“Milli Ekonominin temeli tarımdır.”.
Mustafa Kemal ATATÜRK
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SAKARYA TİCARET BORSASI

BAŞKANDAN

1957 yılından beri gerek ülke gerekse bölge ekonomisinin
büyümesine hizmet eden Borsamız, siz değerli üyelerimizin
verdikleri

destekler

ile

güçlenerek,

başarısını

arttırmaktadır.
Yaptığımız faaliyetler ile her geçen gün bölgemiz ve
ülkemiz ekonomisine katkısını daha da arttırmaktadır.
Günümüzde gözlenen hızlı değişmeler kurum, kuruluş ve
firmaları uzun dönemli önlemler almaya zorlamaktadır. Etkili bir yönetim, birbiri ile tutarlılığı sağlanmış
stratejik yaklaşımları artık daha çok gerekli kılmaktadır.21. yüzyılda geleneksel yöntemlerin kurumları geride
bıraktığı yadsınamaz bir gerçektir.
Zamanı yakalamak, çağa yön vermek için stratejik planlamalar günümüzde önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir.
Yarın yapılacak işlerin bugünden belirlenmesi, belirli bir gelecekte nerede olacağımızın ve oraya nasıl
ulaşacağımızın önceden belirlenmesi kurumların başarılarında çok önemli bir unsurdur. Amacı, hedefi,
vizyonu olmayan, niçin var olduğunu ve gelecekte nasıl bir konumda olacağını bilmeyen geleceğe ait plan ve
hedefleri olmayan kurumlarda başarıdan söz edilebilmesi mümkün değildir. Stratejik seçimler, kurumlarda
farklılık yaratmanın, rekabet üstünlüğü kazandırmanın ve katma değer yaratmanın temelini oluşturmaktadır.
Değerli üyelerimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi “ Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız
ufku görmesi kâfi değildir Muhakkak ufkun ötesini de görmesi gerekir” felsefesiyle hareket eden borsamız
ufkun ötesini görmek için oluşturduğu Stratejik Planımız kapsamında 2019 yılı iş planını hazırlamış belirlenen
faaliyetler kapsamında hizmet dolu bir yıl geçirmiştir.
Sakarya Ticaret Borsasının hizmet kalitesini ve sürekliliğini arttırmak amacıyla yaptığımız faaliyetlere ilişkin
siz değerli üyelerimize çağdaş yönetim anlayışımız gereği bilgi vermek amacıyla hazırladığımız 2019 Yılı
Faaliyet Raporumuzu bilgilerinize sunar borsamız çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ederim.
Saygılarımla
Yönetim Kurulu Başkanı
Adem Sarı

SAKARYA TİCARET BORSASI MECLİS ÜYELERİ
SAKARYA TİCARET BORSASI MECLİS ÜYELERİ

SAKARYA TİCARETR BORSASI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

1.1. YÖNETİM VE MEVZUAT

YA TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU

Misyonumuz
Üyeleri

için

görevlerini

etkili
kalite

çözümler
anlayışı

ve

üreten,
sosyal

sorumluluk bilinci içinde yerine getiren,
kotasyonu dâhilindeki ürünlerin arz ve talebe
dayalı piyasa fiyatlarının oluşmasında etkin
rol

alan,

üyelerinin

rekabet

gücünün

artırılması için çalışan Borsa

Vizyonumuz

Mısır ve fındıkta Lisanslı Depoculuğu ve
süs bitkisinde müzayede sistemini hayata
geçirerek paydaşları için değer yaratan ve
bölge ekonomisine katkı yapan BORSA

Temel Değerlerimiz
Ortak değerlerimiz, farklı kültürler ve kurumlar genelinde
davranışlarımıza tutarlı bir şekilde yön vermemize yardımcı
olur.
Temel Değerlerimiz kurum kültürümüzün özünü oluşturur ve
şekillendirir. Hepimizi bir ekip olarak bir arada tutmaya
hizmet

eder

ve

Sakarya

Ticaret

Borsası’nın

neleri

savunduğunu teyit eder.

 Ülke

çıkarları

ve

Sosyal

Sorumluluğumuz

önceliğimizdir.
 Yönetim anlayışımız dürüstlük, şeffaflık, hesap
verebilirlik ve katılımcılık üzerine kurulmuştur.


Çağdaş Odacılık anlayışı çerçevesinde sunduğumuz hizmetlerde etkinlik, verimlilik ve
memnuniyetin sağlanmasına özen gösteririz.



Hizmetlerimizin, bölgesel ekonominin gelişmesine katkı sağlamasına özen gösteririz.



Kaliteden ödün vermeyip, sürekli iyileştirme çerçevesinde etkin ve verimli çözümler üreterek,
hizmette ve yönetimde inovatif yaklaşımları ortaya koymak için sürekli çalışırız.



Uygulanabilir ve tutarlı politikalarımız; doğru ve güncel verilerden elde edilmiş sağlıklı
bilgilerle oluşturulmaktadır.



Almış olduğumuz kararlar, üyelerimizin çıkarlarına hizmet etmekte ve onların haklarını
korumaktadır.



Bilimsel ve etik değerler önceliğimizdir.



Üyeler arasında diyaloğun güçlendirilmesi, kurumsal sahiplenmeyi sağlayacaktır.



Çalışan motivasyonu ve memnuniyeti kurumsal performansımıza önemli katkı sağlamaktadır.



Üyelerimize değer katmaya ve onara rol model olmaya özen gösteririz. Uzun döneme
odaklanarak liderlik eder, öğrenmek ve büyümek için karşımıza çıkan fırsatları
değerlendiririz.



Bölgemizdeki tarımsal üretimde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için müstahsil, tüccar gibi
tüm aktörlerinin yetkinlikleri geliştirilmektedir.



Tüm paydaşlar, odanın amaç ve hedefleri doğrultusunda, birbirini tamamlayan ve
destekleyen kurumlar olarak işlev görmektedir.

Kalite Politikamız

Sakarya Ticaret Borsası olarak, müşterilerimizin
ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için yasaların
bize verdiği yetkiler çerçevesinde faaliyetlerimizi “TS
EN ISO 9001- Kalite Yönetim Sistemi” Standardına
uygun olarak, kaliteden ödün vermeden zamanında ve
istenen şartlarda yapılmasını sağlamak. Kalite Yönetim
Sistemine

ait

dokümanların

ilgili

tüm

personel

tarafından öğrenilmesini sağlayarak, personelin sürekli
eğitimi ile müşteri memnuniyetini
gerçekleştirmek,

güncellenen

üst düzeyde

kalite hedeflerimizle

dinamik yapımızı korumak ve kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek temel politikamızdır.

Mali Politikamız
Sakarya Ticaret Borsası olarak,


5174 sayılı TOBB kanunu çerçevesinde elde

ettiğimiz mevcut kaynakları yasaların verdiği yetki ve
sorumluluklar dâhilinde, kurumumuzun amaç ve
hedefleri doğrultusunda kullanmak,


Bütçe ve muhasebe işlemlerimizi TOBB Bütçe ve

Muhasebe Yönetmeliğinde de belirtildiği gibi muhasebe
ilke ve kurallara uygun olarak yürütmek,


Borsa gelirlerini zamanında ve eksiksiz olarak

tahsil ederek, tüm harcamaları onaylanmış yasal
bütçeye uygun olarak gerçekleştirmek,


Mali kaynakların ve harcamaların kontrol ve

yönetimini kolaylaştırmak için düzenli olarak mali
raporlarını ilgili organlara sunmak,


Mali açıdan risk teşkil edecek olan hususları belirleyip ve periyodik olarak gözden geçirip önleyici
faaliyetler planlamak
Borsanın mali gücünü sürekli olarak iyileştirmek mali politikamızı oluşturmaktadır

İnsan Kaynakları Politikamız
Hizmet içi eğitimlerle mesleki ve kişisel anlamda sürekli
gelişim ortamı hazırlamak, Eğitim düzeyi yüksek, yenilik ve
değişimlere açık, girişimci, dinamik, sonuç odaklı, kendini
ve işini geliştirmeyi hedefleyen insanlar kazandırmak,
•
Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve kuruma
bağlılıklarını ön planda tutmak, çalışanların iletişiminin
arttırılması için sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek,
•
Çalışan memnuniyetinin sağlanması için uyguladığı
anketlerle çalışan öneri ve beklentilerini dikkate almak,
•
Çalışanlarımızın yeteneklerinden, gücünden ve
yaratıcılığından azami fayda sağlamak,
•
Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratmak,
•
Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,
•
Çalışanlarımızın, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,
•
Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayırımı yapmadan, insan haklarına saygılı bir çalışma ortamı
yaratarak bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı; nitelikli, huzurlu ve sıcak çalışma ortamı sağlamak,
•
Doğru işe doğru insan prensibini benimseyerek işin gerektirdiği nitelik, yetenek ve bütçe imkânları
doğrultusunda yeterli sayıda insan kaynağını istihdam etmek,
•
Çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak, adil ve objektif bir sistemle çalışan
performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek,
•
Çalışanlarımız ile birlikte sosyal sorumluluk projeler gerçekleştirmek,
•
Tüm insan kaynakları uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirmek, güncellemek ve
böylelikle dinamik bir yapıda tutarak sürekli gelişmesini sağlamak temel politikamızdır.

Basın Yayın Politikamız
Kanunlar

çerçevesinde

taşımayan

faaliyetlerimizi

kamuoyuna

eşitlik,

yürüttüğümüz
bütün

doğruluk,

sır

niteliği

paydaşlarımıza

tarafsızlık,

ve

tutarlılık,

eksiksizlik, kolay ulaşılabilirlik ve uygun zamanlama
ilkelerine bağlı kalarak TV, yazılı basın, internet ve radyo
da dahil olmak üzere ulusal veya uluslararası basın-yayın
organlarında duyurup takip etmek ve tüm bilgilendirme
uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirmek,
güncellemek ve böylelikle dinamik bir yapıda tutarak
sürekli gelişmesini sağlamak temel politikamızdır.

Bilişim Teknolojileri Politikamız


Üyelerine her zaman kaliteli ve hızlı hizmet

vermeyi prensip edinmiş olan Sakarya Ticaret Borsası;
sürekli

gelişen

teknolojiyi

yakından

takip

ederek,

teknolojideki en son gelişmeleri kurum süreçlerine entegre
etmeyi,


Üyelerine sunduğu tüm hizmetleri nihai aşamada

elektronik ortama taşımayı,


Dinamik ve interaktif bir web sitesi oluşturup

sürekliliğini sağlamayı,


Sahip

olduğumuz

kurumsal

bilginin

ulaşılabilirliğini ve muhafaza şartlarını sağlamayı.


Donanım, yazılım ve iletişim altyapısını sürekli güncelleyerek üyelerine hızlı ve hatasız şekilde hizmet
vermeyi.



Bilginin geniş çaplı tehditlerden korunmasını gizlilik, bütünlük, kullanılabilirlik ilkeleri çerçevesinde
tüm bilgi güvenliği uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirmek, güncellemek ve
böylelikle dinamik bir yapıda tutarak sürekli gelişmesini sağlamayı Bilişim Teknolojileri Politikası
olarak belirlemiştir.

Üye İlişkileri Politikamız
Sakarya

Ticaret

Borsası,

bölgesel

kalkınmadaki

sorumluluğunun bilinciyle, üyeleri için değer yaratan bir
borsa olmak amacıyla;


Üyeleri

ve

paydaşlarıyla

arasındaki

iletişimi

nitelikli kılmayı ve sürekliliğini sağlamayı,


Üye memnuniyeti ve hizmet kalitesini artırmak için

tüm kanallardan kolayca erişilebilir olmayı,


Kendisine yansıyan şikâyetleri, yasal zorunluluk ve

kanunlara uyacak şekilde, objektif ve tarafsız olarak, şeffaflık ve gizlilik esaslarına bağlı kalarak ele
almayı ve çözümlemeyi,


Üye odaklı yaklaşım göstererek hedeflenen zamanda etkin hizmet vermeyi,



Hesap verebilen ve üye geri bildirimlerinden elde ettiği girdilerle kendini sürekli iyileştiren bir borsa
olmayı taahhüt eder.

Yardım Ve Sponsorluk Politikamız
Sakarya

Ticaret

Borsası

sosyal-sorumluluk

anlayışı

çerçevesinde, Bağış ve Yardımlar ile ilgili mevzuat
hükümlerine uygun olmak suretiyle Yönetim Kurulu
tarafından uygun görülen bağış ve yardımlar yapabilir.
Yapılacak bağışların sınırı, her yıl bütçede belirlenir.
Meclis, bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir. Meclis
toplantısında her yıl yapılan bağış ile ilgili bilgi verilir.

Sakarya Ticaret Borsası bu çerçevede,
 Bağış ve yardımlar için ödenek ayrılmasında ve ödenek miktarının tespitinde, borsaların kuruluş
amaçlarını ve asli görevlerini engellemeyecek şekilde olmasına dikkat eder,
 Bağış ve yardım yapılacak konuların kamu görevinin ifası kapsamında yer alması sosyal ve toplumsal
ihtiyacı karşılaması ve kamuya yarar sağlamasına dikkat eder,
 Okul ve derslik yardımları için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin görüşünü alarak, bu kapsamda
yaptırılacak okul ve dersliklerin Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılacak protokol çerçevesinde
gerçekleştirmeye dikkat eder,
 Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel
menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak için hazırlanan projeleri destekler,
 Tarihi eserlerin onarımı, restorasyonu ve kent güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaları
destekler,
 Kamu kurumu ve kuruluşlarının sorumluluğunda yürütülen ticaretin ve sanayinin kamu yararına uygun
olarak gelişmesine yönelik kalkınma amaçlı yatırım projelerini destekler,
 Sporun geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına, spor bilincinin arttırılmasına, ulusal ve uluslararası
alanlarda organizasyonların düzenlenmesine dönük yapılan ve kamu yararına ifa edilen her türlü sportif
faaliyet ile mekân, araç ve gereç alımını destekler,
Ancak;
 Üyelerinin kendi asli hizmetleri ya da bir takım ihtiyaçlarının karşılanması için bağış ve yardım yapmaz
 Ticari amaçlı kuruluşlar olarak bilinen spor kulüplerine, derneklerine ve şirketlerine doğrudan veya
dolaylı yoldan gelir desteği sağlayıcı bağış, yardım ve alımların, kanunun amacıyla bağdaşmadığından
destekleyemez.
 Bütçede ödenek olmaması durumunda ya da bütçe ödeneklerini aşan miktarlarda bağış ve yardım
yapılamaz.

Sosyal Sorumluluk Politikamız
Sakarya Ticaret Borsası; 5174 sayılı TOBB kanunu çerçevesinde
gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik
ve geliştirilebilirlik anlayışı ile organize eder.
Vizyon ve Misyonu çerçevesinde hizmet kalitesini artırırken,
gönüllülük anlayışı ile gerek kurumsal gerekse toplumsal gelişime
katkı sağlayacak dinamikleri, teşvik edecek öncelikleri desteklemeyi
Sosyal Sorumluluk Politikası olarak taahhüt etmektedir.
Sakarya Ticaret Borsası’nda Sosyal Sorumluluk bilincinin
yerleşmesinden ve uygulamalarından, tüm yöneticilerimiz ve
çalışanlarımız sorumludur.

Yatırım Politikamız
Sakarya Ticaret Borsası olarak,
Yıllık bütçe planı ve yönetim kurulunun vizyonu
doğrultusunda,
üye beklentilerine cevap verebilecek aynı zamanda
şehrin ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak son
teknolojiye

uygun

yatırımlar

politikamızı oluşturmaktadır.

yapmak

yatırım

Organizasyon Şeması





7 Kişiden oluşan Yönetim Kurulumuz haftada bir kez olağan toplantılarını gerçekleştirmiştir.
2019 Yılı son Yönetim Kurulu toplantısı 31.12.2019 tarihinde gerçekleşmiştir.
2019 Yılında Yönetim Kurulumuz 91 oturumda 531 karar almıştır.
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20 Kişiden oluşan Meclisimiz her ay olağan toplantılarını gerçekleştirmiştir.
2019 Yılı son Meclis toplantısı 25.12.2019 tarihinde gerçekleşmiştir.
2019 Yılı Meclis Toplantılarında 12 oturumda 77 karar alınmıştır.
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2019 Yılında 7 Meslek Komitemiz her ay olağan Komite Toplantılarını gerçekleştirmiştir.
2019 Yılında Meslek Komitesi Toplantılarında karar alınmıştır.
25 karar Yönetim Kuruluna havale edilmiştir.

2019 YILI TÜM KOM KAT ORANI KARŞILAŞTIRMA
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2019 Yılında Meslek Komitemiz yılda 2 kere Müşterek Meslek Komitesi Toplantılarını gerçekleştirmiştir.

2018/2019 MÜŞTEREK KOM TOP KAT ORANI KARŞ.
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9 Kişiden oluşan Akreditasyon İzleme Komitesi 3 ayda bir periyodik olarak toplanmıştır.
Akreditasyon İzleme Komitesi toplantılarında Akreditasyon sistemi ve Stratejik Plan hedefleri gözden
geçirilmiştir. Alınan kararlardan 11 tanesi yönetim kuruluna havale edilmiştir.

Akreditasyon İzleme Komitesi
06.02.2019/ 19.06.2019 / 06.11.2019 Tarihlerinde, Akreditasyon İzleme Komitesi toplantıları yapılmıştır.

1.2. MALİ YÖNETİM



Sakarya Ticaret Borsası, 5174 sayılı TOBB kanunu çerçevesinde elde ettiği mevcut kaynakları
yasaların verdiği yetki ve sorumluluklar dahilinde, kurumumuzun amaç ve hedefleri doğrultusunda
kullanmaktadır. Mali kaynakların ve harcamaların kontrol ve yönetimini kolaylaştırmak için düzenli
olarak mali raporlarını ilgili organlara sunarak, Mali açıdan risk teşkil edecek olan hususları
belirleyip ve periyodik olarak gözden geçirip önleyici faaliyetler planlamıştır. Bu amaçla 7 Kişiden
oluşan Hesapları İnceleme Komisyonu yılda 3 kere periyodik olarak toplanmıştır.

12.02.2019/16.10.2019/04.12.2019 Tarihlerinde yapılan Hesapları İnceleme Komisyonu toplantısı Serdar Koç
başkanlığında Borsamız hizmet binasında gerçekleştirdi.
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1.3. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ



Sakarya Ticaret Borsası bütçe imkânları doğrultusunda işin gerektirdiği nitelik ve yeteneğe sahip,
yeterli sayıda insan kaynağını istihdam etmektedir. 2019 yılında Borsa bünyesine 2 personel alımı
gerçekleşmiştir.

2015-2019 YILLARI ARASI ÇALIŞAN
PERSONEL SAYISI
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STB İnsan Kaynakları Politikası doğrultusunda; hizmet içi eğitimlerle sürekli gelişim ortamı

hazırlayarak, eğitim düzeyi yüksek, yenilik ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, sonuç
odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen insanlar kazandırmayı hedeflemektedir.


Bu doğrultuda 2019 yılı eğitim planımızda bulunan 16 eğitimden 1 tane eğitim iptal edilmiş 1
eğitim 2020 yılına ertelenmiştir. Eğitim planına

%96 uyum sağlanmıştır. Eğitimlerin

memnuniyet oranı %93,75 ’dir.

Personel Eğitimleri
16/17.01.2019 Tarihinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin düzenlemiş olduğu ISO 9001:2015 Kalite
Yönetim Sistemi Eğitimine Genel Sekreter Yasemin Arıkan, Kalite Sorumlusu Zümran Cebeci, Eğitim
Sorumlusu Burcu Akoğlu katılım sağladı.
28.01.2019 Tarihinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin düzenlemiş olduğu Stratejik Planlama
Eğitimine Genel Sekreter Yasemin Arıkan, Mali ve İdari İşler Müdürü Şaduman Tokcanlı, Kalite Sorumlusu
Zümran Cebeci, Eğitim Sorumlusu Burcu Akoğlu katılım sağladı.
28.01.2019 Tarihinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin düzenlemiş olduğu TİBOS Eğitimine Tescil
Şefi Levent Özcan, Muhasebe Personeli Sinan Kaş, Tescil Personeli Oğuz Bilgin katılım sağladı.
30.01.2019 Tarihinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin düzenlemiş olduğu ISO 10002 Müşteri
Memnuniyeti Eğitimine Kalite Sorumlusu Zümran Cebeci ve Bilgi İşlem Sorumlusu Mustafa Ay katılım
sağladı.

02.01.2018/02.03.2019 Tarihinde, Tescil Personeli Özgür Ay Üye İlişkileri Sorumluluğunu devretmek üzere
Bilgi İşlem Sorumlusu Mustafa Ay’a Rotasyon eğitimini vererek tamamlamıştır.
21.02.2019 Tarihinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin düzenlemiş olduğu Risk Yönetimi Eğitimine
Genel Sekreter Yasemin Arıkan, Mali ve İdari İşler Müdürü Şaduman Tokcanlı, Kalite Sorumlusu Zümran
Cebeci, Eğitim Sorumlusu Burcu Akoğlu katılım sağladı.

25.03.2019 Tarihinde, Balık Kılçığı ( Ishakawa) Diyagramı Eğitimine tüm personel katılım sağlamıştır.

26.03.2019 Tarihlerinde, Yaratıcı Karar Alma ve Kolaylaştırıcılık Eğitimine tüm personel katılım
sağlamıştır. katılım sağlamıştır.

22.03.2019 Tarihlerinde; TOME Eğitim Holding Eğitmeni Emrihan Aydın tarafından verilen Yönetici
Asistanlığı Eğitimine Semih Kınalı katılım sağlamıştır.
11.04.2019 Tarihinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin düzenlemiş olduğu EBYS Sistem Yöneticisi ve
Son Kullanıcı Eğitimine Bilgi İşlem Sorumlusu Mustafa Ay ve Tescil Personeli Özgür Aysu katılım sağladı.

15.04.2019 Tarihinde, Enigma Danışmanlık Eğitmeni Gül Ayşe Yetmez tarafından verilen Proje Planlama ve
Hazırlama eğitimine Genel Sekreter Yasemin Arıkan, Özel Kalem Müdürü Semih Kınalı, Bilgi İşlem
Sorumlusu Mustafa Ay katılım sağladı.

19.04.2019 Tarihinde, Gonca Berktay Karaalp tarafından verilen İletişim ve Beden Dili Eğitimine tüm
personel katılım sağlamıştır.

07.05.2019 Tarihinde, Ada Bilge İş Güvenliği Uzmanı Özge İnan tarafından verilen Temel İş Sağlığı
Eğitimine Vezne Memuru Büşra Özkan ve Hayvan Borsası Hizmetli Personeli Fırat Dere katılım sağlamıştır.
16.05.2019 Tarihinde, SATSO da düzenlenen Hijyen Eğitimine Temizlik personeli Songül Edalı katılım
sağlamıştır.

13/14.06.2019 Tarihlerinde, Eğitmen Tuba Ulu tarafından verilen İnsan Kaynakları Yönetimi eğitimine Genel
Sekreter Yasemin Arıkan, Mali ve İdari İşler Müdürü Şaduman Tokcanlı, Basın Yayın Şefi Zümran Cebeci,
Eğitim Sorumlusu Burcu Akoğlu katılım sağlamıştır.

13/14.06.2019 Tarihlerinde, Gonca Berktay Karaalp ve Yusuf Kuru İle birlikte Genel Sekreter Yasemin Arıkan
ve Mali ve İdari İşler Müdürü Şaduman Tokcanlı İş Kanunu masa başı çalışmasını birlikte yürüttü.

20/21.06.2019 Tarihinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin düzenlemiş olduğu Dijital Dönüşüm Projesi
Eğitimine Muhasebe Personeli Sinan Kaş ve Bilgi İşlem Sorumlusu Mustafa Ay katılım sağladı.

22.06.2019 Tarihinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin düzenlemiş olduğu TÜRİB Sistem Eğitimine
Tescil Müdürü Murat Erkul ve Tescil Şefi Levent Özcan katılım sağladı.
27.09.2019 Tarihinde, Ada Önlem Ortak Sağlık Güvenlik firması tarafından Acil Durum Tatbikatı ve Yangınla
Mücadele Eğitimine tüm personel katılım sağladı.

17.10.2019 Tarihinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Diyarbakır Çalıştayında düzenlenen Takım Ruhu
Eğitimine Kalite Akreditasyon Sorumlusu Zümran Cebeci ve Eğitim Sorumlusu Burcu Akoğlu katılım sağladı.

17.10.2019 Tarihinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Diyarbakır Çalıştayında düzenlenen Finansal
Yönetim Eğitimine Kalite Akreditasyon Sorumlusu Zümran Cebeci ve Eğitim Sorumlusu Burcu Akoğlu katılım
sağladı.
18.10.2019 Tarihinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Diyarbakır Çalıştayında düzenlenen Kişisel
verilerin korunması Eğitimine Kalite Akreditasyon Sorumlusu Zümran Cebeci ve Eğitim Sorumlusu Burcu
Akoğlu katılım sağladı.
18.10.2019 Tarihinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Diyarbakır Çalıştayında düzenlenen Sosyal
Güvenlik Uygulamaları ve Teşvikler Eğitimine Kalite Akreditasyon Sorumlusu Zümran Cebeci ve Eğitim
Sorumlusu Burcu Akoğlu katılım sağladı.

18.10.2019 Tarihinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Diyarbakır Çalıştayında düzenlenen Stratejik
Planla Risk Yönetimi Eğitimine Kalite Akreditasyon Sorumlusu Zümran Cebeci ve Eğitim Sorumlusu Burcu
Akoğlu katılım sağladı.

18.10.2019 Tarihinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Diyarbakır Çalıştayında düzenlenen Mikro İfadeler
Eğitimine Kalite Akreditasyon Sorumlusu Zümran Cebeci VE Eğitim Sorumlusu Burcu Akoğlu katılım sağladı.

07.11.2019 Tarihinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin düzenlemiş olduğu VERBİS Eğitimcinin Eğitimine
Bilgi İşlem Sorumlusu Mustafa Ay katılım sağladı.
15.11.2019 Tarihinde, Enigma Yönetim Danışmanlık Eğitmeni Ezgi Çağlar tarafından verilen Problem Çözme
ve Karar Alma Eğitimine tüm personel katılım sağladı.

20.12.2019 Tarihinde, Enigma Yönetim Danışmanlık Eğitmeni Osman Kaya tarafından verilen Kurumsal
Motivasyon Eğitimine tüm personel katılım sağladı.





STB çalışan memnuniyetinin belirlenmesi için uyguladığı anket ve diğer yöntemlerle çalışan
öneri ve beklentilerini dikkate alarak bu konuda sürekli iyileştirmeler yapmaktadır.
STB 2019 Yılı Personel Memnuniyet seviyesi %62 dir.
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Borsamız personel toplantıları yılda en az bir kez yapılmaktadır. Gerek görülmesi halinde
personel ve Genel Sekreterlik talebi ile ani toplantılarda yapılmaktadır.
2019 yılı son personel toplantısı borsamız toplantı salonunda 31 Aralık Salı günü yapılmıştır.
Toplantılarda borsanın işleyişi, bireysel ve kurumsal değerler paylaşılarak; nitelikli, huzurlu ve
sıcak çalışma ortamı sağlamak amacıyla görüş ve öneriler alınmıştır.

Personel Toplantıları



STB çalışanlarının motivasyonunu ve kuruma bağlılıklarını ön planda tutmak, çalışanlar
arasında iletişimin arttırılması için kültürel faaliyetler düzenleyerek, çalışanları ile birlikte
sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmektedir.

30.01.2019 Tarihinde, Personel etkinliği kapsamında düzenlenen kahvaltıya tüm personel katılım sağlamıştır.

08.03.2019 Tarihlerinde, 8 Mart Dünya Kadınlar gününde, borsa bünyesinde çalışan tüm kadın personelin günü
çiçeklerle kutlanıldı.

25.04.2019 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Merkezi Okulu 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine Yönetim Kurulu, Meclis ve STB Personeli bir arada katılım sağladı.

17.05.2019 Tarihinde, Yönetim Kurulu, Meclis, Üyeler ve Borsa Personeli ile birlikte İftar yemeği etkinliği
gerçekleştirildi.

31.05.2019 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası ve Laboratuvar personeli Borsamız Meclis toplantı salonunda
bayramlaştı. Bayramlaşmaya STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Yılmaz ve
Vedat Arslan katılım sağladı.

09.08.2019 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası ve Laboratuvar personeli Borsamız Meclis toplantı salonunda
bayramlaştı. Bayramlaşmaya STB Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Yılmaz ve Vedat Arslan katılım sağladı.

15.10.2019 Tarihinde, STB'de Personel Etkinliği düzenlendi. Sakarya Ticaret Borsası hizmet binasında
düzenlenen kahvaltı etkinliği ile Borsa personelimiz bir araya geldi.

1.4. İŞ PLANLAMASI VE YÖNETİMİ

Stratejik Plan
Kanun ile kurulmuş olup, Kamu Tüzel Kişiliğine sahip olan Ticaret Borsaları, kuruluş amaçları incelendiğinde
alım satımı yapılan tarımsal ve hayvansal ürünlerin Tescil işlemini gerçekleştiren kurumlar olarak algılansa da,
ekonomiler geliştikçe değişik roller üstlenen, dolayısıyla ekonomideki etkileri sürekli artan kurumlar
durumundadırlar. Tescil işlemiyle ekonominin kayıtlı hale gelmesindeki rollerinin yanı sıra, fiyatların serbest
piyasa koşullarında oluşmasına sağladıkları katkıyla, kamunun tarımsal destekleme politikaları ile oluşan
maliyetlerinden tasarruf etmesini sağlayarak aslında ulusal refahın artmasına da dolaylı yoldan yarar
sağlamaktadırlar.
Ticaret Borsacılığındaki temel amaç; diğer sektörlerde de olduğu gibi, tarımsal ve hayvansal ürünlerin üretim ve
ticaretinin nitelik ve niceliğini artırarak, ulusal kalkınmaya katkı sağlamaktır. Sakarya Ticaret Borsası da bu
bilinçle; çağdaş borsacılığın gereklerini yerine getirmek üzere II. Dönem Stratejik Planını hazırlamıştır. Stratejik
Planımız borsanın kamu adına yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra çağdaş borsacılık hizmetleri olarak tanımlanan;
üyelerin sorunların çözüm getirecek, ihtiyaç ve beklentileri karşılayacak hizmetleri en iyi biçimde sunmaya
yönelik amaç ve hedefleri içermektedir. Planda; fiziksel, beşeri ve mali kaynaklar, sunulan hizmetler, yönetim
anlayışı ve kurumsal entelektüel kapasitesi hakkında borsanın yeterlilikleri “Durumu Analizi” ile ortaya
konmaktadır.
Misyon ve vizyon belirlendikten sonra, borsayı bu vizyona taşıyacak amaç, hedef ve stratejiler ortaya konmuş,
maliyetlendirme çalışması yapılmış ve izleme değerlendirme yöntemi belirlenmiştir.
Planın, Borsamızı çağdaş borsacılık anlayışına ve yapısına taşıyacağı konusundaki inancımız tamdır. Bir
kurumun “Geleceğinin Planlanması”, o kurumu, “misyonu” çerçevesinde “vizyonuna” taşıyacak planın
yapılması demektir. Borsanın misyonunu, yani var oluş sebebini, incelediğimizde; ülkemizdeki tüm Borsalar gibi
Sakarya Ticaret Borsası’nın da “Bölgesel Kalkınma”da üstlenmiş olduğu rolün ne derece önemli olduğu ortaya
çıkmaktadır. Bu misyonun ve üstlenilen rolün verdiği sorumluluk gereği; Borsanın tüm “Hizmetler”ini etkin ve
verimli bir biçimde sunması, bunun için de mutlaka sağlam bir “Kurumsal Kapasite”ye sahip olması amacıyla
yapılmıştır.
UYGULAMA
STB İş planı; STB’nin başarılı olabilmesi, ekonomik bakımdan varlığını koruyabilmesi, üyelerine en iyi hizmeti
götürmesi için neler yapılması gerektiğini gösteren karar verme sürecinin, en önemli başlangıcıdır.
Sakarya Ticaret Borsası İş Planı; STB ‘nin 2008 yılında 5. Dönem Akredite olması ile başlayarak şu an yapmakta
olduğumuz veya yapmayı planladığımız işler için geleceği çizen ve bize rehberlik eden, yol haritası görevini
görmektedir.
Sakarya Ticaret Borsası 2019 Yılı İş Planı ile gelecekte olmak istediğimiz yer ve bunlara ulaşma yolları önceden
analiz edilerek planlama süreci oluşturulmuştur. İş Planında belirtilen her hedef için kişilerin yetkinlikleri
bazında sorumluluklar ve termin süreleri belirlenmiştir.
Stratejik Plandan üretilmiş İş Planımızın 6 ayda bir önce Yönetim Kuruluna sonra meclise sunularak görüşülmesi
yürütülen faaliyetlerin takibi için kontrol aracı olmuştur. Bu kontrollerde planla-uygula-kontrol et-önlem al
sistemi kullanılmıştır.
Ayrıca 3 ayda bir periyodik aralıklarla yapılan Akreditasyon İzleme Toplantıları Sakarya Ticaret Borsasının
Yönetimi ile birlikte personelin görüş ve önerilerinin paylaşıldığı iş planlama takip faktörlerinden bir diğerini
oluşturmaktadır.

