
1www.sutb.org.tr

www.sutb.org.tr

Nisan, Mayıs, Haziran 2021 Sayı: 7

TOBB Nefes Kredisi 
2021 Başvuruları 
Başladı

“Geleneksel
Hasat Töreni”

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet 
Kaya Arpak Medya Yılın Dayanışma ve 
Eğitim Ödülleri Töreni’ne katıldı.
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Şanlıurfa, tarım, turizm ve iş gücü açısından pandemi sürecinde dahi büyüme gösteren ülke 
ekonomimiz açısından oldukça önemli bir şehirdir. Bunun bilinciyle Urfa’nın ve Urfalının başta 
ticari alanda olmak üzere her türlü talebi bizler için üzerinde yorulmadan çalışılacak konulardır. 
Şanlıurfa’yı her alanda hakkettiği yere getirebilmek adına sarfedilen her çaba alkışlanmalıdır.

Birlik içinde, beraberce Urfalının sorunlarını dile getirmek, bunun için alın teri dökmek 
şehrimiz için hayati öneme sahip. Bu noktada kentimizle ilgili bütün girişimlerin sonuna kadar 
destekçisiyiz. Cumhurbaşkanımızın Urfa’ya atfettiği önem ve Urfalılara karşı sevgisi herkesçe 
bilinmektedir. Geçtiğimiz gün Sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldığı parti içi bir toplantıda en 
yüksek merciye iletilen hususlar, Urfa’da hepimizin günlük hayatına değen önemli taleplerdi. 
Değerli girişimlerinden ötürü emeği geçen, şehrimizi temsil eden tüm siyasilerimize teşekkür 
ediyorum. 

Borsamızın, Cumhurbaşkanımız tarafından sorunların çözümü noktasında hatırlanan, bu 
hususta zikredilen bir kurum olması bizleri ziyadesiyle gururlandırdı. Yönetim Kurulumuz, 
Meclisimiz ve üyelerimizle bizlere düşen her görevi severek yerine getireceğimizi kamuoyuyla 
paylaşmak istiyorum. 

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Kaya

YAYIN KURULU
Küçük Nasan BÜLBÜL
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

DANIŞMA KURULU
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Meclis Başkanı

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Ayşe ÇADIRCI KANDEMİR

Halil KUTLUAY
Yönetim Kurulu Muhasip Üye 

BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER
İbrahim Engin AKALIN

EDİTÖR
İbrahim Engin AKALIN

Şanlıurfa Ticaret Borsası Adına
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Mahmut ÇİFTÇİ
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Şanlıurfa Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdürü Aytaç Onkun’un 
Borsamızı Ziyareti

TOBB Nefes 
Kredisi 2021 
Başvuruları Başladı

TOBB, TOBB ETÜ ve MEB Protokol

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) finansman 
sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere 
geçtiğimiz dönemlerde oda ve borsaların değerli 
katkıları ile başarıyla gerçekleştirilen Nefes Kredisi 
projesi tekrar başlatılmaktadır. Projeye ilişkin protokol 
Kredi Garanti Fonu ve bankalar ile imzalanmıştır. 
Protokol imzalanan bankalar, Ziraat Bankası, 
Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti Bankası, 
Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Denizbank, Ziraat 
Katılım ve Vakıf Katılım Bankası’dır.Bu çerçevede, 
oda ve borsa üyeleri, bahsi geçen bankaların il veya 
ilçede bulunan şubelerinin tamamından 01.06.2021 
Salı günü itibariyle başvuruda bulunarak kredi 
kullanabileceklerdir. Projeye ilişkin diğer detaylar 
aşağıda belirtilmektedir:

1) Üyelerimizin kullanacağı kredi 6 ay anapara ve faiz 
ödemesiz, sonrasında 12 ay eşit taksitli geri ödemeli 
toplam 18 ay vadeli olacaktır. Kullandırılacak kredinin 
brüt faiz oranı yıllık % 17,50’dir. 

2) Protokol imzalanan bankalar KGF’ye ödenecek 
%0,03 (onbinde üç) kefalet başvuru bedeli ve 
komisyonu ile %1 banka komisyonu dışında üyelerden 
herhangi bir masraf ve komisyon talep etmeyecektir. 

3) Krediden 2020 yılı cirosu 2019 yılı cirosuna göre 
%25 düşük olan üyeler faydalanabilecektir. 2019 
yılı ve sonrasında kurulmuş şirketler için bu şart 
aranmayacaktır. Ciro kaybı koşulu kredi kullandırımı 
yapan banka tarafından kontrol edilecektir. 

