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NOHUT PROJESİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
Denizli Ticaret Borsası’nın
girişimleri, Türkiye Atom
Türkiye Atom Enerjisi
Kurumu Sarayköy Nükleer
Araştırma ve Eğitim
Merkezi (TAEK – SANEM),
Eskişehir Geçit Kuşağı
Araştırma Enstitüsü ve
Denizli İl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü’nün
iş birliği ile hayata
geçirilen “Nükleer
Teknikler Kullanılarak
Leblebilik Nohut Islahı” projesi kapsamında, projenin ilerleyişi ve değerlendirilmesi
toplantısı düzenlendi.
2016 yılında başlayan, 8 yıl sürecek ve 160 bin TL bütçeye sahip olan projenin değerlendirildiği
toplantıda, ilk yıl yapılan çalışmalar ele alındı. Proje doğrultusunda ilk yıl; Tavas, Yeşilova, Uşak,
Sarı-98 tohumları nükleer teknik ile ışınlanarak belirlenen alanlarda tohumların ekimi yapıldı.
Nohutların gelişimi yakından takip edilirken, gelişim esnasında karşılaşılan hastalıklar incelendi.
Hasat sonrası elde edilen nohut tohumları tekrar ışınlandı. Bu yıl ve önümüzdeki yıllarda ışınlanma
– ekim – kontrol – hasat süreci devam edecek, sektörün ihtiyacı olan leblebilik nohut tohumlarının
kalitesi her yıl arttırılacağı bilgisi alındı.
Projeyi değerlendiren DTB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili; “Türkiye’de üretilen leblebinin
çok büyük kısmı ilimizde üretilmektedir. Leblebi sektörü son yıllarda leblebinin hammaddesi olan
nohutun tedarikinde ciddi sıkıntılar yaşıyordu. İlimiz ve çevre illerde üretilen nohut miktarı hastalık
ve başka nedenler ile azaldı. Sektör mecburen yurtdışından ithal nohut getirmeye başladı. Nohut
ithalatını azaltmak, sektörün ihtiyacı olan iri taneli, kolay soyulabilen, işlem görmeye dayanıklı,
yüksek verimli ve antraknoz hastalığına dayanıklı leblebilik nohut çeşitlerinin geliştirilmesi için
Denizli Ticaret Borsası olarak elimizi taşın altına koyduk ve konuyla ilgili kurumları bir araya
getirerek sorunun çözümü için bir girişim başlattık. Bu süreç 7-8 seneyi bulabilecek bir süreç.
Sürecin sonunda leblebi sektörünün aradığı kaliteli, leblebiye uygun nohut tohumlarının
geliştirileceğini umut ediyorum” dedi.
Toplantıda Denizli Ticaret Borsası Meclis Başkanı İbrahim Yayan, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim
Tefenlili, TAEK – SANEM yetkilisi Zafer Sağel, Eskişehir Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü Müdürü
Dr. Sabri Çakır, Denizli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri katıldı.
Proje ile sektörün ihtiyacı olan iri taneli, kolay soyulabilen, işlem görmeye dayanıklı, yüksek verimli
ve antraknoz hastalığına dayanıklı leblebilik nohut çeşitlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
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BAŞKAN ZOLAN BORSA MECLİS TOPLANTISINA KATILDI
Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan
Denizli Ticaret Borsası Meclis Toplantısı’na katıldı.
Denizli Ticaret Borsası toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya DTB Meclis Başkanı
İbrahim Yayan, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili ile birlikte tüm meclis üyeleri
katılım gösterdi.
Borsa Meclis Toplantısı’na katılımında dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan
Zolan, toplantıda, Büyükşehir Belediyesi’nin, Denizli ve ilçelerde biten ve devam eden
çalışmalarını değerlendirdi.
Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan’a meclis toplantısına katılımında dolayı
teşekkürlerini sunan DTB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili “Büyükşehir
Belediyemizin yaptığı altyapı ve üstyapı çalışmaları şehrimiz için büyük öneme sahip.
Yapılan çalışmalar neticesinde şehrimiz modern bir şehir olma yolunda ilerliyor. Bugün
yapılan çalışmaların gelecekte şehir olarak çok faydasını göreceğiz. Çalışmalarından
dolayı Sayın Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
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DTB YENİ ZAHİRE PAZARI İÇİN ÜYELERİNİ TOPLADI
Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı İbrahim Tefenlili, Borsa üyelerine
hitaben “Yapılacak olan yeni Zahire
Pazarı’nı kullanacak olan sizlersiniz. Bu
bakımdan projeyi hayata geçirebilmek için
sizlerin görüş ve önerilerinize ihtiyacımız
var” dedi.

Denizli Ticaret Borsası, Kumkısık
Mevkiisinde yapılması planlanan yeni
Zahire Pazarı’nın projesi için üyeleri ile
görüşerek onların görüş ve önerilerini
dinledi.
DTB
toplantı
salonunda
gerçekleşen toplantıya Borsa üyeleri
katılım gösterirken, Başkan Tefenlili
sunum eşliğinde yeni Zahire Pazarı’nın
alanı ve projesi hakkında üyelere bilgiler
aktardı.

