
 



 

 

 

 

 

 

“Milli Ekonominin temeli tarımdır.”.  
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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 2020 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 2020 Yılı 

Faaliyet Raporumuzu bilgilerinize sunar borsamız çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ederim.  

Saygılarımla 

Yönetim Kurulu Başkanı  

Adem Sarı 
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Misyonumuz 

Üyeleri için etkili çözümler üreten, 

görevlerini kalite anlayışı ve 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   

          
        1.1. YÖNETİM VE MEVZUAT  

 



 

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 üst düzeyde 

gerçekleştirmek, güncellenen 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 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. 

  



 

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 yapmak yatırım 

politikamızı oluşturmaktadır. 
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1 .  A Y  2 .  A Y  3 .  A Y  4 .  A Y  5 .  A Y  6 . A Y  7 .  A Y  8 .  A Y  9 . A Y  1 0 . A Y  1 1 . A Y  1 2 . A Y  

2020 YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI KATILIM ORANI %96  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

1. Ay 2. Ay 3. Ay 4. Ay 5. Ay 6. Ay 7. Ay 8. Ay 9. Ay 10. Ay 11. Ay 12. Ay 

2019-2020 YILI YÖNETİM KURULU KARŞILAŞTIRMA  
2019 %97 2020 %96

 7 Kişiden oluşan Yönetim Kurulumuz haftada bir kez olağan toplantılarını gerçekleştirmiştir. 

  2020 Yılı son Yönetim Kurulu toplantısı 30.12.2020 tarihinde gerçekleşmiştir. 

 2020 Yılında Yönetim Kurulumuz 54 oturumda 540 karar almıştır. 
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OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 

2019-2020 YILI MECLİS KARŞILAŞTIRMA 

2019 KAT ORANI %93 2020 KAT ORANI %92

 20 Kişiden oluşan Meclisimiz her ay olağan toplantılarını gerçekleştirmiştir.  

 2020 Yılı son Meclis toplantısı 30.12.2020 tarihinde gerçekleşmiştir. 

 2020 Yılı Meclis Toplantılarında 11 oturumda 84 karar alınmıştır. 
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2020 YILI MESLEK KOMİTELERİ GENEL KATILIM %89  

1.Komite Genel Katılım

2.Komite Genel Katılım

3.Komite Genel Katılım

4.Komite Genel Katılım

5.Komite Genel Katılım

6.Komite Genel Katılım

7.Komite Genel Katılım

87% 

89% 

2019-2020 MESLEK KOMİTESİ KARŞILAŞTIRMA 

2019 YILI GENEL KAT ORANI

2019 YILI GENEL KAT ORANI

 2020 Yılında 7 Meslek Komitemiz her ay olağan Komite Toplantılarını gerçekleştirmiştir. 

 2020 Yılında Meslek Komitesi Toplantılarında 11 karar Yönetim Kuruluna havale edilmiştir. 
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2019/2020 1. MÜŞTEREK MES KOM KAT ORANI 

27.03.2019 MÜŞTEREK TOPLANTI 2019 MART Katılım Oranı 12.05.2020 MÜŞTEREK TOPLANTI 2020 MAYIS Katılım Oranı
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1. MESLEK GRUBU 2. MESLEK GRUBU 3. MESLEK GRUBU 4. MESLEK GRUBU 5.MESLEK GRUBU 6.MESLEK GRUBU 7.MESLEK GRUBU 

2019/2020 2. MÜŞ. MES. KOM. KAT. ORANI 

25.09.2019 MÜŞTEREK TOPLANTI 2019 MART Katılım Oranı 21.10.2020 MÜŞTEREK TOPLANTI 2020 MAYIS Katılım Oranı

 2020 Yılı içinde 2  Müşterek Meslek Komitesi Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 



 

 

 

 

     

  

Akreditasyon İzleme Komitesi 

 

04.03.2020/ 17.06.2020/ 06.01.2021 Tarihlerinde, Akreditasyon İzleme Komitesi toplantıları yapılmıştır.  

 

 

 

 

 

  

 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  7 tanesi yönetim kuruluna havale edilmiştir.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.02.2020/30.09.2020/04.12.2020 Tarihlerinde yapılan Hesapları İnceleme Komisyonu toplantısı Serdar Koç 

başkanlığında Borsamız hizmet binasında gerçekleştirdi.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

        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. 



 

YILLAR İTİBARİYLE GERÇEKLEŞEN BÜTÇE RAKAMLARI (TL.) 
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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.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personel Eğitimleri 
 

  

30.01.2020 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası bünyesinde düzenlenen Hata Türü Analizi (FMA) Eğitimine 

birim amirleri katılım sağladı. 

 

17.02.2020 Tarihinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin düzenlemiş olduğu Ticaret Borsaları 

Otomasyon Sistemi (TİBOS) Eğitimine Genel Sekreter Yasemin Arıkan ve Mali ve İdari İşler Müdürü 

Şaduman Tokcanlı katılım sağladı. 

 

18.02.2020 Tarihinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin düzenlemiş olduğu Kişisel verilerin 

Korunması Eğitimine Genel Sekreter Yasemin Arıkan ve Mali ve İdari İşler Müdürü Şaduman Tokcanlı 

katılım sağladı. 
 

20.03.2020 Tarihinde, Covid-19 Çalışanlara ve Çalışma Hayatına Olası Etkileri Eğitimine tüm borsa 

personeli katılım sağladı. 
 

29.04.2020 Tarihinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin online olarak düzenlemiş olduğu Stratejik 

Yönetim ve Akreditasyon Eğitimine Genel Sekreter Yasemin Arıkan, Kalite Sorumlusu Zümran Cebeci, 

Eğitim Sorumlusu Burcu Akoğlu katılım sağladı. 

 

08.05.2020 Tarihinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin online olarak düzenlemiş olduğu Risk Analizi 

Eğitimine Genel Sekreter Yasemin Arıkan, Kalite Sorumlusu Zümran Cebeci, Eğitim Sorumlusu Burcu 

Akoğlu katılım sağladı. 

 

22.06.2020/26.06.2020 Tarihinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin düzenlemiş olduğu EBYS Sistem 

Yöneticisi Eğitimine Bilgi İşlem Sorumlusu Mustafa Ay katılım sağladı.  

14.07.2020 Tarihinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin olduğu online olarak düzenlemiş olduğu 

Bordro Programı Eğitimine Mali ve İdari İşler Müdürü Şaduman Tokcanlı ve Bilgi İşlem Sorumlusu 

Mustafa Ay katılım sağladı. 

 

14.07.2020 Tarihinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin online olarak düzenlemiş olduğu Satın Alma 

Program Eğitimine Mali ve İdari İşler Müdürü Şaduman Tokcanlı ve Bilgi İşlem Sorumlusu Mustafa Ay 

katılım sağladı. 

 

16.07.2020 Tarihinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin online olarak düzenlemiş olduğu Stok-

Demirbaş Program Eğitimine Mali ve İdari İşler Müdürü Şaduman Tokcanlı, Tescil Şefi Levent Özcan, 

Muhasebe Memuru Sinan Kaş ve Büşra Özkan katılım sağladı. 

 

 

 

 

 

 

 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.  

 2020 Yılı pandemi dolayısı ile yüz yüze eğitim sayısı düşmüş olup online eğitim sayısı artış 

göstermiştir. 2020 yılı eğitim planına alınan online eğitimler ile birlikte eğitim planına %100 

uyum sağlanabilmiştir.  Eğitimlerin memnuniyet oranı %92 ’dir. 



 

 

01.09.2020 Tarihinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin online olarak düzenlemiş olduğu Protokol 

Kuralları ve Kurumsal Temsil Eğitimine tüm personel katılım sağladı. 

 

 
 

07.10.2020 Tarihinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin online olarak düzenlemiş olduğu Sosyal 

Medya Yönetimi Eğitimine Basın Yayın Şefi Zümran Cebeci, Eğitim Sorumlusu Burcu Akoğlu ve Bilgi 

İşlem Sorumlusu Mustafa Ay katılım sağladı. 

 

10.09.2020 tarihinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin online olarak düzenlemiş olduğu KPS VE 

KVKK Eğitimine Bilgi İşlem Sorumlusu Mustafa Ay katılım sağladı. 

 

15.09.2020 Tarihinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin düzenlemiş olduğu KVKK ve VERBİS 

bilgilendirme Eğitimine Bilgi İşlem Sorumlusu Mustafa Ay katılım sağladı. 

 

20.10.2020 Tarihinde, İlk Yardım Eğitimine Şoför Saffet İçer katılım sağladı. 
 

22/23.10.2020 Tarihinde, İlk Yardım Eğitimine Tescil Şefi Levent Özcan katılım sağladı. 

 

25.11.2020 Tarihinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin online olarak düzenlemiş olduğu Veri Analizi 

ve Görselleştirme Eğitimine Basın Yayın Şefi Zümran Cebeci, Eğitim Sorumlusu Burcu Akoğlu ve Bilgi 

İşlem Sorumlusu Mustafa Ay katılım sağladı. 

 

27.11.2020 Tarihinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin düzenlemiş olduğu Ufuk2020 ve Ufuk Avrupa 

Proje Eğitimine Özel Kalem Müdürü Semih Kınalı ve Basın Yayın Şefi Zümran Cebeci katılım sağladı. 

 

14.12.2020 Tarihinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin düzenlemiş olduğu Bütçe Hazırlık 

Bilgilendirme Eğitimine Mali ve İdari İşler Müdürü Şaduman Tokcanlı, Muhasebe memurları Sinan Kaş ve 

Büşra Acar katılım sağladı. 

 

15.12.2020 Tarihinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin düzenlemiş olduğu Afet Farkındalık Eğitimine 

tüm borsa personeli katılım sağladı. 

 

25.12.2020 Tarihinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin düzenlemiş olduğu İş Sürekliliği Eğitimine 

Basın Yayın Şefi Zümran Cebeci ve Eğitim Sorumlusu Burcu Akoğlu katılım sağladı. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personel Toplantıları 
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YILLARA GÖRE PERSONEL MEMNUNİYETİ 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 Borsamız personel toplantıları yılda en az bir kez yapılmaktadır. Gerek görülmesi halinde 

personel ve Genel Sekreterlik talebi ile ani toplantılarda yapılmaktadır. 

 2020 yılı son personel toplantısı borsamız toplantı salonunda 30 Aralık Çarşamba günü 

yapılmıştır.  

 Toplantılarda borsanın işleyişi, bireysel ve kurumsal değerler paylaşılarak; nitelikli, huzurlu ve 

sıcak çalışma ortamı sağlamak amacıyla görüş ve öneriler alınmıştır. 

 STB çalışan memnuniyetinin belirlenmesi için uyguladığı anket ve diğer yöntemlerle çalışan 
öneri ve beklentilerini dikkate alarak bu konuda sürekli iyileştirmeler yapmaktadır. 

 STB 2020 Yılı Personel Memnuniyet oranı % 96 dır. 
 

 



 

 

 

08.03.2020 Tarihlerinde, 8 Mart Dünya Kadınlar gününde, borsa bünyesinde çalışan tüm kadın personelin günü 

çiçeklerle kutlanıldı. 

 

22.06.2020 Tarihinde, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nizamettin Sarı, Yönetim Kurulu Üyeleri Serkan 

Kayınova, Nihat Yılmaz ve Vedat Arslan’ın ve tüm personelin katılım sağladığı Personel Kahvaltısı 

gerçekleştirildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 2020 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. 

                       
 

        1.4. İŞ PLANLAMASI VE YÖNETİMİ 

 
 



   2020 Yılı İş Planı Performans İzleme 

Stratejik Amaç 1.1. Kalite standartlarına, akreditasyon hedeflerine ve kurumsal yönetişim ilkelerine uygun faaliyetlerin yürütülmesi için idari süreçlerin iyileştirilmesi ve izlenmesi 

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 

%100 Haziran    

Yu
rt

 İç
i S
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at
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l T

em
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l v
e 
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- 
M.A 
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*Akreditasyon Takip Sistemi için web tabanlı "php+mysql" 
sistem veritabanı ve sayfaları hazırlanmıştır. TOBB 
akreditasyon birimi ile yaptığımız görüşme neticesinde 
Akreditasyon maddelerinde revize olacağı bilgisi akreditasyon 
maddeleri gelene kadar askıya alınmıştır. FAALİYET DEVAM 
EDİYOR 1 

•Akreditasyon uygulamalarının 
iyileştirilmesi amacıyla kıyaslama 
çalışmalarının yapılması 

Kıyaslama ziyareti sayısı 2 Haziran 2 Eylül s  - 
Z.C 
S.K 

 

Akreditasyon Sorumlusu Zümran Cebeci ve Körfez Ticaret 
Odası Akreditasyon Sorumlusu Beyza Soğukpınar 20.05.2020 
tarihinde oda ve borsada uygulanan Risk Analizlerini İnternet 
üzerinden kıyaslama toplantısı yapılmıştır. 04.06.2020 
Tarihinde riskler gözden geçirilerek gerekli değişiklikler 
yapılmıştır. 04.09.2020 tarihinde Gaziantep Ticaret Borsası ve 
Sakarya Ticaret Borsası arasında Akreditasyon sistemi 
çerçevesinde video konferans sistemiyle birim sorumlularının 
katılımıyla kıyaslama toplantısı gerçekleştirildi TAMAMLANDI 1 

Organize edilen İyi 
uygulama örnekleri 
paylaşım toplantısı  

1 Ekim    - 
2020 Yılı içinde borsamızda yapılması planlanan İyi Uygulama 
Paylaşım toplantısı Covid 19 Pandemisi nedeniyle 2021 yılına 
ertelenmiştir. ERTELENDİ 1 

•Akreditasyon İzleme 
Toplantılarının düzenli olarak 
yapılması. 

Akreditasyon Toplantısı 
Sayısı  

4 

Şubat 
Mayıs 

Ağustos 
Kasım 

3 

M
ar

t 

H
az

ir
an

  

- 

Z.C 
A.S 

04.03.2020 tarihinde ve 17.06.2020, 06.01.2021 tarihinde 
olmak üzere Akreditasyon İzleme Komite Üyelerinin katılımı ile 
3 Akreditasyon toplantısı yapılmıştır. TAMAMLANDI 2 

•Her yıl özdeğerlendirme raporu 
hazırlanması. 

Öz değerlendirme başarı 
puanı  

62 Mart 61,3 

K
as

ım
  

- 

Borsamız 2019 Yılı Akreditasyon Sistemi Öz Değerlendirme 
Formunun Y.K.K.T: 27.10.2020/136 incelenmesi sonucunda 
puanımızın 61,3 olarak belirlenmesine karar verilmiştir. 
TAMAMLANDI 3 

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

•Her yıl iç denetim faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi. 

Yapılan iç denetim sayısı 4 Aralık  3 

K
as

ım
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ra

lık
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- 
Y.A  
A.S 

2020 yılı ISO 9001:2015 İç Tetkiki 24/27.11.2020 tarihlerinde 
ISO 10002 MMYS iç tetkiki 17.12.2020 tarihinde, 2020 yılı 
Yasal Şartlara Uyum Tetkiki 06/07.01.2021 tarihlerinde olmak 
üzere 3 denetim yapılmıştır. TAMAMLANDI 4 

•Kalite hedeflerinin takibinin 
yapılarak değerlendirme ve ölçüm 
raporlarının üst yönetime 
sunulması. 

Kalite hedeflerinin 
gerçekleşme oranı 

%95 1 Yıl 
%67,0

3 

 - 
Z.C  
A.S  

FAALİYET DEVAM EDİYOR.  
Toplam Faaliyet Sayısı: 91  
Tamamlanan Faaliyet: 61 
Devam Eden Faaliyet: 20   
İptal Edilen Faaliyet 2 
Ertelenen Faaliyet  8  



•Daha katılımcı bir kalite yönetim 
süreci oluşturulması. 

Oluşturulan iyileştirme 
takımı sayısı  

5 1 yıl   4 

1
 Y

IL
 

3.145.TL 
Y.A  
A.S 

 Hayvan Borsası İyileştirme Takımı 06.01.2020 tarihinde 
toplanarak önemli kararlar alınmıştır. Kişisel Verilerin 
Korunması Kanununun gerektirdiklerinin takibi ve planlanması 
için bir iyileştirme takımı kurulmuş 21.02.20020 ekip 
toplantısında kararlar alınmıştır. 09.07.2020 tarihinde İSG 
kapsamında ekip kurulmuştur. Covid 19 sürecinde Pandemi 
Koordinasyon ve Planlama ekibi 19.03.2020 tarihinde 
kurularak eylem planı hazırlanmıştır. TAMAMLANDI 6 

İdari süreçlerde yapılan 
iyileştirme sayısı  

5 1 yıl  5 

1
 Y

IL
 

- Y.A 
A.S 

12.02.2020/97 YKK ile Medar Hastanesi ile personel ve 
üyelerimizin bakmakla yükümlü oldukları 1.derece aile 
fertlerinin hastane tarafından sunulacak sağlık hizmetlerinden 
indirimli olarak faydalanmaları amacıyla protokol yapılmıştır. 
Borsamız ile Özel Adatıp Hastanesi ile 19.02.2020 /98 YKK ile 
“Sağlık Hizmetleri Protokolü ”nün 1 yıl daha uzatılmasına karar 
verilmiştir.29.04.2020/25 MKK ile 4.2meslek grupları, 
Borsamız kotasyonunda bulunan ürünlere istinaden 4.2meslek 
gruplarına yönelik ek nace kodları ile ilgili çalışma yapılarak 
nace kodları alınmıştır. 03.04.20200/106 YK ile Organ 
Toplantılarının Elektronik ortamda yapılması hususunda Zoom 
Programı alınmıştır. Covid 19 sürecinde tüm toplantılar zomm 
üzerinden yapılmıştır. 15.04.2020/108 YKK ile Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği’nin uygulayacağı nefes kredisi projesi 
çalışması ile ilgili 2 milyon tl olan limit 5 milyon TL olarak 
çıkarılarak üyelerimizin kullanıma sunulmuştur. .Üyelerin 
faydalanması amacıyla tüm sosyal medya hesapları, basın 
bültenleri ile bilgilendirme yapılmıştır. TAMAMLANDI 7 

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. 