4) 2020 yılı cirosu 1 milyon TL altında cirosu olan 
işletmeler azami 50.000 TL, 1 milyon TL ve 10 milyon 
TL (dahil) arasında cirosu olan işletmeler azami 
200.000 TL kullanabilecektir. 

5) KOBİ’ler krediye başvurabilmek için öncelikle oda 
ve borsalarımızdan açıklama olarak “Nefes Kredisi 
başvurusu içindir.” ibareli faaliyet belgesi alacaklardır. 
Faaliyet belgesi ayrıca dijital ortamdan da temin 
edilebilecektir. (Bu belge olmadan banka talep kabul 
etmeyecektir.) Faaliyet belgeleri proje başlangıcı 
olan 01.06.2021 tarihinden itibaren verilmesi 
gerekmektedir. Bu tarihten önce verilen faaliyet 
belgeleri geçersiz olacaktır.

6) Kredilendirmelerde tüm risk ve teminatlandırma 
protokol imzalanan bankalara ve Hazine ve Maliye 
Bakanlığı’nın sağladığı destekle KGF’ye ait olacaktır. 
Oda ve borsalarımızca bloke edilen mevduat teminat 
kapsamında olmayacaktır. Kredi değerlendirme 
sürecinde Birliğimiz ve Odamız kredi talep eden 
firmalar üzerinde herhangi bir kredi onayına iştirak 
etmeyecek, referans vermeyecektir. 

7) Kredi kullandırımında maddi teminat 
istenmeyecektir. Ancak, şahıs işletmelerinde üçüncü 
şahıs kefil bulunamaması durumunda, müşterinin 
talebi üzerine, maddi teminat istenebilecektir.

Şanlıurfa Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdürü Aytaç Onkun borsamızı ziyaret ederek 
Çiftçilerimize verilen destek ve ilimiz için planlanan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulu 

Başkanımız Mehmet Kaya ile istişarelerde bulundu.

TOBB - TOBB ETÜ ve MEB arasında yapılan protokol kapsamındaki URFA MESLEKİ VE TEKNİK 
ANADOLU LİSESİ okuluna tayin isteyen öğretmenler belirlenerek, alınan kararlar imzalandı. 

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya ‘’ ilimiz adına hayırlı olmasını temenni eder, değerli 
öğretmenlerimize de başarılar dilerim.’’ Dedi. 
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Program, Urfa Objektif Haber 
organının sosyal medya 
hesaplarından canlı olarak 
yayınlandı. 

Açılış konuşması yapan Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, şube statüsü 
kazanan Şanlıurfa Mimarlar Odası’nın düzenlediği genel kurulun şehrimize ve 

mimarlarımıza hayırlı olmasını diledi.

Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mehmet 
Kaya, Gazeteci-Yazar 
Neslihan Maltepe’nin 
hazırladığı “Objektif 
Sorular” programına 
konuk oldu. 

Mimarlar Odası Şanlıurfa Şubesi 1. Olağan 
Genel Kurulu, Borsamız Ev Sahipliğinde 

Gerçekleştirildi. 
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Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, Azerbaycan Büyükelçisi Hazar Zafir 
oğlu İbrahim, Vali Yardımcısı Mustafa Akın ve STK başkanları Şanlıurfa Büyükşehir 

Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün ev sahipliğinde bir araya geldi.

Şıracılar ve Kuruyemişçiler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aslan ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, Meclis Başkanımız isa 

Kızıldemir ve Meclis Üyelerimizi ziyaret ettiler. Görüşmede pandeminin piyasaya etkileri 
konuşuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül borsamızı ziyaret etti. 
Görüşmede Urfa’nın gelişen kentsel yapısı ve bu yoldaki çalışmalarla ilgili istişarelerde 

bulunuldu. 
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Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya
Arpak Medya Yılın Dayanışma ve Eğitim Ödülleri Töreni’ne katıldı.

Arpak Medya Yılın Dayanışma ve 
Eğitim Ödülleri  Töreni’ne katıldım. 
Çok değerli insanların yer aldığı 
bu anlamlı organizasyonda bana 
layık gördükleri ödülden ötürü 
kendilerine gönülden teşekkür 
ediyorum diye konuştu.

Başkan Kaya, 

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya,  ŞUTSO Yönetim Kurulu Baş-
kanı İ. Halil Peltek, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Şefik Bakay ve Fırıncılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin 
Karaatlı ile beraber Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abi-
din Beyazgül’ü ziyaret etti. 

