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Genel Kurul öncesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 75.
Genel Kurulu nedeniyle TOBB Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
başkanlığında TOBB Genel Kurul Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu,
Konseyler, oda, borsa başkanları ve delegeler 01.05.2019 tarihinde
Anıtkabir’i ziyaret ederek Ata’nın huzurunda saygı duruşunda bulundular.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 75’inci Genel Kurulu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla, TOBB Ekonomi
ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Salonu’nda gerçekleştirildi. TOBB
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Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu genel kurul konuşmasında ‘birliğimiz
ebedi, gündemimiz ekonomi’ temasına vurgu yaparak, iş dünyasının
önümüzdeki süreçte gündemin ekonomi olmasını istediğini söyledi.
Hisarcıklıoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın icracı ve reformcu iş yapma
tarzıyla ekonomide yeniden atılıma geçeceğimize inanıyoruz. Hiçbir
engel, aşamayacağımız kadar büyük, hiçbir duvar yıkamayacağımız
kadar güçlü değil. Gün, elbirliğiyle ayağa kalkıp koşma günü” ifadesini
kullandı.

TOBB 75.Genel Kurulunda İlçemizin ve Türkiyenin sayılı bal
Üreticilerinden olan Binboğa Bal Kooperatifi'nin katkılarıyla ilçemizin
önemli gelir kaynaklarından olan Kozan balını tanıtmak amacıyla stant
açtık. Standımızda misafirlerimize buz gibi bal şerbeti ikram ediyoruz.
Standımızı, TOBB Başkanımız Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye'nin
81 ilinden gelen oda ve borsa temsilcileri ziyaret etti.
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Yöneyim Kurulu Başkanımız İdris Çevikalp’a Adana’daki evinin önünde sabah
saatlerinde hain bir saldırı gerçekleşti. Saldırı sonrasında Kozan Ticaret Borsa’sı
Meclis Üyeleri saldırıyı kınayan bir basın bildirisi yayınladı basın bildirisinde;

Türkiye'nin en demokratik kurumlarından TOBB 'nin çatısı altında Kozan'a
hizmeti görev addeden Kozan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın
İdris ÇEVİKALP'E evinin önünde gerçekleştirilen silahlı saldırı tüm Türkiye'deki
oda ve borsa başkanlarına, üyelerine yapılmış bir saldırı ve vahşettir.
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Bu elim saldırı sadece Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İdris ÇEVİKALP'E
yapılmamış, bu saldırı Türkiye'de bulunan 365 Oda ve Borsamızın başkanlarına,
onların temsil ettiği üyelerine ve ülkemizin kalkınması, gelişmesi için çaba sarf
eden iş adamlarımızın tamamına yapılmış sayıyoruz.
Nedeni ne olursa olsun, böyle bir saldırıyı asla kabul etmiyoruz. Bu silahlı
saldırıyı gerçekleştireni, azmettiricileri şiddetle kınıyoruz. Ülkemizin kanunları
var. Bizler Yüce Türk adaletine güveniyoruz. Bizlerde o kanunların sonuna kadar
yerine getirilmesi için iş adamları olarak takipte olacağız. Zanlının yaptığı cezasız
kalmayacaktır. Eminiz ki, güvenlik kuvvetlerimiz de bu gibi üzücü hadiselerin bir
daha olmaması için gereken önlemi alacaktır.
Bizler bugüne kadar hak, adalet ve eşitlik kavramlarına değer veren ve bu
değerlerinden ödün vermeden alın terini, ön planda tutan, üreten, yatırım yapan,
istihdam sağlayan, vergisini son kuruşuna kadar ödeyen iş adamları olarak;
Saldırı sonucunda hastane de tedavi görmekte olan Kozan Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İdris ÇEVİKALP’E acil şifalar diliyor,
gerçekleştirilen bu saldırıyı lanetliyor ve kınıyoruz. 03/04/2019
Yapılan saldırı sonrasında Türkiye’deki Oda ve Borsalardan gelen geçmiş olsun
mesajları bizleri çok mutlu etmekle beraber TOBB Oda Borsalarının nasıl
birbirlerine sımsıkı bağlı bir organik yapı olduğunu da göstermiş oldu. Başkanımıza
yapılan geçmiş olsun ziyaretleri de moralimizi bir hayli yükseltti.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 13. Dönem Akreditasyon Sürecindeki
Oda ve Borsa Geliştirme ziyaretleri kapsamında Borsamıza ilk geliştirme ziyareti
gerçekleştirildi.
Geliştirme ziyaretinin açılış toplantısına Denetçi Ali Güneş’in yanı sıra Yönetim
Kurulu Başkanımız İdris ÇEVİKALP, Meclis Başkanımız Turgay BOZKURT, Meclis
Başkan Yrd. İsmail ŞENER, Yön. Kur. Bşk. Yrd. Bilal KURT, Genel Sekreter
Abdullah KILINÇ, Akreditasyon Sorumlusu Murat HALAMAN KYS Sorumlusu M.
Alkım ORHAN ve KYS Sorumlusu Faruk Öğüt Katıldı.
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Kozan Ticaret Borsası ve Kozan İlçe Tarım Müdürlüğü ile Adana Doğu
Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün düzenlemiş olduğu buğday
ve arpa çeşitleri tanıtım etkinliğine ilçemizin önde gelen buğday
yetiştiricileri ile birlikte buğday çeşitleri ile ilgili bilgi sahibi olmak
isteyen üyelerimiz için gezi düzenledik. Borsamızın tahsis ettiği araçla
üreticilerimiz etkinliğe katılarak yeni çeşitleri tanıma fırsatı buldular.
Borsamızı temsilen Harun ÇETİN etkinlikte hazır bulundu. İlçe tarım
Müdürlüğü Mühendislerinin de katıldığı organizasyonda üreticilerimiz
bilgi alış verişinde bulunarak görsel olarak inceleme yapma imkanı
buldular.
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İlçemizde katma değeri düşük ürünlerin katma değerlerini artırmak amacıyla
yola çıkılan Çukurova Kalkınma Ajansı 2018 Fizibilite Desteği programı
kapsamında, Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ nün katkılarıyla Trabzon
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hurması kurutma tesisi fizibilite projesi toplantısı Kozan İlçe Tarım da
yapılmıştır. Toplantıya Kozan Ticaret Borsasını temsilen Genel Sekreter
Abdullah KILINÇ katılmıştır.
Toplantıda ilçemizde girişimciler için iyi bir fırsat olduğu düşünülen bu proje
hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
ÇALIŞMANIN DEVAMI.

