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çalışma kararı alınmıştır. 25 Mart 
2017 tar�h�nde gerçekleşt�r�len 
TSE EN ISO 9001 Kal�te 
Yönet�m� S�stem� belge yen�leme 
denet�m�n� başarı �le geçerek 
kal�te belges�n� 3 yıl daha 
uzatmıştır.
B�zler artık Borsacılığın belge 
vermekten, tesc�l yapmaktan 
�baret olmadığını b�l�yoruz. Bu 
b�l�nç ve anlayışla S�vas T�caret 
Borsası olarak S�vas'ın bugünü 
ve geleceğ� hakkında etk�n, 
ver�ml� ve yapıcı kararlar alarak 
projeler üretmektey�z.

Borsamızın 25. Kuruluş 
Yıldönümü Etk�nler�, Türk�ye 
Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� Genel 
Başkanımız sayın R�fat 
H�sarcıklıoğlu'nun katılımı �le 
gerçekleşt�r�lm�şt�r. S�vas T�caret 
Borsası olarak �l�m�z�n, ülkem�z�n 
kalkınması �ç�n yaptığımız her 
çalışmada, Çatı kuruluşumuz 
olan Türk�ye Odalar ve Borsalar 
B�rl�ğ� ve onun değerl� Başkanı 
Sayın R�fat H�sarcıklıoğlu'ndan 
çok destek gördük. H�ç 
kuşkusuz, yerelde odalar ve
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Değerl� Üyeler�m�z; S�vas T�caret 
Borsası kurulduğu 1992 yılından 
�t�baren her geçen gün üyeler�ne 
daha �y� h�zmet vermey� �lke 
ed�nm�şt�r. 

Borsamız bugün 600'e yakın 
üyes�ne, Merkez H�zmet B�nası 
başta olmak üzere, Tesc�l 
Bürosu, Konferans Salonu, Gıda 
Laboratuarı ve Satış Salonu, 
Şarkışla, Gürün ve Suşehr� 
�lçeler�nde açılan tems�lc�l�kler �le 
h�zmet vermeye devam 
etmekted�r. 

Borsamız kanunlar çerçeves�nde, 
modern borsacılık anlayışını ve 
üye memnun�yet�n� �lke ed�nerek 
faal�yetler�n� yürütmekted�r.

Borsamız üye memnun�yet�n� 
temel alarak 2014 yılında TSE 
ISO 9001:2008 Kal�te Yönet�m 
S�stemler� Belges�n� almış ve 
2015 yılında Akred�te Borsa 
olmuştur. Borsamız TS EN ISO 
9001:2008 standardı 
çerçeves�nde belgelend�rme 
kuruluşu olarak Türk Loydu

borsalar olarak 
gerçekleşt�rd�ğ�m�z her 
çalışmada, yaptığımız her �şte 
başkanımızın katkısı çok büyük. 
B�zlere destek veren 
Başkanımıza ve her koşulda 
üretme azm�nden h�çb�r şey 
kaybetmeyerek ülke 
kalkınmasına h�zmet eden 
İşadamlarımıza, şahsım, yönet�m 
kurulum ve S�vas T�caret Borsası 
adına tekrar şükranlarımı 
sunuyor, saygıyla selamlıyorum” 

Bu yıl da ekonom�k ve sosyal 
başarılarımızı sürdürüleb�l�r kılan, 
b�zler� yıllardır hep daha �y�ye ve 
�ler�ye taşıyan üyeler�m�ze, 
paydaşlarımıza, yönet�c�ler�m�ze 
ve çalışanlarımıza ayrıca 
teşekkürler�m� sunmayı b�r borç 
b�l�yorum.

Abdulkad�r HASTAOĞLU
TOBB Verg� Kom�syonu Başkanı
S�vas T�caret Borsası Yönet�m 
Kurulu Başkanı

Başkandan



1.1 Yönet�m ve Borsa Mevzuatı

5

Mevzuat

S�vas T�caret Borsası (STB), 
1992 yılında 5174 sayılı Türk�ye 
Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� 
Kanunu kapsamında 
kurulmuştur. Kanunda da 
bel�rt�ld�ğ� g�b� S�vas T�caret 
Borsası, üyeler�n�n müşterek 
�ht�yaçlarını karşılamak, meslek� 
faal�yetler�n� kolaylaştırmak, 
mesleğ�n genel menfaatlere 
uygun olarak gel�şmes�n� 
sağlamak, mensuplarının 
b�rb�rler� ve halk  �le olan 
�l�şk�ler�nde dürüstlüğü ve güven� 
hak�m kılmak üzere meslek� 
d�s�pl�n, ahlak ve dayanışmayı 
korumak ve kanunda yazılı olan 
çeş�tl� h�zmetler �le mevzuatla 
odalara ver�len görevler� yer�ne 
get�rmek amacıyla kurulan, tüzel 
k�ş�l�ğe sah�p kamu kurumu 
n�tel�ğ�nde meslek kuruluşudur.

S�vas T�caret Borsası'nın üst 
kuruluşu Türk�ye Odalar ve 
Borsalar B�rl�ğ� (TOBB)'d�r. 
Ülkem�zde 113 Borsa 
bulunmaktadır.

Borsaların çalışma alanları, �l 
sınırlarıdır. Kuruluş ve çalışma 
alanları �ç�nde aynı unvanda 
başka b�r borsa kurulamaz.

V�zyonumuz

Borsamızın Kurumsal Yapısını 
sürekl� �y�leşt�rmek.

Bölgem�z�n Tarım ve Hayvancığa 
dayalı Sanay�s�n�n gel�şt�r�lmes� 
�ç�n g�r�ş�mc�lere öncülük etmek, 
bu konudak� tüm çalışmalara 
katkı sağlamak.

S�vas'ı Tarım ve Hayvancılığa 
dayalı Sanay�de Bölgem�z� 
caz�be merkez� yapmak.

Üyeler�m�z�n �stek ve beklent�ler� 
doğrultusunda Borsamızı 
güçlend�rmek, öncü kuruluş 
hal�ne get�rmek.

M�syonumuz
 
5174 sayılı Kanun ve Borsamız 
mevzuatlarının verd�ğ� d�ğer 
görev ve sorumlulukları yer�ne 
get�r�rken, Üyeler�m�ze etk�n ve 
kal�tel� h�zmet sunmak.

Üyeler�m�z�n faal�yet 
alanlarından olan Tarım ve 
Hayvancılık sektöründe b�r 
marka şehr� olmak, Üyeler�m�ze, 
İl�m�ze ve Ülkem�ze katma değer 
sağlayarak �st�hdamın 
artırılmasına katkı sağlamak.
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Çağdaş ve katılımcı t�caret 
borsacılığı anlayışı �ç�nde, başta 
üyeler�m�z�n ve dolayısı �le �l�m�z 
tarım ve hayvancılık faal�yetler�n� 
gel�şt�rerek katma değer 
sağlamaya çalışacağız. Üye 
�ht�yaç ve beklent�ler�ne uygun 
olarak, her türlü d�lek, öner�, talep 
ve ş�kayetler�, �y�leşt�rme fırsatı 
olarak değerlend�recek, şeffaf b�r 
anlayışla ele alacağız.

Bu amaçlar �ç�n kurumsal kılavuz 
n�tel�ğ�nde kabul ett�ğ�m�z;  5 
yıldızlı borsa anlayışı �le 
bütünleşen TOBB akred�tasyon 
s�stem�n�, ISO 9001 kal�te 
yönet�m s�stem� �le ISO 10002 
üye memnun�yet� s�stem�m�z�n 
etk�nl�ğ�n� sürekl� �y�leşt�receğ�z.

Tüm �ç ve dış paydaşlarımızın 
öner�ler�n� etk�n olarak 
değerlend�rerek, stratej�k 
düşünce odaklı her türlü yen�l�ğe 
ve teknoloj�k gel�şmeye öncülük 
edeceğ�z.

“Başarı,
başaracağım
diyenlerindir”
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Mal� Pol�t�ka

S�vas T�caret Borsamız �lg�l� 
Kanun ve yönetmel�kler 
çerçeves�nde elde ett�ğ� Mal� 
Kaynakların Üyeler�n�n ve d�ğer 
Paydaşlarının yararına en etk�n 
şek�lde kullanmak, Üyeler�n ve 
�ht�yaç ve beklent�ler�n� en �y� 
şek�lde karşılamak.
5174 Sayılı Kanunun ve bu 
Kanuna dayanılarak hazırlanmış 
olan Bütçe ve Muhasebe 
Yönetmel�ğ�nde hükmed�ld�ğ� 
şekl�yle STB'n�n tahm�n� 
Bütçes�n� hazırlamak.
Gel�r ve G�derler�n� düzenl� tak�p 
eder. Mal� Kaynakların yetk�n 
Personel tarafından 
yönet�lmes�n� sağlar.
Standartlara uygun zamanında 
ve doğru olarak hazırlanması, 
raporlanması �lke usul ve esasları 
düzenlemekt�r.
Bölgesel ve Ulusal alanda 
ekonom� ve sosyal alanda 
ekonom� ve sosyal hayata katkı 
yapmak, yen� gel�şmeler� tak�p 
ederek, üyelere bu gel�şmeler� 
hazırlamak.

İnsan Kaynakları 
Pol�t�kası

Personel pol�t�kamız Bütçe 
�mkanları ve �ht�yaçlar 
gözet�lerek kadro cetvel�nde 
bel�rt�len ve yeterl� sayıda 
personel �st�hdam ederek sürekl� 
�y�leşt�rme �le Üye Memnun�yetl� 
esaslı Personel memnun�yet�ne 
dayalı sosyal sorumluluk duyarlı 
çağdaş ölçülere göre yüksek 
performanslı s�stem�n b�r parçası 
hal�ne gelm�ş etk�n b�r personel 
prof�l� oluşturmaktır.

B�lg� İşlem ve 
Teknoloj� Pol�t�kası

B�lg� İşlem Pol�t�kası Borsamızın 
yazılım donananım ve altyapısını 
sürekl� güncellenmes�n� 
sağlamak,
Üyeler�m�ze hızlı şek�lde h�zmet 
vermek, Güçlü kurumsal 
altyapısıyla, borsacılık 
�şlemler�nde sektörel gel�şmeler� 
ve teknoloj�k yen�l�kler� tak�p 
ederek, üyeler�ne dünya 
standartlarında kal�tel� h�zmet 
vermek, üyeler�n�n meslek� 
etk�nl�kler�n� kolaylaştırmak.
B�lg� ve �let�ş�m araçlarındak� 
gel�şmeler� yakından tak�p 
ederek kullanmak, Üyeler�m�z�n 
kullanımını artırmak �ç�n onları 
desteklemek.

Üye İl�şk�ler� 
Pol�t�kası

Borsamız Üye ve çözüm odaklı 
her zaman enerj�s�n� hak eden 
Kal�te Pol�t�kalarımızı şeffaf ve 
hesap ver�leb�l�rl�k �lkeler� 
doğrultusunda yürütülecekt�r. 
Üyeler�m�ze  çözümler sunmaya, 
�ht�yaçlarını karşılamaya, 
korumaya etk�n objekt�f ad�l ve 
g�zl�l�kle ele almaya yasalara 
uygun şek�lde değerlend�rmeye, 
böylel�kle Üye Memnun�yet�n� 
artırmaya çalışacaktır.

Haberleşme 
Pol�t�kası

Borsamızın Haberleşme 
Pol�t�kası M�syon, V�zyon ve 
hedefler�n� İl�m�z�n en öneml� 
kaynaklarından olan Tarım ve 
Hayvancılık sektörler�yle b�rl�kte 
en yüksek katkıyı vermek.
Borsamızın Üyeler�n�n 
sorunlarını �lg�l� Makamlara 
�let�lerek ,gerekl� yazışmaların 
yapılması.
Toplantılar tert�p ed�lmes�, 
düzenlenen toplantılarda görev 
alarak organ�zasyon yapılması.
Borsamızın Derg�s�n�n Üyelere 
dağıtılmasının sağlanması.
S�vas T�caret Borsasının 
faal�yetler� hakkında basına b�lg� 
aktarılması bu faal�yetler�n Web 
S�tes�nde yayınlanması.
Gerekl� görülmes� hal�nde 
bastırılıp veya sms yoluyla 
üyelere duyurulması. Bu b�r�m�n 
temel pol�t�kasıdır.
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Abdulkad�r HASTAOĞLU
Yönet�m Kurulu Başkanı

Ahmet Tarık GÜNHAN
Yönet�m Kurulu Başkan Vek�l�

H�lm� GÜL
Yönet�m Kurulu Muhas�p Üye

Ertuğrul GÜNALTAY
Yönet�m Kurulu Üyes�

Fahrett�n KOÇAK
Yönet�m Kurulu Üyes�

Yönet�m Kurulu
S�vas T�caret Borsası Yönet�m Kurulu dört yıl �ç�n seç�len 5 üyeden oluşmaktadır.  5174 sayılı TOBB 
kanununda bel�rt�ld�ğ� g�b�, Borsanın hukukî tems�lc�s� Yönet�m Kurulu Başkanı olup, Borsayı, Yönet�m 
Kurulu Başkanı �le en az b�r Yönet�m Kurulu Üyes�n�n veya Genel Sekreter�n ortak �mzaları bağlamaktadır.
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İlhan AKSOY
Mecl�s Başkanı

Yusuf KASAP
Kat�p Üye

Abdulkad�r HASTAOĞLU
Mecl�s Üyes�

Tuncay COŞMAN
Mecl�s Başkan Vek�l�

Nur� BAYAZIT
Mecl�s Üyes�

Erdal ARSLAN
Mecl�s Üyes�

Fahrett�n KOÇAK
Mecl�s Üyes�

H�lm� GÜL
Mecl�s Üyes�

Ahmet Tarık GÜNHAN
Mecl�s Üyes�

Şükrü AVER
Mecl�s Üyes�

Buluthan YARIŞ
Mecl�s Üyes�

Haluk YAĞCI
Mecl�s Üyes�

Mesut EMEÇ
Mecl�s Üyes�

Ertuğrul GÜNALTAY
Mecl�s Üyes�

Mecl�s Kurulu

Mecl�s, kend� üyeler� arasından dört yıl �ç�n başkan 
�le b�r veya �k� başkan yardımcısı seçer. Mecl�s 
üyel�ğ�ne seç�len gerçek k�ş�ler �le tüzel k�ş�ler�n 
gerçek k�ş� tems�lc�ler�, aynı faal�yet alanında 
bulunan odalar ve borsaların mecl�sler� �le 17.7.1964 
tar�hl� ve 507 sayılı Kanuna göre kurulmuş odaların 
ancak b�r�nde görev alab�l�rler.

Mecl�s başkanı ve yardımcıları yönet�m kurulu ve 
d�s�pl�n kurulu başkan ve üyel�ğ�ne seç�lemezler.
S�vas T�caret Borsası Mecl�s� 14 üyeden 
oluşmaktadır.



D�s�pl�n Kurulu

Oda d�s�pl�n kurulu, mecl�sçe 
odaya kayıtlı olanlar arasından 
dört yıl �ç�n seç�len altı asıl ve altı 
yedek üyeden oluşur. D�s�pl�n 
kurulu, seç�mden sonrak� �lk 
toplantısında, üyeler� arasından 
b�r başkan seçer. Başkanın 
bulunmadığı zamanlarda, en 
yaşlı üye kurula başkanlık eder.

1.  Adem ÜNVER - Başkan
2.  Hakkı UÇAK - Üye
3.  Sedat YARAŞ - Üye
4.  Hakan YALÇINDAĞ - Üye
5.  Orhan ARSLAN - Üye
6.  Mahmut ÇAMCI - Üye 

TOBB Delegeler�

TOBB Genel Kurulu, oda ve 
borsa mecl�sler�n�n kend� üyeler� 
arasından dört yıl �ç�n seçt�kler� 
delegelerden oluşur. Genel 
Kurulda her oda ve borsa en az 
b�r delege �le tems�l ed�l�r. Bu 
delege oda ve borsa yönet�m 
kurulu başkanıdır. İlave 
delegeler�n bel�rlenmes�nde 
seçmen l�steler�nde yer alan üye 
sayısı �le oda ve borsaların B�rl�ğe 
f��len öded�kler� a�datlar esas 
alınır. Seç�len delege sayısı kadar 
da yedek delege seç�l�r. TOBB 
Genel Kurulu, her yıl mayıs ayı 
�ç�nde toplanır.

S�vas T�caret Borsası TOBB 
Delege sayısı 3'dür.

1.  Abdulkad�r HASTAOĞLU
2.  Mesut EMEÇ
3.  Şükrü AVER

Akred�tasyon gerekl�l�kler�n�n 
yer�ne get�r�ld�ğ�n�n sürekl� olarak 
tey�t ed�lmes� amacı ve stratej�k 
planın, stratej�ler�n ve 
faal�yetler�n sürekl� b�r şek�lde 
gözden geç�r�lmes� amacıyla, 
Akred�tasyon İzleme Kom�syonu 
kurulmuştur.

Borsamız yönet�c�ler�n� alması 
gereken eğ�t�mler �le �lg�l� olarak 
her yıl Genel Sekreter tarafından 
talep ed�len eğ�t�mler alınır, anal�z 
ed�lerek “ Yönet�c� Eğ�t�m Planı” 
hazırlanır. 2017 yılı �çer�s�nde 
Borsamız yönet�c�ler�n� almış 
oldukları eğ�t�m aşağıdak� g�b�d�r.

03.03.2017
Tarım ve Hayvancılık Eğ�t�m�

12.05.2017
Pazarlama Yönet�m�

04.08.2017
Ipard II Eğ�t�m�

15.09.2017
İy� Tarım Uygulamaları

04.10.2017
Problem Çözme Tekn�kler� 
Eğ�t�m�

Akred�tasyon 
İzleme Kom�tes�

1.  Abdulkad�r HASTAOĞLU
2.  Fahrett�n KOÇAK
3.  Şükrü AVER
4.  Sema GÖRCÜN
5.  Ahmet KAÇMAZ

Stratej�k Plan Ek�b�

1.  Sema GÖRCÜN
2.  Ahmet KAÇMAZ
3.  M�hral� Muhammed DAYI
4.  Sal�h Volkan EVCİ
5.  Nuh KARGAN
6.  Ahmet EKİCİ
7.  Üm�t ÇAVUŞDAĞ
8.  Adem KARAKAYA
9.  Ebubek�r Sıtkı TOPRAK
10. Y�ğ�ter HASTAOĞLU

S�vas T�caret Borsası; M�syon, 
V�zyon ve Pol�t�kalarını h�zmet 
b�nasının muhtel�f yerler�nde ve 
www.s�vastb.org.tr adresl� resm� 
web s�tes�nde yayınlamaktadır.

2017 Yılı �çer�s�nde Borsamızda; 
52 Yönet�m Kurulu Toplantısı, 12 
Mecl�s Toplantısı ve 12 Hesapları 
İnceleme Toplantısı 
gerçekleşt�r�lm�şt�r.

5174 Sayılı Kanunda bel�rt�lm�ş 
olan esaslarda ve zamanlarda 
gerçekleşt�r�len olağan Yönet�m 
Kurulu Toplantılarımıza organ 
üyeler�n�n katılımı % 99, Mecl�s 
Toplantılarımıza Mecl�s 
Üyeler�n�n katılım performansı % 
90, Hesapları İnceleme 
Kom�syonu Toplantısına üyeler�n 
katılım performansı % 100' dür.

Borsamız organ toplantıları 
mevzuatta bel�rt�lm�ş olduğu 
şekl�yle matbu olarak muhafaza 
ed�lmekted�r.

1.1 Yönet�m ve Borsa Mevzuatı

10



U
laştırm

a M
em

uru
Borsa Mecl�s�

D
�s�pl�n K

urulu

H
esapları İncelem

e
K

om
�syonu

Yönet�m
 K

urulu

A
kred�tasyon İzlem

e
K

urulu

G
enel S

ekreter

S
aym

an Ü
ye

G
enel S

ekreter
Yardım

cısı

İdar� İşler ve
S

atınalm
a M

em
uru

S
atış S

alonu ve
Lab. M

em
uru

B
�lg� İşlem

 ve V
er�

Yedeklem
e M

em
uru

M
uhasebe

İnsan K
aynakları ve

P
ersonel S

orum
lusu

Tesc�l M
em

uru

K
al�te A

kred�tasyon
S

orum
lusu

Ü
ye S

�c�l &
 V

ezne
Tahs�lat

B
asın Yayın ve

E
nform

asyon

Evrak K
ayıt ve A

rş�v
M

em
uru

1.1 Yönet�m ve Borsa Mevzuatı

11



1.2 Mal� Yönet�m

Mal� Yönet�m

12

Gel�r G�der Tablosu

S�vas T�caret Borsası Mal� Yönet�m�n�, 5174 Sayılı 
Kanuna dayanılarak hazırlanmış olan Bütçe ve 
Muhasebe Yönetmel�ğ� �le Kal�te Yönet�m S�stem� 
�ç�nde tanımlamış olduğu “Mal� Pol�t�ka” �le 
yürütmekte, ölçmekte, kıyaslamakta ve anal�z 
etmekted�r.

Borsamız Bütçes�; yılbaşından yılsonuna kadar b�r 
yıla a�t gel�r ve g�der tahm�nler�n� gösteren, gel�rler�n 
toplanmasına, h�zmetler�n yapılmasını ve 
harcamalarına �z�n veren b�r mecl�s kararıdır.
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Gel�r ve G�der Artış Azalış Anal�z Raporu

Gel�r G�der Farkları
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Gel�r G�der Gerçekleşmes�
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S�vas T�caret Borsası B�lançosu
31.12.2017 �t�bar�yle
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İnsan Kaynakları Yönet�m�

S�vas T�caret Borsası İnsan Kaynakları Pol�t�kası kapsamında; İnsan Kaynakları süreçler� bel�rlenm�şt�r. 
Bel�rlenen bu süreçler aşağıdak� g�b�d�r:

31.12.2017 tar�h� �t�bar�yle borsamızda 1'� bayan ve 9'u erkek olmak üzere toplam 10 personel bulunmaktadır. 
Personeller�m�z�n 1 tanes� Ün�vers�te, 7 tanes� L�se, 2 tanes� Ortaokul mezunudur. 