Başkanımız Mehmet Kaya, Yönetim Kurulunda yer 
aldığı Ulusal Pamuk Konseyi bünyesinde gerçekleşti-
rilen toplantıya katıldı. Toplantının gündem maddesi-
ni Lisanslı depoculuk üzerinden destekleme önerileri 
oluşturdu.
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 Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, ilimize verilen Şanlı unvanını tebrik 
mesajı yayınladı. İşgale karşı koyan Urfa halkı, Milli Mücadele tarihinde önemli bir sayfa 
açmış, vatan savunmasında destanlaşmıştı. TBMM, milletin gönlünde bağımsızlık 
mücadelesiyle yer etmiş olan Urfa’ya 22 Haziran 1984’te “Şanlı” unvanını verdi.

Urfamıza 
“Şanlı” Ünvanı Verilmesinin
37. Yılı Kutlu Olsun!

Meclis Başkanımız İsa Kızıldemir, ilimize verilen Şanlı unvanını tebrik mesajı 
yayınladı.  Urfa’mıza TBMM tarafından 22 Haziran 1984 tarihinde,Ulusal Kurtuluş 
Savaşında Gösterilen Kahramanlık ve Cesaretin Nişanesi Olan, ŞANLI Ünvanı 
Verilmesinin 37.Yıl Dönümünü Kutluyorum Bu Şanlı Destanın Kahramınları Olan 
Ecdadımızı Rahmetle Minnetle Anıyorum

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Kurulu (KİK)Türkiye kanadını oluşturan; HAK-İŞ, 
MEMUR-SEN, TESK, TÜRK-İŞ, TİSK,Türkiye KAMU-SEN, TOBB ve TZOB’dan ABD Başkanı 
Joe Biden’ın 1915 olaylarını”soykırım” olarak nitelemesine ortak tepki gösterdi.



14 15Nisan, Mayıs, Haziran 2021 www.sutb.org.tr

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu yönetiminde 
bölge oda ve borsa başkanlarının katılımıyla çevrimiçi yapılan TOBB Güneydoğu Anadolu Bölge 
Toplantısı’na katıldı. Toplantıda yerel ekonomi, talepler ve çözüm önerileri istişare edildi.

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, Meclis Başkanımız İsa Kizildemir ve 
TOBB Delegelerimiz Borsamızdan yapılan çevrimiçi bağlantıyla katıldığı, Birlik 
Başkanımız Rifat Hisarciklioglu başkanlığında toplanan TOBB 76. - 77. Genel 

Kurulumuz gerçekleştirildi.

TOBB 76. -77. Genel Kurul Toplantısı 365 Oda ve Borsadan 
Genel Kurul Delegelerinin katılımıyla elektronik ortamda 

gerçekleştirildi. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun açılış konuşması ile başlayan Genel Kurula Şanlıurfa 
Ticaret Borsası 14 delegesiyle katılım sağladı. 

Meclis Toplantı Salonunda biraraya gelerek çevrimiçi bağlantıyla toplantıya katılan delegeler 
maske ve sosyal mesafe kuralına riayet ederek Genel Kurulda dikkate sunulan maddeleri 
hem dijital hem de işari olarak oyladı. 

Oylamanın ardından değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Kaya, ‘’ TOBB, Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanlığında camiamızı 
ve ülke ekonomimizi ilgilendiren her konuda, ülke menfaatlerini her şeyin üstünde tutarak 
gerekli teşebbüslerde bulunarak sorunların devamlı takipçisi olmuştur. Pandemi sürecinde 
uygulanan tedbirler ve camiamızdaki hassasiyetlerden ötürü bu yıl Genel Kurulumuzu 
elektronik ortamda gerçekleştirdik. Alınan kararların ülkemize ve camiamıza hayırlı olmasını 
diliyorum.’’ dedi.      
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Şanlıurfa Ticaret Borsası, ilk arpa hasadının ardından 
gerçekleştirdiği “geleneksel hasat töreni”ni bu yıl da düzenledi. 

İlk hasadını alan çiftçimize hediyesi takdim edildi.

“Geleneksel
Hasat Töreni”

Başkan Kaya 
iletti, Bakan 
Elvan Not Etti  

Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Kaya, TOBB’un en geniş istişare mekanizması olan 
Konseyler Müşterek toplantısına katılarak Urfalı esnaf ve 
tüccarların sorunlarını iletti. TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu yönetiminde yapılan toplantıya Hazine ve Maliye 
Bakanı Lütfi Elvan da iştirak etti. 