Yapılan dış denetim sayısı  1 Aralık  - 

D
an
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Borsamız Usul Denetimi ile hazırlanan 2019 yılına ait Bilanço, 
Gelir Gider Tablosu ve Tahmini Bütçe Analiz Raporları için bu 
yıl Mali Müşavir/ Bağımsız Denetçi hizmet satın alımı 
yapılmamıştır. İPTAL 1 

Yıllık faaliyet raporunun 
internet sitesinde 
yayınlanması  

1 Aralık  1 

Şu
b

at
 

- 
B.A 
A.S 

Birimlerden birim faaliyet raporları toplanarak, grafikleri 
alınmıştır. Toplanan tüm veriler yıllık faaliyet raporu haline 
getirilerek 27.02.2020 / 24 sayılı tarihli Meclis onayına 
sunulmuştur. Yıllık Faaliyet Raporu web sitesine eklendikten 
sonra Borsalara mail yolu ile gönderilmiştir. TAMAMLANDI 8 

Aylık mizanların internet 
sitesinde yayınlanması 

12 Her ay  12 

H
az

ir
an

  

- 
Ş.T 
A.S 

 

27.02.2020 / 97 MK  ile Ocak 2020 Mizanı, Covid 19 Pandemisi 
nedeniyle Mart ayı Meclis Toplantıları Nisan ayına 
ertelendiğinden 29.04.2020 / 25 MK ile Şubat ve Mart 2020 
Mizanı, 27.05.2020 /26 MK ile Nisan Mizanı, 24.06.2020 / 27 
MK ile Mayıs 2020 Mizanı,29.07.2020/28 MK ile Haziran 2020 
Mizanı, 26.08.2020/29 MK ile Temmuz 2020 Mizanı, 
30.09.2020/30 MK ile Ağustos 2020 Mizanı, 21.10.2020/31 MK 
ile Eylül 2020 Mizanı, 25.11.2020/32 MK ile Ekim 2020 
Mizanı,30.12.2020/34 MK ile Kasım 2020 Mizanı onaylanmış 
ve Web sayfamızda yayınlanmıştır. TAMAMLANDI 9 



Hesapları İnceleme 
Komitesinin toplantı sayısı 

3 
Şubat 

Temmuz 
Aralık 

3 

Şu
b

at
  

- 

1- 05.02.2020 / 06 H.İ.K. 29.01.2020 / 23 sayılı meclis 
toplantısından havale edilen 2019 yılı Bilançosu ve Kat'i 
Mizanının görüşülmesi için toplanmıştır. 2-30.09.2020 /07 
H.İ.K. Ocak-Haziran 2020 Dönemi 6 aylık hesapların ve 
mizanların görüşülmesi için toplanmıştır. 3-04.12.2020 / 08 
H.İ.K. 25.11.2020 Tarih, 32 sayılı Meclis toplantısından havale 
edilen 2021 yılı bütçesinin görüşülmesi için toplanmıştır. 
TAMAMLANDI 10 

•Kurumsal yönetişime ilişkin 
düzenli raporların hazırlanması 

KYİ Dış Denetim Raporu  1 Haziran   - - 
Y.A 
A.S 

Borsamız Usul Denetimi ile hazırlanan 2019 yılına ait Bilanço, 
Gelir Gider Tablosu ve Tahmini Bütçe Analiz Raporları için bu 
yıl Mali Müşavir/ Bağımsız Denetçi hizmet satın alımı 
yapılmamıştır. İPTAL 2 

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. 

Hazırlanan Rapor sayısı 1 Aralık 1 
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Bilgi İşlem Servisi tarafından 2020 yılı içerisinde yapılan 
faaliyetler, birimlerde kullanılan cihazlarda gerçekleşen arıza 
ve bakımlar 15.01.2021 tarihinde raporlanmıştır. 
TAMAMLANDI11 

*Borsa idari birimleri ve dış 
paydaşlar arasında veri 
senkronizasyonunun sağlanması 

Elektronik Belge Yönetim 
Sistemine geçilmesi 

%100 Aralık %100 Aralık - 
M.A 
N.Y 

*06.07.2020 - 10.07.2020 tarihleri arasında TOBB - Cybersoft 
firması ile Zoom platformu üzerinden online olarak 
düzenlenen TOBB EBYS Sistem Yöneticisi Eğitimine Borsa Bilgi 
İşlem Personeli Mustafa Ay katılım sağlamıştır. *20.12.2020 - 
31.12.2020 tarihleri arasında Bilgi İşlem Personeli Mustafa Ay 
tarafından EBYS üzerindeki Evrak Tanımları, Şablonlar, 
Birimler, Kullanıcılar, İmzacılar, vb. kritik belge iş akış bölümleri 
kontrol edilerek sistemin aktif kullanımı için demo belge 
üretimleri yapılmıştır. *31.12.2020 tarihinde TOBB ile iletişime 
geçilerek sistemde oluşturulan demo evrakların silinmesi talep 
edilmiş ve numaratör sıfırlama işlemleri tamamlanmıştır. 
*04.01.2021 tarihi itibariyle EBYS sistemi Borsamızda canlı 
versiyon üzerinden kullanıma alınmıştır. TAMAMLANDI 12 

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

Dijital arşiv sisteminin 
kurulması  

%100 Aralık   - 
M.A 
N.Y 

İş planı maddesi ile ilgili Yönetim Kurulunun kararı 
beklenmektedir. FAALİYET DEVAM EDİYOR 2 

Stratejik Amaç 1.3. Etkili bir insan kaynakları yönetim sisteminin oluşturulması 

Hedef 1.3.2. Çalışan memnuniyetinin artırılması 

•Doğum günü kutlamaları, özel 
günlerde mesajlar, kültürel 
etkinliklere katılım gibi çalışan 
memnuniyetini artırıcı faaliyetler 
gerçekleştirilmesi. 

Organize edilen personel 
yemeği sayısı 

4 

Mart 
 Mayıs 
Eylül 
Aralık 

1 
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1 22.06.2020 tarihinde personel kahvaltı etkinliği 
düzenlenmiştir. 2-Covid 19 nedeniyle toplu etkinlikler 2021 
yılına ertelenmiştir –ERTELENDİ 2 



Düzenlenen sosyal etkinlik 
sayısı 

2 
Haziran  
Aralık  

2 

M
ar

t 
 

2
.0

0
0

 T
L 8 Mart Dünya Kadınlar gününde bayan personelimizle bir 

araya gelinerek çiçek takdim edilmiştir. 2-Tüm personelimizin 
doğum günleri kutlanmaktadır. Covid 19 nedeniyle toplu 
etkinlikler ertelenmiştir. TAMAMLANDI 13 

Çalışan memnuniyet oranı %90 Aralık 96 

Şu
b

at
  

- 

B.A 
A.S 

 

Personel Memnuniyet Anketi Google anket üzerinden 2020 yılı 
Aralık ayı içinde tebliğler yapılmıştır. 19 personel katılmıştır. 1 
personel katılım sağlamamıştır. ankete katılan personelin 
genel memnuniyet oranı %96 dır. Personel Memnuniyet anketi 
Değerlendirme Raporu 09.02.2021 Tarih 151 sayılı Yönetim 
Kuruluna sunulmuştur. TAMAMLANDI 14  

*Karar alma ve iyileştirme 
süreçlerinde iç paydaşların 
katılımcılığının artırılması. 

Çalışan katılımı için 
düzenlenen toplantı sayısı 

10 1 Yıl  10 
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u
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m
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z 
 

 

10 Personel toplantısı düzenlenmiştir. Personel toplantıları 
sonunda tutanakları tutulmuştur. Personel toplantılarında 
personel önerileri alınarak, personel öneri çizelgesi 
oluşturulmuştur. Çizelgede 15 personel önerisinden 13 tanesi 
sonuçlandırılmıştır. TAMAMLANDI 15 

Hedef 1.3.3. Çalışanlara yönelik kişisel ve mesleki eğitimlerin niteliğinin artırılması 

•İhtiyaç ve memnuniyet odaklı 
hizmet içi eğitim politikasının 
takip edilmesi.  

Eğitim memnuniyet oranı  %95 

A
ra

lık
  

%92 
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lık
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B.A 
A.S 

Yıllık hedeflenen Eğitim Memnuniyet oranı % 95 olarak 
belirlenmiştir. 2020 Yılı Eğitimin Memnuniyet oranı %92 dir. 
2020 Yılı Pandemi dolayısı ile yüz yüze eğitim sayısındaki düşüş 
memnuniyet oranını etkilemiştir. TAMAMLANDI 16 

•Eğitim ihtiyaç anketlerinin 
düzenli olarak uygulanması 

•Eğitimlerin kurum dışında 
yapılması için çalışılması. 

• Çalışan eğitimleri için dış kaynak 
kullanılması. 

• Eğitimlerin, Eğitim Planına 
uygun olarak düzenlenmesi. 

Eğitimlerin gerçekleşme 
oranı 

%93 %100 

%
1

0
0

 

529.90 
TL  

Aralık ayında anketler ile Eğitim planı oluşturulmuştur. Eğitim 
Planı 08.01.2020 tarih 92 sayılı yönetim kurulu kararı ile 
onaylanmıştır. 2020 Yılı pandemi dolayısı ile yüz yüze eğitim 
sayısı düşmüş olup online eğitim sayısı artış göstermiştir. 2020 
yılı eğitim planına alınan online eğitimler ile birlikte eğitim 
planına %100 uyum sağlanabilmiştir. TAMAMLANDI 17 



*Çalışan yetkinliğinin 
arttırılmasına yönelik eğitimler 
verilmesi 

Mesleki yeterlilik eğitimleri 
sayısı 

5 
Eğitim 
Planı 
tarihleri  

7 

Eğ
it

im
 

P
la

n
ı  

--- 
Stratejik plandan gelen Mesleki yeterlilik eğitimleri 2020 Yılı 
Eğitim planına alınmış, alınan 7 eğitimin hepsi tamamlanmıştır. 
TAMAMLANDI 18 

•Stratejik Amaç 1.4. Borsa kaynaklarının etkin ve verimli şekilde yönetilmesi 

Hedef 1.4.1. Bütçe ve aidat gerçekleşme oranlarının iyileştirilmesi 

*Uygun araçlarla aidat 
ödemelerine ilişkin duyuruların 
yapılması. 

Aidat tahsilatına yönelik 
aksiyon sayısı 

5 
Haziran 

Ekim 
6 

2
8
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0

2
0

 

-- 
 

7972,08 
TL 

Ş.T 
N.S 

 

1-Ticaret Bakanlığının Covid 19 pandemisi sebebi ile 
üyelerimizin üzerinde oluşacak olumsuz ekonomik etkilerin 
azaltılması amacıyla Haziran ayında ödenmesi gereken aidat 1. 
taksit tutarlarının Ekim ayında 2. taksitler ile birlikte ödenmesi 
yönünde almış oldukları karara istinaden üyelerimize ilk 6 aylık 
süreçte aidat borçlarını ödemeleri konusunda bildirim 
yapılmamıştır. 2-Aidat borcu olan üyelerimize 28.08.2020 
tarih, 02/888 sayılı yazı ile Aidat Borç Bilgisi Bildirimi 
yapılmıştır. 3-05.10.2020 tarihinde aidat borcu olan üyelere 
Ekim sonuna kadar aidat ödemelerini yapmalarını hatırlatan 
mesaj atılmıştır. Ayrıca Web sayfamızdan duyuru yapılmıştır. 
4-10.12.2020 tarihinde üyelerimize aidat yapılandırma ile ilgili 
mesajlar atılmıştır. 5- 28.12.2020 tarihinde üyelerimize aidat 
yapılandırma ile ilgili mesajlar atılmıştır. 6-Web sayfamızdan 
yapılandırma başvuru sürelerinin uzatıldığına dair duyuru 
yayınlanmıştır. TAMAMLANDI 19 

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

Bütçe gerçekleşme oranı 
%90-
100 

Aralık 
%98,4

7 A
ra

lık
 

2020 yılı tahmini Gelir - Gider Bütçemiz 9.000.000-TL. Olarak 
bağlanmıştı. İlk 6 aylık dönemde gerçekleşen gelirimiz 
3.437.971,64 TL. Olup bütçeye oranı % 38,20’dir. Yılsonu 
itibariyle hedefimize ulaşacağımızı düşünmekteyiz. 020 Yılı 
tahmini Gelir - Gider Bütçemiz 9.000.000-TL. Olarak 
bağlanmıştı. Gelir Bütçemiz 8.862.207,14 TL. Olarak 
gerçekleşmiştir. Bunun bütçeye oranı % 98,47’dir. Gelir 
bütçemiz 2019 yılı gelirleriyle karşılaştırıldığında, 2019 yılı 
gelirlerimizin toplamı 8.833.577,69 TL. 2020 yılı gelirlerimizin 
toplamı ise 8.862.207,14 TL.’dir. 2019’a oranla 2020 yılı içinde 
28.629,45 TL. daha fazla tahsilat yapılmıştır. Bunun oranı ise % 
0,32’dir. 2020 yılı iş planı hedeflerimizde % 90-100 olarak 
gerçekleşmesi beklenen bütçe hedefimize, Covid-19 Pandemisi 
yaşanan bu süreçte % 98,47 gibi bir gerçekleşme oranı ile 
ulaşmamızın büyük bir başarı olduğu görülmektedir. 
TAMAMLANDI 20 



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

Aidat gerçekleşme oranı (en 
az) 

%76 1 Yıl 
%57,6

5 

3
1

.1
2

.2
0

2
0

 

2020 Yılı tahmini bütçemizde cari yıl 435.450,-TL. , geçmiş yıl 
için 60.000,-TL. Olmak üzere toplam 495.450,-TL. aidat 
tahsilatı yapılabileceği tahmin edilmiş olup, 31.12.2020 tarihi 
itibariyle cari yıl 180.388,46 TL.( % 41,43 ), geçmiş yıl 
105.216,43 TL. ( % 175,36 ) olmak üzere toplam 285.604,89 TL. 
Tahsil edilmiş olup bütçeye oranı % 57,65’tir. % 76 olan hedefe 
ulaşılamamıştır. Aidat tahsilatları için pos cihazıyla bir personel 
görevlendirilip aidat tahsilatına gönderilememiştir, fakat 
Sistem üzerinden sanal posla üyelerimizin aidat ödeme 
imkânları olduğu bildirilmiştir. Ticaret Bakanlığının Covid 19 
pandemisi sebebi ile üyelerimizin üzerinde oluşacak olumsuz 
ekonomik etkilerin azaltılması amacıyla Haziran ayında 
ödenmesi gereken aidat 1. taksit tutarlarının Ekim ayında 2. 
taksitler ile birlikte ödenmesi yönünde almış oldukları karara 
istinaden üyelerimiz aidat borçlarını ödemeleri konusunda 
zorlanmamış, daha sonrasında ise 7256 sayılı kanun 
kapsamında aidat borçlarını gecikme zamsız ve taksitle ödeme 
imkânı getirilmiş olup yapılandırmaya başvuru süresi ise Şubat 
2021 e uzatıldığından gerekli tahsilatlar yapılamamış ve hedefe 
ulaşılamamıştır. TAMAMLANDI 21 

Gerçekleştirilen finansal 
analiz sayısı  

1 

Temmuz 

1 

O
ca

k 
 2019 Yılı için Bağımsız Denetmen veya Danışman ile anlaşma 

yapılmamış olmasına rağmen muhasebe servisince hazırlanan 
finansal analizler 29.01.2020 tarih, 23 sayılı Meclis 
Toplantısında görüşülmüştür. TAMAMLANDI 22 

Gerçekleştirilen Bütçe 
Analizi Sayısı 

1 1 
O

ca
k 

 2019 Yılı için Bağımsız Denetmen veya Danışman ile anlaşma 
yapılmamış olmasına rağmen muhasebe servisince hazırlanan 
bütçe analizi 29.01.2020 tarih, 23 sayılı Meclis Toplantısında 
görüşülmüştür. TAMAMLANDI 23 

Gerçekleştirilen menkul 
kıymet değerleme analizi 
sayısı 

1 1 Ocak  
Borsamıza ait Taşıtlar, Arazi ve Arsalar ile Binalar yeniden 
değerleme yapılarak Likidite Raporu oluşturulmuş olup 
Meclise sunulmuştur. TAMAMLANDI 24 

Düzenlenen eğitim sayısı 1 Nisan  3 

H
az

ir
an

  

B.A  
N.S 

14.07.2020 Tarihinde TOBB tarafından online Bordro, Satın 
alma ve Stok Demirbaş Program eğitimi olarak 3 eğitim 
alınmıştır. TAMAMLANDI25  



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 
Kasım-
Aralık 

  

D
an

ış
m

an
lık

 v
e 

M
ü

te
fe

rr
ik

  

1
.0

0
0

.0
0

0
 

- 
Y.A 
A.S 

M.K.T: 25.12.2019/22 oturumunda Erenler İlçesi, Alancuma 
Mahallesinde 22.400,00m2 yüzölçümlü 37 nolu parsel ve 
260.443,73m2 yüzölçümlü 586 nolu parsellerin tamamında 
Büyükşehir Belediyemizin Meclis kararı ile “Lisanslı Depolama 
Alanı ile birlikte Rekreasyon Alanı” olarak kullanılmak üzere 
kamu yatırım kararı alınmasına istinaden, T.C. Ticaret Bakanlığı 
İç Ticaret Genel Müdürlüğü’müzün izni ile Borsamızca Lisanslı 
Depo kurmak amacıyla, Sakarya Büyükşehir Belediyesi 
aracılığıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce tahsisi yapılan 
mera vasıflı parsellerin vasfının ve imar planı uygulaması 
değişikliğinin gerçekleştirilebilmesi için 389.470,68-TL ot bedeli 
yatırılan yer ile ilgili Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya 
Ticaret Borsası arasında Protokol yapılmasına karar verilmiştir. 
*M.K.T: 29.01.2020/23 oturumunda Borsamızca kurulacak 
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.’nin 2 milyon TL sermaye 
ile kurulmasına, kurulacak şirketin Yönetim Kurulunda Adem 
Sarı, Nizamettin Sarı, Serdar Koç, Serkan Kayınova, Ali Fuat 
Alaylı’nın olmalarına şirketin %100 hisse sahibi Sakarya Ticaret 
Borsası olarak, şirketin Borsamız ana binasında ( Tekeler mah. 
Çevre yolu üzeri no.86 Adapazarı/Sakarya adresinde) 
kurulmasına, kurulacak olan şirkette Sakarya Ticaret Borsasını 
Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı’nın temsil etmesine, 
Sakarya TB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. olarak 
unvanının belirlenmesine karar verilmiştir. *Binanın mimari 
projesinin hazırlanması ve zemin etütleri kurulan Sakarya TB 
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. üzerinden devam 
etmektedir. FAALİYET DEVAM EDİYOR 3 

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. 

Üye memnuniyet oranı %98 1 Yıl   
%98,7

1 
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M.A. 
A.S 

2020 yılı içerisinde 108 üyemize Üye Memnuniyet Anketi 
düzenlenmiştir. Anket memnuniyet oranı %98,71 ‘dir. 
TAMAMLANDI 26 

• Üyelerin talep, beklenti ve 
önerilerinin düzenli olarak 
alınması. 

• Üye memnuniyet anketinin 
revize edilmesi ve anketin düzenli 
olarak yapılması. 

• Üye ziyaret analizi yapılması ve 
üye ziyaretlerine ilişkin veri 
bankası oluşturulması. 

Yerinde ziyaret edilen üye 
oranı  

%100 1 Yıl  %17  Mart  
18.290 

TL 

2020 yılı ilk 6 aylık dönemde 128 üye yerinde ziyaret edilerek 
toplam faal üye sayısı olan 747'ye oranla %17 üye ziyareti 
gerçekleştirilmiştir. *2020 yılı Mart ayı itibariyle Covid-19 
pandemi nedeniyle ikinci 6 dönemde üyelere yüz yüze ziyaret 
gerçekleştirilememiş ve ziyaret oranı %17 de kalmıştır. 
TAMAMLANDI 27 



• Yeni üyeler için tanıtım ve 
oryantasyon programlarının 
düzenlenmesi 

Yeni üyeler için yapılan 
tanıtım ve oryantasyon 
yemeği sayısı 

2 
Şubat 
Eylül  

- - - 

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 nedeniyle tanıtım ve 
organizasyon yemeği 2020 yılı içinde gerçekleştirilememiştir.. 
ERTELENDİ 3 

*Üyeler için etkinlik düzenlenmesi 
Üyeler için düzenlenen iftar 
yemeği sayısı 

1 Mayıs  -- 

--
--

 - 

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle 
Yönetim Kurulu tarafından iftar programı 2021 yılına 
ertelenmesine karar verilmiştir. ERTELENDİ 4 

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

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

60 1 Yıl  58 Aralık - - 
*31.12.2020 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte toplamda 58 üye ziyareti 
gerçekleştirilmiştir. TAMAMLANDI 28 

Hedef 2.1.2. Üyelerin şikâyet ve taleplerinin zamanında ve sonuç odaklı olarak çözülmesi 

*Talep ve şikâyetlerin zamanında 
çözülmesi ve sahiplerine geri 
bildirim verilmesi. 