Bunların dağılımı aşağıdak� tabloda ver�lm�şt�r.

B�r�mler�m�z ve Görevler�

Genel Sekreterl�k: Genel Sekreter, Borsa 
personel�n�n d�s�pl�n ve s�c�l am�r�d�r. Genel 
Sekreter, mevzuat, Mecl�s ve Yönet�m Kurulunun 
almış olduğu kararlar dâh�l�nde Borsa organlarının 
görevler�n� eks�ks�z yapab�lmeler�n� sağlamak �ç�n 
her türlü tedb�r� almakla yükümlüdür. Genel 
Sekreter bütün kuruluşlarla yapılacak �ş ve 
�şlemlerle �lg�l� Borsayı hukuken bağlayan hukuk� 
�şlemler dışındak� her türlü yazışmalar �le kend�s�ne 
Yönet�m Kurulu tarafından ver�len l�m�tler dâh�l�nde 
taahhütname sözleşme, vekâletname g�b� hukuk� 
�şlemlerde resen �mza yetk�s�ne sah�pt�r.

Tesc�l: Tesc�l Serv�s� Tesc�l Memurluğundan oluşur. 
Tesc�l Memuru borsada yapılan tesc�l �şler�nden 
sorumludur. Tesc�l �şlemler�n�n doğru ve hızlı b�r 
şek�lde yapılması ve gerekl� �stat�st�kî rapor ve 
graf�kler�n oluşturulmasını sağlar. Tesc�l Memuru 
Borsa �ç�nde yapılacak alım ve satımları tanz�m ve 
�dare etmek, Tesc�le get�r�len alım satım 
beyannameler�n� tetk�kle, usulüne uygun 
doldurulmuş ve Borsa'ya sorumluluk get�rmeyecek 
olanları tesc�l etmek ve muameleler� b�lg�sayar 
aracılığı �le tesc�l ve d�ğer kayıtları yapmaktan 
sorumludur.
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NO
 EĞİTİME 

KATILANLAR
 EĞİTİMİ VEREN

 EĞİTİMİN 
KONUSU

 
EĞİTİM TARİHİ 

VE YERİ
 

1 Tüm Personel 
Doç. Dr. Berr�n FİLİZÖZ 

Akadem�k Danışman  
TAKIM ÇALIŞMASI 
YÖNETİMİ EĞİTİMİ  

16.06.2017  

Borsa Eğ�t�m Salonu  

2 Tüm Personel 
Doç. Dr. Berr�n FİLİZÖZ 

Akadem�k Danışman  
ÇATIŞMA YÖNETİMİ 

EĞİTİMİ  
16.06.2017  

Borsa Eğ�t�m Salonu  

3 Tüm Personel 
Doç. Dr. Berr�n FİLİZÖZ 

Akadem�k Danışman 

HİZMET KALİTESİ VE 
MÜŞTERİ 

MEMNUNİYETİ 
EĞİTİMİ  

23.06.2017  
Borsa Eğ�t�m Salonu  

4 Tüm Personel 
Doç. Dr. Berr�n FİLİZÖZ 

Akadem�k Danışman 
PROBLEM ÇÖZME 

TEKNİKLERİ  
04.10.2017  

Borsa Eğ�t�m Salonu  

5 Tüm Personel Mehmet BESLEME 
RİSK ANALİZİ 

EĞİTİMİ  

09.10.2017  
Borsa Eğ�t�m Salonu  

6 Tüm Personel Mehmet BESLEME 
ISO 9001:2015 

REVİZYON EĞİTİMİ  

10.10.2017  
Borsa Eğ�t�m Salonu  

     

 

Muhasebe ve Vezne: Muhasebe 
kayıtlarının kanun ve 
yönetmel�kler kapsamında günü 
gününe ve muntazam olarak 
yapılmasından sorumludur. Üye 
b�lg�ler�n�n güncellenmes�, yen� 
üye kayıt evraklarının 
�ncelenmes�, personel 
dosyalarının düzenlenmes� ve 
güncellenmes� de bu bölümün 
sorumluluğundadır. 

Hububat Laboratuarı: Gerek 
Borsa Üyeler�n�n ve gerekse 
Müstahs�llere a�t ürünler�n borsa 
laboratuarında k�myasal ve 
f�z�ksel anal�zler�n�n,  standartları 
çerçeves�nde anal�zler�n�n hızlı ve 
güven�l�r b�r şek�lde yapılmasını 
sağlar.

Kal�te ve Akred�tasyon: ISO 
9001 ve Oda/Borsa 
Akred�tasyon s�stem�n�n 
gerekt�rd�ğ� belgeler�n 
hazırlanması ve uygulanması,  
personel ve mecl�s�n s�stem 
hakkında b�lg�lend�r�lmes� �ç�n 
gerekl� toplantıların yapılması, 
s�stem�n �şlerl�ğ� �ç�n gerekl� 
tetk�kler�n planlanması ve 
eğ�t�mler�n planlanması bu 
b�r�m�n sorumluluğundadır.

Basın-Yayın: Borsanın yazılı ve 
görsel b�le olan �l�şk�ler�n�, 
kamuoyu oluşturma 
çalışmalarını yürütmek, Borsayı 
�lg�lend�ren yayınlanmış haber, 
yorum, makale ve ekonom�k 
haberler� derlemek, arş�vlemek, 
Yerel ve ulusal basın 
muhab�rler�yle �l�şk� kurmak ve 
�lg�l� yerel ve ulusal olayları 
�zlemek, sosyal medya hesapları 
ve web s�tes�n�n güncellenmes� 
bu b�r�m�n sorumluluğundadır.

S�vas T�caret Borsası 
bünyes�nde, Genel Sekreter 
Sema Görcün başkanlığında 
2016 yılı �çer�s�nde 5 adet 
personel toplantısı 
gerçekleşt�r�lm�şt�r. Personel�n 
2016 yılı �çer�s�nde almış olduğu 
eğ�t�m aşağıdak� tabloda 
göster�lm�şt�r.



1.3 İnsan Kaynakları Yönet�m�

18

Takım Çalışması Yönet�m� Eğ�t�m�

B�r �ş�n etk�n, ver�ml�, kal�tel�, en 
az mal�yetle ve en kısa sürede 
yapılması �le çalışanların b�rey 
olarak farklılıkları, saygınlıkları, 
sorumluluk duyguları, 
güdülenmeler� ve özdeşleşmeler� 
arasındak� o �nce dengen�n 
kurulması ve sürdürülmes� önem 
taşımaktadır.

Takım hal�nde çalışmak, 
�nsanların b�rb�rler�n� 
d�nlemeler�n�, b�lg�ler�n� 
paylaşmalarını, yapıcı ger�b�ld�r�m 
almak ve vermek suret�yle 
olumlu değ�ş�kl�kler yapmalarını 
ve karşılıklı güven 
oluşturmalarını sağlar.

Bu eğ�t�m�n kazanımlarını elde 
eden yönet�c�ler, yol gösteren, 
harekete geç�reb�len, b�rleşt�r�c�, 
mot�ve ed�c�, etk�ley�c� k�ş�ler olup 
ş�rket ver�ml�l�ğ�n� artıran 
faal�yetlerde bulunab�leceklerd�r. 
Takım oyunları ve görsel eğ�t�m 
materyaller� ve rol play 
çalışmaları �le desteklenen 
eğ�t�m�n katılımcılara kalıcı 
değerler yaratması 
amaçlanmaktadır.
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Çatışma Yönet�m� Eğ�t�m�

Çatışmalar �y� yönet�ld�kler� ve sonucunda opt�mal 
b�r çözüme kavuşturuldukları zaman, kurumda 
yaratıcılık ve yen�l�k sağlamada oldukça yardımcı ve 
yapıcı olab�l�rken, �y� yönet�lmed�ğ� ve çözümsüz 
bırakıldığı zaman ne yazık k� yıkıcı olab�lmekted�r. 
İnsanın olduğu her alanında karşılaşılab�len sosyal 
b�r olgu kabul ed�len çatışma, olumlu ve yapıcı 
sonuçlara �mkan sağladığı �ç�n hemen bastırma ve 
tamamen yok etme yoluna g�d�lmemel�; yararlı 
olacak şek�lde yönet�lmel�d�r.

Yapıcı çatışma hem değerl�, hem de gerekl�d�r. 
Çatışmanın bulunmadığı yerde yen� ve �dd�alı 
görüşler de azalacaktır. Yen� ve doğru f�k�rler 
çerçeves�nde �sabetl� kararlar alab�lmek �ç�n uyarıcı 
ve �t�c� b�r güç bulunmayacak, örgüt g�tt�kçe 
donuklaşacaktır. Program sonunda katılımcıların, 
personel veya gruplar arasındak� (formal veya 
�nformal) çatışmaları, organ�zasyonun amaçlarına 
katkıda bulunacak şek�lde yönetmeler�n� sağla- 
mak �ç�n yetk�nl�kler�n�n arttırılması 
hedeflenmekted�r.
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H�zmet Kal�tes� ve Müşter� Memnun�yet�

H�zmet kal�tes� b�r �şletmen�n müşter� beklent�ler�n� 
karşılayab�lme ya da geçme yeteneğ�d�r ve h�zmet 
kal�tes�nde öneml� olan müşter� tarafından 
algılanan kal�ted�r. Dolayısıyla h�zmet kal�tes� 
konusunda kal�ten�n müşter� tarafından algılanan 
performans düzey� ya da h�zmet�n müşter�y� 
tatm�n etme düzey� olduğu söyleneb�l�r. H�zmet 
kal�tes� müşter� beklent�ler�yle f��l� h�zmet 
performansının karşılaştırılması sonucu oluşur. 

H�zmet kal�tes�n� tanımlayan ve kal�te model� 
koyan çalışmaların ortak özell�ğ� d�s�pl�nler arası 
n�tel�k taşımasıdır. Buna göre, h�zmet kal�tes�n�n 
tanımlanması pazarlama, ps�koloj� üret�m yönet�m�, 
personel yönet�m�, ekonom� ve �şletme stratej�s� 
g�b� konularda b�lg�y� gerekt�rmekted�r. H�zmetler�n 
yaratılması sürec� karmaşık b�r yapıya sah�pt�r. 
Pazarlama ve üret�m �le �lg�l� görevler�n b�rl�kte 
yürütülmes�n� gerekt�rmekte ve aynı zamanda 
�nsan davranışları ve �şletme stratej�s�n�n etk�s� 
altında gerçekleşt�r�lmekted�r. H�zmet kal�tes�, 
ver�len h�zmet sev�yes�n�n müşter� beklent�ler� �le 
ne kadar eşleşt�ğ�n�n ölçüsüdür. “Kal�tel� h�zmet 
vermek demek, müşter� beklent�ler�ne uyumlu b�r 
yapı �ç�nde karşılık vermek demekt�r.”
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Problem Çözme Tekn�kler�

Günümüzün acımasız rekabet koşulları altında, 
ürün ve h�zmetler�m�z�n kal�tes�n� artırırken, 
mal�yetler� düşürmek ve daha hızlı hareket etmek 
durumundayız. Yen�den �şleme ve muayeney� 
ortadan kaldırmak, f�re oranlarını düşürmek, ancak 
�ş�m�z� �lk seferde doğru yapmamızı engelleyen 
problemler� ortadan kaldırmakla mümkündür. 
Problem çözmede doğru yaklaşım, problem� 
doğuran kök nedenler� ortadan kaldıracak doğru 
çözümler�n uygulanmasıdır.

Problem çözmede en öneml� faktörlerden b�r�s� 
kullanılan tekn�klerd�r. Problem�n n�tel�ğ�ne ve 
boyutuna göre farklı tekn�kler ve yöntemler 
kullanılmaktadır. Kal�te problemler�n�n pek çoğu 
problem çözme tekn�kler� kullanılarak çözüleb�l�r. 
Kal�te çember çalışmalarına da temel olan bu 
tekn�kler sadece üret�mde değ�l planlama, tasarım, 
pazarlama, satın alma g�b� çok çeş�tl� alanlarda da 
kullanılab�l�r.
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R�sk Anal�z� Eğ�t�m�

R�sk Ned�r?
• B�r zarar-kayıp veya kazanç-
   fırsat durumuna yol açab�lecek 
   b�r olayın meydana gelme 
   olasılığıdır.
• Önceden  planlanan  amaçlara  
   ulaşmayı  etk�leyen  her  türlü 
   engeld�r.
• Karar   ver�c�n�n   herhang�   b�r   
   olayın   sonuçlarını   tahm�n 
   edemed�ğ�, bel�rleyemed�ğ� 
   durumlardır.
• Kurumların    kuruluş    
   amaçları    �le    stratej�k    
   hedefler�ne ulaşmasına ve 
   görevler�n �fasına engel 
   olab�lecek veya beklenmeyen 
   zararlara yol açab�lecek durum 
   ya da olaylardır.

Amaç ve hedefler�n 
gerçekleşmes�n� olumsuz 
etk�leyeb�leceğ� değerlend�r�len 
olay veya durumlar r�sk (tehd�t), 
amaç ve hedefler üzer�nde 
olumlu etk�de bulunab�leceğ� 
değerlend�r�len olay veya 
durumlar �se  fırsat  olarak 
tanımlanır.

Gerçekleşme olasılığı olan ve 
gerçekleşt�ğ�nde �daren�n amaç 
ve hedefler�ne ulaşmasını 
etk�leyeb�leceğ� değerlend�r�len 
olay ya da durumların 
tanımlanması, değerlend�r�lmes� 
ve bunlara uygun cevapların 
ver�lmes� �le bu temelde 
yürütülen tüm faal�yetler R�sk 
Yönet�m�n�n konusunu oluşturur.
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ISO 9001:2015 Rev�zyon Eğ�t�m�

ISO 9000 standart ser�s� 
Uluslararası Standartlar 
Organ�zasyonu (Internat�onal 
Organ�zat�on for Standard�zat�on 
(ISO)) tarafından 1987 yılında 
Uluslararası Standart olarak 
hazırlanmış 1994,2000 ve 
2008'de rev�ze ed�lm�şt�r. 
Standartları her beş yılda b�r 
gözden geç�rerek günün 
koşullarına göre rev�ze etmek 
�lkes� �le çalışmaları tamamlanan 
2015 rev�zyonu yürürlüğe 
g�rm�şt�r.

ISO 9001:2015 rev�zyonunun 
temel neden� kuruluşların 
faal�yetler�ne katma değer 
kazandırma ve performansı 
sürekl� artırma olanağı 
sağlamaktır. 

Müşter� odaklılık, l�derl�k, 
çalışanların katılımı, süreç 
yaklaşımı, �y�leşt�rme, kanıta 
dayalı karar verme ve �l�şk�ler�n 
yönet�m� prens�pler� esas 
alınarak hazırlanan ISO 
9001:2015 Kal�te Yönet�m 
S�stem� Standardı, müşter� 
memnun�yet� ve geçerl� yasal 
şartların sağlanması �ç�n şartları 
tanımlamaktadır.

Müşter� memnun�yet�n� �zlemek, 
dokümantasyondan çok 
uygulamaya ve performansa 
önem veren b�r yapı oluşturmak, 
genel yönet�m s�stem 
prens�pler�n� desteklemek ve 
yönet�m s�stemler�n�n 
entegrasyonunu 

kolaylaştırmak(bu kapsamda; 
tüm yönet�m s�temler� �ç�n ortak 
b�r yüksek sev�ye yapı 
oluşturulmuştur), r�sk bazlı 
düşünmek, süreç yaklaşımını 
esas almak, her b�r�m ve 
sev�yede ölçüleb�l�r, kal�te 
hedefler� bel�rlenmes�n� ve kal�te 
hedefler�ne ulaşmak �ç�n sürekl� 
�y�leşt�rmey� sağlayacak kal�te 
planlamasının yapılmasını 
sağlamak standardın temel 
özell�kler�d�r. Standart tüm ürün 
kategor�ler�, tüm sektörler ve her 
büyüklükte kuruluşa 
uygulanab�l�r olup; h�zmet 
sektörü tarafından da daha kolay 
uygulanab�lecek b�r term�noloj� 
�çermekted�r.
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Personel Memnun�yet� Anket� Raporu

Personel Sayısı :10
Anket Sayısı: 8
Güven aralığı %95
Sapma sev�yes� : %5
Anket tar�h� : OCAK

Aşağıdak� seçenekler hakkında S�vas T�caret Borsası'dan beklent�ler�n�z �ç�n ne düşünüyorsunuz?
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İş Planlaması ve Yönet�m

Borsamız 2017 yılı �çer�s�nde 2016 – 2019 yılları Stratej�k Planı'na uygun olarak Üst Yönet�m ve 
Personeller�n katılımı �le b�rl�kte çalışmalarına devam etmekted�r.

Stratej�k Kontrol ve Değerlend�rme
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Borsamızın 2017 Yılı İlk Personel Toplantısı Yapıldı

Akred�tasyon çalışmaları kapsamında Borsamızın 
2017 yılı �lk personel toplantısı yapıldı. Genel 
Sekreter Sema Görcün başkanlığında toplanan ve 
Borsamız Personel�n�n katılımı �le gerçekleşt�r�len 
toplantıda 2017 yılı İş Planı ve Faal�yet Takv�m�, 
personel b�r�m kal�te hedefler�, Borsamız 
Akred�tasyon denet�m�n�n değerlend�r�lmes�, 
ş�kâyet ve öner�ler�n alınması g�b� konular 
görüşüldü.

Toplantıda ayrıca Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� 
(TOBB) Yazılım Müdürlüğü B�lg�sayar Programcısı 
Fırat Özer tarafından yapılan sunumda s�c�l ve 
muhasebe �şlemler�n�n yen� s�stem üzer�nden daha 
hızlı ve daha güvenl� şek�lde yürütülmes�n� 
sağlayacak üye modülü, onl�ne üyel�k h�zmetler�, 
a�dat tahs�latı, bütçe ve muhasebe programları 
hakkında b�lg�ler ver�ld�.
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Borsa Personel Toplantısı Gerçekleşt�r�ld�

Kal�te ve Akred�tasyon s�stem� kapsamında, her ay 
düzenl� olarak yapılan S�vas T�caret Borsası 
personel toplantısı borsamız toplantı Salonunda 
Genel Sekreter Sema Görcün ve tüm personel�n 
katılımıyla gerçekleşt�.  

Gerçekleşt�r�len toplantıda,  b�r öncek� toplantının 
değerlend�rmes� yapıldı. Alınan kararlar gözden 
geç�r�ld�. Kal�te ve Akred�tasyon sürec�nde yapılan 
faal�yetler�n değerlend�rmes� yapılarak, Stratej�k 
Plana bağlı olarak Yıllık Çalışma Planı personeller 
tarafından gözden geç�r�ld�. Personel �stek ve 
öner�ler�n�n de görüşüldüğü toplantı �y� d�lek ve 
temenn�lerle sona erd�.



2017 SOSYAL MEDYA ERİŞİM MİKTARI

EKİM-KASIM-ARALIK

 

118661

TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL

 
103226

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN

 

69553

OCAK-ŞUBAT-MART 55037

TOPLAM 250522

1.5 Haberleşme ve Yayınlar
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Haberleşme ve Yayınlar

Borsamız çalışmalarını ve faal�yetler�n� tanıtmak �ç�n medyanın b�rçok kanalını kullanmaktadır. Yapmış 
olduğu basın toplantıları �le Yerel Basın ve medya �le etk�l� b�r �let�ş�m �çer�s�nded�r.

Borsamız üyeler�ne yararlı b�lg�ler sunan, sürekl� olarak güncellenen b�r web s�tes� mevcuttur. Borsamızın 
web s�tes� dışında Facebook hesabı da bulunmaktadır. Web s�tes� ve Facebook sayfamızda haberler güncel 
olarak paylaşılmaktadır.

Web s�tem�zde yer alan “Haber Arş�v�” �le s�teye yüklenen tüm haberler, duyurular ve fotoğraflar 
arş�vlenmekted�r. 2017 yılı �çer�s�nde 1 faal�yet raporu, 1 adet Borsa58 Derg�s� yayınlanmıştır.

 31.12.2017 tar�h� �t�bar� �le; Facebook sayfası tak�pç� sayısı 706 k�ş�d�r,
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Basın Yayın Kıyaslama Anal�z�
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Basın Yayın Kıyaslama Anal�z�

Gazete Haberler� Yayınlanma Oranları
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B�lg� ve İlet�ş�m Teknoloj�ler� Kullanımı

Donanım Araçları

 

Sayı

 

Donanım Araçları

 

Sayı

B�lg�sayar
 

12
 

Telev�zyon
 

2

Server 1
 

Fotokop� Mak�nası  1

Yazıcı 8 Güvenl�k Kamera S�stem�  4

Tarayıcı
 

2
 Projeks�yon

 
2

Faks 2

B�lg� teknoloj�s� öğrenme ortamına temel teşk�l 
etmekted�r ve toplumdak� b�reyler�n yaşam boyu 
sürekl� eğ�t�m görmeler�ne b�lg� dağarcıklarını ve 
ufuklarını gen�şleteb�lmeler� de, meslekler�ne 
yönel�k yen� becer�ler kazanmalarında b�lg� �let�ş�m 
teknoloj�ler�n�n katkıları göz ardı ed�lmeyecek kadar 
büyüktür. Borsamız da b�lg� ve teknoloj�y� etk�n 
araçlar olarak kullanarak modern Borsacılık 
h�zmetler� sunmak ve üyeler�ne en �y� h�zmet� 
sunmak amacıyla donanım ve yazılım kapas�tes�n� 
her yıl gel�şt�rm�şt�r.

Borsamız; B�lg�-İşlem,  Yazılım ve Donanımlar 
konusunda bakım sözleşmeler�ne bağlı olarak 
dışarıdan h�zmet alınmakta ve bakım süreçler� 
per�yod�k olarak, cetvellerle tak�p etmekted�r.
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Üye İl�şk�ler�

S�vas T�caret Borsası “Üye Memnun�yet�” odaklı çalışan b�r kurum olup, s�stemde tanımlı olan “Üye İl�şk�ler� 
Pol�t�kası” �le de çalışmalarına yön vermekted�r.

