümit 
etmekteyiz. 
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ŞANLIURFA'DA
HAYVANCILIK

ıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın sağladığı desteklemelerle, Şanlıurfa'da 10 
yıl önce 1 milyon 200 bin olan küçükbaş hayvan sayısı 1,5 milyonun üzerine, 140 
bin civarındaki büyükbaş hayvan sayısı da 250 bine ulaştı.

Ekonomik nedenlerle hayvanlarını satmak zorunda kalan birçok besici, son 
dönemlerde devletin sağladığı kredi ve hibe desteğiyle bu sektöre geri dönüş 
yapmaya başladı. Aldıkları destekleri yerli yerinde kullanarak sektörü hak ettiği 
başarıya taşımaya çalışan üreticiler, istihdama da yardımcı oluyor.

Küçük baş hayvancılıkta Van'dan sonra ikinci sırada yer alan Şanlıurfa'da et ve süt üretiminde 
de ciddi oranda artış olmuştur. 

Şanlıurfa'da önemli bir geçim kaynağı olan hayvancılık, son yıllarda Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı tarafındna verilen desteklerle daha da gelişti. 

İlimizde tarımdaki gelirin yanı sıra hayvancılıkta da ciddi gelir sağlayan vatandaşlarımız var.  
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden elde ettiğimiz verilere göre, 2002'de verilen toplam 
hayvancılık desteklemesi 172 bin liradan 2013'de yaklaşık 23 milyon liraya ulaşmıştır. Son 10 
yılda üreticilere 120,5 milyon lira hayvancılık desteği sağlanmıştır.  

Girdilerin fazla olması nedeniyle hayvancılık sektöründen uzaklaşan vatandaşlar, verilen 
desteklerle  tekrardan hayvancılık yapmaya başlamıştır. 

G

Ahmet GÖKTAŞ
Ticaret Borsası Meclis Üyesi
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OB RT SE AR MAC Iİ ZT

5 YILDIZLI
BORSA OLDU

anlıurfa Ticaret Borsası akredite borsa 
ünvanını aldı. 

Ticaret Borsamız, Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mehmet Kaya'nın büyük 
önem gösterdiği akreditasyon sistemi 
TOBB'nin Oda ve borsalardaki sistem-
lerin iş dünyası nezdindeki saygınlığı-

nın arttırılmasını, oda ve borsaların hizmet türlerinin 
geliştirilmesini ve üyelere olan hizmet kalitesinin 
iyileştirilmesini amaçlayan akreditasyon sistemi 
kapsamında çalışmaları tamamlayarak denetimden 
geçti

Türkiye'deki oda/borsaların 5 yıldızlı  hizmet 
vermesi için fırsat oluşturan akreditasyon sistemininin 
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nın akreditasyon sistemini 
başarıyla uygulayarak kapasitesini ve profesyonelliğini 

Ş ortaya çıkaracağını belirten Başkan Kaya, 25 Kasım 2014 
tarihinde akredite olmaya hak kazanarak akredite borsa 
camiasına katıldıklarını açıkladı.

“Kapasitemizi ve profesyonelliğimizi ortaya 
koymamız akredtiasyon sistemini başarılı bir biçimde 
uygulamamız ile mümkün olacaktır.” diyen Başkan 
Kaya, üyelere kaliteli hizmet anlayışına uygun olarak 10. 
Dönem oda/borsa akreditasyon çalışmaları kapsamında 
akredite olma hedefini gerçekleştirdiklerini kaydetti. 

Başkan Kaya; “Başta Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği ve Türk Loydu Vakfı denetçileri olmak üzere, 
özveriyle çalışan kalite yönetim temsilcilerimize  borsa 
personellerine, danışmanlarımıza ve Akredtiasyon 
İzleme Komitesine ve çalışmalarda desteklerini 
esirgemeyen meclis ve yönetim kurulu üyelerimize 
teşekkür ediyorum.” dedi. 

27.11.2014
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önetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, IŞİD'in Kobani'ye saldırıları gerekçesiyle 
yapılan gösterilerle ilgili sağduyu çağrısında bulundu.

Türkiye'nin Kobani halkına ilk günden itibaren kucak açtığını hatırlatan Başkan Kaya, 
ülkeyi yakıp yıkmakla bir yere varılamayacağını belirtti.

Başkan Kaya; “Hükümetimiz, belediyelerimiz ve yöre  halkımız olayların yaşandığı ilk 
günden beri bütün imkanlarını seferber ederek Kobani halkına gerekli yardımları 
yapmıştır. Gerek ilimizde gerekse çevre illerden yapılan yardımlar itinalı bir şekilde 

Kobanilili misafirlerimize iletilmiştir. Kobani halkını bağrına basan ülkemiz onları yalnız 
bırakmamıştır. Suruç İlçemizde vatandaşlarımız Kobanili misafirlerimize evlerini ve köylerini açarak 
misafir etmiştir. Ülkedeki kamu mallarına vatandaşların mallarına zarar vererek, kırarak dökerek bir 
yere varılmaz. Çözüm sürecinin sekteye uğramaması için birlik ve bareberlik içerisinde hareket etmeli 
ve sürece destek olmalıyız. Ortadoğu'da bir istikrar adası olan Ülkemizin de bu oyuna gelmemesi için 
lütfen bu konuda biraz daha sağduyulu davranalım.” şeklinde konuştu. 