ISO 10002 sistemine uygun 
olarak çözülen şikâyet oranı 

%98 1 Yıl  %60 

A
ra

lık
 

--- -- 

M.A. 
A.S 

2020 yılında 6 aylık dönemde 5 şikayet alınmıştır. Alınan bu 3 
şikayetin konusu aynıdır. * *Konusu aynı olan 3 şikayet için 
Yönetim Kurulumuzun 27.02.2020 tarih ve 99 nolu kararında 
şikayete konu yerin maliyeti nedeniyle gerekli çalışmanın 2021 
yılı içerisinde yapılacağı bildirilmiştir. Kaçak sarımsak satıcıları 
için il ve ilçe belediyelerine yazı yazılarak kaçak satışların 
önüne geçilmesi sağlanmıştır. * *Çözülen şikayet oranı 5 
şikayette 3 çözüm olmuştur. Yüzdelik oranı %60'dır.2 şikayet 
için süs bitkisi fidan borsasının tamamlanma süreci 
beklenmektedir.  
TAMAMLANDI  29 

*Talep ve şikayetlerin toplanması 
için bilişim sistemlerinin 
kullanılması 

Üye taleplerinin karşılanma 
oranı 

%98 1 Yıl  %85,3 1 Yıl  

*2020 yılı içerisinde stb.org.tr web sitemiz Üye İletişim Kanalı 
ve diğer iletişim kanalları üzerinden 9, Whatsapp iletişim 
kanalı üzerinden 23, Üyeler ile yapılan anketler sonrasında ve 
üyelerden birebir gelen 3, görüş, öneri ve şikayet ile toplamda 
35 talep alınmıştır. *Gelen taleplerden 4 tanesi Borsa ile ilgili 
olmayıp borsamızında içinde olduğu site ile ilgili olduğundan 
çözüm sağlanamayıp talep sahibine bilgi verilerek 34 talepten 
29 tanesi karşılanmıştır. *Taleplerin karşılama oranı %85,3 
olarak ölçülmüştür. TAMAMLANDI 30 

*Alo şikâyet hattının kurularak, 
tanıtımına yönelik aksiyonların 
yapılması 

Tanıtıma yönelik aksiyon 
Sayısı 

5 1 Yıl  5 

H
az

ir
an

 

Z.C 
S.K 

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. *Sosyal medya mecraları 
olan facebook, twitter, instagram adreslerinde tanıtımı 
yapılmıştır. *Mobil uygulamada yer verilmiştir. TAMANLANDI 
31 

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   

--- - 
M.E 
V.A 

FAALİYET DEVAM EDİYOR.4 

• Tescil İş takip yazılımının 
yapılarak tescil programına 
entegre edilmesi 

Hazırlanan Tescil İş Takip 
Raporları 

12 Her ay  6 Her ay 
Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-
Eylül-Ekim-Kasım –Aralık ayları olmak üzere 12 rapor 
hazırlanarak meclisin bilgisine sunulmuştur. TAMAMLANDI 32 

*Üye sayısının arttırılmasına 
yönelik aksiyonların oluşturulması   

Üye sayısı artış oranı  %5 1 Yıl  -%3 1
 Y

ıl  2019 Yılı faal üye sayımız 800 iken 2020 yılında 781 olarak 

gerçekleşmiştir  %3 oranında azalma olmuş ve yeni üye artış 

hedefimiz olan %5 tutturulamamıştır. TAMAMLANDI 33 

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.  

Kamuoyu Algı Anketi  %100 Eylül  -  
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- Z.C 
S.K 

Covid 19 Pandemisi nedeniyle 2021 yılına ertelenmiştir. 
ERTELENDİ 5 

Basılan ve dağıtılan haber 
bülteni sayısı 

12 Her ay  12 Her ay - B.A 
S:K 

2020 yılı içinde 12 haber bülteni elektronik ortamda stb.org.tr 
sitesinde haber bülteni sekmesi altında yayınlanmış. * Basılı 
haber bülteni kurumda bütün birimlere ve danışmaya dağıtımı 
sağlanarak üyelerin erişimine sunulmuştur. TAMAMLANDI 34 

Yayınlanan basın bülteni 
sayısı (artış oranı) 

%5 1 Yıl  -%12 

1
 Y

ıl 

- 

Z.C  
S.K 

2020 yılı içinde 62 basın bülteni hazırlamıştır.2019 yılına oranla 
2020 yılında %12 azalma görülmüştür. Bu azalmanın sebebi 
COVİD 19 Salgını nedeniyle tüm toplantı, etkinlik, fuar vb 
organizasyonların iptal edilmesidir. sektörel, ekonomik 
gelişmeler için basın bültenleri hazırlanarak basına servis 
edilmiştir. TAMAMLANDI  35 

Basında yer alma oranı (artış 
oranı) 

%5 1 Yıl  -%16 

3
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0

 

- 

STB’ nin 2019 yılında yazılı medyada haberlerimiz 755 
mecrada, 2020 yılında ise 686 mecrada yayınlanmıştır. 2019 
yılına oranla 2020 yılında % 16 azalma görülmektedir. Haber 
yayınlanma oranının düşük kalmasının sebebi: Yönetim Kurulu 
Başkanı’na gazetelerden gelen beyan ve röportaj taleplerinin 
sadece beyan ve röportaj verilen gazetelerde yayınlanmasıdır. 
TAMAMLANDI 36 

*İletişim stratejisine uygun olarak 
iletişim hedeflerinin izlenmesi ve 
raporlanması. 
•Basın ziyaretlerinin organize 
edilmesi 

Ziyaret edilen basın organı 
sayısı 

7 1 Yıl  3 
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Haberlisin Genel Müdürü Güven Hasbaş ziyaret Akşam 
haberleri Mustafa Sarı, Yeni haber Turan Kalfa ziyaret 
edilmiştir. Pandemi süreci nedeniyle mart ayından itibaren 
faaliyete ara verilmiştir. TAMAMLANDI 37 



•Basına yönelik kahvaltı 
organizasyonlarının düzenlenmesi 

Basın kahvaltısı sayısı 1 Ekim 1 

Ey
lü

l 

7
0

0
0

 T
L 16-19 Eylül 2020 tarihleri arasında Sapanca/Kırkpınar’da 

gerçekleşecek olan Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali 
için Y.K.K.T:24.06.2020/118 ile Basın kahvaltısı düzenlenerek 
basın ile bir araya gelinmiştir. TAMAMLANDI 38 

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

• Borsanın sosyal medya 
hesaplarının tanıtımına yönelik 
aksiyonların yapılması. 

Sosyal Medya tanıtımına 
yönelik aksiyon sayısı 

7 1 Yıl  7 

1
 Y

ıl 

-- -- 
M.A 
S.K 

 *Web sitesine eklenen pop-up larda borsa sosyal medya 
hesaplarının nickname (profil Url) adı ile, Youtube kanalı 
üzerinde yer alan kapak sayfası kısmında ve hakkında kısmında 
yer alan bağlantılar kısmına Facebook, İnstagram ve Twitter 
linkleri eklenerek *Facebook sayfasında yapılan paylaşımların 
twitter'da link ile *Üye el kitapçıkları içerisine borsa sosyal 
medya hesapları eklenerek, Sosyal medya hesaplarını kendi 
aralarında paylaşım yaparak örn facebook hesabını 
instagramda, instagram hesabını facebook üzerinden 
takipçilere bildirerek sayfalar arası takipçilerin haberdar olması 
sağlanmıştır. TAMAMLANDI 39 

•İletişim stratejisine uygun olarak 
sosyal medya hedeflerinin 
izlenmesi ve raporlanması 

Web sitesinde yapılan 
paylaşım sayısı  

%2 1 Yıl  %3.73 

1
 Y

ıl 

*Youtube Platformu Üzerinde 2019 yılında paylaşılan video 
sayısı: 21, 2020 yılında 9 video paylaşımı yapılmıştır. Youtube 
üzerinden 2019 yılında aylık paylaşılan video sayısı 2; Youtube 
üzerinden 2020 yılında aylık paylaşılan video sayısı 1 - Fark: 
%57,14 azalış olarak görünmektedir. *Facebook&Twitter 
Platformu Üzerinde 2019 yılında paylaşım sayısı: 214, 2020 
yılında yapılan paylaşım sayısı: 222. Facebook&Twitter 
üzerinden 2019 yılında aylık paylaşılan içerik sayısı 17; 
Facebook&Twitter üzerinden 2020 yılında aylık paylaşılan 
içerik sayısı 19 - Fark: %3,73 artış *İnstagram Platformu 
üzerinde 2019 yılı içerisinde yapılan paylaşım sayısı: 139, 2020 
yılı içerisinde yapılan paylaşım sayısı: 202 olup aradaki fark: 
%45,32 artış olarak görünmektedir. TAMAMLANDI 40 

Youtube üzerinden yapılan 
paylaşım sayısı (artış oranı ) 

%5 1 Yıl  %-40 
1

 Y
ıl 

Youtube Platformu Üzerinde 2019 yılında paylaşılan video 
sayısı: 21, 2020 yılında 9 video paylaşımı yapılmıştır. Youtube 
üzerinden 2019 yılında aylık paylaşılan video sayısı 2; Youtube 
üzerinden 2020 yılında aylık paylaşılan video sayısı 1 - Fark: 
%57,14 azalış olarak görünmektedir. *Facebook&Twitter 
Platformu Üzerinde 2019 yılında paylaşım sayısı: 214, 2020 
yılında yapılan paylaşım sayısı: 222. Facebook&Twitter 
üzerinden 2019 yılında aylık paylaşılan içerik sayısı 17; 
Facebook&Twitter üzerinden 2020 yılında aylık paylaşılan 
içerik sayısı 19 - Fark: %3,73 artış *İnstagram Platformu 
üzerinde 2019 yılı içerisinde yapılan paylaşım sayısı: 139, 2020 
yılı içerisinde yapılan paylaşım sayısı: 202 olup aradaki fark: 
%45,32 artış olarak görünmektedir TAMAMLANDI 41 

Facebook üzerinden yapılan 
paylaşım sayısı (artış oranı) 

%5 1 Yıl  

%24,8
8 

1 Yıl 
Twitter üzerinden yapılan 
paylaşım sayısı (artış oranı) 

%5 1 Yıl  



Açılan Sosyal Medya Hesabı  1 1 Yıl 1 Haziran  

Yapılan değerlendirmeler sonucunda açılacak sosyal medya 
hesabı Linkedin olarak belirlenmiştir. - www.linkedin.com 
platformu üzerinden Sakarya Ticaret Borsası adında bir sosyal 
medya hesabı oluşturulmuş ve sayfanın açıldığı diğer sosyal 
medya hesaplarımızda paylaşılarak sayfanın görünürlüğünün 
artırılması sağlanmıştır. TAMAMLANDI 42 

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 

• Uluslararası düzeyde projelere 
yönelme. 

URGE Projesinin 
tamamlanması (kümülatif) 

%100 Nisan    
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S.K 
A.S 

FAALİYET DEVAM EDİYOR5 

• Uluslararası düzeyde projelere 
yönelme. MARKA Projelerine 
yönelme 

MARKA Projesi sayısı 1 Nisan 1 Şubat   

STB tarafından yazılan “Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı 
Depoculuk Araştırması ve Fizibilite Çalışması Projesi” Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansı Fizibilite Desteği Programı 
kapsamında, Sakarya Ticaret Borsası ve Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından imzalandı. TAMAMLANDI 
43 

*Üyeler için iş geliştirmeye 
yönelik araştırmalar yapılması 

İş geliştirmeye yönelik 
araştırma sayısı 

4 1 Yıl 4 1 Yıl 

5
7

5
0
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L 

Sakarya’nın Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Ürünleri Sektör 
Raporu, süt hukuku, coğrafi işaret tescili, covid 19 ve 
yerelleşmiş gıda sistemleri, Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı 
Depoculuk Araştırması ve Fizibilite Çalışması yayınlanmıştır. 
TAMAMLANDI 44 

Hedef 2.3.2. Hayvan Borsasının aktif hale getirilerek müzayede sistemine açılması 

*Hayvan Borsasının kurulduğu 
arazinin borsa tarafından satın 
alınması ve bu konuda lobicilik 
faaliyetlerinin yürütülmesi  

Hayvan Borsası arsasının 
satın alınması  

%100 1 Yıl  %100 
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1.970.759,95 TL bedel ile satış amacı doğrultusunda “Hayvan 
Pazar alanı olarak kullanılmak üzere” tarafımıza satışının 
Bakanlığın 29.07.2020 tarih ve 161446 sayılı yazıları ile uygun 
görüldüğü, satış bedelinin tamamını ya da en az dörtte biri 
peşin, kalanı iki yılda ve sekiz taksitle kanuni faizi ile birlikte 
ödenerek taşınmaz adımıza tapuya tescil ettirilmiştir 
TAMAMLANDI 45 

*Kayıtlı Üyelere Müzayede 
Sistemi Eğitimlerinin verilmesi 

Kayıtlı Üyelere Müzayede 
Sistemine ilişkin verilen 
eğitim sayısı 

3 1 Yıl  -- - - B.A 
V.A 

Müzayede sistemine geçildiği zaman eğitimler verilecektir. 
FAALİYET DEVAM EDİYOR6 

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

Hayvan Borsasının 
tanıtımına yönelik 
gerçekleştirilen aksiyon 
sayısı 

5 1 Yıl  -- - - Z.C 
S.K 

Hayvan borsasının müzayede sistemine açılması ile birlikte 
faaliyete başlanacaktır. FAALİYET DEVAM EDİYOR7 

Hedef 2.3.3. 2021 yılına kadar lisanslı depoculuğa geçilmesi 

*Lisanslı Depoculuk Fizibilite 
çalışmalarının yapılması 

Fizibilite Raporu  %100 1 Yıl   
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STB tarafından yazılan “Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı 
Depoculuk Araştırması ve Fizibilite Çalışması Projesi” Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansı Fizibilite Desteği Programı 
kapsamında, Sakarya Ticaret Borsası ve Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından imzalandı. Fizibilite Rapor 
çalışmaları devam etmektedir. FAALİYET DEVAM EDİYOR8 



*Lisanslı depo kurulum 
faaliyetlerine başlanması 

İnşaat sürecinin 
tamamlanması  

(50) 1 Yıl   
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*M.K.T: 29.01.2020/23 oturumunda Borsamızca kurulacak 
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.’nin 2 milyon TL sermaye 
ile kurulmasına, kurulacak şirketin Yönetim Kurulunda Adem 
Sarı, Nizamettin Sarı, Serdar Koç, Serkan Kayınova, Ali Fuat 
Alaylı’nın  olmalarına şirketin %100 hisse sahibi Sakarya Ticaret 
Borsası olarak, şirketin Borsamız ana binasında ( Tekeler mah. 
Çevre yolu üzeri no.86 Adapazarı/Sakarya adresinde) 
kurulmasına, kurulacak olan şirkette Sakarya Ticaret Borsasını 
Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı’nın temsil etmesine, 
Sakarya TB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. olarak 
unvanının belirlenmesine karar verilmiştir. *Binanın mimari 
projesinin hazırlanması ve zemin etütleri kurulan Sakarya TB 
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. üzerinden devam 
etmektedir. FAALİYET DEVAM EDİYOR9 

*Lisanslı Depoculuk için Lobicilik 
faaliyetleri gerçekleştirilmesi 

Lisanslı depoculuk 
tanıtımına yönelik aksiyon 
sayısı  

6 1 Yıl  6  - Z.C 
S.K 

Lisanslı Hububat Deposu ve Tarım Okulu” Yer Tahsisi 
hususunda basın açıklamaları hazırlanarak basına servis 
edilmiştir. Lisanslı depoculuk ve önemi konusunda bilinç 
oluşturmak amacıyla dergide röportajlara yer verilmiştir. Yerel 
haber sitelerinin İnstagran canlı yayın programlarına katılım 
sağlanarak lisanslı depoculuk süreci ile ilgili kamuya 
bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca bu süreçler hakkında web, 
facebook, twitter dergi, haber bülteni kanallarını kullanarak 
üyelere erişim sağlanmaya çalışılmıştır.  TAMAMLANDI 46 

Hedef 2.3.4. Hayvan Borsasının standartlar doğrultusunda revize edilerek yenilenmesi 

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

İnşaat sürecinin 
tamamlanması  

%100 

1 Yıl  
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FAALİYET DEVAM EDİYOR10, 

• Yenilenen Hayvan Borsasının 
Tanıtım faaliyetlerinin 
yürütülmesi 

Tanıtıma yönelik 
gerçekleştirilen aksiyon 
sayısı 

6   - 
Z.C. 
S.K. 

Hayvan borsasının yenilenmesi ile birlikte tanıtım faaliyetine 
başlanacaktır. FAALİYET DEVAM EDİYOR.11 

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. 

Yayımlanan sektörel analiz 
raporu sayısı 

2 
Haziran 
Kasım 
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11.03.2020/101 Y.K.K.T ile Borsamız tarafından Sakarya 
Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim 
Görevlisi Prof. Dr. Selim İnançlı’ya hazırlatılan “Sakarya’nın 
Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Ürünleri Sektör Raporu 2019 
verileri ile hazırlanarak kitapçık haline getirilmiştir. Lisanslı 
Depoculuk Araştırması ve Fizibilite Çalışması Projesi” Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansı Fizibilite Desteği Programı 
kapsamında hazırlanmaktadır. TAMAMLANDI 47  

Tamamlanan piyasa boşluk 
analizi sayısı 

1 Ekim    - 
Covid 19 Pandemisi nedeniyle 2021 yılına ertelenmiştir. 
ERTELENDİ6 



Çalışmaların yayınlanmasına 
yönelik aksiyon sayısı 

12 1Yıl 12 1
Yı

l 

- 
Z.C 
S.K 

Sakarya’nın Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Ürünleri Sektör 
Raporu, süt hukuku, coğrafi işaret tescili, covid 19 ve yerelleşmiş 
gıda sistemleri, Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depoculuk 
Araştırması ve Fizibilite Çalışması Web sitesi, Sosyal Medya 
(Web, facebook, twitter) basın bülteni, haber bülteni, dergi 
olmak üzere yapılan çalışmalara yönelik tanıtımlar 
yayınlanmıştır. TAMAMLANDI 48 

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

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

Yazılım altyapısının 
tamamlanması 

%100 1 Yıl    
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FAALİYET DEVAM EDİYOR.12 

Bilgisayar ve elektronik 
donanımının tamamlanması 

%100 1 Yıl   - 
M.A 
A.F.A 

*İş planı maddesi ile ilgili Yönetim Kurulunun kararı 
beklenmektedir. FAALİYET DEVAM EDİYOR13 

*Fidan Borsası’nın müzayede 
faaliyetlerine başlanması 

Tescil ofisinin açılması %100 1 Yıl   - 
M.E 
A.S 

FAALİYET DEVAM EDİYOR14 

•Fidan Borsası tanıtım 
faaliyetlerinin yapılması 

Fidan Borsası tanıtım 
aksiyon sayısı  

6 1 Yıl   - 
Z.C 
S.K 

Fidan borsası tanıtım faaliyetleri borsanın aktif hale getirilmesi 
ile başlayacaktır. FAALİYET DEVAM EDİYOR15 

*Fidan Borsası Eğitim 
Çalışmalarının yapılması 

Yapılan Eğitim Sayısı 6 1 Yıl 
  

- 
B.A. 
A.S. 