Borsamız 1992 tar�h�nden �t�baren Merkez B�na ve Yen� Buğday Pazarı Şubes�'nde üyeler�n�n �ht�yaçlarına 
cevap vermek suret� �le faal�yetler�n� sürdürmekted�r.  Ayrıca ayda b�r bölgem�ze uzak kalan üyeler�m�ze 
h�zmet vermek amacıyla Altınyayla, Gürün, Şarkışla, Gemerek, Haf�k, Zara ve Suşehr� �lçeler�ne personel 
gönder�lmekted�r.

Üyeler�m�z yılsonu �t�bar� �le Mecl�s Üyeler�, Yönet�m Kurulu Üyeler� ve Borsamız Personel� tarafından z�yaret 
ed�lm�ş, üyeler�n talepler� alınmış ve sorunlar yer�nde �ncelenm�şt�r. Ramazan Ayı �çer�s�nde S�vas Merkez ve 
İlçeler�nde üyeler�n katılımları �le �ftar programı düzenlenm�şt�r.

Kayıtlı Üye Prof�l�

2017 Yıl Sonu İt�bar�yle Kuruluşun Nev'� ve Meslek Grubuna Göre Dağılımı



1.7 Üye İl�şk�ler�

33

Üye Memnun�yet� Anket� Raporu
2015-2016-2017 Yılları Kıyaslama

GİRİŞ

TOBB SİVAS T�caret Borsası, 431 akt�f üyes� �le 5174 Sayılı yasa ve �lg�l� d�ğer mevzuatların verd�ğ� görev ve 
sorumlukları yer�ne get�ren b�r kamu kurumu n�tel�ğ�nde meslek kuruluşudur. ISO 9001 Kal�te Yönet�m 
S�stem�, ISO 10002 MMYS ve TOBB'NİN 5 yıldızlı h�zmet anlayışı d�ye lanse ett�ğ� TOBB Akred�tasyon 
S�stem� belges�ne sah�pt�r.

Borsanın; �lg�l� s�stem belgeler�n�n ön koşullarından b�r� üye görüş,öner,beklent� ve �stekler�ne uygun müşter� 
odaklı çalışmasıdır.Buna bağlı olarak,üye memnun�yet�n� esas alan b�r çalışma anlayışı,kurumsal,�ler� dönük 
düşünce ve hedef bel�rlemes� ve çalışmalarında  bu esası yan� üye odaklı olması beklenmekted�r.

Tüm �ş süreçler�nde bel�rleyeceğ� hedefler�n etk�n ve gerçekç� olması �ç�n,ver�ye dayalı, ölçüleb�l�r olması 
gerekmekted�r. Bu nedenle; üyelere memnun�yet anket� uygulanmış,sonuçları başta da bel�rt�len TOBB 
Akred�tasyon S�stem� maddeler� üzer�nden öner� ve �y�leşt�rme s�stem�ne dah�l ed�lmes� üzer�nden 
raporlanmıştır.

Örneklem Büyüklüğü

Hedef K�tle:S�vas TB akt�f üyeler�
Hedef K�tle Büyüklüğü:431
Anket Uygulanan Üye Sayısı:200
Örneklem Tems�l : %46.40
Anal�z Hata Payı:%5
Güven Sev�yes�:%95

Yanıtlama oranları, hedef k�tlen�n Oda �l�şk�s�, anket uzunluğu ve karmaşıklığı, teşv�kler ve anket konusu g�b� 
b�rçok faktöre bağlı olarak büyük oranda değ�ş�r. 
Üyeler�m�z�n anketler� yanıtlama oranı,örneklem tems�l düzey� %46,4 olarak gerçekleşm�şt�r.Anketler b�reb�r 
üye z�yaret� sonucu yüz yüze doldurulmuştur.
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Demograf�k Anal�z

Anket sonuçlarının anal�z�ne göre SİVAS TB'n�n üyeler�n�n sırası �le Şahıs(%52) ve L�m�ted(%23) ş�rket�nden 
oluşmaktadır.Kurumsallaşma ve sermaye büyüklüğüne göre sıralandığında;anon�m ş�rket(%5), koll. 
Ş�rket(�%1) ve kooperat�f(%9) düzey�nded�r.

Öner� 1. Özell�kle gel�şen dünyada rekabet edeb�l�rl�k açısından üyeler�n kümelenme b�l�nc� gel�şt�r�leb�l�r.

Demograf�k ver�lere göre borsa üyeler�n�n ; t�caretle (% 86 ) ve üret�mle uğraşan �se (5) düzey�nded�r.

Öner� 2. Borsa çalışmaları açısından öner� 1 de yer alan �y�l�şt�rme öner�ler� bu soru �le doğrulanmaktadır. 
Üyeler�n kurumsallığı ve özell�kle teşv�k s�stem� açısından faal�yetler�ne yönel�k çalışmalara ağırlık vereb�l�r.
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Anket Soruları Anal�z�

Üyeler�n h�zmetler� kullanma oranı sorgulanmış ve buna göre: Tesc�l (%90), Laboratuvar (%81) ve Satış 
Salonu (%77) d�ğer b�r�mler �se (%82) düzey�ne. Ortalama b�r�m ve h�zmetler�n kullanımı %83 olarak 
bulunmuştur. Öncek� yıllarda bu soru olmadığı �ç�n genel değ�ş�m (yıllara göre) görülememekted�r.
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Üyeler�n b�r�mlerden ve verd�ğ� h�zmetlerden memnun�yet� sorulmuş buna göre; sırası �le tesc�l b�r�m� (%88), 
Basın yayın, evrak kayıt ve genel sekreterl�k (%86), Basın Yayın b�r�m� (%85) ve üye s�c�l vezne �se (%84) 
düzey�nded�r. Ortalama h�zmet ve b�r�m memnun�yet� %85 olarak bulunmuştur.
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2017, 2016 yılı 2015 yılı karşılaştırmasına göre  ver�ler yukarıdadır.

2017 yılı Personel davranışı (%91), H�zmet süres� (%89) , B�lg� yeterl�l�ğ� ve taleb� karşılama (%88), kaynak 
yeterl�l�ğ� �se (%86) düzey�nded�r. 2017 yılı memnun�yet oranı b�r öncek� yıla göre yüzde 4,06'lık b�r düşüşle 
%88,40 olarak bulunmuştur.

Neden� üzer�nde (güven aralığı, hata payı ve seç�m dönem� neden� �le) herhang� b�r �y�leşt�rmeye 
g�d�lmem�şt�r.
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Soru 2 ve soru 3 b�rl�kte değerlend�r�ld�ğ�nde; Borsa üyeler� faal�yetler�nden ağrılıklı olarak sırası �le, SMS 
b�lg�lend�rmes� telefon, e-posta, derg�, web sayfası üzer�nden haberdar olmakta ve bu yöntem�n devamını 
�stemekted�r.



1.7 Üye İl�şk�ler�

39

Öner� 3. Üyeler�n özel�kle sms, telefon ve web sayfası  yöntem�n�n terc�h ed�lmes� öner�l�r.

Borsanın düzenled�ğ� sem�ner,eğ�t�m ve toplantı g�b� etk�nl�klere üyeler�n  %39 çok sık ve %31 ara sıra 
katıldığını söylem�şt�r.H�ç katılmadığını ve haber�n�n olmadığını  söyleyen üye sayısı %30 c�varındadır.
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Öner� 4. Üyeler�n özell�kle etk�nl�klere katılımının artırılması ve bunlardan haberdar olmalarının 
sağlanmasına yönel�k �y�leşt�rme noktaları düşünülmel�d�r.

Borsanın web sayfası memnun�yet� sorulduğunda; %48 �y�, %31 çok �y� ve %16 orta düzeyde beğen�s�n� 
bel�rtm�şt�r.
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Borsanın çıkardığı Borsa 58 derg�s� memnun�yet� sorgulandığında, %83 �y� ve çok �y�, %15 düzey�nde �se orta 
sev�yede memnun�yet bel�rtm�şt�r.

Öner� 5. Üyelere ver�lecek eğ�t�m ve etk�nl�k  sıralamasında aşağıdak� başlıklara sırası �le d�kkat ed�lmel� ve 
bu etk�nl�kler gerçekleşt�r�lmel�d�r.

1. Ipard ve Tarımsal Destek Projeler� Hazırlama Eğ�t�m�
2. Tarım ve Hayvancılık Teşv�kler� B�lg�lend�rme Sem�ner�
3. İy� Tarım Uygulamaları Eğ�t�m�
4. Pazarlama Yönet�m� (Satış ve Pazarlama Yönet�m�, Pazar Araştırması, Dağıtım, F�yatlandırma vb.)
5. Genel Yönet�m (Kurumsallaşma, Yönet�m Modeller�, Stratej�k Planlama, İş Kurma ve Gel�şt�rme vb.)
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2017 yılı Üyeler�n genel memnun�yet düzeyler� borsanın tems�l gücü (pol�t�ka,tems�l) ve çalışma ortamı 
borsa yönet�c�ler� üye �l�şk�s� ve yönet�c�ler�n �se tems�l düzey� memnun�yet dereces� yukarıdak� seçenekler�n 
ortalaması �le genel b�r memnun�yet düzey�  hesaplandığında ortalama memnun�yet  %82,5' d�r.Bu oran 3 
yıl karşılaştırmasına göre %1.4 lük b�r azalış gösterm�şt�r.
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D�lek ve Öner�ler

Ver� anal�z� öner� gruplandırma ve sıralama sonucuna göre talepler mevcuttur.Bu talepler TOBB 
Akred�tasyon S�stem� maddeler�ne göre �l�şk�lend�r�lmed�r.

1. 2017, 2016 yılı 2015 yılı karşılaştırmasına göre üye memnun�yet oranı yaklaşık %5,3 l�k b�r düşüş 
gösterm�şt�r. Sonuçları anal�z ed�leb�lmel� gerekl� faal�yetler başlatılmalıdır.(TOBB Akd. S�stem� Madde 1.7)
2. Üyeler�n özel�kle sms, telefon ve web sayfası  yöntem�n�n terc�h ed�lmes� öner�l�r. (TOBB Akd. S�stem� 
Madde 1.5)
3. Üyeler�n özell�kle etk�nl�klere katılımının artırılması ve bunlardan haberdar olmalarının sağlanmasına 
yönel�k �y�leşt�rme noktaları düşünülmel�d�r. (TOBB Akd. S�stem� Madde 1.5)
4. 2018 eğ�t�m planına şu eğ�t�mler�n eklenmes� öner�l�r; (TOBB Akd. S�stem� Madde 2.4.)
· Ipard ve Tarımsal Destek Projeler� Hazırlama Eğ�t�m�
· Tarım ve Hayvancılık Teşv�kler� B�lg�lend�rme Sem�ner�
· İy� Tarım Uygulamaları Eğ�t�m�
· Pazarlama Yönet�m� (Satış ve Pazarlama Yönet�m�, Pazar Araştırması, Dağıtım, F�yatlandırma vb.)
· Genel Yönet�m (Kurumsallaşma, Yönet�m Modeller�, Stratej�k Planlama, İş Kurma ve Gel�şt�rme vb.)

Üyeler�n 2017 yılı sonu �t�barı �le genel b�r memnun�yet düzey�  hesaplandığında bu düzey %82,5' d�r. 
(TOBB Akd. S�stem� Madde 2.1)
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Borsa Yönet�c�ler� Üyeler� İle İftarda Buluştu

S�vas T�caret Borsası Yönet�c�ler� ve borsa üyeler� 
�ftar programında b�r araya geld�.Düzenlenen �ftar 
programında davetl�ler ezanın okunmasıyla b�rl�kte 
oruçlarını açtı.

Özel b�r Restoran'da S�vas T�caret Borsası 
tarafından düzenlenen �ftar programına, Mecl�s 
Başkanı İhsan Aksoy, Yönet�m Kurulu Başkanı 
Abdulkad�r Hastaoğlu, Borsa Mecl�s Üyeler�, 
T�caret Borsası üyeler� ve basın mensupları katıldı.

İftar programında b�r konuşma yapan Başkan 
Abdulkad�r Hastaoğlu, T�caret Borsası'nın 1992 
yılından ber� S�vas'ta faal�yet gösterd�ğ�n� 
hatırlatarak, gen�ş meslek gurubuna h�tap eden b�r 
s�v�l toplum kuruluşu olduklarını söyled�.  Üyeler�yle 
sürekl� b�r arada olduklarını ancak böyles� b�r 
ves�leyle b�r araya gelmekten mutluluk duyduğunu 
�fade eden Başkan Hastaoğlu“Borsamızın 
geleneksel olarak her yıl düzenled�ğ� �ftar 
programına katıldığınız ve b�zler� şereflend�rd�ğ�n�z 
�ç�n çok teşekkür ed�yorum. Had�s� Şer�fte 
söylend�ğ� g�b� AYRILIKTA AZAP, BİRLİKTE 
RAHMET VARDIR. Rahmet ve bereket ayı olan bu

ayda, s�zler b�rl�k ve beraberl�k örneğ�n� gösterd�n�z. 
Allah s�zlerden razı olsun. Yarından �t�baren de 
�lçelerde �ftar programları düzenleyerek, oradak� 
üyeler�m�zle b�r araya geleceğ�z.

Yakın zamanda gerçekleşecek olan borsamız 
seç�mler� �ç�n geçt�ğ�m�z hafta b�r grup adaylığını 
açıkladı. Demokras� gereğ� olarak T�caret 
borsamızın her üyes� bu kutsal göreve aday olab�l�r. 
S�zler b�ze güvend�n�z ve yetk�y� b�ze verd�n�z. 
B�zler de, ne borsamızı, ne s�zler�, ne de şahsımızı 
mahcup edecek h�çb�r yanlış faal�yette 
bulunmadık. Tam ters�ne borsamızı daha �y� 
noktalara taşımanın hesaplarını yaptık ve 
gerçekleşt�rd�k. 
Yılbaşında ve yıl �ç�nde fırsat buldukça �l ve 
�lçelerdek� üyeler�m�z� z�yaret ederek, hayırlı �şler 
d�led�k, talep ve �stekler�n� aldık, anketler yaptık ve 
s�zlerden gelen b�lg�ler ışığında çalışmalarımızı 
sürdürdük. Bugünlere geld�k. T�caret borsamızı 
madd� ve manev� en üst sev�yelere taşıdık. Türk�ye 
Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�'ndek� görev�m olan Verg� 
Danışma Kurulu Üyes� ve Verg� Kom�syonu 
Başkanı olarak, gururla S�vas'ımızı tems�l ed�yorum,
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S�vas'ımıza ve ülkem�ze h�zmet etmeye devam 
ed�yorum.

İlçelerdek� üyeler�m�ze ayağında h�zmet vereb�lmek 
�ç�n tems�lc�l�kler açtık, yen�ler�n� de açacağız. Daha 
öneml�s�, uzun çalışmalarımız sonucunda, 
Borsamız,  Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� tarafından 
uluslararası alanda akred�te olarak çalışmalarımızı 
taçlandırdık. Bu şu anlama gel�yor; Artık borsamız 
Avrupa ve Dünya standartlarındadır. Dünyadak� 
t�caret borsaları ne h�zmet ver�yorsa S�vas T�caret 
Borsası da aynı h�zmet� ver�yor. Yan� 5 yıldızlı ve 
kurumsal b�r t�caret borsası olduk. Borsamızla 
s�zler de övüneb�l�rs�n�z ve gurur duyab�l�rs�n�z.

Önümüzdek� dönemlerde de projeler�m�z devam 
edecek. Bunların bazıları �se; Yen� Buğday Pazarı 
ve Yen� H�zmet B�nası, Kaba Yem Ot Borsası, Canlı 
hayvan pazarı ve canlı hayvan borsasını aynı 

yerleşkede kurarak, büyük b�r kompleks� hayata  
geç�rmek �st�yoruz. İnşallah yakın zamanda bu 
projen�n prosedürler�n� tamamlayacağız. Bu projey� 
ustalık dönem�m�zde s�zler�n h�zmet�n�ze sunmak 
en büyük arzumuzdur.  İnşallah, s�zler�n desteğ�yle 
b�zlere nas�p olur.

Önümüzdek� aylarda s�zler�n de katılımıyla 
gerçekleşt�receğ�m�z T�caret Borsası seç�mler�nde 
tekrar aday olarak göreve tal�p olduğumuzu 
b�lg�ler�n�ze sunuyorum.  Aramızdan ayrılacak olan 
arkadaşların yer�ne çok daha güçlü, daha akt�f ve 
daha çalışkan arkadaşlarımızı aramıza katarak 
yepyen� b�r ek�ple göreve tal�b�z. S�zler�n desteğ�n�z� 
bekl�yoruz. Takd�r s�z değerl� üyeler�m�z�nd�r. 
Katılımınızdan dolayı s�zlere çok teşekkür 
ed�yorum. Hayırlı ve bereketl� ramazanlar 
d�l�yorum” �fadeler�ne yer verd�.
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Borsa Yönet�c�ler� Şarkışla'dak� Üyelerle İftarda Buluştu

S�vas T�caret Borsası yönet�c�ler��le Şarkışla 
İlçes�nde bulunan borsa üyeler� �ftar programında 
b�r araya geld�.

S�vas T�caret Borsası Başkanı Abdulkad�r 
Hastaoğlu, �ftar yemeğ�nde bu sene farklı b�r 
uygulama yaparak, �lçelerdek� üyeler ve �lçe 
protokolü �le �ftar programında b�r araya gel�yor. 
İftar yemeğ� programının �lk� Şarkışla �lçes�nde 
gerçekleşt�r�ld�.

İlçede bulunan b�r lokantada gerçekleşt�r�len �ftar 
yemeğ�ne Beled�ye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, 
Şarkışla Z�raat Odası Başkanı Bayram Sev�m, 
Şarkışla İş Adamları Derneğ� Başkanı Osman 
Aydın, S�vas T�caret Borsası Başkanı Abdulkad�r 
Hastaoğlu, borsa yönet�m kurulu ve Mecl�s 
üyeler�n�n katılımı �le gerçekleşt�.

İftar programında konuşan Başkan Hastaoğlu, her 
sene ramazan ayında S�vas T�caret Borsası olarak 
�ftar verd�kler�n�, borsa yönet�c�ler� �le üyeler� b�r 
araya geld�kler�n� �fade ederek, bu sene farklı b�r

uygulamayla �ftarları �lçelerde yer�nde vermek 
�sted�kler�n� söyled�.

İftar yemeğ�n�n ardından protokol üyeler� ve borsa 
üyeler� b�rl�kte �st�şareler yaptı. Toplantıda, Şarkışla 
�lçes�n�n �ç�nde bulunduğu ekonom�k koşullar, 
üret�m ve t�caretle �lg�l� yaşanan sıkıntılar hakkında 
değerlend�rmeler yapıldı. Program, �y� d�lek ve 
temenn�lerle sonu buldu.



Borsa Yönec�ler� Kelk�t Vad�s�ndek� Üyelerle İftarda Buluştu

S�vas T�caret Borsası yönet�c�ler� Ramazan ayı 
dolayısı �le �ftarı Kelk�t vad�s�nde bulunan üyeler� �le 
b�rl�kte yaptı.

Suşehr� �lçes�nde b�r lokantada düzenlenen �ftar 
yemeğ�ne S�vas T�caret Borsası Yönet�m Kurulu 
Başkanı Abdulkad�r Hastaoğlu, borsa yönet�m 
kurulu üyeler� �le Mecl�s üyeler�, Akıncılar, Gölova, 
Koyulh�sar ve Suşehr�'ndebulunan borsa üyeler�n�n 
�le basın mensuplarınınkatılımıyla gerçekleşt�.

S�vas T�caret Borsası Başkanı Abdulkad�r 
Hastaoğlu, rahmet ve bereket ayı olan 
Ramazan'da �lçelerdek� üyeler�yle �ftarda b�r araya 
gelmek �ç�n böyle b�r organ�zasyon düzenled�kler�n� 
�fade ederek, S�vas T�caret Borsası yönet�m�ne 
yen�den aday olduklarını bel�rtt�.

Başkan Hastaoğlu, “Ramazan ayında sevg� var, 
bolluk, bereket ve yardımlaşma var. Bu mübarek 
ayda �lçelerde bulunan üyeler�m� her yıl �ftar �ç�n 
S�vas'a davet ed�yorduk. Gelmeler� zor oluyor ve 
sıkıntı yaşanıyordu. Bu sene farklı b�r uygulama 
yaparak �lçelerde �ftarlarımızı gerçekleşt�r�yoruz. S�z

değerl� borsa üyeler�m�z� sev�yoruz ve her zamanda 
sorunlarının çözümünde yardımcı olmaya gayret 
göster�yoruz. İftar soframıza �şt�rak�n�zden dolayı 
teşekkür ed�yor, hayırlı ramazanlar d�l�yorum. Ded�.
İftara katılan borsa üyeler� �se her konuda 
kend�ler�ne yardımcı olan ve �ftar programı 
tert�pleyerek kend�ler�yle b�r araya gelen S�vas 
T�caret Borsası Başkanı Abdulkad�r Hastaoğlu ve 
Mecl�s Üyeler�ne teşekkür ett�ler.

İftar yemeğ�n�n ardından, Borsa yönet�c�ler� 
veborsa üyeler� b�rl�kte �st�şarelerde bulundu. 
Toplantıda, Suşehr�, Koyulh�sar, Akıncılar ve Gölova 
�lçeler�n�n �ç�nde bulunduğu kelk�t vad�s�nde 
ekonom�k koşullar, üret�m ve t�caretle �lg�l� yaşanan 
sıkıntılar hakkında değerlend�rmeler yapıldı. 
Program, �y� d�lek ve temenn�lerle sonu buldu.

