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Kýrþehir'de ekonomik anlamda geliþ-
me saðlayabilmesi için devletimizce 
yapýlmasýný istediðimiz birtakým sorun-
lar ve çözüm önerileri bulunmaktadýr.

Bu sorunlar ile ilgili üzerinde duraca-
ðým üç temel sorundan ilk ikisi tarým, 
üçüncüsü ise ulaþým ve lojistik ile ilgili-
dir. Tarýma iliþkin birinci ve öncelikli 
sorunumuz; ilimizin, tarýmsal üretim 
noktasýnda ilimiz ile benzerlikler göste-
ren Aksaray, Nevþehir ve Yozgat gibi 
çevre illerin dahil edilip, Kýrþehir'in 
dahil edilmediði IPARD Kýrsal Kalkýnma 
Hibe Destekleri Programý kapsamýna 
alýnmasýdýr.  Sorunun çözümü; IPARD 
desteklerine iliþkin iller bazýndaki 
deðerlendirme ve seçim ölçütlerinin 
yeniden gözden geçirilmesinden ve 
ayný bölgede olup IPARD kapsamýna 
alýnmayan illerin bu çerçevede yeniden 
deðerlendirilmesinden geçmektedir. 
Bugünün verilerini dikkate aldýðýmýz-
da, IPARD kapsamýna dahil edilmeyen 
il imiz; IPARD kapsamýnda kýrsal 
kalkýnma hibe desteði alan komþu iller 
Aksaray, Nevþehir ve Yozgat'a kýyasla, 
bu desteklere çok daha fazla gerek-
sinim duymaktadýr. 

Kýrþehir ilimizin sulu tarým alanlarýnýn 
arttýrýlmasý ve ilimize önemli miktarda 
katma deðer yaratma konusunda 
Yamula Barajý Projesi - Kalaba - Seyfe 
Pompaj Sulamasýnýn ivedilikle faaliyete 
geçiri lmesidir. Bu projenin tam 
anlamýyla hayata geçirilmesiyle birlikte 
ilimizde baþta Mucur ve Boztepe 
ilçeleri olmak üzere Malya Devlet 
Üretme Çiftliði ve çevresindeki bölgeler 

sulu tarýma açýlabilecektir. Ayrýca 
ilimizde büyük ve küçükbaþ hayvan 
yetiþtiriciliði noktasýnda önemli bir 
potansiyele sahiptir. Bu sektöre iliþkin 
olarak daha kapsamlý yatýrým teþvik-
lerinin saðlanmasý yönünde çalýþma 
yapýlmalýdýr. Diðer yandan Kýrþehir'in, 
yýllarca söz verilip de yapýlmayan 
herhangi bir demiryolu ulaþým aðýnýn 
olmamasý sebebiyle, özellikle taþýma-
cýlýk ve bununla iliþkili hammadde 
girdilerinin yüksekliði, ilimizde gerek 
yerel, gerekse de il dýþýna satýþ yapan 
firmalarý sýkýntýya sokmaktadýr. Ayrýca, 
yýllarca vaat edilen, ihalesi tamam-
lanan ancak inþa aþamasýna geçirilme-
yen çevre yolunun yapýlmayýþý Kýrþehir 
Organize Sanayi Bölgesi'ni olumsuz 
yönde etkilemektedir. Bu sorunun 
çözümü noktasýnda; ilimize Organize 
Sanayi Bölgesi'nin de içinden geçecek 
þekilde demiryolu baðlantýsýnýn kurul-
masýný talep etmekteyiz. Buna iliþkin 
bir diðer talebimiz ise, bölgesel teþvikte 
4. Bölgede olan komþu illerimiz gibi, 
ilimizin de 5. Bölgeye alýnarak, 5. 
Bölgenin teþviklerinden yararlandýrýl-
masýna imkân saðlanmasýdýr. Ayrýca, 
ilimizdeki Mucur ve Kaman Organize 
Sanayi Bölgeleri'nin atýl durumda 
bulunmasý Kýrþehir Organize Sanayi 
Bölgesi'nin geliþmesini olumsuz yönde 
etkilemektedir. Mucur ve Kaman 
Organize Sanayi Bölgeleri'nin Kýrþehir 
Organize Sanayi Bölgesi'nden baðým-
sýz olarak ele alýnmasýnýn, Organize 
Sanayi Bölgelerinin daha hýzlý büyüme-
sine katký saðlayacaðý düþüncesin-
deyiz.

Bütün Bunlarýn neticesinde Ticaret 
Borsasý olarak bizler Ýlimizin bu olum-
suzluklarýný gerek Hayvancýlýk sektörü 
ve gerekse de Tarým anlamýnda 
geliþmesine katký saðlamak amacý ile 
çalýþmalarýmýza devam etmekteyiz. 
Tarým sektörüne yönelik her biri 
yaklaþýk 800 tonluk kapasiteli 41 ad. 
Hububat depomuzu hazýr hale 
getirdik. Ayný kompleks üzerinde idari 
binamýz, 80 tonluk dijital kantarýmýz, 
satýþ salonumuz ve laboratuarýmýz 
üyelerimize hizmet vermektedir.

 Hayvancýlýk’ta borsamýz Ülkemizin 
en büyük hayvan pazarýna sahip 
durumdadýr. Bu anlamda her geçen 
zaman içinde yenileme çalýþmalarýmýz 
devam etmektedir. Bu dönemde 
hayvan pazarýmýz modernize ediyoruz 
bunun için dezenfektan tüneli barkot 
sistemi otomasyon sistemi ve en 
önemlisi de hayvan satýþ salonumuzu 
faaliyete geçireceðiz. Borsamýz Canlý 
Hayvan Park Pazar Yerinin  (birçoðu 
borsa olmak üzere yaklaþýk 25 yere) tip 

projesini vermiþ bulunmaktayýz. Bu da 
Ýlimiz borsasýnýn Ülkemizde numune 
teþkil etmesi anlamýnda önem arz 
etmektedir. Ülkemizin bir çok ilinden 
ilimize hayvan alým satýmý yapmak 
üzere Borsamýz Canlý Hayvan Pazarýna 
gelmektedir. (Kayseri, Nevþehir, 
Yozgat, Aksaray, Niðde, Kastamonu, 
Çorum, Kýrýkkale, Ankara, Konya, 
Adana, Kars, Van, Afyon, Sakarya gibi) 
Canlý Hayvan Pazarýmýz 5.000 Büyük-
baþ,10.000 Küçükbaþ kapasiteli olup 
ayný anda 200 araç hayvan indirmesi ve 
yüklemesi yapabilmektedir. 10 tonluk 
dijital kantarýmýz mevcuttur.

 Borsamýzýn ve Ýl Gýda Tarým ve 
Hayvancýlýk Müdürlüðümüzün Veteri-
ner Hekimleri ve Borsamýzýn yeteri 
kadar personeli hizmet vermektedir. 
Borsamýz Sosyal Tesisi içerisinde 200 
kiþilik yemekhanesi ve ayný sayýda 
kafeteryasý hizmet vermektedir. Þuan-
da Hayvan Pazarýmýz Pazar günleri açýk 
bulundurulmakta ancak yukarda 
zikrettiðimiz Hayvan Satýþ Salonumu-
zun Faaliyete geçmesi ile birlikte 
haftanýn her günü açýk bulundurula-
caktýr. Yine Canlý hayvan pazarý padok 
üstleri kapatma iþlemimizde bu yýl 
sonuna kadar tamamýný kapatmayý 
planlýyoruz. Bu anlamda bu proje 
bitimi ile birlikte Ülkemizin en büyük ve 
en modern Hayvan Pazarlarýndan birini 
üyelerimizin ve ülkemiz hayvancýlýk 
sektörünün hizmetine sunmuþ olaca-
ðýz. Küreselleþen dünyada iliþkilerin 
daha esnek, rekabete dayalý ve 
zamanýnda gerçekleþtiri lmesinin 
zorunluluðu, ülkemizde Borsalarýn 
faaliyetlerinin önemini artýrmaktadýr. 
Ticaret Borsamýzýn 2015 Mart sonu 
itibari ile 474 üyemiz bulunmakta olup 
223 üyemiz faal durumdadýr. 2014 yýlý 
iþlem hacmimiz  581.749.304.49 TL. 
olup  þuan borsamýzda 13 personel 
hizmet vermektedir. Canlý Hayvan Park 
Pazar Yerimize 2014 yýl sonu itibari ile 
70.000 büyükbaþ, 65.000 küçükbaþ 
Hayvan giriþ yapmýþtýr. Borsamýzýn 
dolayýsý ile ilimizin  menfaatlerini her 
þeyin üzerinde tutan bir anlayýþ 
içerisinde olduk olmaya devam 
edeceðiz. Bu nedenledir ki; hiçbir 
baþarý tesadüf deðildir, aksine bütün 
baþarýlar, mükemmel bir hesaplama ve 
planlamanýn sonucudur. Hizmetleri-
mizdeki kaliteyi artýrmak, Bölgemizin 
ve Ülkemizin geliþimine katkýda 
bulunabilecek her türlü giriþimde yer 
almak arzusu ile çalýþmalarýmýza 
devam ediyoruz. Saygýlarýmla

                          Neþet YAVUZ
                     Yönetim Kurulu Baþkaný

Başkandan...Başkandan...Başkandan...
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Kırşehir Ticaret Borsası 29 Ocak 2015 
tarihinde TOBB konferans salonunda 
düzenlenen törenle Akreditasyon ve 5 
yıldızlı borsa belgesini TOBB Başkanı 
Rıfat HİSARCIKLIOĞLU ve Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK'ın elinden 
aldı.