Y

BAŞKAN KAYA'DAN

SAĞDUYU
ÇAĞRISI 
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Fuat TAYLAN
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lkemizde ambarlanan hububat ve 
hububattan üretilen mamuller yukarıda 
sözü edilen zararlıların saldırışıma 
uğrayarak çeşitli yönlerden kayıplara 
uğramaktadırlar. Ambar böcekleri, 
bulaştıkları ürünlerde yoğun bir 
biçimde gıdalanarak ağırlık, teknolojik 

değer ve tohumluk kayıplar oluştururlar. Bu kayıpların 
yarısını zararlıların gömlek kalıntıları, pislikleri ve 
salgıladıkları ağ maddeleri nedeniyle ürün nitelik 
kayıplara uğrar. Yoğun bulaşmalarda üründe küflenme, 
kızışma ve kokuşmalar ortaya çıkar. Buna ek olarak 
zararlılar ile bulaşık ürünlerin tüketilmesi insan 
sağlığı yönünden sakıncalar taşımaktadır. Bu tür 
maddelerin tüketilmesiyle, solunum yolları alerjisi, 
kaşıntı, iştahsızlık, gelişme gecikmesi gibi belirtiler ve 
bakteriyel enfeksiyonlar ortaya çıkabilmektedir. 
Başlıca ambar zararlıları şunlardır;

Ü

Buğday Biti (Sitophilus granarius (L.)
Pirinç Biti (Sitophilus oryzae (L.)
Khapra Böceği (Trogoderma granarium Everts )
Kırma Biti (Tribolium confusum Duv.)
Un Kurdu (Tenebrio molitor L.) 
Arpa Güvesi (Sitotroga cercalella Oliv.)
Değirmen Güvesi (Ephestia kuehniella (Zell.) 
Un Güvesi ( Pyr aüs farinalis L.) 
Kuru Meyve Güvesi (Plodia interpunctella (Hübn.)

Buğday Biti (Sitophilus granarius (L.)

Khapra Böceği (Trogoderma granarium Everts )

Arpa Güvesi (Sitotroga cercalella Oliv.)

Un Güvesi ( Pyr aüs farinalis L.) 

Ambarlanmış hububatta zararlı olan böcekler birinci 
ve ikinci derecede zararlı böcekler olarak iki gruba 
ayrılırlar. Birinci derecedeki zararlılar doğrudan 
sağlam danede zarar yapabilmektedir. Buğday biti, 
Pirinç biti, Khapra böceği, Arpa güvesi ve Ekin kambur 
biti bu grupta yer alırlar. Bu zararlılar tarafından 
oluşturulan kırıntılarla beslenebilen, ancak sağlam 
danede zararlı olmayanlar ise ikinci grupta yer alırlar. 
Kırma bitleri, Un kurdu, Testereli böcek, Küçük kırma 
biti, Ekin kara böceği bu gruba giren ve varlıkları 
birinci derecedeki zararlılara bağlı olan türlerdir.
 Ambarlanmış hububat ve mamulleri 
zararlılarının neden olduğu ürün kayıpları kesin 
verilere dayanmamakla birlikte genel olarak yılda 
ortalama % 10 dolayında kabul edilmektedir. Bu kaybın 
değer yönünden en yüksek düzeydeki ambarlanmış 
üründe ortaya çıkması, sorunu ekonomik yönden daha 
da önemli kılmaktadır. Hububat ambar zararlılarından 
Khapra böceği Güney ve güneydoğu Anadolu 
bölgesinde, diğerleri ise tüm bölgelerimizde 
bulunmaktadır.
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 Hububat ve mamulleri zararlıları ürüne değişik 
yollardan bulaşmaktadırlar. Kimi zararlılar ambarda vardır 
ve ürün ambara konulduktan sonra bulaşır. Kimi zaman 
ürüne ambar öncesi devrelerde bulaşır ve ambarda zararını 
sürdürür. Bazen ne ambar ne ürün bulaşıktır ve zararlı ya 
uçarak ya da değişik etkenlerin taşıyıcılığı ile ambara ve 
ürüne bulaşır. Bu nedenlerden dolayı söz konusu ürünlerin 
ambarlanmasında temel ilke, temiz ambara temiz ürün 
konulması ve ürünün ambarlama süresince bulaşmalardan 
korunması gerekir. Bu nedenle ürün daha ambara 
girmeden önce mücadele önlemleri uygulamaya 
konulmalıdır.