1.7 Üye İl�şk�ler�
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Borsa Yönet�c�ler� Gürün İlçes�nde İftar Programı Düzenled�

S�vas T�caret Borsası Yönet�c�ler� ve Gürün 
�lçes�ndek� borsa üyeler� �ftar programında b�r 
araya geld�. Özel b�r Restoran'da S�vas T�caret 
Borsası tarafından düzenlenen �ftar programına, 
Gürün Kaymakamı Fat�h Özdem�r, Gürün Beled�ye 
Başkanı Nam� Ç�ftç�, S�vas T�caret Borsası Yönet�m 
Kurulu Başkanı Abdulkad�r Hastaoğlu,Borsa 
Mecl�s Üyeler� ve Gürün �lçes�nde bulunan  T�caret 
Borsası üyeler� katıldı.

İftar programında b�r konuşma yapanBaşkan 
Abdulkad�r Hastaoğlu, Üyeler�yle sürekl� b�r arada 
olduklarını ancak böyles� b�r ves�leyle b�r araya 
gelmekten mutluluk duyduğunu �fade ett�. Başkan 
Hastaoğlu, yen� dönemde tekrardan aday 
olduğunu bel�rterek davetl�lere katılımlarından 
dolayı teşekkür ett�.

S�vas T�caret Borsası Başkanı Abdulkad�r 
Hastaoğlu, “Ramazan ayı, b�rl�k ve beraberl�ğe 
b�zler� davet eden, dayanışmayı ve paylaşmayı 
sağlayan, dostluk, kardeşl�k vec�beler�n� en güzel 
şek�lde öne çıkaran b�r aydır. S�z değerl� üyeler�m�z 
�le b�rl�kte, b�rl�k ve beraberl�ğ�m�z�n en güzel

gösterges� olan bu �ftarı yapab�lmen�n hazzı 
�çer�s�ndey�z. Göreve başladığımız günden ber� 
h�zmet kal�tes�n� artırarak, çözüm üreten, �l�m�z�n 
ve üyeler�m�z�n gel�şmes�ne katkı sağlayacak 
projeler ürett�k ve uyguladık. Tüm bunları h�zmet 
kal�tem�z� artırarak yapab�lmek �ç�n kal�te belgem�z� 
yen�led�k ve Akred�te Borsa olduk. Yaptığımız her 
�ş� s�zler�n desteğ�, paydaşlarımızın �şb�rl�ğ�, S�vaslı 
tüccar ve sanay�c�m�z�n �lg�s� �le gerçekleşt�rd�k ve 
b�rl�kte gerçekleşt�rmeye de devam edeceğ�z.” 
ded�.

Başkan Hastaoğlu son olarak, katılımcıların 
Ramazan ayını kutlayarak şunları söyled�; “Bu 
ves�le �le mübarek ramazan ayınızı b�r kez daha 
tebr�k ed�yor, sağlık, mutluluk ve esenl�kler d�leğ�yle 
yaklaşan Kad�r Gecen�z� ve Bayramınızı da 
ş�md�den kutluyorum. Katılımlarınızdan dolayı 
hep�n�ze ayrı ayrı teşekkür ed�yorum. Ramazan 
ayının get�rd�ğ� bereket�n tüm İslam âlem�ne, bu 
bereket�n sadece sofralarımıza değ�l kalb�m�ze de 
yayılması d�leğ�yle, hep�n�z� saygıyla selamlıyorum.” 
ded�.



Borsa Yönet�m�nden Altınyayla'da Üyeler�ne İftar

S�vas T�caret Borsası tarafından Ramazan ayında 
her yıl düzenlenen �ftar yemeğ�nde, bu yılda borsa 
yönet�c�ler� Altınyayla �lçes�nde faal�yet gösteren 
üyeler�yle b�r araya geld�.

T�caret Borsası tarafından Sal�h Ayhan Sosyal 
Tes�sler�nde ver�len �ftar yemeğ�ne Altınyayla 
Beled�ye Başkanı Necmett�n Mermer, z�raat Odası 
Başkanı Seza� Subaşı, S�vas T�caret Borsası 
Başkanı Abdulkad�r Hastaoğlu, Borsa Mecl�s 
Üyeler� �le borsa üyes� esnaf ve üret�c�ler katıldı.
BaşkanHastaoğlu ve Borsa Mecl�s Üyeler�, 
davetl�ler tek tek karşıladı.

S�vas T�caret Borsası Yönet�m Kurulu Başkanı 
Abdulkad�r Hastaoğlu, tüm üyeler�n Ramazan ayını 
kutladı. Ramazan ayının b�rl�k, beraberl�k ve 
kardeşl�ğ�n güçlend�ğ� en güzel günler olduğunu 
söyleyen BaşkanHastaoğlu; "Y�ne bu yılda 
Borsamız olarak s�z değerler� üyeler�m�zle 
geleneksel hale get�rd�ğ�m�z �ftar yemeğ�m�zde b�r 
araya geld�k. Bu mütevazı b�rl�ktel�k ve 
toplantılarda amacımız b�r yandan hep b�rl�kte �ftar 
yapmanın manev� hazzını yaşamak, d�ğer yandan

�ftarların b�zler� b�r araya get�rd�ğ� g�b� b�rl�k ve 
beraberl�ğ�m�z� de güçlend�rmes�d�r. 
Katılımlarınızdan dolayı her b�r�n�ze teşekkür 
ed�yorum.”ded�. 

İftar programı sonrası borsa yönet�c�ler� ve borsa 
üyeler�, İlçe Beled�ye BaşkanıNecmett�n Mermer �le 
�st�şarelerde bulundu.
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Borsa Yönet�m� Yıldızel�'ndek� Üyelerle İftarda B�r Araya Geld�

S�vas T�caret Borsası yönet�c�ler�, Yıldızel� 
�lçes�ndek� üyeler� �le �ftar programında b�r araya 
geld�.

S�vas T�caret Borsası'nın ev sah�pl�ğ�nde 
düzenlenen �ftar yemeğ�; S�vas T�caret Borsası 
Başkanı Abdulkad�r Hastaoğlu, Mecl�s Üyeler� ve 
Yıldızel� �lçes�nde bulunan borsa üyeler�n�n 
katılımıyla gerçekleşt�.

S�vas T�caret Borsası Başkanı Abdulkad�r 
Hastaoğlu yaptığı konuşmasında katılımcılara 
teşekkür ett�.Başkan Hastaoğlu; “Ramazan ayının 
bolluk ve bereket get�rmes�n� d�leyerek, s�zlerle b�r 
araya geld�ğ�m�z b�rl�k ve beraberl�ğ�m�ze ves�le 
olan bu mübarek ayın hep�m�ze bereket ve huzur 
get�rmes�n�, kardeşl�k duygularımızı 
güçlend�rmes�n� ve tüm �nsanlığa hayırlı olmasını 
d�l�yorum.

Hep�n�ze şahsım ve Mecl�s Üyes� arkadaşlarım 
adına katılımlarınızdan dolayı teşekkür eder�m. 
B�ld�ğ�n�z g�b� bu dönem borsamızın seç�mler� var. 
Demokras� gereğ� borsamıza üye olan herkes aday 
olab�l�r. B�zlerde yen�den adayız ve s�z değerl� 
üyeler�m�z�n destekler�n� bekl�yoruz” ded�.



Borsa Gemerek İlçes�nde İftar Yemeğ� Düzenled�

S�vas T�caret Borsası (STB) yönet�c�ler�, Gemerek 
�lçes�ndek� üyeler� ve �lçe protokolü �le �ftar 
programında b�r araya geld�.

S�vas T�caret Borsası'nın geleneksel �ftar 
programına Beled�ye Başkan Vek�l� Yalçın 
Akgün,S�vas T�caret Borsası Mecl�s Başkanı İhsan 
Aksoy, Yönet�m Kurulu Başkanı Abdulkad�r 
Hastaoğlu,Mecl�s Üyeler� ve Gemerek'te bulunan 
T�caret Borsası üyeler� katıldı.

Gemerek �lçes�nde gerçekleşt�r�len �ftar yemeğ�nde 
konuşan S�vas T�caret Borsası Başkanı Abdulkad�r 
Hastaoğlu, "B�rl�k ve beraberl�ğ�n yanı sıra 
paylaşmanın önem�n�n daha fazla h�ssed�ld�ğ� 
bugünlerde, Gemerek �lçem�zde organ�ze ett�ğ�m�z 
bu �ftar programına ev sah�pl�ğ�n� yapıyor olmaktan 
çok mutluyuz." değerlend�rmes�ne yer ver�ld�;

İftar yemeğ�n�n ardından kısa b�r konuşma yapan 
BaşkanHastaoğlu, "S�vas T�caret Borsası'nın 
mecl�s�nden yönet�m kuruluna kadar bütün 
organlarıyla öncel�ğ�m�z her zaman üyeler�m�z ve 
S�vas'ımızdır. S�vas Merkezde başlattığımız �ftar

 programımızı, Şarkışla,Suşehr�, Gürün, Altınyayla, 
Yıldızel� ve bugünde Gemerek'te devam ett�r�yoruz. 
Daha sonra sırasıyla Kangal ve Zara �lçes�ndek� 
ver�lecek olan �ftar yemeğ� �le sonlandıracağız. Her 
zaman olduğu g�b� bugünde b�zler� yalnız 
bırakmayan ve b�zler� onurlandıran s�z değerl� 
üyeler�m�ze b�r kez daha teşekkür ed�yoruz" 
�fadeler�n� kullandı.

Burada herkes�n ülke ekonom�s�ne katkı sağlamak 
�ç�n çalıştığını �fade eden Başkan Hastaoğlu, 
sözler�n� şu şek�lde sürdürdü, "B�rl�k ve beraberl�ğ�n 
yanı sıra paylaşmanın önem�n�n daha fazla 
h�ssed�ld�ğ� bugünlerde şükürler olsun k� bu akşam 
da burada hep b�rl�ktey�z. Allah b�rl�k ve 
beraberl�ğ�m�z� bozmasın. Bu akşam bu 
beraberl�ğ�n güzel b�r örneğ�n� serg�l�yoruz. Bu 
ves�le �le mübarek ramazan ayınızı b�r kez daha 
tebr�k ed�yor, sağlık, mutluluk ve esenl�kler d�leğ�yle 
bayramınızı da ş�md�den kutluyorum" ded�.
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S�vas T�caret Borsası Kangal İlçes�ndek� Üyeler�n� İftarda 
Buluşturdu

S�vas T�caret Borsası'nın (STB) Kangal �lçes�nde 
gerçekleşt�r�len geleneksel �ftar programına, S�vas 
T�caret Borsası Mecl�s Başkanı İhsan Aksoy, 
Yönet�m Kurulu Başkanı Abdulkad�r 
Hastaoğlu,Borsa Mecl�s Üyeler� ve Kangal 
�lçes�nde bulunan borsa üyeler� katıldı.

İftar programının açılışında konuşan Başkan 
Abdulkad�r Hastaoğlu,amaçlarının S�vas T�caret 
Borsasıolarak Mecl�s Üyeler� �le Kangal'dak� borsa 
üyeler�n� b�r araya get�rmek ve kaynaştırmak 
olduğunu �fade ett�.

Başkan Hastaoğlu; “İslam�yet'�n ve �nancımızın 
güzel b�r yansıması olan �ftar sofraları, aslında tüm 
�nsanlar arasında kardeşl�k ve dostluğun 
gel�şmes�ne, b�rl�ğ�m�z�n güçlenmes�ne ves�le olan 
çok öneml� buluşma mekânlarıdır. Hayata 
geç�rmeye çalıştığımız tüm projelerde öncel�ğ�m�z 
s�z değerl� üyeler�m�z olmak üzere, şehr�m�z ve

ülkem�z �ç�n her zaman daha �y�s�n� yapmaya 
çalıştık ve bundan sonra da yapmaya devam 
edeceğ�z. Elbette k� s�zler�n desteğ�yle bunu 
yapab�ld�ğ�m�z� görmek, b�zler� son derece mutlu 
etmekted�r" ded�.



Borsa Zara İlçes�ndek� Üyelerle İftarda B�r Araya Geld�

B�rl�k ve beraberl�kler�n pek�şt�ğ� mübarek ramazan 
ayı münasebet� �le S�vas T�caret Borsası'nın 
geleneksel olarak düzenlemekte oldukları �ftar 
yemekler�n�n sonuncusu Zara �lçes�nde yapıldı.

Zara �lçes�nde düzenlenen �ftar programına; Zara 
Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, S�vas T�caret 
Borsası Başkanı Abdulkad�r Hastaoğlu, Mecl�s 
Üyeler� ve Zara �lçes�nde bulunan borsa üyeler� 
katıldı. 

S�vas T�caret Borsası Başkanı Abdulkad�r 
Hastaoğlu, yemek sonrasında yaptığı 
konuşmasında öncel�kle tüm üyeler�n on b�r ayın 
sultanı mübarek Ramazan-ı şer�fler�n� kutlayarak 
sözler�ne başladı.

Başkan Hastaoğlu; “İslam�yet'�n ve �nancımızın 
güzel b�r yansıması olan �ftar sofraları, aslında tüm 
�nsanlar arasında kardeşl�k ve dostluğun 
gel�şmes�ne, b�rl�ğ�m�z�n güçlenmes�ne ves�le olan 
çok öneml� buluşma mekânlarıdır. Bugün de bu 
bağlamda, s�z değerl� üyeler�m�z �le �ftar 
programındab�r araya gelmekten büyük b�r

mutluluk duyuyorum. Mübarek Ramazan ayının 
tüm İslam âlem�ne hayırlı ve bereketl� olmasını 
d�l�yorum. Bu b�rl�k ve beraberl�ğ�n b�zler� daha da 
başarılı kılacağına �nanmakla b�rl�kte yen�l�kler� de 
beraber�nde get�rd�ğ�n� bel�rtmek �st�yorum ve 
katılımlarınızdan dolayı s�zlere  teşekkür ed�yorum” 
şekl�nde konuştu.

İftar yemeğ�n�n sonunda Zara Kaymakamı 
Kızılgüneş ve Borsa yönet�c�ler�, Zara �lçes�ndek� 
üyeler� �le sohbet ederek sorunlarını d�nley�p görüş 
alışver�ş�nde bulundular.

1.7 Üye İl�şk�ler�

53



1.7 Üye İl�şk�ler�

54

Borsa Yönet�c�ler� Üyeler�n� Z�yaret Ett�

S�vas T�caret Borsası yönet�c�ler�nden oluşan heyet 
Toptancılar S�tes�, Toptancılar Sebze Hal�, Yen� 
Buğday Pazarı, Organ�ze Sanay� Bölges� ve Şeh�r 
Merkez�nde bulunan üyeler� z�yaret ett�.

S�vas T�caret Borsası Başkanı Abdulkad�r 
Hastaoğlu, Mecl�s Başkanı İhsan Aksoy, Yönet�m 
Kurulu ve Mecl�s Üyeler� �le b�rl�kte S�vas 
merkez�nde bulunan çeş�tl� meslek guruplarına 
mensup üyeler�n� z�yaret ett�.

S�vas T�caret Borsası Başkanı Hastaoğlu, 
Ramazan Ayı �çer�s�nde Borsa Mecl�s Üyeler� �le 
b�rl�kte şeh�r merkez�nde bulunan borsaya kayıtlı 
olan üyelere, esnaf ve tüccarlarlara z�yaretlerde 
bulunduklarını bel�rtt�.

Başkan Hastaoğlu; “Şeh�r merkez�nde bulunan 
üyeler�m�z� z�yaret ederek onlarla f�k�r alışver�ş�nde 
bulunduk. Z�yaret�m�z esnasında üyeler�m�z�n 
sorunlarını d�nleyerek �stek ve öner�ler�n� aldık. 
Borsamızın yapmış olduğu çalışmalar hakkında 
üyeler�m�z� b�lg�lend�rd�k ve 7 Haz�ran Çarşamba 
günü düzenleyeceğ�m�z �ftar programına davet

ett�k.. Yönet�m Kurulu ve Mecl�s Üyeler�m�zle 
b�rl�kte ramazan ayı �çer�s�nde Borsamıza kayıtlı 
olan �lçelerdek� üyeler�m�zle düzenleyeceğ�m�z �ftar 
programlarında da b�r araya geleceğ�z. " �fadeler�n� 
kullandı.



Kal�te Yönet�m�

S�vas T�caret Borsası 25 Mart 2014 tar�hler�nde yapılan TS EN ISO 9001:2000 Kal�te S�stem Belgelend�rme 
Tetk�k� net�ces�nde, belge almaya hak kazanmış olup, faal�yetler�n� standardın ön gördüğü şartlara uygun 
olarak b�r kal�te yönet�m s�stem� oluşturmuştur ve bu Kal�te Yönet�m S�stem�n�; Kal�te El K�tabı, Prosedürler 
ve Destek Dokümanları �le dokümante etm�şt�r.

24 Kasım 2015 tar�h�nde gerçekleşt�r�len Akred�tasyon Denet�m� net�ces�nde �se; “B Sınıfı Borsa” olmaya 
hak kazanmıştır.

TS EN ISO 9001:2008 standardı çerçeves�nde belgelend�rme kuruluşu olarak Türk Loydu �le çalışma kararı 
alınmıştır.

Borsamız 25 Mart 2017 tar�h�nde gerçekleşt�r�len TSE EN ISO 9001 Kal�te Yönet�m� S�stem� belge yen�leme 
denet�m�n� başarı �le geçerek kal�te belges�n� 3 yıl daha uzattı.

1.8 Kal�te Yönet�m�
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Borsamız Akred�tasyon ve Stratej�k Planlama Eğ�t�m�ne Katıldı

S�vas T�caret Borsası Genel Sekreter� Sema 
Görcün ve Akred�tasyon Sorumlusu Ahmet 
Kaçmaz, TOBB tarafından gerçekleşt�r�len 
Akred�tasyon Kılavuzu Rev�zyonu ve Stratej�k 
Planlama eğ�t�mler�ne katıldı.

178 Akred�te Oda/Borsanın davet ed�ld�ğ� eğ�t�m�n 
b�r�nc� gününde, Akred�tasyon Kılavuzunda yapılan 
yen�lenme çalışmaları başlığı adı altında; 
Akred�tasyon Standardının 14 temel kr�ter�ne 
�l�şk�n Puanlama S�stem� hakkında detayları 
anlatıldı.  Eğ�t�mde ayrıca, Gel�şt�rme Z�yaretler� ve 
Denet�mler, Karar Süreçler� ve Akred�tasyon 
Standardında yer alan Borsacılık Faal�yetler� 
kr�ter�ne �l�şk�n yapılan değ�ş�kl�kler hakkında da 
b�lg� ver�ld�.

Yen� Puanlama S�stem�ne göre Akred�te Odalar ve 
Borsalar, kr�ter katsayıları �le puan ağırlıkları, 
Akred�tasyon Kurulunca onaylanan ve bağımsız 
denetç� kuruluşlarca kontroller� gerçekleşt�r�len 
103 alt kr�terden tek tek puanlanarak akred�tasyon 
statüsü kazanab�l�yor.

Stratej�k Planlama çalışmalarıyla sürdürülen 
eğ�t�m�n �k�nc� gününde �se; V�zyon oluşturma, 
Stratej�k Amaç ve Hedef Bel�rleme, Stratej� 
Gel�şt�rme, Kaynak Anal�z� ve Yönet�m� konularında 
sunumlar yapıldı.



S�vas T�caret Borsası'nda “Borsa Mevzuatı ve Oryantasyon” 
Eğ�t�m Sem�ner� Düzenled�
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S�vas T�caret Borsası yönet�m kurulu ve mecl�s 
üyeler�ne yönel�k eğ�t�m düzenlend�.

S�vas T�caret Borsası, Akred�tasyon çalışmaları 
kapsamında Borsa Mecl�s Üyeler�ne yönel�k Baş 
Tetk�kç� Mehmet Besleme tarafından Borsa 
Mevzuatı, Akred�tasyon B�lg�lend�rme ve 
Oryantasyon sürec� hakkında eğ�t�m sem�ner� 
düzenlend�.

S�vas T�caret Borsası Akred�tasyon çalışmaları 
kapsamında düzenlenen ´Borsa Mevzuatı ve 
Oryantasyon´ eğ�t�m sem�ner�, S�vas T�caret 
Borsası Başkanı Abdulkad�r Hastaoğlu, Mecl�s 
Başkanı İhsan Aksoy, Yönet�m Kurulu Üyeler�, 
Mecl�s Üyeler� ve Genel Sekreter Sema Görcün'ün 
katılımıyla gerçekleşt�r�ld�.

“Yen� Dönem, Yen� Yönet�m, 5 Yıldızlı H�zmet” 
anlayışıyla TS ISO 9001 Kal�te Yönet�m S�stemler� 
belges�n� alarak Akred�te Borsalar arasına g�ren 
S�vas T�caret Borsası, Akred�tasyon çalışmaları 
kapsamında Borsa Mecl�s Üyeler� ve Yönet�m 
Kurulu üyeler�ne Eğ�t�mc� Mehmet Besleme 
tarafından Mecl�s Toplantı Salonunda Oryantasyon 
Eğ�t�m� ver�ld�.

Eğ�t�mde Borsa Mecl�s� ve Yönet�m Kurulu 
üyeler�ne; 5174 Sayılı Odalar Ve Borsalar Kanunu, 
T�caret Borsasının Görevler�, Borsalarda Tesc�l, 
Borsa Muamelat Yönetmel�ğ�, TOBB İle Odalar ve 
Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmel�ğ� ve 
Akred�tasyon S�stem� konularında b�lg�ler ver�ld�. 

Üye memnun�yet�n�n en önde gelen 
öncel�kler�nden b�r� olduğuna vurgu yapan S�vas 
T�caret Borsası (STB) Yönet�m Kurulu Başkanı 
Abdulkad�r Hastaoğlu, geleneksel metotlarla üye 
beklent�ler�n� karşılamaya çalışmanın günümüzde 
yeterl� olmadığını söyled�. Üyeler�ne daha �y� 
h�zmet sunab�lmek adına sürekl� eğ�t�mler organ�ze 
ett�kler�n� bel�rten Başkan Hastaoğlu, “Türk�ye 
Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� Akred�tasyon S�stem� de 
bunlardan b�r�. Akred�tasyon çalışmaları 
kapsamında düzenlenen eğ�t�mler sonucunda 
s�steme layık b�r şek�lde memnun�yet odaklı 
çalışmalarımıza devam edeceğ�z” d�ye konuştu.
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Borsa Personel�ne TS ISO 10002 Müşter� Memnun�yet� Eğ�t�m� 
Ver�ld�

S�vas T�caret Borsası personel�ne yönel�k, “TS 
ISO/10002 Müşter� Memnun�yet� ve Ş�kâyet 
Yönet�m S�stem� Eğ�t�m�” ver�ld�. 