2019 Yılı İş Planı Performans İzleme
Öngörülen

Gerçekleşen

Strateji
Performans Göstergesi

Hedef

Termin

Hedef

Termin

Sorumlu
Kodu

Değerlendirme

Hedef 1.1.1. Borsa tarafından takip edilen akreditasyon standartlarına uygun olarak faaliyetlerin yürütülmesi için idari süreçlerin iyileştirilmesi ve izlenmesi
•Akreditasyon
hedeflerinin idari birimler
tarafından takip edilmesi
ve raporlanması.
*Akreditasyon sürecinin
takibi için bir yazılım
hazırlanarak 2019 yılından
itibaren kullanılması

Akreditasyon Hedef Takip
Programı

M.A
%100

Haziran

---

---

A.S

Z.C
Ekim
Kıyaslama ziyareti sayısı

2

Haziran

S.K

2
Kasım

•Akreditasyon
uygulamalarının
iyileştirilmesi amacıyla
kıyaslama çalışmalarının
yapılması

İyi uygulama örnekleri paylaşım
toplantısı

Ekim
1

Ekim

2
Kasım

Z.C

*Akreditasyon Takip Sistemi adında bir web tabanlı "php+mysql" sistem veritabanı ve sayfaları
hazırlanmıştır. *Sistem içinde Akreditasyon Maddeleri ve alt kırılımları eklenmiştir. *Sistem 2019 yılı
içerisinde kullanılmamış ve kullanıcı testleri tamamlanmamıştır. *Sistemin 2020 yılı içerisinde kullanıcılar
tarafından test edilip talepler doğrultusunda ilave ve çıkartmalar yapılması gerekebilir. *Yapılan ekleme ve
çıkartma işlemleri sonrasında akreditasyon sorumlusu onayı ile program 2020 yılında devreye
alınacaktır.13.11.2019/84 YK ile faaliyet 2020 yılına ertelenmiştir.1

STB Akreditasyon sistemi kapsamında Oda-Borsalar arası kıyaslama yapmak üzere 21.11.2019 Körfez Ticaret
Odasını ağırlamıştır Kıyaslama ziyaretinde borsamız tarafından hazırlanan faaliyet takip sistemi, üye şikayet
takip sistemi, kys evrak sistemi, eğitim takip programlarının kıyaslaması yapılmıştır. Kıyaslama sonrası Körfez
TO tarafından kıyaslama formu hazırlanarak aksiyonlar belirlenmiştir. Yalova Ticaret ve Sanayi Odası
tarafından oluşturulan platformda Akreditasyon Maddeleri kıyaslanarak FR-58 hazırlanmıştır. Bu raporun
amacı Sakarya Ticaret Borsasının hizmet kalitesini yükseltmek için, başarılı performansa sahip diğer oda
/borsalarla bir araya gelerek, iş yapma tekniklerini incelemesi bu kıyaslamadan elde ettiği bilgileri üst
yönetime sunarak, iyileştirme faaliyetlerinde bulunmaktır. TAMAMLANDI 1

19.06.2019 tarihinde yapılan AİK Toplantısında alınan kararla faaliyet 2020 yılına ertelenmiştir. Ancak
bölgemizde yapılan iki toplantıya katılım sağlanmıştır. Odalar ve borsalar arası iş birliğinin geliştirilmesi, iyi
uygulamaların paylaşılması ve model uygulama geliştirmeye yönelik 10.09.2019 Yalova Ticaret ve Sanayi
Odasının ev sahipliğinde gerçekleşen Bölge Oda-Borsaları İş Geliştirme Ağı Toplantısına ve 08.11.2019 Çorlu
TSO tarafından gerçekleştirilen iyi uygulama toplantılarına katılım sağlamıştır. Borsamız tarafından yapılması
düşünülen geniş katılımlı iyi uygulama paylaşım toplantısı 13.11.2019/84 YK ile faaliyet 2020 yılına
ertelenmiştir TAMAMLAND2I

A.S
Şubat

Şubat
•Akreditasyon İzleme
Toplantılarının düzenli
olarak yapılması.

Akreditasyon Toplantısı Sayısı

4

Mayıs
Ağustos
Kasım

Haziran
4
Eylül
Kasım

06.02.2019 tarihinde ve 19.06.2019, 02.09.2019, 06.11.2019 tarihleri olmak üzere Akreditasyon İzleme
Komite Üyelerinin katılımı ile 4 Akreditasyon toplantısı yapılmıştır. TAMAMLANDI3

•Her yıl özdeğerlendirme
raporu hazırlanması.

Öz değerlendirme başarı puanı

62

Mart

61,1

Akreditasyon Standart Maddeleri sorumluları tarafından yapılan tüm uygulamalara yönelik faaliyetler kalite
akreditasyon sorumlusu tarafından TOBB akreditasyon sistemine girilmiştir. Birim sorumluları ile yapılan
toplantıda borsanın puanı 61.1 puan belirlenmiştir. Akreditasyon Öz Değerlendirme Formu 30.10.2019 /82
YK da puanımız 61.1 olarak değerlendirilerek TOBB Akreditasyon Kurulu Sekreterliğine gönderilmiştir.
TAMAMLANDI 4

Kasım

Hedef 1.1.2. Kalite standartlarına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi için idari süreçlerin iyileştirilmesi ve izlenmesi

•Her yıl iç denetim faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi.

Y.A
Yapılan iç denetim sayısı

4

Aralık

3

Aralık
A.S

2019 yılında ISO 9001:2015 İç Tetkiki 24/25.12.2019 tarihinde ISO 10002 MMYS iç tetkiki 17.12.2019
tarihinde Yasal Şartlara Uyum Tetkiki 26/27.12.2019 olmak üzere 3 denetim yapılmıştır. TAMAMLANDI 5

Toplam Faaliyet Sayısı: 93
Tamamlanan Faaliyet: 64 (%68,82)
Devam Eden Faaliyet: 14 %15,05)
•Kalite hedeflerinin takibinin
Kalite hedeflerinin
yapılarak değerlendirme ve ölçüm
gerçekleşme oranı
raporlarının üst yönetime sunulması.

Z.C
%93

1 Yıl

İptal Edilen Faaliyet 2 (%2,15)
A.S
Ertelenen Faaliyet 13 %13,98
Toplam Hedef Bütçesi 5.491,500 TL
Gerçekleşen Bütçe 1,196,376,50 TL %21,79)TAMAMLANDI 6

Oluşturulan iyileştirme
takımı sayısı

Y.A
4

1 yıl

2

Eylül
A.S

Borsamızın 09.08.2019 tarihinde yapılan personel toplantısında Stratejik Planımızda yer alan iyileştirme
takımları kurulması hususuna istinaden Hayvan Borsası İyileştirme Takımının yanında Kişisel Verilerin
Korunması Kanununun gerektirdiklerinin takibi ve planlanması için bir iyileştirme takımı kurulması, ekibin
Genel Sekreter Yasemin Arıkan, Mali ve İdari İşler Müdürü Şaduman Tokcanlı, Tescil Müdürü Murat Erkul,
Hayvan Borsası İdare Amiri Samet Korkmaz, Basın Yayın Şefi Zümran Cebeci, Basın Yayın Memuru Burcu
Akoğlu, Muamelat Personeli Serap Üresin ve Bilgi İşlem Personeli Mustafa Ay’dan oluşmasına, Hizmetli
Personel Fırat Dere’nin de Hayvan Borsası iyileştirme takımına ilave edilmesine karar verilmiştir. Y.K.K.T:
11.09.2019/75 TAMAMLANDI7

•Daha katılımcı bir kalite yönetim
süreci oluşturulması.

İdari süreçlerde yapılan
iyileştirme sayısı

Y.A
4

1 yıl

4

1 yıl
A.S

1-Muamelat Servisi ve Muhasebe Servisinde kullanılan bilgisayarların işlem gücü yetersizliğinden dolayı
yenilenmesi, 2- Salı ve Cumartesi günleri Borsamız sitesinde ihalesi yapılmakta olan süpürge otu ile ilgili alım
satım olmadığından ihale gününün hafta içi Salı günü devam etmesi, 3- Bilgi güvenliği ve kişisel verilerin
korunması kanunu kapsamında kullanılmak üzere evrak imha makinesi için alınması, 4- Üye formlarının
arkasına konulmak üzere yeni bir form oluşturularak yeni üyelerden kişisel verileri için onay alınması işlemi
TAMAMLANDI8

Hedef 1.1.3. Kurumsal yönetişim ilkelerine uygun olarak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için idari süreçlerin iyileştirilmesi ve izlenmesi

•İdari işlemler ve faaliyetlerde
kurumsal yönetişim ilkelerinin
dikkate alınması.

Y.A

Yapılan dış denetim
sayısı

1

Yıllık faaliyet raporunun
internet sitesinde
yayınlanması

1

Aylık mizanların internet
sitesinde yayınlanması

Aralık

1

Aralık
A.S

B.A
Aralık

1

Şubat
A.S

12

Her ay

12

Her ay
Ş.T

19.12.2018 tarih ve 38 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden, Borsamız Usul Denetimini ve 2018 yılına ait
Bilanço, Gelir Gider Tablosu ve Tahmini Bütçe Analiz Raporunu hazırlayan Mali Müşavir/ Bağımsız Denetçi
Ertuğrul Kocacık’ın hazırlamasına karar verilmiş olup, 2018 Mali denetimi yapılmıştır. 2019 yılı denetim
yapılmaması görüşülmüştür. TAMAMLANDI9
Birimlerden birim faaliyet raporları toplanarak, tüm veriler yıllık faaliyet raporu haline getirilerek 27.02.2019
tarihli Meclis onayına sunulmuştur. Yıllık Faaliyet Raporu web sitesine eklendikten sonra Borsalara mail yolu
ile gönderilmiştir. TAMAMLANDI10
27.02.2019/12 MK ile Ocak 2019 Mizanı, 27.03.2019/13 MK ile Şubat 2019 Mizanı, 24.04.2019/14 MK ile
Mart 2019 Mizanı, 29.05.2019/ 15 MK ile Nisan 2019 Mizanı, 26.06.2019 /16 MK ile Mayıs 2019 Mizanı,
31.07.2019/17 MK ile Haziran 2019 Mizanı, 28.08.2018/18 MK ile Temmuz 2019 Mizanı, 25.09.2019/19 MK
ile Ağustos 2019 Mizanı, 30.10.2019/20 MK ile Eylül 2019 Mizanı, 27.11.2019/21 MK ile Ekim 2019 Mizanı,
25.12.2019 /22 MK ile Kasım 2019 Mizanı onaylanmış ve web sayfamızda yayınlanmıştır. TAMAMLANDI11

A.S
Şubat
Hesapları İnceleme
Komitesinin toplantı
sayısı

3

Temmuz

Şubat
3

Aralık

1- 12.02.2019 / 3 H.İ.K. 30.01.2019 / 11 sayılı meclis toplantısından havale edilen 2018 yılı Bilançosu ve Kat'i
Mizanının görüşülmesi için toplanmıştır. 2-16.10.2019 / 4 H.İ.K. Ocak - Haziran 2019 Dönemi 6 aylık
hesapların ve mizanların görüşülmesi için toplanmıştır. 3- 04.12.2019 5 H.İ.K. 27.11.2019 / 21 sayılı meclis
toplantısından havale edilen 2020 yılı Bütçesinin görüşülmesi için toplanmıştır. TAMAMLANDI12

Ekim
Aralık
Y.A

•Kurumsal yönetişime ilişkin düzenli
raporların hazırlanması

KYİ Dış Denetim Raporu

1

• Kurumsal yönetişim ilkelerinin
revize edilmesi

Revize edilen Kurumsal
Yönetişim ilkeleri

%100

Haziran

Haziran

1

Aralık

-

-

A.S

Borsamız Usul Denetimini ve 2018 yılına ait Bilanço, Gelir Gider Tablosu ve Tahmini Bütçe Analiz Raporunu
hazırlayan Mali Müşavir/ Bağımsız Denetçi Ertuğrul Kocacık’ın hazırlamış olduğu raporlar M.K.T:
25.12.2019/22,Y.K.K.T: 11.12.2019/887 görüşülmüştür. Raporda yer alan 2 adet tenkit Muhasebe Servisi
tarafından yerine getirilmiştir. TAMAMLANDI13

13.11.2019/84 YK ile faaliyet iptal edilmiştir.

Stratejik Amaç 1.2 Borsa hizmnet ve işlemlerinin dijital ortamda yürütülmesi
Hedef 1.2.1. Borsa Hizmetlerinin geliştirilmesinde yönetim bilişim sistemlerinin etkili bir şekilde kullanılması
• Bilişim teknolojilerine ilişkin
sorunların zamanında çözülmesi
raporlanması.
Borsa idari birimleri ve dış paydaşlar
arasında veri senkronizasyonunun
sağlanması

M.A
Hazırlanan Rapor sayısı

1

Aralık

1

Aralık
N.Y

Elektronik Belge
Yönetim Sistemine
geçilmesi

%100

Aralık

-

-

*Bilgi İşlem Servisi tarafından 2019 yılı içerisinde yapılan faaliyetler, birimlerde kullanılan cihazlarda
gerçekleşen arıza ve bakımlar yılsonunda raporlaması yapılmıştır. RP-08 10.01.2020 tarihinde hazırlanarak
genel sekreterliğe teslim edilmiştir. TAMAMLANDI 14
4-8 Mart 2019 tarihleri arasında TOBB KUYAP eğitim salonunda EBYS firması CBKSOFT tarafından eğitimler
verilmiştir. Eğitimlere Borsa personeli Mustafa Ay ve Özgür Aysu katılmıştır.*Nisan ayında gerçekleştirilen
personel toplantısında gelen giden evrak numaralarında yıl içerisinde karışıklık olmaması açısından.
13.11.2019/84 YK ile faaliyet 2020 yılına ertelenmiştir. 2

Borsa idari birimlerinin ihtiyaç
duyduğu yazılımların geliştirilmesi ve
bilişim çözümlerinin üretilmesi
ihtiyaç durumunda dış kaynak
kullanılması

Dijital Arşiv Sisteminin
Kurulması

M.A
%100

Aralık

-

N.Y

*Borsa arşivinde bulunan doküman, belge ve evrakların fiziki zarar vb. unsurlar sonrasında ulaşılamaz
olması, tasnif ediliş sonrasında daha kolay ulaşılması ve felaket anında yedeklilik sağlanması açısından dijital
arşiv konusunda fiyat teklifleri alınmıştır. *Fiyat toplama aşamasında AYMEET ve Elarsi Mühendislik
firmalarından fiyat teklifleri alınmıştır. (Tarayıcı Donanım, Yazılım ve Sunucu Sistemleri). *Elarsi Mühendislik
firması yerinde keşif ve satın alma sonrasında kullanımı düşünülen dijital arşiv yazılımına dair demolar
gerçekleştirmiş; arşivdeki mevcut iklimlendirmenin yetersiz olduğunu belirterek ilave önlemler alınması
gerektiğini söylemiştir. *Evrak tarama ve dijital arşiv işlemlerinin yüksek maliyetleri sebebiyle Yönetim
Kurulumuzca ileri bir tarihte görüşülmesine karar verilmiştir. 13.11.2019/84 YK ile faaliyet 2020 yılına
ertelenmiştir.3

Stratejik Amaç 1.3. Etkili bir insan kaynakları yönetim sisteminin oluşturulması
Hedef 1.3.2. Çalışan memnuniyetinin artırılması
Organize edilen
personel yemeği sayısı
•Doğum günü kutlamaları, özel
günlerde mesajlar, kültürel
etkinliklere katılım gibi çalışan
memnuniyetini artırıcı faaliyetler
gerçekleştirilmesi.

Karar alma ve iyileştirme
süreçlerinde iç paydaşların
katılımcılığının artırılması.

Düzenlenen sosyal
etkinlik sayısı

Mart
3

Ocak Mayıs

Ş:T

2
Eylül

Ekim

Haziran

Nisan

2

3
Aralık

A.F.A
Mart

B.A

Çalışan memnuniyet
oranı

%89

Çalışan katılımı için
düzenlenen toplantı
sayısı

8

Aralık

%62

Aralık
A.S

B.A
1 Yıl

8

1 Yıl
A.S

1- 30.01.2019 tarihinde personel kahvaltı etkinliği düzenlenmiştir. 2- 17.05.2019 Tarihinde Personel,
Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerimizle birlikte iftar yemeği düzenlenmiştir. 3-11.10.2019 tarihinde personel
kahvaltı etkinliği düzenlenmiştir. TAMAMLANDI 15
1- 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Sakarya Ticaret Borsası Özel Eğitim ve Uygulama Merkezinde
düzenlenen programa personel ve Yönetim olarak katılım ve katkı sağlanmıştır. 2-Otizm Farkındalık
Yürüyüşüne katılım sağlanmıştır. 3-8 Mart Dünya Kadınlar gününde bayan personelimizle toplantı
düzenlenerek kendilerine birer buket çiçek takdim edilmiştir. TAMAMLANDI16
Çalışan Memnuniyet anketleri 2019 yılında Faaliyet takip sistemi üzerine alınarak personel mesaj yolu ile
bildirimleri yapılmıştır. 21 Personelden 19'u ankete katılmış olup memnuniyet seviyesi %62’dir. Anket
analizleri yapılarak Personel Memnuniyet Anket Raporu hazırlanmış, 15.01.2020/93 sayılı Yönetim Kuruluna
sunulmuştur. TAMAMLANDI 17
Üst yönetimin katılım sağladığı 8 Personel toplantısı düzenlenmiştir. Personel toplantıları sonunda
tutanakları tutulmuştur. Personel toplantılarında personel önerileri alınarak personel öneri çizelgesi
oluşturulmuştur. Çizelgede 11 tane personel önerisinden 10 tanesi sonuçlandırılmıştır. TAMAMLANDI18

Hedef 1.3.3. Çalışanlara yönelik kişisel ve mesleki eğitimlerin niteliğinin artırılması
•İhtiyaç ve memnuniyet odaklı
hizmet içi eğitim politikasının takip
edilmesi.
•Eğitim ihtiyaç anketlerinin düzenli
olarak uygulanması
•Eğitimlerin kurum dışında yapılması
için çalışılması.
• Çalışan eğitimleri için dış kaynak
kullanılması.

Eğitim memnuniyet
oranı

B.A
%94

Aralık

%92

Aralık
A.S

2019 Yılı Eğitim planına göre personele yönelik 12 iç eğitim, 19 dış eğitim, Yöneticilere yönelik 2, üyelere
yönelik 2 eğitim alınarak plana işlenmiştir. Eğitim anketleri yapılmış, Eğitim Memnuniyet raporları
hazırlanmıştır. Eğitim Memnuniyet oranı % 92 dir. Eğitim giderleri danışmanlık bütçesinden karşılanmıştır.
TAMAMLANDI19

• Eğitimlerin, Eğitim Planına uygun
olarak düzenlenmesi.

Eğitimlerin gerçekleşme
oranı

%92

93,75

Aralık

Aralık ayında anketler ile eğitim talepleri alınarak Eğitim planı oluşturulmuştur. Eğitim Planı 02.0.2019/40 YK
ile onaylanmıştır. Eğitim zamanlarında personel bildirimi mesaj olarak yapılmıştır. İlk Yardım Eğitimi 2020
yılına ertelenmiş olup 1 eğitim de iptal edilmiştir. Eğitim planına %93,75 uyum sağlanmıştır. TAMAMLANDI
20

4

Aralık

2019 yılı iş planına alınan Mesleki yeterlilik eğitimlerinin sayısı 4 olup, Eğitim planına göre 4 eğitimde
verilerek plana işlenmiştir. TAMAMLANDI21

Aralık
Çalışan yetkinliğinin arttırılmasına
yönelik eğitimler verilmesi

Mesleki yeterlilik
eğitimleri sayısı

4

•Stratejik Amaç 1.4. Borsa kaynaklarının etkin ve verimli şekilde yönetilmesi
Hedef 1.4.1. Bütçe ve aidat gerçekleşme oranlarının iyileştirilmesi

1-Aidat Borcu olan tüm üyelerimize 25.04.2019 tarih, 02/424 sayılı yazı ile borç bildirim tebligatı kurye yolu
ile gönderilmiştir. 2-Haziran ayında ödenmesi gereken aidat 1. taksitlerinin hatırlatılması için üyelerimize
kısa mesaj gönderilmiştir.(11.05.2019) 3- Web sayfamız üzerinden aidat ödeme günleri
hatırlatılmıştır.(11.05.2019) 4-Ekim ayında ödenmesi gereken aidat 2. taksitlerinin hatırlatılması için
üyelerimize kısa mesaj gönderilmiştir.(07.10.2019) 5-Web sayfamız üzerinden aidat ödeme günleri
hatırlatılmıştır.(07.10.2019) TAMAMLANDI22

Nisan
Uygun araçlarla aidat ödemelerine
ilişkin duyuruların yapılması.

Aidat tahsilatına yönelik
aksiyon sayısı

5

Haziran
Ekim

5

Mayıs

•Bütçe tahminlerinin iyileştirilmesi
için gerekli mali ve finansal
analizlerin yapılması.

Bütçe gerçekleşme oranı

%90100

Aralık

%/110,42

Ekim

2019 tahmini Gelir - Gider Bütçemiz 8.000.000-TL. olarak bağlanmıştı. İthal mısır ve buğday tescillerimizin
artması, fındık fiyatının artması, faiz gelirlerimizin 2018 yılına göre 2019 yılı içinde % 20,94 artışla
gerçekleşmesi ve üyelerimizin işlem hacimlerindeki artışın da etkisiyle beklenenden 833.577,69 TL. (%
10,42) fazla tahsilat yapılarak 8.833.577,69 TL. Gerçekleşmiştir. TAMAMLANDI23

Aralık

 Mali ve İdari İşler Servisi
personelinin Yetkinliğinin
arttırılmasına yönelik finansal
eğitimler verilmesi

Gerçekleştirilen finansal
analiz sayısı

%76

Aralık

1

% 47,22

Ş.T
Aidat gerçekleşme oranı
(en az)

1

Aralık

N.S

2019 Yılı tahmini bütçemizde cari yıl 406.770,-TL. , geçmiş yıl için 60.000,-TL olmak üzere toplam 466.770,TL. aidat tahsilatı yapılabileceği tahmin edilmiş olup, 31.12.2019 tarihi itibariyle cari yıl 167.745,66 TL. ( %
41,24) ,geçmiş yıl 52.662,31 % 87,77) olmak üzere toplam 220.407,97 TL. tahsil edilmiş olup bütçeye oranı %
47,22 'tir. TAMAMLANDI24

Aralık

Bağımsız denetçi Ertuğrul Kocacık tarafından hazırlanan 2018 yılına ait finansal analizler / mali tablo
analizleri ve Borsanın tabi olduğu yasalara uygunluk Usul Denetimi 11.12.2019 /88 sayılı Yönetim
Kurulumuza ve 25.12.2019/ 22 sayılı Meclisimize sunulmuştur. Finansal Analizler *Finansal Performans
Analizi *Maliyet Analizi *Finansal Tablo Analizi *Bütçe Analizi *Rasyo Analizi (Oran Analizi) *Faaliyet
Verimlilik Oranları Analizi İle, Mali Tablo Analizleri *Karşılaştırmalı Tablo Analizi *Dikey Analiz *Trend Analizi
*Oran Analizi. TAMAMLANDI25

Aralık

Bağımsız denetçi Ertuğrul Kocacık tarafından hazırlanan 2018 yılına ait finansal analizler / mali tablo
analizleri ve Borsanın tabi olduğu yasalara uygunluk Usul Denetimi 11.12.2019 /88 sayılı Yönetim
Kurulumuza ve 25.12.2019/ 22 sayılı Meclisimize sunulmuştur. Finansal Analizler *Finansal Performans
Analizi *Maliyet Analizi *Finansal Tablo Analizi *Bütçe Analizi *Rasyo Analizi (Oran Analizi) *Faaliyet
Verimlilik Oranları Analizi İle, Mali Tablo Analizleri *Karşılaştırmalı Tablo Analizi *Dikey Analiz *Trend Analizi
*Oran Analizi TAMAMLANDI26

Temmuz

Gerçekleştirilen Bütçe
Analizi Sayısı

1

1

Gerçekleştirilen likidite
raporu sayısı

1

Düzenlenen eğitim sayısı

1

1

Şubat

1

Haziran

2018 yılı Likidite Raporu 21.12.2018 tarihinde hazırlanmış.12.02.2019/03 sayılı hesapları inceleme
komisyonuna sunulmuş 27.02.2019/12 sayılı Meclis toplantısına sunulmuştur TAMAMLANDI27

B.A
Mayıs

N.S

20.06.2019 ve 21.06.2019 tarihlerinde İş Kanunu eğitimi iki gün verilmiştir. Enigma Yönetim Danışmanlık Şti
ile yapılan yıllık danışmanlık anlaşması kapsamında planlanan eğitimler Gonca Berktay ve Yusuf Kara
tarafından verilmiştir TAMAMLANDI28

Stratejik Amaç 1.5. Yeni İdari Binanın Yapılması
Hedef 1.5.1. Yeni İdari Binanın Günümüz Şartlarına göre ihtiyaçlara cevap vermesi

 Fizibilite ve yer çalışmalarının
yapılması

Fizibilite çalışmalarının
tamamlanması

%100

Y.A

KasımAralık

13.11.2019/84 YK ile faaliyet 2020 yılına ertelenmiştir.4
A.S

Stratejik Amaç 2.1. Üyelerin Borsa hizmetlerine yönelik memnuniyetlerinde süreklilik sağlanması
Hedef 2.1.1. Üye ziyaretlerinin niteliğinin artırılması
• Üye iletişim bilgilerinin sürekli
olarak güncellenmesi.
• Üyelerin talep, beklenti ve
önerilerinin düzenli olarak alınması.

Üye memnuniyet oranı

%97

1 Yıl

%98,71

1 Yıl

2019 yılı içerisinde 108 üyemize Üye Memnuniyet Anketi düzenlenmiştir. *Ankete katılım sağlayan
üyelerimize Memnuniyetleri 9 soru ile sorulmuştur. Anket memnuniyet oranı %98,71 ‘dir. TAMAMLANDI 29

%55

1 Yıl

%15

1 Yıl

2019 yılı içerisinde planlanan faaliyetler kapsamında 120 üyeye yerinde ziyaret yapılmıştır. *Ziyaret edilen
üye oranı %15 olarak gerçekleşmiştir. TAMAMLANDI 30

• Üye memnuniyet anketinin revize
edilmesi ve anketin düzenli olarak
yapılması.
• Üye ziyaret analizi yapılması ve üye Yerinde ziyaret edilen
ziyaretlerine ilişkin veri bankası
üye oranı (kümülatif
oluşturulması.
artış)

M.A.

2

Haziran
Aralık

-

-

19.06.2019 tarihinde gerçekleşen Akreditasyon İzleme Komitesi toplantısında Borsamıza yeni kayıt olan
üyelere tanıtım amacıyla organizasyon yemeği düzenlenmesinin diğer üyelerde negatif bir etki bırakacağı
düşünüldüğünden toplantıda ilgili etkinliğin iptaline karar verilmiştir.*06.11.12019 tarihinde gerçekleşen
Akreditasyon İzleme Komitesi toplantısında tekrar görüşülen konu üzerine 2019 yılı içerisinde kayıt olan
üyelerin belirlenerek Ocak 2020'de davet edilerek kahvaltı ve oryantasyon düzenlenmesi ve devam eden
zaman içerisinde 6 aylık periyotlarda faaliyetin sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. 13.11.2019/84 YK ile faaliyet
2020 yılına ertelenmiştir.5

Üyeler için düzenlenen
iftar yemeği sayısı

1

Mayıs

1

Mayıs

Yönetim Kurulu, Meclis, Meslek Komiteleri, üyeler ve personelin katılımıyla 17.05.2019 tarihinde The Mono
Restoranda iftar yemeği gerçekleşmiştir. TAMAMLANDI31

Yönetim Kurulu Başkanı
ve/veya üyelerinin
katılımıyla meslek
gruplarına yönelik
ziyaret edilen üye sayısı

55

1 Yıl

19

Aralık

*Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte toplamda Kasım ayında 9 Aralık
ayında 10 üye olmak üzere 19 üyemize birebir ziyaret gerçekleştirilmiştir. TAMAMLANDI32

• Yeni üyeler için tanıtım ve
oryantasyon programlarının
düzenlenmesi

Yeni üyeler için yapılan
tanıtım ve oryantasyon
yemeği sayısı

Üyeler için etkinlik düzenlenmesi

Üye ziyaretlerinin (günlük, haftalık,
aylık ve yıllık olarak) raporlanması
için bilişim teknolojilerinden
yararlanılması.