 Yukar ıda  be l i r t i ld iğ i  g ib i  hububat  ve 
mamullerinde zararlı olan türler, genel olarak aynı 
ortamda ortaklaşa zarar yapar. Bu nedenle uygulanacak 
mücadele önlemleri bunların tümünü hedef alacak 
biçimde düzenlenmiştir. Kültürel önlemler ürüne ambarda 
sağlıklı bir ortam sağlamak amacıyla iki aşamalı olarak 
uygulamaya konulur.
 İlk aşamada ürün ambara konulmadan önceki 
önlemler uygulanır. Ambar eski ürün artıklarından 
temizlenir, Zararlı girişini engellemek üzere pencerelere 
uygun sıklıkta tel geçirilir. Ambar serin, havadar, aydınlık 
ve aktarmaya olanak verecek şekilde bölmeli olması için 
gerekli önlemler alınır. Ambarın iç ve dış yüzeyleri kireçle 
badana edilir.
İkinci aşamada ürün ambara alınırken ve alındıktan 
sonraki önlemler uygulanır. Yeni ürün eski ürün ayrı ayrı 
depolanır. Ürünün nemi %13'den fazla olmamalıdır. Ambar 
zararlılarına konukçuluk edebilecek diğer gıda maddeleri 
ve eski ürün artıkları ambardan uzaklaştırılır.
Ambar yüzeylerindeki yarık, çatlak vb. böceklere barınma 
olanağı sağlayacak girintiler sıva ile kapatılır. Ürün çuvallı 
ise ızgaralar üzerine istiflenir. Dökme ürün ise tek yığın 
olarak değil, bir kaç yığın halinde ambarlanır. Yığın ve 
istifler ile duvar arasında 0.5 m aralık bırakılır.

Ürün ambarda kaldığı sürece en az 20 günlük aralarla 
kontrol edilir. Bu kontrollerde üründe zararlı bulaşması 
olup olmadığı aranır. Ayrıca mümkünse ürünün sıcaklık 
ve nemi ölçülerek zararlılar için uygun ortam oluşup 
oluşmadığı incelenir. Zira sıcaklık ve nem zararlı gelişmesi 
için önemli ekolojik etkenler olduğundan, ürünün nemi % 
9'dan daha düşük ise böcek faaliyeti durur. % 15 ve 
üzerindeki nem oranları ise zararlıyı ve zararı artırır. 
Hububatta ambar zararlıları için kritik sıcaklıklar ise 
şöyledir. 10° C ve altındaki sıcaklıklarda genelde etkinlik ( 
üreme - zarar) durur. 15° C'de gelişme yavaştır. 20-30 °C de 
ise uygun sıcaklıklardır. 35 °C de üreme durur. 40-42 ° C de 
ölüm başlar.

Hububat ambar zararlıları için 4 ayrı yöntemle kimyasal 
mücadele uygulanır.
 
Boş Ambar İlaçlaması: Ambardaki olası bulaşmaları 
önlemek üzere, ambarlamadan 15 gün önce uygulanır. 
Basınçlı pülverizatör veya atomizör kullanılır.
 
Koruyucu İlaçlama: Ürün ambara konulmadan önce, ürünü 
ambarlama süresince böceklerden korumak amacıyla 
uygulanır. Ürünün ilaçla karışımını sağlamak için 
ilaçlama bidonları veya kürek kullanılabilir.
 
Dolu Ambar İlaçlaması: Ürün ambarda iken bulaşma 
görüldüğünde gazlama şeklinde uygulanır. Gaz geçirmez 
oda ya da çadırlar kullanılabilir.
 
Boşluk İlaçlaması: Un üretilen ya da depolanan birimlerde 
bulaşma görüldüğünde uygulanır. Uygun pülverizatör veya 
atomizör kullanılır.
 
 Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma 
Ürünleri” kitabında tavsiye edilen bitki koruma ürünleri 
ve dozları kullanılır. Konu ile ilgili olarak Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı http://bku.tarim.gov.tr/bku 
internet adresinden yararlanılabilir.

MÜCADELESİ
Kültürel Önlemler

KİMYASAL MÜCADELE
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ürkiye'de üreticilerimizin zararlı organizmalara 
karşı zirai mücadelede en çok tercih ettikleri 
mücadele  yöntemi maalesef  kimyasal 
mücadeledir. Kimyasal mücadelede pestisit 
(tarım ilacı) denilen bitki koruma ürünleri 
(BKÜ) kullanılmaktadır. Ancak, bilinçli olarak 
yapılan zirai mücadele faaliyetlerinde en son 

tercih edilmesi gereken yöntem kimyasal mücadeledir. Çünkü 
tarım ilaçlarının zamansız, gereksiz ve yanlış kullanılması 
insanlara, hayvanlara, toprağa, su kaynaklarına, kısacası tüm 
ekolojik ve biyolojik çevreye büyük zararlar verebilmektedir. 
Tükettiğimiz gıdaların ilaçlarla bulaşık olması ve doğal 
dengenin bozulması da bilinçsizce yapılan ilaçlamaların 
sonucudur.

T

ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARININ
ÖNERİLMESİ, UYGULANMASI