Toplantıda konuşan
Borsa
Başkanı
İbrahim Tefenlili “Siz
tüccarlarımızın uygun
koşullarda alım satım,
d e p o l a m a
yapabilmeleri
için
ilimizde yeni Zahire
Pazarı’nın kurulması
gerekmektedir.
Bu
bağlamda
İzmir
asfaltı
üzerinde,
Kumkısık mevkiinde
mülkiyeti Borsamıza
ait olan 23 bin 150
metrekarelik arazimizde Zahire Pazarı’nı kurmayı planlıyoruz. Kurulacak olan pazar
tarım ürünlerinin alınıp satıldığı, uygun koşullarda depolandığı bir ticaret merkezi olacak.
Konumu itibariyle şehrimizin birçok noktasından kolay ulaşılabilecek bir pazar yeri
olacak. Arazimizin dolgusu yapıldı, uzun yıllar hizmet verecek pazar yeri kuracağız.
Burayı kullanacak olan sizlersiniz, kurulacak olan pazar yerindeki depoların yatay mı
yoksa silo şeklinde mi olacağına, depoların büyüklüğüne siz karar vereceksiniz.
Beklentileriniz doğrultusunda çalışmalara yoğunluk vereceğiz” dedi.
Üyelerden gelen talepler doğrultusunda çalışmalara hız verecek olan Denizli Ticaret
Borsası, projeyi planlayarak hayata geçirecek. Projenin maliyetleri ile ilgili çalışma
yapılacağını belirten Başkan Tefenlili “bir sonraki toplantıda maliyetleri de çıkartarak
isteyen üyelerimize alan tahsis edeceğiz, çalışmalarımız hız kazanacak” ifadelerine yer
verdi.
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BAŞKAN TEFENLİLİ TBMM’DE
ÜZÜM ÜRETİCİLERİNİN SESİ OLDU
TBMM’de oluşturulan komisyonda söz
alan Başkan Tefenlili, yaş üzüm
üretiminde söz sahibi olan ülkelerin
İspanya, Çin, Fransa, İtalya, Türkiye
olduğunu belirtti. 2016 yılında dünyada
7,9 milyon hektar alanda 92 milyon ton
üzüm üretildiğini söyledi. Ülkemizin
bağ alanı bakımından dünyada beşinci
sırada olduğunu ifade eden Başkan
Tefenlili üretim bakımından 4 milyon
ton ile altıncı sırada olduğumuzu dile
getirdi. Denizli’nin üzüm üretiminde Manisa’dan sonra ikinci sırada geldiğini belirtirken,
ilimizde 2016 yılında 406 bin dekardan 426 bin ton sofralık, kurutmalık ve şaraplık üzüm
üretimi yapıldığını söyledi.

Denizli Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili,
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
oluşturulan
Araştırma
Komisyonuna bağcılıkta sofralık ve
şaraplık üzüm sektörlerinin
sorunlarını anlattı.