A.S

Hedef 2.1.2. Üyelerin şikâyet ve taleplerinin zamanında ve sonuç odaklı olarak çözülmesi
Talep ve şikâyetlerin zamanında
ISO 10002 sistemine
çözülmesi ve sahiplerine geri bildirim uygun olarak çözülen
verilmesi.
şikâyet oranı

%97

1 Yıl

%100

*Sakarya Ticaret Borsasında uygulanmakta olan ISO 10002 MMYS kapsamında 2019 yılı içerisinde
21.08.2019 tarihinde 1 adet şikayet gelmiş olup ilgili şikayet kayıt altına alınarak 5 iş gününde proses
kapsamında çözüme kavuşturulmuş ve ilgilisine gerekli bildirimler yapılmıştır. *Şikayetin çözüme ulaştırma
oranı % 100 olarak ölçülmüştür. TAMAMLANDI33

1 Yıl

M.A.

1 Yıl

*2019 yılı içerisinde stb.org.tr web sitemiz Üye İletişim Kanalı üzerinden 2, Görüş Öneri Şikayet paneli
üzerinden 1 Üye Whatsapp iletişim kanalı üzerinden 2, Üyeler ile yapılan anketler sonrasında ve üyelerden
birebir gelen 4 görüş,öneri ve şikayet ile toplamda 9 talep alınmıştır. *Talepler ISO 10002 MMYS standardı
kapsamında kayda alınıp işlenerek süreçler işletilmiştir. *Gelen taleplerden 1 tanesi Borsa ile ilgili olmayıp
borsamızında içinde olduğu site ile ilgili olduğundan çözüm sağlanamayıp talep sahibine bilgi verilerek 9
talepten 8 tanesi karşılanmıştır. *Taleplerin karşılama oranı % 90,91 olarak ölçülmüştür. TAMAMLANDI34

1 Yıl

*Alo Şikayet hattının tanıtımına yönelik stb.org.tr adresi olan kurum web sitesinde iletişim sekmesi
açılmıştır. *Üye ziyaretlerinde dağıtımı sağlanan üye el kitabında iletişim bölümüne eklenerek ikon olarak
gösterilmiştir. *Üyelerin erişimine sunulan haber bülteninde yer verilerek tanıtımı sağlanmıştır. *Borsa
dergisi 63 sayısında bize ulaşın görseli ile Alo Şikayet hattının tanıtımına yer verilmiştir. Sosyal medya
mecraları olan facebook, twitter, instagram adreslerinde tanıtımı yapılmıştır. *Mobil uygulamada yer
verilmiştir. TAMAMLANDI35

A.S
Talep ve şikayetlerin toplanması için
bilişim sistemlerinin kullanılması

Alo şikâyet hattının kurularak,
tanıtımına yönelik aksiyonların
yapılması

Üye taleplerinin
karşılanma oranı

Tanıtıma yönelik aksiyon
Sayısı

%97

1 Yıl

%90,91

Z.C
5

1 Yıl

5

A.E

Hedef 2.1.3. Borsa tarafından sunulan operasyonel üye hizmetlerinin niteliğinin geliştirmesi

• Tescil ve belgelendirme
hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde
bilişim teknolojileri ve internet
imkânlarından yararlanılması.

Belgelendirme
hizmetlerinde yapılan
iyileştirme sayısı

1

1 Yıl

--

TİBOS programı hakkında yapılan çalışma faaliyetlerinde bulunan 22 adet eksikliğin TOBB bilgi işlem
servisine bildirildi Bu konuda 02.01,10.04.2019 tarihlerinde iki adet eğitim alınmıştır. Alpata yazılım firması
2020 açılışlarını güncellemiştir. TİBOS programı altyapısının uygun hale getirilmediğinden 2019 yılında
geçilmemiştir. FAALİYET DEVAM EDİYOR 1

-

M.E
• Tescil İş takip yazılımının yapılarak
tescil programına entegre edilmesi

Hazırlanan Tescil İş Takip
Raporları

12

Her ay

Üye sayısının arttırılmasına yönelik
aksiyonların oluşturulması

Üye sayısı artış oranı

%5

1 Yıl

12

Her ay

V.A

BBS programından veriler alınıp düzenlenmiş rapor formatında 12 ay olmak üzere meclise sunulmuştur.
TAMAMLANDI36

kotasyona tabi maddeler ile ilgili iş yapan yeni işletme kayıtları hedeflerin altında kalmıştır. ekonomik şartlar
yeni iş yeri açılışlarında etken olmuştur. 2018 yılı faal üye 846 2019 yılı faal üye 800 TAMAMLANDI 37

Stratejik Amaç 2.2. Borsanın iletişim, tanıtım ve yayın süreçlerinin etkili bir şekilde yönetilmesi,
Hedef 2.2.1. Borsanın yazılı ve görsel medyada görünürlüğünün artırılması
• İletişim stratejisine uygun olarak
iletişim hedeflerinin izlenmesi ve
raporlanması.

B.A

Basılan ve dağıtılan
haber bülteni sayısı

12

Yayınlanan basın bülteni
sayısı (artış oranı)

%5

Her ay

12

Her ay
S.K

1 Yıl

%19

Aralık

Z.C

*2019 yılı içinde 12 haber bülteni yayınlanmıştır.*elektronik ortamda hazırlanan haber bülteni stb.org.tr
sitesinde haber bülteni sekmesi altında yayınlanmış. * Basılı haber bülteni kurumda bütün birimlere ve
danışmaya dağıtımı sağlanarak üyelerin erişimine sunulmuştur. TAMAMLANDI38
2019 yılı içinde ise 70 konu başlığında basın bildirisi yayınlamıştır. 2018 yılına oranla 2019 yılında %19 artış
sağlanmıştır. TAMAMLANDI39

Basında yer alma oranı
(artış oranı)
*İletişim stratejisine uygun olarak
iletişim hedeflerinin izlenmesi ve
raporlanması.

S.K
%5

1 Yıl

%15

Aralık

2019 yılında 755 mecrada yayınlanmıştır. 2018 yılına oranla 2019 yılında %15 artış sağlanmıştır. Haber
yayınlanma oranının düşük kalmasının sebebi: Yönetim Kurulu Başkanı’na gazetelerden gelen beyan ve
röportaj taleplerinin sadece beyan ve röportaj verilen gazetelerde yayınlanmasıdır. TAMAMLANDI40

Ziyaret edilen basın
organı sayısı

7

1 Yıl

4

Mayıs

Yenigün Gazetesi, Yenihaber, Sakarya Halk ve Yeni Sakarya Gazeteleri olmak üzere 4 basın kuruluşu ziyaret
edilmiştir. Ziyaretlerde Yenigün Gazetesi İmtiyaz Sahibi Halil İbrahim Balcı, Yazı İşleri Müdürü Ekrem Ürdüç,
Halkla İlişkiler Müdürü Emin Can ve Köşe Yazarı Cevdet Güngör, Yeni Haber Gazetesi Genel Yayın Müdürü
Sezai Matur, Yeni Sakarya Gazetesi Genel Müdürü Zeki Aydıntepe ve Reklam Müdürü Temel Yürek ile bir
araya gelinerek Borsanın çalışmaları hakkında bilgiler vermiştir. TAMAMLANDI41

Basın kahvaltısı sayısı

1

Ekim

1

Ekim

19.09.2019 tarihinde Sakarya Süs Bitkiciliği peyzaj festivalinin ilk gününde açılış kahvaltısı organizasyonu ile
basınla bir araya gelinmiştir. TAMAMLANDI 42

1 Yıl

*Web sitesine eklenen pop-up larda borsa sosyal medya hesaplarının nickname (profil Url) adı ile
görünürlüğünün artması sağlanmıştır. *Facebook, twitter, instagram platformları üzerinde pop-up larda
borsa sosyal medya hesaplarının nickname (profil Url) adı ile görünürlüğünün artması sağlanmıştır. *
Youtube kanalı üzerinde yer alan kapak sayfası kısmında ve hakkında kısmında yer alan bağlantılar kısmına
Facebook, İnstagram ve Twitter linkleri eklenerek görünürlüğün artması sağlanmıştır. *Facebook sayfasında
yapılan paylaşımların twitter'da link ile paylaşılarak twitter ziyaretçilerinin facebook sayfasından haberdar
olması sağlanmıştır. -*Üye el kitapçıkları içerisine borsa sosyal medya hesapları eklenerek üyelerin haberdar
olması sağlanmıştır. *Sosyal medya hesaplarını kendi aralarında paylaşım yaparak örn facebook hesabını
instagramda, instagram hesabını facebook üzerinden takipçilere bildirerek sayfalar arası takipçilerin
haberdar olması sağlanmıştır. TAMAMLANDI43

1 Yıl

*2018 yılında www.stb.org.tr web sitesi üzerinde 81 haber, 179 duyuru yayımlanmıştır. *2019 yılında
www.stb.org.tr web sitesi üzerinde 58 haber, 212 duyuru yayımlanmıştır. *Yapılan analizler sonucunda
2018 yılında aylık 6,75 haber paylaşımı yapılırken bu rakam 2019 yılında 4,83 dür. Duyurular analiz
edildiğinde 2018 yılında aylık 14,91 duyuru paylaşımı yapılırken bu rakam 2019 yılında 17,66 olarak gelişim
sağlamıştır. *2019 yılında haberler 2018 yılına kıyasla %28.39 azalış; duyurular ise 2019 yılında 2018 yılına
kıyasla %18.43 artış sağlamıştır TAMAMLANDI 44

•Basın ziyaretlerinin organize
edilmesi
•Basına yönelik kahvaltı
organizasyonlarının düzenlenmesi

• Hedef 2.2.2. Borsa tanıtımı ve iletişiminde sosyal medya araçlarının etkili bir şekilde kullanılması

Web sitesinde yapılan
paylaşım (haber-duyuru
)sayısı

6

%2

1 Yıl

1 Yıl

5

Duyuru +%18,43

Sosyal Medya tanıtımına
yönelik aksiyon sayısı

Haber -%28,69

• Borsanın sosyal medya
hesaplarının tanıtımına yönelik
aksiyonların yapılması.

M.A
A.E

•İletişim stratejisine uygun olarak
sosyal medya hedeflerinin izlenmesi
ve raporlanması

Youtube üzerinden
yapılan paylaşım sayısı
(artış oranı )

%5

Facebook üzerinden
yapılan paylaşım sayısı
(artış oranı)

%5

1 Yıl

%61,53

%5

Youtube Platformu Üzerinde 2018 yılında paylaşılan video sayısı: 13, 2019 yılında 21 video paylaşımı
yapılmıştır. Youtube üzerinden 2018 yılında aylık paylaşılan video sayısı 1,08; Youtube üzerinden 2019
yılında aylık paylaşılan video sayısı 1,75 - Fark: %61.53 olarak görünmektedir. TAMAMLANDI45

1 Yıl

Facebook&Twitter Platformu Üzerinde 2018 yılında paylaşım sayısı: 438,2019 yılında yapılan paylaşım
sayısı: 214. Facebook&Twitter üzerinden 2018 yılında aylık paylaşılan içerik sayısı 36; Facebook&Twitter
üzerinden 2018 yılında aylık paylaşılan içerik sayısı 14 - Fark: - 52.77 *İnstagram Platformu üzerinde 2018
yılı içerisinde yapılan paylaşım sayısı: 123, 2019 yılı içerisinde yapılan paylaşım sayısı: 139 olup aradaki fark:
%13 artış olarak görünmektedir. TAMAMLANDI46-47

%52,77

1 Yıl
Twitter üzerinden
yapılan paylaşım sayısı
(artış oranı)

1 Yıl

%13

Stratejik Amaç 2.3. Sektörel sorunları çözmeye yönelik politika önerileri, Ar-Ge faaliyetleri ve projelerin geliştirilmesi
Hedef 2.3.1. Sektörel sorunların çözümüne odaklanan proje sayısının artırılması ve proje çeşitliliğinin sağlanması
• TÜBİTAK proje desteklerine
başvurulması.

Yazılan / paydaş olunan
TÜBİTAK –SANTEZ Proje
sayısı

1

1 Yıl

FAALİYET DEVAM EDİYOR.2

%70

Nisan

FAALİYET DEVAM EDİYOR.3

Yurt dışı kıyaslama
faaliyeti için
gerçekleştirilen
ERASMUS Projesi sayısı

1

Eylül

• Uluslararası düzeyde projelere
yönelme. MARKA Projelerine
yönelme

MARKA Projesi sayısı

1

Nisan

1

Mayıs

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı TR42/18/TD Programına “Sakarya Ticaret Borsası Mali Destekler Yol
Haritası” projesi borsamız tarafından yazılarak yürütülmüştür. TAMAMLANDI 48

Üyeler için iş geliştirmeye yönelik
araştırmalar yapılması

İş geliştirmeye yönelik
araştırma sayısı

3

1 Yıl

4

1 Yıl

Tarımsal Emtialarda Hedge İşlemleri ve 2019 Temel Görünümü, Topraksız Tarım Teknik, Kentsel Tarım,
Üretken Şehirler, Çevre Dostu Ve Ekonomik, Eko-Tarım Uygulamaları gibi araştırmalar akademisyenler
tarafından hazırlanarak dergimizde ve bilgi bankasında üyelerimizin bilgisine sunulmuştur TAMAMLANDI 49

-

-

• Uluslararası düzeyde projelere
yönelme.

URGE Projesinin
tamamlanması
(kümülatif)

S.K

FAALİYET DEVAM EDİYOR.4

A.S

Hedef 2.3.2. Hayvan Borsasının aktif hale getirilerek müzayede sistemine açılması
Hayvan Borsası’nın bilişim
altyapısının güçlendirilmesine
yönelik yazılımların yapılması

Müzayede Sistemi
Yazılımı

Kayıtlı Üyelere Müzayede Sistemi
Eğitimlerinin verilmesi

Kayıtlı Üyelere
Müzayede Sistemine
ilişkin verilen eğitim
sayısı

3

Yeni üyelere ve Müstahsillere
Hayvan Borsası ve müzayede
sisteminin tanıtımına yönelik
faaliyetlerin yapılması

Hayvan Borsasının
tanıtımına yönelik
gerçekleştirilen aksiyon
sayısı

5

M.A
%100

Ağustos

A.S

B.A
Eylül

-

V.A

Z.C
Eylül

--*

-S.K

Müzayede salonunda gerekli kontroller yapılmış ve mevcuttaki donanım ve yazılım altyapısının sorunsuz
çalıştığı tespit edilmiştir. *Üyelerin ve müstahsillerin Müzayede yapmak istememesi sonucunda sistemde
herhangi bir revizyona gidilmemiştir. FAALİYET DEVAM EDİYOR 5

Müzayede siteminin açılamaması nedeniyle verilmesi planlanan 3 eğitim 13.11.2019/84 YK ile faaliyet 2020
yılına ertelenmiştir 6

Hayvan Borsası müzayede sisteminin açılamaması nedeniyle 13.11.2019/84 YK ile faaliyet 2020 yılına
ertelenmiştir.7

Hedef 2.3.3. 2021 yılına kadar lisanslı depoculuğa geçilmesi

Hazırlanan Fizibilite
Raporu

Y.A.
%100

Temmuz

-

-

Lisanslı Depoculuğa yönelik fizibilite
çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
kurulum faaliyetlerine başlanması

A.S.

25.12.2019/22 Meclis Kararı ile Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Sakarya İli, Erenler İlçesi, Alancuma
Mahallesi, 80.000,00m2 yüzölçümlü 584 nolu parsel ile586 nolu parselin 30.000,00 m2’lik kısmında “Lisanslı
Depolama Alanı ile birlikte Rekreasyon Alanı” olarak kullanılmak üzere Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile
Borsamızla SBB arasında arsa tahsisi hususunda Protokol imzalanmıştır. Ayrıca Doğu Marmara Kalkınma
Ajansı’nın 26.12.2019 tarihli, 2019 yılı fizibilite desteği programı kapsamında TR42/19/FD/0014 Başvuru
kodlu fizibilite raporu hazırlanmasına ilişkin projemiz destek almaya hak kazanmıştır. Genel Sekreterlik

Lisanslı Depoculuk için Lobicilik
faaliyetleri gerçekleştirilmesi

temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır. Y.K.K.T: 31.12.2019/91 FAALİYET DEVAM EDİYOR 6

Hedef 2.3.4. Hayvan Borsasının standartlar doğrultusunda revize edilerek yenilenmesi
S.Krk

• Canlı hayvan borsasının yenilenme
maliyeti için proje bazlı dış kaynak
sağlanmasına yönelik çalışmaların
yapılması

Yazılan Proje Sayısı

• Yenilenen Hayvan Borsasının
Tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi

Tanıtıma yönelik
gerçekleştirilen aksiyon
sayısı

2

-

-

-

--

V.A

1 Yıl

Canlı Hayvan Borsa'sında yasal mevzuatların uygulanabilmesi için Tarım Bakanlığı'na sunulmak üzere 2 adet
proje hazırlanmıştır. Proje 1 Canlı Hayvan Borsa'sı modernizasyon projesi yaklaşık maliyet 2, 360,500 TL
Proje 2 alt yapı ve atık su arıtma tesisi projesi yaklaşık maliyet 1.626.520 TL 30 Haziran 2018 tarihinde
projeler bakanlığa sunulmuş bulunmaktadır.2019 yılı içinde Bakanlıktan proje onayı gelmemiştir. FAALİYET
DEVAM EDİYOR 7

Z.C.
6

13.11.2019/84 YK ile faaliyet 2020 yılına ertelenmiştir.8
S.K

Hedef 2.3.5. Sektörel analiziler ve raporlar ile sektöre yönelik paylaşılan veri ve istatistiklerin sayısının artırılması
•Sektörel analiz ve raporlar ile tarım
sektörüne ilişkin veri ve çalışmaların
internet sitesinden paylaşılması,
•Sektör analizleri için dış kaynak
kullanılması.

S.K

Yayımlanan sektörel
analiz raporu sayısı

1

Çalışmaların
yayınlanmasına yönelik
aksiyon sayısı

12

1 Yıl

-

S.Kyn
Z.C

1Yıl

-

S.K

Sakarya’nın Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Ürünleri Sektörü Raporu’nun hazırlanması ve güncellenmesinin
Sakarya Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Görevlisi Doc. Dr. Selim İnançlı’ya yaptırılmasına Y.K.K.T:
09.10.2019/79 karar verilmiştir. FAALİYET DEVAM EDİYOR.8
Borsa tarafından sektörel araştırma raporunun tamamlanması ile birlikte çalışma yayınlanacaktır. FAALİYET
DEVAM EDİYOR.9

Hedef 2.3.6. Sakarya Fidan Borsası’nın kurulması ve aktif hale getirilmesi
Ö.A

Yazılım altyapısının
tamamlanması

%100

Bilgisayar ve elektronik
donanımının
tamamlanması

%100

Fidan Borsası’nın müzayede
faaliyetlerine başlanması

Tescil ofisinin açılması

%100

•Fidan Borsası tanıtım faaliyetlerinin
yapılması

Fidan Borsası tanıtım
aksiyon sayısı

6

Fidan Borsası Eğitim Çalışmalarının
yapılması

Yapılan Eğitim Sayısı

6

•Fidan Borsası Müzayede programı
yazılım, donanım ve teçhizatın
tedarik edilmesi

1 Yıl

-

V.A
M.A

1 Yıl

-

A.F.A
M.E

1 Yıl

-

A.S
Z.C

1 Yıl

-

S.K
B.A.

1 Yıl

-

-

Stratejik Amaç 2.4. Ulusal ve uluslararası düzeyde Borsanın etkili lobicilik faaliyeti yürütmesi ve Borsa temsilinin sağlanması
Hedef 2.4.1. Lobicilik faaliyetlerinin etkili ve sonuç odaklı olarak yürütülmesi

A.S.

2019 yılı sonu itibari ile fidan borsası inşaatı bakanlık tarafından tarafımıza teslim edilmemiştir.
13.11.2019/84 YK ile faaliyet 2020 yılına ertelenmiştir. 9

*Konu ile ilgili olarak Oresoft firmasından 14.05.2019 tarihinde 4. revize teklif alınmıştı. 13.11.2019/84 YK ile
faaliyet 2020 yılına ertelenmiştir.10

2019 yılı sonu itibari ile süs bitkileri ihale salonu faaliyete geçememiştir. Salon bakanlık tarafından tarafımıza
teslim edilmemiştir13.11.2019/84 YK ile faaliyet 2020 yılına ertelenmiştir.11

Fidan borsası tanıtım faaliyetleri borsanın aktif hale getirilmesi ile başlanacaktır. 13.11.2019/84 YK ile
faaliyet 2020 yılına ertelenmiştir.12

Fidan Borsası çalışmaları devam ettiğinden eğitim aşamasına gelinememiştir. 13.11.2019/84 YK ile faaliyet
2020 yılına ertelenmiştir.13

•Üyelerle yerel ve ulusal politika
yapıcıların bir araya getirilmesi için
faaliyetler organize edilmesi

Organize edilen toplantı
sayısı

2

Şubat
Ekim

B2B veya alım-satım
heyeti görüşmesi sayısı

1

Eylül

1

Sakarya Ticaret Borsası (STB) ev sahipliğinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli katılımıyla Tarım
Zirvesi düzenlendi. TAMAMLANDI50

Ocak

Borsamız Hasan Uyar Konferans Salonu'nda İş Geliştirme Toplantısı düzenlenerek Tanzanya Büyükelçisi
Kiondo ve beraberindeki heyet üyelerimizle bir araya getirilmiş Tanzanya da ki fırsatlar üyelerimize
tanıtılmıştır. TAMAMLANDI 51
S.K

• Meslek gruplarına uygun meslek
ağlarının (network) araştırılması.
•Meslek ağlarının üyelere
tanıtımının yapılması.

•Her yıl lobicilik faaliyet planı
hazırlanması ve uygulanması.

Tanıtımı yapılan meslek
ağı (network) sayısı

2

Mayıs

A.S

Lobicilik planına uyma
oranı

%85

1 Yıl

FAALİYET DEVAM EDİYOR11

Başarılı (sonuç alınan)
lobicilik oranı,

%75

1 Yıl

FAALİYET DEVAM EDİYOR12

FAALİYET DEVAM EDİYOR10

Hedef 2.4.2. Düzenlenen ve katılımı sağlanan ulusal ve uluslararası fuar ve organizasyonların sayısı ve çeşitliliğinin artırılması

•Ulusal ve uluslararası fuar ve
organizasyonlarda Borsa temsilinin
sağlanması.

Borsa tarafından
organize edilen fuar
sayısı

1

Ekim

Eylül

Y.A

Ekim

A.S

Eylül

S.K

Ekim

A.S

2

.

•Borsa organlarının ulusal ve
uluslararası fuarlara katılımının
teşvik edilmesi.

Ocak
2

2
Ekim

S.K

Katılım sağlanan yurt içi
fuar sayısı

7

Katılım sağlanan yurt
dışı fuar sayısı

1

Nisan

Mart -Nisan
A.S

Y.A
Ekim

-

-

Borsa adına stant açılan
fuar sayısı

A.S

*24.10.2019-27.10.2019 tarihleri arasında Sakarya 2. Tarım, Hayvancılık Makineleri Teknolojileri Fuarı için
TOBB Fuarlar Müdürlüğü’ne gerekli başvuru yapılmıştır. Y.K.K.T: 01.08.2018/19 *TOBB 2019 Yılı Yurt İçi Fuar
Takvimine kaydedilmiştir. *Danışma Kurulu oluşturularak 2 toplantı düzenlenmiş, *Basın ve sosyal medya
hesapları üzerinden tanıtımlar yapılmış. *24.10.2019-27.10.2019 tarihleri arasında fuar gerçekleşmiştir.
*Sonuç raporu hazırlanıp TOBB 'ne sunulmuştur. 52

1-Y.K.K.T:31.07.2019/69 kararı ile 19-22 Eylül 2019 tarihleri arasında Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği
Festivali’ne stand açılarak Borsanın ve kotasyonumuza alınan dış mekan süs bitkiciliğinin tanıtımı yapılmıştır.
2-24-27.10.2019 Yöresel Ürünler Fuarı'na (YÖREX) fuarında el emeği ile işlenen süpürgelerin tanıtıldığı stant
açılmıştır. TAMAMLANDI.53
*5. Meslek Grubu Komitesi 07.03.2019-10.03.2019 tarihlerinde Farmers’Fair-Güney Ege 10. Uluslararası
Gıda ve Hayvancılık Fuarına katılım sağlanması 13.02.2019/46 YKK da *7. Meslek Grubu Komitesi
25.04.2019-28.04.2019 tarihlerinde Burdur Teke Yöresi 5. Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Makineleri,
Fuarına katılım sağlanması 13.02.2019/46 YKK, da *6. Meslek Grubu Komitesi ile *3. Meslek Grubu
Komitesinin 11.04.2019-14.04.2019 tarihlerinde Mardin Tarım Ekipmanları ve Hayvancılık Fuarına katılım
sağlanması 02.04.2019/53 YKK da *4. Meslek Grubu Komitesi ile 03.04.2019-06.04.2019 tarihlerinde 9.
Fethiye Tarım, Seracılık, Hayvancılık, Fuarına katılım sağlanması 02.04.2019/53 YKK da *1.Meslek
Komitesinin Komitesi 26.09.2019 tarihinde 5.Çukurova Tarım Fuarına katılım sağlanması 28.08.2019/73 YKK
da *2.Meslek Komitesinin 05.11.2019-09.11.2019 tarihlerinde, Adana 13. Uluslararası Tarım, Hayvancılık
Fuarına katılım sağlanması 16.10.2019/80 YKK da görüşülerek fuarlara Borsamızı temsilen komite üyeleri
tarafından katılımın sağlanmasına karar verilerek, belirlenen tarihlerde katılım sağlanmıştır.54
2019 yılı için yurt dışı fuar/fuarlarına katılım sağlanması hususunda Meclis 2020 yılında gidilmesini bütçe ile
belirlemiştir.

• Fuar, Kongre ve diğer
organizasyonların üyeler ve
kamuoyu nezdinde gerekli iletişim
faaliyetlerinin yapılması.

•Üyelerin rekabet gücünün
arttırılmasına yönelik çalıştay
düzenlenmesi

Fuar ve organizasyon
tanıtımına yönelik
gerçekleştirilen aksiyon
sayısı

11

Düzenlenen çalıştay
sayısı

1

Z.C
1 Yıl

11

Ekim
A.E

Kasım

Düzenlenen Kongre
Sayısı

1

10-12 Nisan 2019 tarihlerinde T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Fındık İşleri Dairesi Başkanlığı
ile Karadeniz Bölge Borsalarının katkıları ile Ordu ilinde “Fındık Çalıştayı” yapılmıştır. Y.K.K.T: 20.03.2019/51
TAMAMLANDI56

Mart
1

Mart

24.10.2019-27.10.2019 tarihleri arasında Sakarya İli Hendek İlçesi’nde 2. kez düzenlenen Sakarya 2. Tarım,
Hayvancılık Makineleri Teknolojileri fuarı için Fuarlara yönelik 15 basın bülteni interpress verilerine göre 376
mecrada yayınlanmıştır. Yayınlanan haberlerin reklam eşdeğeri 35.813 TL reklam eşdeğeri bulunmaktadır.7
yazılı basın davet ilanı, 14 internet medyası davet ilanı, 2 radyo, tüm üyelere sms, stb.org.tr, facebook,
twitter adreslerinden paylaşımlar yapışmıştır 4980 erişim sağlanmıştır. 64 sayılı STB Dergisinde fuar
haberleri işlenmiştir. 150.000 davetiye, 3.500 branda afiş, 3.000 kağıt afiş, 1.500 el broşürü yaptırılarak
dağıtımı yapılmıştır. TAMAMLANDI 55

Y.A A.S
Eylül

19-22 Eylül 2019 tarihlerinde Sapanca/Kırkpınar’da gerçekleşen Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali’nde
Borsamız tarafından 19.Eylül.2019 tarihinde TOBB Borsalar Müdürü Yiğit ATEŞ’in katılımıyla bir konferans
düzenlenmiştir. TAMAMLANDI 57

Mayıs

Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü çerçevesinde PYK temsilcisini olarak Borsamız Genel Sekreteri Yasemin
Arıkan’ın görevlendirilmiş Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü –Taahhütnamenin Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’ne gönderilmiştir. Y.K.K.T:30.04.2019/57 *Özel Konak Hastanesi ile Borsamız Üyeleri ile bakmakla
yükümlü oldukları 1. derece aile fertlerinin hastane tarafından sunulacak sağlık hizmetlerinden indirimli
olarak yararlanmaları amacıyla 20.03.2019 tarih, 51 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile hazırlanmış olan
protokol imzalanmıştır. *T.C. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğü tarafından Borsamız sosyal sorumluluk politikası gereği, Girişimci adaylar için Girişimcilik
Protokolü imzalanmıştır. Y.K.K.T: 06.03.2019/49 TAMAMLANDI58

Stratejik Amaç 3.1. Bölgesel kalkınma odaklı plan, proje ve işbirliği imkânlarının geliştirilmesi
Hedef 3.1.1. Bölgesel kalkınma odaklı eğitim, proje ve işbirlikleri geliştirilmesi

•İŞKUR, KOSGEB ve belediyelerle
eğitim ve projeler için işbirliği
gerçekleştirilmesi.

Bölgesel Kalkınmaya STB’nin katkı
yapacağı alanların tespit edilmesi

Yapılan İşbirliği Protokol
Sayısı

3

1 Yıl

3

Y.A
A.S

Nisan

Verilen girişimcilik
eğitimi sayısı

10

Fındıkta verim ve
kaliteyi arttırmaya
yönelik düzenlenen
eğitim sayısı

5

Fındık demonstrasyon
bahçesinin
tamamlanması

2019 Yılı Tahmini Gelir-Gider Bütçesinde pay ayrılarak, Yönetim Kurulumuzun 13.02.2019 tarih, 46 sayılı
kararı ile 06.03.2019 tarih, 49 sayılı kararı ile 9 grup ve 225 kişiye yönelik olarak düzenlenmesi ile protokol
imzalanmış olup, eğitimler verilmiştir. TAMAMLANDI59

Nisan
9

Aralık

1 Yıl

Aralık

S.K

FAALİYET DEVAM EDİYOR 13

A.S
%30

1 Yıl
FAALİYET DEVAM EDİYOR14

Örnek Bahçe
Uygulamaları Ürün ve
Alan Araştırma Raporu

S.K
1

Eylül

Hedef 3.1.2. Yürütülen sosyal sorumluluk projelerinin artırılması ve çeşitlendirilmesi

A.S

• STB Özel Eğitim Uygulama
Merkezini desteklemeye devam
edilmesi.