VE KAYIT İŞLEMLERİ



1988

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI      www.sutb.org.tr38

1988

 Hububat ve mamulleri zararlıları ürüne değişik 
yollardan bulaşmaktadırlar. Kimi zararlılar ambarda vardır 
ve ürün ambara konulduktan sonra bulaşır. Kimi zaman 
ürüne ambar öncesi devrelerde bulaşır ve ambarda zararını 
sürdürür. Bazen ne ambar ne ürün bulaşıktır ve zararlı ya 
uçarak ya da değişik etkenlerin taşıyıcılığı ile ambara ve 
ürüne bulaşır. Bu nedenlerden dolayı söz konusu ürünlerin 
ambarlanmasında temel ilke, temiz ambara temiz ürün 
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olarak değil, bir kaç yığın halinde ambarlanır. Yığın ve 
istifler ile duvar arasında 0.5 m aralık bırakılır.
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şöyledir. 10° C ve altındaki sıcaklıklarda genelde etkinlik ( 
üreme - zarar) durur. 15° C'de gelişme yavaştır. 20-30 °C de 
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Dolu Ambar İlaçlaması: Ürün ambarda iken bulaşma 
görüldüğünde gazlama şeklinde uygulanır. Gaz geçirmez 
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,Yukarıda bahsedilen bütün bu kötü sonuçları ortadan 
kaldırmak amacıyla, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
daha önce tarım ilaçlarının reçetelendirilmesi, 
uygulanması, kayıt altına alınması ve izlenmesi ile ilgili üç 
farklı yönetmeliği geliştirerek birleştirmek suretiyle yeni 
bir yönetmelik çıkarmıştır. “Bitki Koruma Ürünlerinin 
Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında 
Yönetmelik” isimli bu yönetmelik 3 Aralık 2014 tarihli ve 
29194 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu yönetmelik, Avrupa Birliği müktesebatı gereğince, 
tarımsal faaliyetlerde çok önemli bir yere sahip olan bitki 

sağlığı konusunda geliştirilen önemli mevzuatlardan 
birisidir. Yayımlanan yönetmeliğin amacı, bitki ve bitkisel 
ürünlerde zararlı organizmaların teşhisinin uzman kişiler 
tarafından yapılması, gerekli mücadele yöntemi ile 
pestisitlerin bu uzman kişiler tarafından önerilmesi, 
ilaçlamaların yine uzman kişilerce ve teknik talimat ve 
tavsiyeler doğrultusunda yapılmasını sağlamaktır. Ayrıca, 
güvenilir gıda üretimi ve izlenebilirliğin sağlanması 
konusunda, bütün bu işlemler yürürken her adımının 
kayıtlarının tutulmasını şart koşan bu yönetmelik, bu 
anlamda oldukça önemli kabul edilmektedir. Aynı 
hedefleri içeren ve daha önce farklı tarihlerde 
yayımlanmış bulunan üç yönetmelik yürürlükten 
kaldırılarak mevzuat geliştirilmiş ve bu alanda büyük 
yenilikler getirilmiştir. Reçete uygulamasının etkin 
kılınması, bitki koruma ürünlerinin profesyonel 
uygulayıcılar veya bu konuda eğitilmiş üreticiler 
tarafından uygulanması ve risk bazlı bir yönetim 
sisteminin kurulmasının hedeflenmesi bunlardan 
bazılarıdır.

Yönetmelikle getirilen bazı yenilik ve düzenlemeleri 
aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

-Daha önce, reçete yazma yetkisi alabilmek için 
Bakanlık tarafından Ankara'da yapılan merkezi sınav 
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sistemi kaldırılmış olup, ziraat mühendisleri Bakanlık İl 
Müdürlüklerine başvurarak Bitki Koruma Ürünü Reçete 
Yazma Yetki Belgesi alabileceklerdir.

-Yönetmeliğe tabi olacak bitkisel ürünler ve pestisitler 
Bakanlıkça risk esaslı olacak şekilde her yıl yeniden 
belirlenerek Ocak ayında kamuoyuna duyurulacaktır.

-Önceki mevzuatlarda ayrı ayrı olan reçete, kayıt 
defteri ve uygulama defteri tek bir kayıt sitemi olan 
'Üretici Kayıt Defteri 'nde bir araya getirilerek 
basitleştirmiş olup, izlenebilirlik kolaylaştırılmıştır. Yeni 
uygulamada, üretici kayıt defterinde reçeteyi yazan 
mühendis, ilacı satan bayi ve ilacı uygulayan kişilere ayrı 
birer sütun açılarak sistem daha işlevsel hale getirilmiştir.

-Biri bitki koruma bölümü mezunu olmak üzere en az 
iki ziraat mühendisi bulunan ve teknik altyapısı uygun 
zirai ilaç bayilerine yeni bir kariyer sistemi getirilerek, 
'Yetkili Bitki Koruma Ofisi (YBKO)' olma imkanı 
verilecektir. YBK ofisleri, sözleşme imzaladıkları 
üreticilere zararlı organizma teşhisi, reçete yazılması, BKÜ 
uygulaması gibi hizmetleri sunabilecekleri gibi bitki 
koruma ürünlerini de satmaya devam edebileceklerdir. 
Böylece zirai ilaç bayileri yalnızca bitki koruma ürünü 

satan işletmeler değil, hizmet üreten ve sorumluluk alan 
bir yapıya kavuşacaktır.

-Bitki koruma ürünlerinin uygulaması esnasında 
biyolojik etkinliği artırmak, üreticilerin zarar görmelerini 
engellemek, uygulama hatalarını ve çevre üzerine olan 
riskleri azaltmak için bitki koruma ürünlerinin uzmanlar 
tarafından, yani 'Profesyonel Uygulayıcılar' tarafından 
uygulanmasının önü açılmış ve gerekli düzenlemeler 
yapılmıştır.

-Bu yönetmelik kapsamında yetkilendirilen kişilere 
kanuni zorunluluk olan ihbarı zorunlu olan zararlı 
organizmaları Bakanlığa bildirme mecburiyeti 
getirilmiştir.