İlçemizde katma değeri düşük ürünlerin katma değerlerini artırmak amacıyla
yola çıkılan Çukurova Kalkınma Ajansı 2018 Fizibilite Desteği programı
kapsamında, Trabzon hurması kurutma tesisi fizibilite çalışmaları devam ediyor.
Proje Yöneticisi Tamer ARSLAN ve Kozan İlçe Tarım ziraat mühendisi Musa
AZGIN Borsamızı ziyaret ederek Genel Sekreter Abdullah KILINÇ' la kurulması
düşünülen tesis için ilçe potansiyelini analiz etme fırsatı buldular. Tesisin çiftçi,
ilçemiz ve sektör için faydaları konusunda fikir alışverişinde bulundular. Türkiye'
de yetişen Trabzon hurmasının %9 unun Kozan' da yetiştiği ve yeni ekilen
ağaçlarla potansiyelin giderek artacağı konusunda mutabakat sağlandı.
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Bölgemizde buğday sezonu açıldı.
Çiftçilerimiz aylar süren çabalarının
karşılığını nihayet almaya başlıyorlar.
Bu konuyla ilgili Yönetim Kurulu
Başkanımız İdris ÇEVİKALP
çiftçilerimizin hasatları hayırlı, uğurlu
ve bereketli olsun ifadesini
kullanarak, çiftçilerimizin emeklerinin
karşılığını tam olarak almalarını
temenni ediyorum dedi. Ayrıca
çiftçilerimizden buğday biçilmeden
önce buğdayın rutubetinin mutlaka
kontrol edilmesi ve yüksek rutubetli
buğdayın hasadının yapılmaması
istedi. Biçerdöver sahiplerine de
biçerdöverlerin ayarlarını tam
yapmaları, milli servetin tek tanesinin
bile israf edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