• Yeni ve farklı alanlarda sosyal
sorumluluk projelerinin araştırılarak
desteklenmesi

STB Özel Eğitim
Uygulama Merkezinin
ihtiyaçlarının
karşılanması oranı

Girişilen sosyal
sorumluluk projesi sayısı

Verilen eğitim yardımı
sayısı

%100

1 Yıl

%100

Mayıs

B.A
N.Y

Borsamız Sosyal Sorumluluk Proje kapsamında; engelli bireylerin ailelerine yönelik olarak yapılan Aile
Danışma ve Eğitim Merkezinde Otizm farkındalığı için velilerin yapmış oldukları körüklü/baskılı (Borsa ve
Okul logolu) bez çantalardan Sakarya Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu Okul Aile Birliği’ne katkı
sağlamak adına 1000 adet çanta alımı sağlanmıştır. ( 02.04.2019 /53 Y.K.K.) TAMAMLANDI60

1

1 Yıl

1

Nisan

02.04.2019/53 YKK ile ilimizde Yerli Mısır tohumu kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla, önceliği üyelerine
olmak üzere yerli mısır tohumu dağıtımına yönelik sosyal sorumluluk projesi hayata geçirilmiştir. Yerli
tohumlarımızı çiftçiye deneme ekimleri için ücretsiz verilmiştir. TAMAMLANDI 61

700

Eylül -

800

Eylül

18.09.2019/76 YKK İle Odalar Birliğinden gelen 40.000,-TL.lik eğitim yardımına borsamız kaynaklarından da
76.800,- TL. ilave edilerek Borsamızın çalışma alanlarında tespit edilen ilk orta ve lisede okuyan 800 yoksul
ve muhtaç öğrenciye eğitim yardımı (Bot ve Mont) yapılmıştır.T AMAMLANDI 62
Ş.T

Verilen eğitim, gıda yardımı ve
burslara devam edilmesi

Tamamlanan Hedef:
Gerçekleşmeyen Hedef:
Gerçekleşme Oranı :

Verilen gıda yardımı
sayısı

660

Mayıs

666

Mayıs

Burs verilen öğrenci
sayısı

85

9 Ay

81

9

41
3
%93,18

N.S

24.04.2019/56 YKK İle Odalar Birliğinden gelen 50.000,-TL. lik gıda yardımına borsamız kaynaklarından da
28.338,25 TL. ilave edilerek Borsamızın çalışma alanlarında tespit edilen 666 aileye gıda yardımı yapılmıştır.
TAMAMLANDI63
18.01.2019,
20.02.2019,
21.03.2019,
19.04.2019,
20.05.2019,
20.06.2019,31.10.2019,20.11.2019,20.12.2019 tarihlerinde olmak üzere toplam 9 ay öğrenci bursu
ödenmiştir. TAMAMLANDI64

Hedef Bütçesi:269.000 TL
Gerçekleşen Bütçe:237.113,67
Bütçe Gerçekleşme Oranı:%88,15

1.5. HABERLEŞME VE YAYINLAR

Kanunlar çerçevesinde yürüttüğümüz sır niteliği taşımayan faaliyetlerimizi bütün paydaşlarımıza ve kamuoyuna
eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık, eksiksizlik, kolay ulaşılabilirlik ve uygun zamanlama ilkelerine bağlı
kalarak TV, yazılı basın, internet ve radyo da dahil olmak üzere ulusal veya uluslararası basın-yayın organlarında
duyurup takip etmek ve tüm bilgilendirme uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirmek,
güncellemek ve böylelikle dinamik bir yapıda tutarak sürekli gelişmesini sağlamak temel politikamızdır.

STB DERGİSİ


STB Dergisi 2019 yılında 3 Dergi yayınlanmıştır. 3600 adet bastırılarak dağıtımı yapılmış ve web
sitesinde yayınlanmıştır. Dergide tarım ve hayvancılık sektöründeki başarı öykülerine ve sektörel
makalelere yer verilmiştir.

STB BÜLTENLERİ

STB 2019 yılı içinde üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yerel ve ulusal basında 2018 yılı içerisinde
59 konu başlığında, 2019 yılı içinde ise 70 konu başlığında basın bildirisi yayınlamıştır. 2018 yılına oranla 2019
yılında %19 artış sağlanmıştır. 2018 yılında yazılı medyada haberlerimiz 655 mecrada, 2019 yılında ise 755
mecrada yayınlanmıştır. 2018 yılına oranla 2019 yılında %15 artış sağlanmıştır. Sakarya Ticaret Borsasının
kurumsal vitrini olan www.stb.org.tr adresinde 2019 yılı içinde 212 duyuru ve 58 haber yayınlanmıştır.
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2019 Yılı içerisinde 12 adet Basın Yayın Raporu hazırlanarak Meclise istatistiki bilgiler
sunulmuştur.

2019 YILI İÇİNDE BASINDA STB

1.6. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yönetimi

Donanım, yazılım ve iletişim altyapısını sürekli güncelleyerek üyelerine hızlı ve hatasız şekilde hizmet veren STB
bilginin geniş çaplı tehditlerden korunmasını; gizlilik, bütünlük, kullanılabilirlik ilkeleri çerçevesinde tüm bilgi
güvenliği uygulamalarını günün şartlarına göre gözden geçirerek, sürekli gelişmesini sağlamaktadır.
Üyelerine her zaman kaliteli ve hızlı hizmet vermeyi prensip edinmiş olan Sakarya Ticaret Borsası; 2019
yılı içerisinde Web sitesi, Sosyal Medya, Yotube ve Mobil Uygulamasını sürekli güncellemiştir.

STB web sitesi; fiyat bültenlerinin, etkinlik takvimimizin, yurt içi ve yurt dışı iş tekliflerinin yayınlandığı, bilgi
talep formunun, üye memnuniyet anketi, öneri-şikâyet kısmının bulunduğu, üyelik başvurusu yapılabilen dinamik
ve güncel bir ortamdır.
2019 yılında borsamızda gerçekleşen etkinlik vb. üyelerimize gelen duyurular ve bilgi bankası niteliği taşıyan
veriler türlerine göre web sitemizde, Facebook, Twitter, İnstagram ve mobil uygulamamızda en güncel veriler
paylaşılmaya üyelerimiz bilgilendirilmeye devam edilmiştir.
2019 Yılı stb.org.tr Web Site İstatistikleri

2019 yılı içerisinde stb.org.tr adresimiz üzerinden 58 haber, 212 duyuru yayınlanmıştır. Sitemizde yıl içinde 16.724
kullanıcı 24.865 oturum açarak 70.712 sayfa görüntülenmesi yapılmıştır. 2019 yılında sitemize gerçekleşen yeni
oturumların yüzdesi %87,3’dür.
2018 yılında 57.630 olan web sitemizi kullananların sayısı 2019 yılında 16.724'e düşerek yıla oranla -%70,98; 2018
yılında 69.322 olan oturum sayısı 2019 yılında 24.865 olarak -%64,13 ve 2018 yılında 104.346 olan sayfa
görüntülenme sayısı 2019’da 70.712 olarak -%32,23 düşüş olmuştur. Web sitemize 2018 yılında yapılan yeni
oturumların yüzdesi %94,5 iken 2019 yılında 87,3 olarak yeni oturumlar %7.61 azalış göstermiştir.

Stb.org.tr verilerinin 2019 yılının 2018 yılına kıyaslanması;

İnstagramda Sakarya Ticaret Borsası
https://www.instagram.com/sakaryatb/ alan adıyla barındırılan Borsa İnstagram hesabımızı 828 kişi takip
etmektedir. 2019 yılı içerisinde 139 paylaşım yapılarak üyelerimizin bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

Facebookta Sakarya Ticaret Borsası https://www.facebook.com/ticaretborsasi.sakarya
2019 yılı Ocak ayı itibariyle Facebook sayfamızı beğenen kullanıcı sayısı 778 iken 2019 Aralık ayı sonu itibariyle
826 kişi olmuştur. Rakamlar itibariyle sayfa beğenisinde %6.16 artış olmuştur
2019 Yılı Aylara Göre ve Toplam Facebook Görünürlüğü

2019 Yılı Facebook
Ocak
159571

183128

Şubat

134481
134054 106232
94327
127307

Mart
Nisan
Mayıs
Haziran

2007536

288172
195261
196235
286276

Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Toplam

102492

Twitter da Sakarya Ticaret Borsası
https://twitter.com/sakaryaticaretb alan adıyla barındırılan Borsa Twitter hesabımızı 516 kişi takip etmekte ve
yıllar toplamında 3.705 tweet atılarak üyelerimizin sosyal medya üzerinde bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

Youtube da Sakarya Ticaret Borsası
2017 yılı itibariyle Sakarya Ticaret Borsası Youtube kanalımız faaliyete geçmiş ilk videomuz 16 Mar 2017 tarihi
itibariyle “Mısır Çiftçisi Eğitimi” ile üyelerimiz ve takipçilerimize yayına başlanmıştır. 2017 yılı itibariyle
toplam 32 video eklenmiştir. Eklenen videolar 1.335 görüntülenme sayısı elde etmiştir. Sakarya Ticaret Borsası
Youtube hesabımıza 2018 yılı içerisinde 13 video eklenerek geçmiş yıldaki videolarla birlikte video izlenme
sayısı 2018 yılı içinde 3.116 toplam video izleme sayısı 4.451’dir.
Sakarya Ticaret Borsası Youtube hesabımıza 2019 yılı içerisinde 18 video eklenerek geçmiş yıldaki videolarla
birlikte video izlenme sayısı 2019 yılı içinde 12.431 toplam video izleme sayısı 16.543’dür.

Teknoloji değişiminin hızlı olduğu günümüzde sosyal ağ ya da teknoloji trendlerini yakından takip eden Sakarya
Ticaret Borsası akıllı telefonların yoğun bir biçimde kullanılmasıyla birlikte, mobil kullanıcıların mobil
uygulamalara olan talebini göz önüne alarak üye memnuniyetini arttırmak adına 2019 yılında STB Mobil
uygulamasını sürekli güncellemiştir.

1.7. ÜYE İLİŞKİLERİ



Sakarya Ticaret borsası Üye İlişkileri birimi olarak borsa üyelerine eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık,

gizlilik, kolay ulaşılabilirlik ve uygun zamanlama ilkelerine bağlı kalarak üye memnuniyetini artırıcı
faaliyetlerde bulunarak, memnuniyetlerini ölçüp ve taleplerini alarak ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim
Standardına uyum sağlayıp, takip ederek kayıt altına almıştır. Bu kayıtlar Sakarya Ticaret Borsasının üyeleriyle
sıkı bir iletişim içerisinde olduğunu ifade eder.


STB, bölgesel kalkınmadaki sorumluluğunun bilinciyle, üyeleri için değer yaratan bir borsa olmayı, üyeleri

ve paydaşlarıyla arasındaki iletişimi nitelikli kılarak sürekliliğini sağlamayı, üye memnuniyeti ve hizmet
kalitesini artırmak için tüm kanallardan kolayca erişilebilir olmayı amaçlamıştır.


109 üyeye 2019 yılı Üye Memnuniyeti anketi yapılmıştır. Anket uygulaması Tabakalı örneklem tekniği

kullanılarak yapılmıştır.


2019 Yılı içerisinde, Üyelerimizin meslek grubu üye sayısının %13.55’ine anket yapılarak tümevarım

sağlanmıştır. Borsamızın ve üyelerimizin ihtiyaçlarını, eksiklerini analiz etmek amacıyla yapılan anketler
sayesinde oldukça önemli veriler elde edilmiştir. 109 üyeye uygulanan anketlerden elde edilen veriler
doğrultusunda gereken çalışmalar ivedilikle başlatılmıştır. Ayrıca verdiğimiz hizmetin daha da iyileştirilmesi için
2019 yılı içinde üye ilişkileri personeli yüz yüze üye ziyaretlerine devam etmiştir.
2.3. Yerinde Üye Ziyareti:
Üyelerin Görüş, öneri veya şikâyeti dinlenmiştir. Şikâyeti olan üyelerin talepleri alınıp ISO 10002 sistemi
uygulanarak talepler sonuca ulaştırılmıştır.

2.4. Üyelerden Gelen Bildirim Göstergeleri
2015-2018 Yılları Arası Bildirim Oranları:
2015 – 2019 yılları arasındaki gelen görüş, öneri ve şikayetler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

2015-2019 Yılları Arasındaki Görüş-Öneri-Şikayet
Oranları
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3
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1

0

GÖRÜŞ / ŞİKAYET
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YIL

3

2

GÖRÜŞ / ŞİKAYET
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1
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2019 Yılı Görüş, Öneri ve Şikâyetlerin Oranı:
2019 yılı içinde gelen bildirimlerin Görüş, Öneri ve Şikayet olarak yüzdelik dağılımları aşağıdaki grafiktetedir.
Görüş, Öneri adedi 3 olup 1 Şikayet bildirimi alınmıştır.

2019 Yılı Görüş, Öneri ve Şikayet Oranı
GÖRÜŞ / ÖNERİ

25%

ŞİKAYET

75%

2.5. Üyelerle İletişim:
Mail: Üyeler meslek gruplarına ayrılarak aktif olarak kullanılan Mail veri tabanı oluşturulmuştur. 2019 yılı
içerisinde yapılan mail kontrollerinde kullanılmayan e-posta hesapları tespit edilerek yeni kayıt olan üyelerin epostaları sisteme dahil edilmiştir. 31.12.2019 tarihi itibariyle 292 e posta hesabı bulunmaktadır. Yıl içerisinde 5
defa farklı konularda mail gönderilmiştir, konu başlıkları aşağıdaki gibidir;
NO

MAİL GÖNDERİM KONUSU

TARİHİ

KİŞİ SAYISI

Meslek Grubu

1

6698 KVKK Bilgilendirilmesi

30.03.2019

317

Tümü

2

Deri ve Sakatat İhaleli Satışları

18.07.2019

11

1.M.G.

3

Üye Memnuniyet Anketi

24.07.2019

317

Tümü

4

KVKK İş Dünyası İçin Yapılması Gerekenler

8.08.2019

251

Tümü

5

Kırsal Kalkınma Destekleri - 2019

8.08.2019

251

Tümü

Mesaj (SMS): 68909 adet üyeye bilgilendirme SMS’i gönderilmiştir. 62929 adet gönderilen SMS iletilmiş
5927 gönderilen SMS iletilememiştir. Bunlar; Bilgilendirme, davet ve cenaze vb. farklı konudan oluşmaktadır.
İletim durumu yüzdelik olarak aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

9%

91%

İLETİLEN

İLETİLMEYEN

Toplantılar: 5 adet üye toplantısına katılım sağlanmış ve toplantı katılım formu düzenlenmiştir.
Davetler:
 Meclis üyelerimiz, 27 Mayıs Cuma 2018 günü yapılmış olan iftar yemeğine arama yapılarak davet
edilmiştir.
 Tarım Sektör Toplantısına Üyelerimiz davet edilmiştir.
 İl Kadın Girişimciler Kurulu Seçimi Daveti
 Sakarya Tarım Hayvancılık Fuarı Daveti
2.6. Üye Bilgilerinin Güncellenmesi:
Yerinde üye ziyareti ve Telefon araması VB. gibi kanallarla 807 faal üyemize ulaşılmıştır. 15 üyemizin
bilgilerindeki değişiklikler tespit edilmiş ve Üye bilgi güncelleme formu doldurularak Üye Bilgi Programına
girişleri yapılmıştır.
2.7. Sürekli İyileştirme Faaliyetleri:
İç tetkik, Y.G.G Toplantıları, Düzeltici / Önleyici faaliyetler, veri analizleri ile kurumumuzda sürekli
iyileştirme çalışmaları yürütülmektedir.
2019 YILI MESLEK GRUPLARINA GÖRE ÜYE DAĞILIMI
Meslek Grubu
1 CANLI HAYVAN HAM DERİ ET VE ET ÜRN.TOP.TİC.
2 HUBUBAT MAMÜLLERİ TOP.TİC.
3 TAHILLARIN VE BAKLAGİLLERİN TOP.TİC.
4 TAZE SEBZE VE MEYVELERİN TOP.TİC.
5 KURU VE SERT KABUKLU MEYVELERİN TOP.TİC.
6 ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
7 SÜPÜRGE İMALATI VE TOP.TİC.
Genel Toplam:

Faal Üye
130
30
94
111
240
130
65

Askıdaki Üye
127
2
15
49
54
45
6

Toplam Üye
257
32
109
160
294
175
71

800

298

1098

2018-2019 YILI FAAL/ASKI ÜYE
KARŞILAŞTIRMA
1000
500
0
FAAL ÜYE

ASKıDAKI ÜYE
2018

2019

25.01.2019 Tarihinde, 6.Meslek Komitesi (Çeşitli Gıda Maddeleri) ve 7.Meslek Komitesi (Süpürge İmalatı ve
Toptan Ticareti) Borsamız hizmet binasında komite toplantıları gerçekleşti.

29.01.2019 Tarihinde, 1.Meslek Komitesi (Canlı Hayvan Ham Deri Et ve Et Ürünleri Toptan Ticareti) ve
3.Meslek Komitesi (Tahıllar ve Baklagillerin Toptan Ticareti) Borsamız hizmet binasında komite toplantıları
gerçekleşti.

31.01.2019 Tarihinde; 2.Meslek Komitesi (Hububat Mamulleri Toptan Ticareti) , 4.Meslek Komitesi (Taze
Sebze ve Meyvelerin Toptan Ticareti) ve 5.Meslek Komitesi (Kuru ve Sert Kabuklu Meyvelerin Toptan Ticareti)
Borsamız hizmet binasında komite toplantıları gerçekleşti.

13.03.2019 Tarihinde, Borsamız Yüksek İstişare Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Başkanlığında
toplandı. Borsamızın stratejik planında yer alan projelerimiz hakkında kurula bilgi verildi.

17.05.2019 Tarihinde, Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve Meclis Başkanı Avni Uçar’ın ev sahipliği ile
iftar yemeği düzenlendi. “Geleneksel İftar Yemeği’ne Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri, Borsa personeli ve
Sakarya Ticaret Borsası Gıda Laboratuvarı personeli ve aileleri katılım sağladı.

01.08.2019 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası, 'Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2018”
araştırmasında listeye girme başarısı gösteren Borsa Üyesi firmalara plaket töreni düzenledi. İSO İkinci 500’
giren firmalar için hazırlanan plaketler; Özgüllü Süt Mam. Ltd.Şti. adına Yunus Emre Güllü’ye, Güneşoğlu Süt
Gıd.San.Aş. adına Muzaffer Güneş’e, Sarılar Dış Tic.Ltd.Şti. adına İlyas Sarı’ya; Meclis Başkanı Avni Uçar,
Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan ve Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Nizamettin Sarı tarafından verildi.

17.09.2019 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası’nda 2019 yılı hasat sezonunun ilk mahsulü süpürge otunu,
Borsa’ya getirerek tescil ettiren Üretici Necip Şahin ve Cevdet Okan'a “Süpürge Otu” ilk mahsul hediyesi
Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Yılmaz tarafından verildi.

25.09.2019 Tarihinde, tüm meslek komitelerinin katılımıyla Müşterek Meslek Komitesi Toplantısı
gerçekleştirildi.

27.09.2019 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası yakın zamanda kaybettiği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ahmet Erkan’ın adının yaşatılması için Meclis Salonuna Ahmet Erkan Meclis Salonu ismini vererek
ölümsüzleştirdi. Açılış toplantısına Meclis Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meslek Komitesi Üyeleri, Ahmet
Erkan ailesi, Borsa personeli katıldı.

23.10.2019 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası Antalya'da düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarına (YÖREX)
katılım sağladı. Fuarda Borsayı temsilen; Yönetim Kurulu Üyeleri Vedat Arslan, Nihat Yılmaz, Meclis Divan
Katibi Nuri Köseoğlu, 7.Meslek Komitesi Üyeleri İbrahim Süvari, Yunus Kopsalı, Şerafettin Bayraktar, Özel
Kalem Müdürü Semih Kınalı ve STB Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürü Hediye Özmen hazır bulundu.

24.10.2019 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası Yöresel Ürünler Fuarı'na İlimizin borsa bazında en önemli
ürünlerinden olan "Süpürgecilik ile katıldı. Fuarda el emeği ile işlenen süpürgelerin tanıtıldığı stantta süpürge
ustaları da bunun imalatını yapmaları ile son derece dikkat çekti. TOBB Başkanı Ritat Hisarcıkhoğlu ve
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır başta olmak üzere birçok ünlü isim STB'nin standını ziyaret ederek
bilgi aldı.

.

24.10.2019 Tarihinde, YÖREX fuarı kapsamında Antalya'da bulunan STB standında Yönetim Kurulu Üyesi
Nihat Yılmaz Demirören Haber Ajansı' na (DHA) Coğrafi işaretli süpürgemiz hakkında röportaj verdi.

24.10.2019 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası ev sahipliğinde, Hendek Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen
Tarım Hayvancılık Makinaları Teknolojileri ve Yem Fuarı, açılışı gerçekleşti. Açılışta Sakarya Ticaret Borsasını
temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Meclis Başkanı Avni Uçar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Nizamettin Sarı, Yönetim Kurulu Üyeleri Serkan Kayınova, Ali Fuat Alaylı, Meclis Üyesi Ayhan Akman, Genel
Sekreter Yasemin Arıkan ve görevli Borsa personeli hazır bulundu.

24.10.2019 Tarihinde, Tarım Hayvancılık Makinaları Teknolojileri ve Yem Fuarı, ikinci gününde "Teke, Koç ve
Buzağı Güzellik Yarışması" düzenlendi Buzağı güzellik yarışmasında Simental Irkı üçüncüsü ödülünü Sakarya
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Merhum Ahmet Erkan'ın oğlu Burak Erkan tarafından, ikinciye
Sakarya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Avni Uçar ve birinciye ise Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Adem Sarı ödülünü takdim etti.

28.10.2019 Tarihinde, 6.Meslek Komitesi (Çeşitli Gıda Maddeleri) ve 7.Meslek Komitesi (Süpürge İmalatı ve
Toptan Ticareti) Borsamız hizmet binasında komite toplantıları gerçekleşti.

16.11.2019 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Nizamettin Sarı üye memnuniyeti kapsamında Meteler Tarım firması sahibi Cevdet Mete'ye ve
Hasbil Tarım firması sahibi Habil Genç'e ziyarette bulundu.

20.11.2019 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Nizamettin Sarı üye memnuniyeti kapsamında İpek Fındık, Alkan Fındık, Emka Tarım, Hensa
Tarım, Gürsu Kayışoğlu Tarım, Pelinler Fındık, Yıldız Ticaret ve Kayışoğlu Ticaret firmalarına ziyarette
bulundu.

06.12.2019 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı üye memnuniyeti
kapsamında, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ali Fuat Alaylı, Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Kayınova ve
4.Meslek Komitesi Başkanı Rüstem Akkoyun ile birlikte Erenler Patates Halinde bulunan Arapoğlu Ticaret,
Burla Ticaret, Has Gıda, Kaçmaz Ticaret, Kayınova Ticaret, Narmar Ticaret, Özmen Gıda, Sakarya Murat Gıda
ve Yiğit Ticaret firmalarına ziyarette bulundu.

20.12.2019 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Nizamettin Sarı üye memnuniyeti kapsamında İpek Fındık, Alkan Fındık, Emka Tarım, Hensa
Tarım, Gürsu Kayışoğlu Tarım, Pelinler Fındık, Yıldız Ticaret ve Kayışoğlu Ticaret firmalarına ziyarette
bulundu.

31.12.2019 Tarihinde, Borsamız Yüksek İstişare Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Başkanlığında
toplanmış olup Borsamızın stratejik planında yer alan projelerimiz ve 2019 yılı içerisinde gerçekleşen faaliyetler
hakkında kurula bilgi verilmiştir.

1.8. KALİTE



Sakarya Ticaret Borsası Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için yasalar
çerçevesinde faaliyetlerini 2008 yılından buyana TS EN ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi
standardına uygun olarak kaliteden ödün vermeden zamanında ve istenilen şartlarda yapmayı
sağlamaktadır. 2017 Yılı içerisinde, Sakarya Ticaret Borsası ISO 9001-2015 Yönetim Sistemi
belgesini almaya hak kanan ilk Borsalar arasındadır.

18.04.2019 Tarihinde, Türk Standartları Enstitüsü tarafından Borsamız hizmet binasında ISO 9001:2015
Kalite Yönetim Sistemi denetimi gerçekleştirildi.

11.09.2019 Tarihinde, Türk Standartları Enstitüsü Denetmeni Abdulkadir Öncel tarafından Borsamız hizmet
binasında ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi denetimi gerçekleştirildi.

2.1. İLETİŞİM AĞI

11.01.2019 Tarihinde, Ak Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce ve beraberindeki heyet
Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı'yı ziyaret etti.

07.02.2019 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Avni Uçar ve Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Ahmet Erkan Kocaali Kaymakamı Alper Balcı'yı makamında ziyaret etti.

13.02.2019 Tarihinde, Yönetim Kuurlu Başkan Yardımcıları Ahmet Erkan ve Nizamettin Sarı, Yönetim Kurulu
Üyeleri Serkan Kayınova, Nihat Yılmaz, Vedat Arslan Sakarya Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama okuluna
ziyarete bulunarak okul aile birliğindeki anneler ile bir araya geldi.

12.03.2019 Tarihinde, Ziraat Odaları Kongresine Borsamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ahmet Erkan katılım sağladı.

17.04.2019 Tarihinde, Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı “Ulusal Fındık Çalıştayına” katılım sağladı.

24.04.2019 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri 31 Mart yerel seçimleri sonrasında
Belediye Başkanlarını ziyaret etti. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve Erenler Belediye Başkanı Fevzi
Kılıç'ı makamında ziyaret eden Yönetim Kurulu Üyeleri başarılar dileyerek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

24.04.2019 Tarihinde, , Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri, Arifiye Belediye Başkanı İsmail
Karakullukçu ve Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde
bulundu.

25.04.2019 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Avni Uçar, Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı
ve Yönetim Kurulu Üyeleri 31 Mart yerel seçimleri sonrasında Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
Yüce'yi makamında ziyaret etti.

30.04.2019 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun 23 Nisan kutlama
etkinliklerine Yönetim Kurulu ve Personel olarak katılım sağlandı.

07.05.2019 Tarihinde, STB Başkanı Adem Sarı Şehit Aileleri İftarına katılım sağladı.

27.05.2019 Tarihinde, 7.Grup Üyelerimizin düzenlediği İftar yemeğine, Meclis Başkanı Avni Uçar, Yönetim
Kurulu Üyeleri Nihat Yılmaz, Vedat Arslan, Serkan Kayınova ve 7.Grup Meslek Komitesi üyelerinden Nuri
Köseoğlu katılım sağladı.

26.06.2019 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri Meclis Başkanı Avni Uçar ve Yönetim
Kurulu Başkanı Adem Adem Sari Başkanlığında Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya 'yı makamında ziyaret
etti.

19.07.2019 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi Ali Fuat Alaylı, Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat Yılmaz ve Vedat Arslan Samsun Ticaret
Borsası’nı ziyaret etti.

20.07.2019 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi Ali Fuat Alaylı, Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat Yılmaz ve Vedat Arslan TOBB Yönetim
Kurulu Üyesi ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaret etti.

20.07.2019 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi Ali Fuat Alaylı, Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat Yılmaz ve Vedat Arslan Ünye Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu ve Fatsa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Feyzioğlu'nu ziyaret etti.

27.08.2019 Tarihinde, MHP Sakarya Millet Vekili Muhammed Levent Bülbül, Yönetim Kurulu Başkanı Adem
Sarı’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette;Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nizamettin Sarı, Yönetim Kurulu
Üyeleri Nihat Yılmaz, Serkan Kayınova ve Genel Sekreter Yasemin Arıkan hazır bulundu.

16.09.2019 Tarihinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Vekili ve Kocaeli Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu STB Başkanı Adem Sarı'yı ziyaret etti.

27.09.2019 Tarihinde, Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
üyelerine ziyarette bulundu.

16.10.2019 Tarihinde, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Sakarya Şubesi Başkanı Engin Tumbaz
başkanlığındaki heyet Yönetim Kurulu Başkan Sarı’yı ziyaret etti. Ziyarette, Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Nizamettin Sarı, Yönetim Kuru Sayman Üyesi Ali Fuat Alaylı, Yönetim Kurulu üyesi Nihat Yılmaz
ve Serkan Kayınova ve hazır bulundu.

28.12.2019 Tarihinde, Ticaret Borsaları Konsey Başkanı ve Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Çevik ve beraberindeki heyet Sakarya Ticaret Borsası'nı ziyarette bulundu.

2.2. POLİTİKA VE TEMSİL

23.01.2019 Tarihinde, Türkiye Ekonomi Şurası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili Bakanların katılımıyla TOBB
İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi. Düzenlenen ekonomi şurasına Sakarya Ticaret Borsasını temsilen Yönetim Kurulu
Başkanı ve Borsalar Konsey Başkan Yardımcısı Adem Sarı katılarak hazırlanan sorunlar raporunu karar alıcılara
sundu.

29.01.2019 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası (STB) ev sahipliğinde düzenlenen mini sektör tarım zirvesine
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli katılım sağladı. Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı,
Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan, Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat Yılmaz, Vedat Arslan Meclis Divan Katibi
Nuri Köseoğlu hazır bulundu.

01.02.2019 Tarihinde, Sakarya Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin de katılım sağladığı Adapazarı
Ziraat Odası Seçimlerine Borsamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Ahmet Erkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Arslan katılım sağladı.

12.02.2019 Tarihinde, Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı SATSO düzenlenen Sakarya İli Sorunları
toplantısına katılım sağladı.

25.02.2019 Tarihinde, Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde düzenlenen
İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Toplantısına katılım sağladı.

27.02.2019 Tarihinde; TOBB KGK ve GGK İcra Komitesi Seçimleri Borsamız hizmet binasında yapıldı.
Sakarya Ticaret Borsası İl İcra Komitesine Genç Girişimciler 1 Asil 1 Yedek üye, Kadın Girişimcilerden İcra
Komitesi için 1 asil 1 yedek üye seçildi.

12.03.2019 Tarihinde, Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Tarım Bakanlığı Bölgesel İstişare Toplantısına
katılım sağladı.

02.04.2019 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Merkezi (OÇEM) öncülüğünde 2 Nisan
Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen farkındalık yürüyüşüne, Sakarya Ticaret Borsasını
temsilen Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat Yılmaz, Vedat Arslan ve Borsa personeli katılım sağladı.

15.04.2019 Tarihinde, Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Ulusal Fındık Konseyi Toplantısına katılım sağladı.

03.05.2019 Tarihinde, TOBB 75. Genel Kurulu’na Sakarya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Avni Uçar,
Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ahmet Erkan, Nizamettin Sarı,
Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat Yılmaz, Vedat Arslan, Serkan Kayınova, Meclis Başkan Yardımcısı Serdar Koç,
Genel Sekreter Yasemin Arıkan ve Özel Kalem Müdürü Semih Kınalı katılım sağladı.

05.05.2019 Tarihinde, Düzce Ticaret Odasının ev sahipliğinde 13 Oda ve Borsanın katılımıyla düzenlenen
Bölge İstişare Toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı katılım sağladı.

31.05.2019 Tarihinde, Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı SATSO ‘ nun 101. yıla özel düzenlemiş olduğu
Fotoğraf Yarışması ödül törenine katılarak dereceye giren Fotoğrafa Borsa Özel Mansiyon ödülü takdim etti.

04.06.2019 Tarihinde, Sakarya Valiliği koordinesinde gerçekleşen bayramlaşma törenine Sakarya Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan, Yönetim Kurulu Üyeleri
Nihat Yılmaz ve Serkan Kayınova katılım sağladı.

13.06.2019 Tarihinde, Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, SATSO da gerçekleşen Sakarya Şehir Hafızası
web platformuna katılım sağladı.

20.07.2019 Tarihinde, Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Ordu da yapılan Ulusal Fındık Konseyi Genel
Kurulu toplantısına katılım sağladı.

30.07.2019 Tarihinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kısa, orta ve uzun dönem stratejilerinin belirlenmesine
katkı sağlamak ve Türkiye'nin en geniş katılımlı sektör istişare platformu olması hedeflenen III. Tarım Orman
Şurası için Sakarya Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Ali Coşkun Konferans
Salonunda Sektör/Paydaş/Kurum Ön Hazırlık Açılış Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Yönetim Kurulu
Başkanı Adem Sarı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nizamettin Sarı katılım sağladı.