-Bakanlığın 'tarladan sofraya gıda güvenilirliği' 
hedefine yönelik yapılan hasat öncesi kalıntı denetimi 
yönetmelikte yer alan reçete yazımı, ilaç satışı ve 
uygulamaların kaydı sistemi ile yetkili bitki koruma ofisi 
sistemine entegre edilerek daha etkin hale getirilmiştir.

Yönetmeliğin amaçladığı gibi işlemlerin yürütülmesi ve bu anlamda etkin denetimlerin yapılması durumunda
bitki sağlığı alanında büyük ilerlemeler kaydedilecektir.
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Natürel Zeytinyağları:
Zeytin ağacı meyvesinden, doğal özelliklerini 

değiştirmeyecek bir sıcaklıkta sadece mekanik 
veyafiziksel işlemler uygulanarak elde edilen; berrak, 
yeşilden sarıya değişebilen renkte, kendine özgü tat ve 
kokuda, doğal halinde gıda olarak tüketilebilen yağlardır.

Natürel zeytinyağları, piyasada, 3 grup halinde 
bulunur.

1.1 Ekstra Natürel Sızma Zeytinyağı(Virgin oil): Kokusu ve tadında 
kusur olmayan, serbest asitlik (oleik asit) derecesi, 100 gramda en çok % 1 
ve altında olan natürel zeytinyağıdır.

Erken hasat, soğuk sıkılmayla elde edilenidir. Zeytin meyvesinin 
doğal özelliklerine, dışarıdan hiçbir kimyasal işlem uygulanmaz. Tat, 
koku ve vitaminler aynen korunmuştur. Asit derecesi, sıfıra en yakın 
sızma yağ, ingilizce'de "extra virgin" olarak nitelendirilir. Zeytin 
ezmesinin ilk sızması veya hafif sıkımından elde edilen halis yağdır. 

Türkiye zeytinyağı üretiminin, yaklaşık % 3'lük bölümü bu 
kategoriye giriyor. Fiyatı ise ötekilerine oranla daha yüksektir. 
Etiketlerde sık sık gördüğümüz diğer bir terim "cold pressed" yani, 
soğuk sıkmadır.

Birçok ülke, artık sızma zeytinyağı için özel bir etiketlendirme 
sistemini zorunlu tutmaktadır. Örneğin, bazı sızmazeytinyağı etiketleri 
şöyle der: "Bu üstün kaliteli zeytinyağı, direkt olarak zeytinden, sadece 
mekanik yollar kullanılarak elde edilmiştir."

Asit oranı sıfıra yakın tüm sızma yağlar kalitelidir. Genzi yakmaz. 
Tadı, tam olgunlaşmadan sıkılan tanesinden dolayı; hem meyvemsi hem 
de acımtrak, rengi de doğal olarak yeşile çalan bu nefis yağ, çiğ olarak 
tüketilir. Natürel sızma zeytinyağı, her tür yemeklere uygun olmakla 
beraber, salatalar için idealdir. Salatalarda ve daha önceden haşlanmış 
olan makarna, sebze, balık gibi yemeklerde; tadını ya doğrudan ya da sos 
içinde daha da güzelleştirmekte kullanılır.

1.2. Natürel Birinci Zeytinyağı(Virgin olive oil):
İlk sıkımın ardından ve genellikle sıcak su kullanılarak elde edilen 

bu zeytinyağının, kokusu veya tadında, çok hafif kusur bulunabilir. 
Serbest asitlik derecesi (oleik asit cinsinden) en çok % 2 olan 
naturelzeytinyağıdır. Sızmaya oranla daha yoğun bir tat içerir.

1.3. Natürel İkinci Zeytinyağı (Ordinary virgin olive oil): 
Kokusu veya tadında, tolere edilebilen kusurları bulunan, serbest 

asitlik derecesi (oleik asit cinsinden) % 2 asidin üstünde ve azami % 3,3 
olan yağlardır.

1.
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2. Rafine Zeytinyağı (Refined olive oil): 
Zeytin ham yağının doğal trigliserid yapısında 

değişikliğe yol açmayan metodlarla rafine edilmeleri 
sonucu elde edilen, sarının değişik tonlarında rengi olan, 
kendine özgü tat ve kokuda bir yağdır. Serbest yağ asitliği 
oleik asit cinsinden her 100 gramda 0.3 gramdan fazla 
olmamalıdır. Rafine yağ, ince, yemeklik yağdır. 
Temizleme işlemi damıtma, nötralizasyon, ağartma, 
deodorizasyon işlemleridir. 

Alka l i  Rafinasyon (N ö t r a l i z a s y on ) :  Y a ğ ın 
bünyesindeki serbest yağ asitlerini alma. Bunun için 
genelda NaOH çözeltisi kullanılır.

Vinterizasyon: Yağın bünyesinde yüksek ısıda 
eriyebilen gliseritleri alma. Bu işlem için sülfrik asit 
kullanılır. Yabancı maddeler sülfrik asitle birlikte dibe 
çöker.

Ağartma ve Filtrasyon: Yağın bünyesindeki yabancı 
ve renk verici maddeleri alma. Ağartıcı topraklar, 
hipokloritler ve perkloratlar kullanılır.