Baş Denetç� Mehmet Besleme tarafından, S�vas 
T�caret Borsası (STB) personel�ne, 'TS ISO/10002 
Müşter� Memnun�yet� ve Ş�kâyet Yönet�m S�stem� 
Eğ�t�m�' ver�ld�. Mecl�s Toplantı salonunda 
gerçekleşt�r�len eğ�t�m�n açılışında konuşan Baş 
Denetç� ve Eğ�tmen Mehmet Besleme, ISO 10002 
standardının; müşter� ş�kâyet� alındığında s�stem�n 
nasıl yönet�lmes� gerekt�ğ�n�, ş�kâyetten 
kaynaklanan müşter� memnun�yets�zl�ğ�n� 
memnun�yete dönüştürmen�n yollarını, 
müşter�ler�ne beklent�ler�n�n de ötes�nde h�zmet 
vermey� arzulayan kurumlara ve ş�rketlere 
kılavuzluk eden b�r standart olduğunu söyled�.

TS ISO/10002'n�n müşter�ler�n beklent�ler�n�n 
ötes�nde h�zmet vermey� �steyen tüm kuruluşları 
�lg�lend�rd�ğ�n� bel�rten Mehmet Besleme, “TS 
ISO/10002 Müşter� Memnun�yet� ve Ş�kâyet 
Yönet�m S�stem�, müşter� ş�kâyet�yle karşılaşılan 
durumlarda kuruluşlara nasıl davranmaları 
gerekt�ğ�ne da�r yol göster�r. Kuruluşlara, müşter�yle 
yaşanan b�r olay sonrasında rehberl�k eder. 
Müşter�yle yaşanan sıkıntıların en ad�l şek�lde ele 
alınmasını sağlar. Ş�kâyetlerden ders çıkarılarak 
�y�leşt�rmeye açık alanların tesp�t ed�lmes�n� sağlar. 
Müşter� beklent�ler�n�n ötes�ne geçmek �steyen 
özel, kamu kuruluşu veya gönüllülük esasına dayalı 
sektörler, bu s�stem� uygulayab�l�rler” ded�.



S�vas T�caret Borsası Kıyaslama Çalışması Yaptı
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S�vas T�caret Borsası (STB) personeller�, 
akred�tasyon s�stem� çerçeves�nde kıyaslama 
çalışmalarında bulunmak üzere Gaz�antep ve 
Şanlıurfa T�caret Borsalarında �ncelemelerde 
bulundu.

H�zmet Kal�tes�n� Avrupa standartlarına taşıyarak 
2015 yılında (TOBB)  Oda/Borsa Akred�tasyon 
S�stem� kapsamında 'B sınıfı' akred�te borsa 
olmaya hak kazanan S�vas T�caret Borsası, 'Temel 
Yeterl�l�kler' ve 'Temel H�zmetler' konularında 
kıyaslama çalışmaları yapmak, �k�l� �şb�rl�ğ�n� 
artırmak amacıyla Gaz�antep ve Şanlıurfa T�caret 
Borsalarına z�yaret düzenled�.

S�vas T�caret Borsası Genel Sekreter Yardımcısı 
Ahmet Kaçmaz ve akred�tasyon sürec�n� yürüten 
personeller�n katılımıyla gerçekleşt�r�len kıyaslama 
toplantılarının �lk� Gaz�antep T�caret Borsasında 
yapıldı. STB'n�n akred�tasyon s�stem� kapsamında 
gerçekleşt�rd�ğ� kıyaslama toplantılarının son 
durağı �se Şanlıurfa T�caret Borsası oldu.

Gerçekleşt�r�len kıyaslama toplantılarında; 
borsaların faal�yetler�, projeler�, akred�tasyon 
çalışmaları ve �y� uygulamalar konusunda karşılıklı 
f�k�r alış-ver�ş�nde bulunuldu. S�vas T�caret Borsası 
�le Gaz�antep ve Şanlıurfa T�caret Borsaları 
arasındak� uygulama farklılıkları yer�nde görülerek, 
personeller arasında �st�şareler yapıldı.
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Borsa Akred�tasyon Gözden Geç�rme Denet�m�nden Geçt�

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�'n�n (TOBB), 2001 
yılında İng�ltere Odalar B�rl�ğ� �le b�rl�kte yürütmeye 
başladığı Oda-Borsa Akred�tasyon S�stem�'ne dah�l 
olarak B sınıfı akred�tasyon belges�n� almış olan 
S�vas T�caret Borsası Akred�tasyon gözden 
geç�rme denet�m�nden geçt�.

S�vas T�caret Borsası'nın çalışmalarını, üyeler�ne 
verd�ğ� h�zmetler�, �nsan kaynaklarını, akred�tasyon 
s�stem�yle �lg�l� yeterl�l�kler�n� değerlend�ren Türk 
Loydu Denetç�s� Savaş Tatıl'ı, S�vas T�caret Borsası 
Başkanı Abdulkad�r Hastaoğlu, Yönet�m Kurulu 
Üyes� Tarık Günhan, Genel Sekreter Sema Görcün 
ve borsa personel� karşıladı. Borsa h�zmetler�n�n 
gözden geç�r�ld�ğ� denet�m sonrasında tesp�t ed�len 
eks�kl�kler�n 2018 yılı �çer�s�nde gerçekleşt�r�lecek 
olan belge yen�leme denet�m�ne kadar g�der�lmes� 
tavs�ye ed�ld�.

S�vas T�caret Borsası Başkanı Abdulkad�r 
Hastaoğlu, Akred�te Borsa olarak üyeler�ne 5 
yıldızlı h�zmet verd�kler�n� bel�rterek, “Akred�tasyon 
S�stem� çalışmaları kapsamında Türk Loydu 
tarafından borsamıza gel�şt�rme z�yaret� 
gerçekleşt�r�lm�şt�r. Bu süreçte Yönet�m Kurulu 
Üyeler�m�z, Mecl�s Üyeler�m�z ve Personel�m�zle 
b�rl�kte çalışmalarımızı sürdürmektey�z. Yol 
har�tamızı hep b�rl�kte hazırladık. B sınıfı Akred�te 
Borsa olmamızda herkes�n büyük payı var. Emeğ� 
geçenlere teşekkür ed�yorum. 2018 yılı �çer�s�nde 
gerçekleşt�r�lecek olan Akred�tasyon Belge 
Yen�leme Denet�m�n� de başarıyla geçerek 
üyeler�m�ze daha �y� h�zmet sunmayı amaçlıyoruz.” 
açıklamasında bulundu.



Üyelere Gönder�len SMS Anal�z�
Üyeler�m�ze b�lg�lend�rme amaçlı olarak 2016 yılında 83995 adet SMS, 2017 yılın �çer�s�nde

�se 107852 adet SMS gönder�lm�şt�r. Aylar �t�bar� �le gönder�len SMS sayıları tabloda bel�rt�lm�şt�r.

İlet�ş�m Ağı

Borsamız faal�yetler�ne yönel�k olarak b�r “Etk�nl�k Takv�m�” oluşturulmuş olup resm� web s�tem�zde 
yayınlanmaktadır.

Duyurular ve b�lg�lend�rmeler SMS yolu �le üyeler�m�zle paylaşılmaktadır.

2.1 İlet�ş�m Ağı
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Pol�t�ka Tems�l

Günümüzde modern yönet�mler�n temel 
özell�kler�nden b�r�s� s�v�l toplum kuruluşlarının 
karar alma sürec�n�n her aşamasına katılımının 
sağlanmış olmasıdır. S�v�l toplumun kararalma 
sürec�ndek� aktörler� etk�lemede kullandığı 
yöntemlerden b�r�s�de lob�c�l�kfaal�yetler�d�r. 
Lob�c�l�k faal�yetler� karar verme süreçler�n� 
etk�leme ve yönlend�rmestratej�s�d�r. Lob�c�l�k 
faal�yetler�n�n başarılı olab�lmes� tek başına yapılan 
çalışmalarla değ�ltoplu b�r b�l�nçle organ�ze 
çalışmalarla mümkündür.

Lob�c�l�k doğrudan ve dolaylı olmak üzere �k� 
şek�lde yapılmaktadır. Doğrudan 
lob�c�l�kfaal�yet�nde karar alıcılar �le doğrudan 
temasa geçmek asıldır. Yüz yüze görüşme, b�lg� 
sunma,kom�te oturumları, mektup gönderme, 
halkla �l�şk�ler çalışması yapma, lob�ler 
arasında�şb�rl�ğ� ve koal�syonlar �se lob�ler�n 
kullandığı dolaylı yöntemlerden bazılarıdır.

S�vas T�caret Borsası üyeler�n�n menfaatler� 
doğrultusunda lob�c�l�k faal�yetler�n� 
sürdürmekted�r.



KKYDP Projeler�n�n Değerlend�r�lmes�ne Başlandı
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Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmes� 
Programı Çerçeves�nde Tarıma Dayalı Yatırımların 
Desteklenmes� Tebl�ğ� (2016/37) 21.10.2016 
tar�h�nde 29864 sayılı resm� gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe g�rm�şt�r. Kom�syon �lk 
toplantısını; Val� Yardımcısı Z�hn� YILDIZHAN 
başkanlığında Kom�syon Üyeler� S�vas T�caret 
Borsası Başkanı Abdulkad�r Hastaoğlu ve Z�raat 
Odası Başkanı Hacı Çet�ndağ'ında katılımı �le S�vas 
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Toplantı 
Salonunda gerçekleşt�r�ld�.

Toplantıda Val� Yardımcısı Sayın Z�hn� YILDIZHAN 
yaptığı açıklamada ; ''Bugün toplantımızda, 2017 
Yılı KKYDP 11.etap kapsamında 38 proje 
başvurusu bulunan �l�m�zde toplam yatırım 
tutarının 44.786.889,58 TL olup talep ed�len h�be 
tutarının 20.589.113,53 TL olduğunu öğrend�m, 
bu projeler�n �l�m�zde �st�hdama ve ekonom�ye 
büyük katkılar sunacağını düşünüyor, projeler�n 
�l�m�ze ve yatırımcılara hayırlı olmasını d�l�yorum '' 
ded�.

İl Müdürü Sey�t YILDIZ toplantıda yaptığı 
açıklamada; "Bakanlığımız tarafından uygulanan 
ve genel bütçeden desteklenen Kırsal Kalkınma 
Yatırımlarının Desteklenmes� Programı Tarıma 
Dayalı Ekonom�k Yatırımlar kapsamında S�vas'ta 
toplam 125 proje desteklenm�ş ve 1310 k�ş�ye 
�st�hdam sağlanmıştır. 125 proje �ç�n Bakanlığımız 
34.971.855 TL h�be ödemes� yaparak �l�m�ze 
toplam 71.930.357 TL yatırım yapılmasına katkıda 
bulunmuştur. Bu Tes�sler�n 90 tanes� yen� yatırım 
tes�s� olarak yapılmış, 28 adet teknoloj� yen�leme ve 
kapas�te artırımı, 6 proje tamamlama yatırımı ve 1 
adet basınçlı sulama olmak üzere gerçekleşm�şt�r.  

KKYDP 11.etap kapsamında 38 proje başvuru 
alınan �l�m�zde toplam yatırım tutarı  
44.786.889,58 TL olup talep ed�len h�be tutarı 
20.589.113,53 TL d�r." ded�.



S�vas T�caret Borsası Başkanı Abdulkad�r 
Hastaoğlu, Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� 
(TOBB)'n�n Körfez İşb�rl�ğ� Konsey� ülkeler�ne 
dönük faal�yetler� çerçeves�nde, TOBB Başkanı M. 
R�fat H�sarcıklıoğlu'nun başkanlığında özel sektör 
heyet� �le Katar'da gerçekleşt�r�len programa 
katıldı. TOBB-Katar T�caret ve Sanay� Odası 
�şb�rl�ğ�ndek� 2. Kob�ler Konferansı Katar'ın 
başkent� Doha'da, Katar Başbakanı Sha�kh 
Abdullah b�n Nasser b�n Khal�fa Al Than�'n�n 
h�mayeler�nde düzenlend�.

B�l�nd�ğ� g�b�, Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� 
tarafından Körfez İşb�rl�ğ� ülkeler�n�n tamamını 
kapsayan ve Başkan Hastaoğlu'nun da katıldığı 
“Türk�ye-Körfez İş ve Yatırım Forumu”, 1-2 Kasım 
2016 tar�h�nde Bahreyn'de gerçekleşt�r�lm�ş; 
Gümrük ve T�caret Bakanı Sayın Bülent 
Tüfenkç�'n�n de katıldığı Foruma Türk�ye'den ve 
Körfez İşb�rl�ğ� Konsey� üyes� altı ülkeden yaklaşık 
700 f�rma tems�lc�s� �şt�rak etm�şt�.

Bu defa Katar'da gerçekleşt�r�len Program 
kapsamında,  e-t�caret, yatırımların f�nansmanı, 
g�r�ş�mc�l�k, yen�l�k, teknoloj�n�n artırılması ve tarım 
konulu paneller�n yer alacağı “2017 2. KOBİ
Konferansı” �le tarım ve gıda, yen�leneb�l�r enerj�, 
petrol ve gaz, �nşaat ve altyapı, �nşaat malzemeler�, 
sağlık, �laç ve sağlık ek�pmanları, mak�ne ve  

teçh�zat başta olmak üzere çeş�tl� sektörlerde Türk 
ve Katar f�rmaları arasında �k�l� görüşmeler (B2B) 
yapılacakProgram kapsamında ayrıca, 18 Ocak 
Çarşamba günü “saha z�yaretler�” de 
gerçekleşt�r�lecekt�r.

-Katar, dünyanın en yüksek k�ş� başı gel�re sah�p 
ülkes�

2,5 m�lyon nüfusa sah�p Katar, satın alma gücü 
par�tes�ne göre,  dünyanın en yüksek k�ş� başı m�ll� 
gel�r�ne sah�p ülkes� olarak d�kkat çek�yor.

Doğal kaynak zeng�n� olan Ülke, dünyanın en 
büyük doğal gaz rezervler�ne sah�p. Katar, 2030 
v�zyonu �le doğal kaynaklara dayalı ekonom�s�n� 
b�lg�ye dayalı ekonom� hal�ne dönüştürmey� 
hedefl�yor.

Katar, 2022 dünya futbol şamp�yonasına da ev 
sah�pl�ğ� yapacak. Özell�kle altyapı ve �nşaat 
sektörler�nde Türk f�rmaları Katar'da öneml� 
projelere �mza atmıştır.

Türk f�rmaları Katar'da 13,7 m�lyar dolar tutarında, 
toplam 124 projey� başarıyla gerçekleşt�rm�şt�r. 
Katar, Türk müteahh�tl�k f�rmalarının Ortadoğu'da 
üçüncü, dünyada �se yed�nc� büyük pazarını 
oluşturuyor.

Başkan Hastaoğlu Katar Programına Katıldı
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S�vas T�caret Borsası'nın Şeyhşam�l OSB yayındak� 
alanda yapacağı Kaba Yem ve Ot Borsası �le Yen� 
Buğday Pazarı yapımı �ç�n yer tesp�t çalışmaları 
devam ed�yor.

S�vas Beled�yes� �le yapılan ortak çalışmalar 
net�ces�nde Klavuz Mahalles� 80. Yıl Bulvarı 
üzer�nde bulunan Şeyhşam�l OSB yanında k� araz� 
bel�rlenm�şt�r. S�vas T�caret Borsası Başkanı 
Abdulkad�r Hastaoğlu, talep d�len yer �le alakalı 
olarak Şeh�r Plancısı Taha Fazıl Çoşkun tarafından 
yapılan çalışmalar hakkında S�vas Beled�ye 
Başkanı Sam� Aydın'a b�lg�ler verd�. Tesp�t ed�len 
araz�ye a�t �mar planı üzer�nde f�k�r alışver�ş�nde 
bulunuldu.

Hayvancılık sektörünün kal�tel� kaba yem 
�ht�yacının karşılanması �ç�n �l�m�zde kurulacak olan 
Kaba Yem ve Ot Borsası �le Üret�len yem 
b�tk�ler�n�n değer�nde pazarlanması ve tak�p �mkânı 
sağlanacaktır. Bu proje, �l�m�zdek� hayvan 
sayılarında ve hayvansal ürünlerde öneml� artışlar 
meydana get�rerek, köylerden kente göçü önleme 
noktasında büyük rol oynayacaktır.

Kaba Yem ve Ot Borsası Projes� �le Borsa H�zmet 
B�nası, Hububat ve Kaba Yem Satış Salonları, 
Laboratuvar, Kantar, Sosyal Tes�sler ve Yen� 
Buğday Pazarı'nın bu bölgeye yapılması 
planlanmaktadır.



Başkanlar Kurulu Yen� Hedefler� Bel�rled�

S�vas T�caret ve Sanay� Odası öncülüğünde 38 s�v�l 
toplum kuruluşunun katılımıyla oluşturulan 
Başkanlar Kurulu, 2017 yılı Genel ve Yerel Projeler� 
bel�rlemek üzere toplandı.

S�vas'ın öncel�kler�n� ve sorunlarını tesp�t etmek 
üzere 30'uncu kez b�r araya gelen kurulda konuşan 
Başkan Osman Yıldırım, “Amacımız yaşanab�l�r, 
yatırım yapılab�l�r, göçü önlem�ş ve her açıdan 
gel�şm�ş b�r S�vas. Başkanlarımız �le S�vas'ın yol 
har�tasını çıkarıyoruz. Gündem� bel�rl�yoruz” ded�.

TÜİK'�n araştırmasına göre S�vas'ın s�v�l toplumun 
yönet�me katılım oranında Türk�ye'de 3'üncü sırada 
olmasında Başkanlar Kurulunun önem�ne d�kkat 
çeken Yıldırım, “Ortak hareket etme kültürümüz 
gel�şm�ş durumda. Başkanlar Kurulumuz �le 
S�vas'ın bütün konularını görüşüyoruz. 2002 
yılından bugüne kadar 30 kez farklı konularda 
toplandık. Bölge müdürlükler�n�n kapatılmasından, 
2 Temmuz olaylarının kınanmasına, M�lletvek�l� ve 
Beled�ye Başkanı bel�rlenmes�nden hızlı tren 
güzergâhının bel�rlenmes�ne kadar görüşler�m�z� 
beyan ett�k. İl�m�zde toplanan Bakanlar Kuruluna 
öncel�kle 16 maddel�k sorunlarımızı �lett�k. 2023 yılı 
v�zyonumuzu bel�rled�k. S�vas'ın gel�ş�m�ne öneml� 
katkılar sunduk. Çünkü b�rl�ktel�ğ�n rahmet�ne 
�nanıyoruz” d�ye konuştu.

STK'ların en büyük yaptırımının öner� sunmak ve 
tak�p etmek olduğunu vurgulayan Yıldırım bunu şu 
örnekle açıkladı: “Bundan tam 14 yıl önce 2022 yılı 
kış ol�mp�yatlarına tal�p olduğumuzu 

açıkladığımızda bu f�k�r gar�psend�. O zamanlar  
tes�s�m�z dah� yoktu. Bugün yıldız dağı kayak 
merkez�m�z var. Çok güzel yatırımlar yapıldı. Bu �ş�n 
özel sektör el�yle marka b�r �s�mle �şlet�ld�ğ� takd�rde 
S�vas'a büyük katkısı olacağı �nancındayım.”

Yerel Projeler �çer�s�nde yer alan ve esk� Başbakan 
Ahmet Davutoğlu'na S�vas z�yaret�nde öncel�kl� 7 
sorun arasında �let�len “Esk� Stadyumun yer�n�n 
Beled�yeye devred�lmes�” konusu da toplantıda 
gen�ş yer buldu.

S�vas'ın yeş�l alana kavuşturulması gerekt�ğ�n�n 
kayded�ld�ğ� toplantıda M�marlar Odası Başkanı 
Serdar İnce, “S�vas, TOKİ'ye d�yet�n� fazlasıyla 
öded�. Esenyurt bölges�nde TOKİ'ye bedels�z yerler 
ver�ld�. Bunun karşısında esk� stadyumun yer�n�n 
Beled�yem�ze ver�lerek, yeş�l alan yapılmasını 
�st�yoruz. Adana, Mers�n, Esk�şeh�r, Bursa �ller� b�la 
bedel bunu başardı. B�zde başarab�l�r�z.”

Esk� Numune Hastanes�n�n bulunduğu yerleşkeye 
yapılması planlanan 7 b�n k�ş�l�k cam� yapılmasının 
yanlış olacağını söyled�. İnce, “Orada küçük b�r 
cadde var. B�n araç cenaze namazından sonra 
traf�ğe çıktığında yukarı tekke mezarlığına 
zamanında ulaşma şansı yok. Cam�ye karşı değ�l�z. 
Sadece yer seç�m� yanlış.  M�mar Odası olarak 
ayrıca esk� Numune Hastanes�n�n tesc�l�n� de 
yaptırmıştık.” ded�.
Başkanlar Kurulu üyeler�n�n gündem ve projeler 
hakkında sundukları öner�ler doğrultusunda 2017 
yılı genel ve yerel projeler� bel�rlenm�ş olacak.
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Borsa Yönet�c�ler� ”TOBB Ekonom� Şurası”na Katıldı
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S�vas T�caret Borsası Başkanı Abdulkad�r 
Hastaoğlu ve Mecl�s Başkanı İhsan Aksoy, TOBB 
Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu'nun ev sah�pl�ğ�nde 
düzenlenen Türk�ye Ekonom� Şurası'nda TOBB'a 
bağlı, T�caret, Sanay�, Borsa Konsey Başkanları, 
Oda ve Borsa Başkanları, Sektör Mecl�sler� 
Başkanları �le Organ�ze Sanay� Bölge tems�lc�ler� �le, 
Türk ekonom�s�ne �l�şk�n görüş ve öner�ler�n� 
Başbakan B�nal� Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep 
Tayy�p Erdoğan'a �lett�.

Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan Türk�ye 
Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Ekonom� 
Şurası'nda konuştu. Yükselen �şs�zl�ğ� düşürmek 
�ç�n çağrıda bulunan Erdoğan, bu çağrıyı 'm�ll� 
seferberl�k çağrısı' olarak n�telend�rd�. Erdoğan 
ayrıca, �st�hdam konusunda val�lere de kürsüden 
tal�mat verd�.

Bazı ş�rketlere �s�mler�n� vererek seslenen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyled�: ''Bu 
kahraman m�llete karşı borcumuzu ödeyeb�lmem�z 
�ç�n b�r fırsat var. O fırsat �st�hdamı artırarak son 
dönemde yen�den yüksel�şe geçen �şs�zl�ğ�n önüne 
geçmek. Ben tab� en az b�r derken dar kapas�tel� 
�şletmeler� kasted�yorum. Yüzlerce �şç� çalıştıran 
b�r� daha öneml� b�r katkı sağlayacak. Bu �ş�n 
bereket� var. Bu �ş� Konukoğlu açar, ardından 
Sabancı, Kale grubu gelecekt�r. Tab� Koç grubu 
burada boş durmayacak. Bakın buradan çağrıyı 
davet� yaptık.'’



‘MART SONUNA KADAR TAMAMLANSIN’

Mart ayı sonunda �şs�zl�ğ�n aşağıya çek�lmes� 
gerekt�ğ�n� söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
''Hep beraber el ele vermek suret�yle gec�kmeden 
süratle adımı atıp, eleman alımlarını başlatarak 
mart sonuna kadar Türk�ye bu konuda c�dd� b�r 
dönüşümü yakalamış olsun. Bunu s�zlerle özell�kle 
paylaşmayı m�ll� b�r seferberl�k �lanı olarak telakk� 
ed�yorum. Bu seferberl�ğ�n aktörler� olarak da 
s�zler� görüyorum.'' �fadeler�n� kullandı.

VALİLERE TALİMAT

''Bu sefer İnşaallah, 2010 - 2011'dek� rekoru da 
kıracağız. İnşallah, 2017 sonunda her �l�n her 
sektörün �st�hdam şamp�yonlarını 
ödüllend�receğ�z.'' �fadeler�yle yen� b�r �st�hdam 
rekoru �steyen Cumhurbaşkanı Erdoğan val�lere de 
tal�mat verd�.

Erdoğan ''Val�lere tal�matı ver�yorum. İst�hdam 
seferberl�ğ�ne, şeh�rler�m�z�n tamamı etk�n şek�lde 
katılacaktır. Başbakanımıza seslen�yorum, 
beled�yeler�m�z�n de bu �st�hdam seferberl�ğ�ne 
katkıda bulunmasının gereğ�n� �fade ed�yorum.'' 
şekl�nde konuştu.
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S�vas T�caret Borsası Başkanı Abdulkad�r 
Hastaoğlu ve Yönet�m Kurulu Üyeler�nden Oluşan 
Heyet, göreve yen� atanan Türk�ye İş Kurumu S�vas 
İl Müdürü H�kmet Canpolat'ı makamında  z�yaret 
ederek hayırlı olsun d�lekler�nde bulundu ve yen� 
görev�nde başarılar d�led�.

İŞKUR'un daha akt�f çalışmasının S�vas �ç�n büyük 
önem taşıyacağını bel�rten Başkan Abdulkad�r 
Hastaoğlu, “S�vas'ta İşkur Müdürlüğü �le uyumlu b�r 
çalışma �ç�ndey�z. İl�m�zde İşs�zl�k ve �st�hdam 
konusunda yapılan çalışmaları destekl�yoruz. 
Çünkü ne �ş olursa yaparım dönem� çok ger� de 
kaldı artık. İl�m�zde t�caret hacm�n�n ve üret�m�n 
artması �ç�n vasıflı ara eleman yet�şt�r�lmes� şarttır. 
Kal�tel� b�r �ş gücü olması �ç�n gençler�m�ze yönel�k 
projeler üretmel�y�z” ded�.

İŞKUR İl Müdürü H�kmet Canpolat �se “Başkan 
Hastaoğlu ve Yönet�m Kurulu Üyeler�n�n z�yaretler� 
b�zler� gururlandırdı. Göreve başladığım günden 
�t�baren sabahları kurum �şler�, öğleden sonra esnaf 
gez�ler�, Organ�ze Sanay� Bölges�ndek� fabr�kalar ve 
Kamu Kurumlarına �ade-� z�yaretler, akşamları da 

muhtarlardan aldığım b�lg�lere göre eş�mle b�rl�kte 
Şeh�t ve Gaz� yakınları, Emekl�ler, Asgar� ücretle 
çalışan ve �şs�z olan a�leler� z�yaret ed�yorum. İşkur 
olarak �st�hdamın yanı sıra �şç� ş�kâyetler�ne de 
bakıyoruz. İşyer� z�yaretler�nde �şç�n�n çalışma 
şartlarını yer�nde görmüş oluyorum” �fadeler�ne yer 
verd�.  
S�vas'tak� �şşs�zl�k rakamlarına değ�nen Canpolat; 
“S�vas ta b�ze kayıtlı �şs�z sayısı 24 b�n. 2016 yılı 
�çer�s�nde 36 b�n k�ş� �st�hdam ed�lm�ş. Ama 
Çalışma Bakanlığı hedef ver�ler�ne bakıldığı zaman 
b�z S�vas olarak 81 �l �çer�s�nde 79. sıradayız. Bunun 
sebeb� �se, S�vas ta İşkur İl Müdürlüğü olarak 50 
b�n k�ş�ye �ş ve meslek danışmanlığı verm�ş�z. 
Görüşme net�ces�nde �şe yerleşm�ş, fakat Mal� 
Müşav�rler Sosyal Güvenl�k Kurumu'na �şç� g�r�ş�n� 
yaparken İşkur İl Müdürlüğü'ne b�ld�rmed�ğ� �ç�n 
hala b�zde kayıtlı �şs�z olarak gözüküyor. 36 b�n k�ş� 
yer�ne 2 b�n 600 k�ş� �st�hdam ed�lm�ş gözüküyor. 
Bu ver�lere bakıldığı zaman Türk�ye sıralamasında 
�lk 5 arasına g�rmem�z gerek�rken son 5 arasında 
kalıyoruz. İŞKUR S�vas İl Müdürlüğü olarak �l�m�z�n 
�st�hdam yapısını �y�leşt�rmek ve �şs�z sayısını 
azaltmak �ç�n çalışmalarımıza aralıksız devam 
ed�yoruz” ded�.

Borsa Yönet�m� İşkur Müdürü Canpolat'ı Z�yaret Ett�
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sürdürüyoruz. İl�m�z�n kalkınması noktasında Val� 
Yardımcılarımızla her zaman d�yalog �çer�s�nde 
çalışmalarımızı sürdürmen�n gayret� �çer�s�ndey�z. 
Son Mülk� İdare Am�rler� kararnames� �le �l�m�ze 
atanan Val� Yardımcılarımız Z�hn� Yıldızhan ve Yel�z 
Yıldızhan'ın yen� görevler�n�n hayırlı olmasını 
temenn� ed�yorum" ded�.

Z�yaretten duydukları memnun�yet� d�le get�ren 
Val� Yardımcıları Z�hn� Yıldızhan ve Yel�z Yıldızhan 
�se çeş�tl� �llerde görev yaptıklarını fakat tar�h� ve 
kültürel yönden zeng�n b�r Anadolu kend� olan 
S�vas'ta görev yapmaktan mutlu olduklarını �fade 
ederek, z�yaretler�nden dolayı Başkan Hastaoğlu 
ve Yönet�m Kurulu Üyeler�ne teşekkür ett�.

S�vas T�caret Borsası (STB) Başkanı Abdulkad�r 
Hastaoğlu ve Yönet�m Kurulu Üyeler�, S�vas Val� 
Yardımcıları Z�hn� Yıldızhan ve Yel�z Yıldızhan'ı 
makamında z�yaret ederek yen� görevler�nde 
başarılar d�led�.

Val� Yardımcıları �le b�r süre sohbet eden S�vas 
T�caret Borsası Başkanı Abdulkad�r Hastaoğlu, 
Borsanın çalışmaları ve yen� kurulacak olan Ot 
Borsası hakkında b�lg�ler verd�. Başkan 
Hastaoğlu,"S�vas T�caret Borsası olarak başta S�vas 
Val�m�z Davut Gül olmak üzere d�ğer Kurum 
Müdürler�m�zle uyum �çer�s�nde çalışıyoruz. Val� 
Yardımcımız Sayın Z�hn� Yıldızhan �le b�rl�kte Gıda 
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bünyes�nde olan 
Tarım Kom�syonu'nda çalışmalarımızı

Borsa Yönet�m�nden Val� Yardımcılarına Z�yaret
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S�vas Val� Yardımcısı Z�hn� Yıldızhan başkanlığında, 
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sey�t Yıldız, 
S�vas T�caret Borsası Başkanı Abdulkad�r 
Hastaoğlu, Z�raat Odası Başkanı Hacı Çet�ndağ ve 
Tarım Kred� Kooperat�f� Bölge Müdürü İsma�l 
Köse'den oluşan heyet merkez� Erzurum'da 
bulunan Doğu Anadolu Projes� (DAP) Kalkınma 
İdares� Başkanlığını z�yaret ederek DAP Başkanı 
Adnan Dem�r �le görüştü.

S�vas Heyet� adına konuşma yapan S�vas Val� 
Yardımcısı Z�hn� Yıldızhan, S�vas'ın menfaatler� �ç�n 
bütün kurum ve kuruluşlarla �şb�rl�ğ� �ç�nde 
olduklarını kaydederek, S�vas'ın DAP kapsamına 
alınması �le DAP İdares�n�n S�vas'ın ve bölgen�n 
kalkınması noktasında çok öneml� b�r görev 
yüklend�ğ�n� söyled�. S�vas'ta tarım ve hayvancılığın 
gel�şmes� �ç�n hazırlanan projelerde DAP İdares�n�n 
desteğ�n� talep ett�.

Z�yaretten duyduğu memnun�yet� ve S�vas'ın 
ekonom�k kalkınmasıyla �lg�l� görüşler�n� d�le get�ren 
DAP Bölge Kalkınma İdares� Başkanı Adnan 
Dem�r, S�vas'ın gel�ş�p, kalkınması ve ekonom�k 
anlamda sıkıntılarını aşması �ç�n çaba gösteren 
S�vas heyet� �le �şb�rl�ğ�n� daha üst sev�yelere 
çıkarmaya hazır olduklarını �fade ett�. Bölgeler arası

gel�şm�şl�k farkının en az sev�yeye �nd�r�lmes� �ç�n 
S�vas'ta �lg�l� kurumlar �le her zaman kurumsal 
dayanışma ve �şb�rl�ğ� �çer�s�nde olduklarını 
vurguladı. 

S�vas heyet� �le DAP Başkanı Adnan Dem�r, 
Başkan Yardımcıları Mehmet Özdoğan ve Volkan 
Güler'�n katılımı �le gerçekleşt�r�len toplantıda; Gıda 
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan Koyun yapağısı toplama, tem�zleme ve 
yalıtım malzemes�ne dönüştürme projes�, B�tk� 
florası envanter çalışması, Arıcılık kapas�tes�n�n 
bel�rlenmes� ve gezg�n arıcılar �ç�n prefabr�k yapımı 
projes�, Sıvat (sulak) dağıtımı projes�, Yen� 
doğanlarda buzağı �shal� kaynaklı ölüm oranının 
azaltılması projes�, S�lajlık tr�t�kale tohum desteğ�, 
Havza bazlı büyük alanlarda bahçe tes�s�, Havza 
bazlı yem b�tk�ler� ek�m çalışmaları �le Et ve Süt 
Kurumu yanında yapılması planlanan hayvan 
pazarı ve S�vas T�caret Borsası'nın projes� olan ot 
borsası tes�s� yapımı �le �lg�l� çalışmalar hakkında 
değerlend�rmede bulunuldu.

S�vas heyet� tarafından DAP Başkanı Adnan 
Dem�r'e, S�vas'a has yöresel ürün ve el 
sanatlarından oluşan hed�yeler ver�ld�.

S�vas Heyet�nden DAP Başkanına Z�yaret
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S�vas Tarım Platformu Şubat Ayı Toplantısı Gerçekleşt�r�ld�
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Tarım Platformu Üyeler�, İl Özel İdares� Genel 
Sekreter� ve Val� Yardımcısı Mehmet Neb� Kaya �le 
tarım ve hayvancılık konularında 2017 yılında 
yapılması planlanan projeler, Sözleşmel� Bes�c�l�k ve 
DAP Desteklemeler� hakkında görüş alışver�ş�nde 
bulundu.

Tarım Platformu Üyeler� toplantıdan sonra kayak 
tes�s�n� gezerek yapılan çalışmalar hakkında 
Buruc�ye A.Ş Genel Müdürü Mustafa Altun'dan 
b�lg� aldı.

Tarım Platformu Üyeler� Şubat ayı toplantısı, S�vas 
İl Özel İdares� ev sah�pl�ğ�nde S�vas Yıldız Dağı Kış 
Sporları Tur�zm Merkez�'nde yapıldı.

Toplantı; S�vas İl Özel İdares� Genel Sekreter� 
Mehmet Neb� Kaya, S�vas İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürü Sey�t YILDIZ, S�vas T�caret 
Borsası Başkanı Abdulkad�r HASTAOĞLU, Z�raat 
Odası Başkanı Hacı ÇETİNDAĞ, S�vas Kırmızı Et 
Üret�c�ler� B�rl�ğ� Başkanı Çet�n Yıldırım, Tarım Kred� 
Kooperat�f� Bölge Müdürü İsma�l Köse, İl Özel 
İdares� Tarımsal H�zmetler Müdürü Fahr� Kesk�n, 
Veter�ner Hek�mler Odası Başkanı Özcan Karataş 
�le B�rl�k ve Kooperat�f Başkanlarının katılımı �le 
gerçekleşt�r�ld�.



M�ll� Eğ�t�m Bakanı İsmet Yılmaz, 
Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'İst�hdam 
Seferberl�ğ�' kapsamında �ş adamları �le b�r araya 
geld�.

Cumhur�yet Ün�vers�tes� Çok Amaçlı Salon'da 
gerçekleşt�r�len programa Bakan Yılmaz'ın yanı 
sıra, Val� Davut Gül, Beled�ye Başkanı Sam� Aydın, 
S�vas T�caret Borsası Başkanı Abdulkad�r 
Hastaoğlu, STSO Başkan Vek�l� Zek� Özdem�r, �l 
protokolü, �ş adamları �le çok sayıda davetl� katıldı.

Programda konuşan S�vas Val�s� Gül, organ�ze 
sanay� bölges�nde faal�yet gösteren müteşebb�sler 
başta olmak üzere, s�v�l toplum kuruluşu 
tems�lc�ler� ve kanaat önderler�yle zaman zaman 
b�r araya geld�kler�n� söyled�.

Türk�ye'de ve S�vas'ta güzel şeyler�n olduğunu 
söyleyen Gül, "S�vas gel�ş�yor ve gel�şecek. Bunun 
lokomot�f� de özel sektör olacak. B�ze düşen sayın 
bakanımızın r�yaset�nde s�zlere h�zmetkâr olmak. 
'S�vas büyümüyor, küçülüyor' d�ye söylent� 
çıkaranlara çok bakmayın. S�vas tar�h�n�n en büyük 
yatırımlarını alıyor ve almaya devam edecek. Çok 
güzel b�r devlet hastanem�z var. 2017 yılında ek 3. 
blok yapımı programımızda. Sağlık alanında  
yapılacak yen� yatırımlara �lave olarak 440 yatak 
daha kazandırılıyor. Yapılan bu yatırımlar �l�m�zde 
artık çok sıradan karşılanıyor. Çünkü S�vas'ta çıta o 
kadar yüksek k�." ded�.

M�ll� Eğ�t�m Bakanı Yılmaz İş Adamları İle B�r Araya Geld�
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Daha sonra söz alan M�ll� Eğ�t�m Bakanı Yılmaz �se, 
Türk�ye'n�n ve S�vas'ın sorunlarının olduğunu ancak 
bu sorunların çözülmeye devam ed�ld�ğ�n� söyled�.
19 Martta Başbakan B�nal� Yıldırım'ın �l�m�ze 
geleceğ�n� aktaran Yılmaz, yen� teşv�k s�stem�nde 
�se S�vas'ın hak ett�ğ� yerde olacağına �nandığını 
söyled�.

2. organ�ze sanay� bölges�ne de değ�nen Yılmaz, 2. 
organ�ze sanay� böyles�yle S�vas'ın öneml� b�r 
sorununun ortadan kaldırılacağını bel�rtt�. Bakan 
Yılmaz, 2. organ�ze sanay�de dem�r yollarının 
olacağını ve hemen yanında �se loj�st�k merkez�n 
bulunacağını kaydett�.
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S�vas´ta 35 s�v�l toplum örgütünün yönet�c�ler�n�n 
katılımıyla oluşturulan S�vas Başkanlar Kurulu 
toplantısı düzenlend�.

Başkanlar Kurulu üyeler�, S�vas T�caret ve Sanay� 
Odası´nın (STSO) ev sah�pl�ğ�nde gerçekleşt�r�len 
toplantıda, 19 Mart Pazar günü �l�m�ze gelecek olan 
Başbakan B�nal� Yıldırım'a �let�lecek olan S�vas'ın 
talepler�n� görüştü.

Toplantıda konuşan STSO Başkanı Osman 
Yıldırım; "Ortak amacımız S�vas. S�vas �ç�n el�m�z� 
taşın altına koymaktan çek�nmeyel�m. Çünkü 
başka S�vas yok. Başkanlarımız �le bel�rled�ğ�m�z 
S�vas´ın sorunlarını ve talepler�m�z� 
Başbakanımızın S�vas'a gerçekleşt�receğ� z�yaret 
kapsamında kend�s�ne dosyada �leteceğ�z" ded�.

Başkanlar Kurulu Toplandı
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Üyeler�nden oluşan heyet �lk olarak M�ll� Eğ�t�m 
Bakanı İsmet Yılmaz'ı makamında z�yaret ett�.
Gerçekleşt�r�len nezaket z�yaret�nde, Tarım 
Platformu Üyeler�, S�vas'ın tarım ve hayvancılıkta 
yaşadığı sorunları M�ll� Eğ�t�m Bakanı hemşer�m�z 
İsmet Yılmaz'a aktardı.

S�vas'ta 20 Kamu ve S�v�l Toplum Kuruluşu 
yönet�c�s�n�n katılımıyla oluşturulan S�vas Tarım 
Platformu, Ankara'da b�r d�z� z�yaret gerçekleşt�rd�.
S�vas Tarım Platformu Başkanı Hacı Çet�ndağ, 
S�vas T�caret Borsası Başkanı Abdulkad�r 
Hastaoğlu, Tarım Kred� Kooperat�fler� Bölge 
Müdürü İsma�l Köse ve Tarım Platformu

S�vas Tarım Platformundan Ankara Çıkarması
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Heyet daha sonra M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı Destek 
H�zmetler� Genel Müdürü Sal�h Ayhan ve Türk�ye 
Tarım Kred� Kooperat�fler� Genel Müdürü Ayhan 
Karayama �le görüştü. Gerçekleşt�r�len tanışma 
z�yaret�nde S�vas'ta yapılan Kooperat�fç�l�k 
faal�yetler� hakkında �st�şarelerde bulunuldu.

Heyet son olarak S�vas M�lletvek�l� Hab�p Soluk �le 
b�rl�kte Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Müsteşarı Dr. Nusret Yazıcı'yı makamında z�yaret 
ett�. S�vas Tarım Platformu Üyeler�, S�vas adına 
talep ed�len konulardan oluşan dosyayı Müsteşar  
Yazıcı'ya vererek destekler�n� talep ett�.

Müsteşar Yazıcı �se Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk Çel�k'�n 5 N�san Çarşamba günü 
S�vas'a b�r z�yaret gerçekleşt�receğ�n� bel�rtt�. 
Ayrıca S�vas Tarım Platformu tarafından 
referandumdan önce bel�rlenen b�r tar�hte talep 
ed�len konuları görüşmek üzere Genel Müdür,  
Genel Müdür Yardımcıları ve Bakanlık Da�re 
Başkanlardan oluşan b�r heyet� S�vas'a 
göndereceğ�n� bel�rtt�.
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Borsa Yönet�m�nden Defterdar Yumuşak'a Z�yaret
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her türlü �şb�rl�ğ�ne hazırız. Yönet�m kurulu üyes� 
arkadaşlarım ve üyeler�m adına yen� görev�n�zde 
başarılar d�l�yorum” ded�.

S�vas T�caret Borsası Yönet�m�n�n z�yaret�nden 
duyduğu memnun�yet� bel�rten S�vas Defterdarı 
Mustafa Yumuşak �se; “Bu naz�k z�yaret�n�z �ç�n 
çok teşekkür ed�yorum. S�vas'ı şeh�r olarak 
tanımaya çalışıyorum. Devlet memuru olarak 28. 
yılımı çalışıyorum. Mesleğ�n �çer�s�nden geld�ğ�m�z 
�ç�n her kademes�nde tecrübe kazandık. S�vas �ç�n 
el�m�zden gelen katkıyı sağlamaya çalışacağız. 
S�zler�n topluma yön vermede, s�v�l toplum 
örgütler�n�n önünde d�nam�kler� harekete 
geç�rmede etk�n�z çok. Kamu'nun ve kamu kurumu 
n�tel�ğ�ndek� bu tür meslek kuruluşlarımızın yararlı, 
güzel projeler� varsa ve bunlara b�z de b�r katkı 
sunab�l�rsek çok mutlu oluruz. Görev�m�z süres�nce 
mal�ye ve borsa �l�şk�ler�nde ortak payda anlamında 
S�vas �ç�n katkı koymaya hazırız ve çalışacağız.” 
d�ye konuştu.