Kırşehir Ticaret Borsasından törene 
Meclis Başkanı Süleyman KAYA Meclis 
Başkan Yardımcısı Necattin TORUN, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları 
Atilla TAN ve Davut BULUT, Yönetim 
Kurulu Üyesi Abdullah DAĞISTAN, 
Genel Sekreter Battal ÇELİK, Borsa 
Personellerinden Mustafa GEVREK, 
Mustafa MAHLUT, Mehmet TUNA, 
Fatih ÖZDEMİR, Recep YAZICIOĞLU, 
Evren YAVUZ, Bülent ALAN, Fatih DAĞ 
ve Genç Girişimciler Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mehmet SAÇAK katıldılar.

TOBB Başkanı M. Rifat HİSARCIKLI-
OĞLU'nun açılış konuşmasını yaptığı 
törende Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Fikri IŞIK'ta bir konuşma yaptı.

TOBB Başkanı HİSARCIKLIOĞLU 
konuşmasında şunları söyledi "Akredite 
olarak '5 yıldızlı' ünvanı alan oda borsa 
sayısının 191'e ulaştığını, 41 oda ve 
borsanın da yolda olduğunu açıkladı. 
Akreditasyon belgelerinde hedef; 365 
oda ve borsanın tamamı dedi.

Geçen yıl çalışmaları tamamlanan ve 
denetimleri gerçekleştirilen 10. Dönem 
39 oda/borsa ile akreditasyon sertifika-
larını almaya hak kazandılar. Bugün 
kendileri için bir gurur günüdür."191 
oda ve borsamız Türkiye'de 5 yıldızlı oda 
ve borsa kapsamında, yani akredite 
oldular. 41'i de hatta girmiş durumda. 
İnşallah kısa sürede bu 41'ine de bu 
salonda ödülünü vereceğiz. Gururla 
övüneceğimiz bir camiamız var. 5 
yıldızın manası şudur aslında. Bugün 5 
yıldızlı olan oda ve borsalarımız, hizmet 
kalitesi anlamıyla Londra'daki, Paris'teki, 

Berlin'deki oda ve borsalar, üyelerine 
hangi standartta hizmet veriyorsa, bu 
oda ve borsalarla minimum aynı 
seviyeye gelen 191 oda ve borsamızın 
başkanlar ı  ve tüm çal ı şanlar ın ı 
kutluyorum."

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri 
IŞIK ise" Artık Türkiye'de sadece otellerin 
değil, ülkenin geleceğine hizmet eden 
oda ve borsaların da 5 yıldızlı hizmet 
verdiğini söyledi, Beş yıldızlı oda borsa 
olan tüm oda ve borsaları tebrik ediyor 
çalışmalarında başarılar diliyorum" 
dedi.

Fikri IŞIK, oda ve borsalardan destek 
de beklediklerini belirtti. Konuşmaların 
ardından Belge törenine geçildi.

Borsa adına törene katılan Yöneticiler 
ve personellerin tamamı kürsüde hazır 
bulundular. Belgeyi Tobb Başkanı Rifat 
HİSARCIKLIOĞLU ve Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK'ın elinden 
Meclis Başkanı Süleyman KAYA ve 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla 
TAN  aldılar…

Tören ile İlgili olarak Genel Sekreter 
Battal ÇELİK yaptığı açıklamada  " 2014 
yılında Tobb akreditasyon sistemine 
dahil olduk ve yaklaşık 1 yıldır çalışma-
larımızı yoğun bir şekilde sürdürdük. 
Yönetim Kurulumuz, Meclisimiz ve tüm 
personellerimizle yapmış olduğumuz 
çalışmalarının sonucunu bugün almış 
bulunmaktayız. Uzun bir çalışmanın 
ardından verilen belge bizi ziyadesi ile 
mutlu etti. Bundan sonrada 5 yıldızlı 
borsa olmanın hakkını daha fazlası ile 
vermeye devam edeceğiz. Bu anlamda 
çalışmalarımızda bize destek olan 
Meclisimize Yönetim Kurulumuza ve 
personellerimize çok teşekkür ediyorum 
"dedi.

Daha sonra Sertifika resimlerinin 
çekilmesinin ardından tören verilen 
kokteyl ile son buldu…

TOBB’DAN 5 YILDIZLI BELGETOBB’DAN 5 YILDIZLI BELGE
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Besicilik sektörünün her geçen gün geliþtiði 
Kýrþehir, et üretimiyle de adýndan söz ettiriyor. 
Ýlimizde yýllýk 10 bin tonun üzerinde et üretimi 
yapýlýyor ve üretilen etler de kalite olarak yüksek 
"Büyük firmalar, 'Kýrþehir eti satýyorum' diye reklam 
yapýp piyasada yok satýyorsa, demek ki bu, benim 
markamdýr" Kýrþehir'de açýlan yeni tesisler  
sayesinde besicilik sektörü geliþiyor. Þehir, et 
üretimiyle adýndan söz ettiriyor.

Kýrþehir'in besicilik noktasýnda marka bir il 
olduðunu ve bunu her yerde övünerek dile getirmek 
gerekir. Ýlde son 5 yýlda iþletme sayýsýnýn arttýðýný, 
iþletmelerin karýnýn sürekli yükselmekte. "Etimiz 
kaliteli olduðu için aþýrý talep var. Böyle olunca da 
doðal olarak iþletmeler kazanýyor. Etin kaliteli 
olmasý, besicilerimizin kaliteli kesif yem (Halk 
arasýnda sanayi yemi, fabrika yemi veya karma yemi 
olarak bilinen yem) kullanmasýndan kaynaklanýyor. 
Et ve sütte standart, hayvanýn yediði yemin 
kalitesiyle orantýlýdýr. Ýlimizde  bin baþ ve üzeri  besi 
danasý olan büyük iþletmeler bulunmak-tadýr. Ýlimiz 
hayvancýlýk noktasýnda artýk marka bir il oldu. Bu da 
yýllarýn getirdiði tecrübe sayesinde elde edildi. Bir 
iþletmenin kuruluþ maliyeti yaklaþýk 5,6 milyon 
lirayý buluyor. Böyle olunca da yatýrýmcýnýn 
'olmazsa yarýn bu iþten vazgeçerim, giderim' deme 

þansý yok. Bunun için de iþletmeler teknolojiyi takip 
etmeyi, belli bir kalite standardýný yakalamak 
zorunda kalýyor. Bu da beraberinde kaliteyi getiriyor. 
Ýnsanlarýmýzý hayvancýlýða yönlendirirsek, kaba 
yem, kesif yem üretimine teþvik edersek çok olumlu 
sonuçlar alýrýz.