Fidan borsası eğitim faaliyetleri borsanın aktif hale getirilmesi ile 
başlayacaktır. FAALİYET DEVAM EDİYOR 16 

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 

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

Organize edilen toplantı 
sayısı 

3 1 Yıl 3 Şubat  

Te
m

si
l A

ğı
rl

am
a-

Yu
rt

iç
i S

ey
ah

at
 Y

o
l  

1
1

0
.0

0
0

 T
L 

2
1

3
.3

4
0

,8
2

 T
L 

S.K 
A.S 

 

1-Sakarya- Trabzon ve Tekirdağ Ticaret Borsaları’ndan 

oluşan iş insanları heyeti Odalar ve Borsalar Birliği ile aynı 

misyonu bulunan Tanzanya Özel Sektör Vakfını (Tanzania 

Private Sector Foundation) ve Tanzanya Yatırım Merkezini, 

Üyelerimizin hem mevcut pazarlardaki paylarını artırmak, 

yeni pazar bulmalarına yardımcı olmak hem de 

tanımadıkları pazarlara açılmalarına öncülük etmek için 

toplantı organize edilmiştir.2- SATSO, Sakarya Ticaret 

Borsası, sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşların 

katkıları ile hazırlanan; Sakarya'nın önümüzdeki 10 yıllık 

yol haritasının ve hedeflerinin belirlendiği "Sakarya 

Stratejik Planı" toplantısı online olarak gerçekleştirildi.3-

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

Hisarcıklıoğlu, Sakarya il/ilçe Oda/Borsa başkanları ile video 

konferans aracılığıyla düzenlenen istişare toplantısında bir 

araya geldi. Toplantıya Sakarya Ticaret Sanayi Odası, 

Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret Sanayi Odası ve 

Akyazı Ticaret Borsaları Yönetim Kurulu, Meclis ve Meslek 

Komiteleri Üyeleri katılım sağlayarak sektörel sorunlarını 

dile getirmişlerdir. TAMAMLANDI 49  

B2B veya alım-satım heyeti 
görüşmesi sayısı 

1 Eylül  1 Şubat  

Şubat ayı içinde Tanzanya’nın Başkenti Darüsselam’da 
düzenlenen ikili iş görüşmeleri organizasyonuna katılan STB 
heyeti, Tanzanyalı iş insanlarıyla ikili iş görüşmesi yaptı. 
Görüşmelerde firmalar, ürünlerini ve hizmetlerini tanıtma 
imkânı bularak yatırımlarla ilgili görüşmeler gerçekleştirdi. 
TAMAMLANDI 50 



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

Tanıtımı yapılan meslek ağı 
(network) sayısı 

4 1 Yıl 1 Mart   

04.03.2020/100 YKK ile Borsa üyelerine Uluslararası Ticaret, 
Politika ve Temsil, Ticaret Bilgileri ve Destek Hizmetleri 
sağlanabilmesi amacıyla İzmir Ticaret Borsası “E-Commodity 
Bazaar” isimli emtia platformundan üyelerimizin 
faydalanabilmeleri için Sakarya Ticaret Borsası ve İzmir Ticaret 
Borsası arasında İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Site ile ilgili 
üyelere sms üzerinden web sayfası, facebook, twitter instagram 
hesapları üzerinden bilgilendirme yaparak ağa katılım 
sağlamaları için yönlendirilmiştir. TAMAMLANDI 51 

•Her yıl lobicilik faaliyet planı 
hazırlanması ve uygulanması. 

Lobicilik planına uyma oranı %90 1 Yıl     FAALİYET DEVAM EDİYOR17 

Başarılı (sonuç alınan) 
lobicilik oranı,  

%80 1 Yıl     FAALİYET DEVAM EDİYOR18 

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  ---  
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05.11.2020-08.11.2020 tarihlerinde yapılacak olan Sakarya 3. 
tarım, hayvancılık makineleri teknolojileri fuarının Sakarya 
Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün 02.10.2020 tarih, 16230 sayılı 
yazıları ile il hıfzıssıhha kurulu’nun 02.10.2020 tarih, 90 nolu 
kararı gereği YKK 04.11.2020/137 ile 2021 yılına ertelenmesine 
karar verilmiştir 2021 YILINA ERTELENDİ 7 

Borsa adına stant açılan fuar 
sayısı 

2 
Ocak 
Ekim  

--  
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Dünya Dağ Bisikleti şampiyonası kapsamında 21.102020 /135 Yk 
ile Sakarya Ticaret Borsası olarak stant açılmasına karar 
verilmiştir.  TAMAMLANDI 52 

•Borsa organlarının ulusal ve 
uluslararası fuarlara katılımının 
teşvik edilmesi. 

Katılım sağlanan yurt içi fuar 
sayısı  

7 1 Yıl  2 
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3. Meslek Komitesi tarafından Gaziantep’te gerçekleşen GAP 
Tarım ve GAPFOOD fuarlarına katılım sağlandı. Covid 19 
Pandemisi kapsamında fuar organizasyonları il valilikleri ve 
hıfzıssıhha kurulu kararlara gereği yasaklanması nedeniyle Mart 
2020 sonrası herhangi bir fuara katılım sağlanamamıştır. 7 
Meslek komitesi 02.09.2020 /128 YK ile Burdur Teke Yöresi 
Fuaruna katılım sağlamışlardır. 4. Meslek Komitesi 
02.09.2020/128 YK ile  Soğuk Hava Depolarına  teknik ziyaret 
yapılmıştır. TAMAMLANDI 53 

Katılım sağlanan yurt dışı 
fuar sayısı 

1 Ekim 1 
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27-31 Ocak 2020 tarihleri arasında Almanya Essen de 
gerçekleşen IPM ESSEN Çiçekçilik, Tarım ve Peyzaj Fuarına, 
Sakarya Büyükşehir Fidancılık ve Peyzaj San.Tic.A.Ş. olarak 
katılım sağlayacaklarından, Borsa olarak süs fidan borsası ile ilgili 
yaptığımız çalışmalara katkı sağlaması, fuara katılan yabancı 
firmalar ile Sakarya Büyükşehir Fidancılık ve Peyzaj San.Tic.A.Ş. 
yetkilileri ile birlikte görüşmeler yapılması ve ileri teknolojilerin 
yerinde görülerek bir rapor düzenlenmesi amacıyla katılım 
sağlanmıştır. TAMAMLANDI 54 



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

Fuar ve organizasyon 
tanıtımına yönelik 
gerçekleştirilen aksiyon 
sayısı 

11 1 Yıl  8  - Z.C 
S.K 

Sakarya Ticaret Borsası; İPM Essen Çiçekçilik, Tarım ve Peyzaj 
Fuarı 65 sayı dergimizde Şubat Ayı Haber Bülteninde, Facebook, 
web, instagram hesaplarında, basın bülteni ile yerel medya ve 
internet medyasında yer verilmiştir. Gaziantep’te gerçekleşen 
GAP Tarım ve GAPFOOD fuarları Mayıs Haber Bülteninde, 
Facebook, web, instagram hesaplarında, basın bülteni ile yerel 
medya ve internet medyasında yer verilmiştir. TAMAMLANDI 55 

•Üyelerin rekabet gücünün 
arttırılmasına yönelik çalıştay 
düzenlenmesi 

Düzenlenen çalıştay sayısı 1 Kasım  1 
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- Y.A A.S 

2019 yılı fizibilite desteği programı kapsamında başvurusunu 
yapmış olduğumuz (TR42/19/FD/0014 Referans Numaralı 
Fizibilite Desteği) Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depoculuk 
araştırması ve Fizibilite Çalışması projemizin içinde yapılacak 
olan çalıştay, Covid-19 nedeniyle yapılamayacağı için Kalkınma 
Ajansı yetkilileri ile görüşülerek kaldırılmasına karar verilmiştir. 
*SAKARYA 2030 VİZYON / Sakarya Şehrini geleceğe hazırlamak 
üzere 2030 vizyonuyla "Stratejik Plan" oluşturmak amacıyla 
Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Üniversite, SUBİ, SATSO, 
Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Ticaret Borsası önderliğinde 
düzenlenen çalıştaylar yapılmıştır. Stratejik Planlama Üst 
Kurulunda STB Başkanı, Stratejik Planlama Komisyonunda STB 
Genel Sekreteri, Stratejik Planlama Uzman Ekibinde STB 
Danışmanı yer almıştır. TAMAMLANDI 56 

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. 

Yapılan İşbirliği Protokol 
Sayısı 

3 1 Yıl  5 
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08.01.2020/92 YKK ile TOBB ETÜ ile Ortak Eğitim Programı 
protokolü imzalanmıştır. * 12.02.2020/97 YKK ile Medar 
Hastanesi arasından “Sağlık Hizmetleri Protokolü” imzalanmıştır. 
*19.02.2020/98 YKK ile Özel Adatıp Hastanesi arasından “Sağlık 
Hizmetleri Protokolü” imzalanmıştır. *04.03.2020/100 YKK ile 
İzmir Ticaret Borsası “E-Commodity Bazaar” isimli emtia 
politikalarının üyelerimizin faydalanabilmeleri için Sakarya 
Ticaret Borsası ve İzmir Ticaret Borsası arasında İşbirliği 
Protokolü imzalanmıştır. * 24.06.2020/118 YKK ile KTO Karatay 
Üniversitesi ile “Ahilik Bursu Protokolü” imzalanmıştır. Birliğimiz 
ile Ziraat Bankası ve Halkbank arasında Bank kart Tedarik Zinciri 
Finansmanı Y.K.K.T: 23.12.2020/144 TAMAMLANDI 57 

Bölgesel Kalkınmaya STB’nin katkı 
yapacağı alanların tespit edilmesi 
 

Fındıkta verim ve kaliteyi 
arttırmaya yönelik 
düzenlenen eğitim sayısı 

5 1 Yıl    - 
S.K 
A.S 

 
FAALİYET DEVAM EDİYOR19 



Fındık demonstrasyon 
bahçesinin tamamlanması 

%30 1 Yıl    - FAALİYET DEVAM EDİYOR20 

Hedef 3.1.2. Yürütülen sosyal sorumluluk projelerinin artırılması ve çeşitlendirilmesi 

• STB Özel Eğitim Uygulama 
Merkezini desteklemeye devam 
edilmesi. 

STB Özel Eğitim Uygulama 
Merkezinin ihtiyaçlarının 
karşılanması oranı 

%100 1 Yıl  -- --
- 
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Pandemi nedeniyle il sağlık müdürlüğüne yapılan yardım 
nedeniyle okula yapılması düşünülen yeni bir bina projesi 2021 
YILINA ERTELENMİŞTİR.  8 

• Yeni ve farklı alanlarda sosyal 
sorumluluk projelerinin 
araştırılarak desteklenmesi 

Girişilen sosyal sorumluluk 
projesi sayısı 

2 1 Yıl 1 

M
ar

t 275.000 
TL 

Girişilen sosyal sorumluluk projeleri; 1- 29.01.2020 Tarih 95 
Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Elazığ-Malatya 
Depremzedelerine yardım yapılmıştır. 2-Coronavirüs salgınında 
Sosyal sorumluluk bilinciyle toplum sağlığını korumak amacıyla İl 
Sağlık Müdürlüğü’ne 27.03.2020 Tarih 104 Sayılı Yönetim Kurulu 
kararı ile tıbbi yardım yapılmıştır. 3-08.07.2020 Tarih 120 Sayılı 
Yönetim Kurulu Kararı ile İdlib Kampanyasına destek olunarak 
Briket evler yaptırılmıştır. TAMAMLANDI 58 

Verilen eğitim, gıda yardımı ve 
burslara devam edilmesi 

Verilen eğitim yardımı sayısı  800 Eylül -   - 

Ş.T 
N.S 

 

Covid-19 sebebiyle uzaktan eğitim sürecinde evlerinde uzaktan 
eğitime katılma imkanı olmayan öğrencilerimizin uzaktan 
eğitimden faydalanmalarını sağlamak amacıyla ihtiyaç sahibi 
öğrencilere dağıtılmak üzere TOBB'un gönderdiği 55 adet tablet 
bilgisayar Borsamız aracılığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 
teslim edilmiş olup, Borsamız Lisanslı Depo yatırımı olması 
nedeniyle 2020 yılı içinde TOBB'un yolladığı Eğitim yardımı 
dışında ilave yardım yapmamıştır. TAMAMLANDI 59 

Verilen gıda yardımı sayısı 666 Mayıs  691 
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03.04.2020/106 YKK İle Odalar Birliğinden gelen 60.000,-TL. lik 
gıda yardımına borsamız kaynaklarından da 35.000,- TL. İlave 
edilerek Borsamızın çalışma alanlarında tespit edilen 691 aileye 
gıda yardımı yapılmıştır. TAMAMLANDI 60 

Burs verilen öğrenci sayısı  85 
Haziran 

Ekim  
84 

 2
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0
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21.01.2020, 20.02.2020, 20.03.2020, 30.04.2020, 22.05.2020, 
19.06.2020, 27.10.2020, 20.11.2020, 21.12.2020 tarihlerinde 
olmak üzere toplam 9 ay öğrenci bursu ödenmiştir. 
TAMAMLANDI 61 

 

Toplam Faaliyet Sayısı:  91   Tamamlanan Faaliyet: 61  Faaliyet Gerçekleşme Oranı %67,03  

Devam Eden Faaliyet:  20   İptal Edilen Faaliyet 2 

Ertelenen Faaliyet   8   Gerçekleşen Bütçe 4.160.704,03 Bütçe Gerçekleşme Oranı %20,29 

Toplam Hedef Bütçesi 20.509,020 TL          



 

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 BÜLTENLERİ  

 

 

                       
 
 

        1.5. HABERLEŞME VE YAYINLAR 

 
 

 STB Dergisi 2020 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. 
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ULUSAL BASINDA GÖRÜNÜRLÜK 
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2020 YILI İÇİNDE BASINDA STB 

 

 

 

 

 2020 Yılı içerisinde 12 adet Basın Yayın Raporu hazırlanarak Meclise istatistiki bilgiler 

sunulmuştur.   



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 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. 
 

 

 

 

 

 

                       
 

       1.6. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yönetimi 

 
 



 

 

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.  

2020 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.  

 

20120 Yılı stb.org.tr Web Site İstatistikleri 

 

2020 yılı içerisinde stb.org.tr adresimiz üzerinden 58 haber, 446 duyuru yayınlanmıştır. Sitemizde yıl içinde 23.065  

kullanıcı 29.582 oturum açarak 73.106 sayfa görüntülenmesi yapılmıştır. 2020 yılında sitemize gerçekleşen yeni 

oturumların yüzdesi %89,3’dür. 

2019 yılında 16.724 olan web sitemizi kullananların sayısı 2020 yılında 23065'e çıkarak bir önceki yıla oranla 

%40,75, 2019 yılında 24.865 olan oturum sayısı 2020 yılında 29.582 olarak %18,97 ve 2019 yılında 70.712 olan 

sayfa görüntülenme sayısı 2020’da  70.106 olarak %3,39 artış olmuştur. Web sitemize 2019 yılında yapılan yeni 

oturumların yüzdesi %87,3 iken 2020 yılında 89,3 olarak yeni oturumlar %2,29 artış göstermiştir. 

 



 

Stb.org.tr verilerinin 2019 yılının 2020 yılına kıyaslanması; 

 
İnstegramda Sakarya Ticaret Borsası    

https://www.instagram.com/sakaryatb/ alan adıyla barındırılan Borsa İnstagram hesabımızı 1080 kişi takip 

etmektedir. 2020 yılı içerisinde 202 paylaşım yapılarak üyelerimizin bilgilendirilmesi sağlanmıştır. 

 

 

https://www.instagram.com/sakaryatb/


 

 

Facebookta Sakarya Ticaret Borsası   https://www.facebook.com/ticaretborsasi.sakarya 

 

2019 yılı Ocak ayı itibariyle Facebook sayfamızı beğenen kullanıcı sayısı 778 iken 2020 Aralık ayı sonu itibariyle 

826 kişi olmuştur. Rakamlar itibariyle sayfa beğenisinde %6.16 artış olmuştur 

2020 Yılı Aylara Göre ve Toplam Facebook Görünürlüğü 

 

 
 

 

 

https://tr.linkedin.com/company/sakaryatb alan adayla Sakarya Ticaret Borsası adına Linkedin hesabı açılarak 

yayına başlanmıştır. 
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https://www.facebook.com/ticaretborsasi.sakarya
https://tr.linkedin.com/company/sakaryatb


 

Twitter da Sakarya Ticaret Borsası  

 

https://twitter.com/sakaryaticaretb alan adıyla barındırılan Borsa Twitter hesabımızı 982 kişi takip etmekte ve 

yıllar toplamında 4.127 tweet atılarak üyelerimizin sosyal medya üzerinde bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. 

 

 
 

Youtube da Sakarya Ticaret Borsası  

 

 

2020 yılında Facebook, Twitter, Linkedin ve İnstagram üzerinden Borsa üyelerimizi ve sayfa takipçilerimizi 

bilgilendirici faaliyetlerimiz devam etmiştir. 2020 yılı Ocak ayı itibariyle Facebook sayfamızı beğenen kullanıcı 

sayısı 826 iken 2020 Aralık ayı sonu itibariyle 859 kişi olmuştur. Rakamlar itibariyle sayfa beğenisinde %3,99 

artış olmuştur. 

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. 

2020 yılı içerisinde Youtube platformumuzda 9 video yayınlanarak 2020 yılında 10.632 kez kümülatif izlenme 

sayısı 27.175’dır. 

 

 

https://twitter.com/sakaryaticaretb


 

 

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.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2020 yılı içerisinde stb.org.tr web sitemiz  Üye İletişim Kanalı ve diğer iletişim kanalları üzerinden 9,  Whatsapp 

iletişim kanalı üzerinden 23, Üyeler ile yapılan anketler sonrasında ve üyelerden birebir gelen 3,  görüş, öneri ve 

şikayet ile toplamda 35 talep alınmıştır. Talepler ISO 10002 MMYS standardı kapsamında kayda alınıp işlenerek 

süreçler işletilmiştir. Faaliyetlerle ilgili detaylı bilgi 2019 – MMYS Performans Raporundaki gibidir. 

 STB 2020 yılı içinde ISO 10002 kapsamında faaliyetlerine devam etmiştir. 

 TS ISO 10002, standartları konusunda gerekli eğitimler işe yeni giren personele verilerek sistemin Borsa 

içerisinde ilgili personel tarafından anlaşılması ve yapılan işlerle dokümanların uyum sağlaması 

gerçekleştirilmiştir.  