11.08.2019 Tarihinde, İlimizdeki geleneksel bayramlaşma programı bu yıl Valiliğimiz koordinesinde 15
Temmuz Demokrasi Meydanında (Kent Meydanı) gerçekleştirildi. Bayramlaşmaya Sakarya Ticaret Borsası
adına Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Kayınova katılım sağladı.

26.09.2019 Tarihinde, Meclis Başkanı Avni Uçar, Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Yönetim Kurulu Üyeleri
Nihat Yılmaz, Serkan Kayınova, Serdar Koç ve Genel Sekreter Yasemin Arıkan Müşterek Oda Borsa İstişare
Toplantısına katılım sağladı.

16.10.2019 Tarihinde, Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek amacıyla Sakarya’daki TOBB'a bağlı Oda ve
Borsalar öncülüğünde meslek kuruluşları ve iş dünyası temsilcileri bir araya gelerek bir basın bildirisi yayınladı.
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşen basın bildirisine Sakarya Ticaret Borsası adına Yönetim Kurulu
Başkanı Adem Sarı, Genel Sekreter Yasemin Arıkan ve Özel Kalem Müdürü Semih Kınalı katılım sağladı.

31.10.2019 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve Yönetim Kurulu Üyesi
Serkan Kayınova, hayata geçirilmesi planlanan “Uygulamalı Tarım Okulu” projesini T.C. Milli Eğitim
Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’i ziyaret etti.

31.10.2019 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve Yönetim Kurulu Üyesi
Serkan Kayınova, Bölgesel Haller Kanun Tasarısı ve pilot uygulama illeri içerisinde ilimizin de olması için
T.C. Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sn. Sezai Üçırmak’ı ziyaret etti.

27.11.2019 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası ile birlikte İş Geliştirme Toplantısı düzenlemek üzere Sakarya'da
bulunan Tanzanya Ankara Büyükelçisi Prof. Elizabeth K.Kiondo; Sakarya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Avni
Uçar, Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Sakarya Valisi Sn Ahmet
Hamdi Nayir’ı ziyaret etti.

27.11.2019 Tarihinde, İş geliştirme görüşmeleri yapmak üzere ilimizde bulunan Tanzanya Ankara Büyükelçisi Prof.
Elizabeth K.Kiondo Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti.

28.11.2019 Tarihinde, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondo, Sakarya
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve yönetim kurulu üyeleri SUBÜ Rektörü Prof. Dr.
Mehmet Sarıbıyık'ı ziyaret etti.

28.11.2019 Tarihinde, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondo, Sakarya
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem Yüce’yi ziyaret etti.

28.11.2019 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Âdem Sarı, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti ile iş birliği
geliştirilmesi adına Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Büyükelçisi Prof. Elizabeth K. Kiondo ve beraberindeki
heyeti Hendek’te misafir etti. Ardından Kaymakam Halil İbrahim Acır ve Ticaret Borsası Başkanı Âdem Sarı
ve beraberindekiler Fabrikaları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

21.12.2019 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ali Fuat Alaylı ve Yönetim
Kurulu Üyesi Serkan Kayınova Devrek Ticaret ve Sanayi Odasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı
Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile gerçekleşen İstişare Toplantısına katılım sağladı.

2.3. BİLGİ DANIŞMANLIK VE DESTEK

24.02.2019 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası Meclis Üyeleri TOBB'da düzenlenen bilgilendirme toplantısına
katılım sağladı.

08.03.2019 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası 5.Meslek Grubu (Kuru Ve Sert Kabuklu Meyvelerin Top.Tic.)
Muğla Milas'ta düzenlenen Farmers’Fair-Güney Ege 10. Uluslararası Gıda ve Hayvancılık Fuarı'na katılım
sağladı.

13.03.2019 Tarihinde, TV 264'te düzenlenen Ekonomi Pusulası programına, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Adem Sarı, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün ALTUĞ, Sakarya Çalışma ve İş Kurumu
İl Müdürü Tekin KAYA ve Sosyal Güvenlik İl Müdürü Erhan ÇAVUŞ’un katılımıyla "İstihdam Seferberliği
2019" anlatılarak vatandaşlar ve firmalar İstihdam Teşvikleri konusunda bilgilendirildi.

27.03.2019 Tarihinde, İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında Borsamız Hasan Uyar Konferans Salonunda
Sosyal Güvenlik İl Müdürü Erhan Çavuş ve Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Tekin Kaya'nın
sunumları ile borsa üyelerine ve muhasebecilerine yönrlik İstihdam Teşvik Paketlerinin anlatıldığı bilgilendirme
toplantısı yapıldı.

27.03.2019 Tarihinde, Borsa Avukatı Erhan Dursun tarafından, Meclis Üyelerine Yönelik Kişisel verileri
Koruma Kanunu bilgilendirmesi yapılmıştır.

11.04.2019 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası; ilimizde Yerli Mısır tohumu kullanımının yaygınlaştırılması
amacıyla, önceliği üyelerine olmak üzere yerli mısır tohumu dağıtımına başladı.

15.04.2019 Tarihinde, Borsamız desteği ile düzenlenen Nisan ayı KOSGEB Girişimcilik Eğitimi başlangıç
toplantısı Genel Sekreter Yasemin Arıkan tarafından yapılmıştır.

22.04.2019 Tarihinde; Sakarya Ticaret Borsası 3.Meslek Grubu (Tahılların ve Baklagillerin Top.Tic.) ve
4.Meslek Grubu (Taze Sebze ve Meyvelerin Top.Tic.) Muğla Fethiye'de 9. Fethiye Tarım, Hayvancılık,
Seracılık, Gıda İhtisas Fuarına katılım sağladı.

25.04.2019 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası 7.Meslek Komitesi (Süpürge İmalatı Ve Top.Tic.) üyeleri Burdur
Teke Yöresinde düzenlenen 5.Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri Ve Yem Fuarına katılım sağladı.

13.05.2019 Tarihinde, Borsamız desteği ile düzenlenen Mayıs ayı KOSGEB Girişimcilik Eğitimi başlangıç
toplantısı Genel Sekreter Yasemin Arıkan tarafından yapılmıştır.

10.06.2019 Tarihinde, Borsamız desteği ile düzenlenen Haziran ayı KOSGEB Girişimcilik Eğitimi başlangıç
toplantısı Genel Sekreter Yasemin Arıkan tarafından yapılmıştır.

20.09.2019 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivalinin ilk günü festival
çerçevesinde açılış kahvaltısı organizasyonu ve Süs Bitkisinde Borsacılık Konferansı ile festivale paydaş olarak
destek sağladı.

11.10.2019 Tarihinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilisi Lütfiye Yiğit tarafından Borsa
Üyelerine Yönelik Kadına Şiddetle Mücadele Semineri verilmiştir.

27.11.2019 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası, Hasan Uyar Konferans Salonunda düzenlediği İş Geliştirme
Toplantısı'nda Borsa Üyeleri ve Tanzanya Büyük Elçisi Prof. Elizabeth K.Kiondo’yu bir araya getirerek,
Tanzanya tanıtım günü gerçekleştirdi.

28.11.2019 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası Antalya Expo Center'da düzenlenen Growtech 19. Uluslararası
Sera, Tarım Teknolojileri Ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı'nı ziyaret etti. Fuar kapsamında Antalya'da
bulunan STB Meclis Başkanı Avni Uçar, Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Nizamettin Sarı, Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Koç ve 2.Meslek Komitesi Üyesi Ruhi Avdan
Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır'ı ziyaret etti.

2.4. İŞ GELİŞTİRME VE EĞİTİM

26.03.2019 Tarihinde, Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Tekin
Kaya'nın katılımıyla, Sakarya Ticaret Borsası ile İŞKUR arasında “Girişimcilik Eğitim Programı” protokolü
imzalandı.

27.02.2019 Tarihinde, Sosyal Güvenlik Kurumu ve İş-Kur personeli tarafından Meclis Üyelerine yönelik
“İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Toplantısı” düzenlenmiştir.

15-16-17.04.2019 Tarihlerinde, Sakarya Ticaret Borsası Mali Destekler Yol Haritası Proje çalışmaları
kapsamında toplantılar gerçekleştirilerek, proje kapsamında üyelere bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

24.04.2019 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası Meclis Üyelerine borsamız meclis toplantı salonunda Enigma
Danışmanlık eğitmenlerinden Tuğba Ulu tarafından "Lider Yöneticiler Eğitimi" verildi.

01.08.2019 Tarihinde, Sakarya’da tarımın daha ileri bir seviyeye gelmesi için Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile
Sakarya Ticaret Borsası arasında işbirliği protokolü için görüşmeler yapıldı. Toplantıya Sakarya Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Yılmaz, Genel Sekreter Yasemin Arıkan ve Özel Kalem Müdürü Semih Kınalı
katılım sağladı.

24.09.2019 Tarihinde, Sakarya 2. Tarım Hayvancılık Teknolojileri ve Yem Fuarı Danışma Kurulu Sakarya
Ticaret Borsası’nda toplandı.

30.10.2019 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası Yönetici Eğitimleri kapsamında Eğitmen Ezgi Çağlar tarafından
Meclis Üyelerine “Kişisel İmaj ve İtibar Yönetimi Eğitimi” verildi.

06.11.2019 Tarinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Müdürü Yiğit Ateş tarafından Borsa Meclis ve Yönetim
Kurulu Üyelerine yönelik TOBB Tarım Hayvancılık bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

08.11.2019 Tarihinde, Coğrafi İşaret Bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya 7. Grup Üyeleri katılım
sağladı.

11.11.2019 Tarihinde, "Marmara ve Trakya Oda – Borsaları "Akreditasyon Çalışmaları Bilgilendirme
Toplantısına Akreditasyon Sorumlusu Zümran Cebeci, Eğitim Sorumlusu Burcu Akoğlu katılım sağlandı.

21.11.2019 Tarihinde, Körfez Ticaret Odası Genel Sekreteri Berat Nas, KYS Akreditasyon Sorumlusu Beyza
Soğuk Pınar Borsamıza Kıyaslama ziyaretinde bulundu.

22.11.2019 Tarihinde, Halk Sigorta Genel Müdürlüğü Yetkilisi Enis Emre Yaylak tarafından Borsa üyelerine
yönelik Devlet Destekleri Alacak Sigortası Sistemi bilgilendirme semineri verilmiştir.

03.12.2019 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası Antalya Expo Center'da düzenlenen Growtech 19. Uluslararası
Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı'nı ziyaret etti.

06.12.2019 Tarihinde, Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Programı 2. Sınıfı
öğrencileri Hayvan Yetiştiriciliği dersi ve Pazarlama Programı öğrencileri Pazarlama Yönetimi dersi kapsamında
Borsamızı ve Canlı Hayvan Borsamızı ziyaret etti. Öğrencilere ziyaretleri esnasında Borsamızın işleyişi, Canlı
Hayvan Borsası müzayedesi işleyişi hakkında Borsamız Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Yılmaz, Meclis Üyesi
Levent Ali Kobal ve Kenan Akcan, Genel Sekreter Yasemin Arıkan ve Canlı Hayvan Borsası İdare Amiri
Veteriner Hekim Samet Korkmaz bilgi verdi.

12.12.2019 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası (STB)ile Trabzon Ticaret Borsası (TTB) arasında “Kardeş Borsa”
Protokolü imzalandı… İmza törenine Sakarya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Avni Uçar, Yönetim Kurulu
Başkanı Adem Sarı, Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, Yönetim Kurulu Başkanı
Eyyüp Ergan ve her iki borsanın Yönetim Kurulu Üyeleri katılım sağladı.

18.12.2019 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depo ve Tarım Okulu Projesi için gerekli olan arazi
tahsisi için Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce biraya gelerek protokol imzaladı. İmza töreninde,
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nizamettin Sarı, Yönetim Kurulu Sayman Üye Ali Fuat Alaylı, Yönetim
Kurulu Üyeleri Nihat Yılmaz, Vedat Arslan ve Serkan Kayınova hazır bulundu.

23.12.2019 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsasında Üye eğitimleri kapsamında Dış Ticaret Uzmanı Tülay
Yılmaz'ın eğitmenliğinde Kobilerde Hibe ve Teşvikler Bilgilendirme eğitimi verildi.

2.6. SATIŞ SALONLARI VE LABORATUVAR

ADAPAZARI TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

Adapazarı Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, Adapazarı Ticaret Borsası faaliyetlerinden
tamamen bağımsız olarak çalışmalarını sürdüren ATB Laboratuvar Hizmetleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.
bünyesinde kurulmuştur. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel
Müdürlüğü’nden 07/07/2006 tarihinde Kuruluş İzin Belgesini; 04/08/2006 tarihinde de Çalışma İzin
Belgesini alarak faaliyetlerine başlamıştır.
Analiz kapsamını genişletmek ve ilimiz üreticilerinin analiz taleplerine cevap verebilmek amacıyla
çalışmalarına devam eden laboratuvarımız 30 Ocak 2008 tarihinde Kimya ve Mikrobiyoloji
Laboratuvarlarını da bünyesine katarak analiz portföyünü genişletmiş ve genişletmeye devam etmektedir.
Laboratuvarımız, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün,
“Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esaslarının
Belirlenmesine Dair Yönetmelik'e bağlı olarak çalışmalarını yürütmektedir.
Adapazarı Ticaret Borsası Özle Gıda Kontrol Laboratuvarı olarak iç pazarda global ve KOBİ işletmelerinin
ihtiyaç duydukları fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik gıda ve yem analizleri ile işletmelerde kullanılan
sularda mikrobiyolojik analizler gerçekleştirmek, ürünlerin uluslar arası standartlara uygunluğunun
saptanması yolu ile tüketici haklarının korunmasını ve

istihdam yaratılarak ülke ekonomisine yarar

sağlamak amacıyla analiz, eğitim, danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

2019 yılında laboratuvarımızda faaliyet kapsam genişletme çalışması yapılmamıştır.
01/03/2019 Tarihi Bakanlık denetiminde tespit edilen uygunsuzluğa ve 26-29 Eylül 2019 tarihli TÜRKAK
denetiminde tespit edilen uygunsuzluklara istinaden Faaliyet kapsamında yer alan analizlerde kullanılan
bazı metotların değişmesine bağlı olarak bakanlığa metot isim değişikliği başvuruları yapılmış olup ilgili
analizler için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
Faaliyet Kapsamında metot değişikliği yapılan analizler aşağıda verilmiştir.
Analiz Adı

Metodun Kapsadığı
Ürün/Ürün Grubu

Eski Metot

Güncel Metot

Reichert Meissl (RM) Sayısı
Tayini

Süt ve Süt Ürünleri (Tereyağı)

ISO 16649-3

TS 1331

Polenske Sayısı Tayini

Süt ve Süt Ürünleri (Tereyağı)

TS EN ISO 13720

TS ISO 1739

TS 4265

TS 4265-TS EN ISO
2450

TS 12000

TS 5000

TS 12000

TS 5000

TS 4962

TS EN ISO 3657

TS 4960

TS EN ISO 6320

TS 1607

TS EN ISO 662

TS 1605

TS EN ISO 660

TS 1728

TS 1728 ISO 1842

TS 1125

TS 1125 ISO 750

ISO 6888-1
ISO 18593

ISO 6888-1
ISO 6888-3
ISO 18593

Yağ Tayini
Rutubet Tayini
Tuz Tayini
Sabunlaşma Sayısı Tayini
Kırılma İndisi Tayini
Rutubet ve Uçucu Madde
Miktarı Tayini
Asit Sayısı ve Asitlik Tayini
Ph Tayini
Titre Edilebilir Asitlik Tayini

Süt ve Süt Ürünleri
(Dondurma)
Ekmek (Ekmek ve Ekmek
Çeşitleri
Ekmek (Ekmek ve Ekmek
Çeşitleri
Yağlar (Hayvansal ve Bitkisel
Yağlar)
Yağlar (Hayvansal ve Bitkisel
Yağlar)
Yağlar (Hayvansal ve Bitkisel
Yağlar)
Yağlar (Hayvansal ve Bitkisel
Yağlar)
Meyve ve Sebze Ürünleri (Yaş
Meyve ve Sebze)
Meyve ve Sebze Ürünleri (yaş
Meyve ve Sebze)

Koagülaz Pozitif Staphylococci
Gıda ve Swap Örneklerinde
(S. aureus ve diğer türler) Sayımı

Ayrıca mevcut kapsamımızda yer alan bazı metotlar yürürlükten kaldırılmış olup buna bağlı olarak Tarım
ve Orman Bakanlığı’na kapsamdan çıkarılma başvurusu yapılmıştır.
2019 Yılında Kapsamdan çıkarılan analizler
Analiz Adı
Ham Selüloz Tayini
Yağ Miktarı Tayini
Toplam Şeker Tayini
Escherichia Coli Tayini
Staphylacoccu aureus Sayımı
Toplam Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı
Listeria monocytogenes
Vibrio Cholerae Aranması
Vibrio Parahaemolyticus Aranması

Metodu Kapsadığı Ürün/
Ürün Grubu
Tüm Gıdalarda
Tahıl ve Tahıl Ürünleri (Arpa,
Buğday, Yulaf, Çavdar vb Un,
İrmik, Makarna vb
Gıda Ürünlerinde (Muz)
Tüm Gıda Ürünlerinde
Tüm Gıda Ürünlerinde
Tüm Gıda Ürünlerinde
Tüm Gıda Ürünlerinde
Su Ürünleri (Balık, Çiğ Balık)
Su Ürünleri (Balık, Çiğ Balık)

Faaliyet kapsamındaki
Standart
TS 4966
TS 4967
TS 1802-TS 9751
FDA/ BAM
FDA/ BAM
FDA/ BAM
OXOID RAPID TEST
FDA/ BAM
FDA/ BAM

Akreditasyon faaliyetleri açısından değerlendirildiğinde;
Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 26-29 Eylül 2019 tarihlerinde Akreditasyon yenileme
denetimi gerçekleştirilmiştir. Bu denetimde kapsam değişikliği talebi mevcut değildir. Mevcut kapsam
üzerinden denetim gerçekleştirilmiştir.
Deney Alanı – Deneyi
Yapılan
Malzemeler/Ürünler2

Kuru Meyveler

Sert Kabuklu Meyveler ve
Ürünleri

Yağlı Tohumlar ve Ürünleri

Mısır

Tahıl Ve Tahıl Ürünleri

Kırmızı Biber

Süt, Süt Tozu, Bebek
Maması

Deney Adı / Name of Test

Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası
standartlar, işletme-içi metodlar)

Aflatoksin B1 ve Toplam
Aflatoksin(B₁+B₂+G₁+G₂) Tayini
HPLC Metodu

İşletme içi metot- "ATB-T-01; Rev No:13"
(Rhone Diagnostic Aflaprep IFU- Ref No:
A29-P07.V1-Aplikasyon Metodundan
modifiye edilmiştir.)

Aflatoksin B₁ ve Toplam Aflatoksin
(B₁+B₂+G₁+G₂) Tayini
HPLC Metodu

İşletme içi metot- "ATB-T-01; Rev No:13"
(Rhone Diagnostic Aflaprep IFU- Ref No:
A29-P07.V1-Aplikasyon Metodundan
modifiye edilmiştir.)

Aflatoksin B₁ ve Toplam
Aflatoksin(B₁+B₂+G₁+G₂) Tayini
HPLC Metodu

İşletme içi metot- "ATB-T-01; Rev No:13"

Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin
(B₁+B₂+G₁+G₂) Tayini
HPLC Metodu

İşletme içi metot- "ATB-T-01; Rev No:13"
(Rhone Diagnostic Aflaprep IFU- Ref No:
A29-P07.V1-Aplikasyon Metodundan
modifiye edilmiştir.)

Aflatoksin B₁ ve Toplam Aflatoksin
(B₁+B₂+G₁+G₂) Tayini
HPLC Metodu

Aflatoksin B₁ ve Toplam Aflatoksin
(B₁+B₂+G₁+G₂) Tayini
HPLC Metodu

Aflatoksin M₁ Tayini
HPLC Metodu

(Rhone Diagnostic Aplikasyon Metodu"Wheat Extraction Method for Aflatoxin,
Zearalenone and Ochratoxin-Rhone IFU
A1.V1-Aplikasyon Metodundan Modifiye
edilmiştir.)

İşletme içi metot- "ATB-T-01- Rev No:10"
(Modifiye edilen Rhone Diagnostic
Aplikasyon Metodu-"Wheat Extraction
Method for Aflatoxin, Zearalenone and
Ochratoxin-Rhone IFU A1.V1-Aplikasyon
Metodundan Modifiye edilmiştir.)
AOAC 999.07

AOAC 2000.08
TS EN ISO 14501
(Süt ve Süt Tozu/ Bebek maması için
Metotların farklı olması nedeni ile
ayrılmıştır. Aşağıda belirtildiği şekilde)

Süt

Aflatoksin M₁ Tayini
HPLC Metodu

AOAC 2000.08

Süt Tozu, Bebek Maması

Aflatoksin M₁ Tayini
HPLC Metodu

TS EN ISO 14501

Deney Alanı – Deneyi
Yapılan
Malzemeler/Ürünler2

Deney Adı / Name of Test

Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası
standartlar, işletme-içi metodlar)

Yem ve Yem
Hammaddeleri

Aflatoksin B₁ Tayini
HPLC Metodu

AOAC 2003.02

Yem ve Yem
Hammaddeleri

Zearalenon (ZON) Tayini

İşletme içi metot- "ATB-T-194-Rev No:04"
(Rhone Diagnostic -Eası Extract
Zearelanone- Ref No: RP91/RP
90/V15:22.09.2014- Aplikasyon
Metodundan modifiye edilmiştir)

Büyükbaş Hayvan Yemi

Okratoksin A Tayini
HPLC Metodu

İşletme içi metot- "ATB-T-170- Rev
No:09""
(Modifiye edilen (Rhone Biopharm
Ochraprep P14/P14B-Ref No: A18-P14.V6
- Aplikasyon Metodundan modifiye
edilmiştir. )

Tahıl ve Tahıl Ürünleri

Okratoksin A Tayini
HPLC Metodu

AOAC Offical Method 2000.03

Gıda İşletmesinden Alınan
Çevresel Numuneler

Aerobik Koloni Sayımı

ISO 4833-1

Gıda İşletmesinden Alınan
Çevresel Numuneler

Koliform Bakteri Sayımı

ISO 4832

Gıda İşletmesinden Alınan
Çevresel Numuneler

Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı
(Staphylacoccus aureus ve diğer türler)

ISO 6888-1

Gıda İşletmesinden Alınan
Çevresel Numuneler

Salmonella Spp. Aranması

TS EN ISO 6579-1

Gıda İşletmesinden Alınan
Çevresel Numuneler

Listeria monocytogenes Aranması

TS EN ISO 11290-1

Gıda İşletmesinden Alınan
Çevresel Numuneler

Escherichia coli Sayımı

ISO 16649-3

Gıda

Aerobik Koloni Sayımı
Yayma Plak Tekniği

ISO 4833-1

Gıda

Escherichia coli Sayımı
Koloni Sayımı Tekniği

ISO 16649-2

Deney Alanı – Deneyi
Yapılan
Malzemeler/Ürünler2

Deney Adı / Name of Test

Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası
standartlar, işletme-içi metodlar)

Gıda

Koagülaz pozitif Stafilokokların Sayımı
(Staphylacoccus aureus ve diğer türler)

ISO 6888-1

Gıda

Koliform Bakteri Sayımı
Koloni Sayımı Tekniği

ISO 4832

HPLC Metodu

EMS Tekniği

Gıda

Listeria monocytogenes Aranması

TS EN ISO 11290-1

Gıda

Bacillus cereus Sayımı
Koloni Sayımı Tekniği

TS EN ISO 7932

Gıda

Küf ve Maya Sayımı
Koloni Sayımı Tekniği

ISO 21527-1
ISO 21527-2

Gıda

ISO 16649-3

Yem

Escherichia coli Sayımı
EMS Tekniği

Gıda

Enterobactericeae Sayımı Analizi

ISO 21528-2

Yem

Koloni Sayım Tekniği

Gıda Yem

Salmonella spp Aranması

TS EN ISO 6579-1

Gıda

Stafilakokal Enterotoksin Tayini
Elisa Metodu

r-Biopharm Rıdascreen Set TotalRecommended Fortification of food
sample

Çiğ Süt

Somatik Hücre Sayımı Analizi
Mikroskobik Yöntem

TS EN IS0 13366-1

Gıda

Escherichia coli O157 Aranması

TS EN ISO 16654

Su Ürünleri

Vibrio spp. (V. parahaemolyticus, V.
cholerae, V. Vulnificus) Aranması

ISO 21872-1

Gıda

Escherichia coli Sayımı

TS ISO 7251

Yem

EMS Tekniği

Gıda

Sülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri
Sayımı

Yem

Yem

ISO 15213

Koloni Sayım Tekniği
Deney Alanı – Deneyi
Yapılan
Malzemeler/Ürünler2

Deney Adı / Name of Test

Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası
standartlar, işletme-içi metodlar)

Gıda

Clostridium perfringens Sayımı

TS EN ISO 7937

Yem

Koloni Sayım Tekniği

Et ve Et Ürünleri

Pseudomonas spp. Sayımı

TS EN ISO 13720

Koloni Sayım Tekniği
Gıda İşletmeleri Kullanım
Suları

Enterokok Sayımı
Membran Filtrasyon Yöntemi

TS EN ISO 7899-2

Gıda İşletmeleri Kullanım
Suları

Escherichia coli ve Koliform Bakteri
Sayımı
Membran Filtrasyon Yöntemi

TS EN ISO 9308-1

Gıda İşletmeleri Kullanım
Suları

Koloni Sayımı

TS EN ISO 6222

Gıda

Ham Protein Tayini
Kjeldahl Metodu

ISO 1871
TS EN ISO 20483

Bal

Prolin Tayini

TS 13357

Spektrrrofotometrik Metot
Bal

Elektriksel İletkenlik Tayini

TS 13366

Bal ve Pekmez

HMF Tayini
HPLC Metodu

IHC (Bölüm 5.1)

Bal

Şeker Kompozisyonu (Fruktoz, Glukoz,
Sakkaroz ) Tayini
HPLC-RID Metodu

TS 13359

Bal

Diastaz Sayısı Tayini

IHC (Bölüm 6.1)

Bal

Serbest Asitlik Tayini

TS 13360

Bal

Kırılma İndisi ve Rutubet Tayini
Refraktometrik Yöntem

TS 13365

Bal

Suda Çözünmeyen Katı Madde Miktarı
Tayini

TS 3036

Deney Alanı – Deneyi
Yapılan
Malzemeler/Ürünler2

Deney Adı / Name of Test

Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası
standartlar, işletme-içi metodlar)

Kuru Yemişler

Rutubet Tayini

TS 1632 EN ISO 665

Badem

Asitte Çözünmeyen Kül Tayini

TS ISO 735

İç Fındık ve İç Ceviz

Asitte Çözünmeyen Kül Tayini

TS ISO 763

Yem ve Yem
Hammaddeleri

Ham Protein Tayini
Kjeldahl Metodu

ISO 1871
TS EN ISO 20483

Yem ve Yem
Hammaddeleri

Nişasta Tayini
Polarimetrik Metot

29955 Sayılı Resmi Gazete (Yemin Resmî
Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz
Metotlarına Dair Yönetmelik)

Yem ve Yem
Hammaddeleri

Rutubet Tayini

29955 Sayılı Resmi Gazete (Yemin Resmî
Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz
Metotlarına Dair Yönetmelik)

Yem ve Yem
Hammaddeleri

Ham Kül Tayini

TS ISO 5984

Yem ve Yem
Hammaddeleri

Ham Selüloz Tayini

AOAC 962.09

Yem ve Yem
Hammaddeleri

Ham Yağ Tayini

TS 6317

Tahıl ve Tahıl Ürünleri

Rutubet Tayini

TS EN ISO 712

Tahıl ve Tahıl Ürünleri

Kül Tayini

TS EN ISO 2171

Süt

Yağ Tayini

TS ISO 2446

Kuru Madde Tayini ve

TS 1018

Yağsız Kuru Madde Tayini

TS ISO 2446

Peynir

Yağ Tayini

TS ISO 3433

Peynir

Toplam Kuru Madde ve Rutubet Tayini

TS EN ISO 5534

Deney Alanı – Deneyi
Yapılan
Malzemeler/Ürünler2

Deney Adı / Name of Test

Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası
standartlar, işletme-içi metodlar)

Peynir

Klorür (Tuz) Tayini

TS EN ISO 5943

Süt

Potansiyometrik Yöntem
Tereyağı

Rutubet Tayini

TS EN ISO 5534

Kuru Madde Tayini ve

TS 1018

Yağsız Kuru Madde Tayini

TS ISO 2446

Ayran

Yağ Tayini

TS ISO 2446

Krema

Yağ Tayini

TS 1864

Krema

Kuru Madde Tayini ve

TS 1864

Ayran

Yağsız Kuru Madde Tayini

Yoğurt

Yağ Tayini

TS 1018
TS 1330

Böylece laboratuvarımız 2019 yılında analiz sayısı, validasyon / verifilasyon çalışmalarının tamamlanması
açısından son derece başarılı çalışmalar yapılmıştır.

SAKARYA TİCARET BORSASI CANLI HAYVAN BORSASI

SAKARYA TİCARET BORSASI CANLI HAYVAN BORSASI
SAKARYA TİCARET BORSASI CANLI HAYVAN BORSASI

2009 yılından buyana faaliyet gösteren Sakarya Hayvan Borsası, Sakarya olmak üzere Kocaeli, Düzce,
Bolu, Bilecik, Zonguldak, Bursa gibi çevre illerden gelen alıcı ve satıcılara hizmet vermektedir.
Sakarya Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsası Tarım bakanlığının çıkarmış olduğu yönetmelikler ve
yayınlamış olduğu genelgeler doğrultusunda yapılmıştır. Pazarımızda 44 adet kapalı büyükbaş hayvan
padoğu ,21 adet küçükbaş hayvan padoğu bulunmaktadır. Bu yapısıyla pazarımız 1200 büyükbaş ve 600
küçükbaş hayvanı barındırma kapasitesiyle hizmet vermektedir.20 adet aracın aynı anda indirme veya
bindirme yapmasına olanak sağlayan geniş rampası sayesinde alıcı ve satıcılar sıkıntı yaşamamaktadırlar.
Pazarımız içerisinde yönetmeliğe uygun olarak yapılan bir adet karantina ahırı, gübre çukuru
bulunmaktadır. Misafirlerimizin günlük olarak yeme içme ihtiyaçlarını karşılayabileceği sosyal tesis
bulunmaktadır.
Hayvan sayısı bakımından yoğun olan pazarımızda araçların düzenli bir şekilde park edebileceği 350
araçlık otopark bulunmaktadır. Tesis içerisinde 1400 metrekarelik müzayede salonu kurulmuştur.
Pazarımız güvenlik konusunda oldukça korunaklı olup, pazarımızda 3 güvenlik görevlisi çalışmakta ve 24
saat vardiyalı olarak pazarda görev yapmaktadır. Ayrıca müzayede binası haricinde 19 adet dış güvenlik
kamerası ile pazarın içi ve dışı 24 saat kayıt altına alınmaktadır.

