
BORSA
ŞANLIUFA TİCARET BORSASI
Resmi yayın Organıdır. 3 Ayda Bir Yayınlanır.
Yıl: 4 Sayı: 14 (Ücretsizdir.)

TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL AYI

BORSA
1988

‘48

YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ
VE PERSONELLERİMİZ
STRATEJİK PLAN EĞİTİMİNE KATILDI ‘06

‘16

ŞANLIURFA'DA PAMUKTA KİRLENME
KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

‘22

PAMUKTA BİTKİ
TAHTAKURULARI

‘26BORSAMIZIN VİRANŞEHİR ATAĞI TARIMDA BİLGİ VE ÖNEMİ

TARIMDA
MEKANİZASYONUN ÖNEMİ ‘10

TURİZM KENTİ
ŞANLIURFA‘08

KAZANAN
TÜRKİYE OLDU‘04



içindekiler
Şanlıurfa Ticaret Borsası
Adına İmtiyaz Sahibi
Mehmet KAYA

YAYIN KURULU
M. Emin AYDIN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Orhan GÜLLE
Yönetim Kurulu Muhasip Üye
Ahmet GÖKTAŞ
Meclis  Üyesi
Cemal YILDIZ
Meclis  Üyesi

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Nesih ÇELİK 

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER
Sevda DOĞAN

HUKUK DANIŞMANLARI
Av. Eyüp KAHRAMAN

DANIŞMA KURULU
Ömer EYYÜPOĞLU
Meclis Başkanı
Ali CAZ
Meclis Başkan Yardımcısı
Halil ALKAN
Meclis Başkan Yardımcısı
Ali ÇİÇEK 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Muzaffer SATIŞ
Yönetim Kurulu Üyesi
Temir KURT
Meclis Üyesi
Mahmut KOÇ
Meclis Üyesi
Mehmet DURMUŞ
Genel Sekreter
Ali SATIŞ
Genel Sekreter Yardımcısı

İLETİŞİM
ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Tel : 0414- 31510 66 (pbx)
Fax: 0414 315 10 69
www.sutb.org.tr

TASARIM ve UYGULAMA
Pro Tasarım
0414 215 3 555 
www.protasarim.com

Şanlıurfa Ticaret Borsası Dergisi (Üç ayda bir yayınlanan, Türkiye ve Dünyadaki tarım, hayvancılık, gıda, borsa faaliyetleri, ekonomi, sosyo kültürel değişimleri vb. konularda yazılara yer veren bir dergidir. Dergide 
yayınlanan yazılar sadece yazarların görüşlerini taşır. Yazıların içeriklerinden ve görüşlerinden yazarları sorumludur. Borsa için bağlayıcı değildir. Tüm hukuki ve cezai sorumluluk yazarlara aittir. Şanlıurfa Ticaret Borsası 
hiç bir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmez. Dergi, Basın Meslek İlkeleri'ne uyar.

04-05
KAZANAN TÜRKİYE OLDU YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ

VE PERSONELLERİMİZ
STRATEJİK PLAN EĞİTİMİNE KATILDI

06-07 16-19 22-23
PAMUKTA BİTKİ TAHTAKURULARI

26-28
BORSAMIZIN VİRANŞEHİR ATAĞI

TİCARET BORSAMIZIN
LOGOSU DEĞİŞTİ

38-39
TOPRAK ANALİZİ NASIL YAPILIR YEM BİTKİLERİNİN ÖNEMİ

42-43
ODA VE BORSA AKREDİTASYON
SİSTEMİ

46-47

BAŞKANDAN 02-03

ŞANLIUFA TİCARET BORSASI
Resmi yayın Organıdır. 3 Ayda Bir Yayınlanır.
Yıl: 4 Sayı: 13 (Ücretsizdir.)
NİSAN - MAYIS - HAZİRAN AYI BORSABORSA

TARIMDA BİLGİ VE ÖNEMİ

48-49

KİRLİLİK KOMİSYONU
ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR 20-21

BORSADABUĞDAY İHALESİ 51

ŞANLIURFA'DA PAMUKTA KİRLENME
KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

AKILLI BİNADA SONA GELİNDİ 24-25

TARIMDA MEKANİZASYONUN
ÖNEMİ 10-13 ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR 14-15

30-31

BORSAMIZDA EKMEKLİK BUĞDAY İHALESİ 53

TURİZM KENTİ
ŞANLIURFA 08-09

2014 YILI AYLIK BÜLTENLER 55

BORSAMIZ ÜYELERİNE ÖNCELİK VERİYOR 29

ŞUTB’DE YILIN İLK PAMUĞU SATILDI 52

1988

KAZANAN TÜRKİYE OLDU 04-05 YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ VE PERSONELLERİMİZ
STRATEJİK PLAN EĞİTİMİNE KATILDI 06-07
ŞANLIURFA'DA PAMUKTA KİRLENME
KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 16-19

PAMUKTA
BİTKİ TAHTAKURULARI 22-23 BORSAMIZIN VİRANŞEHİR ATAĞI 26-28
TİCARET BORSAMIZIN 
LOGOSU DEĞİŞTİ 30-31 BİR BAŞARI HİKAYESİ; DAVUT AYAZ 32-33 ŞUTB'DE PAMUK SEZONU

TİRİT ZİYAFETİYLE AÇILDI 34 BORSAMIZ'DAN TARAFTAR
DERNEKLERİNE JEST 35 BORSAMIZDAN

MİNİK SPORCULARA DESTEK 36-37

TOPRAK ANALİZİ NASIL YAPILIR 38-39
URFA’DA GELENEKSEL
BİR LEZZET; DÖĞMEÇ 40-41 YEM BİTKİLERİNİN ÖNEMİ 42-43 BORSAMIZ EĞİTİMLERİNİ

ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR 44-45 BORSAMIZ EĞİTİMLERİNİ
ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR 44-45

ODA VE BORSA
AKREDİTASYON SİSTEMİ 46-47 TARIMDA BİLGİ VE ÖNEMİ 48-49 İMAM KESKİN BUĞDAY PAZARI

TESCİL BÜROSU HİZMETE GİRDİ 50



içindekiler
Şanlıurfa Ticaret Borsası
Adına İmtiyaz Sahibi
Mehmet KAYA

YAYIN KURULU
M. Emin AYDIN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Orhan GÜLLE
Yönetim Kurulu Muhasip Üye
Ahmet GÖKTAŞ
Meclis  Üyesi
Cemal YILDIZ
Meclis  Üyesi

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Nesih ÇELİK 

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER
Sevda DOĞAN

HUKUK DANIŞMANLARI
Av. Eyüp KAHRAMAN

DANIŞMA KURULU
Ömer EYYÜPOĞLU
Meclis Başkanı
Ali CAZ
Meclis Başkan Yardımcısı
Halil ALKAN
Meclis Başkan Yardımcısı
Ali ÇİÇEK 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Muzaffer SATIŞ
Yönetim Kurulu Üyesi
Temir KURT
Meclis Üyesi
Mahmut KOÇ
Meclis Üyesi
Mehmet DURMUŞ
Genel Sekreter
Ali SATIŞ
Genel Sekreter Yardımcısı

İLETİŞİM
ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Tel : 0414- 31510 66 (pbx)
Fax: 0414 315 10 69
www.sutb.org.tr

TASARIM ve UYGULAMA
Pro Tasarım
0414 215 3 555 
www.protasarim.com

Şanlıurfa Ticaret Borsası Dergisi (Üç ayda bir yayınlanan, Türkiye ve Dünyadaki tarım, hayvancılık, gıda, borsa faaliyetleri, ekonomi, sosyo kültürel değişimleri vb. konularda yazılara yer veren bir dergidir. Dergide 
yayınlanan yazılar sadece yazarların görüşlerini taşır. Yazıların içeriklerinden ve görüşlerinden yazarları sorumludur. Borsa için bağlayıcı değildir. Tüm hukuki ve cezai sorumluluk yazarlara aittir. Şanlıurfa Ticaret Borsası 
hiç bir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmez. Dergi, Basın Meslek İlkeleri'ne uyar.

04-05
KAZANAN TÜRKİYE OLDU YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ

VE PERSONELLERİMİZ
STRATEJİK PLAN EĞİTİMİNE KATILDI

06-07 16-19 22-23
PAMUKTA BİTKİ TAHTAKURULARI

26-28
BORSAMIZIN VİRANŞEHİR ATAĞI

TİCARET BORSAMIZIN
LOGOSU DEĞİŞTİ

38-39
TOPRAK ANALİZİ NASIL YAPILIR YEM BİTKİLERİNİN ÖNEMİ

42-43
ODA VE BORSA AKREDİTASYON
SİSTEMİ

46-47

BAŞKANDAN 02-03

ŞANLIUFA TİCARET BORSASI
Resmi yayın Organıdır. 3 Ayda Bir Yayınlanır.
Yıl: 4 Sayı: 13 (Ücretsizdir.)
NİSAN - MAYIS - HAZİRAN AYI BORSABORSA

TARIMDA BİLGİ VE ÖNEMİ

48-49

KİRLİLİK KOMİSYONU
ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR 20-21

BORSADABUĞDAY İHALESİ 51

ŞANLIURFA'DA PAMUKTA KİRLENME
KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

AKILLI BİNADA SONA GELİNDİ 24-25

TARIMDA MEKANİZASYONUN
ÖNEMİ 10-13 ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR 14-15

30-31

BORSAMIZDA EKMEKLİK BUĞDAY İHALESİ 53

TURİZM KENTİ
ŞANLIURFA 08-09

2014 YILI AYLIK BÜLTENLER 55

BORSAMIZ ÜYELERİNE ÖNCELİK VERİYOR 29

ŞUTB’DE YILIN İLK PAMUĞU SATILDI 52

1988

KAZANAN TÜRKİYE OLDU 04-05 YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ VE PERSONELLERİMİZ
STRATEJİK PLAN EĞİTİMİNE KATILDI 06-07
ŞANLIURFA'DA PAMUKTA KİRLENME
KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 16-19

PAMUKTA
BİTKİ TAHTAKURULARI 22-23 BORSAMIZIN VİRANŞEHİR ATAĞI 26-28
TİCARET BORSAMIZIN 
LOGOSU DEĞİŞTİ 30-31 BİR BAŞARI HİKAYESİ; DAVUT AYAZ 32-33 ŞUTB'DE PAMUK SEZONU

TİRİT ZİYAFETİYLE AÇILDI 34 BORSAMIZ'DAN TARAFTAR
DERNEKLERİNE JEST 35 BORSAMIZDAN

MİNİK SPORCULARA DESTEK 36-37

TOPRAK ANALİZİ NASIL YAPILIR 38-39
URFA’DA GELENEKSEL
BİR LEZZET; DÖĞMEÇ 40-41 YEM BİTKİLERİNİN ÖNEMİ 42-43 BORSAMIZ EĞİTİMLERİNİ

ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR 44-45 BORSAMIZ EĞİTİMLERİNİ
ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR 44-45

ODA VE BORSA
AKREDİTASYON SİSTEMİ 46-47 TARIMDA BİLGİ VE ÖNEMİ 48-49 İMAM KESKİN BUĞDAY PAZARI

TESCİL BÜROSU HİZMETE GİRDİ 50



Mehmet KAYA
Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı

ŞANLIURFA
TİCARET BORSASI

B
A
Þ
K
A
N

D
A
N

03ŞANLIURFA TİCARET BORSASI      www.sutb.org.tr02

ürkiye'nin pamuk deposu konumundaki Şanlıurfa'da, 200 bin 
hektar alanın üzerinde yaklaşık 350 bin ton civarında yıllık pamuk 
üretimi gerçekleştiriliyor. Ülkenin pamuk üretiminin yüzde 
40'ının karşılandığı Şanlıurfa'da, sulamaya açılacak 280 bin hektar 
alanla bu üretim rakamı da yaklaşık iki kat artacak.