 MMYS dokümanları incelenmiş ve gerekenler revize edilerek sisteme yeniden konulmuştur. 

 TS ISO 10002 MMYS Yönetim Sistemi şartlarına uygunluğunu ve etkinliğini sağlamak için Dokümante 

Edilmiş Bilgi ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü doğrultusunda kayıtlar oluşturulmuştur.  

 Stratejik Plan doğrultusunda borsanın ve birimin Kalite hedefleri için iş planı ve Çizelge 11 oluşturulmuş. 

İş Planı Performans İzleme Tablosu ve Birim Raporu ile hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı ölçülmüştür. 

 Borsada gerekli kaynakların sağlanması üst yönetim tarafından 5174 sayılı kanun, personel alım kriterleri 

ve Üst Yönetimin kararları doğrultusunda yapılmaktadır.  

 Üyelerin bildirimleri (öneri, şikâyet, görüş vb.) Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sisteminde geniş kapsamlı 

anlatılmış olup ilgili formlar ile kayıt altına alınmaktadır. 

 Düzeltici ve Önleyici faaliyet çalışmaları etkin bir şekilde işletilmektedir.  

Üye Ziyaretleri ve Anket Uygulaması  

 128 Üye yerinde ziyaret edilmiştir.   

 114 üyeye 2020 yılı üye memnuniyeti anketi yapılmıştır. Anket raporu 2020 Üye Memnuniyeti Anket 

Raporunda sunulmuştur. Anket uygulaması Tabakalı örneklem tekniği kullanılarak gerçekleşmiştir. 747 

faal üyenin 114’üne anket uygulanmıştır.  

 Üyelerin eğitim ihtiyaçları Üye Memnuniyet Anket Raporunda tespit edilmiş ve Eğitim Sorumlusuna 

iletilmiştir.  

 Kurumun prosesleriyle ilgili veya personeller ile ilgili herhangi bir şikâyet yoktur. 

  Bütün bildirimler çözüme ulaştırılmıştır. Açık olan bildirim (görüş, öneri veya şikâyet) yoktur. 

  Borsamıza yeni kayıt olan oryantasyonun sağlanması ve üyelerimizin borsa ile ilgili bilgileri ihtiyaç 

duymaları halinde kılavuz olması için Sakarya Ticaret Borsası Üye El Kitabı tümü dağıtıldığından ilave 

olarak 800 adet bastırılmıştır. Muamelat servisi tarafından yeni üye olan üyelerimize ve üye ilişkileri 

sorumlusu tarafından üye ziyaretlerinde üyelerimize verilmiştir.  

 Borsamız tarafından kalem, defter, kolonya ve duvar saati hediyeleri hazırlanarak yapılan üye 

ziyaretlerinde borsanın tanınırlığına katkıda bulunmak amacıyla dağıtımı yapılmıştır. 

 Üye bilgileri güncellenmiştir. 

 

                       
 

        1.7. ÜYE İLİŞKİLERİ 

 
 



 

 Üyelerin Görüş, öneri veya şikâyeti dinlenmiştir. Şikâyeti olan üyeleri talepleri alınarak ISO 10002 sistemi 

uygulanarak talep sonuca ulaştırılmıştır. 

Yüz yüze Ziyaret esnasında üyelerimizden şu geri bildirimler alınmıştır; 

 Üyelerin yerinde ziyaret edilmesinin üyelerin gözünde Borsamızın kurumsal yapısını tamamlayıcı bir 

izlenim bıraktığı, Borsa-Üye, Personel-Üye arasındaki iletişim ve bilgi alışverişini kuvvetlendirdiği bilgilerine 

yer verilmiştir. 

 

 Üyelerden Gelen Bildirim Göstergeleri 

2015-2020 Yılları Arası Bildirim Oranları: 

2015 – 2020 yılları arasındaki gelen görüş, öneri ve şikâyetler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.  

 

2020Yılı Görüş, Öneri ve Şikâyetlerin Oranı: 

2020 yılı içinde gelen bildirimlerin Görüş, Öneri ve Şikayet olarak yüzdelik dağılımları aşağıdaki grafiktetedir. 

Görüş, Öneri adedi 31 olup  5 Şikayet bildirimi alınmıştır. 
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2.5. Üyelerle İletişim: 

Mail: Üyeler meslek gruplarına ayrılarak aktif olarak kullanılan Mail veri tabanı oluşturulmuştur.  2020 yılı 

içerisinde yapılan mail kontrollerinde kullanılmayan e-posta hesapları tespit edilerek yeni kayıt olan üyelerin e-

postaları sisteme dahil edilmiştir. 31.12.2020 tarihi itibariyle 394 e posta hesabı bulunmaktadır. Yıl içerisinde 

13 defa farklı konularda mail gönderilmiştir, konu başlıkları aşağıdaki gibidir; 

MAİL  GÖNDERİM KONUSU TARİHİ 

KİŞİ 

SAYISI Meslek Grubu 

Mahsul Dane Mısır Satışı 3.01.2020 3 3.M.G. 

Pazarlık Usulü 300 Baş Reforme Koyun Satışı 6.01.2020 6 1.M.G. 

Hayvan ve Hayvansal Ürünler Kayıt Sistemi 17.01.2020 15 1.M.G. 

2019 Yılı İstihsali 2.Parti 20.000 Ton Mahsul Dane Mısır Satış İhalesi 4.02.2020 13 3.M.G. 

Dondurulmuş Karkas Dana Eti Satışı 12.02.2020 15 1.M.G. 

TGK-Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği 12.02.2020 9 6.M.G. 

Tarımsal Ürün Alım Bedelleri Üzerinden Yapılacak SGK Prim Kesintisi 14.02.2020 282 Tümü 

Kişisel Verilerin Korunması (KVKK) VeVERBİS Kaydı Bilgilendirme 

Semineri 14.09.2020 394 Tümü 

Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) 22.09.2020 394 Tümü 

TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Destekleri Bilgilendirme Semineri 1.10.2020 394 Tümü 

Tavuk Göğüs Eti Ve Tavuk Gövde Eti Satışı 1.10.2020 17 1.M.G. 

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Eğitimi 19.11.2020 394 Tümü 

Üye Memnuniyet Anketi 31.12.2020 394 Tümü 

 

Mesaj (SMS): 2020 Yılında 218430 adet üyeye bilgilendirme SMS’i gönderilmiştir. 199072 adet gönderilen 

SMS iletilmiş 19358 gönderilen SMS iletilememiştir. Bunlar; Bilgilendirme, davet ve cenaze vb. farklı konudan 

oluşmaktadır. İletim durumu yüzdelik olarak aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 

 

92% 

8% 

İLETİLEN İLETİLMEYEN



 

Toplantı ve Davetler: 2020 yılında yaşanan Covid-19 Pandemi sebebiyle Borsamız hizmet binasında 

gerçekleşen Meclis ve Yönetim Kurulu toplantıları dahil olmak üzere diğer toplantılarda online platform 

üzerinden gerçekleşmiş ve davet gerçekleşmemiştir. 

2.6. Üye Bilgilerinin Güncellenmesi:  

Yerinde üye ziyareti ve Telefon araması VB. gibi kanallarla faal üyemize ulaşılmıştır. 10 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.  
 

2020 YILI MESLEK GRUPLARINA GÖRE ÜYE DAĞILIMI  

Meslek Grubu Faal Üye Askıdaki Üye Toplam Üye 

1 CANLI HAYVAN HAM DERİ ET VE ET ÜRN.TOP.TİC. 
103 140 243 

2 HUBUBAT MAMÜLLERİ TOP.TİC. 
26 4 30 

3 TAHILLARIN VE BAKLAGİLLERİN TOP.TİC. 
85 20 105 

4 TAZE SEBZE VE MEYVELERİN TOP.TİC. 
106 54 160 

5 KURU VE SERT KABUKLU MEYVELERİN TOP.TİC. 
227 68 295 

6 ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ 
99 58 157 

7 SÜPÜRGE İMALATI VE TOP.TİC. 
53 11 64 

Genel Toplam:  
699 355 1054 

 

 

2.8.1.Üye memnuniyet oranı  

2020 yılı için üyelerimizin ihtiyaçlarını ve memnuniyetlerini ölçmek adına 114 adet anket yapılmıştır. 

Üyelerimizin meslek grubu üye sayısının %15,26’sına anket yapılarak tümevarım yapılmıştır. Sonuçlar 

doğrultusunda genel anlamda memnuniyetin olduğu, üyelerimizin en çok “Yeni Pazarlar Bulamama”  

FAAL ÜYE ASKıDAKI ÜYE  

2019-2020 YILI FAAL/ASKI ÜYE KARŞILAŞTIRMA 
 

2019 2020



 

alanında problem yaşadığı, en çok “Pazarlama Yönetimi (Satış ve Pazarlama Yönetimi, Pazar Araştırması, 

Dağıtım, Fiyatlandırma)” konusunda eğitim almak istediği tespit edilmiştir. Borsamızın ve üyelerimizin 

ihtiyaçlarını, eksiklerini analiz etmek amacıyla her yıl yapılan anketler sayesinde 2020 yılı içinde oldukça 

önemli veriler elde edilmiştir. Anketlerden elde edilen veriler doğrultusunda gereken çalışmalar ivedilikle 

başlatılmıştır. Ayrıca verdiğimiz hizmetin daha da iyileştirilmesi için 2019 yılı içinde üye ilişkileri personelinin 

yüz yüze üye ziyaretlerine devam etmiştir. Genel Memnuniyet oranı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 

 

 

23.01.2020 Tarihinde, Borsamız hizmet binasında 7.Meslek Komitesi (Süpürge İmalatı ve Toptan Ticareti) 

toplantıları gerçekleşti. 

 

24.01.2020 Tarihinde, Borsamız hizmet binasında 1.Meslek Komitesi (Canlı Hayvan Ham Deri Et ve Et Ürünleri 

Toptan Ticareti) toplantıları gerçekleşti. 

 

24.01.2020 Tarihinde, Borsamız hizmet binasında 6.Meslek Komitesi (Çeşitli Gıda Maddeleri) toplantıları 

gerçekleşti. 

 

 



 

 

24.01.2020 Tarihinde, Borsamız hizmet binasında 6.Meslek Komitesi (Çeşitli Gıda Maddeleri) toplantıları 

gerçekleşti. 

 

 

28.01.2020 Tarihinde, Borsamız hizmet binasında 3.Meslek Komitesi (Tahıllar ve Baklagillerin Toptan Ticareti) 

toplantıları gerçekleşti. 

 

29.01.2020 Tarihinde, Borsamız hizmet binasında 2.Meslek Komitesi (Hububat Mamulleri Toptan Ticareti) 

Toplantıları gerçekleşti. 

  

29.01.2020 Tarihinde, Borsamız hizmet binasında 5.Meslek Komitesi (Kuru ve Sert Kabuklu Meyvelerin Toptan 

Ticareti) toplantıları gerçekleşti. 

 



 

 

06.02.2020 Tarihinde, Borsamız hizmet binasında 4.Meslek Komitesi (Taze Sebze Ve Meyvelerin Toptan 

Ticareti) toplantıları gerçekleşti. 

                                

04.09.2020 Tarihinde, 1.Meslek Komite Toplantısı gerçekleştirildi. Meslek Komitesi Toplantısına Genel 

Sekreter Yasemin Arıkan ve Veteriner Hekim Hayvan Borsası İdari Amiri Samet Korkmaz katılım sağladı. 

  

 04.09.2020 Tarihinde, 7.Meslek Komite Toplantısı gerçekleştirildi. Meslek Komitesi Toplantısına Genel 

Sekreter Yasemin Arıkan katılım sağladı. 

 

08.09.2020 Tarihinde, Süpürge Otu Müzayede Tribünü açılışı yapılarak Müzayede Tribününe Merhum 

Yönetim Kurulu Nihat Yılmaz’ın adı verildi. Müzayede Tribünü açılış töreninde Meclis üyesi Nuri Köseoğlu 

tarafından üretici Hamit Karagöz’e Süpürge Otu İlk Mahsul hediyesi verildi. 

                                                                                                                     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

04.06.2020 Tarihinde, Risk Değerlendirme Ekibi Toplantısı gerçekleştirildi. 

 

22.06.2020 Tarihinde, TSE Baş Denetçisi Yılmaz Öztürk Tarafından Kalite ISO 9001:2015 Belge Yenileme 

Tetkiki gerçekleştirildi. Tetkik toplantılarına Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Sekreter, Kalite Sorumlusu ve 

Birim Sorumluları katılım sağladı. 

 

                       
 

        1.8. KALİTE 

 
 

 Sakarya Ticaret Borsası Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için yasalar 
çerçevesinde faaliyetlerini 2008 yılından buyana TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi 
standardına uygun olarak kaliteden ödün vermeden zamanında ve istenilen şartlarda yerine 
getirmeye çalışmaktadır.  



 

29.07.2020 Tarihinde, TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi denetimi açılış toplantısı Sakarya Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya, Yönetim Kurulu Üyeleri Serkan Kayınova, 

Vedat Arslan, Genel Sekreter Yasemin Arıkan ve Kalite Yönetim temsilcisi Zümran Cebeci ve birim sorumluları 

katılım sağladı.  

 

03.09.2020 Tarihinde, Gaziantep Ticaret Borsası ve Sakarya Ticaret Borsası Genel Sekreterleri ve birim 

sorumluları Zoom Online program üzerinden birimler arası kıyaslama çalışması yaptı. 

 

10.10.2020 Tarihinde, STB’de TOBB Akreditasyon geliştirme ziyareti online olarak gerçekleşti. Sakarya Ticaret 

Borsası’nın tüm hizmet faaliyetleri ve kalite dokümantasyon sisteminin incelendiği ziyarette Türk Loydu 

Denetmeni Kerim Dişbudak Akreditasyon Standardı maddeleri beklentileri kapsamında Borsa çalışmalarını 

değerlendirdi. 

 

18.11.2020 Tarihinde, Hyundai Assan Fabrikası İnsan Kaynakları çalışanları ile Borsamız İnsan Kaynakları 

Sorumlusu Şaduman Tokcanlı, Akreditasyon Sorumlusu Zümran Cebeci ve Eğitim Sorunlusu Burcu 

Akoğlu Online Zoom programı üzerinden İnsan Kaynakları Kıyaslama çalışması gerçekleştirdi. 

  



 

20.01.2020 Tarihinde, Yönetim Kurulu Üyeleri Serkan Kayınova, Serdar Koç, Özel Kalem Müdürü Semih 

Kınalı, Tescil Şefi Levent Özcan, Sakarya Üniversitesi Akademisyenlerinden Prof. Dr Selim İnançlı ve Öğretim 

Görevlisi Sebahat Şahin’den oluşan Sakarya Ticaret Borsası heyeti Hollanda’nın Lahey Büyükelçisi Şaban 

Dişli’yi makamında ziyaret etti. 

 

01.06.2020 Tarihinde, Yönetim Kurulu Üyeleri Serkan Kayınova ve Vedat Arslan Pamukova Belediye Başkanı 

İbrahim Güven Övün’e ziyarette bulundu. 

  

17.06.2020 Tarihinde, CHP İl Başkanı Ecevit Keleş ve Parti üyeleri Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı’yı 

makamında ziyaret etti. Ziyarette, Meclis Başkanı Avni Uçar, Yönetim Kurulu Başkanı Nizamettin Sarı, 

Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Kayınova ve Genel Sekreter Yasemin Arıkan hazır bulundu. 

 

 

 

                       
 

        2.1. İLETİŞİM AĞI 

 
 



 

25.06.2020 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Meclis Başkanı Avni Uçar, 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nizamettin Sarı, Yönetim Kurulu Üyeleri Serkan Kayınova ve Nihat 

Yılmaz ilimizde yeni göreve başlayan Valimiz Çetin Oktay Kaldırım’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

  

09.07.2020 Tarihinde Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve Meclis Başkanı 

Avni Uçar Kaynarca da yaşanan sel felaketi sonrası bölgedeki üyelerini ve Kaynarca Belediye Başkanı Murat 

Kefli’yi ziyaret etti. 

    

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nizamettin Sarı, Yönetim Kurulu Üyesi Serdar 

Koç ve Danışman Samet Korkmaz Edirne, Lüleburgaz ve Tekirdağ Ticaret Borsalarını ziyaret ederek Lisanslı 

depo incelemelerinde bulundu. 

   

 



 

21.08.2020 Tarihinde, Türkiye Fırıncılar odası Başkanı Halil İbrahim Balcı Borsamız Yönetim Kurulu 

Üyelerini ziyaret etti. Ziyarette, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nizamettin Sarı, Yönetim Kurulu Üyeleri 

Serdar Koç, Serkan Kayınova, Ayhan Akman hazır bulundu. 

 

26.08.2020 tarihinde, İyi Parti Adapazarı İlçe Başkanı Sedrip Dokumacı ve parti yöneticileri Sakarya Ticaret 

Borsası yöneticilerine ziyarette bulundu. Ziyarette, Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Yönetim Kurulu 

Üyeleri Serkan Kayınova ve Ayhan Akman hazır bulundu. 

 

26.08.2020 Tarihinde, SAÜ 4M Bilim ve Sanat Merkezi'nin üst düzeyi yöneticilerinden İş İnsanı Nurettin Tepe, 

Merkezin Eğitim Danışmanları Yusuf Döğer Sayab Verdiye ve Merkezin Basın Danışmanı ve Medya Planlama 

Sorumlusu Turan Çatalbaş Sakarya Ticaret Borsası (STB) Başkanı Adem Sarı'yı makamında ziyaret ettiler. 

Ziyarette Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Akman hazır bulundu. 

 

 

 



 

09.09.2020 Tarihinde, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ile birlikte 

Hendekte bulunan Sarılar Fındık Fabrikasına ziyarette bulundu. Fabrikada incelemelerde bulunan Vali Kaldırım, 

fındık üretim ve randıman alma sürecini inceledi. 

  

20.11.2020 Tarihinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin düzenlemiş olduğu Türkiye 

Ekonomi Şurası Ekonomi Şurası'na Sakarya Ticaret Borsası adına Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve 

Genel Sekreter Yasemin Arıkan katılım sağladı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

05.03.2020 Tarihinde, TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkan Yardımcısı ve STB Başkanı Adem Sarı, 

TOBB’da düzenlenen Ticaret Borsaları Konsey Toplantısına katılım sağladı. 

 

07.03.2020 Tarihinde, Fuar kapsamında gidilen Gaziantep’te 3. Meslek Komite Üyeleri Gaziantep Ticaret 

Borsasına ziyarette bulundu. 

  

15.04.2020 Tarihinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Borsaları Konsey toplantısı, Tarım 

ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımlarıyla video 

konferans aracılığıyla gerçekleştirildi. Toplantıya TOBB Ticaret Borsaları Konsey üyeleri yanı sıra Sakarya 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı, Ticaret Borsaları Konsey Başkan Yardımcısı Adem Sarı katılım 

sağladı. 

 

                       
 

        2.2. POLİTİKA VE TEMSİL 

 
 



 

09.05.2020 Tarihinde, Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Sakarya'dan Taraf İnstagram kanalında canlı 

yayınında gazeteci Raif Ugan'ın konuğu oldu. 