Deoderizasyon: Yağın bünyesindeki istenmeyen 
koku ve tadı alma

Fiziksel Rafinasyon: Alkali rafinasyonunun 
gerekmediği hallerde yağın bünyesindeki asit, koku ve 
tadı alma

3. Riviera Zeytinyağları (Olive oil): 
Rivyera tipi zeytinyağı, rafine zeytinyağına 

belirli oranlarda (% 5-20) naturel zeytinyağlarının 
karıştırılması ile elde edilir.

Kızartma ve yemeklerde kullanılır. Azami % 
1,5 asit içerir. Rengi ve aroması, sızma 
zeytinyağına göre daha açık ve hafif olan 
Riviera zeytinyağı, özellikle her türlü soğuk ve 
sıcak yemeklerin hazırlanmasında ve 
kızartmalarda kullanılır. Zeytinyağının 
canlı ve kuvvetli kokusuna pek alışık 
olmayanlar, bu tipzeytinyağını 
tercih edebilirler.

Rafine zeytinyağı i le 
nature l  zeyt inyağının 
harmanlanması ile üretilen 
zeytinyağlarına "Yemeklik 
Tip Zeytinyağı" denir. 

ZEYTİNYAĞI
KALİTESİNE
ETKİ EDEN

ETMENLER ve 
KALİTE

KRİTERLERİ
Zeytinyağı kalitesine etki eden faktörler arasında başta 
ağacın, dolayısıyla zeytinin çeşidi gelir. Zeytin ağacının 
yetiştiği bölge, bölgenin iklim ve toprağının yapısı da 
zeytinyağı kalitesini önemli ölçüde etkileyen 
faktörlerdendir.

Zeytin ağacının dikimi, yetiştirilmesi 
sürecinde toprağın işlenmesi, ağacın 
budanması ve i laçlanması gibi 
i ş l e m l e r i n  z a m a n ı n d a  v e 
standartlara uygun olarak 
yapılması da zeytinyağının 
kalitesini etkiler.

Hasat zamanı, 
h e m  ü r e t i l e n 
yağın kalitesini 
hem de verimini 

etkileyen 
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görülmesinden, kabuk ve etin son renklenme zamanına 
kadar süren devredir. Bu süre zeytin çeşidine ve 
yetiştirme tekniklerine ve yerin coğraf&icirc; konumuna 
göre değişmektedir. Zeytinlerin yağ veriminin en fazla 
olduğu fizyolojik olgunlaşma dönemi ile en iyi kalite ve 
duyusal özellikte yağ oluştuğu dönem, aynı döneme 
rastlamaz. Bu nedenle natural sızma zeytinyağı elde 
edilmesinde ideal hasat zamanı erken olgunlaşma 
devresidir. Diğer önemli bir nokta da toplanan zeytinlerin 
aynı gün sağlıklı bir şekilde fabrikaya getirilip 
işlenmesidir.

Zeytinyağı kalitesini olumlu ya da olumsuz olarak 
etkileyen bütün bu nedenlerden dolayıdır ki, zeytini 
yetiştirme ve yağını çıkarma özel ve zahmetli bir iştir. 
Optimal doğa koşullarının yanısıra, uygun üretim 
yöntemini yada teknolojiyi, hassasiyeti, estetiği ve sabrı 
da gerektirir.BU konuda Üniversitemiz bir ilki 
gerçekleştirmiştir.

diğer bir faktördür. Geç hasat ürün kaybına, dökümler 
nedeniyle üründe zedelenmeye, dolayısıyla kalite kaybına 
neden olurken; erken hasat, meyvenin yağ birikimi 
tamamlanamadığı için elde edilen yağ miktarının 
azalmasıyla sonuçlanır. Yine uygunsuz hasat yöntemi de 
üründe zedelenmelere neden olarak yağın kalitesini 
olumsuz etkiler.

Bilindiği gibi yöremizde hasat, salamuralık ve yağlık 
olarak iki şekilde yapılmaktadır burada salamuralık 
olarak toplanan zeytinler zedelenmemesi için elle 
toplanmakta ama yağlık olarak toplanan zeytinlerde 
zedelenme sorunu olmadığı düşünülerek sırıklarla 
vurularak toplanmaktadır fakat aslında zeytinyağının 
kalitesini düşüren en önemli faktörlerden biri de sırıkla 
toplanırken zedelenen zeytinlerin yağ elde ediliş 
sürecinde beklemesi sonucu oluştuğu tespit edilmiştir, 
çiftçi bu konuda bilinçlendirilmelidir.

Hasat edilen zeytinin yağı çıkarılmak üzere 
üretim ünitelerine taşınması, yıkanması, 

yabancı maddelerden arındırılması ve 
üretim için kullanılan yöntem ve 

teknolojisinin tipi de zeytinyağının 
kalitesini etkileyen faktörlerden 

bazılarıdır.
N i t e k i m  z e y t i n y a ğ ı 
fabrikalarında yağ elde 

etmek için bekleyen 
zeytinlerin bekletilme 

s ü r e l e r i  v e 
b e k l e t i l m e 
koşullarının 
standartlara 
uygunluğunu
n zeytinyağı 
kalitesi önemli 
ö l ç ü d e 
etkilemektedir. 

