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“Efendiler kılıç kullanan kol yorulur, nihayet kılıcı kınına koyar ve belki kılıç o 

kında küflenmeye, paslanmaya mahkûm olur. Lâkin saban kullanan kol gün geçtikçe 

daha ziyade kuvvetlenir ve daha çok kuvvetlendikçe daha çok toprağa malik ve sahip 

olur.” 

M. Kemal ATATÜRK 



 
 

 

İÇİNDEKİLER 

 

 Yozgat Ticaret Borsası Meclisi 

 Yozgat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

 Yönetim Kurulu Başkanı Sunuşu 

 Organizasyon Şeması  

 Kuruluşun Tanımı 

 Misyon ve Vizyon 

 Politikalarımız  

 Gerçekleşen Faaliyetlerimiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Yozgat Ticaret Borsası Meclisi 
 

   

 

   

 

  Meclis Başkanı 
Medeni AKYOL 

  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 Meclis Başkan 
Yardımcısı          

Ahmet Bozkurt 

 Meclis Başkan 
Yardımcısı       

Niyazi ŞAHAN 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Meclis Üyesi 
Oktay ŞAFAK 

 Meclis Üyesi Seyfi 
DİKER 

 Meclis Üyesi 
Mehmet ERKEKLİ 

 
 

     
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Meclis Üyesi 
Haşim KARAMEŞE 

 Meclis Üyesi  
Mehmet ÖZBIDAK 

 Meclis Katip Üyesi                 
Hayati EKİCİ 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Meclis Üyesi 
Murat 

GENÇARSLAN 

 Meclis Üyesi 
Mehmet 

TÜRKEKUL 

 Meclis Üyesi          
İsmet ER 

 



 

 

 
 

 
 

 

   Meclis Üyesi      
Yaşar 

GÖZÜBÜYÜK 

 Meclis Üyesi 
Hasan ŞAHİN 

  

 

 

Yozgat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
 

   

 

   

 

  Yönetim Krl.Bşk.         
Mehmet ERKEKLİ 

  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 Yönetim 
Krl.Bşk.Yrd.          

Yaşar 
GÖZÜBÜYÜK 

 Yönetim Krl. 
Sayman Üye         
Hasan ŞAHİN 

 

 

 

 

   
 

 

 

Yönetim Krl. Üyesi                 
Mehmet 

TÜRKEKUL 

   Yönetim Krl. Üyesi                   
Murat 

GENÇARSLAN 

  

 

                              



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yönetim Kurulu Başkanı Sunuşu 

Anadolu coğrafyasının önemli merkezlerinden birisi olan Yozgat ilinde Yozgat 

Ticaret Borsası olarak çalışmalarını büyük bir özveri ile sürdüren önemli bir sivil toplum 

kuruşuyuz. İlimizin tarım ve hayvancılık alanlarının da yapmış olduğu faaliyetlere yön 

verebilme ve önder olabilme adına her geçen gün daha da profesyonel yönetim anlayışı 

ile çalışan borsamız son dönemlerde girmiş olduğu akreditasyon süreci ile de bunu 

kanıtlamıştır. Bu süreç zarfında gerek şahsım ve gerekse yönetim kurulum başta olmak 

üzere tüm meclis üyelerim ve borsa personelim ile yoğun bir süreç yaşadık. Stratejik plan 

çalışmalarımız ile geleceğimize dair yol haritası oluşturarak süreci en iyi şekilde 

yönetebilme adına gayretlerimizi ortaya koyduk.  

Kadim bir kültürün yaşandığı ve bundan sonra da yaşanacağı ilimizde sadece 

ticari ve ekonomik faaliyetlere taraf olup, bu alanlarda çalışan bir borsa olmadığımızı, 

içtimai hayatın her alanında bizlere düşen görevler ölçüsünde çalışmalarını sürdüren bir 

organizasyon olduğumuzu yaptıklarımız ile kanıtladık. Bu zaman diliminden sonra da 

artan bir ivme ile yapmaya devam edeceğiz. 



 

İlimizde tarım ve hayvancılık alanlarının da yapılan çalışmalar için bundan 

sonrada yapacaklarımız ile bölge borsaları içerisinde takdir edilen, örnek gösterilip örnek 

alınan bir kuruluş olmayı hedeflemekteyiz. 

Yozgat Ticaret Borsası olarak gerçekleştirdiğimiz bütün faaliyetlerde 

Misyonumuz doğrultusunda üyelerimizden aldığımız geri dönüşler ile hareket etmeye 

gayret gösterdik. Üyelerimizin vermiş olduğu destek ile bundan sonra faaliyetlerimizi 

daha modern bir borsa binasında yürütebilme adına çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 

Kurumsallaşma adına başlattığımız çalışmaların meyve vermeye başlaması bizlerin 

cesaretlerini daha da artırmıştır. Amacımız kurumsal bir Yozgat Ticaret Borsası ile başta 

ilimiz ve bölgemiz olmak üzere ülkemize en iyi hizmeti verebilmektir. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin vizyoner başkanının açmış olduğu bu yolda 

yürürken dünya standartlarına ulaşmanın vermiş olduğu güç ve özgüven ile bundan sonra 

ki faaliyetlerimizi de en iyi şekilde sürdüreceğimize olan inancımız ile daha güçlü bir 

Türkiye için var olmaya devam edeceğiz.  

        

       MEHMET ERKEKLİ 

YOZGAT TİCARET BORSASI  

YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
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KURULUŞUN TANIMI; 

Borsa 1991 yılında kurulmuş olup 2016 yılı itibari ile 250 faal, 39 askıda olmak 

üzere 289 üyeye hizmet vermektedir. 

Borsada üyelerin faaliyetleri NACE (Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki 

Sınıflandırılması) Kodlama Standardına göre kodlanmaktadır. 

VİZYONUMUZ; 

Sürdürülebilir borsacılık anlayışı ile bölgemizde marka ürünlerin oluşumuna katkı 

sağlayıp, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin gelişmesine destek veren, kurumsal alt 

yapısını tamamlamış öncü ve lider bir kuruluş olmaktır. 

MİSYONUMUZ; 

Modern ve çağdaş borsacılık anlayışı ile kaliteden ödün vermeden, üreticilerin 

doğru ürünü en uygun zamanlama ile doğru yerlerde üretebilmesine destek olmak, 



 

yüksek standartlarda eğitimli personel ile hizmet sunmak, üyelerin haklarını koruyup 

mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, 

Yozgat ilinin tarım ve hayvancılığın gelişimi ile bölge ve ülke ekonomisinin 

gelişip büyümesine destek olmaktır 

POLİTİKALARIMIZ 

Kalite Politikamız; 

Kuruluşumuz üyelerimizin mevcut ve olabilecek beklentilerini karşılayacak, kalite 

düzeyinde hizmetler sunmayı en temel hedef olarak kabul etmektedir. Bunun 

gerçekleştirilmesi için; 

 Kalitenin geliştirilmesi her zaman teşvik edilecektir.  

Her hizmet için yeterli ve nitelikli personel ayrılacaktır. 

Bilim ve teknolojik gelişmeler takip edilerek gerekli olanların kullanılması 

sağlanacaktır. 

Kullanılacak malzemelerde kalite ön olanda tutulacaktır. 

Olabilecek problemleri en kısa sürede gidermek suretiyle hizmet kalitesinin 

sürekliliği sağlanacaktır. 

Hizmet planlamamızda çevre uyumluluğu göz önünde bulundurulacaktır. 

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada kanun ve mevzuatlara uyan verdiği 

taahhütleri zamanında yerine getiren ilkeli ve dürüst bir kurum olarak tercih 

edilebilmemiz tüm çalışanlarımızın katkıları ile sağlanacaktır. 

Mali Politikamız; 

Ülke ekonomisi başta olmak üzere, bölgesel kalkınmanın gerçekleşmesi ve 

ilimizin ekonomik yapısına destek olmak için kanunlar doğrultusunda elde ettiğimiz mali 

kaynakları, başta üyelerimiz olmak üzere bütün ilgililerin faydasına olacak şekilde en 



 

rasyonel, şeffaf, planlı, hesap verebilir bir şekilde kullanmaktır. Mali yapı; risk yönetimi, 

planlama, muhasebe ilkeleri doğrultusunda etkili ve uzman personeller tarafından 

yönetilir. 

İnsan Kaynakları Politikamız; 

Çağdaş yönetim anlayışı çerçevesinde, borsamız bünyesinde kalifiye işgücünü 

seçmek, eğitmek ve her türlü yükselme olanaklarını sağlamaktır. Borsa personeline 

hizmet içi eğitimler vererek eğitimde sürekliliği sağlayıp, en uygun çalışma koşularında 

verimliliklerini artırmaktır. Personel ödül ve ceza sistemi ile kurumsal yapımıza uygun 

hareket edip, hakkaniyeti korumaktır. 

Bilgi İşlem Politikamız; 

Çağdaş bilgi teknolojileri kullanımı ile borsamız üyeleri arasındaki bilgi akışını 

zamanında gerçekleştirmek, bilgi işlem alt yapımızı sürekli güncellemek ve bilgi 

gizliliğine dikkat edip güvenilir bir şekilde her türlü olumsuzluklara karşı bilgilerimizin 

korunmasını sağlamaktır. 