Hayvancýlýkta insana 12 ay iþ var ayrýca 
ekonomik olarak getirisi de güzel. Þehrimizdeki 
iþletmelerde Avrupa standartlarýnda üretim 
yapýlýyor. Kýrþehir olarak hayvancýlýkta kaliteyi 
yakaladýk, inþallah kesif, kaliteli yem üretiminde ve 
alternatif ürünlerde de yakalamaya talibiz. Büyükbaþ 
hayvan sayýsý þuan itibari ile yaklaþýk  150 bin olan 
ilde, mevcut besi danasý sayýsýnýn ise 60 bine 
yaklaþmýþ durumdadýr. Bunlar, periyotlar halinde 
kesime gidecekler. Ýlimizde yýllýk 10 bin tonun 
üzerinde et üretimi yapýlýyor ve üretilen etlerin 
kalitesi de yüksek. En ünlü lokantalar kapýlarýna 
'burada Kýrþehir eti tüketilmektedir', marketler 
'Kýrþehir eti satýlmaktadýr' yazýsý asýyor. Gelinen bu 
baþarýlý nokta, yaþanan sürecin neticesinde garanti 
ed i lmiþ  ü rün le rden  ve  memnun i -ye t t en 
kaynaklanýyor. Büyük firmalar, ”Kýrþehir eti 
satýyorum” diye reklam yapýp piyasada yok 
satýyorsa, demek ki bu, benim markamdýr. Marka, 
kalite nedir? Vatan-daþýn ürettiðimiz ete olan 
teveccühüdür. Diðer yandan  Hayvancýlýða devlet 
desteði devam ediyor. Borsamýz olarak  Kýrþehir'de 
hayvancýlýkta devlet teþviki uygulanmasý için bir 
süre önce þehrin önde gelenleriyle Gýda, Tarým ve 
Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker'i ziyaret edildi.Bu 
toplantý sonucunda hayvancýlýk iþletmeleri için 
Kýrþehir'in de aralarýnda bulunduðu 39 ili kapsayan 
destek saðladý. Kaynaðýmýz fazla olur da talepleri 
karþýlarsak, bu, ilimizin hayvan-cýlýðýna ciddi 
anlamda  katký saðlayacaktýr. Gelecek yýl yeni 
tesislerin de devreye girmesiyle yýllýk besi danasý 
sayýsýnýn 70 bine yükseleceði düþünülmektedir .Öte 

yandan Kýrþehir hayvancýlýk sektöründe Türkiye'de 
marka haline geldi. Ülke genelinde kasap tezgahlarý 
baþta olmak üzere marketlerin et reyonlarýnda 
Kýrþehir eti lezzeti ile tercih ediliyor.

Kýrþehir etinin lezzet sýrrýnýn yem kullanýmýndan 
kaynaklandýðý tamamen organik maddeler 
kullanýlmasý ve lokanta artýðý vb yiyeceklerin kesim 
hayvanlarýna verilmemesinden kaynaklanmaktadýr. 
Bu nedenle ilimiz  besicilik noktasýnda Türkiye'nin 
önde elen illerinden biri olmuþtur. Hayvanýn canlý 
aðýrlýðýný artýrmak için kaliteli, protein oraný yüksek 
arpa, mýsýr, yulaf türü kesif yemlerin kullanýlmasýyla 
Kýrþehir'in avantajlý hale gelmektedir. Hayvancýlýðýn 
bütün girdilerinin yüzde 70'i yem girdileridir. Yem 
girdilerinde de en iyi, kaliteli yem, kaba yemdir. 
Maalesef ilimizde kaliteli kaba yem noktasýnda 
sýkýntýmýz var. Bunu süt iþletmeleri þu anda ciddi 
manada silaj, mýsýr ve yonca ekimi ile kaba yem 
açýðýný kapatýyorlar. Ama besi yeminde çok fazla 
gerek silaja, gerekse yoncaya gidilmiyor. Burada da 
besicilerimiz kaliteli kesif yem ile kuru madde oraný 
yüksek yem ile kýsa sürede besi yaparak hayvanlar 
daha rantabl, daha erken kesime getirmek için sap 
ihtiyacý düþüncesidir. Türkiye genelinde hayvan 
besiciliði noktasýnda Kýrþehir Türkiye'nin önde 
gelen illerinden ve Bakanlýk tarafýndan, Et-Balýk 
tarafýndan ve lokantalar tarafýndan tercih edilen 
etimiz var. Bu da kaliteli kesif yem ile mümkün. 
Kaliteli kaba yem noktasýnda zafiyetimiz var, ama 
kesif yem noktasýnda Türkiye'de önde gelen 
illerdeniz. Bu arada Ahi Evran Üniversitesi'nde 
düzenlenen 1.Tarým Çalýþtayý'nda kalitesi ile 
Ýstanbul et piyasasýnda önemli bir yer aldýðý bir 
gerçektir. Çalýþtayýn Sonuç Bildirgesi'nde kýrmýzý et 
i t h a l i n i n  b e s i c i l e r i n  g e l e c e ð e  d ö n ü k 
projeksiyonuna engel olduðu vurgulanan 
bildirgede, Kýrþehir'in Türkiye'nin et üretiminin 
yüzde 20'sine talip olduðu belirtilmiþti.

Atilla TAN
Yön. Krl. Bşk. Yrd.

Kırşehir Eti
Markalaştırma Çalışmaları

Ticaret borsası ve Kırşehir Adliyesi 
“denetimde serbestlik şube müdürlüğü” ile 
birlikte düzenlenen “Aile içi iletişim ve 
empati” konulu seminer Kırşehir Adliye 
Sarayı konferans salonunda gerçekleşti.

Semineri    Kişisel  gel işim uzmanı
eğitimci yazar Sıtkı ASLANHAN yaparken 
Adliyeden Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet 
ŞAHİN ağır ceza reisi Şeyhmus YEŞİLTAŞ, 
hakimler savcılar avukatlar, adli personelleri 
katılırken, ticaret borsasından yönetim kurulu 
üyesi Abdullah DAĞISTAN, genel sekreter 
Battal ÇELİK, borsa personelleri, ticaret 
borsası il genç girişimciler kurulu başkanı 

Abdurrahman BAŞAK ve 
yönetim kurulu üyeleri, 
borsa üyeleri, İl tarım ve gıda 
müdürü Kenan ŞAHİN ve çok 
sayıda davetli katıldı.

Yaklaşık 2 saat süren 
seminerde “aile içi iletişim 
ve  empa t i ”  ye  i l i ş k i n 
günümüz aile ve gençliği ile 
ilgili güncel örneklerle 
mesajlar verildi. Çocuk 
eğitimi ve gelişiminin ilk 

başlangıcının aile olduğunu ve aileye bu 
anlamda çok büyük görevler düştüğünü 
belirten ASLANHAN konuşmasında şunlara 
vurgu yaptı. “Teknolojinin gelişmesine paralel 
olarak Türk aile yapısının dejenere olduğuna 
aile ve çocuk ilişkilerinin önem ve özelliğini 
yitirmeye başladığını aynı evi paylaşan aile 
bireylerinin birbirlerinden habersiz bir ev 
ortamında hayat sürdürdüğüne değinildi. 
Yıllardır süregelen gelenek görenek, örf ve 
adetlerimiz artık çağımızda bu özelliğini 
yitirmiştir. Avrupa'dan entegre edilen 
teknolojik gelişmeler maalesef ülkemizde çok 

büyük ölçüde olumsuz anlamda gelişme 
sağlamıştır” dedi.

Oldukça ilgi gören seminer sonucunda 
cumhuriyet başsavcısı Mehmet ŞAHİN 
eğitimci yazar Sıtkı ASLANHAN' a bir plaket 
takdim etti. Yine Mehmet ŞAHİN maddi 
manevi katkılarından dolayı ticaret borsası 
adına yönetim kurulu üyesi Abdullah 
DAĞISTAN' a plaket verdi. Daha sonra Ticaret 
borsası genel sekreteri Battal ÇELİK' de günün 
anlamına istinaden eğitimci yazar Sıtkı 
ASLANHAN' a borsa adına plaket takdim etti. 

Yoğun katılımın olduğu eğitim sonunda 
hatıra resimleri çekildi, katılımcıların 
araştırmacı yazara yeniden Kırşehir 'e 
gelmeleri konusunda sık sık telkinlerde 
bulundular. Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet 
ŞAHİN “ Bu tür eğitimlerin tekrarlanarak 
verilmesinin faydalı olacağını dile getirirken, 
Ticaret Borsası Genel Sekreteri Battal ÇELİK 
“bu tür eğitimlerin bundan sonra başta 
ü y e l e r i m i z  o l m a k  ü z e r e ,  g e n ç 
girişimcilerimize ve ilimiz öğrencilerine 
vermeye devam edeceğiz” dedi.
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MART AYI PERSONEL 
TOPLANTISI YAPILDI…
MART AYI PERSONEL 

TOPLANTISI YAPILDI…
Borsamız olağan aylık toplantısı borsamızda yapıldı. 

Toplantıya Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah DAĞISTAN, 

Genel Sekreter Battal ÇELİK, Personellerden Mustafa 

GEVREK, Mustafa MAHLUT, Mehmet TUNA, Hakan YÜCE, 

Fatih ÖZDEMİR, Recep YAZICIOĞLU, Bülent ALAN ve Fatih 

DAĞ katıldılar. Toplantıda; Bir Önceki Toplantının 

Sonuçlarının Değerlendirilmesi yapıldı.