Sektörler, bölgelerin sıkıntıları ve beklentileri ve salgın 
sürecinden etkilenen iş kollarının gündemi oluşturdu-
ğu toplantıda Mehmet Kaya kürsüde konuşarak Ticaret 
Borsası üyelerinin taleplerini bir bir sıraladı. Konuşmasına 
toplantıda emeği geçenlere teşekkür ederek başlayan 
Kaya, tarımsal ekonomi üzerine genel bir değerlendirme 
yaptıktan sonra Urfa’da yaşanan sorunları ve şehrin ta-
leplerini dile getirdi. 

Başkan Kaya, bu yıl yaşanan kuraklığa dikkat çekerek;  
kuraklıktan dolayı verilen 100 TL desteğin yükseltilme-
sinin elzem olduğunu söyledi. Sözlerine Urfa’nın fıstığın 
ana vatanı olduğunun altını çizerek devam eden Kaya, ‘’ 
Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe’de dahi kazılar sırasında 
fıstığın üretildiği anlaşılmıştır. Şuanda Fıstık, ilimizde kıraç 
topraklara ekilmektedir. Ağaç olarak bir yıl verim veren 
ertesi yıl ise verim alınamayan Fıstığın ürün bazlı destek-
lenmesi gerekmektedir.’’ dedi. 

Başkan Kaya ‘’ İlimizde şu an için sulanan alan yaklaşık 4 
milyon dekar. GAP Projesi tamamlandığında toplan 7.6 
Milyon dekar sulanabilir araziye kavuşacağız. Ayrıca, 5.1 
Milyon dekar ekonomik sulanabilir alan olarak planlan-
maktadır. Acilen 3.6 Milyon dekar alanın bitirilmesini talep 
etmekteyiz. Yani GAP Projesi kapsamında halihazırda 
gerçekleşen oran %55’tir. %45’lik bölümün sulamasının 
ivedilikle tamamlanması gerekmektedir.’’ diyerek yaptığı 
konuşmaya devam etti. 

TOBB’un en geniş istişare mekanizması olan Konseyler 
Müşterek toplantısında dile getirilen talepleri Cumhur-
başkanı’nın da bilgisine sunmak üzere not alan Hazine ve 
Maliye Bakanı Lütfi Elvan tüm katılımcılara teşekkür etti. 
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BUĞDAY ve ARPA DA YABANCI 
OTLAR VE MÜCADELESİ

Yabancı Otun Tanımı ve Önemi

Yabancı Otun Tanımı ve Önemi

Zarar Şekli ve Ekonomik Önemi

Bölgemizde Hububatta Görülen Yabancı Otlar

Yabancı otlar kısaca kültür alanlarında istenmeyen 
bitkiler olarak tarif edilebilir.Örneğin buğday tarlasında 
yabanı hardal,sarı ot,dil kanatan ve tarla sarmaşığı gibi 
bitkilerin yanı sıra bir kültür bitkisi olan kendi gelen 
mercimekte buğday için bir yabancı ottur. Yabancı otlar 
kültür bitkisi ile besin,su ve ışık için rekabet etmekte 
allelopatik etki ve gölge tesiri ile bitki gelişmesini 
engelleyerek verimi düşürmekte,kültür bitkilerin de zarar 
yapan bazı hastalık ve böceklere,akarlara vb. konukçuluk 
etmektedir.Ayrıca,yabancı otlar sulama kanallarını işgal 
ederek suyun akışını yavaşlatmakta,depolama ve su 
dağıtım tesislerinin kapasitelerini düşürmektedirler.

Yabancı otların kültür bitkisinde meydana 
getirdikleri,ürün kayıpları tarım sistemlerine kültür 
bitkisine ve yabancı ot yoğunluğuna göre değişmekle 
birlikte ülkemizde ortalama % 20-35 olarak kabul 
edilmektedir.Yabancı otların yayılmasının ve kültür 
alanlarına yerleşmesinin önlenmesi ile zararının en az 
düzeye indirilmesi için önerilen mücadele yöntemlerinin 
uygulanması gereklidir.Yabancı otlarla mücadelede 
öncelikle kültürel tedbirler alınmalı sorun çözülemiyorsa 
son çare olarak ,kimyasal mücadeleye baş vurulmalıdır.