TOBB Verg� Kom�syonu Başkanı ve S�vas T�caret 
Borsası Yönet�m Kurulu Başkanı Abdulkad�r 
Hastaoğlu �le Borsa Yönet�m Kurulu Üyeler� Ahmet 
Tarık Günhan ve H�lm� Gül, Muş Defterdarı �ken 
S�vas Defterdarlığı görev�ne atanan Mustafa 
Yumuşak'ı makamında z�yaret ederek hayırlı olsun 
d�lekler�nde bulundular.

Defterdar Yumuşak'a görev�nde başarılar d�leyen 
S�vas T�caret Borsası Başkanı Abdulkad�r 
Hastaoğlu, z�yarette S�vas ekonom�s� ve borsanın 
faal�yet alanları hakkında b�lg�ler verd�.

Yönet�m Kurulu Üyeler�n� tek tek tanıtarak 
Defterdar Mustafa Yumuşak'a yen� görev�nde 
başarı d�leyen S�vas T�caret Borsası Başkanı 
Abdulkad�r Hastaoğlu, “Öncel�kle şehr�m�ze hoş 
geld�n�z. Yen� görev�n�z�n s�ze ve �l�m�ze hayırlı 
olmasını d�l�yorum. S�vas �ç�n faydalı �şler 
yapılacağınıza, ed�nd�ğ�n�z tecrübeler�n�z �le S�vas'ın 
gel�ş�m�ne katkınızın büyük olacağına �nancımız 
tamdır. B�z de S�vas T�caret Borsası olarak s�z�nle 



Tarım Platformu Üyeler� Mart ayı toplantısı, S�vas 
Cumhur�yet Ün�vers�tes�'n�n ev sah�pl�ğ�nde 
Cumhur�yet Ün�vers�tes� Sosyal Tes�sler�'nde 
yapıldı.

Toplantı; XIX., XX. ve XXI. Dönem S�vas 
M�lletvek�l�, esk� Tarım ve Köy�şler� Bakanı Musa 
Dem�rc�, Cumhur�yet Ün�vers�tes� Rektörü Al�m 
Yıldız, AK Part� İl Başkanı Z�ya Şah�n, S�vas T�caret 
Borsası Başkanı Abdulkad�r HASTAOĞLU, Z�raat 
Odası Başkanı Hacı ÇETİNDAĞ,  S�vas İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sey�t YILDIZ, Tarım 
Kred� Kooperat�f� Bölge Müdürü İsma�l Köse �le 
B�rl�k ve Kooperat�f Başkanlarının katılımı �le 
gerçekleşt�r�ld�.

Tarım Platformu Üyeler�, Tarım ve Köy�şler� Esk� 
Bakanı Musa Dem�rc� �le tarım ve hayvancılık 
konularında 2017 yılında yapılması planlanan 
projeler �le 5 N�san Çarşamba Günü �l�m�ze gelecek 
olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk 
Çel�k'�n z�yaret� önces�nde S�vas �ç�n talep ed�lecek 
konular hakkında görüş alışver�ş�nde bulundu.

S�vas Tarım Platformu Mart Ayı Toplantısı Gerçekleşt�r�ld�
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Cumhur�yet Halk Part�s� Yönet�c�ler�nden Borsaya Z�yaret
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Cumhur�yet Halk Part�s� yönet�c�ler�nden oluşan heyet S�vas T�caret Borsası Başkanı Abdulkad�r 
Hastaoğlu'nu z�yaret ett�.

Cumhur�yet Halk Part�s� (CHP)  S�vas M�lletvek�l� Al� Akyıldız, CHP Esk� Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. 
Hurş�t Güneş, S�vas İl Başkanı Ulaş Karasu ve İl Yönet�c�ler�nden oluşan heyet S�vas T�caret Borsası Başkanı 
Abdulkad�r Hastaoğlu ve Yönet�m Kurulu Üyeler� �le b�r araya gelerek 16 N�san Referandumu hakkında görüş 
alışver�ş�nde bulundular. 



24-27 Ağustos 2017 tar�hler� arasında S�vas Fuar 
Alanı'nda bu sene 4'ncüsü düzenlenecek olan 
Tarım ve Hayvancılık Fuarı hazırlık çalışmaları 
kapsamında oluşturulan heyet S�vas Val�s� Davut 
Gül'ü makamında z�yaret ederek çalışmalar 
hakkında b�lg�ler verd�.

Gerçekleşt�r�len z�yarete Gıda Tarım ve Hayvancılık 
İl Müdürü Sey�t Yıldız, T�caret Borsası Başkanı 
Abdülkad�r Hastaoğlu, T�caret ve Sanay� Odası 
Başkan Vek�l� Osman Yıldız, Z�raat Odası Başkanı 
Hacı Çet�ndağ veFuar ş�rket� Genel Müdürü Özkan 
Çatmaz katıldı.

Başkan Hastaoğlu, S�vas'ta yüksek katılımla 3 yıldır 
başarıyla gerçekleşt�r�len tarım ve 
hayvancılıkfuarının dördüncüsünün hazırlıklarına 
başladıklarını bel�rterek, "S�vas Val�m�z Sayın Davut 
Gül'ü fuar çalışmaları hakkında b�lg�lend�rmek, 
görüşler�n� ve olurlarını almak �ç�n tert�p 
kom�tes�ndek� arkadaşlarımızla b�rl�kte makamında 
z�yaret ett�k. Val�l�ğ�m�z�n katkılarıyla 24-27

Ağustos tar�hler� arasında S�vas Fuar Alanı'nda 
gerçekleşt�receğ�m�z Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na 
verm�ş oldukları desteklerden dolayı SayınVal�m�ze 
heyet�m�z adına teşekkür ed�yorum" ded�.

S�vas'ın Türk�ye tarımının gözbebeğ� konumunda 
olduğunu bel�rten S�vas Val�s� Gül �se,"S�vas'ta 
nüfusumuzun öneml� b�r kısmı geç�m�n� tarımsal 
faal�yetlerden sağlamaktadır. Bunun yanında çok 
gen�ş ve ver�ml� tarım araz�ler�n�n �şlenmes� 
yanında korunması da önemarz etmekted�r.B�r 
tarım kent� olan S�vas'ın hak ett�ğ� tarımsal 
potans�yeleulaşmasında kurulacak olan fuarın 
önem� büyüktür. S�vas'ı tarım sektöründe öneml� 
b�r merkez hal�ne get�rmek amacıyla, fuar alanında 
çevre düzenlemes� ve talep ed�len eks�kl�kler�n 
g�der�lmes� �ç�n val�l�ğ�m�z ve �l özel �darem�z 
gereken çalışmayı yapacaktır. Bu yıl 4'ncüsü 
düzenlenecek olan S�vas Tarım ve Hayvancılık 
Fuarı'nın �l�m�z ve bölgem�z açısından hayırlı 
olmasını d�l�yorum"�fadeler�nde bulundu.

S�vas Tarım Fuarı Tert�p Kom�tes� Val� Gül'ü Z�yaret Ett�

2.2 Pol�t�ka ve Tems�l

81



S�vas Tarım Platformu Ağustos Ayı Toplantısı Yapıldı
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S�vas T�caret Borsası Başkanı Abdulkad�r 
Hastaoğlu �se Ot Borsası ve Canlı Hayvan 
Borsası'nın yer� hakkında sunum yaparak; ”Çevre 
yolu üzer�nde bulunan ve projem�z�n yapılmasının 
planlandığı alan büyük şeh�r olmamız durumunda 
şeh�r �çer�s�nde kalacağı �ç�n oradan vazgeç�lm�şt�r. 
Şuan �se Et ve Süt Kurumu S�vas Komb�nası 
yanındak� araz� tesp�t ed�lm�şt�r. Sayın Val�m�z, 
Beled�ye Başkanımız ve paydaşlarımızla b�rl�kte bu 
alanı uygun gördük ve m�mar arkadaşlarımızla 
çalışmalarımıza başladık. S�vas Şarkışla güzergâhı 
üzer�nde olan 250 dönümlük araz� �çer�s�ne 
yapılacak olan Canlı Hayvan Borsası'nda büyükbaş 
ve küçükbaş t�caret� yapan tüccarların kullanımları 
�ç�n of�sler bulunacak. Şeh�r dışından gelen 
m�saf�rler �ç�n otel olacak. Banka şubeler� 
bulunacak ve sosyal donatılar olacak. Doğu 
Anadolu Projes� Bölge Kalkınma İdares� 
Başkanlığı'ndan alacağımız destekle İl Özel İdares� 
Genel Sekreter�m�zle yapmış olduğumuz görüşme

S�vas Tarım Platformu Ağustos ayı toplantısı 
T�caret Borsası ev sah�pl�ğ�nde yapıldı. S�vas 
T�caret Borsası'nın ev sah�pl�ğ�nde gerçekleşt�r�len 
toplantıya, S�vas Z�raat Odası ve Tarım Platformu 
Başkanı Hacı Çet�ndağ, T�caret Borsası Başkanı 
Abdulkad�r Hastaoğlu, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Sey�t Yıldız ve platform üyeler� katıldı. 
Toplantıda 24 Ağustos'ta yapılacak olan Tarım 
Fuarı ve Canlı Hayvan Borsası'nın yen� yer� 
hakkında görüş alış ver�ş�nde bulunuldu.

Platform Başkanı Hacı Çet�ndağ 24 Ağustos'ta 
tarım fuarının başlayacağını bel�rterek,"Tarım 
platformunda yaklaşan tarım fuarını 
değerlend�receğ�z hem de S�vas T�caret Borsası 
Başkanı'mızın hayvan pazarı �le �lg�l�, ot borsası �le 
�lg�l� sunumu olacak. Daha çok S�vas'ın tarım ve 
hayvancılıkla �lg�l� fuarın açılışına gelen 
bakanlarımıza hem b�lg�lend�rme vereceğ�z hem de 
S�vas'ın sıkıntılarını aktaracağız" ded�.



net�ces�nde onlar proje sah�b� b�zlerde tarım 
platformu olarak proje ortağı olacağız. Kaba Yem 
ve Ot Borsası projem�z� de orada 
gerçekleşt�receğ�z. Malumunuz mevcutta bulunan 
buğday pazarı yeterl� gelmemekted�r. İsten�ld�ğ� 
takd�rde buğday s�loları olan yen� b�r buğday 
pazarını da oraya yapacağız” �adeler�n� kullandı.

S�vas İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sey�t 
Yıldız �se yaptığı açıklamada; “B�ld�ğ�n�z g�b� 24-27 
Ağustos tar�hler� arasında 4 üncüsünü 
düzenleyeceğ�m�z Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Fuarını, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız �le 
M�ll� Eğ�t�m Bakanımızın katılımı �le Perşembe 

günü saat 11.00 de yapacağız. İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü, T�caret Sanay� Odası, 
Z�raat Odası ve T�caret Borsası'ndan oluşan tert�p 
kom�tes� olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarım 
Fuarındak� amaç, ç�ftç�ler�m�z� en son çıkan 
teknoloj�lerden faydalandırmak ve en son tarımsal 
anlamdak� b�lg� paylaşımını yapmak. S�vas tarım ve 
hayvancılık şehr� bunu her zaman söylüyoruz. 
S�vas'ın nüfusunun yüzde 66,5 tarım ve 
hayvancılık sektörüyle uğraşıyor. Tarım fuarının 
z�yaretç� sayısı her geçen yıl artarak devam 
etmekted�r. 2016 yılında 80 B�n k�ş� z�yaret ett�. Bu 
yıl �se 100 b�n k�ş� bekl�yoruz” ded�.
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S�vas Heyet�nden Bakan Fakıbaba'ya Z�yaret
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ertelemes�, TARSİM S�gortasında yaşanan 
sorunlar,  faal�yete geç�r�lemeyen Et ve Süt 
Kurumu S�vas Komb�nası, .Araz� Toplulaştırması, 
�thal danaların dağıtımının kış şartları göz önüne 
alınarak S�vas'tan başlatılması, Kes�m Garant�l� 
Sözleşmel� Bes�c�l�k ve Ot Borsası kurulması �ç�n 
yer tahs�s� konularının bulunduğu, S�vaslı ç�ftç�ler�n 
ve üret�c�ler�n sıkıntılarının anlatıldığı raporu 
sunarak, yaşanan mağdur�yetler�n g�der�lmes� 
noktasında taleplerde bulundu.

Heyet daha sonra Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı görev�nde �ken 
Müsteşar olarak ataması yapılan Mehmet Had� 
Tunç'u z�yaret ederek yen� görev�n�n hayırlı olması 
d�lekler�n� �lett�. S�vas heyet� Bakan Fakıbaba ve 
Müsteşar Tunç'a S�vas'a has ürünlerden oluşan 
hed�yeler takd�m ett�.

S�vas heyet� Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Ahmet Eşref Fakıbaba'yı z�yaret ett�. 

S�vas M�lletvek�ller� Mehmet Hab�p Soluk, H�lm� 
B�lg�n, Sel�m Dursun, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürü Sey�t Yıldız, Z�raat Odası Başkanı Hacı 
Çet�ndağ, Tarım Kred� Kooperat�fler� Bölge Müdürü 
İsma�l Köse, Şarkışla Kırmızı Et Üret�c�ler� B�rl�ğ� 
Başkanı Nur� Bayazıt ve S�vas T�caret Borsası 
Başkanı Abdulkad�r Hastaoğlu'ndan oluşan heyet, 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref 
Fakıbaba'yı makamında z�yaret ett�.

S�vas heyet�n�n Bakan Fakıbaba'yı z�yaret�nde, 
S�vas'ta tarım ve hayvancılığın daha da 
gel�şt�r�lmes� �ç�n projeler değerlend�r�ld�. 
Görüşmede heyet Kuraklık Hasar Tesp�t 
Raporu'nda ürün kaybının yanı sıra ç�ftç�n�n borç 



S�vas Tarım Platformu, Ek�m ayı toplantısını 
gerçekleşt�rd�. S�vas Kırmızı Et Üret�c�ler� B�rl�ğ�, 
S�vas Hayvancılık Kooperat�f� ve Karalar Kalkınma 
Kooperat�f�'n�n ev sah�pl�ğ�nde termal b�r otelde 
düzenlenen toplantıda, 24 Ek�m Salı günü Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref 
Fakıbaba'ya yapılan z�yaret ve talep ed�len konular 
hakkında görüş alış ver�ş�nde bulunuldu.

Z�raat Odası Başkanı Hacı Çet�ndağ'ın açılış 
konuşmasının ardından Gıda Tarım ve Hayvancılık 
İl Müdürü Sey�t Yıldız tarafından Bakan 
Fakıbaba'dan S�vas adına talep ed�len projeler 
hakkında Platform üyeler�ne b�lg�ler verd�.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Yıldız, Bakan 
Fakıbaba'ya heyet olarak gerçekleşt�r�len z�yarette, 
Kuraklık Hasar Tesp�t Raporu'nda ürün kaybının 

yanı sıra ç�ftç�n�n borçlarının ertelenmes�, TARSİM 
S�gortasında yaşanan sorunlar, Et ve Süt Kurumu 
S�vas Komb�nası, Yurtdışından �thal ed�lecek olan 
danaların dağıtımının kış şartları göz önüne 
alınarak S�vas'tan başlatılması, Kes�m Garant�l� 
Sözleşmel� Bes�c�l�k ve Ot Borsası kurulması �ç�n 
yer tahs�s� konularının bulunduğu, S�vaslı ç�ftç�ler�n 
ve üret�c�ler�n sıkıntılarının anlatıldığı raporu Bakan 
Fakıbaba'ya sunduklarını ve yaşanan 
mağdur�yetler�n g�der�lmes� noktasında talepler�n�n 
olumlu karşılandığını bel�rtt�.

Tarım Platformu Üyeler� yen� dönemde S�vas 
T�caret Borsası Başkanı Abdulkad�r Hastaoğlu'nun 
Tarım Platformu Başkanı olmasına oy b�rl�ğ� �le 
karar verd�. Başkan Hastaoğlu Platform Üyeler�ne 
gösterd�kler� teveccühten dolayı teşekkür ett�.

S�vas Tarım Platformu, Ek�m Ayı Toplantısını Gerçekleşt�rd�
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sorunlara ortak b�r çözüm bulmak amacıyla geçen 
yıl kurulmuştur. Bu güne kadar dönem Başkanlığı 
görev�n� yer�ne get�ren Z�raat Odası Başkanı Hacı 
Çet�ndağ başkanımıza platformumuza yaptığı 
h�zmetlerden dolayı teşekkür ed�yorum. Bu b�r 
h�zmet yarışıdır. B�zler Tarım Platformu Üyeler� 
olarak paydaş kuruluşların tems�lc�ler�y�z. S�vas'ta 
tarım ve hayvancılığın gel�şmes� ve sorunlara ortak 
çözüm bulunması �ç�n her ay düzenl� olarak 
toplantılar düzenlemektey�z. Platformumuz 
tarafından görüşülen konular ve alınan kararlar 
Bakanlarımız, M�lletvek�ller�m�z ve 
Bürokratlarımıza �let�lm�şt�r. Yen� dönemde de 
platform üyeler�m�zle b�rl�kte �l�m�ze h�zmet 
etmeye devam edeceğ�z” ded�.

S�vas T�caret Borsası Başkanı Abdulkad�r 
Hastaoğluı, S�vas Tarım Platformu dönem 
Başkanlığı'na seç�ld�.

Geçt�ğ�m�z günlerde gerçekleşt�r�len S�vas Tarım 
Platformu Ek�m Ayı Toplantısında Mevcut Başkan 
Hacı Çet�ndağ'ın görev süres�n�n dolması �le Tarım 
Platformu Başkanlığına S�vas T�caret Borsası 
Başkanı Abdulkad�r Hastoğlu seç�ld�.

S�vas T�caret Borsası ve Tarım Platformu Başkanı 
Abdulkad�r Hastaoğlu yaptığı açıklamada; “S�vas'ta 
20 tane tarım ve hayvancılıkla uğraşan kurum ve 
kuruluş tarafından oluşturulan Tarım Platformu 
tarım ve hayvancılık konularını görüşmek ve

S�vas Tarım Platformu Yen� Dönem Başkanlığına Abdulkad�r 
Hastaoğlu Seç�ld�
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S�vas Cumhur�yet Ün�vers�tes� Gıda Fakültes� tarafından düzenlenen İç Anadolu Bölges� 3'üncü Tarım ve 
Gıda Kongres� başladı.

S�vas T�caret Borsası ve Z�raat Odası'nın sponsorluğunda uluslararası katılımlı �k� gün sürecek olan kongre 
�ç�n b�r termal otelde açılış tören� gerçekleşt�r�ld�.

Törene Cumhur�yet Ün�vers�tes� Rektör Yardımcısı Prof. Dr. H�lm� Ataseven, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Sey�t Yıldız, T�caret Borsası Başkanı Abdulkad�r Hastaoğlu, Z�raat Odası Başkanı Hacı Çet�ndağ, 
Tarım Kred� Kooperat�fler� Bölge Müdürü İsma�l Köse, S�vas Tarım Platformu Üyeler� �le yurt �ç� ve yurt 
dışından gelen çok sayıda davetl� katıldı. Saygı duruşu ve İst�klal Marşı'nın okunması �le başlayan programda 
açılış konuşması yapan Cumhur�yet Ün�vers�tes� Rektör Yardımcısı Prof. Dr. H�lm� Ataseven kongren�n 
organ�zasyonunda emeğ� geçenlere teşekkür ett�.

S�vas'ta İç Anadolu Tarım ve Gıda Kongres�
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Borsa Heyet� Asal Da�re Başkanını Z�yaret Ett�

Borsa Yönet�m� İş-Kur İl Müdürü Canpolat Z�yaret�

Borsa Yönet�m�nden Tugay Komutanı Erbakan’a Z�yaret
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Borsa Yönet�m�nden Val� Yardımcısı Yel�z Yıldızhan Z�yaret�

Borsa Yönet�m�nden Val� Yardımcısı Z�hn� Yıldızhan Z�yaret�

Borsamız Yönet�c�ler� Basın İlan Kurumu Müdürü Karakaya'yı Z�yaret Ett�
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Borsamız Yönet�c�ler�nden Esnaf Kefalet Koop. Bşk Yüksel Dem�rg�l Z�yaret�

Borsamız Yönet�c�ler�nden İl Emn�yet Müdürü Aydoğan'a Z�yaret

Borsamız Yönet�c�ler�nden Med�cana Hastanes� Genel Müdürü'ne  Z�yaret



STK’lardan S�vasspora Destek Z�yaret�
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Borsamız Yönet�c�ler�nden Pol�s Eğ�t�m Müdürü Yırtar'a Z�yaret

Defterdar Mehmet Yazar'dan Borsamıza Veda Z�yaret�
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S�vas Heyet�nden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Taz�ye Z�yaret�
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Borsamızdan İl Özel İdares� Genel Sekreter� Kaya'ya Z�yaret

Cumhur�yet Ün�vers�tes� Rektörü Al�m Yıldız Borsasımız Z�yaret�

Çedaş Genel Müdürü Borsamızı Z�yaret Ett�
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Defterdar Yumuşak'tan Borsamıza İade-� Z�yaret

Estaş A.Ş. Yönet�c�ler� Borsamız Z�yaret�

İl Özel İdares� Genel Sekreter� Kaya Borsamız Z�yaret�
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İy� Part� S�vas İl Yönet�m� Borsamız Z�yaret�

Med�cana Genel Müdürü Borsamız Z�yaret�

Sgk İl Müdürü Boztepe’den, Borsamıza Z�yaret
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S�vas Pomem Müdürü Kad�r Yırtar Borsamız Z�yaret�

Tarım Esk� Bakanı Musa Dem�rc� Borsamız Z�yaret�

Val� Yardımcıları Borsamız Z�yaret�



B�lg� Danışmanlık ve Destek

Borsamız web s�tes�nde; d�ğer kurum ve kuruluşlara a�t l�nkler ve bağlantılara yer ver�lm�şt�r. Borsamız web 
s�tes�nde f�yat �stat�st�kler� yer almak olup, sektör �çer�s�nde yer alan tüm üyeler�m�z�n ve paydaşlarımızın 
kullanımına sunulmakta olup, güncell�ğ� sürekl� sağlanmaktadır.