Üye Geri Bildirimleri (Şikayet Ve Talepler) değerlendirildi, 

Çalışma Koşulları Ve İhtiyaçlar hakkında bilgi verildi, 

Akreditasyon Değerlendirme Raporu hakkında bilgi 

verildi,Yasal Şartlar Ve Kurum Kurallarında Yapılan 

Değişiklikler (Yönetim Kurulu Ve Meclis Kararları, Yönetim 

Sistemleri Prosedür ve Talimatları) ile ilgili kapsamlı bilgi 

verildi.

MART AYI MECLİS
TOPLANTISI YAPILDI…

Kırşehir Ticaret Borsamızın Nisan ayı meclis toplantısı 31 
Mart  Sa l ı  günu borsamız  top lant ı  sa lonunda 
gerçekleştirildi.

Meclis toplantısına üyelerin tamamı katıldı.Toplantıda 
bir takım kararlar ela alındı.

Ele alınan bazı kararlar  Hububat Borsamıza Yeni 
depoların yapımının mayıs sonuna kadar bitirilmesi, 
Labaratuarımıza Yeni cihazların alınması, Canlı Hayvan 
Pazar Yerimizde yeni indirme yükleme rampalarının 
yapılması ve benzeri konularda kararlar alındı.

Ticaret Borsası Meclis salonunda yapılan toplantıya  
Meclis Başkanı Süleyman Kaya, Meclis Başkan Yardımcısı 
Necaattin Torun, Şaban Çelik, Yönetim Kurulu Başkanı 
Neşet Yavuz, Başkan Yardımcıları Atilla Tan, Davut Bulut, 
Meclis Üyeleri Nebi Sarı, Abdullah Dağıstan, Alaattin Gözel  
Ömer Güzel, Ersin Kılıç, Kemal Bektaş  ve Genel Sekreter 
Battal Çelik katıldılar.

24-28 Mart tarihleri arası Konya Tüyap fuarında yapılan 13.  
Uluslararası Tarım,  Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri 
Fuarına Ticaret Borsasından katılım oldu. Ticaret Borsasından fuara 
Meclis Başkan Yardımcısı Necaattin Torun, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Atilla Tan, Genel Sekreter Battal Çelik, Borsamız Genç 
Girişimciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Başak, Genç Girişimciler 
Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Saçak, Borsamız personelleri, 
Genç Girişimciler Kurulu üyeleri ve Borsa üyeleri katıldı.

Fuarın son günü olmasına rağmen katılımın yoğun olduğu 
fuarda çeşitli görüşmeler de yapıldı. Fuarda İlimizi Temsil eden 
Başak Makine sahibi ve aynı zamanda Borsamız Genç Girişimciler 
Kurulu Başkanı Abdurrahman Başak'ın standı da gezildi. Borsa 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla Tan “ Fuarın çok geniş 
alanda yapılıyor olması çok iyi aynı zamanda uluslar arası bir fuar 
olması hasebi ile katılımın çok yüksek olması ülkemiz ekonomisine 
katkı sunması sebebi ile sevindirici” dedi.

Tan “İlimizi temsilen Başak Makine ya ve dolayısı ile sahibi 
Genç bir girişimci olan Abdurrahman Başak'ı da tebrik ediyorum 
uluslararası bir fuarda ilimizi temsil etmiş olması ve ziyaretimiz 
esnasında katılımcıların yoğun ilgisinin olması bizleri de son derece 
mutlu etti “dedi.

TÜYAP Konya Fuarcılık A.Ş tarafından  gerçekleştirilen fuara 
yaklaşık 200.000 ziyaretçinin geldiği belirtildi. 

BORSAMIZ KONYA
TARIM FUARINA KATILDI…

Yıl : 2 Sayı : 2        01.06.2015                Kırşehir Ticaret Borsası Yayın Organıdır.
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MÜŞTEREK ODA BORSA
TOPLANTISI YAPILDI…

Kırşehir Ticaret Borsası ve Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası 
Müşterek toplantısı 03/03/2015 Salı günü Kırşehir Ticaret ve 
Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleşti.

Toplantıya Kırşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Neşet Yavuz, Başkan Yardımcıları Atilla Tan, Davut Bulut, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Nebi Sarı, Abdullah Dağıstan, Meclis 
Başkanı Süleyman Kaya, Meclis Başkan Yardımcısı Necaattin 
Torun, Meclis Üyeleri Alaattin Gözel, Kemal Bektaş, Ömer 
Güzel, Ersin Kılınç, Erdal Şen ve Genel Sekreter Battal Çelik ve 
borsa personellerinin tamamı katılırken Kırşehir Ticaret ve 
Sanayi Odasından Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin 
Ekicioğlu Yönetim kurulu Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri 
ve Oda personellerinin tamamı katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Akreditasyon 
Süreci'nde başarılı olan ve 5 yıldızlı Oda ve Borsa olma 
özelliğine sahip olan Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve 
Kırşehir Ticaret Borsası Meclis Üyeleri müşterek toplantı yaptı. 
Akreditasyon sürecinin değerlendirildiği müşterek 
toplantıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne kayıtlı olan 
Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Borsası olarak iş ve güç 
birliği yapılmasının önemine değinilerek, Yönetim Kurulu ve 
Meclis Üyelerinin 3 ayda bir müşterek toplantı yapılmasına 
karar verildi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 'nin başlattığı 
Akreditasyon sürecinde başarılı olarak, dünyadaki Paris, 
Londra gibi şehirlerin Oda ve Borsalarının sunduğu 
standartta hizmet verebilme özelliğine sahip olan Kırşehir 
Ticaret ve Sanayi Odası ve Kırşehir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu ve Meclis Üyeleri ve Oda Borsa personelleri bundan 
sonra da iş ve güç birliği içerisinde çeşitli faaliyetlerin 
yapılmasını kararlaştırdı. Yapılacak Eğitim ve  fuarların ortak 
yapılması konusunda mutabakat sağlandı.

Oda ve Borsa Yöneticileri ve personellerinin tam kadro 
katıldığı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 
kapsamında “Tar ıma Dayal ı  Ekonomik Yat ı r ımlar ın 
Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ” 26.10.2014 tarihinde Resmi 
Gazete 'de yayınlandı. 

Projenin amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunması 
dikkate alınarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi; 
tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi; gıda güvenliğinin 
güçlendirilmesi; kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının 
oluşturulması; kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin 
artırılması ve kırsal alanda belirli bir kapasite oluşturulmasıdır.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Selahattin Ekicioğlu ve Kırşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Neşet Yavuz'un ortak yaptığı açıklamada, kırsal kalkınma 
çalışmalarının etkinliklerinin artmasını sağlayacak bu projelerin 
önemine değinirken; proje kapsamındaki konuları da önemle 
vurguladılar. 

“Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlen-
mesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı; tarımsal ürünlerin 
işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal 
olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji 
yenilenmesine yönelik yatırımlar, tarımsal ürünlerin işlenmesi, 
depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış 
yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar; alternatif enerji 
kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar, 
alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş 
enerjisi üretim tesisleri, tarımsal üretime yönelik modern sabit 
yatırımlar ve hayvansal orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve 
depolanması. Görüldüğü üzere kırsal toplumda belirli bir 
kapasite oluşturacak bu projeler, kırsal kalkınma çalışmalarının 
etkinliklerini artıracak” dedi.

Kırşehir Ticaret Odası ve Ticaret Borsası tarafından ortak 
yapılan açıklamada, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 
oluşturduğu Çiftçi Kayıt Sistemi veya diğer kayıt sistemlerine 
kayıtlı bireylerin, şirketlerin ve tarımsal amaçlı kooperatif ve 
birliklerin kendi aralarında ortaklık yaparak proje başvurusunda 
bulunabilecekleri belirtildi.

Öte yandan İlimizde İPART kapsamında olmadığı ancak 
İlimizin bu kırsal kalkınma destekleme programına alınması 
neticesinde özellikle ilimiz hayvancılık ve tarımına önemli katkı 
sağlayacağı belirtilen bu programa ilimizde büyük katılım olması 
gerektiği vurgusu yapıldı.

Bu anlamda gerek Ticaret Odası ve  gerekse de Ticaret Borsası 
olarak üyelerimizin menfaatlerine ve dolayısı ile ilimiz 
ekonomisine direk katkı sağlayacak bu program için oda ve 
borsamızda çalışma bölümleri hazırladıklarını üyelerimizin bu 
destekten çalışmalarına yönelik olarak tüm desteği vereceklerini 
açıkladılar.24 aralık 2014 müracaat tarihinin son günü olması 
sebebi ile geç kalınmalara muhal verilmemesi için gerekli 
çalışmalara başlanılması istenildi.