 

 
 

12.05.2020 Tarihinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya 

il/ilçe Oda/Borsaları ile video konferans aracılığıyla düzenlenen Müşterek Meslek Komitesi toplantısında bir 

araya geldi. Toplantıya Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı da katılarak, üyelerle 

yapılan istişareler sonucunda alınan geri bildirimleri dile getirdi. 

 

 
15.05.2020 Tarihinde, Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Adapazarı Akşam Haberleri Gazetesi muhabiri 

Sibel Bulut’un Facebook, Youtube ve Twitter hesaplarında eş zamanlı olarak yayınlanan programına konuk 

oldu.  

 
 

 

 

 



 

15.05.2020 Tarihinde, Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katıldığı video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen Marmara Bölge toplantısına 

katılım sağladı. 

 

 
 

20.05.2020 Tarihinde, Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da 

katıldığı TOBB'a bağlı 365 oda ve borsa başkanı ile 61 sektör meclis başkanının katılımıyla gerçekleştirilen 

TOBB Ekonomi Buluşması yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda 

videokonferans toplantısına katılım sağladı. 

 

 
 

16.06.2020 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Haberlisin.com Genel 

Yayın Yönetmeni Güven Hasbaş'ın Canlı yayın konuğu oldu. 

 



 

29.07.2020 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası yakın zamanda kaybettiği Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Yılmaz 

için Meclis Toplantısında bir araya gelerek Mevlit-ü Şerif okutuldu. Meclis Başkan Yardımcısı Ayhan 

Akman’ın Nihat Yılmaz’ın vefatı nedeniyle Yönetim Kurulu Asil üyelisi olması nedeniyle Meclis Başkan 

Yardımcılığı seçimi yapıldı. Meclis üyesi Yılmaz İbrahim Baş Meclis Başkan Yardımcılığına seçilerek yeni 

meclis üyesi olarak ilk yedek üye olan Yunus Kopsalı Meclis asil üyeliğine getirildi. 

  

28.08.2020 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen ve 

uluslararası niteliğe sahip COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi'ni alan borsalar arasına girdi.  Sakarya Ticaret ve 

Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen 'TSE COVİD-19 Belge Takdim Törenine Sakarya Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Adem Sarı katılım sağladı. 

 

08.09.2020 Tarihinde, ev sahipliğini Sakarya Ticaret Borsası’nın yaptığı Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği 

Festivali Basın Lansman Toplantısı Kırkpınar’da gerçekleşti. Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarının açılış 

konuşmasında bulunduğu toplantıda Basın mensuplarına Festival açılış bilgileri aktarıldı. 

 

  

 

 

 

 



 

16.09.2020 Tarihinde, Sapanca Kırkpınar Mahallesi'ndeki festival alanında 3'üncüsü gerçekleştirilen Sakarya 

Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali'nin açılışına Borsayı temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Nizamettin Sarı katılım sağladı. 

  

19.10.2020 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası Burdur Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek tarımsal konularda bilgi 

alışverişinde bulundu. Ziyaret STB Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Arslan, Meclis Üyesi Nuri Köseoğlu, Yunus 

Kopsalı, 7.Meslek Komitesi Üyesi İbrahim Süvari ve Şerafettin Bayraktar tarafından gerçekleştirildi. 

 

25.10.2020 Tarihinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, İstanbul 

Milletvekili Serra Kadıoğlu, Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş, Parti Meclis Üyesi Ayça Taşkent ile beraberindeki 

heyet, Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulunu ziyaret etti. Ziyaret Sakarya Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Adem Sarı, Başkan Yardımcısı Nizamettin Sarı, Yönetim Kurulu Üyeleri Serdar Koç ve Vedat 

Aslan’ın katılımıyla gerçekleşti. 

 

                      

 

 

 

 

 
 



 

15.01.2020 Tarihinde, Lisanslı Depo Komisyon üyeleri, TOKAY Danışmanlık firma yetkilileri ve Lisanslı 

Depo Mali müşaviri ile ilk toplantılarını gerçekleştirdi.  

 

22.01.2020 Tarihinde, Lisanslı Depo Komisyon üyeleri, Ziraat Bankası yetkilileri Lisanslı depo işlemleri 

hakkında toplantı gerçekleştirdi. 

 

27.01.2020 Tarihinde, TOBB önderliğinde 81 ilde bulunan oda ve borsaların katıldığı yardım kampanyası 

kapsamında, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile 

Akyazı Ticaret Borsası işbirliği ile organize olunarak,  belirlenen ihtiyaç talebine göre 350 bin adet bebek bezi 

deprem bölgesine gönderildi. 

 

 

 

 

 

                       
 

        2.3. BİLGİ DANIŞMANLIK VE DESTEK 

 
 



 

20.02.2020 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası heyeti Sakarya Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Murat 

Balgan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette okulun ihtiyaçları ile ilgili istişarelerde bulunuldu. 

 

27.02.2020 ve 28.02.2020 tarihlerinde, Lisanslı Depo Komisyonuna ABP(GSI) şirketi ve Altınbilek şirketi 

tarafından Lisanslı Depo Teknik Kurulum sunumu yapıldı. 

   
02.03.2020 Tarihinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde Barış Kalkanı harekâtına destek olmak 

amacıyla düzenlenen ortak basın toplantısına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nizamettin Sarı, Yönetim 

Kurulu Sayman üye Ali Fuat Alaylı, Yönetim Kurulu Üyeleri Serkan Kayınova, Nihat Yılmaz ve Genel 

Sekreter Yasemin Arıkan katılım sağladı. 

 
05.04.2020 Tarihinde, Nefes Kredisi kapsamında Denizbank Adapazarı ve Erenler Şube Müdürleri Sakarya 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ile bir araya geldi. Denizbank Adapazarı Şubesi Müdürü 

Mehmet Arıcı ve Erenler Şube Müdürü M. Çağlar Camkıran ile Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı 

gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından; Borsamıza kayıtlı üyelerimizden cirosu 25 Milyon TL’sına kadar olan 

işletmelerin 100,000 TL’ye kadar finansman imkanından faydalanabileceklerini belirterek projenin tüm Sakarya 

İli ve İlçelerinde faaliyet gösteren Kobilerine hayırlı olmasını dilediler. 

 



 

10.07.2020 tarihinde Sakarya Ticaret Borsası ile Sakarya Boğaziçi Koleji arasında özel indirimli hizmet 

protokolü imzalandı. Sakarya Ticaret Borsası’nda yapılan programa STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, 

Sakarya Boğaziçi Koleji Kurucusu Fatma Aygün Kahya, Okul Müdürü Mert Can ve STB Genel Sekreteri 

Yasemin Arıkan katılım sağladı. 

 

02.09.2020 tarihinde, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) 4M Bilim ve Sanat Merkezi ile Sakarya Ticaret Borsası 

arasında Üyelerinin ve çalışanlarının eğitim gören çocuklarına yönelik özel indirim Protokolü imzalandı. İmza 

Töreninde Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nizamettin Sarı hazır 

bulundu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21.01.2020 Tarihinde, Tarım ve hayvancılık konusunda teknik incelemelerde bulunmak için Hollanda'ya giderek 

çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Sakarya heyeti, Hollanda HAS University of Applied Sciences (Uygulamalı 

Bilimler) Üniversitesi ve Wageningen Üniversitesi Araştırma Merkezi (WUR) ile toplantılar gerçekleştirdi. 

Yapılan toplantılar sonrası Üniversiteler ile iş birliği yapılması kararlaştırıldı. 

 

22.01.2020 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası “Fidan Borsası projesi çerçevesinde Hollanda’da bulunan süs 

bitkileri ticaret merkezleri, çiçek, tohum üretim merkezleri ve mezat işletmelerine teknik inceleme ziyareti 

gerçekleştirdi. Royal FloraHolland çiçek mezatında sektöre yönelik model olabilecek mezat işletmeleri ve 

işletme sistemlerinin yerinde görüşüldü ve düzenlenen toplantılarla tecrübe paylaşımı yapıldı. 

 

24.01.2020 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası olarak faaliyete geçirilecek Süs Bitkiciliği Fidan Borsası ile ilgili 

çalışmalarımız kapsamında, Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Kayınova ve Tescil Şefi Levent Özcan Almanya da 

yapılan İPM Essen Çiçekçilik, Tarım ve Peyzaj Fuarı’nda incelemelerde bulundu. 

 

 

                       
 

        2.4. İŞ GELİŞTİRME VE EĞİTİM 

 
 



 

 

 

07.02.2020 Tarihinde, STB tarafından yazılan “Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depoculuk Araştırması ve 

Fizibilite Çalışması” Projesi Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2019 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında, 

Sakarya Ticaret Borsası ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından (MARKA) imzalandı. 

 

18.02.2020 Tarihinde, Sakarya- Trabzon ve Tekirdağ Ticaret Borsaları’ndan oluşan iş insanları heyeti ve Sakarya 

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ülkemizdeki Odalar ve Borsalar Birliği ile aynı misyonu bulunan 

Tanzanya Özel Sektör Vakfını (Tanzania Private Sector Foundation) ve Tanzanya Yatırım Merkezini ziyaret etti. 

Sakarya Ticaret Borsası organizasyonunda bir araya gelen heyet, Tanzanya Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın 

Innocent Bashungwa Tanzanya Büyükelçisi Ali Davutoğlı ve Ticaret Müşaviri Onur Bilgen tarafından ağırlandı. 

Heyet Tanzanya Özel Sektör Vakfı ve Tanzanya Yatırım Merkezi yetkilileri ile görüşmeler yaparak, 

Tanzanya’daki yatırım ortamı ve sağlanan teşvikler hakkında bilgi aldı. Türk ve Tanzanyalı iş insanları iki ülke 

ticaretinin artırılması konusunda görüş alışverişinde bulundu. 

 

19.02.2020 Tarihinde, Tanzanya’nın Başkenti Darüsselam’da düzenlenen ikili iş görüşmeleri organizasyonuna 

katılan STB heyeti, Tanzanyalı iş insanlarıyla ikili iş görüşmesi yaptı. Görüşmelerde firmalar ürünlerini ve 

hizmetlerini tanıtma imkânı bularak, yatırımlarla ilgili görüşmeler gerçekleştirdi. Türk Büyükelçiliği'ne de 

ziyaret gerçekleştiren heyet, Türkiye Cumhuriyeti Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu ile görüşerek 

Tanzanya'daki yatırım olanakları hakkında önemli bilgiler edindi. 

  



 

06.03.2020 Tarihinde, 3. Meslek Komite Bakanı Ümit Aydın, Komite Üyeleri Murat Harmancı, Bekir Uztürk, 

Vedat Gezici, Faruk Yolcu ve Özel Kalem Müdürü Semih Kınalı, 11.Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarına 

katılım sağladı. 

 

17.06.2020 Tarihinde, Sakarya Ticaret Borsası’nın girişimleri ile Coğrafi işaretine başvurulan Geyve ayvası 17 

Haziran 2020’de tescillendi. 

 

 

10.09.2020 Tarihinde, 4.Meslek Komite üyeleri Isparta’ya Soğuk Hava Deposu Teknik inceleme ziyareti 

gerçekleştirdi. İleride kurulması düşünülen soğuk hava depolarının yerinde incelenmesi adına yapılan ziyarete; 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Kayınova ve 4.Taze Sebze ve Meyvelerin Toptan Ticareti 

Meslek Komite Başkanı Rüstem Akkoyun, Komite Üyeleri Salih Özmen ve Ersin Kılıç katılım sağladı. 

  



 

 

 

19.11.2020 Tarihinde, Borsa üye ve yöneticilerine yönelik olarak, TOBB Ekonomi ve Teknoloji 

Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliği ile Dr. Cengiz Tavukçuoğlu'nun 

anlatımıyla "Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma" eğitimi gerçekleştirildi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
 

        2.6. SATIŞ SALONLARI VE LABORATUVAR 

 
 



 

 

2020 yılında laboratuvarımızda faaliyet kapsam genişletme çalışmaları başlamış, verifikasyon çalışmaları 

tamamlanmış, Tarım ve Orman Bakanlığına 10 farklı analiz parametresi için başvuru yapılmış ancak süreç 

henüz tamamlanmamıştır.  

 

Tarım ve Orman Bakanlığı’na kapsam genişletme başvurusu yapılan parametreler; 

Sıra No Analiz Adı Metot Kodu 
Metodun Kapsadığı 
Ürün/Ürün Grubu 

Orjinal Metot 
Kaynağı/ Kaynakları 

1 Rutubet Miktarı Tayini ATB.T.159 Mısır TS EN ISO 6540 

2 Yağ  Tayini ATB.T.204 Gıda NMKL No:160 

3 Kül Tayini ATB.T.84 Gıda NMKL No:173 

4 Tuz Tayini  ATB.T.213 Gıda  NMKL No:178 

5 
Rutubet ve Uçucu Madde 
Muhtevası Tayini 

ATB.T.156 Yağlı Tohumlar TS EN ISO 665 

6 Kül   Miktarı Tayini ATB.T.86 Nişasta TS 5816 EN ISO 3593 

7 Enerji Hesaplaması ATB.T.153 Gıda 
FAO Food And 
Nutrition Paper 77 

8 Rutubet Miktarı Tayini ATB.T.214 Yağlı Kuru Meyveler  TS EN ISO 665 

9 Rope Sporu ATB.T.212 Ekmek TS 5000 

10 Enterobakter Analizi 
ATB.T.173 
ATB.T.157 

Gıda İşletmesinden Alınan 
Çevresel Numuneler  
(Swap Örneklerinde) 

ISO 21528-2 
 

 

Bu parametreler dışında kapsamımızda yer alan metotlardan bir tanesi için düzenleme için başvuru 

yapılmıştır. 

Metodu 

Kapsadığı 

Ürün/ 

Ürün Grubu 

Analiz Adı 

Orijinal Metot Kaynağı/Kaynakları 

AÇIKLAMA 
Faaliyet kapsamındaki 

Standart 

Güncel 

Standart 

İç ve 
Kabuklu 
Fındık 

Rutubet 
Miktarı 
Tayini 

TS 3074, TS 3075, TS 
EN ISO 665 

TS EN ISO  

665 

Faaliyet kapsamında 4 farklı başlık altında belirtilen  

ürünler için Rutubet tayini analizi  mevcuttur. 

İlgili ürün standartları olan TS 3074,3075,1276, 

1277,1278 standartlarının tamamı analiz 

uygulaması için “TS EN ISO 665” standardına atıf 

yapmaktadır. 

Bu nedenle TS NE ISO 6645 standardı için altı farklı 

yağlı kuru meyve matrisi için verifikasyon çalışması 

yapılmıştır. 

Ürün grubunu temsil eden yeterli matris çalışması 
olması ve herbiri için kullanılan metodun ortak 
olması nedeni ile kapsamda yer alan 4 farklı 
Rutubet tayini’nin birleştirilerek “Yağlı Kuru 
Meyvelerde Rutubet Tayini Analizi- TS EN ISO 665 
Metodu olarak güncellenmesini talep etmekteyiz. 

Kabuklu 
Badem ve 
İç badem 

Rutubet 
Miktarı 
Tayini 

TS 1277, TS 1278, 
TS  EN ISO 665 

Kabuklu 
Ceviz 

Rutubet 
Miktarı 
Tayini 

TS 1275, TS 3075 
TS  EN ISO 665 

İç Ceviz 
Rutubet 
Miktarı 
Tayini 

TS 1276, TS EN  ISO 
665 

 

2 Temmuz 2020 tarihinde Faaliyet kapsamımızda yer alan TS 1632 EN ISO 665 Standardının değişmesi 

nedeni ile kapsamda düzenleme yapılmıştır. Faaliyet kapsamımızda yukarıda da belirtilen parametreler için 

metot TS EN ISO 665 olarak düzenlenmiştir. 2020 Yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetim 

gerçekleşmemiş olup kapsam genişletme süreci halen devam etmektedir.   



 
 

Akreditasyon faaliyetleri açısından değerlendirildiğinde;  

 

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından Akreditasyon belgemizin 04/02/2020 tarihinde 

yayınlanması ve 12 aylık sürenin dolmamış olması nedeni ile Akreditasyon denetimi gerçekleştirilmemiş, 

akreditasyon kapsam genişletmesi yapılmamıştır. Kapsam genişletme hedeflerinin 2021 yılında 

gerçekleştirilecek denetim ile sağlanması planlanmaktadır. Mevcut kapsamımız 2020 yılında da devam 

etmiştir. Akreditasyon kapsamımız aşağıda verilmiştir. 

Deney Alanı – Deneyi Yapılan 

Malzemeler/Ürünler2  

Deney Adı / Name of Test Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, 

işletme-içi metodlar)  

Kuru Meyveler 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.) 

Sert Kabuklu Meyveler ve 
Ürünleri 

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.) 

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

İşletme içi metot- "ATB-T-01; Rev No:13" 
(Rhone Diagnostic Aplikasyon Metodu-"Wheat 
Extraction Method for Aflatoxin, Zearalenone and 
Ochratoxin-Rhone IFU A1.V1-Aplikasyon 
Metodundan Modifiye edilmiştir.) 

Deney Alanı – Deneyi Yapılan 

Malzemeler/Ürünler2  

Deney Adı / Name of Test Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, 

işletme-içi metodlar)  

Mısır 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.) 

 
Tahıl Ve Tahıl Ürünleri 
 

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

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.) 