İletişim Ve Haberleşme Politikamız; 

Borsamız üyeleri başta olmak üzere, bütün paydaşlarımız ile en uygun zamanda, 

en uygun iletişim vasıtaları kullanarak haberleşmenin sağlanmasıdır. Bu iletişim 

sürecinde gizlilik arz eden bilgilerin korunması sağlanıp, üyelerimizin isteklerine 

zamanında cevap verilecektir. Gerek bölgesel ve gerekse ulusal anlamda iletişim 

vasıtaları en verimli şekilde kullanılıp borsamızın kurumsal imajı yurt genelinde 

yükseltilecektir.  

Üye İlişkileri Politikamız; 

Borsamızın ana aktörleri olan üyeler ile koşulsuz üye memnuniyeti çerçevesinde 

ilişkiler kurmak ve süreci yönetmektir. Bu bağlamda üyelerden gelecek her türlü istek ve 

şikâyetlere en kısa sürede ve en hızlı biçimde cevaplar verilecektir. Üyelerimize verilecek 

eğitimler ve bilgilendirmeler ile gelişimlerinin sağlanması hedeflenmektedir. 



 

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER 

BUĞDAY PAZARI İSTİŞARE TOPLANTISI 

 

02 Ocak tarihinde; Yozgat İli merkez ilçesinde yer alan borsa üyeleri ile YTB Yönetim 

Kurulu üyeleri, borsaya ait araziye yapılması planlanan “Buğday Pazarı” projesi için 

tarihinde Borsa binasında bir araya geldiler. 

RİSK ANALİZİ EĞİTİMİ 

 

10 Ocak tarihinde; Borsamız Genel Sekreteri Nazif GENÇARSLAN ve Tescil Memuru 

Yasin AYDOĞAN TOBB'da gerçekleştirilen "Risk Analizi Eğitimi” ne katıldı. 

 



 

TOBB TÜRKİYE EKONOMİ ŞURASI 

 

21 Ocak Tarihinde; Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Meclis Başkanımız, 

Cumhurbaşkanımız Sayın R. Tayyip ERDOĞAN’ın katılımı ile TOBB’da 

gerçekleştirilen “Türkiye Ekonomi Şurası” na katıldı. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, cesur ve ezber 

bozan yeni yatırım hamlesinin Türkiye'yi küresel rekabette öne çıkaracağını belirterek, 

"Bu tekerlek, bu tümsekte kalmayacak. Allah'ın izniyle yola devam edeceğiz. El birliğiyle 

Türkiye'yi yeniden tempolu büyüme sürecine kavuşturacağız." dedi. 

Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı bakanların 

katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nın 

açılışında yaptığı konuşmada, 1 yıl önce başlatılan Afrin'e yönelik Zeytin Dalı 

Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla şehitleri andı, gazilere şifa diledi. 

Oda ve borsa başkanlarının, tüm ülkede ve yerelde hangi ekonomik sıkıntıları 

yaşadıklarını tespit ettiklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Biz şimdi tüm bunları, il 

bazında ve ayrıca bakanlıklara göre tasnif ediyoruz. Şuradan sonra tamamını size ve her 

birini ilgili kamu kurumlarına ileteceğiz. Elbette, bizler için en önemli teşvik, bugünkü 

gibi devletimizi yanımızda görmek." diye konuştu. 

Karşılaşılan her tür engele ve ekonomik saldırılara rağmen sektörlere sağlanan 

kolaylıkların moralleri yükselttiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Dünya Bankasının 

http://www.haber7.com/etiket/tobb


 

"Doing Business Raporu"na göre Türkiye'nin, geçen yıl en çok reform yapan ilk 10 ülke 

arasında yer aldığını söyledi. 

Hisarcıklıoğlu, "İş ve yatırım ortamında 17 basamak birden sıçrayarak, 60'ıncı sıradan 

43'üncü sıraya ilerledik ve tarihimizdeki en üst sıraya yükselmiş olduk." ifadesini 

kullandı. 

- "100 bin KOBİ'mize düşük faizli kaynak sağladık" 

Son 3 ayda TOBB olarak bir ilki daha gerçekleştirdiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle 

devam etti: 

"Bankalarla birlikte tüm Anadolu'yu dolaştık. Burada şunu gördük, KOBİ'lerin en büyük 

sıkıntısı nakit açığı. Finansmana erişimde büyük sıkıntı var. Yüksek kredi faizleri, bir 

türlü reel sektörümüzün yakasını bırakmıyor. İşte bu ortamda, yüksek faize karşı sizin 

gösterdiğiniz hassasiyet ve mücadele, bizlere güç ve moral veriyor. Bizler de sizin, bu 

konudaki çağrınıza, ilk ve en somut katkıyı verdik. TOBB, odalar ve borsalar, tüm 

kaynaklarını bir araya getirdi, bugüne kadar ülkemizde ticari kredilere uygulanmış en 

düşük faiz oranıyla KOBİ'lerimize Nefes Kredisi temin ettik. Yaklaşık 100 bin 

KOBİ'mize düşük faizli 12 milyar lira kaynak sağladık. Sizin tabirinizle 'finansmanda 

inovasyon' yaptık." 

Yaşanan bazı gelişmelerin dünyada ticareti, yatırımı ve fon akışını olumsuz etkilediğini 

dile getiren Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği tüm kazanımların 

temelinde, güven ve istikrarın yattığını bildirdi. 

Hisarcıklıoğlu, cesur ve ezber bozan yeni yatırım hamlesinin, küresel rekabette Türkiye'yi 

öne çıkaracağını vurgulayarak, şunları kaydetti: 

"Bu tekerlek, bu tümsekte kalmayacak. Allah'ın izniyle yola devam edeceğiz. El birliğiyle 

Türkiye'yi yeniden tempolu büyüme sürecine kavuşturacağız. Türk özel sektörü, yani 

bizler de dün olduğu gibi yarın da ülkemizi daha güçlü, daha zengin, daha müreffeh 

yapmak için üretmeyi, emek vermeyi sürdüreceğiz." 

 

http://www.haber7.com/etiket/doing+business+raporu
http://www.haber7.com/etiket/finansmanda+inovasyon
http://www.haber7.com/etiket/finansmanda+inovasyon


 

KAYSERİ BÖLGE İSTİŞARE TOPLANTISI

 

20 Şubat tarihinde, Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erkekli ve beraberindeki 

borsa meclis üyeleri, Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen genel ve yerel ekonomik 

sorunların görüşüldüğü Bölgesel İstişare Toplantısı'na katıldı. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, Kayseri Bölgesel İstişare Toplantısı’nın açılışında yaptığı konuşmada, 

Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu, son 25 senede onlarca çalkantı 

atlattıklarını ve bunun da üstesinden geleceklerini söyledi. 

Kayseri Bölgesel İstişare Toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ticaret 

Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası ve 

Kayseri Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 

Toplantının açılışında konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kayseri Oda/Borsa 

başkanları ile birlikte çalışarak, son birkaç ayda hükümete sundukları pek çok talebin, 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın desteği ile hayata geçtiğini hatırlattı. 

İstihdam maliyetlerini azaltan, finansman yükünü hafifleten, piyasayı harekete geçiren 

çeşitli tedbirler alındığını anlatan Hisarcıklıoğlu, “Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımızın 

katılımıyla, 21 Ocak’ta gerçekleştirdiğimiz, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda da 

https://www.kayserihaberajansi.com/etiket/kayseri


 

gündemimizde olan konuları birinci ağızdan dile getirdik. İç Anadolu Bölgesi’ni temsilen 

de, sizlerin taleplerini, KTO Başkanımız, Ömer Gülsoy Kardeşim sunmuştu. Yine bu 

Şura’da, Sayın Cumhurbaşkanımız, Oda ve Borsalarımızdan istihdam taahhüdü aldı. 

Kayseri’de orada, 30 bin kişiye, yeni istihdam sağlamayı hedeflediğini açıkladı. 

Kayseri’nin bunu başaracağına inanıyorum” dedi. 

Hisarcıklıoğlu, önümüzdeki hafta, hükümetle birlikte TOBB Türkiye Sektörel Ekonomi 

Şurası yapmayı planladıklarını, orada yeni istihdam teşviklerinin müjdesini alacaklarını 

söyledi. 

Bakan Pekcan’ın liderliğinde, ihracat atağı başlattıklarını vurgulayan TOBB Başkanı, “16 

ilde İhracat Destek Ofisi kurduk. Odalarımız, bu ofisler vasıtasıyla, ihracatçılara her 

konuda kılavuz kaptanlık yapacak” dedi. 

Firmaların bir talebinin de Eximbank’ın daha aktif hale getirilmesi olduğuna dikkat çeken 

Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: “Sayın Bakanımızın çalışmaları sayesinde, Kobilerimiz, 

Eximbank’a daha rahat ulaşır hale geldi. 2017’de, Eximbank kredilerinde Kobilerin payı 

% 53 idi. Şimdi Kobi ağırlığı % 71’e ulaştı. Ayrıca bu hafta başında güzel bir haber daha 

aldık. Sayın Bakanımızın talimatlarıyla, Eximbank, üretici ihracatçılarımıza, daha ucuz 

maliyetli yatırım finansmanı sunmaya başlıyor. Bu kapsamda, 9 leasing firmasıyla, 200 

milyon dolarlık finansman protokolü imzalandı. Sayın Bakanımıza, iş dünyamızla istişare 

içinde sürdürdüğü, sonuç odaklı çalışmaları için, gelin hep birlikte teşekkür edelim, 

alkışlayalım”. 