GAP çiftçisinin en büyük gelir kaynağı durumundaki pamuk, yıllarca 
yeterli kapasitede işlenecek ve depolanacak tesisin bulunmaması nedeniyle 
üreticisine beklenen düzeyde ekonomik destek sağlayamadı.

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

Üretici ile sanayicileri en etkin ve güvenilir bir şekilde bir araya getirerek 
bütün paydaşların en optimum faydayı elde ederek bölgenin en güçlü borsası 
konumuna getirmeyi hedefleyen Borsamız tarımsal faaliyetlerin yanı sıra 
kamu yararına çeşitli çalışmalar yapmıştır. Tarımın gelişmesi açısından 
borsamız, lisanslı depoculuğun ve ürün borsalarının bilinci içerisindedir. Bu 
amaçla ilk etapta Avrupa Birliği'nden 9 milyon 500 bin Avro hibe desteği ile 
90.000(90 Bin) tonluk hububat depolama tesisinin ilimizde kurulmasını 
başarmıştır. 

 İkinci büyük lisanslı depoculuk projemiz ise 24.000 (24 bin) ton kapasiteli 
Pamuk Lisanslı Depo  projesidir.  Avrupa Birliği'nden 9 milyon 115 bin Avro 
hibe desteği alan bu projemizin de tamamlanma aşamasına gelmiştir. Türkiye 
ve Şanlıurfa'daki tarım ekonomisini büyük bir ölçüde etkileyecek olan bu 
projeler  ile birlikte;  

"Üretici, ürününü satarken, çok sayıda alıcının rekabetinden 
yararlanabilecek, ürününü fiyatların en yüksek olduğunu düşündüğü 
dönemde pazarlama imkanı bulacak. Tüccar ve sanayiciler de işletme 
ihtiyaçları için depo inşa etme maliyetinden kurtulacak. Sağlıklı depolama, 
talep ettikleri miktar, tür ve kalitedeki ürünü güvenilir şekilde, elektronik 
ortamda mekan sınırlaması olmaksızın, kısa zamanda temin edilebilecek. 
Ellerinde tutacakları ürün senetleriyle, ileride olası fiyat farklılıklarından 
olumsuz etkilenme olasılığı ortadan kaldırılacak. Ürün senedi aracılığıyla, 
yatırımcılar için hisse senedi, döviz, altın ve faiz gibi yatırım araçlarına 
alternatif bir yatırım aracı sağlanacak." Lisanslı depo sistemiyle, tarım 
ürünlerinde, vadeli piyasalara geçişte altyapı ve elektronik ticarette büyük bir 
potansiyel oluşturulacak. 

Ürün analizi, depolanması, sigortalanması ve kredi kullanılması nedeniyle, 
bu sektörlere yeni gelirler ve iş alanları kazandırılacak.  Lisanslı depoların ve 
ürün ihtisas borsalarının yurt içinde ve dışında açacakları şubeler vasıtasıyla, 
ürün pazarlanmasında ve dağıtımında büyük kolaylıklar olacak. 

Ayrıca bu sistem sayesinde; tarım ürünleri ticareti kayıt altına 
alınabilecek, kaliteli üretim teşvik edilecek,  tarımsal üretim miktarı ve 
kalitesi hakkında daha kesin veriler elde edilebilecek ve bu alanda daha etkili  
politikalar oluşturulabilecek.
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önetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya,  
gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı 
seçimini değerlendirerek sonucun 
Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde 
bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet 
Kaya,  halk oylaması ile ilk defa 

Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapıldığını hatırlatarak, 
sonucun Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde 
bulundu.

Seçimlerin demokrasi şöleni olduğuna dikkat çeken 
Başkan Kaya,  Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı 
seçilmesi ile birlikte ekonomik istikrarın sağlanması ve 
çözüm süreci gibi önemli süreçlerin daha da anlam 
kazanacağına vurgu yaptı.

Y
Türkiye'de huzur ortamının oluşması için birlik 

beraberlik içerisinde çalışmak gerektiğini kaydeden 
Başkan Kaya, “Bundan sonra da 2023 hedeflerine 
odaklanmalıyız. Halkın iradesinin doğrudan sandığa 
yansıdığı bu seçimde kazanan Türkiye olmuştur” diye 
konuştu. 

Yeni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
hükümete yeniden yol göstereceğine ve meclise destek 
olacağına da değinen Başkan Kaya; “ Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan 2002 yılından beri yaptığı çalışmalarla da tüm 
halkın gönlünde taht kurmuştur.     Bu yüzden  
Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanacağına olan 
inancımız da tamdı.  Ülkemize hayırlı olmasını temenni 
ediyor Yeni Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan'a da başarılar diliyorum.” dedi. 

BAŞKAN MEHMET KAYA
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BAŞKAN MEHMET KAYA
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da ve borsa akreditasyon sistemi içerisinde 
yer alan stratejik plan eğitimi TEPAV'da 
yapıldı.

Stratejik Plan Eğitimi Toplantısına 
Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mehmet Emin 
Aydın, Genel Sekreter Yardımcılarımız Ayşe Çadırcı 
Kandemir ve Mehmet Aslan Akreditasyon Görevlisi  
Abuzer Bozkurt katıldı.

 Eğitim toplantısına katılan TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, 365 oda ve borsanın 5 yıldızlı akredite oda 
olmasını hedeflediklerini söyledi.  

Hisarcıklıoğlu, göreve geldiklerinde İngiltere Odalar 
Birliği ile yaptıkları anlaşma ve alınan eğitim ile başlayan 
sürecin bugün kendilerini çok farklı noktalara getirdiğini 
anlattı. Hisarcıklıoğlu TOBB'un bu alanda akreditasyon 
veren bir kurum haline geldiğini ifade ederken, “Bugün 
öyle bir noktaya geldik ki; Almanya Odalar Birliği Başkanı 
TOBB'u ziyareti sonrasında 'bizim size verebileceğimiz 
hiçbirşey yok ama sizden alabileceklerimiz var' dedi. Bu 
geldiğimiz yer açısından çok önemli bir söz” diye konuştu. 
56 İslam ülkesinin Odalar Birliği Genel Sekreterlerine 
Türkiye'de eğitim verdiklerini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, 
oda sisteminin temelinin bu topraklarda hayata geçirilen 
ahilik ve loncalık sistemine dayandığını bildirdi.

 
2001 yılında göreve geldiklerinde oda ve borsaların 

fiziki altyapısının yetersiz olduğunu, yabancı dil 
kullanımının son derece kısıtlı olduğunu ve proje 
yapamaz bir yapının söz konusu olduğunu anlatan 
Hisarcıklıoğlu bugün, oda ve borsa binalarının 
şehirlerinin en güzel binası olduğuna, yabancı dil 
kullanımının ve proje üretiminin çok büyük artış 
gösterdiğine işaret etti.

 

O
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Oda ve borsaların önümüzdeki dönem için 3 ana 
misyonu üstlenmesi gerektiği üzerinde duran TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Yereldeki kalkınmanın 
ana gücü, motoru sizler olmalısınız. Yol haritası çok 
önemli. Fikir üretme merkezi olmalısınız. Stratejik plan 
çok mühim. Bizler yerelde halktan oy almış kişilerin 
üzerinde değiliz. Onun için planla, fikirle dolu olan 
çantanızı yerel aktörlerle paylaşmalısınız” dedi.

 
Zenginliğin tek yolunun özel sektörün güçlenmesi ve 

gir iş imcil iğin artmasından geçt iğini  bel irten 
Hisarcıklıoğlu, “Devlet eliyle zenginleşme diye bir şey yok. 
Bu insanın doğasına aykırı. O nedenle girişimci sayısını 
artırmak zorundayız” ifadesini kullandı.

Oda ve borsalar için
3 önemli misyon
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YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ
VE PERSONELLERİMİZ

STRATEJİK PLAN EĞİTİMİNE KATILDI
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Ömer EYYÜPOĞLU
Şanlıurfa Ticaret Borsası
Meclis Başkanı

1988

TURİZM KENTİ;

anlıurfa turizm açısından en zengin illerimizden biridir.

Dünya kültür ve medeniyetinin merkezi kabul edilen Şanlıurfa, 
inanç ve kültür turizmi açısından oldukça önemli bir yere sahiptir.

“Bereketli Hilal” olarak adlandırılan bölge üzerinde yer alan 
İlimiz,  dünyanın en eski şehri olmakla birlikte farklı mimarisiyle 

de turistlerin ilgisini çekiyor.

Çözüm süreciyle gelişen huzur ve güven ortamı bölgeye çok sayıda turist 
çekerken sınırda yaşanan olaylar, ilimizi olumsuz yönde etkiledi. Sınırdaki savaş 
nedeniyle; insanlarda Şanlıurfa'da savaş varmış gibi bir algı oluştu. Şanlıurfa'da 
oluşan huzur ve güven ortamının devam ettiğini belirtmek isterim. Urfa 
gerçekten sahip olduğu eşsiz tarihi, kültürü  ve doğal güzellikleri ile ciddi bir 
turizm potansiyeline sahip. 

Peygamberler diyarı olarak bilinen ilimizde; gezilecek görülecek bir çok tarihi 
mekan bulunmaktadır. İlimizin tanıtımına katkı sunarak “Bacasız Sanayi” olarak 
da nitelendiren turizmi daha da geliştirebiliriz. otel işletmecisi olmam 
münasebetiyle turizm sektörünü yakından ilgileniyor ve biliyorum. Bu konuda 
en büyük görev turizmci olarak elbette bizlere düşüyor. Turizmciler; bu sektörün 
içersinde bulunan, bu sektörden para kazanan ve bu sektörün sıkıntılarını 
yaşayan insanlardır. Bu işin dinamiği turizmcilerdir.  Bu manada sektörün 
sorunlarını ve çözüm önerilerini sunmak için çeşitli çalışmalar yapmalıyız. 
Buraya gelen turisti yüzde yüz memnun etme çabasında olmalı ve alt yapı 
çalışmalarının da tamamlanması için kamu kurum ve kuruluşların özel sektörle 
ortak çalışmasının faydalı olacağını düşünüyorum. 