Bu program ile ilgili olarak Sayın Valimizin Başkanlığında 
Tarım İl müdürlüğü Ticaret Odası ve Ticaret Borsamızın da 
destekleri  ile 11.Kasım Salı günü Kültür Müdürlüğü toplantı 
Salonunda saat 10.00 da kapsamlı bir toplantı yapılacak olup 
oda borsa üyelerimiz ve diğer esnaf kuruluşlarımızın üyesi olan 
firmalarımızı da toplantıya davet ediyoruz bu ilimiz için büyük bir 
fırsat denildi.

Konu hakkında detaylı bilgi almak için Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı'nın web adresi http://www.tarim.gov.tr 
/Duyuru/183/Kirsal-Kalkinma Yatirimlarinin-Desteklenmesi-
Programi-9-Etap-Uygulama-Rehberi incelenebilir.

ODA ve BORSA'DAN
ÇOK ÖNEMLİ
AÇIKLAMA!!!
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Kırşehir valisi Necati  Şentürk Ticaret Borsasını ziyaret etti.

Beraberinde Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve İl Emniyet Müdürü Sıtkı Akgül ile Ticaret Borsası Başkanı Neşet 
Yavuz'u ziyaret ederek borsanın çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyarette Borsada Meclis Başkanı Süleyman Kaya, Meclis 
Başkan Yardımcısı Necattin Torun, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Atilla Tan ve Davut Bulut,Yönetim Kurulu Üyeleri 
Abdullah Dağıstan ve Nebi Sarı, Meclis Üyeleri Osman Seçer, Alaattin Gözel, Ömer Güzel, Kemal Bektaş, Ersin Kılıç ve Genel 
Sekreter Battal Çelik hazır bulundular. Ziyarete Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selahattin Ekicioğlu'da katıldı.

Neşet Yavuz Borsanın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Daha sonra BiyoGaz hakkında geniş kapsamlı görüşme yapıldı. Tarım 
ve Hayvancılık Fuarı ile ilgili olarak yeni bir Fuar alanı için belediye başkanından daha geniş bir yer talebinde Oda ve Borsa 
olarak istekte bulunuldu. Biyogaz içinse Borsa ve Odanın geniş kapsamlı çalışma başlatacağı belirtildi.

Diğer yandan Ticaret Borsasının, Ahiler Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle devam eden Modern Hayvan Pazarı ve otomasyon 
projesinin önemli olduğunu belirten Şentürk, "Kırşehir'de özellikle hayvansal alanda önemli bir potansiyel bulunuyor. Bu 
hacmin daha da gelişmesi için her türlü desteği vereceğiz" dedi. Borsa Başkanı Yavuz ve Oda Bakanı Ekicioğlu İlimize yapılacak 
her türlü çalışmada üzerlerine ne düşüyorsa fazlası ile yapmaya hazır olduklarını dile getirdiler.

VALİ ŞENTÜRK BORSAYI ZİYARET ETTİ…
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TOBB Kırşehir  Genç Girişimciler Kurulu İcra komitesi seçimi yapıldı.
Kırşehir Ticaret Borsası'nın koordinatörlüğünü yaptığı TOBB Kırşehir 

Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi yeni dönemdeki seçimli ilk 
toplantısını 08 Ocak  2015 tarihinde Borsamız toplantı salonun-da 
gerçekleştirdi.

Toplantıda Kırşehir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Battal Çelik, Genç 
Girişimciler Kurulu Sorumlusu Mustafa Gevrek, İcra Komitesi Üyeleri 
hazır bulundular.

Koordinatör Borsa Genel Sekreteri Battal Çelik icra komitesi 
üyelerine kurula seçilmiş olduklarından dolayı tebriklerini ve hayırlı olsun 
dileklerini ileterek Kırşehir Ticaret Borsası olarak her zaman kurul 
üyelerine destek olmaya çalışacaklarını belirtti.

Çelik yaptığı açılış konuşmasında, "Kırşehir Genç Girişimciler Kurulu, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde kurulmuş olan Genç 
Girişimciler Kurulu ile koordineli çalışan bir kuruldur.

Kırşehir GGK, üyelerinin toplantı ve istişare sonucu belirlediği 
konular üzerinde, yine kendi bünyesinde oluşturduğu geçici çalışma 
gruplarıyla çalışmalar yapmakta ve koordinasyonunu Kırşehir Ticaret 
Borsası aracılığıyla yürütmektedir, bugüne kadar Kırşehir Ticaret Borsası 
olarak her türlü desteği vermeye çalıştıklarını ifade ederek, yeni 
dönemde de birlikte büyük organizasyonlara hep birlikte imza atacağız" 
dedi. Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesine seçilen Komite 
Üyelerine yeni dönemde başarılar dileyen Çelik, konuşmasının 
ardından Kurul üyelerine Genç Girişimciler Kurulunun amaçları ve 
TOBB Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Çalışma Usul ve Esasları 
hakkında bilgilendirme yaptı.

Kırşehir Ticaret Borsası, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Mucur 
Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan seçimlerin ardından İl İcra 
Komitesine seçilen 15 üye kendilerini tanıtarak daha sonra başkan ve 
başkan yardımcılarını seçti.

Yapılan oylama sonucunda TOBB Kırşehir İl Genç Girişimciler Kurulu 
İcra Komitesi Başkanlığı'na Abdurrahman Başak seçildi. Başkan 
Yardımcılıklarına ise  Mehmet Saçak ve Duran Aslan seçildi. Çalışma 
grupları başkanlıklarına ise; Murat Badem, Müfit Çağlayan, Şaban 
Durdu, Uğur Büyükşahin, Mustafa Cem Beyazıt, Fevzi Umucu, 
Muammer Toprak, Tuncay Alakuş, Musa Çelik, Ömer Cevahir Bahadır, 
Gökhan Aslan seçildiler.

Seçim sonrası Başkanlığa seçilen Abdurrahman Başak, öncelikle İl İcra 
Komitesi üyelerine teşekkürlerini sunarak, sonucun hayırlı olması 
temennisinde bulundu.

Başak "öncelikle önceki dönem GGK başkanımız Çağatayhan Torun'a 
yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum, girişimcilik kültürünün 
gençler arasında gelişmesine öncülük edeceklerini ifade ederek, genç 
girişimciler potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi, 
daha donanımlı hale getirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda İl 
ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak sektörlerde girişimde 
bulunulmasına yardımcı olacak tedbirleri belirleme ve bu sektörlere 
genç girişimcileri yönlendirme ve teşvik etme icra komitesinin öncelikli 
görevleri arasında yer almaktadır. Bizde Genç Girişimciler Kurulu olarak 
görevlerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürmeye 
Kırşehir'imize kültürel sosyal ve ekonomik açıdan katkı sağlamaya 
çalışacağız" dedi.

Genç girişimciler
seçimi yapıldı…

Kırşehir Ticaret Borsası'nın koordinatörlüğünü yaptığı TOBB Kırşehir 
Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi yeni dönemdeki seçimli ilk 
toplantısını 08 Ocak 2015 tarihinde Borsamız toplantı salonunda 
gerçekleştirdi.

Toplantıda Kırşehir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Battal Çelik ,Genç 
Girişimciler Kurulu Sorumlusu Mustafa Gevrek, İcra Komitesi Üyeleri 
hazır bulundular. Koordinatör Borsa Genel Sekreteri Battal Çelik icra 
komitesi üyelerine kurula seçilmiş olduklarından dolayı tebriklerini ve 
hayırlı olsun dileklerini ileterek Kırşehir Ticaret Borsası olarak her zaman 
kurul üyelerine destek olmaya çalışacaklarını belirtti.

Çelik yaptığı açılış konuşmasında, "Kırşehir Genç Girişimciler Kurulu, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde kurulmuş olan Genç 
Girişimciler Kurulu ile koordineli çalışan bir kuruldur. Kırşehir GGK, 
üyelerinin toplantı ve istişare sonucu belirlediği konular üzerinde, yine 
kendi bünyesinde oluşturduğu geçici çalışma gruplarıyla çalışmalar 
yapmakta ve koordinasyonunu Kırşehir Ticaret Borsası aracılığıyla 
yürütmektedir, bugüne kadar Kırşehir Ticaret Borsası olarak her türlü 
desteği vermeye çalıştıklarını ifade ederek, yeni dönemde de birlikte 
büyük organizasyonlara hep birlikte imza atacağız" dedi. Genç 
Girişimciler Kurulu İcra Komitesine seçilen Komite Üyelerine yeni 
dönemde başarılar dileyen Çelik, konuşmasının ardından Kurul 
üyelerine Genç Girişimciler Kurulunun amaçları ve TOBB Genç 
Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Çalışma Usul ve Esasları hakkında 
bilgilendirme yaptı.