Sıkıntıların da olduğuna vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, “Birazdan bunları da dile 

getireceğiz. Ama şunu da hep akılda tutalım. Türk iş dünyası olarak, karşımıza çıkarılan 

her türlü engele rağmen, neler yapabildiğimizi, ne kadar dinamik ve üretken olduğumuzu, 

geçmişte pek çok defa ispat ettik. Özel sektör-devlet istişaresiyle, sorunları aştığımızı 

gördük. Biz, tüm bu çalkantılı sürecin geçici olduğuna inanıyoruz. Zira Türkiye 

ekonomisinin temelleri sağlamdır. İşte bakın, son 25 senede, onlarca çalkantı atlattık. 

Hepsinin üstesinden geldik ve yola devam ettik. İnşallah yine hep birlikte el ele verip, 

ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz. Dünyanın en büyük ekonomileri arasına gireceğiz” 

dedi. 

“Birbirimizi ötekileştirmeyelim” diyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Kimseyi öteki 

diye görüp, ayrı tutmayalım. Ülkemizin, milletimizin, birliğini, dirliğini muhafaza 



 

edelim. İşte o zaman, bu tekerlek bu tümsekte kalmayacak, devam edecek. Bugünkü 

istişaremizin de, hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu. 

 

BOZOK ÜNİVERSİTESİ BORSA TANITIM

 

26 Şubat tarihinde; Bozok Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Konferans 

Salonu’nda düzenlenen konferansa borsamız Genel Sekreter Nazif GENÇARSLAN, 

Akademik Danışman Dr. Mehmet KARA ve Kalite Danışmanı Kenan AYDIN katılarak 

Yozgat Ticaret Borsası'nı tanıttılar. 

 

 



 

MİLLİ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ 

 

21 Mart tarihinde; Yozgat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ERKEKLİ 

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı çerçevesinde basın toplantısı düzenledi.  

 

 

 



 

İstihdam Seferberliği kapsamında; il genelinde yapılan toplantılara katılım sağlayan oda 

ve borsa yetkililerimiz, kendi bünyelerinde gerçekleştirmiş oldukları organizasyonlar ile 

de çalışmalarına hız verdiler. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet ERKEKLİ de bu 

konuda bizzat üyeler ile bir araya gelerek teşvik konularını kendileri ile paylaşıyor.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

KONYA TARIM FUARI KATILIMI 

 

Yozgat Ticaret Borsası, 19-23 Mart 2019 tarihleri arasında Konya Ticaret Odası TÜYAP 

Konya Uluslararası Fuar Merkezinde düzenlenen Konya Tarım 2019, 17. Tarım, Tarımsal 

Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarına katıldı. Borsa organizasyon komitesi 

üyeleri, Genel Sekreterimiz Nazif Gençarslan, Destek Hizmetleri Personelimiz Murat 

Karaçay, Yozgat Odalar ve Borsalar Akademik Danışmanı Dr. Mehmet Kara ile 

üyelerimiz tarafında katılım sağlanan fuarın oldukça verimli geçtiği dile getirildi. 2018 

yılında yaklaşık 100 ülkeden 300 binin üzerinde katılımcıyı ağırlayan fuara bu sene daha 

fazla katılımcının iştirak edeceği bildirildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

YERKÖY MÜŞTEREK TOPLANTI 

 

26 Mart Tarihinde Yozgat Odalar / Borsalar 4. Müşterek Toplantısı "İstihdam 

Seferberliği" gündemi ile Yerköy TB ile Yerköy TSO ev sahipliğinde gerçekleştirilen 

toplantıya borsamız adına Meclis Başkanımız Medeni AKYOL ve Genel Sekreterimiz 

Nazif GENÇARSLAN katıldı. 

 



 

BELEDİYE BAŞKANI ZİYARETİ 

 

Yozgat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Mehmet Erkekli, Borsa Meclisi, Yozgat 

Odalar Borsalar Akademik Danışmanı Dr. Mehmet Kara ve Borsa Genel Sekreteri Nazif 

Gençarslan, belediye başkanı Celal Köse’ye tebrik ziyareti gerçekleştirdi. 

Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette Erkekli, Yozgat’a kurulacak “Buğday Pazarı” için 

yer tahsisinde bulunmaya hazır olduklarını belirterek, “Yozgat Hayvan Pazarı” ve 

“Kesimhane” konularını gündeme getirdi. 

Erkekli, Hayvan Pazarı için başlatılan çalışmanın takip edilmesi ve desteklenmesinin yanı 

sıra buğday pazarı için yer tahsisi yapılması hususunda her zaman hazır olduklarını 

belirterek, Yozgat’ın tarım ve hayvancılık kenti olduğu gerçeğine dikkat çekti ve bu 

konuda ortak çalışmalar yapılmasının gerekliliğini vurguladı. 

Bunun üzerine Belediye Başkanı Celal Köse, bu konularda gereken destekleri 

vereceklerini Yozgat için ortak çalışmalar yapılması gerektiğini bildirdi. 

Borsa Başkanı Erkekli ve beraberindeki heyetin Başarı dileklerinde bulunulduğu ziyaretin 

sonunda Nisan ayı sonunda gerçekleştirecek organizasyon kapsamında Batum İş 

Dünyası, Tarım ve Hayvancılık alanında faaliyet gösteren firmalar,  Ticaret ve Sanayi 

Odası ve Batum Ticari Ataşeliği ile yapacakları ortak çalışma toplantısına belediye 

başkanı Celal Köse de davet edildi.  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

TOBB 75. GENEL KURUL  

 

02 Mayıs tarihinde; Borsamız Meclis üyeleri, Genel Sekreteri ve Akademik Danışmanı 

TOBB 75. Genel Kurulu’na katıldılar. TOBB 75. Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu 

Başkanımız Mehmet ERKEKLİ 25. Yıl anısına Hizmet Şeref plaketi aldı. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 75’inci Genel Kurulu Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Spor 

Salonu’nda gerçekleştirildi. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu genel kurul konuşmasında ‘birliğimiz ebedi, 

gündemimiz ekonomi’ temasına vurgu yaparak, iş dünyasının önümüzdeki süreçte 

gündemin ekonomi olmasını istediğini söyledi. 

 Toplantıya birçok ilden Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları tarafından katılım 

sağlandı. Girişimciler Genel Kurul programı kapsamında Anıtkabir’i ziyaret ederek, 

müzakereleri izlediler. 

 



 

KARADENİZ & BATUM İŞ GEZİSİ VE İSTİŞARE TOPLANTILARI 

 

Yozgat Ticaret Borsası, Karadeniz ve Batum’u kapsayan 250 kişilik bir gezi programı 

düzenledi. 

Çanakkale’ye gerçekleştirilen gezi programı ile gündeme gelen Borsa, bu kez rotasını 

Karadeniz ve Batum’a çevirdi. Borsa üyesi 250 kişi ile birlikte Başkan Mehmet Erkekli, 

Genel Sekreter Nazif Gençarslan ve Yozgat Odalar ve Borsalar Akademik Danışmanı Dr. 

Mehmet Kara’nın da aralarında bulunduğu bir heyet dün sabah Cumhuriyet Alanı’ndan 

yola çıktı. Borsa Başkanı Mehmet Erkekli, borsa üyelerinin birlik ve beraberlik içerisinde 

kaynaşmasını sağlamanın yanı sıra ticari ilişki ve alanını genişletmek amacıyla bu tür 

geziler düzenlediklerini söyledi. 

 Erkekli, “Üyelerimizin birlik ve beraberlik içerisinde kaynaştırarak yeni bir coğrafya 

yeni kimlikler ve yeni bir iklim yapısı ile birlikte karşılaştırarak görüşmeler yapmak, iş 

diyaloglarında bulunmak istiyoruz. Yol güzergâhımızda bulunan Pazar, Samsun, Giresun, 

Rize gibi yerlere de uğrayarak toplantılar yapacağız, üyelerimizi bilgilendireceğiz, 

amacımız insanları gezdirerek, gördürerek daha farklı daha deneyimli bir hale getirmeyi 

düşünüyorum.  Daha önce Çanakkale etkinliğimiz olmuştu çok faydasını gördük bu 

etkinliğin. Bu kez de Karadeniz’de bunun taçlandıralım dedik.  Üyelerimiz böyle bir 



 

memnuniyeti dile getirdiği için böyle farklı bir geziyi farklı bir coğrafyada yapalım dedik. 

İnşallah hayırlı, uğurlu olur camiamıza. Yozgat’ta gözde bir kurum haline geldik, yapmış 

olduğumuz etkinlikler de her zaman devam edecek. Üye memnuniyetini kazanmak 

zorundayız. Üyelerimizi bilgilendirmek zorundayız. Onların yapmış olduğu ticaretin 

çıtasını yükseltmek için çalışıyoruz.” diye konuştu.  

 

 

  



 

Yozgat Ticaret Borsası gerçekleştirmiş olduğu Karadeniz-Batum etkinlikleri kapsamında 

Rize Ticaret Borsası ve Giresun Ticaret Borsalarını ziyaret ederek kıyaslama çalışmaları 

gerçekleştirdi. 

 

 



 

 

 

YOZGAT TİCARET BORSASI ÇALIŞMALARINA HIZ KESMEDEN DEVAM 

EDİYOR 

Yozgat Ticaret Borsası gerçekleştirmiş olduğu Karadeniz-Batum etkinlikleri kapsamında 

Odalar ve Borsalar Akreditasyon Mevzuatı gereği çok önemli olan kıyaslama 

çalışmalarını ara vermeden sürdürdü.  

Üyeleri ile gerçekleşen ve kamuoyunda büyük bir etki yapan etkinlik sürecinde özellikle 

kıyaslama çalışmalarına yer verilmesi ve bizzat ilgili borsaların ziyareti, Rize Ticaret 

Borsası ve Giresun Ticaret Borsası tarafından büyük bir memnuniyet ile karşılandı.  