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

AOAC 999.07 

Süt,  Süt Tozu, Bebek Maması Aflatoksin M₁ Tayini 
HPLC Metodu 

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 

Yem ve Yem Hammaddeleri 
Aflatoksin B₁ Tayini 
HPLC Metodu 

AOAC 2003.02 

Yem ve Yem Hammaddeleri 
Zearalenon (ZON) Tayini  
HPLC Metodu 

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 

Deney Alanı – Deneyi Yapılan 

Malzemeler/Ürünler2  

Deney Adı / Name of Test Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, 

işletme-içi metodlar)  

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 6888-3 

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 
EMS Tekniği 

ISO 16649-3 

Gıda Aerobik Koloni Sayımı 
Yayma Plak Tekniği 

ISO 4833-1 

Gıda Escherichia coli Sayımı 
Koloni Sayımı Tekniği 

ISO 16649-2 

Gıda Koagülaz pozitif Stafilokokların Sayımı 
(Staphylacoccus aureus ve diğer türler) 

ISO 6888-1 

Gıda Koliform Bakteri Sayımı 
Koloni Sayımı Tekniği 

ISO 4832 

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  
Yem 

Escherichia coli Sayımı 
EMS Tekniği 

ISO 16649-3 

Deney Alanı – Deneyi Yapılan 

Malzemeler/Ürünler2  

Deney Adı / Name of Test Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, 

işletme-içi metodlar)  

Gıda 
 Yem 

Enterobactericeae Sayımı Analizi 
Koloni Sayım Tekniği 

ISO 21528-2 

Gıda Yem Salmonella spp Aranması TS EN ISO 6579-1 

Gıda Stafilakokal Enterotoksin Tayini 
Elisa Metodu 

r-Biopharm Rıdascreen Set Total-Recommended 
Fortification of food sample 

Çiğ Süt Somatik Hücre Sayımı Analizi 
Mikroskobik Yöntem 

TS EN IS0 13366-1 

Gıda  
Yem 

Escherichia coli O157 Aranması TS EN ISO 16654    

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

ISO 21872-1 

Gıda  
Yem 

Escherichia coli Sayımı 
EMS Tekniği 

TS ISO 7251 



Gıda 
Yem 

Sülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri Sayımı 
Koloni Sayım Tekniği 

ISO 15213 

Gıda 
 Yem 

Clostridium perfringens Sayımı  
Koloni Sayım Tekniği 

TS EN ISO 7937 

Et ve Et Ürünleri Pseudomonas spp. Sayımı 
Koloni Sayım Tekniği 

TS EN ISO 13720 

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 

Deney Alanı – Deneyi Yapılan 

Malzemeler/Ürünler2  

Deney Adı / Name of Test Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, 

işletme-içi metodlar)  

Gıda Ham Protein Tayini 
Kjeldahl Metodu 

ISO 1871 
TS EN ISO 20483 

Bal Prolin Tayini 
Spektrrrofotometrik Metot 

TS 13357 

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 

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) 

Deney Alanı – Deneyi Yapılan 

Malzemeler/Ürünler2  

Deney Adı / Name of Test Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, 

işletme-içi metodlar)  

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 

Süt 
Kuru Madde Tayini ve 
Yağsız Kuru Madde Tayini 

TS 1018  
TS ISO 2446 

Peynir Yağ Tayini TS ISO 3433 

Peynir Toplam Kuru Madde ve Rutubet Tayini TS EN ISO 5534 

Peynir Klorür (Tuz) Tayini 
Potansiyometrik Yöntem 

TS EN ISO 5943 

Tereyağı Rutubet Tayini TS EN ISO 5534 

Ayran 
Kuru Madde Tayini ve 
Yağsız Kuru Madde Tayini 

TS 1018 
TS ISO 2446 

Ayran Yağ Tayini TS ISO 2446 

Krema Yağ Tayini TS 1864 

Deney Alanı – Deneyi Yapılan 

Malzemeler/Ürünler2  

Deney Adı / Name of Test Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, 

işletme-içi metodlar)  

Krema Kuru Madde Tayini ve 
Yağsız Kuru Madde Tayini 

TS 1864 
TS 1018 

Yoğurt Yağ Tayini TS 1330 

 

 

Sakarya’da yapılan Karasu Limanında gerçekleştirilecek ithalat analizleri için 2018 yılında Liman işletmesi 

ve Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmeler doğrultusunda 

laboratuvarımızdan Mikotoksin analizleri (Tahıl ve yemler için Bulaşanlar Yönetmeliğinde belirtilen tüm 

mikotoksinler), GDO, Pestisit, Ağır Metal, Katkı Kalıntı analizleri talep edilmiştir. Buna istinaden 2019 

yılında pestisit analizlerini gerçekleştirebilmek için gerekli cihazlara yönelik araştırma yapılmış, Yönetime 

sunulmuş ancak bütçenin uygun olmaması nedeni ile pestisit analizleri için gerekli kaynak sağlanamamıştır. 

Pestisit olmadığı durumda diğer analizler için de il müdürlüğünün numune göndermeyecek olması nedeni ile 

laboratuvar mevcut imkânları çerçevesinde gerçekleştirebileceği analizlere öncelik vermiş olup mikotoksin 

analizleri için kapsam genişletmeye gitmiştir. 2021 yılında da mikotoksin analizleri için mevcut imkânlar 

çerçevesinde kapsam genişletme faaliyetleri devam edecektir. GDO ve Pestisit analizleri için Yönetim 

Kurulu kararları doğrultusunda gerekli görülmesi halinde çalışmalara başlanacaktır.  

2020 yılında Sakarya’da açılan 2. Laboratuvarın Fındık Aflatoksin analizi konusunda akredite olması nedeni 

ile Kasım 2020 tarihi itibari ile ihracat analiz numuneleri 2’ye bölünmeye başlamış olup toksin analiz 

sayısında düşüş meydana gelmiştir. Bu nedenle laboratuvarın farklı alanlarda faaliyet göstermesi ve gelişimi 

için çalışmalar devam etmektedir. 

 

 
 

 



 

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 YILI HAYVAN BORSASI DEĞERLENDİRME TABLOSU  
 

YIL 2019 2020 DEĞİŞİM ORANI % 

AYLAR KÜÇÜKBAŞ BÜYÜKBAŞ KÜÇÜKBAŞ BÜYÜKBAŞ KÜÇÜKBAŞ BÜYÜKBAŞ 

OCAK 705 1686 690 1715 -2,1% 1,7% 

ŞUBAT 654 2042 712 2100 8,9% 2,8% 

MART 684 1948 596 1600 -12,9% -17,9% 

NİSAN 692 1816 0 0 -100,0% -100,0% 

MAYIS 1512 2374 0 0 -100,0% -100,0% 

HAZİRAN 1368 2485 0 0 -100,0% -100,0% 

TEMMUZ 1280 2484 1160 2625 -9,4% 5,7% 

AĞOSTOS 1946 3674 970 2320 -50,2% -36,9% 

EYLÜL 1214 2768 1180 2425 -2,8% -12,4% 

EKİM 1328 2614 1260 2248 -5,1% -14,0% 

KASIM 1068 2110 1037 1940 -2,9% -8,1% 

ARALIK 794 1782 682 1613 -14,1% -9,5% 

K.Baş: Küçükbaş  B.Baş: Büyük Baş 
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SAKARYA TİCARET BORSASI TARAFINDAN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA MAKALELERİ 

 

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN HİJYENİK GIDA 

Gün içerisinde gerek evde gerek sokakta gerekse iş yerlerinde birçok bakteri, mikroorganizma vb  zararlı 

mikroorganizmalara maruz kalınmaktadır. Sağlığı tehdit edebilen bu mikro canlılardan kurtulmak için ise 

çeşitli temizlik yöntemleri bulunmaktadır. Karşılaşmış olduğumuz 3 farklı tanım burada önem kazanmaktadır.  

Nedir bunlar? 

a) Sanitasyon Nedir? 

Yunanca’da sağlık anlamına gelen “sanitas”tan gelen sanitasyon, hijyen için gerekli olan koşulların 

sağlanması ve korunması anlamını taşımaktadır. Bu koşullar insan sağlığının iyileştirilmesi, korunması ve 

tekrar kazanılması için gerekli olan koşullardır. Sanitasyon daha çok gıda alanında yaygındır. Gıda alanında 

sanitasyon üretimin hijyenik olması, üretim aşamasında sağlık koşullarının yaratılması ve tüm bu 

gerekliliklerin devam ettirilmesi anlamını taşımaktadır. 

b) Hijyen nedir?  

Antik Yunan dönemindeki Hygieiai adlı tanrıçadan adını alan hijyen, sanitasyondan farklı olarak sağlıkla ilgili 

kuralları koyar. Yani, bir ortamın ya da bir eşyanın hijyenik olmasının ölçütü olan kuralların toplamıdır. 

Ancak sanitasyondan ayrıldığı tek nokta bu değildir. Sanitasyon gıda sektöründe kullanılırken hijyen tıp 

alanında daha çok geçerlilik kazanmıştır.   

Gıda güvenilirliği açısından tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla gıda işletmecisinin, gıdanın 

üretiminden son tüketiciye sunulmasına kadar uyması gereken gıda hijyenine ilişkin genel kuralları belirlemek 

amacı ile  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca (güncel adı Tarım ve Orman Bakanlığı) 17 Aralık 2011 

tarihinde yayınlanan GIDA HİJYENİ YÖNETMELİĞİ yayınlanmıştır. Buna yönetmeliğe göre;  

Gıda hijyeni: Tehlikenin kontrol altına alınması ve gıdaların kullanım amacı dikkate alınarak, insan 

tüketimine uygunluğunun sağlanması için gerekli her türlü önlem ve koşullarını ifade etmektedir. 

c) Dezenfeksiyon Nedir? 

Mikroorganizmalar hemen hemen her yerde kendilerine yaşam alanı bulurlar. Bu yaşam alanı yalnızca toprak, 

hava ya da su değil; aynı zamanda insan vücudu da olabilir. Sağlık açısından oldukça tehlikeli sonuçlar 

doğurabilme riski de taşıyan mikroorganizmalardan arınabilmek dezenfeksiyon ile mümkündür. 

Dezenfeksiyon, hastalık yapma ihtimali olan mikropların mevcut ortamdan tamamen uzaklaştırılması ve 

ortadan kaldırılma işlemidir. 

Gıda Hijyeni Neden Önemlidir?  

Dünya nüfusuyla beraber artan tüketimin getirdiği, gıdaya olan talep gün geçtikçe artmaktadır. Bilimsel 

araştırmalar sağlıklı yaşamın beslenme ile ilişkisini açıkça ortaya koymuştur. Sağlıklı ve dengeli beslenmeyle 

bağışıklık sisteminin desteklenerek hastalıklara karşı vücut direncinin artması sağlanır. Bu sebeple beslenme 

ihtiyacımızı karşılamak için tükettiğimiz gıdaların niteliği oldukça önemlidir. 

Besin değeri yüksek,nitelikli bir gıda için ise tarladan sofraya kadar geçen süreçte hijyen kurallarına azami 

özen gösterilmelidir.Temiz ve sağlığa uygun,besin değeri yüksek bir gıdanın elde edilebilmesi ancak etkin bir 

sanitasyon uygulamasıyla sağlanır. 

 

 



 

Gıda Sanayinde Hijyen ve Sanitasyon:  

 

Gıda sanayinde sanitasyon; gıda üretiminde hijyenik ve sağlıklı şartların oluşturulması ve devam 

ettirilmesidir. Hammaddenin ve özellikle ürünlerin taşınması, işlenmesi, ambalajlanması ve satışı sırasında 

meydana gelebilecek kontaminasyonların(bulaşma) engellenmesidir. Yani bu uygulama hammaddeden son 

tüketiciye kadar geçen tüm süreci kapsar. 

Gıda üretiminde hijyen ise; tüketim amacına uygun, sağlık açısından risk barındırmayan yararlı ürünler elde 

edebilmek için, gıdaların üretimlerinde, teknolojik işlem uygulamalarında, depolanmalarında ve satışı 

sırasında alınması gereken önlemler bütünüdür. 

Sağlam sebze-meyveler ve hayvanların iç dokuları temizdir. Ancak üretim esnasında kontaminasyona maruz 

kaldıklarında kirlenirler. Bu durumda farklı bir tanım ortaya çıkmaktadır. Kontaminasyon ( Bulaşma yada 

kirlenme) 

 

Kontaminasyon nedir? 

İstenmeyen zararlı maddelerin veya mikroorganizmaların çeşitli yollarla besine bulaşmasıdır. 

Gıdalarda kontaminasyon (Bulaşma ) 3 farklı yolla şekilde meydana gelebilmektedir. 

 Fiziksel Kontaminasyon: Gıda olmayan yabancı maddelerin sebep olduğu kirlenmedir. Cam kırığı, metal 

parçası, saç, tırnak, sinek gibi maddeler fiziksel kirlenmeye sebep olmaktadır. 

 Kimyasal Kontaminasyon: Kimyasal yollarla bulaşan maddelerdir. Besinin içinde saklandığı kaptan 

çözünme sonucu geçen metaller, iyi durulanmamış kaplardan bulaşan deterjan veya artıklar, pestisitler, 

ambalajdan çözünen boyar maddeler ve olması gerekenin üzerinde kullanılan gıda katkı maddelerinin 

bulaşması kimyasal kirlenmeye örneklerdir. 

 Biyolojik Kontaminasyon: Zehirli bal, mikotoksinler, filizlenmiş ve yeşillenmiş patates gibi besinin 

içeriğinde doğal olarak bulanan toksinler, besinlerin uygun koşullarda saklanmaması sonucu oluşan kirlilik, 

hijyenin tamamen sağlanmaması ve buna bağlı olarak en önemli ve yaygın biyolojik kirlilik olan 

mikroorganizma üremesi sonucu oluşan kirliliktir. 

 

Yukarıda da görüldüğü gibi bulaşmalar; insandan, hayvansal kaynaklardan, su ya da topraktan gelebilir. 

Bozuk ve bulaşmaya uğrayan gıdalar hem gıda zehirlenmelerine hem de çöpe atıldığından ekonomik kayıplara 

sebep olmaktadır.  

 

 

https://www.birbes.com/balin-saglik-uzerine-etkileri-nelerdir-5567/


 

Gıdalarda bozulma, gıdanın yapısında bulunan protein, karbonhidrat, yağlarla ve çeşitli bileşiklerin yıkılması 

sonucu gıdada istenmeyen bir görünüş, tat ve kokunun ortaya çıkması olarak tanımlanabilir.  

Bir gıdanın bozulması; ham maddenin temini, taşınması, işlenmesi ve depolanması sırasında 

mikroorganizmaların gelişerek yüksek sayılara ulaşabileceği bir ortamın oluştuğunun göstergesidir.  

Bu sırada gıdaya patojen bir mikroorganizma da bulaşmışsa bu mikroorganizma tehlikeli sayılara ulaşarak 

insanlarda çeşitli enfeksiyon ve gıda zehirlenmelerine ve hastalıklara neden olabilir.  

Üretimde yapılacak kontrollerle ürünlerde meydana gelebilecek ortam, personel, hammadde kaynaklı riskler 

tespit edilerek toplum sağlığı korunurken ekonomik kayıpların önüne geçilmesi sağlanabilir. 

 

Besin Kaynaklı Hastalıklar 

Gıda kaynaklı hastalıklar herhangi bir yiyecek ya da içeceğin tüketimi sonucunda görülen zehirlenmeler ve 

enfeksiyon durumlarıdır. Besinin üretiminden tüketimine kadar geçen sürede çeşitli 

kaynaklardan kontamine olan mikroorganizmalar uygun koşullarda hızlıca çoğalarak besinlerin duyusal 

kalitesini bozmakta ve besin kaynaklı hastalıklara neden olmaktadır. Günümüzde birçok ülkede önemli bir 

sağlık sorunu olan bu durumun engellenmesi, besin hijyeninin her açıdan değerlendirilerek korunması ile 

sağlanabilir. 

 

Özellikle besinlerin hazırlandığı alanlar, besinin kendisi ve kullanılan araç gerecin temizliği mikrobiyal 

kirlenmede büyük önem taşımaktadır.  

Mikroorganizmalar kendi başlarına hareket edemezler ve kontaminasyonun gerçekleşmesi için çeşitli 

aracılara ihtiyaç duyarlar. Bu aracılar insanlar ya da hayvanlardır.  

Bakteriler bu yolun dışında kontaminasyon kaynağı olarak besin olmayan ve bakteri içeren bir madde de 

seçebilir. Bu yolla gerçekleşen bulaşmalara ‘çapraz kontaminasyon‘ denir. Özellikle besin hazırlanması 

sırasında kullanılan araç ve gereçler en sık rastlanan çapraz kontaminasyon kaynaklarıdır.  

 

Örn: Kesme tahtaları, karıştırıcılar, ortamın havası, mutfak tezgahı ve kıyafetler çapraz 

kontaminasyon kaynaklarına örnek olarak verilebilir. 

Besin hijyeninin sağlanmasında; satın alma işlemleri, depolama yöntemleri, besinin hazırlanması ve 

pişirilmesi, servis ve hazırlık aşamalarındaki kişisel hijyen büyük önem taşımaktadır. 

Hangi bakteriler hangi ürün gruplarında görülebilir? 

 Bacillus cereus: Tahıl grubunda sıkça rastlanan bakterilerdir. Riskli besinleri mısır unu, makarna ve pirinçtir. 

 Brusella spp: Hayvan etleri, süt ve peynirde sıkça rastlanan bakterilerdir. Korunmak için pastörizasyonun 

uygulanmasına dikkat edilmelidir. 

 Staphylococcus aureus: İnsan ve hayvanların cilt ve mukozasında konaklayan bir patojen bakteridir. 

İnsanlarda cilt enfeksiyonlarında, gıda kaynaklı hastalıklarda sıkça karşılaşılmaktadır. Özellikle hastane ve 

kreşlerdeki sepsisin yaygın bir nedeni olduğu bilinmektedir. 

 Camphylobacter jejuni: Özellikle kümes hayvanları, kuşlar, sığırlar, içme suları ve midyede rastlanmaktadır. 

Riskli besinler pastörize edilmemiş sütler ve klorlanmış sudur. 

 

 

 

https://www.birbes.com/misir-nedir-faydalari-ve-zararlari-nelerdir-3815/
https://www.birbes.com/pirinc-nedir-faydalari-ve-zararlari-nelerdir-5857/
https://www.birbes.com/beyaz-peynir-nedir-faydalari-ve-zararlari-nelerdir-2138/
https://www.birbes.com/midye-nedir-saglik-uzerine-etkileri-nelerdir-4119/


 

 Listeria monocytogenes: Çevrede yaygın olarak bulunduğu bilinmektedir. Çiğ et ve kümes hayvanları, 

mayonezli salatalar, peynir ve krema kontaminasyonun sık görüldüğü besinlerdir. Pastörizasyon işlemine 

dikkat edilmelidir. 

 Salmonella: Özellikle çiğ tavuk ve yumurta, çiğ salata ve et ürünleri riskli besinlerdir. Kırılmış, çatlak 

yumurtalar kullanılmamalıdır. 

 

Bu bakteriler sıkça karşılaşılan patojenlerdir. Bakterinin toksik dozda kontamine olması sonucu hastalıklar 

görülmektedir. Gıdaların satın alınması, hazırlanması ve sunulması sırasında dikkat edilmesi gereken bu 

hususlara uyulması tüketicinin bu bakterilerle karşı karşıya gelmesini engelleyecektir. Besin güvenliğinin 

sağlanması çok büyük önem taşımaktadır. 

 

Hijyen kontrolü için yapılan analizler: 

 

 

 

Besinleri hazırlanması aşamasında, kullanılan araç gereçlerden ve diğer besinlerden kontaminasyon söz 

konusu olabilmektedir. 

Hijyen kontrolü için çeşitli analizler yapılmaktadır. Bunlar hijyen derecesi hakkında bilgi verir. Gıdada 

kontrol yapıldığı gibi üretimin yapıldığı ortamdan ve personelden örnek alınarak, kontaminasyon kontrolü 

yapılır. 

Örneğin: sularda E.coli, Enterokok ve Koliform, Aerobik mezofilik bakteri analizleri(37°C ve 22°C) tavsiye 

edilmektedir.Personelde bakılması gereken başlıca analiz parametreleri ise E.coli ve S.aureus’dur. E.coli, 

fekal (dışkı) kökenli bir bakteri olduğundan personelin genel hijyen ve temizlik kurallarına uyup uymadığının 

bir göstergesidir. S.aures ise, gıdalarda ortaya çıktığında personel kaynaklı bir bulaşma olduğunun 

gösterdiğinden personelde bakılması gerekli bir analizdir. Ekipmanlarda ise hijyen sanitasyon açısından 

Aerobik mezofilik bakteri, Toplam koliform ve E.coli analizleri gerçekleştirilir. Özellikle hijyen seviyesinin 

düşük olduğu gıda ürünlerinde E.coli ve S.aureus gibi bakteriler yüksek oranlarda ortaya çıkabilmektedir. Bu 

bakterilere ürünlerde rastlanmaması için hijyen-sanitasyon kurallarına uyulması gerekmektedir. Tüm bu 

analizler uluslararası analiz metotlarına göre gerçekleştirilebilmektedir.  