(Türkiyenin en 
kaliteli yağlarının 

üretildiği Ayvalık 
bölgesinde zeytinin 

işleme esnasında 
bekleme sürecini en 

aza indirebilmek için 
toplanan zeytinlerini 

a z a m i  1 2 - 2 4  s a a t 
içerisinde işlenerek yağ 

haline gelmesi durumunda 
daha cazip fiyatla satın alındığı 

bilinmektedir.)
Zeytinyağı kalitesine zeytinlerin olgunluğu devresi % 

50, hasadı ve taşınması % 30 oranında etki etmektedir. 
Zeytinin olgunlaşma devresi menekşe rengi lekelerin 
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çöker.

Ağartma ve Filtrasyon: Yağın bünyesindeki yabancı 
ve renk verici maddeleri alma. Ağartıcı topraklar, 
hipokloritler ve perkloratlar kullanılır.

Deoderizasyon: Yağın bünyesindeki istenmeyen 
koku ve tadı alma

Fiziksel Rafinasyon: Alkali rafinasyonunun 
gerekmediği hallerde yağın bünyesindeki asit, koku ve 
tadı alma

3. Riviera Zeytinyağları (Olive oil): 
Rivyera tipi zeytinyağı, rafine zeytinyağına 

belirli oranlarda (% 5-20) naturel zeytinyağlarının 
karıştırılması ile elde edilir.

Kızartma ve yemeklerde kullanılır. Azami % 
1,5 asit içerir. Rengi ve aroması, sızma 
zeytinyağına göre daha açık ve hafif olan 
Riviera zeytinyağı, özellikle her türlü soğuk ve 
sıcak yemeklerin hazırlanmasında ve 
kızartmalarda kullanılır. Zeytinyağının 
canlı ve kuvvetli kokusuna pek alışık 
olmayanlar, bu tipzeytinyağını 
tercih edebilirler.

Rafine zeytinyağı i le 
nature l  zeyt inyağının 
harmanlanması ile üretilen 
zeytinyağlarına "Yemeklik 
Tip Zeytinyağı" denir. 

ZEYTİNYAĞI
KALİTESİNE
ETKİ EDEN

ETMENLER ve 
KALİTE

KRİTERLERİ
Zeytinyağı kalitesine etki eden faktörler arasında başta 
ağacın, dolayısıyla zeytinin çeşidi gelir. Zeytin ağacının 
yetiştiği bölge, bölgenin iklim ve toprağının yapısı da 
zeytinyağı kalitesini önemli ölçüde etkileyen 
faktörlerdendir.

Zeytin ağacının dikimi, yetiştirilmesi 
sürecinde toprağın işlenmesi, ağacın 
budanması ve i laçlanması gibi 
i ş l e m l e r i n  z a m a n ı n d a  v e 
standartlara uygun olarak 
yapılması da zeytinyağının 
kalitesini etkiler.

Hasat zamanı, 
h e m  ü r e t i l e n 
yağın kalitesini 
hem de verimini 

etkileyen 
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görülmesinden, kabuk ve etin son renklenme zamanına 
kadar süren devredir. Bu süre zeytin çeşidine ve 
yetiştirme tekniklerine ve yerin coğraf&icirc; konumuna 
göre değişmektedir. Zeytinlerin yağ veriminin en fazla 
olduğu fizyolojik olgunlaşma dönemi ile en iyi kalite ve 
duyusal özellikte yağ oluştuğu dönem, aynı döneme 
rastlamaz. Bu nedenle natural sızma zeytinyağı elde 
edilmesinde ideal hasat zamanı erken olgunlaşma 
devresidir. Diğer önemli bir nokta da toplanan zeytinlerin 
aynı gün sağlıklı bir şekilde fabrikaya getirilip 
işlenmesidir.

Zeytinyağı kalitesini olumlu ya da olumsuz olarak 
etkileyen bütün bu nedenlerden dolayıdır ki, zeytini 
yetiştirme ve yağını çıkarma özel ve zahmetli bir iştir. 
Optimal doğa koşullarının yanısıra, uygun üretim 
yöntemini yada teknolojiyi, hassasiyeti, estetiği ve sabrı 
da gerektirir.BU konuda Üniversitemiz bir ilki 
gerçekleştirmiştir.

diğer bir faktördür. Geç hasat ürün kaybına, dökümler 
nedeniyle üründe zedelenmeye, dolayısıyla kalite kaybına 
neden olurken; erken hasat, meyvenin yağ birikimi 
tamamlanamadığı için elde edilen yağ miktarının 
azalmasıyla sonuçlanır. Yine uygunsuz hasat yöntemi de 
üründe zedelenmelere neden olarak yağın kalitesini 
olumsuz etkiler.

Bilindiği gibi yöremizde hasat, salamuralık ve yağlık 
olarak iki şekilde yapılmaktadır burada salamuralık 
olarak toplanan zeytinler zedelenmemesi için elle 
toplanmakta ama yağlık olarak toplanan zeytinlerde 
zedelenme sorunu olmadığı düşünülerek sırıklarla 
vurularak toplanmaktadır fakat aslında zeytinyağının 
kalitesini düşüren en önemli faktörlerden biri de sırıkla 
toplanırken zedelenen zeytinlerin yağ elde ediliş 
sürecinde beklemesi sonucu oluştuğu tespit edilmiştir, 
çiftçi bu konuda bilinçlendirilmelidir.