İlk ziyaretin yapıldığı Rize Ticaret Borsasında, Genel Sekreter İsmail KOCAMAN ve 

Akreditasyon ve Kalite Yönetim Temsilcisi İlkay Kavalcı YAZICI ile borsamız adına 

Akademik Danışmanımız Dr. Mehmet KARA ile Genel Sekreterimiz Nazif 



 

GENÇARSLAN hazır bulundular. Özellikle Kalite Yönetim Sistemi ve Personel 

kıyaslamaları yapıldı. Bu alanda karşılıklı olarak yapılması gerekenler görüşüldü. Yapılan 

faaliyetlerin iyi uygulamaları anlatıldı. Bu uygulamaların gerçekleştirilmesi hususunda 

izlenen yol ve yöntemeler tartışıldı. Bundan sonraki süreçlerde de karşılıklı işbirliğinin 

devam etmesi ve ziyaretlerin sürdürülmesi temennileri ile raporlar imza altına alınarak 

toplantı sonlandırıldı. 

Rize Ticaret Borsası ziyaretini takiben Giresun Ticaret Borsasında da kıyaslama 

çalışması gerçekleştirildi. Giresun Ticaret Borsası Genel Sekreteri Eren NİZAM 

toplantının açılış konuşmasını yaptıktan sonra Kalite ve Akreditasyon Müdürü Tansu 

TÜRÜDÜ tarafından sürece ilişkin bir sunum gerçekleştirildi. Özellikle lisanlı depoculuk 

çalışmaları ve son dönemlerin önemli konularından birisi olan güneş enerji santrali 

çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Personel eğitimleri ve iyi uygulamaların karşılıklı 

olarak görüşüldüğü toplantı raporların imzalanması ile son buldu.        

 

 



 

 

 



 

 

Karadeniz turuna çıkan Yozgat Ticaret Borsası yönetimi ve üyeleri Batum Ticari Ateşesi 

Ömer Acar’ı ve Batum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tamas Şavadze ile bir araya 

geldi. 

 



 

BATUM’DAN İKİ BÜYÜK DESTEK 

Karadeniz turuna çıkan Yozgat Ticaret Borsası yönetimi ve üyeleri, Gürcistan’ın Batum 

şehrinde büyük bir ilgi ile karşılandı. Olumlu geçen görüşmeler açıklamalara da yansıdı. 

Batum Ateşesi ve Batum Ticaret Odası Başkanı “Size her konuda yardımcı oluruz” 

mesajı verdiler. Borsa Başkanı Mehmet Erkekli ise “oldukça verimli bir görüşme oldu” 

dedi. 

Yozgat Ticaret Borsası yönetimi ve üyeleri, Karadeniz illerinin ardından Gürcistan’ın 

Batum şehrindeki istişare toplantılarına katıldı. 2 gün süren programda ilk olarak Batum 

Ateşesi ile ardından ise Batum Ticaret Odası Başkanı ile görüşmeler yapıldı. Bu 

görüşmelerde iki ülkenin ve iki şehrin potansiyeli ile birlikte aradaki ticari ilişkilerin daha 

da ileriye seviyeye taşınma konusu ele alındı.  

 

 

 “DESTEĞİMİZ SİZLERLE” 

Batum’da yapılan ilk görüşme Batum Ateşesi Ömer Acar ile oldu. Acar, Yozgat Ticaret 

Borsası yönetimini konsoloslukta ağırladı. Yapılan görüşmede ilk olarak Borsa Başkanı 



 

Mehmet Erkekli Yozgat ile ilgili bir bilgilendirme yaptı. Daha sonra açıklamada bulunan 

Batum Ateşesi Ömer Acar, 250 kişilik bir heyetle yapılan ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti dile getirdi. Acar, yegane isteklerinin Türkiye ve Gürcistan arasındaki 

ticareti daha da artırmak olduğunu söyledi. “Batum çok aktif bir kent” ifadesini kullanan 

Batum Ateşesi, “Ticari ilişkiler ve yatırımlar çerçevesinde size her türlü yönlendirme ve 

desteği sağlarız. Desteğimiz sizlerle” dedi. Batum ile ilgili en ayrıntılı bilgilendirme ise 

Batum Ateşesi, Batum Ticaret Ateşesi yardımcı Aslan Kochalidze yaptı. 

“BİRLİKTE YATIRIM YAPALIM” 

Batum Ticaret ve Sanayi Odası ile yapılan görüşmede oldukça olumlu geçti. Ziyaretten 

duyduğu memnuniyeti dile getiren Oda Başkanı Tamas Şavadzi , “Kardeş Türkiye’den 

hoş geldiniz” sözleriyle başladığı konuşmasının tamamını Türkçe yaptı. Türkiye’nin 

yatırım yapan ülkeler sıralamasında ilk 3 arasında yer aldığını, bir çok sektörde Türklerin 

bulunduğunu belirterek, “Biz Batum Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman hazırız, 

birlikte yatırım yapalım” dedi.  

 

 

 



 

YOZGAT’A DAVET ETTİK 

Görüşmenin sonunda Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli’de Batum heyetini 

Yozgat’a davet etti. Oda Başkanı Tamas Şavadzi’ye Yozgat’tan getirilen hediyeler 

verilip, birlikte fotoğraf çektirildi. Son olarak, Erkekli Gürcistan televizyonlarından olan 

Acar TV’ye konuştu. Erkekli, yapılan ziyaretin amacı ile birlikte ikili ticari ilişkilerin 

artırılmasına yönelik demeçte bulundu.  

 

 



 

BATUM PROGRAMI GALA GECEMİZ 

 

 

Kıymetli Konsolosum, 

Saygıdeğer Misafirler, 

Yiğidin Harman Olduğu Bozok Yaylasının Yüce Gönüllü Evlatları, 

Tertiplemiş olduğumuz Karadeniz-Batum etkinliğimize katılarak bizleri onure ettiğiniz 

için teşekkürlerimi sunuyor hepinizi saygı ve muhabbetlerim ile selamlıyor hoş geldiniz 

diyorum. 

Kıymetli Hazirun, 

1991 yılında temellerini attığımız Yozgat Ticaret Borsamızın bugün geldiği noktayı 

görünce inanın sizler ile ne kadar gurur duysak az diyor hepinizi ayrı ayrı tebrik 

ediyorum. Yozgat ekonomisi başta olmak üzere ülke ekonomisine yapmış olduğumuz 

katkılar ile Ticarete getirdiğimiz güven, bugün ülke genelinde adından imrenilerek söz 

ettiren bir borsa olmamızı sağlamıştır.  



 

Saygıdeğer Üyelerim, 

Sizler bu süreçte adaletli ve güvenilir ticaret anlayışı ile çalışarak, memleket için istihdam 

kaynağı oldunuz, yeri geldi iş kapısı yeri geldi aş kapısı oldunuz. Bizlerde kurumsal 

kimliğimizin gereği profesyonelce sistemi işletebilme adına yönetime talip olarak 

karşınıza çıktık. Nisan 2018 seçimlerinde tek aday olarak huzurlarınıza gelip 

teveccühleriniz ile dört yıl daha bu kutlu görevi şahsım ve meclisime vererek bizlere olan 

güveninizi bütün kamuoyuna bir kez daha deklere ettiniz. 

 Kıymetli Misafirler, 

İçinde bulunduğumuz koşullar omuzlarımıza her geçen gün daha fazla yük yüklemiş bu 

durum bizleri daha da kamçılamıştır. Yüce Allah’ın izni sizlerin de yol arkadaşlığı ile çok 

önemli işlere imza atarak süreçleri anlımızın akı ile tamamladık. Bundan sonra da 

vizyonumuza uygun gıpta edilecek işleri hep beraber başaracağımıza olan inancım ile 

durmak yok yola devam diyor ve şahsım ve yönetimim adına sizlere layık olabilmek için 

gece gündüz demeden var gücümle çalışacağıma huzurlarında söz veriyorum. 

Bizler her zaman işgal ettiğimiz makamların gerçek sahiplerinin sizler olduğu bilinci ile 

çalışmalarımızı sürdürmeye gayret ederiz. Biliriz ki üyemizin nefesi her an ensemizdedir. 

Helalimize haram katmadan, demokratik ve şeffaf yönetim anlayışı ile verdiğiniz 

emanete sahip çıkarız. Düsturumuz, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Bu 

bakış açısı ile bundan sonraki zaman diliminde de başta ilimiz kamuoyu olmak üzere ülke 

genelinde adımızdan söz ettirecek organizasyonlara imza atmaya devam edeceğiz. 

Elbette ki bu organizasyonlar gayelerine ulaştığı ölçüde faydalı olacaktır. Amacımız siz 

kıymetli üyelerimizi bir araya getirip, birlik ruhuna vurgu yapmak, kaynaştırmak ve farklı 

kültürleri değerlendirebilme fırsatlarını sizlere sunmaktır. Bunun yanı sıra yaptığımız 

teknik çalışmalar neticesinde de süreç boyunca gerçekleştirdiğimiz istişare 

toplantılarımız, stratejik plan için paydaş analizi, etkinlik memnuniyet anketi, üye 

memnuniyet anketi, kıyaslama çalışmalarımız, oda ve borsa ziyaretlerimiz de sonuç 

olarak verimli bir çalışma yaptığımızın somut çıktılarıdır.    

