
Sayın Rektörüm ve Kıymetli Hazirun, 

İlimizde tertiplenen ve Üniversitemiz ile Ticaret Borsamızın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 

olan Girişimcilik ve Kooperatifçilik konulu panelimize ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur 

duyuyor ve tüm katılımcılara hoş geldiniz diyorum. 

Yozgat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu başkanı olarak şahsım ve yönetim kurulum adına 

bundan sonra da yapılacak olan bilimsel ve diğer faaliyetlere de destek olup ilimizin tanıtımı 

için gayretler göstereceğimizin sözünü buradan sizler ile paylaşıyorum. 

Kıymetli Katılımcılar, hepinizin malumu olduğu üzere yoğun rekabetin yaşandığı bir ortamda 

ekonomik faaliyetlerini sürdüren, reel sektörün temsilcileri yeniliklere uyum sağladıkları 

ölçüde, teknolojiyi takip edip stratejik hareket ederek başarılı olabilmektedirler. Bu süreç 

zarfında bizlere de sivil toplum kuruluşları olarak büyük görevler düşmektedir.  

 Büyük Önder Atatürk’ün ifade ettiği gibi,  

Tüccar, milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için eline ve zekâsına emniyet edilen ve bu 

emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır sözüne binaen özellikle tarım ve hayvancılık 

sektöründe bir araya gelmiş tüccarımızın ekonomik yaşamına bir nebze de olsa yön verebilmek 

ve yardımcı olabilmek için Ticaret Borsası olarak faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.  

Saygıdeğer Misafirler, Yozgat Ticaret Borsası hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak 

istiyorum.  

Yozgat Ticaret Borsası 1991 yılında ilimiz esnaflarının çevre illerdeki ticari faaliyetlerindeki 

karşılaştıkları zorluklar sonucunda ihtiyaç haline gelmiş ve bu nedenle bir araya gelen 

esnaflarımızın istişareleri sonucunda ilimiz Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün aracılığı ile 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne müracaatta bulunarak ilimize Borsa 

kurulmasına izin verilmiştir. 

1 Haziran 2004 Yılında ise "5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Oda ve Borsalar 

Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile tüm faaliyetler 5174 Sayılı Kanun ve bu Kanun uyarınca 

çıkarılmış olan Yönetmelikler kapsamında sürdürülmeye başlanmıştır. Borsamızın faaliyet 

alanı Yerköy ve Boğazlıyan ilçelerimiz hariç il merkezi ve diğer ilçelerimizi kapsamakta olup 

Sorgun Şube, Şefaatli ve Sarıkaya Temsilciliklerimizle üyelerimize en iyi hizmeti vermeye 

çalışmaktadır. 



Yozgat Ticaret Borsası’nda verilen hizmetler aşağıdaki şekilde sıralanabilir. 

• Borsa'ya dâhil maddelerin günlük fiyatlarını tespit ve tescil edip yayınlamak, 

• Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek, fiyat haberleşmesi yapmak, 

• Belirli ürünlerde fiziksel analizler yapmak ve rapor oluşturmak, 

• Kanunun yetkilendirdiği çerçevede gerekli belgelendirmeleri yapmak, 

• Temsil ettiği üyelerin görüşlerini toplamak ve lobi faaliyetlerinde bulunmak, 

• Üyelerin ihtiyacı doğrultusunda danışmanlık yapmak ya da gerekli şekilde 

yönlendirmek, 

• Üyelerin ihtiyacı doğrultusunda eğitimler, seminerler, fuarlar düzenlemek ya da hazır 

bulunan etkinliklere katılımını sağlamaktır. 

Yukarıda saydığımız faaliyetleri sürdürürken İl merkezimizde üç katlı binamız başta olmak 

üzere şube ve temsilciliklerimizde 16 insan kaynağı ile çalışmalarımızı büyük bir titizlik ile 

takip etmekteyiz.  

Kıymetli misafirler Ticaret Borsası olarak Tarım Kredi Kooperatifleri ile de yoğun bir işbirliği 

içerisindeyiz. Üyemiz olan bu kooperatiflerin işlemlerini takip edip, karşılıklı bilgi alış 

verişinde bulunmaktayız.  

Değerli katılımcılar tüm bu süreç zarfında belirlediğimiz misyonumuz doğrultusunda 

faaliyetlerimizi sürdürüp ülkemizin içerisine girdiği ekonomik kalkınma seferberliğine bir 

nebze de olsa destek olabilmek amacı ile çalışıyoruz diyor ve sözlerime burada son verirken 

bütün katılımcılara teşekkür ediyor saygılar sunuyorum. 

 


