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GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER 

HALK BANKASI İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ                                                                                                         

                                                                                                                                              

6 Ocak tarihinde; Tedarik zincirinin güvenli 

işlemesi için TOBB ile Halkbank arasında 

'Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli 

Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması' 

kapsamında, Yozgat Ticaret Borsası 

üyelerine yönelik Halk Bankası ile ticari 

mal alım satımlarında kolay finansman 

imkanı sağlayacak olan iş birliği protokolü 

imzalandı. 

YOZGAT TİCARET BORSASI YENİ BİNA  

Yozgat Ticaret Borsası üyelerine daha iyi 

hizmet verebilmek için yeni binalarına 

taşındı. 

 

  

 

Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet 

Erkekli, pandemiden dolayı daha önceden 

taşındıkları yeni binalarının açılışını 

yönetim kurulu ve meclis üyelerinin 

katılımı ile gerçekleştirdi. 

ORAN KALKINMA AJANSI 
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Borsa üyelerinin kalkınmasına katkı sağlamaya  

yönelik Yozgat Ticaret Borsası ile ORAN 

Kalkınma Ajansının geliştirilebileceği ortak 

projeler hakkında görüşüldü. Özellikle Yozgat 

Ticaret Borsası üyelerinin iştigal konuları olan 

tarım ve hayvancılık alanlarında üyelere katma 

değer sağlayabilecek eğitimler ve projeler 

konusunda iş birliği içerisinde olunması 

gerektiği vurgulandı. Öncelikle üyeler olmak 

üzere çiftçilerimize de hem tarım hem de 

hayvancılık alanları ile spesifik eğitimler  

verilerek, kendilerinden gelecek talepler 

doğrultusunda Konya Ovası Projesi (KOP) gibi 

ilimizin de kapsamında olduğu projelerden 

yararlanılması adına çalışmalara hız verilmesi 

gerektiği belirti. 

YOZGAT İLİ ODA\BORSA GENEL 
SEKRETERLER TOPLANTISI 
 

 

Yozgat Bozok Üniversitesi Girişimcilik ve 
Üniversite-Sanayi İş Birliği Uygulama ve 
Araştırma Merkezi ile Yozgat Odalar ve 
Borsalar Genel Sekreterleri, şehrin 
ekonomik ve sosyal gelişimi adına önemli 
kararların alındığı toplantıda bir araya 
geldi. 

Yozgat Ticaret Borsası toplantı salonunda 
Yozgat Bozok Üniversitesi Girişimcilik ve 
Üniversite-Sanayi İş Birliği Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim 
Üyesi Mehmet Kara’nın başkanlığında 
yapılan toplantıda şehrin yerelden 
kalkınma modeline de destek olacak 4 
önemli faaliyet kararı alındı. 

 

 

 -Yozgat’ta ortaklık kültürünün, 
kooperatifleşmenin geliştirilmesi adına 
oda ve borsaların katılımı ile iş dünyasına 
eğitim ve seminerler verilmesi. Ortak 
çözüm gruplarının oluşturulması 
konusunda her türlü teorik ve saha 
desteğinin sunulması. 

-Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından 
Organize Sanayi Bölgesinde kurulması 
planlanan yüksekokulun alt yapısını 
güçlendirmek adına yerel paydaşlarla 
durum değerlendirmesi yapılması ve 3+1 
eğitim modelinin değerlendirilmesi. 

- Girişimcilik kültürünün geliştirilebilmesi 
adına daha önce yapılan eğitimlerin 
değerlendirilmesi, iş yeri açma ve işlerin 
sürdürülebilme durumlarını yerinde 
yapılacak ziyaretler ile değerlendirmesi ve 
girişimcilik süreçlerinde başarısızlık 
nedenlerinin ve çözüm önerilerinin 
raporlaştırılması. 

- KOSGEB, ORAN Kalkınma Ajansı, KOP, 
TKDK gibi kurumları ziyaret edip, ortak 
projeler üretme ve üyelerimiz ile katma 
değeri yüksek projelere başlamak şeklinde 
ifade edildi. 

 

 

 

 



TOBB 76-77. GENEL KURUL 

TOPLANTISI 

 

28 Mayıs tarihinde; Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin (TOBB) 2019 ve 2020 
Yılı Faaliyetleri ve Komisyon Raporlarını 
içeren Birleştirilmiş 76. ve 77. Genel Kurul 
Toplantısı, 365 Oda ve Borsa’nın Genel 
Kurul Delegelerinin katılımıyla Covid-19 
tedbirleri kapsamında elektronik ortamda 
gerçekleştirildi. 

 
Yozgat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Erkekli, Meclis Başkanı 
Medeni Akyol, Genel Kurul Delegeleri 
Mehmet Türkekul ve Murat 
Gençarslan’dan oluşan heyet çevrimiçi 
bağlantıyla Genel Kurul’u temsil ettiler. 
 
TOBB ODA\BORSA BAŞKANLARI 

İSTİŞARE TOPLANTISI 

 

7 Temmuz tarihinde; TOBB İstişare 
Toplantısı, Demokrasi ve Özgürlükler 
Adası'nda gerçekleştirildi. Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, TOBB İstişare Toplantısı’nın 
ikinci gününde, İç Anadolu ve Orta 
Karadeniz Bölgesi Oda ve Borsa Başkanları 
ile istişare toplantısında bir araya geldi. 
Toplantıda, sektörler ve illerde yaşanan 
sıkıntıları ve çözüm önerilerini istişare 
edildi.  
 

 

ODAK GRUP TOPLANTISI 

 

10 Temmuz tarihinde; Yozgat Bozok 
Üniversitesi ev sahipliğinde, Tokat 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve TÜBİTAK iş 
birliğinde “Kırsal Göçlerin Tarım Sektörüne 
Etkileri ve Genç Nüfusun Tarımda Kalma 
Eğilimlerinin Belirlenmesi: Politik 
Yaklaşımlar” konulu bilgilendirme 
toplantısı düzenlendi. 
Toplantıda Türkiye’de kırsal göçlerin 
nedenlerini tartışmak, tarım sektörü 
üzerindeki etkisini ortaya çıkartmak, 
kırsalda yaşayan gençlerin tarımla olan 
ilişkilerini belirleyebilmek için mevcut 



durum değerlendirmesi yapmak, gençlerin 
tarımda kalma eğilimlerini sorgulamak, 
sorunları tespit etmek, kırsal göçlerin 
azaltılmasını ve kırsal genç refahı bağlamında 
yapılabilecekleri belirlemek ve sürdürülebilir 
bir tarım politikası önerilerini geliştirmek 
amaçlı bir araya gelindi. 
 

ENDÜSTRİYEL KENEVİR BİLGİLENDİRME 
TOPLANTISI 

 

Üniversitenin, 23.01.2020 tarihinde 

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon 

Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı 

kapsamında ihtisaslaşan üniversite olarak 

faaliyetlerinin hız kesmeden sürdürüldüğü 

belirtildi. Endüstriyel Kenevir hakkında 

bilgilendirme yapılarak, bu ürünün 

özellikle gıda, yem, kozmetik, sağlık 

sektörü, inşaat, enerji ve tekstil başta 

olmak üzere birçok alanda kullanımının 

yaygın ve verimli olduğu dile getirildi. Bu 

kapsamda üniversitenin bilimsel çalışmalar 

yapılması, ürün geliştirilmesi gibi 

konularda destek sağladığı ve sağlamaya 

devam ettiği anlatıldı. 

 