Kırşehir Ticaret Borsası, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Mucur 
Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan seçimlerin ardından İl İcra 
Komitesine seçilen 15 üye kendilerini tanıtarak daha sonra başkan ve 
başkan yardımcılarını seçti. Yapılan oylama sonucunda TOBB Kırşehir İl 
Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanlığı'na Abdurrahman Başak 
seçildi. Başkan Yardımcılıklarına ise Mehmet Saçak ve Duran Aslan seçildi. 
Çalışma grupları başkanlıklarına ise; Murat Badem, Müfit Çağlayan 
,Şaban Durdu, Uğur Büyükşahin, Mustafa Cem Beyazıt, Fevzi Umucu, 
Muammer Toprak, Tuncay Alakuş, Musa Çelik, Ömer Cevahir Bahadır, 
Gökhan Aslan seçildiler.

Seçim sonrası Başkanlığa seçilen Abdurrahman Başak, öncelikle İl İcra 
Komitesi üyelerine teşekkürlerini sunarak, sonucun hayırlı olması 
temennisinde bulundu. Başak "öncelikle önceki dönem GGK başkanımız 
Çağatay han Torun'a yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum, 
girişimcilik kültürünün gençler arasında gelişmesine öncülük edeceklerini 
ifade ederek, genç girişimciler potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından 
geliştirilmesi, daha donanımlı hale getirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda 
İl ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak sektörlerde girişimde 
bulunulmasına yardımcı olacak tedbirleri belirleme ve bu sektörlere genç 
girişimcileri yönlendirme ve teşvik etme icra komitesinin öncelikli 
görevleri arasında yer almaktadır. Bizde Genç Girişimciler Kurulu olarak 
görevlerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürmeye 
Kırşehir'imize kültürel sosyal ve ekonomik açıdan katkı sağlamaya 
çalışacağız" dedi. 

TOBB Kırşehir
Genç Girişimciler Kurulu

İcra komitesi
seçimi yapıldı.
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Ülkemizin ilk ruhsatlı Canlı Hayvan Park Pazar yeri olan 
ve İlimiz Kırşehir Ticaret Borsasına bünyesinde bulunan 
Hayvan Pazarı modern hale getiriliyor.

2012 yılında Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından 1.sırada 
kabul görülen proje olan Hayvan Pazarı modernizasyonu 
projesi 12 Eylül 2013 Perşembe günü çalışmalarına 
başladı.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Ticaret Borsamız 
ve Ahi Üniversitemiz ile birlikte yürütülecek olan bu 
proje ile hayvan pazarımız daha modern hale gelecek, 
alıcı ile satıcı karşı karşıya getirilecek ve homojen bir 
şekilde alım satım gerçekleşecek

Diğer taraftan barkot sistemi ile hayvanlar kayıt altına 
alınacak bu vesile ile kayıt dışı hayvan kalmayacak tüm hayvanlarımız otomasyon sayesinde kayıt altına alınacaktır. Bu kapsamda Hayvan Satış 
Salonu hayata geçirilecek.

Öte yandan hayvanların sağlıklı bir şekilde hayvan pazarımıza giriş çıkışların 
yapılmasında hastalık sirkülasyonunu önlemek için Dezenfektan tünelleri 
yapılacak. Ayrıca tüm bu konular ile ilgili olarak üretici ve hayvan sahiplerimize bir 
dizi eğitimler verilmesi de planlanmakta. 500 m2 lik Satış Salonu, Otomasyon ve 
barkot sistemi, Dezenfektan Tüneli, Hayvan Kabul Ünitesi (yeni), Gibi yerlerinde 
yapımı bitirilecek.

2015 ilk çeyreğinde bu sistem hayata geçirilecektir.

UMEM BECERİ'10 KURS
YÖNETİMİ TOPLANDI

İlimiz ve ülkemizin en önemli sorunları arasında yer alan işsizliğe çözüm üretmek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Türkiye 
İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığı - Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü (ETÖGM), Hayat Boyu Öğrenme Genel 
Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tarafları olduğu Uzmanlaşmış Meslek Edindirme 
Merkezleri (UMEM) Beceri'10 projesi kapsamında İlimizde yetkili UMEM  Beceri'10 Kurs Yönetimi toplandı.

Toplantıya Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri M. Murat YILDIRIM, Kırşehir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Battal ÇELİK, İl Milli 
Eğitim Şube Müdürü İbrahim DOĞAN, Çalışma ve İş Kurumu Şube Müdürü Ahmet Mutlu KÖYLÜ, Kırşehir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 
Okul Müdürü Sami DUMAN ile Kırşehir Turizm Meslek Lisesi Okul Müdürü Abdullah ARIKAN kurumlarını temsilen katılmıştır. İlk toplantıda 
yenilenen UMEM projesini değerlendirerek, İlimizde mesleksizliğin önüne geçmek için ne gibi projeler üretebileceği konusunda görüştüler. 
Bu bağlamda UMEM projesinin ilimizde tarafları olan Kırşehir Çalışma İş Kurumu İl Müdürlüğü, Kırşehir TSO, Kırşehir Ticaret Borsası  ve Milli 
Eğitim Müdürlüğü yöneticileri Kırşehir Ticaret Odasında bir araya gelerek proje kapsamında işverenlerin nitelikli personel ihtiyacını 
karşılayabilmek, iş arayanların çalışabileceği iş ortamları oluşturabilmek ve mesleği olmayan işsizlerimizin de meslek sahibi olarak iş bulmalarını 
kolaylaştırma adına eylem planı oluşturdular. Eylem planı kapsamında UMEM (Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri) Beceri'10 projesi 
kapsamında Sanayi Hizmet ve Tarım sektöründe, işyerleri UMEM kurs yöneticileri tarafından ziyaret edilecek ve projenin avantajları 
anlatılacaktır. Böylece hem işverenler hem de iş arayanlar desteklemiş olacak.

KIRŞEHiR MODERN HAYVAN PAZARI

PROJESi HAYATA GEÇiYOR…
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Hayvansal Üretim İstatistikleri, 2014
Büyükbaş hayvan sayısı 14,2 milyon adet oldu
Büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre %2 azalırken küçükbaş hayvan sayısı ise %7,7 arttı. Yıl sonu itibariyle sığır 
sayısı 14 milyon 123 bin baş, koyun sayısı 31 milyon 115 bin baş, keçi sayısı ise 10 milyon 347 bin baş olarak gerçekleşti.
Hayvan sayıları, 2013-2014