 



 

Aziz Dostlarım, 

Samimiyet ile ifade edebilirim ki ilimiz genelinde Türk İş Dünyasının çatı kuruluşu olan 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsil etme noktasında amiral gemisi 

konumundayız. Çalışmalarımızda hep Vizyoner Başkanımız Sayın Rifat 

HİSARCIKLIOĞLU beyefendiyi örnek alır kendilerinin bizler için çizdiği yol haritasını 

önümüze koyar ve öyle yürürüz. Başkanımızın da borsamıza bakış açısı son derece 

müspettir. Gerek 15 Temmuz sürecinde ve gerekse istihdam seferberliğinde hem hain 

kalkışma hem de ekonomik olarak hain saldırılara cevap verme adına gösterdiğimiz birlik 

ve kardeşlik bütün dünyaya örnek olmuştur. Bundan sonra da kendileri ile bu yolda gurur 

duyarak yürümeye devam edeceğimizi beyan eder huzurlarınızda vizyoner başkanımıza 

en kalbi şükranlarımı sunarım.  

Kıymetli Kardeşlerim, 

Yapmış olduğumuz slayt gösterimiz ile şöylece faaliyetlerimizi sizlerle buluşturmak 

istedik. WEB sitemiz ve diğer duyurumlarımız ile de çalışmalarımızı sizlerle sürekli 

paylaşıyoruz. Bu bağlamda “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” sözü ile konuşmamda 

uzun uzadıya yaptıklarımızı anlatmak istemedim. Ama bundan sonra yapacağımız bir 

organizasyonun sözünü buradan vermek isterim. Marmara Bölgesi ile başladığımız 

organizasyon sürecimizi Karadeniz Bölgesi ile sürdürüyoruz. Bundan sonrasını da 

Rabbim güç kuvvet verdikçe çalışmaya devam edip siz üyelerimizin istekleri 

doğrultusunda Ege veya Akdeniz Bölgesi ile taçlandıracağız. Sizler isteyeceksiniz bizler 

yapacağız. 

Yozgat Ticaret Borsası Ailesi, 

Bizler bir oldukça, iri oldukça, diri oldukça inanın hiçbir rüzgâr kayamızdan toz bile 

süpüremez. Bugün bu birlikteliğimizi cümle âleme bir kez daha ispat ettik. Sizler ile ne 

kadar gurur duysam azdır. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen bütün 

arkadaşlarıma şahsım ve yönetimim adına canı gönülden teşekkür ediyor, hepinizi en 

kalbi duygularım ile selamlıyorum, sağ olun var olun. 

 



 

TRAFİK HAFTASI 

08 Mayıs tarihindeki; Trafik haftası etkinliklerine borsamız adına Genel Sekreterimiz 

Nazif GENÇARSLAN katıldı. 

 

VALİ ÇAKIR'DAN BORSAYA ZİYARET 

 



 

09 Temmuz tarihinde; Yozgat Valimiz Sayın Kadir ÇAKIR, borsamızı ziyarette bulundu. 

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet ERKEKLİ ve Meclis Başkanımız Medeni AKYOL 

ile gündem değerlendirmesinde bulundular. 

KAYSO BAŞKANI MEHMET BÜYÜKSİMİTÇİ ZİYARETİ

 

17 Temmuz tarihinde; Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB. Sanayi 

Odaları Konsey Üyesi Mehmet BÜYÜKSİMİTÇİ, Borsamızı ziyarete gelerek Yönetim 

Kurulu Başkanımız Mehmet ERKEKLİ ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile istişarede 

bulundular. 

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci, TOBB Yönetim Kurulu 

Üyesi olarak sorumlu olduğu Yozgat il ve ilçe oda ve borsaları ziyaret etti. 

Başkan Büyüksimitci Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik ve Yozgat 

Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli başta olmak üzere, Boğazlıyan Ticaret ve 

Sanayi Odası Başkanı Öcal Öcalan, Boğazlıyan Ticaret Borsası Başkanı Harun Halıcı, 

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan, Şefaatli Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanı Ali Ulusoy, Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcı Coşkun 

Kahraman ve Yerköy Ticaret Borsası Başkanı Derviş Esatbeyoğlu’nu ziyaret etti. 

Ziyaretler hakkında bilgi veren KAYSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 



 

Büyüksimitci, “TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olarak sorumlu olduğum Oda ve 

Borsalarımıza ziyaretler gerçekleştirdim. Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanımızın selamlarını 

ilettim. Oda ve Borsa Başkanlarımızla bulunduğu bölgelerle ilgili konuları görüşüp, 

istişare etme imkanı bulduk. Çok yararlı bir program oldu. Zaman zaman bu 

ziyaretlerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bize zaman ayırarak en güzel şekilde 

ağırlayan tüm Başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISO 9001 BELGE YENİLEME  

 

24 Temmuz tarihinde; ISO 9001:2015 belgesi yenileme denetimi gerçekleştirildi 

 

 

 

 



 

AK PARTİ YOZGAT MİLLETVEKİLİ BEKİR BOZDAĞ’IN BORSA 

ZİYARETİ 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat 

Milletvekili Bekir Bozdağ, Yozgat Ticaret Borsa’sını ziyaret etti. Yozgat Ticaret Borsası 

Başkanı Mehmet Erkekli ziyaretlerinden dolayı Bozdağ’a teşekkür ederek, borsa olarak 

faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı. 

HAYVAN PAZARI BÖLGE İNCELEMESİ 

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, Özel idare Genel Sekreteri 

Nazif Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Erkekli ve Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanı Sinan Çelik'in katılımıyla yapılan incelemeler sonucunda Hayvan Pazarı ve 

Hayvan Hastanesi projesinin yapılacağı alan Yozgat - Sorgun yolu 15. kilometresinde 

bulunan Çalatlı Bölgesi belirlendi.  

 



 

 

 

 



 

BORSA GENEL SEKRETERİNİN GAZETECİLERİ ZİYARETİ 

 

08 Ağustos tarihinde; Borsamız Genel Sekreteri Nazif GENÇARSLAN, ilimizde bulunan 

gazetecileri ziyaret etti. 

 

SİVAS TARIM FUARI ZİYARETİ 

 



 

06 Eylül tarihinde; borsamız Genel Sekreteri ve Akademik Danışmanı öncülüğünde 

üyelerimiz Sivas Tarım Fuarında katılım sağladı. 

SİVAS TİCARET BORSASI ZİYARET VE KIYASLAMA 

ÇALIŞMASI 

 

06 Eylül tarihinde; Borsamız Genel Sekreteri Nazif GENÇARSLAN, Muhasebe Müdürü 

Yasemin ERKEKLİ, Tescil Memuru Rabia KARADENİZ ve Akademik Danışman Dr. 

Mehmet KARA Sivas Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Ziyarette iki borsa arasında 

kıyaslama çalışması yapıldı. 

 



 

ÖĞRENCİLERE KABAN YARDIMI 

 

17-20 Eylül tarihlerinde; Yozgat Ticaret Borsası tarafından il merkezinde bulunan 

ilköğretim okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere 40 bin Türk Lirası değerinde kaban 

yardımı yapıldı.  

SİVAS TİCARET BORSASI KARDEŞ BORSA PROTOKOLÜ 

 

16 Ekim tarihinde; Yozgat Ticaret Borsası ve Sivas Ticaret Borsası arasında Kardeş 

Borsa Protokolü imzalandı. 

 



 

 

Sivas Ticaret Borsası ve Yozgat Ticaret Borsası arasında, ikili iş birliğini artırmak, ortak 

proje ve faaliyetlerde bulunmak amacıyla “Kardeş Borsa Protokolü” imzalandı. 

Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, Meclis Başkanı Medeni Akyol, 

Yönetim Kurulu Üyeleri, Yozgat Odalar ve Borsalar Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. 

Mehmet Kara ve Genel Sekreter Nazif Gençarslan’dan oluşan heyet, Sivas Ticaret 

Borsası’nı ziyaret etti. Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Meclis 

Başkanı İhsan Aksoy, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreter Sema Görcün 

tarafından karşılanan Yozgat Ticaret Borsası temsilcilerine Sivas ekonomisi ve Borsanın 

projeleri hakkında bilgiler verildi. 

Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, protokolün hayırlı uğurlu olması 

temennisinde bulunarak; “Sivas Ticaret Borsası Başkanı ve Yönetimine, bizi bu kardeşlik 

ünvanına kavuşturdukları için Yönetim ve Meclisim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu 

nazik davetlerinden dolayı hepsine çok teşekkür ediyorum. Anadolu coğrafyasında 

komsu ilimiz Sivas’la birlikte kardeşlik ünvanına kavuşmamız bizi son derece mutlu 

etmiştir. Bundan sonraki çalışmalarımızda birlik ve beraberlik içerisinde bir araya gelerek 

sosyal faaliyetlerde bulunarak kardeşliğimizi sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. 

Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Sivas bizim komşu ilimiz. Bütün Sivaslılara, bütün 

üyelerine camiamız adına kapımız sonuna kadar açıktır. Bizi çok güzel ağırladılar. 



 

Sivas’ın köftesini ve yaprak dönerini de tatmış olduk. Çokta büyük keyif aldık. 

Kendilerine teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum” dedi. 

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ise bu sürecin ilerleyen aşamalarda 

daha da güçleneceğini ve birçok projede ortak hareket ederek birliktelik oluşturacaklarını 

beyan ederek;” Öncelikle Meclis Başkanımıza, Yönetim Kurulu Başkanımıza ve diğer 

yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza Sivas’ımıza borsamıza hoş geldiniz diyorum. 

Kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün Sivas ve Yozgat 

adına güzel bir gün. Her iki borsamız camiada, aynı çatı altında çalışıyoruz. Bizde bugün 

bunu resmiyete dökerek taçlandırdık. Birbirimizi kardeş borsa ilan ettik. Bundan sonraki 

yapacağımız bütün aktivitelerde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin çalışmalarında 

borsacılık anlamında birlikte işbirliği içerisinde olacağız. Kardeşliğimizi pekiştireceğiz. 

Her iki borsamıza da hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. 

Sivas ve Yozgat Ticaret Borsası arasında imzalanan kardeş borsa protokolü ile;  İki borsa 

arasında iletişimi güçlendirmek ve sürekliliği artırmak, Hizmet standartlarını 

yükseltilmesine katkı sağlayacak faaliyetler yürütmek, Ortak toplantılar gerçekleştirmek, 

Ortak organizasyonlar tertiplemek, Ortak çalışmalar ile daha etkin ve nitelikli projeler 

üretmek, Sosyal ve Kültürel faaliyetlerde işbirliği yaparak borsaların sosyal kalkınmaya 

olan katkısını artırmak, Bu ortaklığın bölgede bulunan diğer borsa ve odalara örnek 

olmasını sağlamak amaçlanmaktadır. 

Ziyaret, Sivas ve Yozgat Ticaret Borsası Başkanlarının günün anısına birbirlerine hediye 

takdim etmeleriyle sona erdi. 

Yozgat Ticaret Borsası ve Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanları borsaları 

adına hediyeler takdim ettiler. 



 

 

 

BARIŞ PINARI HAREKATI BASIN BİLDİRİSİ 

 



 

Türkiye'nin terör devleti kurulmasını engellemek ve Suriyelilerin kendi ülkelerine 

dönüşünü sağlamak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için ilimizde 

yer alan Oda/Borsa ve sivil toplum kuruluşları ortak bir bildiri yayınladı. Borsamız adına 

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet ERKEKLİ katıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BOZOK ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMCİLİK VE KARİYER GÜNLERİ 

 

21 Ekim tarihinde; Borsamız Genel Sekreteri Nazif GENÇARSLAN Bozok 

Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Girişimcilik ve Kariyer Günleri Paneline konuşmacı 

olarak katıldı. 

Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda  

Girişimcilik-Kariyer ve Başarı Hikâyeleri Konulu Panel Düzenlendi  

Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından 

‘Girişimcilik-Kariyer ve Başarı Hikayeleri’ konulu panel düzenlendi. İlki düzenlenen 

etkinlikte alanında uzman ve tecrübeli isimlerden Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim 

Üyesi ve Yozgat Odalar ve Borsalar Akademik Danışmanı Dr. Mehmet Kara, Yozgat 

TSO Genel Sekreteri Hakan Bektaş, Yozgat Ticaret Borsası Genel Sekreteri Nazif 

Gençarslan ve Sorgun TSO Genel Sekreteri Sami Erdoğan girişimcilik ve kariyer 

noktasında önemli bilgiler verdi.  

 



 

“Her İşletmeci Bir Girişimci Değildir” 

Yozgat iş dünyasının önemli isimlerinin katıldığı etkinliğin moderatörlüğünü yapan 

Yozgat Odalar Borsalar Akademik Danışmanı Dr. Mehmet Kara, işletmeci ve girişimci 

arasında büyük fark olduğunu belirterek, “ Girişimci, hayalleri çok üst düzey olan çok 

fazla şeyi hayal edebilme kapasitesine sahip kişilerdir. Diğer bir ifadeyle başka bir 

işletmecinin görmediğini görebilendir. Bundan dolayı her işletmeci bir girişimci 

değildir. Girişimci her zaman üst düzey risk alan, yenilikleri hayata geçiren kişidir.” 

ifadelerini kullandı. Girişimci adaylarına bazı tavsiyelerde de bulanan Dr. Kara, 

“Girişimci her zaman fırsatları gözlemlemeli, araştırma yapmalı, bol bol okuma 

yapmalı ve yenilikleri de göz ardı etmemelidir” dedi. 

“Hayal Edin ve Uygulayın” 

Reel sektörde girişimciliğin farklı bir şekilde tanımlandığını söyleyen Sorgun TSO Genel 

Sekreteri Sami Erdoğan, “ Akşam hayal ettiği şeylerle ilgili sabah aksiyon alan kişi 

girişimci olarak ifade edilebilir.” dedi. Girişimciliğin ihtiyaçtan ortaya çıktığını 

vurgulayan Sorgun TSO Genel Sekreteri Erdoğan, “İnsanların kendilerine lazım olan 

şeyler için harekete geçer ve bunun sonucunda da girişimciliğin kendiliğinden 

ortaya çıktığını görürüz.” ifadelerini kullandı. Erdoğan, gelecekteki kariyer 

planlamasında, ticari girişimcilikte ve kişisel gelişim noktasında Swot Analizi’nin altını 

çizdi.  

“Girişimcilik Cesaret Gerektiriyor”  

Yozgat Ticaret Borsası Genel Sekreteri Nazif Gençarslan, tarım ve hayvancılık 

konusunda ülkemizin gerektiği noktanın gerisinde olduğunu ve bu konuda genç 

girişimcilere önemli görevler düştüğünü söyledi. Yozgat’ın Türkiye’nin beşinci tarım ili 

olduğunu söyleyen Nazif Gençarslan, “Yozgat tarımsal üretimde ülkemizde 81 il 

içerisinde ilk 5’te yer almasına karşın üretilen ürünlerimiz şehir dışında işleniyor. 

Bu durumun en önemli nedeni girişimcilerin yeteri kadar şehrimizde bulunmaması. 

Bunu tersine çevirmek için gerekli olan girişimci açığını Meslek Yüksekokulu 

mezunlarının oluşturması gerekmektedir.” şeklinde konuştu. Gençarslan, 

girişimciliğin her şeyden önce gerçek anlamda cesaret gerektirdiğini vurguladı.  



 

“Yozgat’ta Kadın Girişimciler Önemli Yer Tutuyor” 

Girişimcilik konusunda önemli bilgiler veren Yozgat TSO Genel Sekreteri Hakan Bektaş, 

Yozgat’ta kadın girişimcilerin önemli bir yer tuttuğunu ve iş dünyasında önemli 

girişimcilerin bulunduğunu söyledi. Hakan Bektaş, “ Kadışehri’nde arazi sahibi olan 

kişilerin hanımlarının bir araya gelerek 5 bin dönümlük bir tarım arazisi oluşturdu. 

Bu arazide yetiştirilen ürünler Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Çin gibi diğer 

ülkelere de ihraç edilmektedir. Bu arazilerde yetiştirilen ürünler teknolojiden de 

yararlanılarak daha kaliteli ve daha kolay bir şekilde üretilmektedir.” dedi. 

Girişimcilikte kararlılığın önemine de değinen Bektaş, başarıya ulaşan girişimcilerin 

hiçbir zaman bu kararlılıktan asla geriye dönmediğini söyledi. 

“Yerli Üretim Ülkelerin Kaderini Belirliyor” 

Yerli üretim noktasına dikkat çeken Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek 

Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Sarkım, “Başkalarına bağımlı 

olmadan üretim gerçekleştirmek her ülkenin kaderini belirlemektedir. Bugün 

geldiğimiz noktaya bakarsak yerli üretim noktasında yeterli bir seviyede 

bulunmasaydık dış ülkelere ister istemez bağımlı kalacak ve onların isteklerini 

yerine getirmek zorunda kalacaktık. Bu açıdan bakıldığı zaman girişimcilik çok 

önemli bir yer tutuyor.” dedi. Dr. Öğretim Üyesi Sarkım, ilki düzenlenen etkinliğin 

dönem içerisinde de devam edeceğini, bölge ve şehrin önemli iş temsilcilerinin 

öğrencilerle bir araya getirileceğini söyledi.  

Kariyer noktasında da önemli bilgiler veren uzman isimler, başarılı olmak isteyen 

kişilerin mutlaka bir kariyer haritası ve planı çıkarması gerektiği, bu plan dahilinde 

hareket etmelerini vurguladı.  

 



 

 

 

 

 

ANTALYA YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI 

Yozgat Ticaret Borsası ile Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya’da bu yıl 10’uncusu 

düzenlenen YÖREX fuarına katıldı. Fuarda Yozgat standını ziyaret eden Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, testi kebabı kırdı. 

Ticaret Borsa Başkanı Mehmet Erkekli, testi kebabını kırmadan önce Rifat 

Hısarcıkoğlu’ndan bir vaatte bulunmasını istedi. Bunun üzerine TOBB Başkanı Rıfat 

Hısarcıklıoğlu, Yozgat’a hatırı sayılır düzeyde yatırım yaptıklarını dile getirdi. Samimi 

bir ortamda süren sohbette başkanımız yaptıklarından ötürü Sayın Hisarcıklıoğlu’na 

teşekkürlerini iletti ve daha sonra testi kebabı kıralarak, tadına bakıldı. 

 

 



 

 

23-27 Ekim tarihlerinde Meclis üyelerimiz Antalya’da bu yıl 10’ncusu düzenlenen 

“Yöresel Ürünler Fuarına” katıldı. 

 

Yozgat Ticaret Borsası personelleri ilimizin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla ilimizin 

tescilli ürünleri olan Testi Kebabı, Kavurga, Parmak Çörek ve Çanak Peynirini fuarı 

ziyarete gelen misafirlere ikram etti 



 

 

 

BAŞKANIMIZIN ÇAMLIK TV’DE CANLI YAYINI 

 

08 Kasım tarihindeki; Çamlık TV ekranlarında yayınlanan Tarık Yılmaz ile Yozgat 

Gündeminin konuğu Yozgat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erkekli 

oldu. 