Bu çalışmaların en güzel örneği Şanlıurfa Turizmini geliştirmek için çeşitli 
STK Temsilcilerin ve gazetecilerin yer aldığı Şanlıurfa Turizm Platformu. Bu 
platform da ilimizi tanıtmak için çeşitli çalışmalar yapıyor. Bu platformda Borsa 
olarak bizler de yer alıyor ve üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz.

Otellerimizdeki doluluk oranı sınırda yaşanan olayların yaşanmasına rağmen 
oldukça fazla. Vatandaşlarımıza, Şanlıurfa'da güvenlik açısından herhangi bir 
sorun olmadığını duyurmalıyız ve turizmi geliştirmek için el birliği ile 
çalışmalıyız.

Ş
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Tarımsal Mekanizasyonun Faydaları

Devamı sonraki sayfada >>>

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI      www.sutb.org.tr10

Zir. Müh. Adnan YETKİN
Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

TARIMDA
MEKANİZASYONUN
ÖNEMİ

iriş: Tarımsal Mekanizasyon, tarım 
alanlarını geliştirmek, her türlü tarımsal 
üretim yapmak ve tarımsal ürünlerin 
değerlendirilmesi işlemlerini yerine 
getirmek amacı ile kullanılan her türlü 
enerji kaynağı, mekanik araç ve gerecin 
tasarımı, yapımı geliştirilmesi, dağıtımı, 

pazarlaması, yayımı, eğitimi, işletilmesi ve kullanılması ile 
ilgili konuları içermektedir.

Tarımsal mekanizasyon bir üretim teknolojisidir. Bazı 
ülkelerde mekanizasyon farklı düzeylerde gelişme ve 
uygulama göstermektedir. Bu farklılık özellikle tarımsal 
işletmelerde de izlenebilir. Diğer bir deyişle mekanizasyon, 
her tarımsal işletmede, işletmenin teknik ve ekonomik 
yapısına bağlı olarak farklı düzeylerde uygulanmaktadır.

G

1988
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GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
TARIMDA MEKANİZASYONU TEŞVİK ETMEK AMACIYLA

NELER YAPIYOR?

1988
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önetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mehmet Emin 
Aydın, ürünlerin serbest piyasadaki fiyatlarından dolayı 
çiftçinin yüzünün güldüğünü söyledi.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mehmet 
Emin Aydın, ürünlerin serbest piyasadaki durumu ile 

ilgili bir açıklama yaptı.

2014 hasat sezonunun üreticiler için çok verimli geçtiğini 
belirten Aydın, serbest piyasada ürün fiyatlarının çiftçiyi memnun 
edecek düzeyde olduğunu söyledi.  Yaşanan don, kuraklık endişesi 
ve dolu yağışına rağmen rekoltede önemli bir kaybın olmadığını 
belirten Aydın, geçen yıl ile bu yıl arasında ciddi bir farkın 
olmadığını da sözlerine ekledi.

Serbest piyasada buğdayın 0,85 (85 kuruş )- 0,90 (90 kuruş ) TL 
arasında arpanın ise;  0,70 (70 kuruş ) TL ile 0,73 (73 kuruş ) TL 
arasında işlem gördüğüne değinen Aydın, bu rakamların çiftçi 
açısından iyi bir fiyat olduğunu belirtti.

Y

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI      www.sutb.org.tr14

17.07.2014

1988 Mehmet Emin AYDIN
Şanlıurfa Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

AYDIN;

ÇİFTÇİNİN
YÜZÜ GÜLÜYOR
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ŞANLIURFA'DA
PAMUKTA
KİRLENME
KONUSUNDA
YAPILAN
ÇALIŞMALAR
VE BU SONUCUNUN
ŞANLIURFA
EKONOMİSİNE
ETKİLERİ

Zir. Yük. Müh. Mahmut ŞEKER
Karaköprü İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü

1988
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anlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğü, Şanlıurfa'daki kurumların ve  
Sivil Toplum Kuruluşlarının yer aldığı, 
Pamuk Kirliliğini Önleme Komisyonu, 
çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Pamuk Kirliliğini çözme konusunda kararlılığını 
sürdüren Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Ali 
Çiçek'in de yer aldığı Pamuk Kirliliğini Önleme 
Komisyonu, belirli aralıklarla çırçır fabrikası sahipleri 
ile bir araya gelerek istişareler gerçekleştiriliyor.

Belirli aralıklarla bir bölgede toplanan Pamuk 
Kirliliğini önleme Komisyonu; Berrak Pamuk ev 
sahipliğinde Akçakale Yolu'nda bulunan çırçır 
fabrikası sahipleri ile bir araya geldi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcımız Ali Çiçek, Pamuk kirliliğini 
çözmek ve Şanlıurfa pamuğunun kalite standardını 
yakalaması için bütün imkanlarını seferber ettiklerini 
belirtti. 

Ş Pamuğun temiz toplanması yönünde üreticilere 
uyarıda bulunan Çiçek, makineli hasatta gece toplanan 
pamuklarda matlaşma meydana geldiğini ve mümkün 
olduğunca pamuğun gündüz toplanması gerektiğine 
vurgu yaptı.  

Çiçek, “Pamuk Kirliliğini Önleme Komisyonunu 
oluşturduğumuzdan beridir pamuğun temiz 
toplanması yönünde önemli gelişmeler oldu. 
Çiftçilerimizi bilgilendirmek için zaman zaman 
tarlalarda kontroller yaptık. Çalışmalarımızın 
sonucunu almaya başladık. Bizim üreticilerimizden, 
ve sanayicilerimizden ricamız yaptığımız toplantılara 
katılım göstermeleridir.  Toplantımıza bugün 6 tane 
tekstil firmamız katılım göstermiştir. Kendilerini 
teşekkür ediyorum. Bundan sonra bütün çırçır 
fabrikası sahiplerini bir araya getirerek birlik ve 
beraberl ik  içeris inde pamuktaki  sorunları 
çözeceğimize inanıyorum.” diye konuştu. 
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Generatif organ dökümü yanında bitki de anormal 
tarak oluşumu, bitki boyunun aşırı uzaması ve dallarda 
boğum sayısının artması gibi şekil bozukluklarına 
neden olabilirler.

Bu zararlıların bazı hastalıkların vektörü oldukları 
da bilinmektedir. Türleri ve yoğunlukları değişmekle 
birlikte bütün pamuk alanlarında görülebilir.

Mücadelesi 
1) Kültürel önlemler: 
-Aşırı azotlu gübre kullanılmamalıdır
-Fazla sulama yapılmamalıdır
-Bitkiler sık bırakılmamalıdır.
-Mümkün olduğu kadar erken ekim yapılmalı, geç 

ekimden kaçınılmalıdır.
-Nektarsız, tüysüz ve glandlı çeşitler bitkinin 

toleransını arttırdığı için tercih edilmelidir
-Zararlılar pamuğa yabani konukçularından geçtiği 

için yabancı ot kontrolünün yapılması popülasyonun 
gelişmesini önlemek açısından önem taşımaktadır.

-Tuzak bitki olarak, yonca bitkisinin şerit şeklinde 
pamuk arasına ekilmesi popülasyonu düşürmektedir.

- Tarım teşkilatına danışılmadan KESİNLİKLE İLAÇ 
KULLANILMAMALI (Bu tavsiye her ürün ve her zararlı 
için geçerlidir).

2) Biyoloj ik  mücadele :  Ülkemizde bi tki 
tahtakurularının doğal düşmanı olarak Chrysoperla 
carnea ve Nabis pseudoferus predatör, Leiophron 
deciphiens ise parazitoit olarak tespit edilmiştir (Şekil 
5 ,6) .  Ancak, bu faydalı böcekler zararlının 
popülasyonunun kontrol edilmesinde çok etkili 
değillerdir.

3) Kimyasal Mücadele: İlaçlama zamanının 
belirlenmesinde doğrudan ve atrap ile sayım olmak 
üzere 2 yöntem kullanılmaktadır.

Doğrudan sayım yöntemi: 
Taraklanma başlangıcından sonra 100 generatif 

organda 4 zararlı bulunduğunda, kozaların %80'den 
fazlasının olgunlaştığı dönemde ise,  100 generatif 
organda 20 zararlı olduğunda ilaçlama yapılmalıdır.

Atrap ile sayım yöntemi: 
Taraklanma başlangıcında 7 zararlı/50 atrap, 

kozaların %80'den fazlasının olgunlaştığı dönemde ise, 
30 zararlı/50 atrap bulunduğunda ilaçlama 
yapılmalıdır.

-Kullanılacak İlaçlar ve Dozları: Kimyasal 
mücadelenin gerekmesi durumunda, kullanılabilecek 
ilaçlar, dozları ve ilaçlama yöntemi ile ilgili bilgi almak 
için Şanlıurfa İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğüne veya 
ilgili İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine 
başvurulmalıdır.

Şekil 5. Nabis pseudoferus Şekil 6. Chrysoperla carnea
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PAMUKTA BİTKİ
TAHTAKURULARI

Dr. Mehmet MAMAY
Ziraat Yüksek Mühendisi

anımı: Genelde 5-7 mm büyüklüğünde, 
yeşil renkli, antenleri 4 segmentli, anten 
uzunluğu vücut boyuna yakın olan 
böceklerdir. Vücut ve bacaklar üzerinde 
koyu lekeler bulunan bu zararlılar, sokucu 
emici ağız yapısına sahiptirler (Şekil 1).

Pamukta zararlı olan bitki tahtakurularının farklı 
türleri vardır: 

Bitki tahtakurusu (Creontiades pallidus),
Pamuk çiçeksokanı (Exolygus gemellatus), 
Çiçek sapsokanı (Exolygus pratensis).

Kışın genellikle ergin halde yabani bitkilerde, 
ilkbahardan itibaren ise pamuk alanlarında bulunurlar. 
Ortalama 100 kadar yumurta bırakabilmektedirler. 
Yumurtalarını özellikle sürgün ucuna veya yaprak 
saplarının bitki dokusuna tek tek veya gruplar halinde 
bırakırlar.