Toplam süt üretimi 2014 yılında bir önceki yıla göre % 1,5 arttı
Toplam süt üretimi 2014 yılında 18 milyon 499 bin ton olarak gerçekleşti. Bu miktarın %91,2'sini inek sütü, %6'sını koyun 
sütü, %2,5'ini keçi sütü ve %0,3'ünü ise manda sütü oluşturmaktadır.
Yapağı, kıl, tiftik, bal üretimi artarken, balmumu ve yaş ipek kozası üretimi azaldı
Bir önceki yıla göre yapağı üretimi %6,5, kıl üretimi %11,4 ve tiftik üretimi ise %7,8 arttı. 
Bal üretimi 2014 yılında bir önceki yıla göre %8,2 artarak 102 486 ton, balmumu üretimi ise %5,1 azalarak 4 024 ton oldu.
İpekböcekçiliği faaliyeti yapan köy sayısı 2014 yılında 2013 yılına göre %4 arttı ve 340 oldu. İpekböcekçiliğiyle uğraşan 
aile sayısı da %24,9 oranında azalarak 1 760 oldu. Açılan tohum kutusu sayısı bir önceki yıla göre %28,9 azalarak 3 739 
adet, yaş ipek kozası bir önceki yıla göre %34,1 azalarak 80 ton olarak gerçekleşti.
Toplam kümes hayvanı sayısı bir önceki yıla göre %10,3 arttı
Yıl sonu itibariyle et tavuğu sayısı %12,7 artışla 200 milyon adet ve yumurta tavuğu sayısı ise %5,7 artışla 94 milyon adet 
olurken hindi sayısı ise %2,2 artışla 3 milyon adet oldu. Ördek ve kaz sayılarında 2013 yılına göre artış görüldü.
Ördekteki artış %8,7 olarak kazdaki artış ise %20,7 olarak gerçekleşti.
Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 17 Eylül 2015'tir.
AÇIKLAMALAR
Hayvansal Üretim İstatistikleri, büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvan sayıları, süt, yapağı, kıl, tiftik üretimi ve arıcılıkla 
ilgili bilgileri kapsamakta olup, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı vasıtasıyla ilçe detayında İVA (İstatistiki Veri Ağı) 
sistemi aracılığıyla derlenmektedir. İVA, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde kurulmuş bir veri giriş sistemi 
olup, bu sisteme veriler elektronik ortamda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il ve ilçe teşkilatlarındaki Ziraat 
Mühendisleri, Veteriner Hekimler veya Teknisyenler tarafından girilmektedir. Süt, yapağı, kıl ve tiftik üretim miktarları 
türev değişkenler olup, IVA üzerinden derlenen verilerden uluslararası metodolojiler çerçevesinde Türkiye İstatistik 
Kurumu tarafından hesaplanmaktadır. İpekböcekçiliği ile ilgili veriler ise Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği'nden (KOZABİRLİK) derlenmektedir. 
Hayvan sayılarına ilişkin bilgiler 2014 yılından itibaren Mayıs ve Aralık aylarında iki tarih baz alınarak derlenip 
yayımlanmaya başlanmıştır. Bu bülten kapsamındaki canlı hayvan sayılarına ait veriler 15 Aralık 2014 tarihi itibariyle 
olup hayvansal ürünlere ait veriler ise Ocak-Aralık 2014 dönemi içindeki toplam üretimi kapsamaktadır.
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ÖNSÖZ
Kurumumuzda görev alan seçim ile ve atanarak göreve gelen ve 
tüm insan kaynaklar ının öncel ik le  mevzuata sonra 
kurumumuzun ve toplumumuzun gelenek ve göreneklerine 
uygun davranması, üyelerimize ve toplumumuza verdiğimiz 
hizmetlerin yüksek standar�a gerçekleşmesi amacı ile e�k 
kurallarımızı bu belge ile beyan etmiş bulunuyoruz.
Saygılarımla,
Neşet YAVUZ
Yöne�m Kurulu Başkanı
AMAÇ VE KAPSAM : E�k; doğru karar, davranış ve değerlere 
ilişkin kurallardır.
E�k kurallar günlük çalışmalarımızda doğru işler yapabilmemiz 
için yol gösterici olup kurumsal değerlerimizi ve bunlara uygun 
davranış standartlarımızı yansı�r. E�k kurallar; özünde, ulaşmak 
istediğimiz hedeflere varma şeklimizin, bunları elde etmek 
kadar önemli olduğunu ifade eder. Kırşehir Ticaret Borsası e�k 
kuralları, borsa adına görev yapan tüm çalışanları, organlara 
seçilmiş üyeleri ve Kırşehir Ticaret Borsası'nı temsil edenleri 
kapsar. Kırşehir Ticaret Borsası e�k kurallarının oluşturulmasının 
amacı; Borsa'da görev alan tüm insan kaynaklarının, organlara 
seçilmiş üyelerin ve özel görev ile borsamızı temsil edenlerin 
herhangi bir etki veya baskı al�nda kalmadan görevlerini 
yapabilmelerini sağlamak üzere uyulacak e�k (ahlaki) kuralların 
belirlenerek, olası kişisel çıkar ve çıkar ça�şmalarının 
önlenmesidir.
TEMEL ETİK İLKELERİMİZ
Kırşehir Ticaret Borsası çalışanları, organ üyeleri, Kırşehir Ticaret 
Borsası'nı temsil edenlerin, birbirleri ve üçüncü kişiler ile olan 
ilişkilerinde aşağıda yer alan e�k kurallar doğrultusunda hareket 
ederler.
1. DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK
Yapılan işte dürüst ve tarafsız davranmak.
2. KARŞILIKLI SAYGI VE GÜVEN
İlişkilerimizi, karşılıklı saygı, i�bar ve güveni sağlayacak şekilde 
yürütmek.
3. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA SAYGI
Zihinsel yara�cılığın ortaya koyduğu tüm fikri ve sınaî mülkiyet 
haklarına saygı göstermek.
4. KAYNAKLARIN DOĞRU KULLANIMI
Her türlü malzeme, tesis, hizmet araçları, donanım ve taşıtlar 
yalnızca planlanmış iş amaçlarımıza ve kurumsal hedeflerimize 
uygun kullanmak, enerji, zaman ve kaynak isra�ndan kaçınmak.
5. ÇIKAR ÇATIŞMALARI
Tarafsız değerlendirmelerde bulunarak çıkar ça�şmalarına 
girmeden görevlerini mevzuat ve kurum kurallarına uygun 

olarak yerine ge�rmek, kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına 
ya da ilişkide bulundukları kişi/kuruluşlara sağlanan her türlü 
menfaat, onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükler ve benzeri 
şahsi çıkarlar konusunda dikkatli davranmak.
6. SORUMLULUK
Görev ve topluma karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket 
etmek, gerekli kararların tutarlılık içerisinde doğru, zamanında 
almak ve uygulama kararlılığı göstermek.
7. FIRSAT EŞİTLİĞİ
Her türlü görevlendirme, is�hdam ve kişisel gelişimde, 
yürütülen faaliyetlerde ilgili tüm taraflara �rsat eşitliği 
sağlamak.
8. POZİTİF YAKLAŞIM
Tavır ve davranışlarda yapıcı yaklaşımlar sergilemek.
9. GİZLİLİK
Görev süresince ve görev sona erdikten sonra kurumsal ve 
kişisel bilgiler ile ilgili gizlilik (bilgi güvenliği) kurallarını esas 
almak.
10. MİSYON VE DEĞERLERE BAĞLILIK
Her türlü hizmet ve çalışmalarda oda misyonuna ve değerlerine 
hizmet edecek şekilde davranmak.
ETİK KURALLARIMIZ
1- YASALARA UYGUNLUK
Yöne�m birimlerimiz dahil tüm hizmet birimlerimizde mevcut 
yasalara ilişkin bilgi seviyemizin üst düzeyde tutulması ve sürekli 
güncellenmesi
Uygulamakla yükümlü olduğumuz Yasa Yönetmelik ve ek 
mevzuat hakkında paydaşlarımızı bilgilendirmek.
Yasalara uygunluğun tes� ve tespi� için kurum içi ve kurum dışı 
kontrol mekanizmaları oluşturmak ve uygulamak.
Yasaların uygulanmasında oluşabilecek uygunsuzluklar için 
objek�f değerlendirme yapmak (somut delillere dayandırma).
2- KURUMUN TEMSİLİ
Borsamızda seçilerek veya atanarak göreve gelen tüm insan 
kaynaklarının kurumu temsil sorumluğu vardır. Bu bilinçle; 
Kurumun çıkarlarının kişisel çıkarların önünde olduğu, Kurum 
içinde ve Kurum dışında yasalara, toplumsal ve kurumsal 
geleneklere aykırı davranış sergilenemeyeceği, Tüm kurum ve 
kuruluşlar ile bireysel ile�şimde saygınlığımızı koruyarak 
kurumsal kimlik odaklı olmayı benimsedik ve kabul e�k.
3- ÜYE İLİŞKİLERİ
Üyelerimiz varoluşumuzun temel unsurudur. Bu bilinçle; 
Güvenilirlik, Açıklık, Dürüstlük, Dakiklik, Eşitlik, Saygınlık temel 
ahlaki kurallarımızdır.