Çamlık TV ekranlarında yayınlanan Tarık Yılmaz ile Yozgat Gündeminin konuğu 

Yozgat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erkekli oldu.  Yozgat Ticaret 

Borsası ile ilgili bilinmeyenleri ve borsanın faaliyetlerini anlatan Erkekli, Yozgat Çamlık 

Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve Çamlık TV Genel Yayın Yönetmeni Tarık Yılmaz’ın 

sorularını yanıtladı. 



 

 

ŞEREF MADALYASI ALDI 

Yozgat’ta uzun yıllar çeşitli sektörlerde ticari faaliyetlerde bulunduğunu dile getiren 

Başkan Erkekli, daha sonra Yozgat Ticaret Borsası’nda üyelere hizmet verdiklerini 

kaydetti. Borsa başkanlığı olarak görevinde başarılı olduklarına inandıklarını anlatan 

Erkekli, “Başarılı olduğumuza inanıyoruz. Başarılı olduğumuzu da üyelerimizin bize 

gösterdiği teveccühten anlıyoruz. Bunun neticesinde odalar birliği tarafından şeref 

madalyası ile ödüllendirildik. Bunun da yapmış olduğumuz hizmetlerin bir neticesinin 

göstergesi olduğunun kanaatindeyim” ifadelerine yer verdi. 

HİZMET SUNUYORUZ 

Yozgat Ticaret Borsası’nın misyonu hakkında bilgiler veren Erkekli, “Yozgat Ticaret 

Borsası 1991 yılında kuruldu. Kurucu üyeleri arasındaydım. Meclis üyesiydim.  1995 

yılında da meclis üyeliğinden yönetim kurulu başkanlığına getirildim. Borsanın görevleri 

borsaya dahil bütün maddelerin, satış tanzim gibi faaliyetleri yerine getirmek, borsa 

oluşan her günkü fiyatları usulü dahilinde üyelerine sunmaktır. Borsamızın faaliyet alanı 

Yerköy ve Boğazlıyan hariç yasa çıkmadan önce kurulduğu için iki ilçemiz haricinde 

bütün ilçelerimiz bize bağlıdır ve bütün ilçelerimizde faaliyetlerimize devam ediyoruz” 

diye konuştu. 

855 BİN TON TESCİL 

Erkekli, Yozgat Ticaret Borsası’nın şu anda potansiyeli bulunan ve faal olan 281 tane üye 

ile çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.  Personel sayısının şu anda 15 kişi olduğuna 

işaret eden Erkekli, 2019 yılı Kasım ayına kadar 380 bin ton buğday, 350 bin ton şeker 

pancarı, 25 bin ton mercimek, 65 bin ton nohut, 35 bin ton arpa tescili yapıldığını söyledi.  

SAYILI ODALAR ARASINDA 

İç Anadolu bölgesinde faaliyetleri açısından sayılı odalar arasında yer aldıklarını 

kaydeden Başkan Erkekli, “bu başarı grafiğini hep en üst düzeyde tutmaya çalıştık. Bu 

başarılarımızın da devamını ve sürekliliğini getireceğimize inanıyoruz. Bunu tabi ki tek 

başıma yapmadım. Ekip arkadaşlarımızlar beraber bu başarı grafiğini daha da 

yükselteceğiz” şeklinde konuştu.  

KALİTEYİ ANINDA ÖĞRENİYOR 



 

Başkan Erkekli,  Yozgat’ta bütün şubelerinde 800 bin TL değerinde analiz cihazları 

bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti; “Önceden çiftçimiz ürününü getiriyordu. 

Getirdiği ürünün kalitesini kendisi de bilmiyordu, tüccar da bilmiyordu. Sadece gördüğü 

kadarını anlıyordu. Bizim bu Almanya’dan ithal ettiğimiz dört tane analiz cihazlarımız 1 

dakika içerisinde malın bütün değerlerini çiftçimize de veriyor, tüccarımıza da veriyor. 

Çiftçimiz, ürettiği malın kalitesini biliyor. Eğer memnun kalmazsa önümüzdeki yıl tohum 

değişikliğine gidiyor. Esnafımız da aldığı malın değerini biliyor.” 

ALIM SATIM ELEKTRONİK 

Elektronik ortamda alım satım programına başladıklarını da dile getiren Erkekli, 

“Çiftçimiz ürününü lisanslı depolara getiriyor. Borsamız aracılığı ile ürünün kalitesi 

ölçülüyor. Üretici banka hesap numarasını veriyor. Elektronik ortamda satışı yapılıyor. 

Şu anda Yozgat Ticaret Borsası bu aşamaya gelmiş bir borsa” diye konuştu. 

5 YILDIZLI ODA 

Erkekli, yapmış oldukları hizmetlerden dolayı 5 yıldızlı oda unvanını aldıklarını da 

belirterek, “Akredite olmuş bir odayız. Yapmış olduğumuz hizmetlerini karşılığı olarak 

bu unvanı almaya hak kazandık. Faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Her iki 

yılda bir bizim kontrollerimiz oluyor. Bu kontroller sonunda aldığımız puanlar 

neticesinde odalar birliğinden gelen görevliler denetimciler bize puan veriyor. Ayrıca 

aldığımız 5 yıldızlı oda unvanından dolayı da plaketle de ödüllendirilen bir odayız. Biz 

hizmetlerimize bu manada devam ediyoruz. Bu hizmetlerimizi daha yukarılara da 

taşıyacağımıza inanıyorum. Bundan dolayı da yönetimdeki arkadaşlarıma, emeği 

geçenlere teşekkür ediyorum. Hepimiz mesaimizi vererek bu başarıları birlikte elde ettik” 

ifadelerini kullandı. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KAYSERİ İÇ ANADOLU BÖLGE TOPLANTISI 

 

20 Kasım tarihinde; Meclis Üyelerimiz Kayseri’de gerçekleştirilen İç Anadolu bölge 

İstişare Toplantısına katıldı. 

 

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Kayseri Ticaret 

Borsası’nın (KTB) ortaklaşa düzenlediği toplantıya Sivas, Yozgat, Niğde, Nevşehir, 

Kırşehir, Aksaray ve Kayseri Oda/Borsa Başkanlarının yanı sıra, Meclis Üyeleri,        

MKÜ, Üyeleri, Kadın Girişimciler ve Genç Girişimciler katıldı. 

Toplantıda açılış konuşması yapan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve KAYSO Yönetim 

Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, bölge toplantısını Kayseri’de yaparak, 7 il ve 28 

Oda/Borsa üyelerine ev sahipliği yapmalarına imkân vermelerinden dolayı TOBB 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etti. 

 

Kayseri’nin 3 OSB ve 1 üretim ağırlıklı serbest bölgesi ile toplam 42 milyon metrekare 

alanda bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettiğini açıklayan Başkan 

Büyüksimitci, Kayseri’nin ihracat rakamları hakkında bilgi vererek, “2019 yılının ilk 9 

ayında Türkiye’nin ihracatı yüzde 2,3 artarken, Kayseri olarak biz ihracatımızı 8,3 

oranında artırmış durumdayız. Kayseri olarak iller arası ihracat sıralamasında 2018 



 

yılında 11. Sıradaki yerimizi 2019 yılında 10’uncu sıraya çıkararak bir basamak daha 

yükselttik”. 

 

Başkan Büyüksimitci, toplantıda işverenlerin üzerindeki zorunlu istihdam yüklerinden 

üretimde girdi olarak kullanılan elektrik ve doğalgaz fiyatlarının yüksekliğine kadar 

birçok sorunu ve çözüm önerilerini masaya yatıracaklarını ancak İç Anadolu Bölgesi için 

önemli gördükleri bir konuya bizzat değinmek istediğini söyledi. 

Marmara bölgesine alternatif yeni üretim havzalarının oluşturulması gerektiğini 

vurgulayan Başkan Büyüksimitci, “Bildiğiniz gibi ülkemizde yapılan üretimlerin büyük 

bir kısmı Marmara bölgesinde yoğunlaşmış durumda. Bu bölgemiz artık bu yoğunluğu 

kaldıramayacak duruma geldi. Riskleri bertaraf etme adına Türkiye’nin mutlak suretle 

yeni bir üretim havzasına ihtiyacı var. Burada bulunan değerli başkanlarımla birlikte bu 

konuda bir çalışma yapıp, İç Anadolu bölgesini yeni bir üretim havzasına dönüştürmek 

için gayret etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir çalışma yaparsak, Adana ve 

Mersin’i de deniz kapımız olarak düşünerek, limana bağlı yepyeni bir üretim havzası 

oluşturmuş oluruz. Bununda ülkemiz adına, geleceğe yönelik çok ciddi bir adım olacağını 

düşünüyorum” şeklinde konuştu. 

 

 

 



 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, kadın girişimcilerin 

Dünya Kadın Girişimciler Günü’nü kutlayarak başladı. Zengin olmanın yolunun 

girişimcilikten geçtiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 2007 yılında Kadın Girişimci 

Kurulları’nı kurana kadar kadın girişimcilerin oranının yüzde 5 olduğunu belirterek, “81 

ilde kadın girişimcilerimiz reklamı, tanıtımı en iyi şekilde yaptılar. Bugün 1 milyon 500 

bin girişimci içerisinde kadın girişimci oranı yüzde 9,5’a geldi. Bunda Kadın Girişimci 

Kurullarının çok büyük katkısı var. Bugün artık oda/borsalarımızda kadın yönetim kurulu 

başkanı, meclis başkanı, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri var. Kadın girişimci 

sayısını artırmak istiyoruz. Çünkü zengin olmak istiyorum” dedi. 