Zarar şekli: Hem nimfleri hem de erginleri 
zararlıdır. Zarar şekilleri birbirine benzer. Pamuk 
bitkisinin tüm organlarında sokup emerek 
beslenirlerse de, özellikle generatif organlarında ki 
zararı önemlidir. Emilen yer, salgılanan toksik madde 
nedeniyle ölür ve daha sonra siyahlaşır. Bu emilme 
yapraklarda olursa, emilen yerde zamanla yaprak 
dokusu canlılığını kaybeder. Yapraklar delikli veya 
parçalı bir hal alır.

Zararlılar, esas zararını bitkilerin generatif 
organlarında (tarak, çiçek ve koza) beslenerek yapar. Bu 
organlarda emilen yerlerde siyah lekeler oluşur (Şekil 
4). Zarar görmüş, tarak, çiçek ve küçük kozaların çoğu 
dökülür. Döküm sonucu üründe azalma meydana 
geldiği gibi, olgunlaşmanın gecikmesine de sebep olur. 
Emilen kozalarda çiğitin ağırlığı da düşer. Bu ise kütlü 
verimini düşürür. 

       Şekil 1. Pamukta bitki tahtakurusu

Şekil 2. Creontiades pallidus Şekil 3. Exolygus sp.

Şekil 4. Kozalardaki zararı
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aba inşaat çalışmaları tamamlanan 
Ticaret Borsamızın ince işçilik 
çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye'deki borsalar arasındaki 
önemini koruyan Ticaret Borsamız, yaptırdığı yeni 
hizmet binasının kaba inşaat çalışmalarını 
tamamladı.  

Dış cephe çalışmalarının %90'ı biten bina ile ilgili 
açıklamada bulunan Meclis Başkan Yardımcımız ve 
İnşaat Komisyonu Başkanımız Ali Caz, borsa 
üyelerine ve Şanlıurfa'ya son teknolojik sistemlerle 
donatılmış akıllı hizmet binası kazandırmak için 
çalıştıklarını söyledi.

 
Şanlıurfa Ticaret Borsası İnşaat Komisyonu 

üyeleri ile kente prestijli bir bina kazandırmak için 
yoğun mesai ile çalıştıklarını belirten Caz, 2014 yılı 
sonunda binanın hizmete açılmasını planladıklarını 
ifade etti. 

Emek veren herkese teşekkürlerini ileten Caz, 
binanın dış cephe ve kaba inşaat çalışmalarının 
bitmek üzere olduğunu,  ince işçilik ihalelerinin ise 
yapıldığını kaydetti. 

Paşabağı Mahallesi'nde (Eski Koşu Meydanı)'nda 3 
bin 9 yüz 96 metrekare alan üzerine kurulu olan 
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nın Yeni Hizmet Binası 12 
kattan oluşuyor. Bina; iki bodrum, zemin, asma kat 
ve 8 normal kattan oluşuyor.  Kentin en prestijli 
binası olması beklenen yeni hizmet binamızın 
içerisinde konferans salonu, laboratuarlar ve satış 
salonları yer alacak. 

K
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icaret Borsamızın Yönetim üyelerimizin de 
olurları ve hizmet anlamında olanak 
sağlamaları ve desteklerini esirgememeleri 
ile  tarım ürünleri potansiyelinin farkında 
olduğumuz Viranşehir ilçemize yatırım-
lara başladık. 

İlçenin bu potansiyelini borsamızın vizyonu 
çerçevesinde iyi yönetebilmek, üreticiyi bilinçlendirebil-
mek ve üretim kalitesini arttırarak, bölgede tarım 
faaliyetlerine aracılık eden, birebir bu faaliyetlerin içinde 
bulunan ve aslında tarım ürünleri ticaretinin bir şekilde 
her alanında emek ve sermaye koymuş kişi ve 
firmalarımıza, daha iyi hizmet, daha hızlı hizmet ve 
yerinde hizmet verebilmek adına, Viranşehir  ilçemize 
merkezi bir konumda, Viranşehir Tescil Büro'muzu çarşı 
merkezinde bulunan Gümüş iş hanının 2. katında hizmete 
açtık.

 
Halkımıza ve bölge firmalarımıza hayırlı olmasını 

şahsım ve borsamız adına temenni ediyoruz.

Tarım ürünleri,  alış-veriş hacmi en yüksek ilçemiz 
olan, Viranşehir'de kaliteyi arttırmak hububat alanında 
ilçenin kendine güvenini ve üretiminin kalitesini 

T
görmesini sağlamak ve de İl dışındaki alıcıların da artık 
buğday ve arpa alımlarını numune usulü yerine güvenilir 
analiz sonuçlarıyla yapabilmesini sağlamak adına, ilçemize 
buğday ve arpa analiz laboratuarı kurulmasına ön ayak 
olarak, Viranşehir'imize kazandırdık.

Laboratuarımız, personeli ve ileri teknoloji ürünü 
cihazlarıyla tam da arzın merkezi konumunda ki, 
hububatın kalbinde Viranşehir Buğday Pazarı, belediye 
hizmet binasında 2. katta faal olarak hizmetini 
sürdürmektedir.

İhtiyaçlar doğrultusunda,  dane mısır analizi ve 
bölgenin en önemli bir diğer tarım ürünü olan, pamuk 
içinde 2015 yılı yaz aylarında,  üreticimizin ve bölgede ki 
Çırçır ve Prese fabrikalarımızın ihtiyaçları doğrultusunda, 
yeni cihazlar ve nitelikli personellerle donattığımız çağın 
teknolojisine ayak uyduran laboratuarımıza, ek olarak 
mısır ve pamuk analiz cihazlarını da kazandırmak adına, 
şahsım ve borsamız adına girişimlerde bulunduğumuzu 
buradan müjdelemek isterim. Umuyorum ki, en yakın 
zamanda değerli başkanımız ve yönetim kurulumuzda 
İlçemizle ilgili yeni hizmetler sunmamızda bize yardımcı 
olacak ve borsamızın nüfuzunun olumlu etkisini İlçemizde 
yaşatacağız.

BORSAMIZIN
VİRANŞEHİR

ATAĞI
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Viranşehir’de üyelerimize hizmet vermek için hububat kompleksinde kurduğumuz hububat 
analiz laboratuarında desteklerini esirgemeyen Viranşehir Buğday Pazarı Müdürü Mehmet 
Büyükçepik’e, üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Viranşehir tescil büromuzViranşehir hububat analiz laboratuarı
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BORSAMIZ
ÜYELERİNE

ÖNCELİK
VERİYOR

ürkiye'deki borsalar arasında önemini koruyan Ticaret Borsamız, üye memnuniyeti çalışmalarını sürdürüyor.

 5 yıldızlı olma yolunda ilerleyen Ticaret Borsamız, üyeleriyle istişare ederek üyelerin fikrini alıyor.

Üyelerinin görüş ve önerilerini önemseyen ve bu doğrultuda çalışmalarını sürüdüren Borsamız Viranşehir 
Buğday Pazarı'nda bulunan üyelerini ziyaret etti.

Mec l i s  Üyemiz  Mahmut  Koç ,  Gene l  Sekre te r 
Yardımcılarımız Ayşe Çadırcı Kandemir ve personellerimizin 
gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında üyelerin öneri ve 
şikayetleri alındı.

Viranşehir Buğday Pazarı Esnafı, Şanlıurfa Ticaret 
Borsası'nın üyelere bir çok imkan sağladığını ifade ederek; 
“Ticaret Borsası, burada tescil bürosu açarak bizlere kolaylık 
sağladı. Bir ilki gerçekleştirerek Buğday Pazarımızda hububat 
analiz laboratuarı kurdu. Borsamızın hizmetlerinden 
memnunuz.” şeklinde görüş bildirdi.  

Üyelerin istek ve şikayetleri Borsamız personelleri 
tarafından not edilerek; Yönetim Kurulu'na sunuldu. 

T

18.09.2014
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kreditasyon çalışmaları kapsamında 
birçok yeniliğe imza atan Ticaret 
Borsamız, yeni logosuna kavuştu.

Kurumsallaşma sürecinde çeşitli 
çalışmalar yapan ve bir çok yeniliğe 
imza atan Ticaret Borsamız, 3 boyutlu 

olarak tasarladığı yeni logo için Türk Patent 
Enstitüsü'ne başvuruda bulundu.

Yılsonuna doğru yeni hizmet binasına taşınmayı 
planlayan Ticaret Borsamız, üyelerinin ihtiyaçlarına 
cevap vermek ve üyelere daha kaliteli hizmet 
sunabilmek için çalışmalarını tüm hızıyla 
sürdürüyor.

Şanlıurfa'nın en prestijli hizmet binasını inşa 

ettiklerini kaydeden Yönetim Kurulu Başkanımız 
Mehmet Kaya, kurumsallaşma ve akreditasyon 
sürecinde birçok yenilik yaptıklarını kaydetti.

Modern görünüme sahip bir logo tasarladıklarını 
kaydeden Başkan Kaya; “Yeni logomuzda; 
Şanlıurfa'nın da simgesi olan pamuk kozası ve 
buğday başaklarına yer verdik.  Akreditasyon 
çalışmaları kapsamında gerek üyelerimiz gerekse de 
personellerimiz için çeşitli eğitimler ve etkinlikler 
düzenliyoruz. Düzenlediğimiz etkinlikler üye 
memnuniyeti konusunda oldukça önem arz 
etmektedir. İnşa ettiğimiz yeni hizmet binamızda 
üyelerimize daha kaliteli hizmet sunmayı 
hedefliyoruz. Yeni logomuzun hayırlı olmasını 
temenni ediyor. üyelerimize bol kazançlar  
diliyorum.” diye konuştu. 

A

TİCARET BORSAMIZIN
LOGOSU DEĞİŞTİ

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI      www.sutb.org.tr30
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BİR BAŞARI HİKAYESİ;

Davut Ayaz!...
er sayıda bir 
üyemizin başarı 
hikayesini konu 
alan “Borsa” 
dergimizin bu 
sayısında Dicle 
Tekstil Yönetim 

Kurulu Başkanı Davut Ayaz'ı 
anlatacağız.  

Yılda 10 bin ton pamuk 
üretimi yapan Ayaz, kurduğu; 
“Dicle Tekstil, Ordi Yağ, Ordi 
Mısır Kurutma ve Depolama ve 
Ayaz İnşaat isimli firmalarında 
yaklaşık 500- 600 kişiye 
istihdam sağlıyor.

Şanlıurfa'nın başarılı iş 
adamlarından Davut Ayaz'ı hep 
birlikte tanıyalım.

H
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icaret Borsamız, Şanlıurfaspor Taraftar 
Dernekleri ve gruplarına bir jest yaparak 
forma dağıttı.

Şanl ıur faspor ,  Taraf tar lar ı  ve 
gruplarına her yıl forma hediye eden 
Ticaret Borsamız, bu yıl da geleneği 

bozmayarak Şanlıurfaspor taraftar derneklerine 5 yüz 
adet forma hediye etti.