2018-2019 Yılı Hayvan Borsası Değerlendirme Tablosu
YIL

2018

AYLAR

KÜÇÜKBAŞ

DEĞİŞİM ORANI %

2019
BÜYÜKBAŞ

KÜÇÜKBAŞ

BÜYÜKBAŞ

KÜÇÜKBAŞ

BÜYÜKBAŞ

OCAK

682

1746

705

1686

3,4%

-3,4%

ŞUBAT

643

2168

654

2042

1,7%

-5,8%

MART

0

0

684

1948

100,0%

100,0%

NİSAN

683

1756

692

1816

1,3%

3,4%

MAYIS

1632

2413

1512

2374

-7,4%

-1,6%

HAZİRAN

1438

2641

1368

2485

-4,9%

-5,9%

TEMMUZ

1318

2825

1280

2484

-2,9%

-12,1%

AĞOSTOS

1833

3118

1946

3674

6,2%

17,8%

EYLÜL

1321

2843

1214

2768

-8,1%

-2,6%

EKİM

1410

2902

1328

2614

-5,8%

-9,9%

KASIM

1083

2300

1068

2110

-1,4%

-8,3%

ARALIK

864

1908

794

1782

-8,1%

-6,6%

K.Baş: Küçükbaş B.Baş: Büyük Baş

2019 Yılı Aylara Göre Canlı Hayvan Girişi
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KAHVERENGİ KOKARCA [HALYOMORPHA HALYS (Stål, 1855) (HEMIPTERA:
PENTATOMIDAE)]: FINDIK İÇİN YENİ VE TEHLİKELİ BİR İSTİLACI TÜR
Prof.Dr. Celal Tuncer
Ondokuz Mayis Universitesi, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Samsun, Turkey
KAHVERENGİ KOKARCA (HALYOMORPHA HALYS) NIN ÖNEMİ
Küresel ısınma ve artan dünya ticareti ile birlikte ulaşımın kolaylaşması gibi faktörler başta olmak üzere pek çok
nedenden dolayı zararlılar çok sık biçimde Dünya üzerinde daha önce bulunmadıkları kıtalar ve ülkelere yayılış
göstermeye başlamıştır. Kısaca istilacı türler olarak anılan bu türler yayıldıkları yeni alanlarda bir yerleşme ve
üreme sürecinden sonra kısa süre içinde büyük salgılar yapabilmektedir. Bunlar arasında tarımsal zararlı olan
böcek türleri önemli bir yer işgal etmektedir. Ülkeler arasında canlı veya cansız en küçük maddelerin bile
ticaretinin yapılıyor olması, dolayısı ile uluslararası ticari faaliyetlerin artması karantinaya tabi zararlıların yeni
bölgelere taşınması açısından risk oluşturmaktır. Türkçe’de Kahverengi kokarca olarak isimlendirilen
Halyomorpha halys (Hemiptera: Pentatomidae) istilacı türler arasında en bilinen ve en zararlı olan türler arasında
yer almaktadır. Her yıl onlarca yeni zararlının bulaştığı ABD de bu tür ekonomik zarar ve önem bakımından en
önde gelen türlerin başında kabul edilmektedir. Kahverengi kokarca, Halyomorpha halys Uzak Doğu (Çin,
Japonya, Kore ve Tayvan) orijinli polifag bir zararlı olup kısa sayılabilecek bir zaman diliminde onlarca ülkeye
yayılım göstermiştir. Zararlı bugün doğal yayılma alanlarına ilaveten ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere
pek çok bölgeye yayılmış durumdadır. Diğer pek çok istilacı türde olduğu gibi bu zararlı da original bulunma
alanlarında çok önemli zarara sebep olmamakla birlikte yeni yayılma alanlarında büyük sorun olmaya
başlamıştır.
H. halys’in 300’ den fazla bitki türünde beslenebilen çok polifag bir zararlı olması yanında erginlerin uzun
mesafelere uçabilme yeteneğinde olması yayılışını kolaylaştırmaktadır. Zararlı ülkemizde ilk kez İstanbul’ da
kaydedilmiş olmakla beraber, ana ve sorun teşkil edecek bulaşmanın Gürcistan’a sınır olan bölgemizde
başlaması istilacı türlerin olası yayılış yolları hipotezi ile birebir uyumludur. Türkiye’ den Gürcistan’a geçiş
kapısı olan Sarp kapısında hergün iki ülke arasında yoğun bir araç ve insan trafiği görülmektedir.
Kahverengi kokarca yayılış gösterdiği ülkelerde bulaşmayı takiben ciddi bir sorun halini almıştır. Zararlının
elma, armut, şeftali kayısı gibi pek çok meyveye ilave olarak biber ve domates başta olmak üzere sebzelerde ve
çeltik ve buğday gibi hububat bitkilerinde ciddi zarar yaptığı bilinmektedir. Bu zararlının yayılış alanları, sorun
yarattığı ülkeler ve iklim istekleri göz önüne alındığında ilk aşamada ülkemizin Karadeniz bölgesi için, daha
sonra da bütün bölgelerimiz için değişen oranda risk yaratacağı görülmektedir. Kısa vade içinde en yüksek risk
altında olan ürünümüz fındık olarak gözükmektedir. Nitekim kahverengi kokarcanın yayılış gösterdiği ülkeler
arasında ABD, İtalya ve Gürcistan gibi fındık yetiştiren ülkelerdeki durum, fındığın önemli bir tehdit altında
olduğunu göstermektedir. Nitekim H. halys’in Oregon (ABD) de fındık üzerinde önemli bir zararlı haline geldiği
ve ciddi bir ürün kaybını ortaya çıkardığı tespit edilmiştir. Gürcistan da 2016 yılında fındık bahçelerinde H. halys
istilası sebebiyle İtalya ile benzer bir durum görülmüş ve ciddi ürün kayıpları yaşanmıştır. Fındık, ülkemizde
başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere 39 ilde, yaklaşık 700.000 ha alanda yetiştiriciliği yapılan stratejik bir
tarımsal üründür. Dünya fındık üretiminde yaklaşık %70’lik bir pay ile lider konumda olan ülkemiz yıllara göre
değişmekle beraber yıllık 2-2.5 Milyar dolarlık fındık ihraç etmekte ve yaklaşık 400.000 aile geçimini fındıktan
sağlamaktadır. Bu durum zararlının konukçuları arasında yer alan fındığa diğer ürünlere oranla özel bir konum
kazandırmaktadır.
Ancak polifag bir tür olan H. halys oluşturacağı zarar açısından fındık haricinde bir çok tarımsal ürünü de tehdit
etmektedir. Zararlının önemli kayıplara neden olduğu elma, armut, şeftali, kivi, mısır, domates, biber ve değişik
hububatlar ülkemizde geniş ölçüde yetiştiriciliği yapılan ürünlerdir. Dahası zararlının şimdilik genel anlamda
Karadeniz bölgesinde görülüyor olması, yayılışının bu bölge ile sınırlı kalacağı anlamına gelmemektedir.

Nitekim kahverengi kokarcanın diğer ülkelerdeki yayılışı incelendiğinde kısa süre içinde bütün ülkeye yayıldığı
görülmektedir. Zararlının potansiyel yayılış alanları ve ekolojik isteklerine göre hazırlanan risk haritası
incelendiğinde, özellikle Karadeniz bölgesi zararlı için çok uygun iklim koşullarına sahip olmakla beraber
Türkiye’ nin diğer bölgelerine de yayılması beklenmektedir.
Kahverengi kokarcanın genel olarak konukçu bitkilerinin meyvelerinde beslenmeyi tercih etmesi ekonomik
önemini artırmaktadır. Zarar gören ürünler zarar derecesine göre büyük oranda pazar değerini kaybetmekte veya
en azından büyük değer kaybına uğramaktadır. Yılda genelde iki döl vermesi, yumurta sayısı ve üreme gücünün
yüksek oluşu, ergin ve nimflerin her ikisinin de zarar yapabilme yeteneğinde oluşu, iklim koşullarına geniş
sayılabilecek bir hoşgörü göstermesi zararlı olma kapasitesini artıran unsurlardır.
Kahverengi kokarcanın halen ciddi sorun olduğu ülkelerde mücadele amacıyla yoğun ve yaygın uygulamalar
yapılmakta, diğer yandan ise soruna uzun vadeli olarak çözüm getirecek mücadele yaklaşımları üzerinde
durulmaktadır. Birçok ülkede ilk ve kısa vadeli önlem olarak kimyasal ve biyoteknik mücadele üzerinde
durulmuştur. Bu zararlıya karşı yılda 8-10 kez ilaçlamaya varan uygulamaların yanısıra toplanma feromonu
kullanılarak kitlesel tuzaklama çalışmaları da yapılmaktadır. Diğer yandan zararlının çok sayıda ve kitleler
halinde meskenlere ve binalara girip saklandığı yerlerde mekaniksel mücadele yöntemleri de uygulanmaktadır.
Ancak bu yöntemler kullanılarak mücadelede önemli bir başarı sağlanamamıştır. Zararlıyı yeni yayıldığı
ülkelerde kontrol altına alabilecek yerli doğal düşmanların etkinliği üzerinde yapılan çalışmalarda çok sayıda
faydalı tür belirlenmekle beraber bunların söz konusu zararlıyı kontrol etmede yetersiz oldukları görülmüştür.
Kalıcı, ekonomik ve uzun vadeli bir çözüm olarak birçok ülkede faydalı organizmaların ithalini içine alan
“Klasik biyolojik mücadele” üzerinde durulmaktadır. Bu amaçla zararlının anavatanı olan ülkelerden Çin’de
yapılan incelemelerde Trissolcus japonicus isimli arıcığın bu zararlıyı anavatanında yaklaşık % 80 oranında
parazitlediği ve kontrol altında tuttuğu görülmüş, laboratuvar koşullarında gerekli değerlendirmeler yapılmak
üzere Avrupa’ya getirilmiştir. Ancak ilgili ülkelerin faydalı organizmaların ithaline yönelik olarak son yıllarda
kabul ettikleri mevzuat son derece uzun bir sürece ihtiyaç duyduğundan henüz faydalı parazitoidin salımı
aşamasına gelinememiştir. Ancak bu arada ithali düşünülen Trissolcus japonicus isimli parazitoidin 2014 yılında
doğal olarak ABD ve 2018 yılında Avrupa’ya, 2019 yılında ise Kanada’ya geldiği tespit edilmiştir.
Sorun Türkiye bağlamında ele alındığında; zararlının halen Artvin dışındaki illerde yoğun popülasyonları
olmaması ve yayılışının durdurulması açısından kısa vadede kimyasal, mekaniksel ve biyoteknil mücadele ile
eradikasyon çalışmalarına başlanması gerekmektedir. Diğer yandan uzun vadeli ve kalıcı bir çözüm olarak
Trissolcus japonicus ‘un ithaline yönelik süreci başlatmak ve bu amaçla gerekli risk değerlendirme
çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Diğer yandan faydalı organizmaların ithali prosedürünün zaman alacağı
göz önünde tutularak “proaktif klasik biyolojik mücadele” yaklaşımı içinde kontrollü şartlar altında faydalı böcek
Trissolcus japonicus’ un kitlesel üretimi ile ilgili çalışmaları başlatmak da önem arz etmektedir.
KAHVERENGİ KOKARCA’NIN TANIMI

Şekil 1. H. halys’ in yumurtaları (solda) ve 1.dönem nimfleri (sağda)

Şekil 2. H. halys’in farklı nimf dönemleri

Şekil 3. H. halys ergin dişi (solda) ve ergin erkek (sağda)

Şekil 4. H.halys’ in Türkiye’de öngörülen biyolojisi
KAHVERENGİ KOKARC
H. halys’ in zararını başlıca ikiye ayırmak doğru olacaktır. Birincisi bitkiler üzerinde yapmış olduğu zarardır. H.
halys’ in hem erginleri hem de nimfleri beslendikleri bitkinin içine sindirim enzimleri salgılamakta ve bitki
özsuyunu emerek beslenmektedir. Meyvelerde beslenme sonucu anormal ve yaralanmış meyveler, renk değişimi
ve acılaşma meydana gelmekte, ürünler Pazar değerini önmli ölçüde yitirmektedir. Beslendiği meyve ve yaprak
yüzeylerinde oluşabilir ancak asıl zarar meyvelerin olgunlaşması sırasında görülür. İkinci olarak ise; erginler
sonbaharda kışlamaya çekilirken topluca ve bazen binlercesi aynı anda civardaki evlere ve binaların içine
girmektedir. Bu nedenle evlerde yaşayanlarda rahasızlık oluşturması ve pis koku çıkarmaları sebebiyle zararlı
olmaktadırlar). Hatta birçok ülkede zararlının fark edilmesi evlerden gelen bu şikâyetler sayesinde olmuştur.
Kahverengi Kokarca’ nın Fındıktaki Zararı: ABD, İtalya ve Gürcistan gibi ülkelerden gelen bilgiler Türkiye
fındık üretimi için oldukça endişe verici düzeydedir. Örneğin 2015-2017 yılları arasında Gürcistan’da fındık
üzerinde % 80’lere varan zarar gözlenmiştir. Benzer şekilde ABD ve İtalya’dada fındığın kahverengi kokarca
nedeniyle ciddi oranda zarar gördüğü bilinmektedir Zararlı birinci dönem nimfleri hariç tüm biyolojik evrelerinde
fındık üzerinde beslenebilmekte ve gelişmesini fındık üzerinde beslenerek tamamlayabilmektedir. Türkiye fındık
üretimi kalite yönünden zaten Kahverengi kokarca ile aynı familyaya ait olan diğer türlerin ve özellikle de

populasyonun yaklaşık % 85’ ini oluşturan Fındık yeşil kokarcası (Palomena prasina)’ nın yaptığı ciddi ölçüdeki
bir zarar ile uğraşmaktadır (Tuncer et al., 2005). Örneğin Fındık yeşil kokarcası’ nın Türkiye fındık üretim
alanlarında (2014-2016 yıllarında 16 ilde) sadece lekeli iç şeklinde ortalama % 7.5 civarında zarara uğradığı tespit
edilmiştir. Kahverengi kokarca fındıkta Fındık yeşil kokarcasına benzer biçimde zarar yapmakta, boş meyve
oluşumu, buruşuk meyve oluşumu ve lekeli iç şeklinde zarar ortaya koymaktadır. Her üç zarar tipi göz önüne
alındığında zararın yıllara göre değişmekle birlikte Gürcistan örneğinde olduğu gibi % 80’ lere çıkması söz
konusu olmaktadır. Zararlı erken gelişme döneminde boş meyve ve buruşuk meyve oluşumuna sebep olurken
daha sonraki dönemlerde lekeli (urlu) iç şeklindeki zararı meydana getirmektedir. Bu zararların oluşumu
değerlendirilirken zararlının meyve üzerinde açmış olduğu deliklerden giriş yapmayı sağlamsı ve/veya ağız
organları yoluyla meyvelere bazı sekonder patojen enfeksiyonlarını bulaştırıyor olma ihtimali de göz ardı
edilmemelidir. H. halys fındıkta P. prasina ile aynı şekilde zarar vermesine rağmen daha fazla döl vermesi ve
daha oburca beslenmesi nedeniyle fındık için yakın tehdit niteliğinde önemli bir zararlıdır.

Şekil 5. H. halys’ in fındıkta beslenmesi sonucu meydana getirdiği zarar tipleri: a) sağlam iç; b) boş meyve; c)
buruşuk iç ve d) lekeli iç
RİSK ALTINDAKİ DİĞER BAŞLICA KÜLTÜR BİTKİLERİ: Elma, Şeftali, Kayısı, Kivi, Kiraz, Nektarin,
Erik, Trabzon hurması, Badem, Üzüm, Üzümsü meyveler, Mısır, Fasulye, Soya, Biber, Domates, Bamya,
Buğday, Çeltik, vd.
KAHVERENGİ KOKARCA İLE MÜCADELE İÇİN EYLEM PLANI
H. halys istila ettiği bölgelere ilk etapta doğal düşmanlarından ari olarak taşındığından ve yerli doğal düşmanların
adaptasyonu zaman aldığından veya yetersiz kaldığından dolayı zararlı üzerinde biyotik baskı unsurları yeterince
oluşamamaktadır. Zira bu zararlı Uzakdoğu kökenli bir zararlı olmasına rağmen esas zararını istila ettiği yeni
bölgelerde yapmaktadır.
H. halys yen istila ettiği alanlarda doğal düşman baskısından kurtulmuş olarak belirli bir yerleşme ve çoğalma
sürecinden sonra yüksek populasyon teşkil etmekte ve salgın yapmaktadır. Bir zararlıya karşı mücadele etmek
için hali hazırda kabul gören yaklaşım “Entegre Zararlı Yönetimi” programının işleme konulmasıdır. Entegre
Zararlı Yönetimi programı zararlının biyolojisi de göz önüne alınarak en uygun dönemde mümkün olan bütün
mücadele yöntemlerinin birbirleri ile bir uyum sağlayacak şekilde ve yine mümkün olduğunca kimyasal
mücadeleyi son tercih olarak gören bir yaklaşımdır. Ancak zararlının yaşam stratejisi ve çoğu zaman da ilgili
zararlılar üzerinde mücadeleye yönelik yeterince bilimsel birikimin olmayışı maalesef kullanılabilecek mücadele
yöntemlerini sınırlandırmaktadır. Diğer yandan istilacı türlerin yayılışını durdurmak ve hatta eradike etmek için
bu genel yaklaşımın dışında bir yaklaşım göstermek mecburiyeti de doğmaktadır. H.halys için elde mevcut olan
bilimsel birikim değerlendirildiğinde mümkün olabilecek mücadele yöntemlerinin başlıcaları Mekaniksel
mücadele, Biyoteknik mücadele ve Kimyasal mücadele olarak ortaya çıkmaktadır. Zararlının yayılmaya devam
eden işgali bir tür olması göz önünde bulundurulduğunda ve maaliyet-etkinlik açısından değerlendirildiğinde,
Mekaniksel ve Biyoteknik mücadelenin mücadelede önemli bir yer işgal etmekle beraber zararlıyı kontrol
edebilecek yeterlilikte olmadıkları görülmektedir. Bu nedenle birçok ülkede bu önlemlere ilave olarak kimyasal
mücadelenin ağırlıklı olarak tercih edildiği görülmektedir. Diğer yandan bir ülkeye hemen her yeni bir işgalci tür
geldiğinde ve doğal düşman etkinlik/adaptasyonunda yetersizlik gözlendiğinde zararlılarla mücadele
uzmanlarının ilk aklına gelen etkin bir doğal düşmanın ithalinin hedeflendiği “klasik biyolojik mücadele”
yaklaşımıdır. Nitekim ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerinde H.halys ‘in risk analizi yapıldığında uzun vadeli,
kalıcı ve ekonomik bir çözüm olarak zararlının etkili bir doğal düşmanının bulunup ithal edilmesi seçeneği

gündeme gelmiştir. Zira böylesine önemli, polifag ve tarımsal alanlarda yaklaşık 8-9 ay aktivite gösteren bir
zararlıya karşı mücadelenin yıl içinde çok sayıda ilaçlama yapılarak sürdürülmesi gerçekçi ve kabul edilebilir
gözükmemektedir.
1) ERADİKASYON SEÇENEĞİ VE KARARI?
Eradikasyon bir türün bir bölgeden planlanarak ortadan kaldırılmasıdır. Uluslararası karantina uygulamaları %
100 etkili değildir. İstilacı zararlı bir türün bulunmasıyla beraber onun surveylerle izlenmesi ve ortadan
kaldırılması önemli bir stratejidir. Geçmişte eradikasyon çalışmaları her zaman başarılı olmamamıştır ve bazen de
kamuoyunun buna karşı çıktığı da görülmüştür. Fakat düşük yoğunluğa sahip böcek populasyonlarının yapısına
yönelik yeni çalışmalara, oldukça etkili mücadele yöntemlerinin bulunmasına ve eradikasyon programlarının
biyoekonomik analizine bağlı olarak daha etkili bir survey ve eradikasyon programı geliştirmek fırsatı ortaya
çıkmıştır. Bu yeni gelişmelerle birlikte ortaya çıkan anahtar faktör yeni gelen türün doğal olarak ortadan
kalkmasını sağlayabilecek Allee etkisininden (Allee effect) yararlanmaktır. Allee eşiği, erkek ve dişi böceklerin
birbirlerini bulamayacakları bir yoğunluğun altına düşmesidir. Bu nedenle eradikasyon programlarının son bireye
kadar zararlıyı yok etmesi gerekmemektedir, Allee eşiginin altına düşen poplasyonların dışarıdan bulaşma
olmadığı sürece kendiliğinden yok olması beklenir.
GERDA veri tabanı; 672 eradikasyon girişiminin 508’ inde başarılı olunduğu, 120’ sinde başarısız oldunduğu ve
132’ sinde ise akibetin bilinmediğini ortaya koymuştur.
Zararlının Kontrol Altına Alınması (Mitigation): Bu yöntem eradikasyonu (zararlı istilacı türün tamamen ortadan
kaldırılması); yayılmasının engellenmesi veya istilacı türün popülasyonunun kabul edilebilir sınırın altına
düşürülmesini içine alır. Bir “mitigation” programında kritik basamak uygulamanın hedefinin belirlenmesidir.
Örneğin hedef istilacı türü tamamen eradike etmek mi yoksa belirli bir düzeyin altında tutmak mıdır? Eğer hedef
ikincisi ise hangi seviyede tutulacak ve burada kalması nasıl temin edilecektir. Ayrıca yönetim planı eyleme
geçmeden önce bu işin hangi coğrafik alanda yapılacağını tanımlamalıdır. Amaç üzerinde bütün paydaşlar
hemfikir olduğunda, amaca ulaşmak için gerekli olan araştırma, survey, mücadele yöntemlerinin tanımlanması,
uygulama ve uygulamanın izlenmesi aşamalarına geçilmelidir. İstilacı türün popülasyonunun hedeflenen alan
içinde tamamen eradike edilmesi en arzu edilen sonuçtur bazı durumlarda bunun mümkün olduğu (özellikle
küçük adalarda) görülmüştür. İstilacı türün bulaşması üzerinden ne kadar zaman geçerse eradikasyon maliyetleri o
kadar artacağından, istilacı tür görülür görülmez eradikasyon başlatılmalıdır. Bu ancak devle izni ile birlikte hızlı
eylem planı yapılmışsa, deneyimli ekip ve ekipman ile gerekli bütçe varsa yapılabilir.
Eradikasyon mekaniksel, kimyasal, habitat yönetimi ve biyolojik yöntemler ve bunların kombinasyonu gibi
değişik yöntemleri içerir. Eradikasyon başlangıçta yüksek maliyet gerektirirken, eğer başarılı olursa uzun vadeli
masraf yapmayı gerektiren diğer yöntemlere göre maliyetini daha hak eden bir yöntemdir. Diğer yandan son
kalan bireyleri ortadan kaldırmak oldukça maliyetli bir hal alabilir. Ayrıca buşalma yolları göz önüne alınarak
sınır kontrolleri, karantina, gibi önlemleri kullanarak yeniden bulaşmalara karşı önlem alınmalıdır. Gittikçe
yayılan bir zararlıya karşı eradikasyonun yüksek maliyeti nedeniyle potansiyel zararlı yayılmadan önce gerekli
kaynakların ayrılması lazımdır. Erken teşhis eradikasyonu daha mümkün hale getirir.
H.halys’e karşı yapılacak mücadeleyi kısa ve uzun vadeli mücadele olarak ikiye ayırarak ele almak yararlı
olacaktır. Kısa vadeli mücadele yöntemleri genelde zararlının eradike edilmesini, yayılmasını ve uzun vadede
doğal denge kuruluncaya kadar tarımsal alanlardaki zararını azaltmaya yönelik tedbirlerdir. Bunlar hem maliyet
hem de ekositemdeki dengeyi korumak açısından sürekli kullanılabilir değildir. Örneğin kimyasal mücadelede
olduğu gibi uzun vadede dayanıklılık sorunu, sekonder zararlıların ortaya çıkması ve doğal dengenin bozulup
diğer çevresel sorunlara yol açabilmesi gibi sakıncalara sahiptir.
2) KISA VADEDE UYGULANABİLECEK MÜCADELE YÖNTEMLERİ
Aşağıda verilen mekaniksel, biyoteknik ve kimyasal mücadele yöntemleri Eradikasyon amacıyla kullanılabileceği
gibi, eğer eradikasyon kararı alınmayacaksa da zararlı populasyonunu düşürmek ve yayılmasını engellemek
amacıyla kullanılabilecek yöntemlerdir.
2.1. Mekaniksel Mücadele: H.halys bölgelere göre değişmekle birlikte genellikle ekim ayından itibaren
havaların soğuması ile beraber kışlama yerlerine çekilmeye başlamaktadır. Erginlerin bir kısmı bahçelerde

kışlarken, bir kısım erginler daha sıcak olması ve ışığa doğru yönelmeleri nedeniyle başta evler olmak üzere depo,
hangar vb. yerlere doğru topluca hareket ederler. Erginlerin bir kısmı evlere girdiği gibi bir kısmı binaların
duvarlarındaki yarık çatlaklar ve çatılar gibi yerlerde gizlenerek kış uykusuna girerler. Bu gibi yerlerde erginler
süpürülerek veya elektrik süpürgesi ile emdirilerek toplanıp imha edilebilirler. Elektrik süpürgesi ile toplama
sonucu bir süre zararlının salgıladığı pis koku cihaz üzerinde kalabilir. Yaşam alanlarında pestisit kullanımından
genellikle kaçınılır. Diğer yandan bu tip meskenlerin pencere ve diğer açıklıklarından erginlerin girişini engellek
için buralara ince gözenekli sinek telleri monte etmek ve içeride ışık yanan binalrın pendere ve kapılarını kapalı
tutmak da önemli önlemlerdir.
2.2. Biyoteknik Mücadele: Bu amaçla genellikle zararlının toplanma amacıyla salgılamış olduğu feromonun
sentetik formlarının yer aldığı yapışkan tuzaklar kullanılmaktadır. Bu tuzaklardaki yapışkan levha genellikle
şeffaf plastikten yapılmadır. Ancak pirimit şeklindeki feromon tuzakları da bu amaçla kullanılabilir. Yerleşim
mekânlarının içinde feromon tuzaklarının yeterince etkili olmadığı da saptanmıştır. Bu güne kadar zararlıyı
cezbede birçok kimyasal bileşik tespit edilmekle beraber özellikle ergin erkekler tarafıdan salgılanan toplanma
feromonunu içeren (3S,6S,7R,10S)-10-11-epoxy-1-bisabolen-3-ol ve (3R,6S,7R, 10S)10,11-epoxy-1- bisabolen3-ol (PHER)’ in feremon sinerjisti methyl (2E,4E,6Z)-decatrienoate (MDT) ile kombinasyonu erginleri
yakalamada oldukça etkili bulunmuştur. Mevcut şartlarda kahverengi kokarcaya karşı feromon tuzakları hem
kitlesel tuzaklama hem de populasyonların izlenmesi amacıyla bir çok ülkede kullanılmaktadır. Ayrıca feromon
tuzaklarının kimyasal ilaçlarla birlikte kullanılmasından da bazı koşullarda olumlu sonuç alınmıştır.

Şekil 6. H.halys feromon tuzakları ve popülasyon izlenmesi
2.3. Kimyasal Mücadele: Kısa vadede kahverengi kokarcanın yayılış gösterdiği birçok ülkede mücadele ağırlıklı
olarak kimysal ilaçlar kullanılarak yapılmaktadır. Ancak kimyasal mücadele kısa ve uzun vadede bazı ciddi
sorunlara neden olmaktadır. Kimyasal mücadele yaparken karşılaşılan en büyük riskler zararlının direç kazanması
ve ilaçların besin zinciri içinde yaratacağı sorunlardır. Bunlara ilave doğal dengenin bozulması nedeniyle daha
önce zararlı olmayan bazı böcek türlerinin zararlı hale gelmesi de risklerden birisidir.
H. halys üzerinde bugüne kadar farklı gruplardan birçok kimyasal preparat test edilmiş olup bazıları sahada
kullanılmaktadır. Ancak birçok ülkede yoğun kimyasal mücadelye rağmen önemli bir başarı sağlanamamıştır.
Kahverengi kokarcanın doğada, 8-9 ay gibi uzun bir süre aktivite göstermesi, tarımsal alanlarda ise 5-6 ay
süresince görülmesi bunun yanısıra etkili oldukları tespit edilen kimyasalların etkinliklerinin kısa sürmesi aynı yıl
içinde çok sayıda ilaçlamayı gerektirmektedir. Bu durum zararlıyı baskılamak için başlangıç yıllarında tolere
edilebilse dahi çevre ve insan sağlığı ve maliyet yönünden uzun vadede sürdürülebilir değildir.
3. UZUN VADELİ MÜCADELE YÖNTEMLERİ
Biyolojik Mücadele: H. halys ile mücadelede mekanik, biyoteknik ve kimyasal yöntemler yetersiz kalmaktadır.
Ayrıca kimyasal mücadelenin kalıntı riski ve doğal denge üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı zararlı ile
mücadele araştırmacılar, biyolojik mücadele olanakları üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu bağlamda yapılan
çalışmalar incelendiğinde H. halys’in populasyonu üzerinde etkili birçok doğal düşmanın saptandığı
görülmektedir. Ancak bu çalışmaların genelinde predatörlerin etkinlik düzeyi düşük bulunurken en etkili biyolojik
mücadele unsurunun yumurta parazitoitleri olduğu görülmektedir.

Şekil 7. Biyolojik mücadelede kullanılan yöntemler
Klasik Biyolojik Mücadele: İstilacı bir zararlı türü daha önce bulunmadığı yeni bir bölgede sorun yarattığında
uzun vadeli bir mücadele için ilk akla gelen zararlının en etkili doğal düşmanını bulup, gerekli ön testleri
yaptıktan sonra ithal edilip doğaya salınmasıdır. Bu güne kadar klasik biyolojik mücadle ile 172 civarında zararlı
baskı altına alınmıştır. Klasik biyolojik mücadele uzun süreli etkili olması, ekonomik olması ve çevre dostu bir
mücadele yöntemi olması ile öne çıkmaktadır. Son 120 yıl içerisinde 196’dan fazla ülke ve adada 2000 istilacı
türe karşı 5000’ den fazla doğal düşman ithali teşebbüsü yapılmış ve çok nadiren olumsuz bir etki ile
karşılaşılmıştır. Yine de ithal doğal düşmanların gelmesinin çevre üzerinde meydana getirebileceği riskler göz
önünde bulundurulmaktadır. “International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM3)” bütün dünyada faydalı
türlerin ithal edilmesi için izlenmesi gereken süreci tanımlamaktadır. Faydalı böcek türü ithalinin en önemli
çevresel riski yerli organizmaların dağılım ve yoğunluğu üzerine etki etme ihtimalidir.
Kahverengi kokarcanın daha önce bahsedildiği gibi çok sayıda doğal düşmanı bulunmuştur. Ancak zararlının
anavatanı içinde yer alan Çin’de yapılan incelemelerde bunlar arasında en etkili olanın Trissolcus japonicus
olduğu görülmüştür. Klasik biyolojik mücadele için en uygun aday olarak görülen Trissolcus japonicus ‘un salımı
için gerekli ön çalışmaların yapıldığı ülkelerden ABD’ ye daha bu değerlendirme süreci tamamlanmadan bu doğal
düşman 2014 yılında kendiliğinden bulaşmıştır. Aynı durum İtalya ve İsviçre’de 2017 yılında, Kanada’ da 2019
yılında gerçekleşmiştir. T.japonicus’ un ekolojik ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş haritada, H.halys için de çok
uygun gözüken Karadeniz bölgesi aynı zamanda bu faydalı böceğin gelişimi için de en uygun şartlara sahip
gözükmektedir. Bu nedenle Türkiye için büyük risk taşıyan Kahverengi kokarcaya karşı en uygun biyolojik
mücadele etmeni olarak da T. japonicus gözükmektedir.
H. halys’in mücadelesi ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında biyolojik mücadele unsurlarıyla desteklenmeyen
kontrol uygulamalarının başarılı olmadığı, ilk aşamalarda istenmediği halde kimyasal mücadelenin tercih edildiği
görülmüştür. Ülkemizde de benzer bir durumla karşılaşmamak için bir an önce H. halys’in klasik biyolojik
mücadele seçenekleri üzerinde gerekli girişimlerin yapılması ve çalışmaların başlatılması gerekmektedir.