Yurtiçinde ve dışında terör örgütleriyle mücadele eden asker ve polislere selamlarını 

gönderen TOBB Başkanı, “Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Bu son Barış Pınarı 

harekâtında camia olarak devletimizin yanında durduk. STK’lar ve meslek örgütleri ile 

birlikte devletimizin yanında olduğumuzu bildirdik. Cumhurbaşkanımızla, CHP ve MHP 

liderleriyle, Milli Savunma Bakanımızla bir araya geldik. 190 ülkedeki muhataplarımıza 

ve uluslararası kuruluşlara, harekatın meşru ve haklı olduğunu anlattık.  

“Baba ocağım Kayseri’de, memleketimde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk 

duyuyorum” diyen Hisarcıklıoğlu, Kayseri’nin ahde vefaya ne kadar önem verdiğini 

vurgulayarak, “Kayseri Erciyes Üniversitesi’nin şahsıma tevdi ettiği fahri doktora unvanı 

ve akademik yıl açılış törenindeydik.  

Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat’tan girişimciler ve OSB 

başkanlarıyla bir arada olduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, “İçinde bulunduğumuz bu 

bölge, imkansızlıklar içinde imkansızı başaran insanların olduğu bir bölgedir. Geçmişte 

bu illerimizin durumunu hepiniz çok iyi bilirsiniz. Bugün geldiğimiz noktada bu iller; 

Türkiye’nin önemli tarih-kültür, tarım-hayvancılık, sanayi, turizm ve eğitim kentleri 

haline geldiler. İllerimizdeki bu dönüşüme öncülük eden Oda-Borsalarımıza teşekkür 

ediyorum. Şimdi illerimizi gelecek hedeflerine taşımak için çalışmak zorundayız, 

üyelerimize yol göstermek, önünü açmak zorundayız. Bunun için son dönemde sizlerin 

talepleriyle birçok düzenlemenin hayata geçmesini sağladık. Şimdi de istişare 

toplantımızda bunları ele alacağız” şeklinde konuştu. 

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da ‘ülkesini en çok seven 

en çok üretendir’ sözünü hatırlatarak, tasarrufu esas alarak daha çok çalışmak gerektiğini 

söyledi. Gülsoy, faizlerdeki düşüşlere özel bankaların direncinin kırılması gerektiğini, 



 

asgari ücret üzerinden uygulanan teşviklerin de devam etmesini talep etti. 

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ise üyelerinin 

sıkıntılarını çözmek için var güçleriyle çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini 

ifade etti. 

 

YOZGAT BORSALAR İSTİŞARE TOPLANTISI 

 



 

25 Kasım tarihinde; Yozgat, Boğazlıyan ve Yerköy Ticaret Borsaları, Yozgat Ticaret 

Borsası ev sahipliğinde değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıya katılan Yozgat Ticaret 

Borsa Başkanı Mehmet Erkekli, Boğazlıyan Ticaret Borsa Başkanı Harun Halıcı, Yerköy 

Ticaret Borsa Başkanı Derviş Esatbeyoğlu, 2019 yılını değerlendirdi. Yönetim Kurulu 

Başkanlarının yanı sıra Genel Sekreterler de istişare toplantısına katıldı. 

Erkekli Borsanın 1991 yılında kurulduğunu belirterek, bugüne kadar hep çıtayı 

yükselttiğine dikkat çekti. Yozgat, Boğazlıyan ve Yerköy Ticaret Borsaları, Yozgat’ta 

değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantı da Yozgat Ticaret Borsa Başkanı Mehmet 

Erkekli, Boğazlıyan Ticaret Borsa Başkanı Harun Halıcı, Yerköy Ticaret Borsa 

Başkanı Derviş Esatbeyoğlu, 2019 yılını değerlendirdi. 

ÇITAYI HEP YÜKSELTTİK 

 

Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, Boğazlıyan Ticaret Borsası Başkanı 

Harun Halıcı ve Yerköy Ticaret Odası Başkanı Derviş Esatbeyoğlu bir araya gelerek 

2019 yılının yılsonu itibari ile değerlendirme yaptıklarını, önümüzdeki yılda bu 

çalışmaların ne netice vereceğini, eksikliklerimizi, fazlalıklarımız ve üyelerimize yönelik 

yapacağımız çalışmaların daha değerli hal alması için bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini 

söyledi. 



 

Erkekli, “Borsamızın il borsası olarak toplantıyı burada gerçekleştirdik. Yozgat Ticaret 

Borsası 1991 yılında kurulmuş ve 2019 yılına kadar görevine hizmetine devam 

etmektedir. Bugün İç Anadolu bölgesi de diyebilirim özgür ağırlığı olan faaliyetleriyle en 

üst düzeyde çıtayı yükselterek bu durumlara gelmiştir. 1991 yılından sonra faaliyetleri 3 

katlı binayı alarak hizmet vermeye başlamıştır. 5 yıl içerisinde açtığımız şubelerle hizmet 

vermeye başladı.  

Başta tahıl ambarı olarak nitelendirdiğimiz Sorgun, Sarıkaya, Şefaatli, Akdağ, 

Çekerek, Aydıncık, Kadışehri bölgelerinde hizmetlere devam edidyoruz. İşçi ve 

memurlarımız aktif olarak her zaman olduğu gibi görevlerine devam ediyorlar. Çünkü bu 

bu borsası biz hizmeti ayağa götürme adına yaygınlaştırdık.” dedi 

281 FAAL ÜYEMİZ VAR 

Yozgat Ticaret Borsası olarak bugünkü durumumuz 2019 yılı borsamızın faal üyesi 281 

kişi olduğunu belirten Erkekli, “Toplamda 381 kişi ama faal olmayanlarda var. Zaman 

zaman faaliyetlerini durduruyorlar. 2019 yılı Ekim ayı sonu itibari ile 380 bin ton buğday. 

350 bin ton pancar, 25 bin ton mercimek,65 bin ton nohut, 35 bin ton arpa tescili 

yapılmıştır. Odanın kuruluşundan bugüne kadar kısır döngüler üzerinden yapılan 

ticaretlerin neticesinde geçmişte odamız fazla ekonomik güce sahip değildi. Bu zamanı 

bugüne kadar çok iyi değerlendirdik ve odamız İç Anadolu bölgesinde sayılı odalar 

haline hep birlikte geldik. Boğazlıyan ve Yerköy her zaman bir aradayız. Bir araya 

gelerek üyelerimize hizmet anlamında ne kadar faydalı oluruz diye bir araya gelerek 

toplantıları düzenliyoruz” dedi. 

İŞLEM HACMİMİZ 550 MİLYON 

 



 

Boğazlıyan Ticaret Borsası Başkanı Harun Halıcı ise, “Borsamız 1994 yılında kuruldu. 

Üye sayımız 100’e yakın ama şuanda aktif 62 kişi. Personel sayımız ise 9 adet. Son 

derece modern bir binada hizmet veriyoruz. Ben ikinci dönem başkanlığı yapıyorum. 

İşlem hacmimiz 550 milyon lira. Bu yıl türüp kaydı başladı. Bin 880 çiftçimizi borsamıza 

dahil ettik. 2019 yılı verim ve kalite geçen seneye göre daha düşüktü. Yağış ve süne 

olayından dolayı verimimiz biraz daha geriye gitti. 2019 yılında Boğazlıyan Belediyesi 

ile birlikte sosyal ve kültürel etkinliklerimiz oldu. Boğazlıyan’da her zaman sosyal ve 

kültürel etkinliklerde bulunmaya çalışıyoruz. Yine Boğazlıyan ilçemizde tarımsal alanda 

işbirliği protokolü imzaladık. Borsamızda Mehmet başkanımız kadar olmasa da 

arkasından bir adım takip ettiğimize inanıyorum” dedi. 

235 ÜYEYE HİZMET VERİYORUZ 

 

Yerköy Ticaret Odası Başkanı Derviş Esatbeyoğlu ise, “bu güzel toplantıyı 

gerçekleşmesinde Mehmet başkanımıza teşekkür ediyorum. Bir ilin yapacağı 

beklentilerimiz bunlar. Mehmet başkanımızın yaptığı bu tür etkinliklerin her zaman 

içerisindeyiz. Kuruluşumuz 1992 yılında 235 üye 6 personelimizle çiftçimize ve 

esnafımıza hizmet veriyoruz. Laboratuvarlarımız son sistem. 2019 yılı işlem hacmimiz 

brüt 250 milyon TL. Trüp’e 2 bin çiftçimizi kayıt ettirdik. Buğday, arpa, nohut, 

Mercimek, pancar, canlı hayvan, et, tavuk tescili yapıldı. 2019 yılında çiftçilerimiz 

kuraklıktan dolayı verim ve ürün kaybı yaşadı. Çiftçilerimiz sıkıntılı günler geçiriyor. 

Bunları da toplantılarla kamuoyuna duyurmayı düşünüyoruz” diye konuştu. 



 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GENEL SEKRETER’İN ÜYE 

ZİYARETLERİ 

Yozgat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ERKEKLİ ve Genel Sekreteri 

Nazif GENÇARSLAN borsa üyelerine ziyaretlerde bulunmuştur. 2019 sezonunun 

bereketli ve bol kazançlı geçmesi dileklerinde bulunmuştur. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