İhracatımız Çok Düşük
Fransa,
İspanya,
İtalya
gibi
ülkelerin şarap ihracatında başı
çeken
ülkeler
olduğunu
vurgulayan
Başkan
Tefenlili,
Fransa 10 milyar dolar, İspanya 3
buçuk milyar dolar şarap ihraç
ediyor. Bizim şarap ihracatımız ise
yalnızca 10 milyon dolardır.
Başkan Tefenlili katma değerin
artırılması için şarap ihracatının
önünün açılması gerektiği dile
getirdi.
Sektörün Sorunları
Sektörün sorunlarının tespiti için Denizli Ticaret Borsası’nın ilgili kişilerle toplantılar
düzenlediğini belirten Başkan Tefenlili “sorunlarla birlikte çözüm önerilerini de ele
aldığımız derinlemesine bir çalışma gerçekleştirdik” dedi. Başkan Tefenlili sözlerine şöyle
devam etti:
Tespit ettiğimiz sorunların ilki olarak zirai ilaç kullanımıdır. Zirai ilaç fiyatlarının yüksek
olması, ilaçların bilinçsiz kullanılması önemli bir sorundur. Fazla ilaç kullanımı
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ü z ü m l e r d e
kalıntılara
neden
olurken,
aynı
zamanda üretici için
fazla
masraf
ç ı k a r m a k t a d ı r.
Üzümün
ana
zararlısı olan salkım
güvesi
ile
olan
mücadelede,
tüm
üreticilerin
b i y o t e k n i k
y ö n t e m l e r
kullanması hem ilaç
kullanımını hem de
m a l i y e t l e r i
azaltacaktır.
Bağların yenilenmesi ve fidan desteği konusunda teşvikler arttırılmalıdır. Sertifikalı aşılı
fidanlara verilen destekler, bölgemizdeki anaç fidanlara da uygulanmalıdır. Çünkü destek
verilen aşılı fidanlar bizim arazilerimize uyum sağlayamamaktadır. Verilen destekler
yerinde yapılan aşılamaya da uygulanmalıdır.
Üzüm ihracat tarihini belirleyen komisyon, ihracat tarihinin belirlenmesi için sadece
Manisa bölgesinde üzümleri incelemektedir. Bölgemiz iklim yapısı bakımından erkenci
bölgedir. Üzüm ihracat tarihi belirlenirken başlangıç tarihi bölgelere göre belirlenmelidir.
Gübre ve mazot konusunda diğer ürünlere verilen desteğin aynısı üzüm için de
verilmektedir. Yalnız, üzümde diğer tarımsal ürünlere göre daha fazla işçilik olması
verilen desteğin yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Ayrıca toprak analizi teşvik
edilmeli, toprağa göre gübre kullanımı teşvik edilmelidir.
Sofralık üzüm ihracatının çeşitli nedenlerle azalması sofralık üzümün şaraplık üzüme
kaymasına neden olmaktadır. Alternatif pazarlar oluşturulmalıdır. Üretici parasını
alamama ya da dolandırılma hususlarında korunmalıdır.
Üzümün katma değeri yüksek ürün olarak değerlendirilmemesi sektörün başka bir
sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde üretilen üzümlerin %2-3’ü şarap
yapımında kullanılırken bu rakam ilimizde %16 olarak belirlenmiştir. Dünyada üretilen
üzümlerin %85’inin şarap üretiminde kullanılmasını göz önüne alırsak, ülkemizde
üretilen üzümlerin şaraplık olarak üretilmesi üzümün katma değerinin artmasını
sağlayacaktır. Ayrıca, ilimizde şarap üretimine elverişli olan Çal, Bekilli, Güney, Baklan
ilçelerimizin özel bölge olarak sınırlarının belirlenmesi gerekmektedir.
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Birçok tarımsal üründe olduğu gibi üzüm üreticisi de satmış olduğu ürüne ait müstahsil
makbuzları ile kilogram başına belirlenecek olan destek bedeli ile prim sistemine dahil
edilmelidir.
Üzüm üreticisine planlı eğitim çalışmaları yapılmalıdır. Tarım İl Müdürlükleri’nde Çiftçi
Kayıt Sistemi (ÇKS) ile yoğun şekilde ilgilenen ziraat mühendisleri sahaya inerek çiftçileri
yönlendirmelidir. ÇKS Ziraat Odalarına devredilmelidir.

Sektöre Katkı Sağlayacağız
Meclis Araştırma Komisyonuna yaptığı sunumu değerlendiren Başkan Tefenlili “Elde
ettiğimiz verileri değerlendirmek üzere Meclisimizdeki komisyona sunduk. Komisyonu
yerinde incelemeler için ilimize davet ettik. Önümüzdeki günlerde ilimize gelecekler,
ihracatçılarımız ile görüşecekler. Çalışmalarımıza devam edeceğiz, sektöre katkı
sağlayacağımıza inanıyorum” dedi.
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BAĞCILIK VE ÜZÜM ARAŞTIRMA KOMİSYONU
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu
Borsamız ev sahipliğinde Denizli'de toplandı. Toplantıya Denizli'de
sektörle ilgili olan tüccar, üretici ve işadamları katıldı.
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BAŞKAN TEFENLİLİ 10 OCAK GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili 10 Ocak Gazeteciler
Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Toplumun aydınlatılmasında önemli rolü olan gazetecilerin 10 Ocak Gazeteciler Gününü
kutlayan Başkan Tefenlili mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Gazetecilik, bilgiye ulaşıp; bilginin topluma, doğru, tarafsız şekilde aktarıldığı önemli bir
meslektir. Toplumun gelişmesinde büyük sorumluluk sahibi olan bu meslek aynı
zamanda demokrasinin de vazgeçilmez unsurların biridir. Görsel, işitsel ve yazılı olarak
topluma ulaşan gazeteciler, toplumun sesi, gözü, kulağı olmaktadırlar. Sorumluluk bilinci
ve mesleki ilkelerinden ödün vermeden zor şartlar altına mesleğini icra eden gazeteciler
başta olmak üzere Denizli’deki ve ülkemizdeki tüm emekçi gazetecilerimizin 10 Ocak
Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, mesleklerinde başarılar dilerim”

YENİ YILIN SAĞLIK, MUTLULUK VE HUZUR GETİRMESİNİ DİLİYORUM
Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili yeni yılın ülkemize ve
milletimize sağlık, mutluluk, huzur, barış ve sevgi getirmesini diledi.
DTB Başkanı Tefenlili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Dünyada ve ülkemizde acı tatlı birçok olayı yaşadığımız 2017 yılını geride bırakıyoruz.
Yeni umutlar ve beklentiler ile yeni yıla girmenin heyecanını yaşıyoruz. İş dünyası olarak
2018 yılında daha çok çalışarak, üreterek ülkemiz ekonomisine daha çok katkı
sağlayacağız. Bu yıl kaydettiğimiz ekonomik gelişmelerin önümüzdeki yılda artacağını
umut ediyorum.
Bu duygu ve düşünceler ile 2018 yılının ülkemize ve milletimize sağlık, mutluluk, huzur,
barış ve sevgi getirmesini diliyorum”
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