Ticaret Borsamız Merkez Binası'nda gerçekleştirilen 
forma dağıtım törenine, Yönetim Kurulu Başkanımız 
Mehmet Kaya, Yönetim Kurulu Üyemiz Orhan Gülle,  
Eyyübiye Çarşı Grubu Dernek Başkanı Kerim Aktosun, 

T
Genç Şanlıurfaspor Taraftarları Derneği Başkanı 
Abdullah Tuğbay, 63 Taraftarlar Derneği Ali Çiçek ve Sarı 
Şimşek Taraftarlar Grubu İsmail Arslan katıldı.

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, 
geleneksel olarak Şanlıurfaspor ve taraftarlarına 
destekte bulunduklarını kaydederek, Şanlıurfaspor'u 
destekleyen herkese teşekkür etti.

Başkan Kaya, Şanlıurfaspor'a da başarılar diledi. 
Dernek Başkanları ise yaptıkları açıklamada; 

Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu'na ve meclis 
üyelerine teşekkür ederek aynı desteği diğer 
kurumlardan da beklediklerini kaydetti.

BORSAMIZ'DAN
TARAFTAR

DERNEKLERİNE JEST

19.09.2014
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icaret Borsamızda Pamuk Sezonu, çırçır 
fabrikası sahiplerine sabah saatlerinde 
verilen tirit ziyafetiyle açıldı.

Ticaret Borsamızın Organize Sanayi 
Tescil Bürosu'nda bulunan Pamuk 
pazarında verilen tirit yemeğine; Gıda 

Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Derviş 
Göçer, Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, 
Başkan Yardımcımız Ali Çiçek, Meclis Başkan 
Yardımcımız Halil Alkan, Harran Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Osman Çopur, çırçır fabrikası sahipleri 
ve çok dayıda davetli katıldı.

Verilen tirit yemeğinin ardından, Ticaret Borsamız 
ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün 
öncülüğünde oluşturulan Pamukta Kirliliği Önleme 
Komisyonu ve Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Osman Çopur tarafından pamuktaki kirlilik sorunu 
masaya yatırıldı.

Pamuk sezonunun tüm üreticileri hayırlı olması 
dileklerinde bulunan Yönetim Kurulu Başkanımız 
Mehmet Kaya,  pamuk kirliliği konusunun çok ciddi bir 
sorun olduğuna değindi.

Pamukların temiz toplanması yönünde uyarılarda 
bulunan Başkan Kaya, Pamuk Kirliliğini Önleme 
Komisyonunun çalışmalarının sonuç verdiğini ve 
Şanlıurfa pamuğunun kalitesinin giderek arttığını 
kaydetti.

T Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Ali Çiçek ise, 
katılımcıların sorularını yanıtlayarak, Şanlıurfa 
pamuğunun çok kal i te l i  o lduğunu bel irt t i . 
Şanlıurfa'nın Türkiye pamuğunun %42'lik bir 
bölümünü karşıladığını aktaran Çiçek, istenilen 
kaliteyi yakalayabilmek için birlik ve beraberlik 
içerisinde çalışmak gerektiğini ifade etti.  Şanlıurfa 
pamuğunu hak ettiği yere getirmek için bundan 
sonraki süreçlerde 15 günde bir çırçır fabrikası 
sahipleri ile bir araya geleceklerini ifade eden Çiçek, 
böylece çırçır fabrikası sahiplerinin sorunlarını 
çözüme kavuşturmaya çalışacaklarını belirtti. 

 
Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman 

Çopur ise, pamuğun toplanmasında dikkat edilmesi 
gereken hususlarla ilgili katılımcılara bilgiler verdi. 

ŞUTB'DE PAMUK SEZONU
TİRİT ZİYAFETİYLE AÇILDI

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI      www.sutb.org.tr34
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ON BEŞ GÜNDE BİR
TOPLANTI YAPILACAK
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pamuğunu hak ettiği yere getirmek için bundan 
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Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman 

Çopur ise, pamuğun toplanmasında dikkat edilmesi 
gereken hususlarla ilgili katılımcılara bilgiler verdi. 

ŞUTB'DE PAMUK SEZONU
TİRİT ZİYAFETİYLE AÇILDI
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yelerine kaliteli hizmet sunmayı ilke edinen Ticaret Borsamız, sosyal sorumluluk projeleri 
çerçevesinde de çeşitli yardımlarda bulunuyor.

Eğitime ve çeşitli sosyal sorumluluk projelerine destekte bulunan Ticaret Borsamız, bu 
kapsamda da minik sporculara da forma hediye etti.

Çocuklarımızı sportif faaliyetlere teşvik amacıyla forma ve malzeme desteğinde 
bulunduklarını ifade eden Yönetim Kurulu Üyemiz Orhan Gülle, “spora yönlendireceğimiz 

gençlerimiz sporun rekabetçi ortamında günümüzün en büyük sorunlarından olan uyuşturucu-alkol-kötü 
alışkanlıklar ve internetin tembelleştirdiği bir nesil olmaktan kurtaracak ve Şanlıurfamızı geleceğe taşıyacak 
sağlıklı bir nesil yetişmesine vesile olacaktır.” diye konuştu. 

Çocuklara emek veren Ömer Altıparmak Spor Okulu olmak üzere tüm spor okullarına teşekkür eden Gülle,  
başta Şanlıurfalı STK'lar olmak üzere herkesin bu faaliyetlere destek vermesi ve geleceğe sağlıklı bir nesil 
bırakmaya vesile olması temennisinde bulundu. 

Ü
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Toprak analizi yapılmadan toprağa gübre 
verilmesinden dolayı ortaya çıkan zararlar;

Gerekli olandan daha çok gübre kullanılabilir, doğal 
olarak buda masraf demektir.Ayrıca fazla gübre kullanımı 
toprağa zarar verir.

Bitkinin isteğinden az gübre kullanılabilir , buda 
bitkinin gelişememesi demektir.

Yanlış zamanda ve yanlış gübreleme bitkinin gübreyi 
bünyesine katamaması demektir .

Yanlış cins gübre kullanılabilir , buda bitkiden 
istenilen verimin aksine verim düşüşlüğü oluşturabilir.

Bu yüzden toprağı analiz etmek gerekir. Ancak toprak 
analizlerinden beklenen faydaların sağlanabilmesi için , 
analiz edilen toprak numunelerinin  usulüne uygun 
olarak alınmış olması gerekir. Uygun olmayan 
numunelerin analizleri sonucu , üretici yanlış yola sevk 
edilebilir.Ayrıca para ve zaman kaybına da neden 
olur.Şimdi toprak analizi için gerekli olan numunelerin 
tarladan nasıl ve hangi yollarla alınacağına bakalım ;

TOPRAK NUMUNESİ ALIMI
Toprak örnekleri tarlanın, meyve bahçesinin veya 

seranın bir ucundan diğerine uzanan düz bir hat 
üzerinden alınmayıp, zig-zag bir hat üzerinde 15–20 
adımda bir alınmalıdır. 10 da(dönüm)'e kadar olan 
alanlardan en az 4-5 noktadan, daha büyük parsellerden 
her iki dönüme 1 nokta eklenerek numune alınmalıdır.

TOPRAK DİLİMİ
Tek yıllık tarla bitkileri veya sebze 

yetiştirilecek alanlardan toprak örneği 
alınırken zig-zag hattın köşelerindeki her 
noktadan V harfi şeklinde 30 cm. 
derinliğindeki çukur açılır, daha sonra bu 
çukurun bir yüzeyi düzeltilerek bu 
yüzeyden 3–4 cm. kalınlığında bir toprak 
dilimi alınır. Alınan topraklar bir plastik 
kovada biriktirilir.8-10 yerden bu şekilde 
alınan topraklar harmanlanır ve içinden 

1-1,5 kg.lık toprak örneği alınarak bir bez 
veya naylon torbaya etiket bilgileri ile 

birlikte konularak en kısa sürede analiz 
yapılacak laboratuara ulaştırılır.
Meyve bahçeleri ve bağlardan 0-30cm. ve 

30–60 cm. olmak üzere iki farklı derinlikten toprak 
örneği alınır. Alınan bu topraklar farklı kaplarda 

b i r i k t i r i l i r .  Y en i  ku ru l a c ak  t e s i s l e r d e  i s e ; 
0–30/30–60/60–90 cm. olmak üzere 3 ayrı derinlikten 
numune alınmalıdır.

Toprak örneklerinin alınmaması gereken yerler:

Daha önce kireç, ticari ve çiftlik gübresi konulmuş 
yerler,

Eğimin değiştiği noktalardan,
Fazla ağaçlık yerler ve ağaç dipleri (meyve bahçeleri 

hariç),
Dere, orman, kanal, su arkı, çit veya yollara yakın olan 

kısımlar
Tarla hudutları ve bunlara yakın yerler,
Arazi veya tarlanın, çukur veya tümsek kısımları,
Sıraya ekim yapılan yerlerde sıra üstleri,
Su biriken kısımlar, akarsu ve sel basmış yerler,
Sap, kök ve yabani otların yığıldığı veya yakıldığı 

yerler,
Çakıllı ve fazla kumlu yerler,
Tuzluluğun bariz olarak görüldüğü yerler,
Hafriyat veya arazi tesviyesi yapılan yerler.
Hayvan gübrelerinin bulunduğu yerlerden,
Harman yeri ve hayvan yatmış yerler,
Karınca ve köstebeklerin toprak yığdığı yerler

Kumlu Toprak

% 0 - 10 Kil
% 0 - 10 Silt

% 80 - 100 Kum

Tınlı Toprak

% 10 - 30 Kil
% 30 - 50 Silt

% 25 - 50 Kum

Killi Toprak

% 50 - 100 Kil
% 0 - 45 Silt

% 0 - 45 Kum
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ANALİZİ
Nasıl
Yapılır?
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oprak analizleri laboratuarlar da kimyasal yollarla yapılır. 
Amacı  toprakta bulunan bitki besin maddesi miktarlarının 
belirlenmesi ve o toprakta yetiştirilecek bitkinin gübre 
cinsinin ve miktarlarının tespit edilmesidir.

Toprak analizi maliyeti düşük ve kaliteli bir tarım için 
mutlak  şarttır. Bitkinin isteği olan gübre cinsini ve miktarını 
bilmek , en uygun zamanda ve ne şekilde toprağa verilmesini 

bilmek demek üretici açısından maliyeti düşüren en önemli 
özelliklerdendir.Toprak analizinin önemi burada vurgulanır, analizi yapılan 
toprağa ekilecek bitki , gübre miktarı ve cinsi hatta gübreleme şekli analizler 
sonucu ortaya çıkar.