  Yabancı otların tahıllara doğrudan zararları,kültür bit-
kisi için gerekli olan mineral besin maddeleri,su,ışık ve 
yaşama yerine ortak olmalarından doğmaktadır.yabancı 
otların rekabet güçleri genellikle fazla olduğundan,tahıl-
lar zayıf kalmakta ve ürün verimi düşmektedir. Özellikle 
erken çimlenip gelişen yabancı otların bulunması duru-
munda,ürün kayıpları artmaktadır.Tahıllarla yabancı otlar 
arasındaki rekabet sonucu doğan ürün kayıpları kültür 
bitkisi çeşidi,çevre koşulları,yabancı ot türleri ile yoğun-
lukları ve kültür bitkisi ile yabancı otların gelişme döne-
mine bağlıdır. Rekabet yüzünden ürün kaybı dünya orta-

Geniş yapraklı yabancı otlar:Yabani hardal,sarı ot,dil kanat,tarla sarmaşığı,deve dikeni,gelincik,geyik otu,papatya,-
yabani fiğ,köy göçüren vb. Dar yapraklı yabancı otlar:yabani yulaf,tilki kuyruğu,kuş yemi ve delicedir.

laması olarak %15-20 dolayındadır.Türkiye’de bu oranın 
%20-35 olduğu saptanmıştır. Üründe doğrudan oluşan 
bu kayıp yanında,dolaylı zararlar da söz konusudur. Do-
laylı zararların başlıcaları;ürünün kalitesinin düşmesi,-
tohumluk değerinin azalması;teknolojik özelliklerinin 
bozulması;ürün içinde bulunan yabancı ot tohumlarının 
una karışarak,undan yapılan maddelerin renk,koku ve 
tadım bozmaları bazen de zehirlenmelere yol açmaları-
dır.Yabancı otların hasadı güçleştirmeleri,birçok hastalık 
etmeni ve zararlı böcekler için sığınma ,üreme,beslenme 
yeri oluşturmaları da diğer zararları olarak sayılabilir.

Yabani Hardal

Delice Dil Kanatan

Yabani Yulaf
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Mücadelesi

Kimyasal Mücadele

 Kullanılacak Bitki Koruma Ürünü ve Dozları

Kültürel Tedbirler;

1-Temiz tohum kullanmak

2-Ekim Nöbeti uygulamak

3-Ekim öncesi çıkan yabancı otları toprak işleme aletleriyle sürerek yok etmek.

4-Tarım alet ve makineleriyle yabancı ot tohumlarını ve parçalarını bulaşık tarlalardan temiz tarlalara bulaştırmamaya 
dikkat etmek.

5-Salma sulama yapılan yerler de su arklarının sürekli yabancı otlardan temizleyerek yabancı otların taşımını önlemek.

6-Tarlaya hayvan gübresi atılacaksa en az bir yıl bekletilmiş hayvan gübresi kullanılmalıdır.

Genellikle yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu dönemde yapılmalıdır.Bununla birlikte buğday ve arpa da kardeşlenme 
döneminin sonuna kadar ilaçlama tamamlanmalıdır.

Mücadeleye karar verebilmek için gerekli yabancı ot yoğunluğu türlere bağlı kalmaksızın genel olarak ortalama 10 
adet/metrekaredir.Bu ve daha yüksek yoğunlukta yabancı ot görülen tarlalar uygulama programına alınmalıdır.

Yabancı otların rekabet yeteneklerinin farklı olmasından dolayı belirli bazı türlere göre de mücadele eşiği 
değişmektedir.Örneğin; Orta Anadolu da metre kare  de 1 adet sarı ot veya 2 adet gökbaş; Güneydoğu ve Doğu 
Anadolu bölgelerinde 3 adet yaban hardal bulunduğun da mücadeleye karar verilmelidir.

Teknik elemanlarca tavsiye edilen ‘’bitki Koruma’’ ürünleri ve dozları kullanılır.

 Kullanılacak Alet Ve Makinalar

Yabancı ot mücadelesi gerekli korunma önlemleri alınarak sırt pülvarizatörü veya hidrolik tarla pülvarizatörü 
kullanılarak yapılmalıdır.

İlaçlama Tekniği

Bitki Koruma ürünlerinin tavsiye edilen dozunun tarlaya homojen dağılımını sağlamak için ilaçlama öncesi mutlaka 
aletin ayarı yapılmalıdır. İlaçlamalarda genel olarak dekara 20-40 litre su kullanılır.İlaçlama havanın rüzgarsız yağışsız 
ve sıcaklığın 8-25 derece olduğu zaman olmalıdır.

www.sutb.org.tr
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