Ayrıca; sektör raporları hazırlanarak web s�tem�zde yayınlanmaktadır.

2017 Yılı Borsamız �stat�st�kler� aşağıdak� g�b�d�r:

İşlem Hac�mler�

Yıllara göre �şlem hacm�m�z ve hububat ve hububat mamuller�n�n bunun �çer�s�ndek� oranları aşağıdak� 
g�b�d�r.

Ürün Ana Gruplarına Göre İşlem Hac�mler�

2.3 B�lg� Danışmanlık ve Destek
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Son 5 Yıla A�t Tesc�l İşlemler�
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İşlem Aded�ne Göre

İşlem Hacm�ne Göre

En Çok Tesc�l Ücret� Ödeyen İlk 5 Üye
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2013                     2014                     2015                       2016                   2017
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M�ll� Eğ�t�m Bakanı İsmet Yılmaz �le Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, S�vas 
Val�s� Davut Gül, S�vas T�caret Borsası Başkanı 
Abdulkad�r Hastaoğlu, S�vas TSO Başkanı Osman 
Yıldırım ve �l protokolü 4. S�vas Tarım, Hayvancılık 
ve Gıda Fuarı 'nın açılışına katıldı.

Bakan Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, tarımın 
stratej�k b�r sektör olduğunu, enerj� güvenl�ğ� kadar 
gıda güvenl�ğ�n�n de öneml� olduğunu vurguladı.

Bundan sonrak� hedefler�n�n toprağı suyla, ç�ftç�y� 
b�lg�yle buluşturmak olduğunu bel�rten Yılmaz, 
“Toprak suyla ç�ftç� b�lg�yle buluşursa �nşallah 
bereket gel�r. Z�ra tarım zordur, bu yüzden ç�ftç� bu 
m�llet�n temel d�reğ�d�r, orta d�reğ�d�r.” ded�.

Yılmaz, 80 m�lyonu ve ülkeye gelen mültec�ler� 
tarımla besled�kler�ne d�kkat� çekerek, “Onun 
dışında �hracatımız da var. 16 m�lyar dolar �hracata 
çıktık. Hollanda'nın �hracatı fazla ama �thalatı ne 
kadar? Türk�ye'den kat kat fazla. Tarımsal m�ll� 
gel�r� Türk�ye'n�n ger�s�nde. Hollanda dünyadak� 
sıralamada �lk 10, 20, 30 arasında da değ�l ama ne 
yapıyor 80 m�lyar dolarlık tarım ürününü alıyor,
�şl�yor 120 m�lyar dolardan satıyor. Bu da t�caret,

maharet ama bu tarımsal üret�m değ�l. Türk�ye 
kakao üretmez ama kakao ürünler�n� �hraç eder. 
Onun �ç�n Hollanda ülkem�zde tarım �ç�n 
ver�leb�lecek b�r örnek değ�ld�r.” d�ye konuştu.

– “Türk�ye'y� de S�vas'ı da tarımda hak ett�ğ� yere 
get�receğ�z”

Türk�ye'n�n b�rçok tarım ürününde kend�s�ne 
yett�ğ�n� ve bundan sonra da bunu 
gel�şt�recekler�n� aktaran Yılmaz, şu 
değerlend�rmede bulundu:

“S�vas'ın yüzde 66'sı geç�m�n� tarımdan sağlıyor. 
S�vas, yulaf ve görengede (korunga) Türk�ye 
b�r�nc�s�, buğday ve asp�rde Türk�ye üçüncüsü. 
Yonga t�r�t�kalede Türk�ye beş�nc�s�, şeker pancarı 
ve patateste Türk�ye yed�nc�s�, kayısıda Türk�ye 
sek�z�nc�s�, arpada Türk�ye dokuzuncusu, süt ve bal 
üret�m�nde yed�nc�, alabalık üret�m�nde Türk�ye 
beş�nc�s�d�r. S�vas'ta tarımda ne yapsak yer�d�r. Göç 
var, tarımda çalışan da azalıyor ama buna rağmen 
et üret�m�, süt üret�m� gerek Türk�ye gerekse de 
S�vas'ta artıyorsa nüfus azalmasına rağmen
tarımda üret�m artmışsa ver�ml�l�ğ� yakalamışız 
demekt�r.

4. S�vas Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı Açıldı
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Allah nas�p ederse, önümüzdek� dönemde 
Türk�ye'y� de S�vas'ı da tarımda hak ett�ğ� yere 
get�receğ�z. 2002'de Türk�ye'de büyükbaş hayvan 
sayımız 9 m�lyon 800 b�nd�, 2016'da 14 m�lyon 
200 b�n�n üzer�nde. Küçükbaş hayvan 31 m�lyon 
900 b�n�n üzer�ndeyd�, bugün 41 m�lyon 300 b�n�n 
üzer�nde. Koyun 25 m�lyonun üzer�ndeyd� bugün 
30 m�lyonun üzer�nde. Keç� 6 m�lyonun 
üzer�ndeyd�, bugün 10 m�lyonun üzer�nde. 
Türk�ye'de süt üret�m� 8 m�lyonun üzer�ndeyd� 
bugün 18 m�lyonun üzer�nde, kırmızı et 420 b�n 
tonun üzer�ndeyd�, bugün 1 m�lyon 170 b�n�n 
üzer�nde. Tavuk et� 700 b�n tondu bugün 1 m�lyon 
800 b�n tonun üzer�nde. Yumurta 11 m�lyarın 
üzer�ndeyd� bugün 18 m�lyarın üzer�nde. Bal 74 b�n 
tonun üzer�ndeyd�, 105 b�n tonun üzer�nde. Bu 
sayıları artırab�lmek mümkün. Bunun �ç�n tarımda 
ver�ml�l�ğ� sağlamak lazım. Aks� halde �nsanı 
ver�ms�z olarak tarımda tutarsanız g�zl� �şs�zl�ğ� 
teşv�k etm�şs�n�z demekt�r. Türk�ye'n�n en öneml� 
sorunu �şs�zl�ğ�, yüzde 10.2'ye düşürdük. Ama 
önümüzdek� dönemde sadece yıl başından bu 
yana Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı 
�st�hdam projes�yle 1,5 m�lyona yakın �nsanımız �ş 
buldu, aş, ekmek buldu ama yetmez. Önümüzdek� 
dönemde �nşallah bunları artıracağız.”

Bakan Yılmaz, S�vas'ın Türk�ye'de mera hayvanlığı 
ve yet�şt�r�c�l�ğ�nde öncü olan �ller arasında 
olduğuna �şaret ederek, S�vas'ın damızlık düve 
üret�m�nde 32 �l�n, damızlık koç ve teke üret�m�nde 
23 �l�n arasında olduğunu b�ld�rd�.

İsmet Yılmaz, şunları kaydett�: “200 baş düve 
alımına h�be ver�lecek, damızlık düve üret�m�nde 
gerek ahır yapımına gerek alet ve ek�pman 
yapımına yüzde 50'ye yakın h�be ver�lecek. 
Damızlık koç ve teke üret�m�nde ağıl yapımına ve 
hayvan, alet �le ek�pmana yüzde 50 h�be desteğ� 
ver�lecek. Tarımda Türk�ye'n�n bugünü dünden 
daha �y�, rakamlarla söyled�m. İnanıyorum k� 
Bakanımızın l�derl�ğ�nde Türk�ye'n�n de S�vas'ın da 
tarımının yarını bugünden daha �y� olacaktır. B�z 
ç�ftç�m�ze �nsanımıza, bakanımıza güven�yoruz.”

Daha sonra konuşma yapan Bakan Fakıbaba, su 
ve eğ�t�m�n her ülkede öneml� olduğunu söyled�.
Suyun toprakla buluştuğunda ç�ftç�ler�n çok öneml� 
�şler başaracağına �nandığını aktaran Fakıbaba, 
“Ne Hollanda ne Almanya ne Amer�ka… Ben�m 
ç�ftç� arkadaşlarım mükemmel �nsanlar, çalışkan, 
sam�m� �nsanlar.” d�ye konuştu.



Kend�ler�ne büyük �şler düştüğüne ve vebal altında 
oldukları �ç�n çok az uyuduklarına d�kkat� çeken 
Fakıbaba, “Çok çalışmamız gerekt�ğ�ne �nanıyoruz. 
Eğer toprağı suyla buluşturur, �nsanları, ç�ftç�ler� 
eğ�t�rsek Türk�ye'n�n önü açılacaktır. Tarlaları suyla 
buluşturduğumuzda Türk�ye'n�n hızını Allah'ın 
�zn�yle k�mse engelleyemez.” �fadeler�n� kullandı.

Bakan Fakıbaba, üretmek ve çalışmak gerekt�ğ�n� 
vurgulayarak, şöyle devam ett�:

 “Güven olayı çok öneml�, sam�m� olmak, d�yalog 
kurmak çok öneml�. Eğer �st�şare edersek, 
güven�rsek her şey �y� olur. Esas devlet vatandaşın 
kend�s�. B�z s�z�n h�zmetkarınızız, bakanıyla, 
başbakanıyla, memurlarıyla bürokratlarıyla, 
vek�ller�yle… B�z s�z�n �ç�n varız. S�z olmazsanız b�z 
h�çb�r şeye yaramayız. Üretene de saygı duyacağız. 
Üreten, arada katma değer sağlayan ve tüketen 
80 m�lyon halka büyük saygı duymak lazım. 
B�rb�r�m�ze saygı duyacağız k� Türk�ye büyüyecek. 
Yoksa b�r kes�m 'sadece bana' derse �nsanların 
mutlu olması mümkün değ�l. Bunlara d�kkat 
ett�ğ�m�z takt�rde ben �nanıyorum Türk�ye olarak 
önümüz, yolumuz açık. B�z bunu başaracağız, 80 
m�lyon �nsan buna hazır.”

S�vas'a da Şanlıurfa'ya ver�len destek kadar destek 
ver�leceğ�n�n altını ç�zen Fakıbaba, aynı desteğ�n 
tüm �llere, bölgelere ver�leceğ�n� söyled�.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref 
Fakıbaba, tarım olmazsa yaşamın olmayacağına 
�şaret ederek, şunları kaydett�:

“Gıdayı, tarımı üreteceğ�z. Gece gündüz çalışıyoruz 
ve h�ç durmadan çalışmaya devam edeceğ�z. 
İnşallah, toprağımızı suyla, ç�ftç�m�z� b�lg�yle 
buluşturacağız. Su ver�lmes�n�n en kötü örneğ� 
Urfa'dır. Harran'a suyu verd�k, suyu olduğu g�b� 
tarlalara akıttık, vahş� sulamayla toprağı 
tuzlandırdık ve o gübrel� o güzel�m topraklar olduğu 
g�b� sınır dışına Sur�ye'ye g�tt�. O suyla Sur�ye h�ç 
gübreye falan gerek kalmadan b�nlerce k�lometrel�k 
toprak alanına sah�p oldu ve orada organ�k tarım 
yaptı. Onun �ç�n Tarım Bakanı olarak �nşallah 
bundan sonra ç�zeceğ�m�z yol hep kapalı s�stem 
olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bana 
tal�matı bu oldu. 'Fakıbaba ne yapacaksın?' ded�. 
'Vahş� sulamaya son' ded�m. Az olsun ama bundan 
sonra tem�z olacak, suyun ve toprağın kıymet�n� 
b�leceğ�z. Su ve toprak Türk�ye'n�n en öneml� �k� 
şey�, üçüncüsü eğ�t�m, dördüncüsü �nsan. Öyle 
güzel �nsanlarımız var k� vallah� ben gurur 
duyuyorum. B�z�m �nsanımız zek�, çalışkan, üretken 
ve ona �mkan verd�ğ�n�zde neler neler yapar onu 
çok �y� b�l�yorum.”

Konuşmaların ardından Bakanlar Yılmaz ve 
Fakıbaba �le Val� Davut Gül, Şems� Bayraktar ve 
d�ğer �lg�l�ler, kurdele keserek fuarın açılışını 
gerçekleşt�rd�.

Fuarı gezen Bakanlar ve beraber�ndek�ler, 
stantlardak� yöresel ürünler� �nceled� ve Kangal 
köpekler�n� sevd�.
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ş Gel�şt�rme ve Eğ�t�m

S�vas T�caret Borsası bünyes�nde, borsamız üyeler�ne 2017 yılı �çer�s�nde 5 adet eğ�t�m gerçekleşt�r�lm�şt�r. 
Üyeler�m�z�n 2017 yılı �çer�s�nde almış olduğu eğ�t�m aşağıdak� tabloda göster�lm�şt�r.

TARIM VE HAYVANCILIK EĞİTİMİ

Hayvancılık desteklemeler� hakkında uygulama esasları tebl�ğ� 

ÇOBAN (SÜRÜ YÖNETİCİSİ) İSTİHDAM DESTEĞİ ŞARTLARI 

En az 250 (�k�yüzell�) ve üzer� anaç küçükbaş (koyun-keç�) hayvan varlığı olmalıdır.

İşletmede çoban çalışıyor olmalıdır.

Çobana a�t 2016 yılı SGK pr�mler�, kes�nt�s�z olarak en az 5 (beş) ay süre �le toplu ya da dönemler hal�nde 
�şletme yada kend�s� tarafından yatırılmış olmalıdır.

SGK pr�m ödemes�n� 31/5/2006 tar�hl� ve 5510 sayılı Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık S�gortası Kanunun 
50nc� maddes� uyarınca �steğe bağlı s�gortalı olarak yapanlar, SGK pr�mler�n� 30 (otuz) gün üzer�nden tam 
zamanlı olarak yatırmayanlar, �şletmede �st�hdam ed�len ancak f��len çobanlık yapmayanlar, muhtarlar,  devlet 
memurları, emekl�ler ve 18 yaşından küçükler çoban olarak destekleme kapsamında değerlend�r�lmezler.

BESİLİK ERKEK SIĞIR DESTEKLEMESİ 

Şartları:
Kes�m tar�h� �t�barıyla, bes� süres�n�n son 90(doksan) gününü başvuranın veya eş�n�n �şletmeler�nde 
tamamlamış, TÜRKVET' e kayıtlı, yurt�ç�nde doğmuş ve en az 12 (on�k�) aylık yaşı tamamlamış erkek 
sığırlarını ( manda dah�l) Gıda İşletmeler�n�n Kayıt ve Onay İşlemler�ne Da�r Yönetmel�k kapsamında faal�yet 
gösteren kes�mhanelerde kest�ren ve kes�m b�lg�ler�n� KES ver� tabanına kaydett�ren sözleşmel� bes�c�l�k 
yapan üret�c�lere, kest�rd�kler� hayvan başına destekleme ödemes� yapılacaktır. Yıllık altı baş ve üzer� sayıda 
destekleme şartlarını taşıyan erkek sığır kes�m� yaptıranların kırmızı et üret�c� b�rl�ğ�ne üye olmaları 
zorunludur. Yıl �ç�nde daha az sayıda kes�m yaptıran üret�c�ler �se b�rl�ğe üye olmasa da desteklemeden 
yararlandırılır. Yıl �ç�nde yapılan kes�mler�n son başvuru tar�h� 31/01/2017' d�r.



Pazarlama Yönet�m�

Rekabet�n hızla arttığı günümüzde, �şletmeler�n sürdürüleb�l�r karlılık ve �st�krarlı büyüme pol�t�kalarında 
pazarlama stratej�ler� öneml� b�r yere sah�pt�r. İşletmeler ürün, h�zmet ve sundukları tüm d�ğer değerler� 
müşter�ler nezd�nde farklılaştırmak zorundadır. Bu farklılık aynı zamanda f�yatlama, dağıtım, tanıtım ve 
kullanıcı deney�m� g�b� b�rçok alanda da rekabet�n odağı hal�ne gelm�şt�r. Pazarlama, bahsed�len bu bakış 
açısı çerçeves�nde ş�rket stratej�k planlaması �le pazarlama yönet�m� arasında bağ kuran b�r z�nc�r halkası 
görev� üstlenmekted�r.
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IPARD Ned�r ?

IPARD, Avrupa B�rl�ğ� (AB) tarafından aday ve potans�yel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, 
Katılım Önces� Yardım Aracı'nın Kırsal Kalkınma b�leşen�d�r. Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı 
ve Yatırımın Uygulanacağı İller;

Afyonkarah�sar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Ardahan Aydın Balıkes�r Burdur Bursa Çanakkale Çankırı 
Çorum Den�zl� D�yarbakır Elazığ Erz�ncan Erzurum G�resun Hatay Isparta Kahramanmaraş Karaman Kars 
Kastamonu Konya Kütahya Malatya Man�sa Mard�n Mers�n Muş Nevşeh�r Ordu Samsun S�vas Şanlıurfa 
Tokat Trabzon Uşak Van Yozgat

Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında sadece “Tarım ve Balıkçılık Ürünler�n�n İşlenmes� ve Pazarlanması�le İlg�l� 
F�z�k� Varlıklara Yönel�k Yatırımlar” tedb�r� kapsamında başvurular kabul ed�lecekt�r.

Desteklenecek sektörler, destek oranı ve destek bütçes� şu şek�lded�r;



İy� Tarım Uygulamaları

Çevre,�nsan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen b�r tarımsal üret�m�n yapılması ,doğal kaynakların 
korunması, tarımda �zleneb�l�rl�k �le sürdüreb�l�rl�k �le gıda güvenl�ğ�n�n sağlanması amacıyla yapılan tarımsal 
üret�m model�ne �y� tarım den�r.

İy� Tarım Uygulamaların da �nsanların tüketeb�leceğ� tüm ürünler� belgelend�rmek mümkündür.

Amaçlar;
• Çevre, �nsan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen b�r tarımsal üret�m�n yapılması
• Doğal kaynakların korunması
• Tarımda �zleneb�l�rl�k ve sürdürüleb�l�rl�k
• Gıda güvenl�ğ�n�n sağlanmasıdır

İy� Tarım Uygulamaları Sert�f�kası GIDA,TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI tarafından yetk�lend�r�len 
kontrol ve sert�f�kasyon kuruluşları tarafından ver�len b�r sert�f�kadır.

Belgelend�rme Kapsamı
• Yaş Meyve ve Sebze   • Çay
• Tarla B�tk�ler�    • Hayvancılık
• Kesme Ç�çek ve Süs B�tk�ler�  • Su Ürünler�
• F�de ve F�dancılık
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Günümüzde pek çok perakendec� ürün tedar�k ett�ğ� üret�c�lerden İy� Tarım Uygulamaları belges� talep 
etmeye başlamıştır.Yen� Hal yasasında da Organ�k Tarım ve İy� Tarım Uygulamaları sert�f�kalı ürünlere 
�mt�yazlar tanınmaktadır. İy� Tarım Uygulamaları b�r zorunluluk olmamakla beraber ,pazarlamada rekabet 
gücünü artıran ve avantaj sağlayan b�r s�stemd�r.D�ğer b�r avantajı �se; İy� Tarım Uygulamaları esaslarına göre 
üret�c�ler�n caz�p desteklerden yararlanab�lmeler�d�r.

Problem Çözme Tekn�kler�

Günümüzün acımasız rekabet koşulları altında, ürün ve h�zmetler�m�z�n kal�tes�n� artırırken, mal�yetler� 
düşürmek ve daha hızlı hareket etmek durumundayız. Yen�den �şleme ve muayeney� ortadan kaldırmak, f�re 
oranlarını düşürmek, ancak �ş�m�z� �lk seferde doğru yapmamızı engelleyen problemler� ortadan kaldırmakla 
mümkündür. Problem çözmede doğru yaklaşım, problem� doğuran kök nedenler� ortadan kaldıracak doğru 
çözümler�n uygulanmasıdır.
Problem çözmede en öneml� faktörlerden b�r�s� kullanılan tekn�klerd�r. Problem�n n�tel�ğ�ne ve boyutuna göre 
farklı tekn�kler ve yöntemler kullanılmaktadır. Kal�te problemler�n�n pek çoğu problem çözme tekn�kler� 
kullanılarak çözüleb�l�r. Kal�te çember çalışmalarına da temel olan bu tekn�kler sadece üret�mde değ�l 
planlama, tasarım, pazarlama, satın alma g�b� çok çeş�tl� alanlarda da kullanılab�l�r.
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T�caret Borsaları 5174 Sayılı Kanunun 28. 
maddes�ndek� esaslar çerçeves�nde, borsaya dah�l 
maddeler�n alım satımı ve borsada oluşan 
f�yatlarının tesp�t, tesc�l ve �lanı �şler�yle meşgul 
olmak üzere kurulan kamu tüzel k�ş�l�ğ�ne sah�p 
kurumlardır. Borsaların başlıca görevler� arasında;

   “Borsa'ya dâh�l maddeler�n, borsada alım satımını 
tanz�m ve tesc�l etmek”,

 “Borsaya dâh�l maddeler�n t�pler�n� ve vasıflarını 
tesp�t etmek üzere laboratuar veya kurulmuşlara 
�şt�rak etmek” yer almaktadır.

Bu bağlamda; Satış Salonları ve Laboratuarlar 
t�caret borsaları �ç�n büyük önem arz etmekted�r. 
Borsamızın Yen� Buğday Pazarı �çer�s�nde bulunan 
"Satış Salonu ve Laboratuar" da alıcı ve satıcı b�r 
araya gelerek ürünler�n alım ve satımları 
gerçekleşt�r�lmekted�r.

Ürünler�n satışlarında üyelere yardımcı olmak adına 
kurulmuş olan laboratuarda buğday, arpa, ve 
yulaf'ın rutubet, prote�n, hektol�tre g�b� anal�zler� 
yapılarak tesl�m ed�lmekted�r. 

Satış Salonu ve Laboratuarlar