Farklı tarlalarda değişik oranlarda bitki besin maddesi bulunabilir.Toprak 
analizi sayesinde toprakta eksik olan dolayısıyla bitkinin büyümesini 
engelleyen bitki besin maddelerinin hangileri olduğu tespit eldir ve böylece 
üreticiye gübre için harcadığı paradan en çok yarar sağlamak için yardım 
eder.

1988
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URFA'DA GELENEKSEL
BİR LEZZET :Dögmeç

arım ve güncel konuların yanı sıra 
Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürü ile ilgili 
makalelere yer verdiğimiz Dergimizin bu 
sayısında;  zengin bir mutfak kültürüne 
sahip olan Şanlıurfa'da yapılan Dögmeç'i 
konu edeceğiz.

Şanlıurfalılar, yuha ekmek adını 
verdikleri ekmeklerini, bir zamanlar evlerinde ve 
ihtiyaçları kadar pişirirlerdi. Dışarıdan ekmek almak 
ayıptı çünkü;  ekmeği dışarıdan alan, zamanında 
zahiresini düzememiş olan “fakir fukara”ydı ya da ola ki o an 
ekmeklik unları kalmamış olanlardı. Bu nedenle zahirenin 
en önemli kalemi olan buğday, zamanında yani sonbaharda 
ailenin tüketeceği kadar alınır ve bir dahaki zahire 
mevsimine kadar da saklanırdı. Bazen de olağanüstü bir hal 
olursa yani çok tüketilirse ekmek, dışarıdan bir kaç çuval 
unla evin ihtiyacı karşılanırdı.

Bir zaman gelir, hatta zaman bazen bayrama denk 
gelirdi ki büyük telaş yaşanırdı evlerde. Daha önce yapılıp 
da istif edilen ekmekler hızla azalmaya başlar; evin hanımı 
göz ölçümüyle yaptığı hesaplama sonucu, ekmek yaptırma 
zamanının geldiğini bu azalmadan anlar, hemencecik 
ekmekçi kadınlara haber salardı. Çünkü ekmekçiler her 
zaman dolu olurdu hele ki bayram öncesi. öyle ya 
ekmekçilerden gün almak gerekirdi. Ekmekçilerin geleceği 
gün belli olunca başlayan koşturmaca, birkaç gün sürerdi. 
Önce un kontrol edilir yeteri kadar yoksa tez elden buğday 

T
bildik değirmene gönderilirdi. Genellikle Urfa'nın içinde 
ateş değirmeni çalıştığından ve yıllardır tanıdık bildik 
olduklarından, ailenin değirmencisi de bu işte önemliydi.  
Değirmenciden de sıra almak gerekirdi çünkü onların işi 
hep yoğun olurdu. Değirmende unluk, bulgurluk, simitlik 
buğdaylar çuval çuval her yanı kaplardı.

Buğday gidip, un olarak geri gelince artık hazırlığın 
küçük detayları elden geçirilirdi. Odun aldırılacak sac 
yıkanacak, oklavalar ve ahtar ağacı (ekmeği sacda 
çevirmeye yarar tahta) ve ekmek tahtası yeniden 
temizlenecek, ekmek leğeni yıkanıp bir tarafa 
kaldırılacaktı.

Artık evin hanımı ve kendisine yardım edecek kızı ya 
da kızları yoksa konu komşudan yardım edecekler, 
ekmekçi kadınların verilen günde gelişini beklerdi.

 Ekmekçi kadınlar çoğunlukla Urfalıların “muhacir” 
dedikleri ailelerden gücü kuvveti yerinde insanlar olurdu. 
Üstlerine örttükleri ihramları (bir çeşit örtü) ile sabah 
namazında çıkagelir, hemencecik hamuru yoğurmaya 
koyulurlardı. Büyük bir güç ve çaba sarf edilerek iki 
ekmekçi kadının hamur leğeninde ölçüsünce ve yeterince 
yoğrulan hamur, bir süreliğine dinlenmeye bırakılırdı. 

Kadınların etrafında dört dönen evin ahalisi bu zaman 
süresince kah kadınlara un taşımış kah tuz ve su vermiş bu 
arada da çayı, kahvaltılık peyniri, zeytini ve sarma kaçak 
muş tütününü hazır etmiş olurdu.

Bizim hatırladığımız ekmekçi kadınlardan birinin adı 

1988

Sulha'ydı, Nemrud'un anasının adı yani! 
Sulha teyze ve iş ortağı bir soluk arasından sonra 

işlerinin asıl kısmına başlarlardı. Sulha ekmek tahtasının 
başına oturur, hamuru oklavayla şimdiki tarifle diyecek 
olursak bir yu�a kadar açardı. Aynı incelikte aynı 
büyüklükte.  Sonra da açtığı hamuru oklavanın birine 
sarıp ocağın başındaki yardımcısına uzatırdı. Yardımcı da 
oklavada sarılı olan hamuru, kızgın sacın bir ucundan aça 
aça yayar, sık aralıklarla hamurun altını ahtarağacı ile 
kontrol eder yakmamaya özen göstererek çevirir, sonra da 
diğer tarafını pişirirdi. 

Ekmek pişirme işlemi aralıksız sürüp giderken bazen 
ya komşunun biri bir şey sormak için uğrar ya da ciğerci 
kedileri gibi ekmekçilerin başından ayrılmayan çocuklara 
bir hoşluk yapılırdı. Sulha teyze, biraz ara verir ve küçük 
bir hamur parçasını koparıp hemencecik bir bazlama 
yapardı. Bazlamanın sahibi kendisi için pişen bu taze 
ekmeği büyük bir sabırsızlıkla beklerken evin sahibi de 
tereyağını ve toz şekeri yetiştirmiş olurdu. Artık 
bazlamanın lezzetinden söz etmeye gerek var mı?

Pişirme işleminin sonuna doğru neredeyse bir ekmek 
dağı yenmek için zerzembedeki (kiler) yerini almış olurdu. 
Şimdi bundan sonra yapılacak olan sabah, öğlen ve akşam 
saatlerinde ya da zamansız bir vakitte acıkanlar için 
yeterince ekmek sulamaktı.

Kırıp dökmeden indirilen ekmekler temiz bir sofra 
örtüsüne yayılır ve avuca dökülen suyun azar azar 
serpilmesiyle sulanırdı. İki tarafını da suladıktan sonra 
ekmeğin üstünü yine bir sofra beziyle örterdiniz. birkaç 
dakika sonra yumuşacık ekmeğiniz hazır olurdu. Artık 
ister patlıcan kızartmasını dürüm yapıp yiyin bu 

yumuşacık ekmekle isterseniz haşladığınız bir yumurtayı. 
Keyfiniz ve o öğün ne yiyeceğiniz belirlerdi, ekmeğin 
kullanım şeklini.

Yuha ekmekle yemek yemenin keyfine doyum olmazdı, 
bir zerresi de ziyan edilmezdi. Ekmeği yemek için kilerden 
aldığınızda, üstelik bu sayı da bazen onları bulduğundan, 
kırıp dökerdiniz. İşte bu kırılıp dökülen ekmek parçaları da 
değerlendirilirdi. Ekmek parçaları bir kapta biriktirilir ara 
öğünlerde imdada yetişirdi.

Kuru ekmek parçacıklarına birkaç domates doğranır, 
biraz maydanoz ve taze soğan, yiyenlerin isteğine göre az 
ya da çok kuru isot, (tazesi de olur) ve Urfa peyniri eklenir; 
peynir tuzlu olduğundan artık tuz koymak da gerekmez. 
Sonra bütün bu malzemeyi sanki yoğurur gibi karıştırır 
ama yoğurmazsınız, birkaç dakikalık bir iş yani. 
Sonrasında da kopardığınız ceviz büyüklüğündeki 
parçaları avucunuzun içinde sıkıp sıkıp tabağa dizersiniz. 
Yanına da ister ayran için ister çay!

Şimdi apartman dairelerinde bu ekmek ritüelini yapan 
kalmadı ama Urfalı yeme alışkanlıklarından vazgeçmez ne 
eder eder damağındaki unutamadığı lezzeti yakalar. 
İstanbul'da da olsa Çin'de maçin'de de olsa!

Nasıl mı?
Küçük bir sac alır çarşıdan pazardan; sacı ocağın büyük 

gözüne ters yüz ederek yerleştirir; yu�aları dörde böler; 
önlü arkalı, yakmadan, fazla tutmadan sacın üstünde bir 
güzel pişirir sonra kurumaları için bir süre açıkta bekletir; 
ardından da bir sofra bezine üst üste koyup bohça etti mi 
doğru mutfağının en uygun yerinde bir hazine gibi saklar. 
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YEM
BİTKİLERİNİN

ÖNEMİ
em bitkisi olmadan ot obur küçükbaş ve 
büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmak 
imkansızdır. Kazançlı ve ucuz hayvan 
beslemenin yegane yolu tarlaya yem 
bitkisi ekerek hayvanları kaba yemle 
beslemektir. Hayvancılıkta gelişmişliğin 

ölçüsü yem bitkisi ekiliş oranlarıyla doğrudan ilişkilidir. 
Avustralya'da ekilen arazilerin %50'sini yem bitkisi 
oluştururken bu oran Avrupa'da %25 - %35'ler 
arasındadır. Ülkemizde ise %10'un altında kalmaktadır.

Çayır ve meralar kaliteli kaba yemin bol ve en ucuz 
üretildiği alanlardır. Bilinçli hayvancılığın yapıldığı bir 
çok ülkede çayır meralar hayvan beslenmenin ana 
omurgasını oluşturmaktadır. Avrupa'da süt sığırlarının 
enerji ihtiyaçlarını %50'sini çayır ve meralardan %25'i 
kuru ot ve silajdan %25'ni de kesif-konsantre yemlerden 
karşılamaktadırlar. Yurdumuzda çayır meralar aşırı 
otlatma ve bakımsızlık nedeniyle verimsizleşmiştir. 
Hayvan besleme ekseriyette anız sap samanla 
yapılmaktadır son yıllarda silajı yapımı ve yonca ekimi 
yaygınlaşsa da tek başlarına sorunu çözmekten 
uzaktırlar. Bölücü terör nedeniyle Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'daki doğal çayır meralar kullanılmamakta ve 
ekonomiye kazandırılamadığından ucuz hayvan 
besleme kartlarımız elimizden alınmaktadır.