Şekil 8. Klasik biyolojik mücadelenin geçmişi ve sonuçları

Şekil 9. Klasik biyolojik mücadelenin avantajları

Şekil 10. Klasik biyolojik mücadelenin dezavantajları
SONUÇ
H. halys ülkemizde ilk olarak 2017 yılında tespit edilmiş olmakla beraber, kısa süre içinde Karadeniz
bölgesindeki bazı illerimizde yayılmaya başlamış ve özellikle Artvin ve Rize ilinde populasyon oluşturmaya
başlamıştır. Zararlı oldukça polifag olup başta fındık olmak üzere ülkemizdeki pek çok kültür bitkisi için yakın
bir tehdit konumundadır. ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkeye bizden önce yayılmış olması
ve bu ülkelerde mücadeleye yönelik pek çok çalışmanın yapılmış olması bir bakıma ülkemiz için şanstır.
Zararlının yaşayışı ve mücadelesine yönelik özellikle son 10 yıl içerisinde çok sayıda çalışma yapılmıştır ve bu
ülkemiz gibi zararlının yeni yayılmaya başladığı alanlar için önemli bir bilgi birikimi ve kaynak oluşturmaktadır.
Yoğun çalışmalara rağmen halen kullanılan Mekaniksel, Biyoteknik ve Kimyasal mücadele yöntemleri ile iyi ve
yeterli sonuç alındığını söylemek mümkün değildir. Diğer yandan zaralının klasik biyolojik mücadele yönemi ile
kontrol altına alınmasına yönelik de çok sayıda çalışma yapılmış ve iyi bir veri tabanı oluşmuştur. Zararlının
anavatanı olan Çin’de yapılan çalışmalar ile zararlıyı kontrol altına almada etkili olabilecek Trissolcus japonicus
isimli parazitoid arıcık tespit edilmiş ve Avrupadaki bazı laboratuvarlarda deneysel anlamda üretime başlanmıştır.
Zararlının ekonomik önemi dikkate alındığında bir an önce eldeki yöntemler kullanılarak zararlının yayılma ve
artışına yönelik tedbirler alınmalıdır. Kısa vadede eradikasyona yönelik olarak mekaniksel, biyoteknik ve
kimyasal mücadele yöntemleri uygulanır iken, proaktif bir yaklaşım ile olası bir klasik biyolojik mücadele
uygulaması için Trissolcus japonicus üzerindeki gerekli çalışmalara başlanmalıdır.
H. halys’in bulaşma yolları, yayılma hızı, yayılma gösterdiği ülkelerdeki zararı, mücadelede önemli bir aşamanın
kaydedilememiş olması ve ülkemizde yetiştirilen pek çok kültür bitkisinin bu zararlının başlıca konukçuları
arasında yer alması göz önüne alındığında daha önce karşılaşılan pek çok istilacı türe göre çok daha büyük bir risk
taşıdığı oldukça açıktır. Bu nedenle bu zararlıya karşı azami önem verilerek bir an önce gerekli önlemlerin
alınması acil ve zorunludur.

Doc.Dr. Turgut Kutlu
Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fak. Tarla Bitkileri Bölümü
TOPRAKSIZ TARIM
Topraksız tarım veya Topraksız yetiştiricilik toprağın bitkiye sağladığı imkanların, toprak dışında başka
materyaller kullanılarak bitkiye verilmesi yoluyla yapılan bir sistemler bütünüdür ve genellikle sera üretiminde
yaygın olarak kullanılmaktadır. Topraksız kültürde üretim bitki besin maddelerince zenginleştirilmiş durgun
veya akan su ortamı içerisinde veya bu çözeltilerin köke püskürtüldüğü besin eriyikleri ve yine besin eriyikleri
ilave edilmiş katı ortamlarda gerçekleştirilebilmektedir. Bu nedenle su ortamı kullanılarak yapılan yetiştiriciliğe
“su kültürü”(hidroponik), besin elementlerince zenginleştirilmiş katı ortamlarda gerçekleştirilmesine ise “katı
ortam kültürü” adları verilmektedir.
Topraksız kültürün sağlamış olduğu avantajlar ve dezavantajlar olmaktadır.
Bunlardan avantajlarına değinecek olursak;
-Toprak işleme, yıkama gibi masraflı işlemlere gerek yoktur.
-Tarımsal üretimi her türlü alanlarda yapma şansı vardır.
-Topraklı tarımda arazi farklılığından üretimde ve verimde farklılıklar oluşurken ,topraksız tarımda homojen
ortamlar ve istenilen koşullar yaratılabildiğinden üretim daha uniform olmaktadır.
-Topraksız tarımda , topraklı tarıma göre bitki besin maddelerinin kullanımı daha etkin ve ekonomiktir.
Bitkilerde su stresi problemi ortadan kalkar.
-Topraklı tarımda karşılan yumuşak ve kof meyve oluşumu gözlenmez.
-Topraksız kültür sera otomasyona uygundur. Sulama ve gübreleme otomatik olarak yapılarak işgücünden
tasarruf sağlanır.
-Topraksız kültürde bitki için ideal pH, tuzluluk,besin madde dengesi ve hava su oranı kolaylıkla
ayarlanabilir.
-Topraktan kaynaklanan hastalık ve zararlılar ve yabancı otlar sorunu yoktur.
- Ekim nöbetine gerek yoktur. .Bir üretimin ardından hemen yenisini başlatılabilir.
- Bitkisel üretimde erkencilik daha belirgindir.
Topraksız yetiştiricilikte gözlenen dezavantajları ise;
-Teknik bilgi ve donanım gerektirmesi
- bitki besleme ile ilgili komplike sorunların ortaya çıkma olasılığının olması,
-Bitkilerin pH, tuzluluk ve besin maddeleri konsantrasyonundaki değişimlerden daha hızlı etkilenmeleri.
-Fusarium spp.,Verticillium spp.,gibi hastalık yapıcıların topraksız kültürde daha hızlı yayılmaları.
Topraksız Yetiştiricilikte Katı Ortam Kültürü:
Katı ortam kültüründe "ortam" olarak kullanılabilecek materyaller;
İnorganik Yapıda Olanlar:
-Kum, Çakıl, Pomza taşı, cam yünü, perlit, Strafor Foam, Vermikülit, pomaza, zeolit, curuf, kayayünü
Organik Ortam Olarak Kullanılabilecek Materyaller:
Torf , Talaş , ağaç kabuğu, çeltik kavuzu, kompost, hindiztan
cevizi lifi, vs.
KATI ORTAM KULLANILARAK YAPILAN ÜRETİM TEKNİKLERİ
Yatak kültürü
Yatak kültüründe katı ortamın konulabileceği yataklar hazırlanır. Hazırlanacak yatakların derinliği 15-20 cm
ve genişliği ise 30-120 cm civarındadır.

Torba-Paket ve Saksı Kültürü
Bu üretim şeklinde katı ortam malzemesi veya karışımları ile doldurulmuş torba,paket,veya saksılarda
yetiştiricilik yapılmaktadır. Paketlerin ticari olarak üretilmiş olanları da satılabilmektedir. Bunlar gübre ihtiva
edenleri de bulunmaktadır. Genel anlamda ise besin maddelerince zenginleştirilmemiş agregatla (katı ortam
malzemeleri) dolu paket yada torbalar daha sonra bitkinin ihtiyacına göre besin eriyikleriyle sulanmaktadırlar.
Torbalar dikey olarak da kullanılabilmektedir. Bu nedenle Dikey ve yatay torba kültürü diye de adlandırma
yapılabilmektedir.

Katı ortam kültüründe sterile edilerek malzemelerin tekrar kullanımıyla üretim harcamaları düşürülebilir.
Torba kültüründe ideal ol an sulama şekli damlama sulamadır ve her torbada sılama yanında drenaj delikleri
de açılmalıdır Bu şekilde oluşacak tuz birikimi önlenmiş olur. Paket başına dikilecek bitki sayısı bitkinin
çeşidine ve torbanın büyüklüğüne bağlı olarak değişmektedir.
Torbaların yatay zemin üzerine yerleştiriliş ise “yatay torba kültürü”, tavana asılmış şekilde
konumlandırılmışlar ise ise “dikey torba kültürü” adını alır. Bu sistemde ayrıca bükülme PVC borular da
kullanılabilir, buna ise sosis kültürü denilmektedir

TOPRAKSIZ TARIMDA SU KÜLTÜRÜ
Topraksız tarımda suyun yetiştirme ortamı olarak kullanılarak yapılan üretim şekline su kültürü denmektedir.
Suyun açık veya kapalı bir devrede bulunması durumuna yani sirkülasyon durumuna bağlı olarak Durgun ve Akan
Su kültürü olarak tasnif edilmektedir.
Durgun Su Kültürü (Açık devre)
Durgun su kültürünün havalandırmalı ve havalandırmasız olmak üzere iki şekli vardır. havalandırmalı olan
sistem akvaryuma benzer bir sistem olarak bir pompa yardımı ile su havalandırılmaktadır. Bu sistemde 30 cm
derinliğinde tekne,küvet, veya tanklar kullanılabilir.

Akan su kültürü (Kapalı Devre)
Bu bitkisel üretim tekniğinde besin çözeltisi bitkisel üretimin yapıldığı kanallar içerisinden kök uçlarından
birkaç mm veya 4-5 cm gibi daha derin akıtılmaktadır
Besleyici film tekniği (NFT) , bitkilerin besin çözeltisi akıtılan polietilen kanallar içinde yetiştirildiği bir
hidroponik sistemdir. Bu sistemde eriyikleri kanal aktaran ve aktarılan eriyiği tekrar toplayan ve dönüşüm
tankına pompalayan kapalı bir sitemin tasarımına ihtiyaç vardır.
Aeroponic Yetiştiricilik
Bitkilerin çıplak kök sistemine, aralıklarla besin çözeltisinin sis halinde verilmesi esasına dayanan bir
kültürüdür. Fasılalı G enelde h e r 2-3 dakikada bir püskürtme uygulanır. Bu şekilde bitki kökleri hem nemini
korur h e m d e besin maddesi gibi gereksinimlerini karşılanır. Bu yetiştiricilik tekniğinde de bilgi ve tecrübe
gerektirir ve otomasyonu için sistem içerisinde modüler üniteler yer alır. Sistemin avantajı su ve gübre
kullanımında sağladığı tasarruftur.

Bahar Duygu KUBİLAY
Adapazarı Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı
Mikrobiyoloji Laboratuvarı/ Bölüm Sorumlusu
YAZ AYLARINDA BESİN ZEHİRLENMELERİNE DİKKAT
Gıda Zehirlenmeleri Hakkında Genel Bilgiler:
Havaların ısınmasıyla buzdolabında muhafaza edilmeyen, uzun süre açıkta bekletilen gıdalarda bulunan
mikroorganizmalar üreyerek zehirlenme riskini arttırırlar. Günümüzde yeterli hijyen koşullarında üretilmeyen ve
muhafaza edilmeyen gıdalar besin zehirlenmelerine yol açarak toplum sağlığını ve ülke ekonomisini olumsuz
yönde etkilemektedir.
Çoğu gıda zehirlenmesi olayına, hızla çoğalan bakteriler yol açar. Bazı bakterilerin sayısı, nem, yiyecek maddesi,
sıcaklık ve süre açısından uygun koşullar sağlandığında, bir taneden milyonlara yükselebilir(Çiğ balık, tavuk, süt
vb gıdalar yüksek oranda su içerdiğinden bozulmaları çok daha kolaydır). Ne kadar fazla bakteri mevcutsa,
hastalanma olasılığı o kadar yüksektir. Sağlık Bakanlığı verilerine göre her yıl yaklaşık 5 milyon kişi gıda
zehirlenmesinden dolayı mağdur olmakla birlikte, bunun sadece bir kısmı sağlık kuruluşlarına başvurmaktadır.
Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 'nün tahminlerine göre rapor edilen vakalar toplam sayının,
gelişmekte olan ülkelerde yalnızca %1 'i, gelişmiş ülkelerde ise %10 'u kadardır ve bu raporların büyük
çoğunluğu toplu zehirlenmeler ile elde edilmektedir.
Hastalık ve zehirlenmelerin ortaya çıkışında vücuda giren mikroorganizma veya toksin miktarı birinci derecede
önemli olmakla beraber, kişinin genel direnci ve beraber alınan diğer gıdalar da hastalanma veya zehirlenmelerde
etkili olmaktadır. Risk grubu yüksek olarak tanımlanan hamileler, bebekler, yaşlılar ve özellikle bağışıklık
sistemi zayıf olan kişilerde doğal olarak bu tip hastalanmalar ve zehirlenmeler çok daha fazla görülmekte, bunun
dışında genel olarak kabul edildiği şekli ile basit bir nezle dahi bu tip hastalıkların etkisinin artmasına neden
olmaktadır.
Gıda zehirlenmelerine sebep olan en önemli etkenlerden biri üretim, taşıma ve depolama sırasında gıdaya
bulaşan mikroorganizmalardır.
Gıda Mikrobiyolojisi :
Mikroorganizmalar, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük ve tek hücreli canlılardır. Bakteriler, mayalar,
küfler, algler ve protozoa temel mikroorganizmalardır.
Tek bir hücreden milyonlarcası çoğalarak koloni denilen ve çıplak gözle görülebilen yapılar oluşturur. Ekmeğin,
yoğurdun üzerindeki küfler, reçelin üzerindeki mayalar, sirkenin üzerinde toplanan sirke anası aslında koloni
denilen yapılardır.

Gıdalar bir veya daha çok mikroorganizma grubunu bir arada içerir. Bazıları gıda üretiminde kullanılırken
(örneğin; yoğurt, turşu, kefir gibi fermente ürünler) bazıları gıdalarda bozulmaya veya besin zehirlenmelerine
sebep olabilir. Bunlardan gıda kaynaklı hastalıklara sebep olanlar patojen olarak isimlendirilir.
Gıdalarda Bulunan Mikroorganizmaların Kaynakları:
Sağlam bitkiler (meyve ve sebzeler) ve hayvanların iç dokuları esasen sterildir. Ancak gıdalar işlemler sırasında
farklı tip mayalar, küfler, bakteriler gibi mikroorganizmalarla ve toksinlerle kontamine olurlar (bulaşma).
Mikroorganizmalar, üretimden tüketime kadar gıdalara temas eden doğal kaynaklardan ve dış kaynaklardan
bulaşabilir. Doğal kontaminasyon kaynakları bitkisel gıdalar için; meyve-sebzelerin yüzeyleri, birçok yumru
gövdeli bitkide (turp, soğan vb) bulunan gözenekler ve çevre, hayvansal gıdalar için ise hayvanların derisi,
tüyleri, sindirim sistemi vb dir. Ayrıca mikroorganizmalar gıdalara hava, toprak ya da sulamayla bulaşabilir.
Bulunan mikroorganizmaların sayısı ve türü gıdanın işlenmesi sırasında gösterilen hijyen derecesine göre
farklılık gösterir. Bu mikroorganizmaların tespitiyle hammaddenin/ürünün hangi şartlarında üretildiğine dair
bilgi sahibi olunur.
Gıda Kaynaklı Zehirlenmeler ve Belirtileri:
Gıda kaynaklı hastalıkların birçoğu patojen mikroorganizma veya onun ürettiği toksini içeren gıdaların
tüketilmesiyle oluşur. Besin zehirlenmesine sebep olan gıdaların bazen bozuk olduğu anlaşılırken bazen de
görünüş, koku, tat olarak herhangi bir anormallik izlenmeyebilir. Bu yüzden üretiminden ve uygun koşullarda
muhafazasından emin olmadığımız gıdaları tüketmemeliyiz.
En yaygın olarak bakteriyel gıda zehirlenmesine yol açan mikroorganizmalar arasında en önemlileri Salmonella
Spp., Campylobacter spp., Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, Clostridium spp.,
Escherichia coli O157, Shigella spp., Yersinia enterocolitica, Vibrio spp., Brucella spp. ve Aeromonas spp.
olarak bilinmektedir.
Gıda zehirlenmesi belirtileri, nedene bağlı olarak farklı farklı olabilir. Gıda zehirlenmesinin bu ilk belirtileri
genellikle bulantı, kusma, ishal ve karın krampları şeklindedir. Bu belirtiler, genellikle bakteri toksini vücuda
girdikten sonraki birkaç saat içinde hızlı bir şekilde görülmeye başlar. Buna karşın bu zehirlenme
belirtileri genellikle birkaç gün içinde kaybolur. Besin zehirlenmesi etkenlerinden biri olan stafilokok isimli
bakterinin salgıladığı "staphylococcal toksinler” ise genellikle sadece bir gün boyunca rahatsızlığa neden olur.
Bu sürenin sonunda vücut toksinlerden temizlenir ve belirtiler ortadan kalkar.
Besin zehirlenmesi belirtiler çoğu zaman çok şiddetli değildir ve birkaç gün sonra tedavi edilmese bile
kendiliğinden kaybolur. Fakat bazen şiddetli kusma, şiddetli ishal, kanlı ishal gibi ciddi ve belirgin bulgularla
birlikte seyreden ciddi bir zehirlenme söz konusu olabilmektedir. Şiddetli belirtilerin varlığında acilen bir sağlık
kuruluşuna başvurulması hayati bir öneme sahiptir.









Mutfaklarımızda Risk Oluşturan Durumlar:
Özellikle yaz aylarında oda sıcaklığında uzun süre bırakılan et, süt, balık vb ürünlerin kullanılması
Güvenliğinden emin olunmayan hammaddelerin kullanılması
Denetlenmeyen yerlerden alınan çiğ süt ve peynirlerin kullanılması ( pastörize, günlük süt kullanılmalıdır)
Çiğ et, tavuk ve balık için kullanılan kesme tahtasının sebze-meyveler için de kullanılması(iki ayrı kesme tahtası
tercih edilmelidir)
Ev yapımı konserveler(Ölümcül etkiye sahip Clostridium botulinum bakterisi açısından risk oluşturmaktadır)
Yapılan yemeklerin birkaç defa ısıtılarak tüketilmesi
Sebze ve meyvelerin etkili bir şekilde temizlenmeden kullanılması(sirkeli su gibi dezenfektan etkili malzemeler
kullanılabilir)
Yetersiz pişirme yapılan gıdaların tüketilmesi
Gıda Zehirlenmelerine Karşı Alınacak Önlemler:
Günümüzde gıda zehirlenmelerinin azalması için güvenli gıda üretimi ve gıda hijyeni konularına dikkat edilmesi
gerekmektedir. Güvenli gıda üretimi gıdaların fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak değerlendirilen etmenlerden
arındırılarak, üretim sırasında belirli kontrollerin yapıldığı uygulamalardır. Bu amaçla gıda üretimi sırasında ve
tüketiciye ulaşmadan önce güvenli olup olmadığına karar vermek için mikrobiyolojik analizler yapılmaktadır.
Yapılan analizler sayesinde gıdanın üretimi sırasında meydana gelebilecek mikrobiyal bulaşmalar tespit edilerek

önlenmekte ve giderilmektedir. Böylece gıda zehirlenmelerinin ve hammadde kayıplarının önüne geçilmesi
sağlanmaktadır.









Ayrıca;
Gıdaları soğukta saklamak,
Pişmiş gıdaları hızlı bir biçimde soğutmak,
Yeterli pişirmek ve ısıtmak,
Doğru çözdürme(Buzluktan çıkan gıdalar buzdolabının alt kısmında +4 derecede çözdürülmelidir. Özellikle çiğ
tavuk, balık gibi gıdalar kesinlikle oda sıcaklığında bekletilmemelidir)
Çapraz bulaşma(temiz-kirlinin bir arada bulunması)nın önlenmesi
Kaliteli hammadde kullanmak
Gıdaları raf ömründen daha uzun süre kullanmamak
Gıdaları çok fazla miktarda hazırlamamak vb
alınacak önlemlerden bazılarıdır. Tüm bu önlemler tüm mutfaklarda ve yemek fabrikaları, lokantalar gibi toplu
yemek hizmeti verilen yerlerde azami özenle uygulanmalıdır.
Gıda hijyeni ise, herhangi bir gıdanın temiz, bozulmamış yani içerisinde sağlığa zarar verecek herhangi bir
madde bulundurmaması ve hastalık etmenlerinden arındırılmış olması demektir. Gıda hijyeninin sağlanması
hazırlanacak yiyeceklerin ham maddelerinin satın alınmasından başlayarak dikkat edilmesi gereken bir süreçtir.
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Tarımsal Emtialarda Hedge İşlemleri ve 2019 Temel Görünümü
2018 yılı, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının etkisiyle tarımsal emtialar için negatif bir yıl oldu. Özellikle
ABD’nin Çin’e sattığı en önemli ürünlerden biri olan soya fasulyesinde ciddi değer kaybı izlendi. Yılın ikinci
yarısında bu etkinin daha çok öne çıktığı görüldü ve soya fiyatları 2008’den bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Talep tarafında ticaret gerginliği etkili olurken üretim tarafında da fiyatları destekleyecek önemli bir sorun
yaşanmadı. Ayrıca mevcut stok seviyelerinin de yüksek olması fiyatları baskılayan önemli faktörlerden biri
olarak etki etti.
Önümüzdeki aylarda fiyatlar üzerinde belirleyici olacak en önemli faktörlerden biri ticaret savaşındaki
gelişmeler, bir diğeri ise ABD’de ekim ve yetişme dönemindeki hava koşulları olacak. Hala devam eden
görüşmelerin sonucunda ABD’nin Çin’e uygulanacak olan gümrük vergisi artışından vazgeçmesi ve Çin’in daha
fazla ithalat yapma taahhüdü vermesi tarımsal emtia fiyatları için pozitif etki edecektir. ABD’de önümüzdeki
haftalarda başlayacak olan ekim döneminde hem hava koşulları hem de ekim miktarı önemli olacak. Geçen yıla
göre düşün fiyatlar nedeniyle özellikle soyada üretici daha az ekim yapmayı tercih edebilir. Yaz aylarında de
ürün durumunu olumsuz etkileyebilecek kuraklık gibi koşullar oluşursa fiyatların yönü yukarı çevrilebilir. Ancak
yüksek üretim ve sorunsuz bir üretim sezonu fiyatları baskılamaya devam edecektir. Bu durumda üreticiler fiyat
düşüşüne karşı koruma sağlamak için borsalarda işlem gören mısır kontratlarında işlem yapabilir. Borsa
kontratında satış yapmak, bir diğer deyişle kısa pozisyon açmak, fiyatların düşmesi halinde koruma
sağlayacaktır.

Hedge İşlemleri Nasıl Yapılır?
CME’de (Chicago Mercantile Exchange) işlem gören vadeli kontratlar tarımsal emtialardaki fiyat hareketliliğine
karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılabilir. Mısır, buğday, soya fasulyesi, soya küspesi, soya yağı kontratları
bu alanda en çok işlem gören kontratlar olarak öne çıkıyor. Kontratlar Türkiye saati ile yazın 03:00-21:15, kışın
04:00-22:15 arasında işlem görmektedir. Gün içinde yazın 15:45-16:30, kışın 16:45-17:30 arasında seans arası
verilmektedir.

08/03/2019 Kapanış Fiyatı (USD)
Kontrat Büyüklüğü
Nominal Değer (USD)
Teminat Miktarı (USD)*
Kaldıraç Oranı

Mısır
3,6425
5000 kile
(127 ton)
18.213
770
24

Buğday
4,3950
5000 kile
(136 ton)
21.975
1.380
16

Soya
8,9575
5000 kile
(136 ton)
44.788
1.930
23

Soya Küspesi Soya Yağı
303,7
0,2965
100 kısa ton 60000 pound
(91 ton)
(27 ton)
30.370
17.790
1.320
540
23
33

*Teminat Miktarı borsa tarafından değiştirilebilir.

Yukarıdaki tabloda kontrat detaylarını bulabilirsiniz. Örneğin 1 lot buğday kontratında aşağı ya da yukarı yönlü
hareketine yönelik pozisyon almak için ödenmesi gereken teminat 1.380 USD’dir. Alınan pozisyon 5.000 kile
yani yaklaşık 136 ton büyüklüğündedir. Nominal karşılığı ise yaklaşık 22.000 USD’dir. 1.380 USD karşılığı
22.000 USD değerinde bir pozisyon alınarak 1’e 16 oranında kaldıraç kullanılmış olur. Örneğin 4,30 USD
fiyattan alım yapılması ve 4,50 fiyattan satış yapılarak pozisyonun kapatılması halinde brüt kar = (4,504,30)*5.000 = 1.000 USD olarak hesaplanır.
Hedge amaçlı yapılacak işlemlerle fiziki piyasada oluşabilecek sert fiyat hareketliliğine karşı koruma
sağlanabilir. Örneğin bir mısır üreticisi hasat dönemi sonuna kadar fiyatların düşmesi sonucu daha az karla satış
yapmaktan endişe ediyorsa, vadeli mısır kontratlarında satış yaparak fiyat düşüşüne karşı koruma sağlayabilir.
Mevcut fiyatlarla açıklamak gerekirse, üretici 1 Mart tarihinde 3,90 USD fiyattan 1 lot Eylül vadeli mısır kontratı
satarak kısa pozisyon açar. Vade sonu 29/08/2019 olan bu kontratta fiyatların düşmesi halinde kar elde
edilecektir. Bir diğer ihtimal ise vade sonunda fiyatların yükselmesidir. Bu durumda ise üretici yaptığı borsa
işleminden zarar edecektir ancak piyasada daha yüksek fiyattan mal satacağı için kar edecektir. Özetle, üretici bu
işlemle birlikte satış maliyetini 3,90 USD fiyattan sabitlemiş olur.
KENTSEL TARIM, ÜRETKEN ŞEHİRLER
Çevre Yük. Müh. Serkan DURUKAN
SAÜ Çevre Mühendisliği Bölümü
Hızlı şehirleşme ve kentlerde artan nüfus gıda tedarik sistemlerine olan baskıyı her geçen gün arttırmaktadır.
Yenilenemeyen kaynaklara bağımlılık nedeniyle tüketici kentlerin uzun vadeli sürdürülebilirliği giderek daha
fazla sorgulanmaktadır. Şehirlerin sürdürülebilir kalkınma prensiplerine göre kendine yeterlilikleri konusundaki
kaygı, son yıllarda üretken şehirler oluşturma konusuna odaklanan araştırma çalışmalarını gündeme getirmiş ve
bu alanda hızlı gelişmeler yaşanmış ve halen devam etmektedir.Kentlerin içinde ve yakın çevresinde tarımsal
üretim yapılmasının temel nedeni yakın gelecekte gıda güvenliği riski ile mevsimsel veya geçici gıda tedariki ve
fiyat dalgalanmalarına çözüm oluşturmaktır. Kentsel tarım çalışmaları gıda güvenliğine sigorta olarak
görülmekle birlikte bu çalışmaların çevresel, sağlıksal ve sosyal faydaları da göz ardı edilemeyecek kadar
önemlidir. Kentsel tarım çalışmaları ayrıca kalkınmanın bir yöntemi olarak yoksulluğa, işsizliğe ve gıda
güvencesine yönelik pratik çözümler de sunmaktadır. Özellikle yoksul kesimin sağlıklı gıdaya erişimini
kolaylaştırmaktadır.

Birleşmiş Milletler Gelişim Programı’na (UNDP’ye) göre dünya genelinde 800 milyon insanın kentsel tarımla
uğraştığı bilinmektedir. Bunun yanı sıra dünya gıda ihtiyacının %20’si de kentsel tarım aracılığı ile
sağlanmaktadır. Örneğin Kanada Vancouver’da ev sahiplerinin %44’ü ve Toronto’da ev sahiplerinin %40’ı
kentsel tarım ile uğraşmaktadır. Küba’da 10 yıllık bir geliştirmenin ardından kentsel tarım ile Havana kentinin
gıda ihtiyacının yarısı kentsel tarım sayesinde karşılanmakta ve binlerce kişinin istihdamı sağlanmaktadır.

Son yıllarda giderek yaygınlaşmaya başlayan kentsel tarım, kısaca “şehir içi ve yakın çevresinde yapılan tarım”
olarak tanımlanabilir. Kentsel tarım, ülkemize de yabancı bir kavram değildir. Bostan ve bahçıvanlık
uygulamalarının günümüz koşullarına modernize edilmiş halidir. Sürdürülebilirlik en önemli argümandır ve
kentin atıl kaynakları ile atık malzemelerinin ve istihdamının kullanılması ön plana çıkmaktadır. Bu bakış
açısıyla Dünya Gıda Örgütü (FAO) kentsel tarımı “küçük alanlarda (çatı, balkon, bahçe, park, boş araziler)
mevsimlik sebze ve meyve tür ve çeşitlerinin üretimini yapmak, evcil hayvan yetiştirmek, öz tüketime, paylaşıma
ve yakın çevre satışına yönelik mesleki ve ticari olmayan küçük ölçekte bir etkinlik” olarak tanımlar. Genellikle
yatay yetiştirme tekniği kullanılmaktadır, fakat son yıllarda bina içi, konut, ofis ve çatılarda, bilgisayar kontrollü
dikey yetiştirme ortamları, saksı, konteyner ve büyütme kabinlerinde yetiştirme teknikleri ön plana çıkmaktadır.