10

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2019

Bölgemizde buğday hasatlarının başlaması dolayısıyla Kozan İlçe Tarım
Müdürlüğü denetleme çalışmalarına başladı.
Kozan İlçe Tarım'ın hasat yapan biçerdöveri kontrolleri ve anız yakmaya karşı
gözlem faaliyetleri hız kesmeden devam etmektedir. Çiftçiler buğday hasat
neminin %13.5 olmasına dikkat etmeleri konusunda sık sık uyarılmaktadır.
Kendilerine çalışmalarında başarılar dileriz.
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TOBB ile Kozan Ticaret Borsası tarafından her yıl hazırlanan gıda yardım
paketleri, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.
Ramazan ayı dolayısıyla TOBB’dan gelen 50.000 TL lik gıda yardımı desteğiyle
ihtiyaç sahibi 666 aileye temel gıda, erzak paketleri yardımı yapıldı.
Mübarek Ramazan ayında bu sevaba aracı olmaktan dolayı kıvanç duyuyoruz.
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Borsamızın her yıl düzenlediği iftar programlarının 18. si bugün
gerçekleştirildi. Programa Değerli Üyelerimizin yanı sıra Kozan Kaymakam’ ı
Sayın Şafak GÜRÇAM, ilçemizdeki diğer protokol temsilcileri ve Banka
Müdürleri, STK ve Siyasi Parti ilçe Başkanları katıldı. Programda iftar yemeğinin
ardından yemek duasını Kozan Müftümüz Celal KARACA yaptırdı. Katılımın
yoğun olduğu programda ilk önce Yönetim Kurulu Başkanımız İdris ÇEVİKALP
söz aldı Çeviklalp konuşmasında; misafirlerimize hoş geldiniz dedikten sonra,
ramazan ayının bize sunduğu fırsatlardan ve bu fırsatları değerlendirmenin
güzelliğinden, hayrından bahsetti. İkinci olarak mikrofonu alan Sayın iİçe
Kaymakamımız Şafak GÜRÇAM ise ramazan ayının güzelliğinden, hayrından ve
bereketinden bahsederek dünyada bu kadar yardıma muhtaç insan dururken
iftar sofralarımızı israf sofralarına dönüştürmememiz konusunda uyarıda
bulundu.
İftar Programımızda bizleri yalnız bırakmayan degerli misafirlerimize teşekkürü
borç biliriz.
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“Türkiye Ürün İhtisas

Borsası (TURİB) Kayıt İşlemleri Başlıyor !” Borsamız TÜRİB

Acentası
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Kozan Ticaret Borsası olarak , TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI A.Ş. (TÜRİB) ile
acentelik sözleşmesi imzaladık. Üreticilerimiz ve yatırımcılarımız lisanslı
depodaki ürünlerin alım satımı için Borsamıza müracaat edebilirler.
TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI A.Ş. (TÜRİB) ve yatırımcı kayıt işlemleri
hakkında yapılan açıklama şu şekilde;
Elektronik ürün senetlerinin (ELÜS) güven, serbest rekabet ve istikrar içinde
şeffaf ve kolay bir şekilde işlem görebilmesini teminen 5174 sayılı “ Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu”nun 53.ncü maddesi
çerçevesinde tanzim edilen 27/02/2017 tarih ve 2017/9986 sayılı Bakanlar
Kurulu kararı gereğince, Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. (TÜRİB) kuruluşu
gerçekleştirilmiş olup, faaliyete geçirilmesine ilişkin çalışmaların son aşamasına
gelinmiştir.
TÜRİB’in faaliyete geçmesiyle birlikte, Ticaret Borsalarının ELÜS’ere ilişkin
borsacılık faaliyet yetkisi sona erecek olup, tüm ELÜS alım satım işlemleri
sadece TÜRİB bünyesinde yapılacaktır. ELÜS’lerin alım satım işlemleri,
yatırımcılar tarafından aracı olmaksızın doğrudan emir girme yoluyla internet
tabanlı bir alım satım sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.
TÜRİB’in faaliyete geçmesi ile birlikte Ticaret Borsaları tarafından TÜRİB’e
acentelik hizmeti verilecektir. Bu kapsamda Kozan Ticaret Borsamız TÜRİB ile
sözleşme imzalamak suretiyle TÜRİB Acentesi olmuştur.

TüRİB KAYIT İŞLEMLERİ
ELÜS işlemi gerçekleştirmek isteyen yatırımcıların
TÜRİB’de işlem yapmaya başlamadan önce aşağıda
gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı belirtilen tüm bilgi ve
belgelerle birlikte Borsamıza başvurmak suretiyle kayıt
altına alınması zorunludur.
Borsamız tarafından sunulan belgelerin TÜRIB sistemine girişi yapılarak
yatırımcı kaydının ve ilgili belgelerin tamamlanması ile kayıt işlemi
tamamlanmaktadır.
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Gerçek Kişiler İçin Gerekli Evraklar;
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Adres teyidi için geçerli sayılan belgelerden herhangi biri (ikametgah
ilmühaberi, fatura vb.)
Gerçek Kişi Müşteri Tanıma Formu (Ek/2 veya vekil tayini halinde Ek/3-b)
Aracı Kurum veya Banka’dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge
Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4)
Tüzel Kişiler İçin Gerekli Evraklar
Kuruluş ilanının yer aldığı Tescil Sicil Gazetesi örneği
Ticaret Sicilinden alınan Faaliyet Belgesi örneği
Vergi Levhası örneği
İmza Sirküleri
Tüzel Kişi Müşteri Tanıma ve Temsilci Tayin Formu (Ek/3-a)
Aracı Kurum veya Banka ‘dan alınacak yatırım hesabım gösterir belge
Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4)
FORMLAR İÇİN LİNK
http://www.turib.com.tr/…/Yat%C4%B1r%C4%B1mc%C4%B1-Formlar%…
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