Ülkemizin ve çiftçilerimizin hayvancılıkta başarılı 
olabilmeleri için mevcut arazilerimizin %30'unu 

mutlaka yem bitkisi ekmeye mecburuz. Kuraklık 
nedeniyle Ülkemizde ve Ortadoğu'da baş gösteren yem 
bitkisi, kaba yem açığını kapatmak için yem bitkileri 
ekiliş alanları hızla artırılmalıdır. Son yıllarda ticari 
olarak tarlasına yem bitkisi ekip satan çiftçiler yüksek 
kazançlar elde etmektedirler. Dünya hayvancılık 
pazarında rakiplerimizle rekabet edebilmemiz için kaba 
yem açığımızı hızla kapatmalıyız. Türk hayvan 
yetiştiricisini müreffeh bir hayat standardına 
ulaştırmamız için daha yapmamız gereken çok iş 
olduğunu unutmamamız gerekir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  her yıl olduğu 
gibi bu yılda hayvancılık alanında kaliteli kaba yem 
ihtiyacının karşılanabilmesi ve uluslararası rekabete 
uygun bir şekilde gelişmenin sağlanabilmesi için yem 
bitkileri tarımı yapan çiftçilerin birim alan üzerinden 
desteklenmesini sağlamıştır. 

Kaliteli kaba yem üretimi yapmak amacıyla, çok 
yıllık yem bitkilerinden; yonca, korunga, yapay çayır 
mera ve tek yıllık yem bitkilerinden; fiğ, macar fiği, 
burçak, mürdümük, sorgum, sudan otu, sorgum-sudan 
otu melezi, hayvan pancarı, yem şalgamı, yem bezelyesi, 
İtalyan çimi (loliummultiflorum), ile silajlık olarak 
ekilişi yapılan mısır ve yukarıda sayılan tek yıllık yem 
bitkilerinden yapılan silajları destekleme ödemsinden 
yararlandırmıştır.
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Vet. Hek. Müslüm AKAY
Karaköprü İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
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aptığı çalışmalar ile Türkiye'deki borsalara 
örnek teşkil eden Ticaret Borsamız gerek 
personel gerekse yönetici eğitimlerini 
aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

İşlem hacmi yönünden Türkiye'deki 
borsalar arasında ilk sıralarda yer alan 

Ticaret Borsamız, akreditasyon çalışmaları kapsamında 
eğitimlere tüm hızıyla devam ediyor.

Akreditasyon Danışmanımız Rahile Yeni tarafından 
Meclis Üyelerimize akreditasyon çalışmaları kapsamında  
“Etkin Liderlik ve Üye Memnuniyeti” eğitimi verildi. 

Eğitimlere; Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet 
Kaya, Başkan Yardımcılarımız Ali Çiçek, Mehmet Emin 
Aydın ve diğer meclis üyeleri katıldı.

Y
Konu ile ilgili açıklamada bulunan Yönetim Kurulu 

Başkanımız Mehmet Kaya, 10. Dönem Akreditasyon 
başvurusu Türkiye Odalar ve Borsalar tarafından kabul 
edilen Şanlıurfa Ticaret Borsası'nın, akredite olması 
durumunda Avrupa Birliği standartlarında hizmet 
vereceğini söyledi.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nın üyelerine kaliteli hizmet 
sunmayı i lke edindiğini aktaran Kaya,  borsa 
personellerinin de büyük özveriyle çalıştığını kaydetti.

Başkan Kaya, Akreditasyon çalışmaları kapsamında 
verilen eğitimlere aktif katılım gösterildiğini ifade etti.
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BORSAMIZ
EĞİTİMLERİNİ

ARALIKSIZ
SÜRDÜRÜYOR

SWOT ANALİZİ
LİDERLİK VE ÜYE MEMNUNİYETİ

EĞİTİMİ
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ODA VE BORSA
AKREDİTASYON
SİSTEMİ

istemin amacı, Türk Oda/Borsa Sisteminin; Oda/Borsalarımız 
arasında kalite bilincinin yerleştirilmesi, Oda Sistemimizin iş 
dünyası nezdinde saygınlığının ve hizmet türlerinin artırılması, 
hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi, Oda Sistemlerinin birbirine 
yakınlaşmanın sağlanması suretiyle Avrupa Oda/Borsa Sistemine 
uyumunun sağlanmasıdır. 

Bu çerçevede, TOBB, EUROCHAMBRES ve İngiltere Odalar Birliği'nin işbirliği 
çerçevesinde İngiltere ve Almanya oda sistemlerinin en iyi uygulamalarını dikkate 
alarak, 2001 yılında Oda Akreditasyon Modelini geliştirmiş ve 2005 yılına kadar 
projeyi İngiltere Odalar Birliği ile birlikte yürütmüştür. 

TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi 2005 yılından itibaren de Birlik 
tarafından yürütülmektedir. 

Bu süre zarfında Borsalardan gelen yoğun istek üzerine, 2008 yılında yapılan 
çalışmalar sonucunda Borsalar da sürece dâhil edilmiştir. 2008 yılından itibaren de 
sistemin adı TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi olarak değiştirilmiştir. 

2009 yılında TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemin etkinliğinin gözden 
geçirilmesi ve İngiltere Odalar Birliğinin hazırladığı “2008 Akreditasyon 
Kılavuzu”nun tüm Oda/Borsalar tarafından uygulanabilirliğinin tespiti amacı ile 
İngiltere Odalar Birliği ve Birliğimiz uzmanları 9 ay süren bir çalışma yapmış, bu 
çalışma sonucunda da “2010 Akreditasyon Kılavuzu” yayınlanmıştır. 

Bugüne kadar, 9 Dönemde 110 Oda ve 42 Borsa olmak üzere toplam 152 
Oda/Borsa akredite edilmiştir. 10. Dönem 40 Oda/Borsamızın ve 11. Dönem 29 
Oda/Borsamızın akreditasyon çalışmalarına ise halen devam edilmektedir. 

Bu kapsamda Borsamız, 10. Dönem de başvuruda bulunarak TOBB tarafından 
düzenlenen tüm eğitimlere katılmış ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla 
danışmanlık hizmeti alarak 5 yıldızlı borsa olma yolunda hızla ilerliyor.

S

Kaynak: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
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Bu kapsamda Borsamız, 10. Dönem de başvuruda bulunarak TOBB tarafından 
düzenlenen tüm eğitimlere katılmış ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla 
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arımının sorunlarının başında eğitim ve 
buna dayalı olarak da bilgi eksikliği 
sorunu gelmektedir. Bilgi ; İçinde 
yaşadığımız çağda ekonomik ve stratejik 
kaynak haline dönüşmüştür. Günümüzde 
çok katmanlı hiyerarşik yapıya entegre 

bilgi sistemi mantığı ile üretilen veya sahip olunan bilgi, 
görünen, paylaşılabilir, değerlendirilebilir ve karar 
üretilebilir hale dönüştürülebilmektedir. Bilgi 
görünebilir ve paylaşılabilir olduğu sürece ekonomik 
yarar sağlar, stratejik sonuçların üretilmesini mümkün 
kılar. Kağıt üzerindeki bilginin paylaşımı zahmetli, 
zaman alıcı olup, yüksek maliyet ve yoğun emek 
gerektirmektedir. Ayrıca, bu tür bilgilerin aradaki 
hiyerarşi katmanlarında kaybolması veya değiştirilmesi 
de mümkündür. Bilgi çağında bilginin bir yerlerde var 
olması değil, kullanıcılara zamanında sahip oldukları 
yetkiler çerçevesinde doğru, güncel ve hızlı olarak 
sunulması, çözüme yönelik analizlerin üretilmesi, karar 
mekanizmalarının zamanında ve doğru kararlar 
alabilmelerine imkan sağlanması önemli ve anlamlıdır 
(Anonim 1). Bu gün sanayide gelişmiş ülkeler aynı 
zamanda tarımda da Dünyadaki en gelişmiş ülkelerdir. 
Bu ülkelerin tarımsal gelişmişliğinin temelinde tarıma 
dayalı bilgi sistemlerinin büyük katkıları vardır. Bu bilgi 
sistemlerinin temelinde Uzaktan Algılama ve Coğrafi 
Bilgi Sistemleri yer almaktadır. Uzaktan Algılama 

T
teknikleri, doğada meydana gelen birçok değişimi 
zamanında, hızlı ve doğru bir şekilde belirleme imkânı 
vermektedir. Özellikle arazi kullanım değişimleri, bitki 
örtüsü, alan tahmini, toprak ve jeoloji gibi konularda çok 
yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu alanlarda 
kullanılan Uzaktan Algılama, mevcut potansiyelin 
belirlenmesinde ve haritalanmasında önemli derecede 
yardımcı olmaktadır. Uzaktan algılama teknikleriyle 
yapılan araştırmalar yalnız başlarına yeterli 
olmamaktadırlar. Coğrafi Bilgi Sistemleri, karmaşık 
planlama ve yönetim sorunlarının çözülebilmesi için 
tasarlanan; coğrafi konumu belirlenmiş verilerin 
toplanması, yönetimi, işlenmesi, analiz edilmesi, 
modellenmesi ve görsel olarak sunulması işlemlerini 
kapsayan donanım, yazılım, personel ve yöntemler 
sistemidir. Coğrafi Bilgi Sistemleri, bir seri alt 
sistemlerden oluşmuş büyük bir sistem olarak 
düşünülebilir (Anonim 3).

Bilgileri görselleştirmenin ve analiz etmenin 
temellerinden biri de Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan 
algılamadır. Tarımsal üretimi arttırmak ve sürekliliğini 
sağlamak için var olan kaynakların etkin olarak 
kullanılması ve paylaşılması son derece önemlidir. 
Üretiminde bitki çeşidinin analizi, verim tahmin modeli, 
tarımsal üretimin vazgeçilmezi olan su ve toprak 
kaynaklarının izlenmesi, doğru kullanılması ve 
devamlılığının sağlanması için Coğrafi Bilgi Sistemi ile 

Uzaktan Algılama son derece önemli fonksiyonlara 
sahiptir. Tarım Bilgi Sistemi çatısı ile tüm bunların 
yapılması mümkündür. Avrupa Birliğine üyelik 
sürecinde en önemli konulardan olan tarım 
politikalarına uyum sürecinde de tarım bilgi sistemine 
değinilerek, etkinleştirilmesi istenen konular 
arasındadır(Aydoğdu 2006). Tarım bilgi sistemi 
oluşturan temel bileşenlerden Coğrafi Bilgi Sistemi ile 
Uzaktan Algılama son derece önemli fonksiyonlara sahip 
ve iyi planlanıp kullanıldığında büyük kazançlar 
sağlayacak bir bilim dalları haline gelmişlerdir. Ekim 
alanlarının ticari olarak planlamasına sürdürülebilirlik 
ilkeleri ile veri sağlayan uzaktan algılama destekli 
coğrafi bilgi sistemleri veriyi makro düzeydeki 
planlamadan (tarımsal desteklemeler ve istikrarlı fiyat) çiftçi 
düzeyinde parsel bazlı olarak değerlendirebilmektedir. 
Böylece Ülkesel envanter ortaya konmuş ve stratejik 
olarak bilgi üretilmiş olacaktır. Üretim ihtiyacıyla 
kıyaslanan bu bilgiler ürün bazında ihtiyacı veya 
fazlalığı ortaya koyarak majör manada planlamaya 
imkan verir. Bir örnekle konuyu izah etmeye çalışırsak 
Ülkesel olarak uydu görüntüleri kullanıp fenolojik 
gelişimlerini dikkate alarak coğrafi bilgi sistemleri ile 
pamuk üretim alanları öngörülebilir. Bu veriyi bölgesel 
olarak pamuk verim ortalamalarına göre değerlendirip 
üretim sezonu sonunda elde edilecek pamuk lifi bilinir. 
Ülkesel tüketim verileriyle bu veriler analiz edilerek, 
ihtiyacı veya üretim fazlasını ön görülebilir ve fiyat 
istikrarına yönelik strateji planlanabilir (Aydoğdu ve ark. 
2008).