KURUMSAL

ETİK KURALLARIMIZ
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4- RESMİ VE ÖZEL KURUM VE KURULUŞLARLA İLİŞKİLER
Üye haklarının ve çıkarlarının savunulması ve korunması temek 
görevimizdir. Bu bilinçle; Tüm ilişkilerin yürürlükteki yasalara 
uygun yürütülmesi, Kurumların talepleri ve bizim kurumumuzun 
kurumlardan taleplerinin üyelerimizin ve kamu yararının dikkate 
alınarak değerlendirilmesi, Kamu kurum ve kuruluşları 
tara�ndan talep edilen bilgi ve belgelerin cevaplarının süresinde 
verilmesi ilke edinilmiş�r.
5- GÖREV BİLİNCİ - KURUM İÇİ İLETİŞİM VE DAYANIŞMA
Tüm insan kaynaklarının bilgilerinin güncellenmesi ve mesleki 
becerilerinin ar�rılması, Kurumsal kültür ve kimliğin kabulü ve 
sürekli gelişimi için insan kaynaklarının gönüllü ka�lımının ve 
desteğinin sağlanması, Kurumun sahip olduğu bilgi ve belgelerin 
bilgi güvenliği kuralları ve bilgi edinme yasası çerçevesinde 
korunması ve ulaşılabilirliğinin sağlanması. Kurumumuzdan 
talep edilen tüm hizmet ve bilgilerin; Zamanında, doğru ve 
istenilen niteliklerde verilmesi Hizmet verdiğimiz üyelerimiz ve 
diğer kurum ve kuruluşların statüsüne bakmaksızın aynı 
hassasiyet ve gönüllülük ile hizmet vermek. Kurumumuz en üst 
yöne�m seviyesinden hizmet birimlerimize kadar sahip olduğu 
tüm ile�şim kanallarını açık tutar ve tüm bildirimleri aynı 
hassasiyetle ilgili seviyelerde sonuç odaklı değerlendirir ve 
zamanında geri bildirimde bulunur. Kurumumuzu denetlemekle 
görevli kurumlar ve kurumumuzun paydaşlarına tüm 
faaliyetlerimize ilişkin hesap verebilir niteliklere sahip olmak. 
Tüm e�k kurallarımızı tüm birimlerimizde bilinç seviyesinde 
uygulayarak ve bu uygulamalarımızı tüm paydaşlarımıza uygun 
enstrümanlarla açıklayarak güvenirliğimizi pekiş�rmek ve 
sürekli kılmak.
ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR
Görev ve yetkiyi kötüye kullanmak, işe siyaset karış�rmak, 
zimmet, rüşvet, gerçek dışı beyanat vermek, kişisel menfaat 
sağlamak, ayrımcılık, kişi kayırmak, tehdit, is�smar, bencillik, 
yolsuzluk, hakaret ve küfür etmek, psikolojik ve fiziksel tacizde 
bulunmak, baskı uygulamak v.b. davranışlar e�k ihlali olarak 
kabul edilir.
ETİK KURALLARIN DENETLENMEDİNDE İZLENECEK SÜREÇ
İnsan kaynaklarımızın herhangi bir olası/mevcut çıkar 
ça�şmasını ve e�k dışı davranışını önlemek için gerekli önlemler 
alınır, etkili olamadığı durumlarda Genel Sekretere yazılı olarak 
bildirir. Genel Sekreter tara�ndan yapılan değerlendirme 
sonuçları E�k Kurul'a havale bildirilir. İçeriği e�k konusu olmayan 
bildirimlerde ise gereği Genel Sekreterce yapılarak kişiye geri 
bildirimde bulunulur. Yapılan bildirimler kesinlikle gizli tutulur. 
E�k Kurulun gerekli görmesi halinde ilgili birey/bireylerden 
savunma istenir. Savunma sonuçları kurul tara�ndan 
değerlendirilir ve alınan karar yöne�m kuruluna bildirilir. 
Yöne�m kurulunun alacağı karar uygulamada esas alınır.
KIRŞEHİR TİCARET BORSASI ETİK KURULU
Kırşehir Ticaret Borsası, e�k kültürünü yerleş�rmek ve 
geliş�rmek, insan kaynaklarının e�k kurallar konusunda 
karşılaş�kları sorunlarla i lgil i  olarak tavsiyelerde ve 
yön lend i rmelerde  bu lunmak  ve  e�k  uygu lamalar ı 
değerlendirmek üzere E�k Kurul oluşturulur.
ETİK KURULUN YAPISI
E�k Kurul; Meclis tara�ndan seçilecek Bir meclis üyesi, Yöne�m 
Kurulu tara�ndan seçilecek Bir yöne�m kurulu üyesi ve Genel 
Sekreter olmak üzere Üç kişiden oluşur. E�k Kurul raportörü 
Genel Sekreterdir.
ETİK KURULUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
E�k Kurul;
1. E�k sorunlarda, e�k kurallar doğrultusunda, kanıtlara dayalı 
değerlendirmeler yapar,
2. E�k kuralları gerek�ğinde revize etmek için Yöne�m Kuruluna 

öneride bulunur,
3. Hakkında değerlendirme yap�ğı, karar aldığı ve görüş verdiği 
tüm e�k konular ve sorunlarda gizlilik içinde çalışır ve ilgili tüm 
bilgi ve belgeleri saklı tutar.
ETİK KURULUN ÇALIŞMA BİÇİMİ
1. Genel Sekreter tara�ndan E�k Kurul'a sevk edilen konular 
gizlilik esaslarına uyularak ve kayıt al�na alınarak E�k Kurul 
Başkanı tara�ndan yapılacak ilk toplan� gündemine taşınır.
2. E�k Kurul yılda en az Bir kez toplan� yapar. Bu toplan�ya E�k 
Kurul Başkanı ya da Genel Sekreter, gündemi hazırlayarak çağrı 
yapar. Ayrıca Kurul, olağanüstü bir durumun meydana gelmesi 
veya üyelerinin çoğunluğunun isteği ile de bir ha�a içinde 
toplanabilir. Toplan� biri başkan olmak üzere Üç üyenin 
muhakkak bulunması esas�r. Kararın oy birliği ile verilmesi 
gerekir. Oy birliği ile karar alınamaması halinde karar ve karara 
i�razlar gerekçeli olarak Yöne�m Kurulu'na raporlanır ve 
Yöne�m Kurulu'nun da hazır bulunduğu oturumda oylama 
tekrarlanır. Bu durumda kararlar oy çokluğu ile alınır.
3. E�k Kurul inceleme ve değerlendirmeleri sırasında başka 
kurum ve kuruluşlarla yapması gereken yazışmaları Genel 
Sekreter aracılığıyla yapar.
4. Kurul, değerlendirmelerini dosya üzerinden yapar; 
gerek�ğinde ilgili kişilerden yazılı ya da sözlü bilgi alır, ilgili kişileri 
toplan�da dinlemek üzere davet eder. Oturumda sadece konuya 
yönelik sorular sorulur ve yanıtlar kaydedilir.
5. Hakkında e�k ihlali başvurusu bulunan kişilere E�k Kurul 
önünde savunmalarını yapma hakkı tanınır; istenmesi halinde 
bu savunma yazılı da olabilir. Savunma hakkının kendilerine 
bildirildiği tarihten i�baren bir ha�a içinde yanıt vermeyen 
kişiler savunma haklarından feragat etmiş sayılır. Bu durumda 
E�k Kurul eldeki diğer bilgi ve kanıtlara dayalı olarak 
değerlendirme yapar ve görüş bildirir.
6. E�k Kurul'un, incelemesini bir ay içerisinde tamamlaması 
esas�r. Uzman ya da uzmanlar toplan�lara davet edilebilir. 
Gerekli görüldüğü hallerde görüşlerine başvurulacak uzman ya 
da uzmanlardan bir alt kurul oluşturularak çalışmaları için ek 
süre tanınabilir. Bu uzmanlar ya da alt kurullar, E�k Kurul 
tara�ndan kendilerine havale edilen dosya üzerindeki 
çalışmalarını belirlenen süre içinde tamamlayarak, hazırladıkları 
raporu E�k Kurul'a sunar.
7. Kurul üyeleri toplan�larda gerekli her türlü bilgiyi raportörden 
isteyebilir, belgeleri ve kayıtları inceleyebilir.
8. Kurul, oylama yaparak değerlendirme sonucuna ve görüşüne 
ilişkin son kararını verir. E�k Kurul kararına ka�lmayan üyeler 
görüşlerini içeren gerekçeler ile karara muhalefet şerhi koyabilir. 
Üyeler çekimser oy kullanamaz.
9. E�k Kurul'da kendisi ile ilgili konu görüşülmesi durumunda, 
ilgili üye oturum salonunda bulunmaz, oylamaya ka�lmaz.
10. E�k Kurul görüş ve öneri niteliğindeki raporunu, gereği 
yapılmak üzere Yöne�m Kurulu'na sunar.
11. Konu ile ilgili tüm dokümanlar TOBB'nin Lüzum Kalmayan 
Evrakın İmhası Yönetmeliği hükümlerine göre saklanır.
Yürürlük ve Bildirim
Kırşehir Ticaret Borsası E�k Kuralları, Yöne�m Kurulu'nun 
10.10.2014 tarih ve 64 sayılı Kararı ile onaylanıp meclise 
sunulmuş ve Borsamız 31.10.2014 tarih ve 18 sayılı Meclis Kararı 
ile onaylanmış�r. E�k Kurallar onayladığı tarihte yürürlüğe girer. 
E�k Kuralların yöne�m kurulu tara�ndan kabul edildiği gün tüm 
insan kaynaklarına kurumsal ve/veya kişisel e-postalarına 
gönderilerek bildirilir. Buna ek olarak kararı takip eden en fazla 
bir ay içinde Genel Sekreter tara�ndan seçim ile göreve gelen 
kurul ve komisyon üyeleri ile personele seminer verilerek 
bildirilir.
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