Kentsel tarımın çevresel sürdürülebilirlik için birçok yararı bulunmaktadır. Kentsel tarım uygulamaları; yerel
gıda tedarikini arttırmak, tedarik zincirlerini ve ulaşım mesafelerini azaltmak, kent peyzajına katkı sağlamak,
kentsel yeşili artırmak, atıl alanların geri kazanılmasını sağlamak, bitkilerin fotosentez ve gölgeleme özellikleri
ile ısı adası oluşumunu azaltmak, yakıt tüketimini azaltarak kentin hava kalitesini iyileştirmek, yüzeysel su
akışını tutma ve toprak içine sızmasını arttırmak, şehirlerde biyolojik çeşitliliği artırmak, istihdam, eğitim ve
rekreasyon olanakları sağlamak, sosyal uyumu arttırmakve daha yeşil bir kent peyzajı ile kent halkına psikolojik,
duygusal ve sağlık açısından da yarar sağladığı için teşvik edilmektedir.
Özellikle büyükşehirlerde atık kontrolü ciddi bir problem haline gelmiştir. Gıda çölleri olarak tanımlanan tüketici
şehirler, gıda ve içerisindeki besinleri çok uzak mesafelerden ithal edip tükettikten sonra bunları katı atık ve atık
su kanalizasyon akıntıları ile besin maddeleri ve organik madde olarak deşarj etmektedirler. Kendi kendine
yeterli, sürdürülebilir şehirler, bu besin maddelerini kompost ve biyo-gübreler olarak özümseyerek, besin
maddeleri haline getirerek besin sistemine geri verebilir ve besin döngüsünün yenilenmesine katkıda bulunurlar.
Bu sayede sıfır atık prensibinin hayata geçirilmesine de destek verirler.

Kentsel Tarımdan Beklentiler
Kentlerin hızlı büyümesi, bütün dünyada kentsel yoksulluk ve kentsel gıda güvensizliği ile birlikte gitmektedir.
Dolayısı ile kentsel tarım uygulamaları yoksulluk ve kaliteli gıdaya erişime çözüm olarak düşünülmektedir.
Kentsel tarımda kısa süre zarfında, birim alandan fazla miktarda ürün verebilen bitkiler üzerinde durulmaktadır.
Bu nedenle en çok sebze grubu bitkiler tercih edilmektedir. Çünkü sebzelerin kısa bir üretim döngüsü vardır,
bazıları ekimden sonraki 60 gün içinde toplanabilir. Bu nedenle kent tarımı için çok uygundur. Kent bahçeleri,
kırsal alanlardan 15 kat daha üretken olma potansiyeline sahiptir. Sadece bir metrekarelik bir alan yılda 20 kg
gıda sağlayabilir. Kentsel sebze yetiştiriciliğinde nakliye, ambalajlama ve depolama masrafları yok denecek
kadar düşüktür. Üretilen taze ürünler ya evsel amaçlı tüketilir veya yakın çevre ile paylaşılır veya yakın çevreye
pazarlanır. Pazarlama zincirinde aracılar ortadan kalkar, hem üretici ve hem de tüketici için daha karlı olur.
Kentsel tarım, yoksul kadınlar ve diğer dezavantajlı gruplar için istihdam ve gelir sağlar. Sebze üretimi; üretim,
girdi temini, pazarlama ve üreticiden tüketiciye katma değer sağlamada her 100 metrekarelik alan için yeni bir iş
(istihdam) yaratabilir.



















Kentsel Tarımın Çevresel ve Ekonomik Faydaları:
Biyoçeşitliliği arttırır.
Yaban hayatı için habitat oluşturur.
Organik atıkların kompost olarak bitki yetiştiriciliğinde kullanılması, çöplüklere yönelik atık hacmini azaltır.
Kentsel tarım alanları ısı adası etkisini azaltmak, gölge sağlamak ve yüzey ısısını düşürmek suretiyle kent
iklimini doğrudan etkilemektedir.
Kentsel tarıma verilmiş kamu arazilerinin bitkisel üretimde kullanılması şehir için bakım maliyetlerini azaltır.
Gıda taşıma maliyetlerini azaltır.
Kentsel tarım tedarikçileri ile birlikte kentlerde istihdam artışı sağlar.
Kentsel tarım emisyon oranını düşürerek hava kalitesini yükseltmekte, sanayi ve yerleşim bölgelerinde toz ve
gürültüyü absorbe etmekte ve atık suyun değerlendirilmesini sağlamaktadır.
Geniş alanlarda erozyonun önlenmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması sağlamaktadır.
Kent peyzajını iyileştirir.
Atıl alanların kullanımını sağlar (çatılar, yol kenarları, boş alanlar).
Gıda üretiminin yanı sıra çatı bahçeleri, çatı dayanıklılığını arttırır, ısıtma-soğutma maliyetlerini azaltır.
Tarımda yeniden kullanım yoluyla atıkların ve atık suların arıtılması için fırsatlar yaratır.
Çarpan etkileri, tarımsal ekipman endüstrisi, ürün işleme tesisleri, restoranlar, mağazalar ve pazarlar gibi yeni
işletmeleri çekmek.
Yenilikçi yağmur suyu yönetimi ve su koruma tekniklerinin geliştirilmesi.
Şehir çiftçiliği pazar için mahallenin canlanmasına katkıda bulunur.
Kent tarımı, dünya gıdalarının yüzde 15-20'sini üretmektedir.
İnsan sağlığını olumlu etkiler.
Yetiştirilen ürünler
Kentsel tarım; farklı bitkisel ürün türlerinden (tahıllar, kök sebzeleri, yapraklı sebzeler, meyveler, mantarlar), ve
hayvanlar (kümes hayvanları, tavşanlar, keçiler, koyunlar, sığırlar, balıklar vb.) gibi gıda ürünleri, aromatik ve
şifalı bitkiler, süs bitkileri, ağaç ürünleri veya bunların kombinasyonlarını içerir. Kentsel tarımda genellikle daha
kolay bozulabilir ve nispeten yüksek değerli sebzeler ve hayvansal ürünler ile bunların yan ürünleri tercih edilir.
Genel olarak kentsel tarımdaki üretim birimleri, kırsal işletmelerden daha uzman olma eğilimindedir ve üretim
birimleri arasında değişimler gerçekleşmektedir.
Kentsel Tarımın Önündeki Engeller
Kentlerde yaşayan insanların çoğu bahçecilik becerilerine sahip değildir. Sebzelerde çeşitlilik çok fazladır ve
bunların ekolojik istekleri, yetiştiriciliğini her zaman optimize etmek kolay değildir. En büyük zorluk, toprağa
erişimdir. Kentli çiftçilerinin büyük çoğunluğualan yanında, alet ve ekipmanlara sahip değildir. Diğer bir konu
ise suyun bitki yetiştiriciliğine uygun olmamasıdır. Bitki yetiştiriciliğinde çok fazla su tüketilir ve kentlerde su
kırsal kesimden daha pahalıdır. Diğer yandan kentsel tarımı büyütmenin önündeki engellerin çoğu teknik değil,
politik nedenlerden kaynaklanmaktadır.

Kentsel Tarım Uygulama Çeşitleri
Günde kişi başına 300 gram sebze tüketimi baz alındığında yılda kişi başı 100 kg sebzeye ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu miktar sebze, kentsel tarım uygulamalarında geliştirilen ve pratik olarak kullanılan çok farklı üretim
sistemlerinden elde edilmektedir. Üretim toprakta, toprak kullanılmadan, konteynerlerde, su kültürlerinde veya
bu kültürlerin bir araya getirilmiş kombinasyonlarında yapılmaktadır. Hatta ileri teknoloji kullanan, yapay LED
lambalarla ışıklandırılmış büyütme kabinlerinde üretim yapılabilmektedir. Yine çok basit sistemlerden, oldukça
komplike otomasyon sistemleri denenmektedir.
Kentsel tarım uygulamalarında en sık kullanılan sistemler aşağıda özetlenmiştir:
Arka bahçe: Bir evin mülkünde yiyecek yetiştirmek veya üretmek. Bu genellikle gıdaları aile, arkadaşlar ve
komşularla paylaşmayı içerir çünkü tipik olarak hasat zamanındaki bir ürün fazlalığına sebep olur. Fazla ürünler,
alternatif olarak konserve, kurutma, derin dondurucu gibi yöntemlerle korunabilir ve saklanabilir.
Özel Bahçeler: Tek veya çok aile konutlarının ön veya arka bahçe, çatı, balkon, duvar kenarı, cam kenarı ve
bodrumlarında gıda üretimi veya kişisel çalışma olarak yapılan faaliyetlerdir. Üretilen ürünler genellikle kişisel
tüketim için kullanılmaktadır.
Gösteri Bahçeleri: Küçük gıda üretim bahçeleri olarak özel veya kamusal alanlarda topluma gösteriş için yerel
hükümet, kurum veya işyerleri tarafından yapılmaktadır. Üretilen ürünler genel olarak bağış için
toplanılmaktadır.
Toplum Bahçeleri: Küçük veya orta ölçekli gıda üretme ve süs bitkileri yetiştirme bahçeleri olarak bitişik veya
ayrık parseller halinde konut bölgeleri, kamu veya özel araziler üzerinde gruplar tarafından ekilip biçilmekte ve
yönetilmektedir.
Kurumsal Bahçeler: Küçük, orta veya büyük gıda üretme, süs bitkileri veya meyve bahçeleri olarak özel veya
kamuya ait kurumların arazilerinde kurum veya işyeri tarafından ekilip, biçilip ve yönetilmektedir. Çalışmalar
eğitim, terapötik veya kamusal hizmet amacıyla yapılıp üretilen ürünler bağış ve kişisel tüketim için
kullanılmaktadır. Yerel yönetimin yasalarına bağlı olarak satış doğrudan bahçe içinde, pazarlarda veya kuruma
ait mağazalarda yapılmaktadır.
Sokak peyzajı: Herkes tarafından kullanıma açık olan sokakların, üretime yönelik tasarlanması yöntemidir. Bu,
bir mahalle tarafından yönetilen topluluk bahçelerini de içerebilir.
Pratik bahçeler: Küçük boş alanları pratik ve hızlı bir şekilde kullanmak için, pahalı olmayan bir şekilde
tarımsal amaçlı planlamak. Örneğin, araç park yerlerinin meyve bahçesi gibi planlanması.
Seralar: Konut yanında hobi, apartman veya sitede ortak kullanım veya ticari seralar.
Orman bahçeciliği: Kent ormanları ile parklar; meyve ağaçları, kabuklu yemişler, aromatikotlar ve sebzeler gibi
çeşitli mahsuller için planlanabilir.
Çatı bahçeleri: Çatılardaki boş alanları bitki yetiştirmek için kullanmak. Yeşil çatılar kentsel ısı adalarını
azaltabilir ve hava kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabilir. Çatı alanlarının kullanılması en hızlı gelişmenin
olduğu yöntemdir.
Yeşil duvarlar: İç ve dış duvarlardaki boşluğu bitki yetiştirmek için kullanmak.
Dikey çiftlikler: Alan kullanımını artırmak, arazi ayak izini azaltmak için dikey üretim sistemleri inşa etmek,
daha komplike ve profesyonellik gerektiren yöntemdir.
Hayvancılık: Çevre sakinlerini rahatsız etmeden sınırlı sayıda kümes hayvancılığı yapılması.
Kentsel arıcılık: Kentsel arıcılık, yerel çevre için yararları olabilecek oldukça yaygın bir hobidir.
Aquaponik sistem: Balık gibi suda yaşayan hayvanların yetiştirilmesi. Bir şehirde, bu genellikle kendi kendine
yeten bir sistem oluşturmak için yağmursuyu yakalayarak gerçekleştirilir.

Çevre Dostu ve Ekonomik, Eko-Tarım Uygulamaları
Çevre Yük. Müh. Aslı ŞİMŞEK
SAÜ Çevre Mühendisliği Bölümü
Tarımsal üretimde sürdürülebilirlik; doğal sermayenin, sosyal sermayenin ve ekonomik sermayenin muhafazası
ve aynı zamanda bu sermayelerin büyütülmesini kapsar. Bu açıdan tarımsal üretimde kaynakların daha verimli
kullanımı, çiftlik bazında kullanılan girdiler bakımından dışa bağımlılığın azaltılması ve çevreyi tahrip etmeden
üretim yapılması daha rekabetçi bir tarımsal ekonomi için vazgeçilmez görülmektedir.
Sürdürülebilirlik göstergeleri genellikle üç sacayağından meydana gelir. Bunlar; çevresel göstergeler, ekonomik
göstergeler ve sosyal göstergeler şeklinde sıralanmaktadır. Çevresel boyut göstergeleri (sera gazı emisyonları,
biyolojik çeşitlilik, su kalitesi, kaynak verimliliği, toprakların korunması gibi) özellikle toplumsal duyarlılık
nedeniyle oldukça kalabalıktır. Buna karşın ekonomik göstergeler (karlılık, verimlilik, özerklik, krize
dayanıklılık) daha az sayıda gösterge ile değerlendirilir. Sosyal göstergeler ise çiftlik topluluğuyla ilgili
sürdürülebilirlik (refah ve sağlık gibi) ve bir bütün olarak topluma ilişkin sürdürülebilirlik (kırsal alanlardaki
yaşam kalitesi gibi) olmak üzere iki farklı özellik ile değerlendirilir. Günümüz tarımsal üretim sistemlerini
çevresel, ekonomik ve sosyal sermaye açısından değerlendirdiğimizde her gösterge bakımından ciddi problemler
olduğu yadsınamaz bir gerçeklikle karşımızda durmaktadır.
Geçmiş yıllarda tamamen yaşanılan çevreye uygun yöntem ve tekniklerle yapılan tarımsal üretim artık çevresel,
ekonomik ve sosyal açıdan sürdürülebilir olmayan yöntem ve tarımsal girdiler kullanılarak yapılmaktadır.
Üretimde kullanılan maliyet kalemleri artık çiftlik ekonomisini sürdürülemez hale getirmiş; ilave olarak doğal
çevre, gıda güvenliği ve insan sağlığını da tehdit eder hale gelmiştir. Ağırlıklı olarak fosil yakıtlardan elde edilen
enerji arzına dayanan modern tarım, fosil yakıtları yiyeceğe dönüştüren bir teknoloji haline gelmiştir. Geleneksel
tarımsal faaliyetler, fosil yakıtların tarımsal süreçte doğrudan kullanılması ve hayvan yetiştiriciliğinin sonucu
olarak başlıca sera gazı salıcılarından olmaktadır ve dünya sera gazı emisyonlarının yaklaşık %14’üne katkıda
bulunduğu tahmin edilmektedir. Dahası, fosil yakıtların yakılmasının iklim üzerindeki etkisi kümülatiftir ve
yakın gelecekte sürekli kullanımları, iklim değişikliği sorununu daha da kötüleştirmeye yöneliktir. Fosil yakıt
kaynaklarının gün geçtikçe azalması ve buna paralel olarak artan fosil yakıt maliyetinin dünya tarımı için
muazzam sorunlar yaratacağı öngörülmektedir.
Bu nedenle tarımın iklim değişikliği de dâhil birçok soruna neden olan ve yakılınca biten, yenilenemeyen enerji
kaynakları yerine su, güneş, rüzgar, biyokütle ve jeotermal gibi temiz enerji kaynakları olmalarının yanı sıra
sürdürülebilir enerji kaynaklarına adapte edilebilmesi üzerine yapılan çalışmalar oldukça değerlidir. Kaynakları
korumayı ve daha etkili yetiştirme teknikleri kullanmayı amaçlayan eko-tarım yöntemler ile tarımda kullanılan
fosil yakıtların miktarının azaltılması mümkündür.
Eko-Tarımın Hedefleri
Kırsal toplulukların refahlarını artırmak, biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetlerini korumak, daha verimli ve
sürdürülebilir tarım sistemleri geliştirmek için bitkisel ve hayvansal üretim kaynaklarını yönetmeyi amaç edinen
eko-tarım; bütüncül yaklaşım olarak, sahip olunan iklim ve toprak koşulları ile arazi bütünlüğü ve şeklini
koruyarak üretim kaynaklarını çeşitlendirip çiftlik içi kaynak kullanımını optimize eden ve bu sayede daha
sürdürülebilir ve üretken tarım sistemi geliştirme ve karlılığı artırmaya yönelik yönetsel vizyon oluşturma olarak
tanımlanabilir.
Ekolojik temelli üretimin çekirdeğini, tarımsal faaliyetlerin ekosistemlerin doğal işlevleriyle tutarlı olması
oluşturur. Örneğin her toprağın kendine ait doğal toprak besinleri vardır. Bu besinlerin doğal döngüsünün ve
biyolojik çeşitlilik yapısının muhafazası, zararlılara karşı dirençli bir tarım sistemi oluşturur; bitki koruma
maliyetlerini düşürür veya ortadan kaldırabilir. Bu sayede çiftçiler artık pahalı kimyasallara ve yapay haşere
kontrolüne bağlı olmayacaktır.
Su tek başına bitkisel verimi dört kat artırabilmektedir, Bu nedenle küresel düzeyde en fazla su kullanımı, diğer
bir ifadeyle dünya çapında kullanılan suyun %70’i tarım alanında tüketilmektedir. Yüksek verim beklentisiyle
bilinçsiz, aşırı sulama ve su tüketimi; su kaynakların kurumasına, tarım topraklarının çoraklaşmasına, bölgedeki
ekolojik dengenin tahrip olmasına neden olmaktadır. Tarım alanlarının yanı sıra su kaynaklarının da

sürdürülebilir yönetimi sağlıklı çevre, gıda arz güvenliği ve üretimin garanti altına alınması bakımından büyük
öneme sahiptir. Sulamada kullanılan su kalitesi, mahsulün verimi ve miktarı, toprak verimliliğinin korunması ve
çevrenin korunması için esastır. Enerji olmadan sulama yapılamayacağı için, sulama suyu mevcudiyeti, doğrudan
kullanılabilir enerji varlığına bağlıdır.
Tarımsal üretim, doğrudan doğal kaynakların kullanımıyla bölgenin doğal koşullarında yapılan bir faaliyettir.
Çevre ve iklim koşullarına yetersiz adaptasyondan dolayı tarımsal ürünlerin zarar görmesi sıklıkla yaşanan bir
durumdur. Bulunduğu koşullara dayanıklı, yerel veya yerli tohum çeşitleri canlandırılarak ticari olarak üretilen
hibrit tohumlara bağımlılık azaltılabilir veya tamamen elimine edilebilir. Bu, çiftçilere yerel doğal koşullara
uygun olarak makul bir maliyetle tohum ekme özgürlüğü verecektir. Bu sayede, tarımsal üretim maliyetleri
minimize edilebilir ve tarımsal ürünlerin gıda güvenliği yükseltilebilir. Dahası organik ürünler olarak daha
yüksek bir fiyattan satılabilirliği çiftçilerin gelirlerini artırabilir. Kimyasallardan ve genetiği değiştirilmiş
organizmalardan arınmış tarımsal ürünler insan tüketimi için güvenlidir ve daha sağlıklıdır.
Tarımsal üretim maliyetlerini artıran en önemli kalem, üretimin her aşamasında ve tarımsal girdilerini üretimi ve
kullanımı aşamalarında tüketilen enerjiden kaynaklanmaktadır. Toprak işleme, sulama, gübreleme, bitki koruma,
hasat, harman, kurutma ve pazara hazırlama işlemleri yoğun enerji tüketen işlemlerdir. Örneğin sebze üretiminde
azot enerji maliyetinin tek başına %36’sını, akaryakıt kullanımı %27’sini, makine ekipman kullanımı %15’ini,
sulama %6’sını ve tarım ilacı %6’sını oluşturmaktadır. Tarlalardan süpermarkete giden tüm zincir göz önüne
alındığında, bir mağazanın rafında görünen bir birim gıda enerjisi, fosil yakıtlardan karşılanan yaklaşık 5-10
birim enerji ile oraya gelmiştir. Dolayısıyla market fiyatları, enerji fiyatlarına bağlı olarak dalgalanmaktadır.
Oysa çiftlik uygulamalarında kullanılabilecek pek çok yenilenebilir enerji kaynağı vardır ve bu kaynakların
kullanımı üretim maliyetlerini düşürerek tarım sektörüne rekabet üstünlüğü sağlayabilir.

o
o
o
o
o

Çiftlik Uygulamalarında Yenilenebilir Enerji
Yenilenebilir enerji kavramı; farklı biçimlerde, verimliliklerde, alanlarda ve maliyetlerde enerji üreten çok çeşitli
teknolojileri içerir. Tarımsal sistemlerde yenilenebilir enerjinin kullanılması birkaç farklı anlama gelebilir.
Örneğin petrol gibi fosil yakıtlar yenilenemezdir. Bu nedenle toprağı gübrelemenin ve zararlıları kontrol etmenin
kimyasallara bağlı olmayan alternatif yollarını bulmak normalde yenilenebilir kaynakların kullanımını
içerecektir. Bu tür yöntemler çiftçilerin artan fosil yakıt fiyatlarına karşı kırılganlığını azaltır.
Uygulama alanı ve teknolojilerine bağlı olarak tarımda alternatif enerji kaynaklarının kullanılması durumunda,
İşletme giderleri azalır.
Dış alım yapılan fosil enerjilere olan gereksinim azalır.
Elektriksel güç için aşırı talep azalır.
Çevre kirliliği azalır.
Ekonomik gelişme sağlanır.
Tarımsal üretimde maliyet ve kıyaslamalar genel olarak para birimi ile yapılmakla birlikte enerji dengesi yani
üretimde kullanılan ve hasat edilen enerji birimi de son yıllarda sıklıkla kullanılan bir kıyaslama metodu
olmuştur. Tarımsal girdi kullanımının düşük olduğu bazı bölgelerde kullanılan enerji miktarı hektara 1 GJ
civarında iken, yoğun girdi ile üretim yapan sistemlerde enerji kullanımı hektara 30 GJ seviyesine kadar
çıkmaktadır. Tarımsal işletmelerin karlılığı için enerji kullanım etkinliğinin mümkün olduğu kadar yüksek olması
gerekir. Karlılığı artırmanın yollarından birisi de çiftlik uygulamalarında yenilenebilir enerji kullanımı olabilir.
Yenilenebilir enerji türleri arasında güneş enerjisi, rüzgâr ve su gücü, bitkilerden elde edilen yağlar, diğer
biyokütle formları ve biyogaz bulunur. Tarımın gerektirdiği enerji arzını sağlayabilecek bu kaynaklar her şeyden
önce fosil yakıtlara eş değer miktarda ve maliyette bir enerji
sağlayabilmelidir. Bununla birlikte tarım sektöründe yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomik
uygulanabilirliği ve uygulama yöntemi, bölgesel şartlara bağlı olarak değişmektedir. Tarımsal üretim
işlemlerinde yararlanılabilecek alternatif enerji teknolojisinin seçimi ise gerekli enerjinin çeşidi, alternatif enerji
kaynağı, tarımsal yapı ve işlemlerin tasarımına bağlıdır.
Tarım sektöründe etkin olarak yararlanılabilecek başlıca yenilenebilir enerji kaynakları; güneş enerjisi, rüzgâr
enerjisi, jeotermal enerji, biyogaz ve biyokütle enerjisidir. Rüzgar, güneş ve biyokütle enerjisi sonsuza kadar
toplanabilir ve bu da çiftçilere uzun vadeli bir gelir kaynağı sağlamaktadır.

Güneş Enerjisi
Medeniyetin gelişmesinden bu yana güneş enerjisi kullanımı evsel, tarımsal ve tarımsal-sanayi faaliyetlerde
yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Yakıt sorununun olmaması, işletme kolaylığı, mekanik yıpranma olmaması,
modüler olması, çok kısa zamanda devreye alınabilmesi, uzun yıllar sorunsuz olarak çalışması, temiz enerji
kaynağı olması gibi nedenlerle dünya genelinde güneş (fotovoltaik) elektrik enerjisi kullanımı sürekli
artmaktadır. Sera ısıtılması, ürünlerin kurutulması, su ısıtma, alan ısıtma, pişirme ve elektrik üretimi gibi birçok
termal uygulama için çeşitli güneş cihazlarının geliştirilmesi yüzyıllardır yapılmaktadır. Diğer yandan elektrikli
traktör ve makinalarının geliştirilmesi, yenilenebilir enerjinin tarımsal üretimde kullanımı büyük rekabet avantajı
sağlayacaktır.
Sulama, yazlık üretilen bitkilerde önemli maliyet kalemlerinden birisidir. Şebeke hatlarından uzak yerlerde kalan
arazilerin sulanmasında artan yakıt giderlerini ortadan kaldırabilmek için çiftlik bazlı güneş enerjisi sistemi
kullanılabilir. Hastalık, zararlı ve yabancı otların etkilerinden ekonomik ölçüler içinde korunmayı sağlayan
kimyasal ilaçların uygulanmasında güneş enerjili sırt pompaları ile akaryakıta dayalı sisteme çözüm
bulunabilmektedir. Ayrıca renkli ışıklara gelen böceklere karşı kullanılabilen güneş enerjisi ile çalışan ışık
tuzaklarıyla meyve bahçeleri ve üzüm bağlarında ekolojik mücadele kullanılabilmektedir.
Rüzgâr Enerjisi
Rüzgâr enerjisi temiz, bol ve yenilenebilir olmasının yanı sıra tarımsal faaliyetlerin olduğu çoğu bölgede
faydalanma imkânı olan ve elektrik enerjisine dönüştürülen en önemli kaynaklardan birisidir. Rüzgâr enerjisinin
tarımsal üretimde elektriksel uygulamalar, sera iklimlendirme, sulama ve drenaj uygulamaları, ısı pompası
uygulamaları, soğutma uygulamaları ve rüzgâr değirmen tesisleri gibi pek çok kullanım alanı bulunmaktadır.
Çiftlik sahipleri bu pazardan faydalanmak için arazilerini rüzgâr santrallerine kiralayabilmekte, güç üretmek için
rüzgârı kullanabilmekte veya kendileri rüzgâr enerjisi üreticileri olabilmektedir. 400 watt ila 40 kilowatt arasında
değişen küçük rüzgâr jeneratörleri, tüm bir çiftliğin enerji ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilmektir. Elektrikli
rüzgâr jeneratörleri, elektrik hatlarını uzatmaktan ve dizel jeneratörlerden daha uygun ve ucuz olmaktadır.
Rüzgâr enerjisinde kanat sayısı fazla olan türbinlerin şaft gücünden verimli ve ekonomik olarak su pompajında
kullanılabilmektedir. Yer altındaki suların içerisine yerleştirilen pompa vasıtasıyla ve rüzgârın da gücünden
yararlanılarak su çıkarılabilmektedir. Rüzgar enerjisi kesintili bir kaynak olması sebebiyle su ihtiyacının sürekli
karşılanabilmesi adına depolama sistemleri ile beraber kullanılmaktadır.
Jeotermal Enerji
Jeotermal enerji ile sürekli güç üretilebildiğinden tarımsal birçok uygulamada jeotermal enerjiden faydalanmak
mümkündür. Isıtma sistemleri içerisinde jeotermal enerji uygulamalarına en uygun sistemin, zeminden veya
toprak altından yapılan ısıtma sistemi olduğu belirlenmiştir. Bu sistemin aynı kaynaktan beslenen ortam havası
ısıtma sistemi ile desteklenmesi en iyi çözümü sağlamaktadır. Tarım ve tarımsal ürün işleme endüstrisi jeotermal
enerjinin doğrudan kullanılabileceği başlıca alanlardır. Dünya genelinde tarımsal uygulamalar içerisinde
jeotermal enerjiden en yüksek oranda (%14) sera ısıtma amacıyla yararlanılmaktadır. Seralardaki ısı kaybının
özellikle geceleri çok yüksek olması ve fosil yakıtlı ısıtma sistemlerinin işletme maliyetlerini artırması jeotermal
enerji potansiyeli olan bölgelerde bu kaynağın sera ısıtmasında kullanılabilirliğini ortaya çıkarmıştır. Balıkçılık
ve diğer hayvancılık işletmelerinde jeotermal enerjiden yararlanma oranı %12’dir. Jeotermal enerji gıda su
hacminin azaltılması (dehidratasyon), tahıl kurutma ve mantar kültürü gibi endüstriyel tarım alanlarında da
kullanılmaktadır.
Biyokütle Enerjisi:
Kaynağını büyük oranda tarımsal ürünlerden alan biyokütle, yenilenebilir enerji kaynakları içinde ciddi bir
potansiyele sahiptir. Ana bileşenleri karbonhidrat olan bitkisel ve hayvansal kökenli tüm maddeler “biyokütle
enerji kaynağı”, bu kaynaklardan üretilen enerji ise “biyokütle enerjisi” olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde
biyokütle enerjisi, klasik biyokütle enerjisi (odun ve hayvan atıklarının basit şekilde yakılması) ve modern
biyokütle enerji kaynağı veya biyoyakıt (enerji bitkileri, enerji ormanları ve çöp atıklarından elde edilen,
biyodizel, etanol ve biyogaz gibi çeşitli yakıtlar) olarak iki sınıfa ayrılabilir.
Biyokütle-biyogaz üretiminde hayvansal atıklar, bitkisel atıklar ve organik içerikli şehir atıkları ve endüstriyel
atıklar önemli kaynaktır. Kırsal kesimde biyogaz üretimi açısından hayvansal ve bitkisel atıklar önem taşımakta

olup bunlar genellikle ayrı ayrı kullanılırlar. Temel olarak çiftlik gübresi ve diğer organik atıklardan elde edilen
biyogaz, atıklarla ilgili birçok sorunun çözülmesine yardımcı olmaktadır ve çiftliklere gaz yakıtı olan metanı
sağlamaktadır. Biyogazdan elde edilen metan, dünyanın pek çok yerinde ısı için kullanılmaktadır. Bununla
birlikte biyogazın bir araç yakıtı olarak kullanımı hala sınırlıdır. Genel olarak taşıtlarda ve özellikle tarım
traktörlerinde biyogaz kullanımının çiftçilerin biyogaz tesisinden faydalarını artırmalarına ve yakıt maliyetlerini
azaltmalarına yardımcı olabileceği düşünülmektedir.
Çevreye dost eko-tarım yöntemleri, uzun zaman içinde test edilmiş yerli tecrübe ile modern çevrebilim bilimini
birleştiren bitki koruma, kaynak kullanımı prensiplerini entegre eden yöntemler sunmaktadır. Sağlıklı bir çiftlik
sisteminde tarım, doğal çevre ile uyumlu çalışır. Sağlıklı tarım, su ve besin elementlerini depolayan ve bitki
köklerine tutunma ortamı sağlayan, sağlıklı toprakla başlar. Sürdürülebilir bir sistemde toprak dengede tutulur.
Topraktaki besinleri dengeli kullanmak için bitkiler aynı tarlaya ekim nöbeti şeklinde birbirini takip edecek
şekilde sıralanır. Hayvancılığın olduğu işletmelerde, ahır gübreleri toprağı gübrelemek için kullanılır. Topraktan
alınanın geri verilmesi ile çiftlik dışından gübre almadan ekonomik üretim gerçekleştirilir. Endüstriyel tarımda
bu denge bozulmuştur, arazi sürekli aynı ürünü yetiştirmek için kullanıldığından toprak dinlenemez. Ürünler
toprağı beslemek, onarmak yerine sürekli sömürür. Kimyasal gübreler bitkileri beslemek için kullanılır ancak
aşırı uygulama katkı yerine, çevresel problem haline gelir.
Endüstriyel üretimde büyük çiftlikler çok fazla enerji tüketir, enerji maliyetlerinin yüksek olduğu durumlarda
küçük ölçekli çiftlikler bu maliyeti kaldıramaz. Çevreye dost, sağlıklı üretimin yapılması için eko-tarım
uygulamalarının yenilenebilir enerji kullanımına planlı biçimde teşvikler getirilmesini öncelikli bir gereksinim
haline getirmiştir. Tarım sektöründe yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaşması hem sosyoekonomik gelişmelere hem de sürdürülebilir tarım anlayışına fayda sağlayacaktır.