SCADA terimi “Supervisory Control And Data 
Acqu is i t ion kel imeler in in  baş  harfler inden 
oluşturulmuştur. Türkçe'ye “ Danışmalı Kontrol ve Veri 
Toplama Sistemi “  veya “Uzaktan Kontrol ve Gözleme 
Sistemi” “olarak çevrilebilir. Kısaca bilgisayarlardan, 

haberleşme aletlerinden, algılayıcılardan veya diğer 
aygıtlardan oluşturulmuş denetlenebilen ve kontrol 
edilen bir sistemin genel adıdır. En genel olarak enerji 
scadası (Elektrik-Su-Doğalgaz) ve proses scadası 
(fabrika-tesis otomasyonu) olarak ikiye ayrılır(Anonim 
2). Bu kavram için aslında yeni başlık olması 
gerekmektedir: “Tarımsal Scada”. 

Tarım memleketi olan İlimizde Çiftçimiz geleneksel 
üretimde çok köklü bir yapıya sahiptir. Geleneksel 
üretimde stratejik ürünlerin kalite ve kantitede zirve 
yaptığı yer olan Urfa gelişen ve değişen tarım 
teknolojileri karşısında tarımsal scada çalışmaları 
olmadan üretime kazandırılmaya çalışılmakla geçiş 
süreci hızlı olmuştur. Bunun en temel sonucu üretim 
ihtiyacı bilinmeden göreneksel olarak seçim yapılarak 
karşımıza çıkmıştır. Konuyu somutlaştırmak istersek 
şöyle diyebiliriz; Tarımsal üretimin ekipman noktasında 
vazgeçilmesi olan traktör seçiminde temel öğe 
fiyatlandırmanın da ötesinde konu-komşu görselliğiyle 
sınırlı olabilmektedir. Halbuki traktör seçimine üretim 
programından başlayarak, tarla büyüklüğü, sulama 
şartları ve traktörle kullanılacak ekipmanlar dahilinde 
harmanlanıp, yakıt ekonomisi ortaya konarak seçim 
yapılması için Çiftçiye bilgi olarak sağlanmalıdır. Bir 
sonraki aşama olan finans sorunu da ilgili kuruluşları 
inceleyerek Çiftçiye çözüm olarak sunulmalıdır. Bu 
noktadaki tarımsal scada işin başından itibaren ne 
zaman, nerede, ne kadar, neyi, nasıl üreteceğiz; nasıl 
değerlendirip tüketeceğiz? temel sorusuna (ortak aklıyla 
hareket ederek) tarımsal üretim planlaması için Coğrafi 
bilgi sistemleri ve uzaktan algılama ile veri mühendisliği 
yapmalıdır. Majör anlamda uzaktan algılama destekli 
coğrafi bilgi sistemleri karar destek sistemleri olarak, 
minör düzeyde ise tarımsal scada bilgi mühendisliği 
yaparak tarımımıza hizmet etmelidir.

Kaynakça: Anonim 1: http://www.tkgm.gov.tr/ana.php?Sayfa=projedetay&ID=4, 16/03/2006.
Anonim 2: http://www.yildiz.edu.tr/~inan/Scada_Nedir.htm. Aydoğdu ve ark. 2006, 2008

Murat AYDOĞDU
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Ziraat Yüksek Mühendisi
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Murat AYDOĞDU
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Ziraat Yüksek Mühendisi
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BORSA'DA
BUĞDAY İHALESİ

icaret Borsamızda makarnalık ve ekmeklik buğday 0, 
80 (80 kuruş) TL ile 0,82 (82 kuruş) TL arasında işlem 
gördü. 

TİGEM Ceylanpınar'a ait 2014 yılı istihsali;4.000  (4 
bin) ton Ceyhan-99, 7.000 (7 bin)  ton Pandas, 7.750  (7 
bin 750 kg) ton Sarıçanak-98 ve 1.250 (bin 250 kg)  ton 

Aldane çeşidi olmak üzere toplam 20.000 (20 bin) ton mahsul buğday 
borsa şartlarında peşin bedelle ve açık artırma usulü ile satışa 
sunuldu.

Ticaret Borsamız  Buğday Pazarı Satış Salonu'nda partiler halinde 
yapılan ihale sonucunda  makarnalık ve ekmeklik buğday 0, 80 (80 
kuruş) TL ile 0,82 (82 kuruş ) TL arasında işlem gördü. 

İhaleye çok sayıda firma katılırken toplamda 20.000 (20 bin) ton 
mahsul buğday satıldı.

T

08.07.2014

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI      www.sutb.org.tr50

Borsamız Hizmette Sınır Tanımıyor

İMAM KESKİN
BUĞDAY PAZARI
TESCİL BÜROSU
HİZMETE GİRDİ

ürkiye'deki borsalar arasında önemini 
koruyan ticaret borsamız, üyelerine 
k a l i t e l i  h i z m e t  s u n m a k  i ç i n 
çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Üye memnuniyetini ön planda tutan 
ve bu yöndeki çalışmalarını tüm hızıyla 

sürdüren Ticaret Borsamız,   İmam Keskin Buğday 
Pazarı Tescil Bürosu'nu da üyelerinin hizmetine açtı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesi'nde bulunan ve 
geçtiğimiz yıl yapımı tamamlanan Şanlıurfa Ticaret 
Borsası'na ait İmam Keskin Buğday Pazarı Tescil Bürosu 
faaliyete geçti.

850 metrekare alan üzerine kurulu ve 3 katlı olarak 
inşa edilen Tescil Bürosu'nda tescil servisinin yanı sıra 
Gıda Analiz Laboratuarı ve toplantı salonları bulunuyor. 
,

Zemin katında ise PTT şubesi bulunan İmam Keskin 
Buğday Pazarı Tescil Bürosu'nda işlemlerinin anında 
yapıldığını bel irten Ticaret Borsası Üyeleri 
memnuniyetlerini dile getirdi.

 
Merkez Hizmet Binası, Organize Sanayi Bölgesi, 

Zahireciler Borsası, Viranşehir ve Siverek'te Tescil 
Bürosu bulunan Şanlıurfa Ticaret Borsası son olarak da 
İmam Keskin Buğday Pazarı Tescil Bürosu'nu üyelerinin 
hizmetine açtı

T

10.07.2014

1988
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22.09.2014

BORSAMIZDA
EKMEKLİK BUĞDAY İHALESİ

icaret Borsamızda ekmeklik buğday 0,85 (85 
kuruş) – 0,89 (89 kuruş) TL arasında işlem 
gördü.

TİGEM Ceylanpınar'a ait 2014 yılı istihsali;1.000 
(bin) ton Pandas (ekmeklik), 1.000 (bin ) ton 

Ceyhan-99 (ekmeklik), çeşidi olmak üzere toplam 2.000 (2 bin 
ton) ton mahsul buğday borsa şartlarında ve açık arttırma 
üsulu ile satışa sunuldu.

Ticaret Borsamız Buğday Pazarı Satış Salonu'nda 
gerçekleştirilen ihale sonucunda ekmeklik buğday 0,85 (85 
kuruş) – 0,89 (89 kuruş) TL arasında işlem gördü.

Ihaleye çok sayıda firma katılım gösterirken ihale sonucunda 2 
bin ton buğday satıldı. 

T

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI      www.sutb.org.tr52

icaret Borsamızda; sezonun ilk pamuğu 15,50 (15 lira 50 kuruş ) TL'den işlem gördü.

Şanlıurfa'da sezonun ilk pamuğunu yetiştirerek, satışa sunan üreticiler, borsamız 
tarafından altınla ödüllendirildi.

Şanlıurfa'nın Ovabeyli Mahallesi'nden Hasan Alpak, Mehmetçik Aslanlı 
Mahallesi'nden Halil Atay, Suruç Büyükağacı Köyü'nden Aydın Alan, yetiştirdikleri pamuğu 
Şanlıurfa Ticaret Borsası'na getirerek satışa sundu. Açık arttırma ile satışa sunulan 100 kilogram 
pamuk, EMG İplik Firması tarafından 15,50 (15 lira 50 kuruş) TL'den satın alındı.

Üreticiler, Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Ali 
Çiçek ve Meclis Başkan Yardımcımız Halil Alkan tarafından birer altınla ödüllendirildi.

 Yeni sezonun tüm üreticilere hayırlı olması temennisinde bulunan Yönetim Kurulu Başkanımız 
Mehmet Kaya, pamuğun stratejik bir ürün olduğuna vurgu yaptı. 

Şanlıurfa'nın Türkiye pamuğunun %42'lik bir bölümünü karşıladığını belirten Başkan Kaya, 
Şanlıurfa pamuğunun kaliteli olduğunu belirtti.

Şanlıurfa pamuğunun Ege Pamuğu ile yarışır bir durumda olduğunu arada hiçbir fiyat farkı 
bulunmadığını da ifade eden Başkan Kaya, pamuğun temiz toplanması yönünde de çiftçileri uyardı.

Ticaret Borsası olarak, pamuk kirliliği konusunda mücadele verdiklerini ve çalışmalarının 
başarıyla sonuçlandığını belirten Kaya,  “Buradaki pamuk satışımız semboliktir. Her yıl bir 
üreticiyi ödüllendiriyorduk, fakat 3 üreticimiz de birlikte başvuruda bulundular bizlerde gönülleri 
kalmasın diye üreticilerimizin müracaatlarını kabul ederek karınca kararınca küçük birer hediye 
verdik. Buradaki amacımız Şanlıurfa pamuğuna ve çiftçimize sahip çıkmaktır. Pamuğu bu fiyata 
alıp pamukçularımıza sahip çıkan EMG İplik Firması'na da teşekkür ederim.” dedi

T

07.04.2014

1988
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2014 YILI AYLIK BORSA BÜLTENİ 01.07.2014 - 31.07.2014

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI      www.sutb.org.tr56
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2014 YILI AYLIK BORSA BÜLTENİ 01.08.2014 - 31.08.2014
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