Hasat edilen zeytinin yağı çıkarılmak üzere 
üretim ünitelerine taşınması, yıkanması, 

yabancı maddelerden arındırılması ve 
üretim için kullanılan yöntem ve 

teknolojisinin tipi de zeytinyağının 
kalitesini etkileyen faktörlerden 

bazılarıdır.
N i t e k i m  z e y t i n y a ğ ı 
fabrikalarında yağ elde 

etmek için bekleyen 
zeytinlerin bekletilme 

s ü r e l e r i  v e 
b e k l e t i l m e 
koşullarının 
standartlara 
uygunluğunu
n zeytinyağı 
kalitesi önemli 
ö l ç ü d e 
etkilemektedir. 

(Türkiyenin en 
kaliteli yağlarının 

üretildiği Ayvalık 
bölgesinde zeytinin 

işleme esnasında 
bekleme sürecini en 

aza indirebilmek için 
toplanan zeytinlerini 

a z a m i  1 2 - 2 4  s a a t 
içerisinde işlenerek yağ 

haline gelmesi durumunda 
daha cazip fiyatla satın alındığı 

bilinmektedir.)
Zeytinyağı kalitesine zeytinlerin olgunluğu devresi % 

50, hasadı ve taşınması % 30 oranında etki etmektedir. 
Zeytinin olgunlaşma devresi menekşe rengi lekelerin 



HARRAN ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYE DE BİR İLKİ

GERÇEKLEŞTİRDİ

Harran Üniversitesi Bünyesinde kurulan ve ( 
HUBAK) tarafından desteklenen  Ebrulim Zeytinyağı 
Üretim Tesisi Projesi gerek  teknik gerekse  yönetim 
kapasiteleri açısından gelişim göstermiştir. Taşıdığı 
özellikler nedeniyle Bölgede ve üniversiteler 
içerisinde ilk öncü projemizin , organik zeytin ve 
zeytinyağına yönelik olması katma değeri daha 
yüksek olan organik zeytin ve zeytinyağı üretimini 
artırması yanında benzer projeleri ve sektörde 
yatırımları tetikleyerek bölgesel kalkınmaya katkıda 
bulunacağı beklenmektedir.

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI      www.sutb.org.tr46

1988

ŞUTB'DE
DANE
MISIR

İHALESİ
icaret Borsamızda 2014 
yılı istihsali dane mısır, 
0,65 (65 kuruş) TL ile 
0,66 (66 kuruş) TL 
arasında işlem gördü.

TİGEM Ceylanpınar'a ait 2014 yılı 
ist ihsal i  Merkez ,  Beyazkule ve 
Gümüşsu iişletmelerinde bulunan 
bulunan 20.000 (20 bin ) ton 2. ürün 
Dane Mısır, 0, 65 TL/Ton muhammen 
bedelden borsa şartlarında peşin 
bedelle ve açık artırma usulü ile satışa 
sunuldu.

Ticaret Borsamız Buğday Pazarı Satış 
Salonu'nda yapılan ihale sonucunda 
dane mısır, 0,65 (65 kuruş) TL ile 0,66 
(66 kuruş) TL arasında işlem gördü.
 
Partiler halinde yapılan ihaleye çok 
sayıda firma katılırken;  toplamda 
20.000 (20 bin) ton 2. ürün dane mısır 
satıldı. 

T

03.11.2014
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BORSAMIZDA
MISIR İHALESİ

icaret Borsamızda 2014 yılı istihsali dane mısır;  0,65 
(65 kuruş) TL'den işlem gördü.

TİGEM Ceylanpınar'a ait  2014 yılı istihsali Merkez, 
Beyazkule ve Gümüşsu işletmelerinde  bulunan 20.000  
(20 bin) ton II. Ürün Dane Mısır 80 parti halinde 0, 65 

TL/Ton muhammen bedelden peşin bedelle ve açık arttırma usulü ile 
satışa sunuldu.

Ticaret Borsamız Buğday Pazarı Satış Salonu'nda yapılan ihale 
sonucunda dane mısır, 0,65 (65 kuruş) TL'den işlem gördü. 

Partiler halinde yapılan ihaleye çok sayıda firma katılırken;  ihalenin 
54 partisi alıcı buldu. 

Ihalede 26 parti alıcı bulmazken toplamda 13.500 (13 bin 500 kilogram) 
ton dane mısır satıldı.

T

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI      www.sutb.org.tr48

1988

17.11.2014
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BORSAMIZDA
Bayramlaşma Töreni

8.10.2014

icaret Borsamızda, Kurban Bayramı münasebetiyle 
bayramlaşma töreni düzenlendi.

Bayramlaşma töreni, Borsa personelleri ile başladı. 
 Ticaret Borsamız tarafından organize edilen Bayramlaşma 
Törenine Meclis Başkanımız Ömer  Eyyüpoğlu, Yönetim 

Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi 
Demirkol, Meclis Üyelerimiz ve Ticaret Borsamız Personelleri katıldı.
Bayramlaşma töreninde bir konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanımız 
Mehmet Kaya, bayramların; yardımlaşmanın ve dayanışmanın anlam 
bulduğu önemli günler olduğuna vurgu yaptı. Kurban bayramının tüm 
islam alemine hayırlar getirmesini dileyen Başkan Kaya; dargınlıkların ve 
küskünlüklerin böyle önemli günlerde son bulması temennisinde bulundu

T
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