 

 

 

 

https://www.birbes.com/besinlerin-hazirlanmasi-ve-saklanmasinda-dikkat-edilmesi-gerekenler-5478/


 

Gıda Hijyenini Sağlamak İçin Neler yapmalıyız? 

 
 

Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) Tarafından Belirlenen Altın Kurallar:  

Dünyada en yaygın sağlık sorunlarından birinin kontamine gıdalardan kaynaklanan hastalıklar olduğunu kabul 

eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu sorunların bebek ve yaşlılarda ölümle dahi sonuçlanabildiğini 

açıklamaktadır. Gıda kökenli hastalık risklerini önemli ölçüde azaltmak ve toplum sağlığını korumak 

açısından DSÖ tarafından “Altın Kurallar” olarak tanımlanan bazı basit önlemlerin tüketiciler tarafından 

uygulanması önerilmektedir. Bu kurallar aşağıdaki gibidir: 

1. Meyve sebze gibi gıdaların doğal hali ile tüketilmesi önerilirken, sütün seçiminde çiğ süt yerine pastörize 

sütün tercih edilmelidir. 

 

 2. Çiğ et, çiğ tavuk ve çiğ süt gibi taze gıdalar pek çok patojen(hastalığa sebep olan) mikroorganizmanın 

bulaşması sonucu rahatlıkla üreyebileceği bir ortama sahiptir. Bu nedenle bu tip gıdaların en az 70 °C’ye 

ulaşan bir sıcaklıkta tamamen pişirilmesi gereklidir. Dondurulmuş et, tavuk ve balığın ise pişirilmeden önce 

tamamen çözünmesi sağlanmalıdır.Besinler oda sıcaklığında değil buzdolabında çözdürülmelidir. 

3. Pişirme sonrası gıdalar bekletilmeden tüketilmelidir.Pişirilmiş gıda oda sıcaklığında bekletildiğinde mevcut 

mikroorganizma sayısı artmaya başlar. Uzun süre beklemelerde risk daha da artar. Güvenli tüketimi sağlamak 

açısından gıda pişirme sonrası yenilebilecek sıcaklığa geldiğinde hemen tüketilmelidir.  

4. Pişirilmiş gıdaların korunmasına özen gösterilmelidir: Pişirme sonrası gıdalar hemen tüketilmeyecekse, ya 

60 °C’nin üzerinde ya da 10°C’nin altındaki koşullarda tutulmalıdır. Bebek gıdalarının pişirme sonrası hiç 

bekletilmemesi tercih edilmelidir. Sıklıkla yapılan bir hata da, fazla miktarda hazırlanan gıdanın sıcakken 

buzdolabına konmasıdır. Böylelikle gıda hızla soğutulamaz ve mikroorganizmalar için uygun üreme koşulları 

oluşur.  

5.Gıdaların yeniden ısıtılması tam ve kusursuz uygulanmalıdır.Gıdanın muhafazası sırasında hızla artan 

mikrobiyal yük, gıdanın 70 °C’nin üzerinde olarak ısıtılması ile azaltılabilir.  

 



 

 

6. Çiğ ve pişmiş gıdaların birbiriyle temasından sakınılmalıdır.Pişirilmiş bir gıda çiğ gıda ile temas ederse, çiğ 

gıdada bulunan mikroorganizmalar pişmiş gıdaya bulaşarak “çapraz bulaş”a neden olur. Çapraz bulaşmanın 

engellenebilmesi için çiğ gıda ile temas eden yüzeyler, bıçak ve diğer yardımcı ekipmanlar yıkanıp 

temizlendikten sonra pişmiş gıda için kullanılmalıdır.Mümkünse kesme tahtası gibi ekipmanlar et ve sebzeler 

için ayrı bulunmalıdır. 

 

 

7. El temizliği kesinlikle ihmal edilmemelidir: Gıda hazırlama işlemine başlamadan önce, çiğ gıda ile 

çalışıldıktan sonra ve özellikle tuvalet sonrası eller en az 20 saniye boyunca mutlaka yıkanmalıdır. 

 8. Mutfaktaki yüzeyler temiz tutulmalıdır.Gıda hazırlamada kullanılan yüzeyler, gıda artık ve kırıntıları, tabak 

ve diğer mutfak gereçleriyle temas eden bezler sürekli bulaş kaynağı olabileceğinden sıklıkla yıkanarak 

temizlenmelidir. 

9.Gıdalar kemirgen ve haşerelerden korunmalıdır. Bu hayvanlar sıklıkla gıda kökenli hastalık etmeni 

patojenleri taşıyabilmektedirler. Gıdaların ağzı kapalı kaplarda muhafaza edilmesi en iyi koruma yoludur.  

10.Temiz su kullanımı gerekliliği unutulmamalıdır. Gıda hazırlamada içme suyu niteliğinde su 

kullanılmalıdır. 

 

Tüm bu hijyen tedbirlerinin uygularken su israfından kaçınarak gelecek nesillere temiz su kaynağı bırakalım. 
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Çevre Kalitesi-Pandemik Krizler 

Mehmet Samet ÖZDEMİR 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 

 

Hayat kalitemiz, yaşadığımız yakın ve uzak çevrenin kalitesi ile yakından ilişkilidir. Bireysel veya toplumsal 

olarak yaptığımız her aktivite çevrede bir iz bırakır ve bu iz eninde sonunda yine yediğimiz gıda, içtiğimiz su, 

ve soluduğumuz hava ile bize geri döner. Günde 1,5 kg gıda, 2,5 litre su ve 34260 litre hava tüketmekteyiz. 

Dolayısıyla vücudumuza giren bu maddelerin temiz, sağlıklı, güvenli olması ancak içinde yaşadığımız 

ekosistemin sağlıklı olmasına bağlıdır. Dünyayı milyonlarca farklı tür canlı ile birlikte paylaşıyoruz. Sağlıklı 

çevre sadece insanlar için değil; insana olan etkilerin sağlıklı olmasının öncelikle bu canlıların sağlık, huzur, 

mutluluk ve refahından geçtiği açıktır. İnsanlık tarihinin başlangıcından itibaren insanların doğa ile etkileşimi 

sürmektedir. Canlı ve cansız doğal kaynakların aşırı kullanımının olumsuz sonuçları insanlık tarihinden beri 

bilinmekle birlikte, insanlığın egemenlik anlayışı, halen çevreyi kapasitesi üzerinde kullanmasına ve el 

değmemiş doğayı kendi çıkarları için değiştirmesine/yok etmesine neden olmaktadır. Doğal kaynakların 

sömürülmesi ve doğal yaşam alanlarının son sınırlarına kadar ötelenmesi, yaban hayatın yaşam alanlarının 

zorlanması,  evcilleştirilmeye çalışılması; su, hava, toprak gibi yaşamın temel unsurlarının zarar görmesine ve 

doğanın kendisini yenileyemez hale gelmesine neden olmaktadır. 

 

Çevresel problemlere çözüm oluşturabilecek çok farklı dini ve felsefi inançlar, ahlaki sorumluluklar ve etik 

ilkeler, temel sorunu doğa-insan ilişkisine bağlamakta ve çeşitli normlar koymaktadır. Her ne olursa olsun 

özellikle endüstri devriminden itibaren son 200 yıldır çevresel felaketlerin sayısı ve sıklığı ile buna bağlı 

epidemik ve pandemik hastalıkların görülme sayısı ve sıklığı, benzerlik ve artış göstermektedir. Çevresel 

krizlerin yaşanması ve doğanın tahrip edilmesi, doğa ve insan ilişkilerinin yeniden düzenlenmesini ve 

sorgulanmasını beraberinde getirmiştir. Kaynakların aşırı tüketimi, doğal kaynakların tükenmesi, insan 

olmayan canlı ve/veya cansız varlıkların geri planda bırakılması gibi durumlar insanlığın doğayla uyum içinde 

yaşaması gerekliliğini tartışmaya açmıştır. Çünkü ekolojik yıkımdan tüm insanlık sorumludur. 

 

Pandemiler 

Pandemi “çok geniş bir alanda meydana gelen, uluslararası sınırları aşan ve genellikle çok sayıda insanı 

etkileyen bir salgın” olarak tanımlanmaktadır. Pandemilerin en büyük özelliği insanların bu etmenlere 

bağışıklığının olmamasıdır. Örneğin mevsimsel grip salgınlarına bağışıklık genelde vardır oysa pandemik 

gripte yeni bir grip virüsünden bahsedilir ve dünyadaki insanların hiçbirinin buna bağışıklığı yoktur. 1347 

yılında Avrupa nüfusunun %30-50’sinin yok olmasına neden olan kara veba ile bilinir duruma geçen 

pandemiler; 1881 yılında kolera, 1918 yılında İspanyol gribi, 1957 yılında Asya gribi, 1968 yılında Hong 

Kong gribi,  1981 HIV, 2003 SARS, 2009 domuz gribi, 2012 MERS, 2013 EBOLA, 2015 ZİKA ile devam 

etmiştir. Halen yaşadığımız milyarlarca insanı karantina, milyonlarcasını hastane ve binlercesinin ölümüne 

neden olan Korona 2019 yılı sonunda ortaya çıkmış ve hızla bütün dünyaya yayılmıştır. Bu yayılıcı virüsün 

etkileri devam ederken Hanta, Lassa virüsleri konuşulmaya başlanmıştır. Halen tanımlanan ve tanımlanmayan 

pek çok patojen vardır ve virüsler gibi mutasyon geçirerek ortaya çıkacak yüzlerce veya binlerce pandemi 

etmeni olacaktır. Unutulmamalıdır ki 1918 salgını sırasında olduğu gibi pandemilerin  

 



 

yüksek mortalite oranları ortaya çıkarması sağlıksız çevre koşulları, stres koşulları buna bağlı sağlıksız ve 

yetersiz beslenme, ve destekleyici tıbbi bakıma ulaşamama durumlarından kaynaklanır. Sayılan bu yaşam 

koşulları günümüz toplumlarında daha yoğundur ve olası bir pandemi durumunda hastalık ve ölüm oranlarının 

daha yüksek olması beklenmektedir. 

 

Pandemiler, geniş bir coğrafyada, hatta bütün dünyada ciddi hastalık ve ölüme neden olan ve önemli 

ekonomik, sosyal ve politik bozulmaya neden olan büyük ölçekli bulaşıcı hastalık salgınlarıdır. Son yıllarda 

tanık olduğumuz kanıtlar, yoğun şehirleşme, nüfusun dar alanlarda yoğunlaşması, küresel ölçekte artan 

seyahat ve entegrasyon ve özellikle arazi kullanımındaki değişiklikler ve doğal çevrenin neredeyse son 

sınırlarına kadar kullanılması nedeniyle pandemi olasılığının arttığını göstermektedir. Bu yaşam tarzı ve 

eğilimler büyük olasılıkla devam edecek ve yoğunlaşacaktır. Pandemilerin bundan sonra da çıkacağı 

öngörülerek, ülkesel ve küresel politikalar pandemiye yol açabilecek nedenlerin belirlenmesi, salgınların 

sınırlandırılması ve sağlık hizmeti kapasitesi oluşturmaya odaklanmıştır. 

 

2003 şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) salgını ve kuş gribinin yarattığı tehditle ilgili artan 

endişeler birçok ülkeyi salgın planları geliştirmeye yöneltmiştir. Dünya Sağlık Örgütü üye devletlerini 

salgınları tespit etme, raporlama ve bunlara yanıt verme konusundaki belirli standartları karşılamaya 

zorlamaktadır. Güncellenmiş uygulamalar salgın sırasında daha eşgüdümlü bir küresel tepki gerektirmektedir 

ve bunun altyapısı hazırlanmıştır. Bu gelişmelere rağmen, küresel pandemi hazırlıklarında önemli boşluklar ve 

zorluklar da bulunmaktadır. Birçok ülke uyum için temel gereksinimleri karşılayamamıştır. Özellikle 2014 yılı 

Ebola salgınında olduğu gibi hastalığın zamanında tespiti, temel bakım mevcudiyeti, temasların izlenmesi, 

karantina ve izolasyon prosedürleri, küresel koordinasyon ve müdahale mobilizasyonu da dahil olmak üzere 

problemler yaşanmaktadır. Özellikle kaynakların sınırlı olduğu bölgelerde bu boşluklar daha belirgindir. 

Lokal ölçekli salgınlarda bile problem yaşanması küresel bir salgın sırasında neler olabileceğine dair korkunç 

senaryoları düşündürmektedir. 

 

Pandemilerin Kökeni 

Çoğu pandemi, patojenlerin hayvanlardan insanlara “zoonotik” bulaşından kaynaklanmıştır ve bir sonraki 

pandeminin de bir zoonoz olması muhtemeldir. Zoonozlar, evcilleştirilmiş hayvanlardan (domuz veya kümes 

hayvanları gibi) ve vahşi yaşamdan (fare, yarasa, pangolin gibi) insan popülasyonlarına girer. Tarihsel açıdan 

önemli birçok zoonoz, evcilleştirmeyi takiben artan insan-hayvan etkileşimi yoluyla tanınmıştır. Potansiyel 

olarak yüksek riskli zoonozlar (kuş gribi, korona) hayvancılık üretim sistemlerinden ortaya çıkmaya devam 

etmektedir. Bazı patojenler (Ebola) yaban hayatı rezervuarlarından ortaya çıkmış ve vahşi türlerin avlanması 

ve yenmesi (yarasa eti), vahşi hayvan ticareti ve yaban hayatı ile diğer temas yollarıyla insan popülasyonlarına 

girmiştir. Zoonotik patojenler, insan konakçıların içinde hayatta kalabildikleri ve yayıldıkları ölçüde değişir. 

Çoğu zoonotik patojen insanlara iyi uyum sağlayamaz, yayılmaları sınırlı kalır. Hayvandan insana vektör 

(örneğin sivrisinek) aracılığı ile ve insandan insana geçmeye başladığında insana adaptasyon başarılı olmuştur 

ve bu salgın riskini arttırır. Patojenler insandan insana geçmeye başladığı andan itibaren küresel pandemi 

haline gelirler. 

 

 



 

Pandemi Risk Faktörleri 

Pandemik risk, patojenin ortaya çıkışı için kullanılan kıvılcım riski ve yayılma riskinin birlikte etkilerinden 

kaynaklanır. Her iki risk faktörü de özellikle bazı düşük ve orta gelirli ülkelerde (Orta-Batı Afrika ve 

Güneydoğu Asya'da olduğu gibi) çakışır ve bu alanları pandemilere ve olumsuz sonuçlarına özellikle 

savunmasız hale getirir. 

 

Kıvılcım Riski 

Zoonotik bir kıvılcım, evcil hayvanlardan veya vahşi yaşamdan bir patojenin insana geçişinden 

kaynaklanabilir. Zoonotik patojenler Çin, Hindistan, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa 

gibi yoğun hayvancılık sistemlerine sahip bölgelerde yoğunlaşmaktadır. Evcil hayvanlardan kaynaklanan 

kıvılcım riski için kilit faktörler arasında yoğun tarım ve kalabalık hayvancılık üretim sistemleri ile canlı 

hayvan pazarlarının yanı sıra hayvancılık ve vahşi yaşam rezervuarları arasındaki temas potansiyeli 

bulunmaktadır. Bu nedenle yaban hayatı zoonoz riski, Çin, Hindistan, Batı ve Orta Afrika ve Amazon 

Havzasındaki odaklarla çok daha geniş bir şekilde dağılmıştır. Risk faktörleri arasında davranışsal faktörler 

(avcılık ve hayvan bazlı geleneksel ilaçların kullanımı), doğal kaynakların çıkarılması (madencilik, 

ormancılık), yolların yaban hayatı habitatlarına uzatılması ve bu habitatları bozan çevresel faktörler 

gösterilebilir. Sayılan bütün bu faktörler doğal çevrenin insan çıkarına zorlanması, tahrip edilmesi ve 

daraltılması ister istemez çevre kalitesinin bozulmasına ve eninde sonunda insan sağlığına etkide bulunması 

ile sonuçlanır.  

 

Yayılma Riski 

Patojeni ortaya çıkaran bir kıvılcım etkisi veya dış habitattan gelmesinden sonra, bir patojenin yayılma riski 

patojene özgü faktörlerden (genetik adaptasyon ve bulaşma şekli dahil) ve insan popülasyon seviyesi 

faktörlerinden (nüfus yoğunluğu ve enfeksiyona duyarlılığı, seyahat, ticaret ve göç etkileri ile halk sağlığı, tanı 

ve müdahale önlemlerinin hızı ve etkinliği) etkilenir. 

 

Yoğun nüfuslu yerleşimler, kent merkezlerinde aşırı kalabalık nüfus barındıran kayıt dışı yerleşimler, 

hastalığın bulaşma ve patojenlerin yayılmasını hızlandırabilir. Ayrıca, toplumsal eşitsizlik, yoksulluk ve 

çevresel adaletsizlik bireylerin enfeksiyona karşı duyarlılığını önemli ölçüde artırabilir. Kronik hastalıklar, 

yetersiz beslenme ve kalori açıkları bireyin bağışıklık sistemini zayıflatırken, temiz su eksikliği ve yeterli 

sanitasyon gibi çevresel faktörler salgının bulaşma oranlarını, hastalık ve ölüm oranlarını arttırır. Toplu 

olarak, tüm bu faktörler, mülteciler ve kentsel gecekondu mahallelerinde ve gayrı resmi yerleşimlerde yaşayan 

insanlar da dahil olmak üzere dar gelirli nüfusların bir pandemi sırasında yüksek hastalanma ve ölüm riskleri 

ile karşı karşıya olduğunu göstermektedir. 

 

Pandeminin Sonuçları 

Sağlık Etkileri 

Pandemilerin doğrudan sağlık üzerindeki etkileri felaket olabilir. Pandemiler genellikle ya nüfusun henüz 

bağışıklık sistemi gelişmemiş genç kesimini veya farklı kronik hastalıkları olan ve bağışıklık sistemi gerilemiş 

yaşlı nüfusu etkiler. Ayrıca, bulaşıcı hastalıklar ölümle sonuçlanmasa bile kalıcı kronik etkilerle sonuçlanır. 

Ardından, bir pandemi durumunda etkileri daha yaygın hale gelebilir. Bu nedenle pandemilerin  

 



dolaylı sağlık etkileri hastalık ve ölüm oranlarını daha da artırabilir. Pandemiler rutin hastalıkların tedavisini 

de olumsuz etkiler. Örneğin, 2009 influenza pandemisi sırasında, hastaneye influenza ve pnömoni 

girişlerindeki artış, akut miyokard enfarktüsü ve inme ile ilişkili ölümlerdeki istatistiksel olarak anlamlı 

artışlarla ilişkili bulunmuştur. Bununla birlikte bir salgın sırasında, hangi ölümlerin salgının kendisine 

atfedilebileceğini ve sadece tesadüfi olduğunu ayırt etmek imkansız olabilir. Pandemi sırasında sağlık hizmeti 

verenlerde hastalık, ölüm ve korku nedeniyle işe gelmeme artar; sağlık çalışanlarının sayısı azalır. 1976'da 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki ilk Ebola salgını sırasında, salgının merkez üssündeki hastane kapatıldı 

çünkü 17 personelin 11'i hastalıktan öldü. Korona salgınında da sağlık personeli bulaşmaları yaşanmakta ve 

hatta korona da olduğu gibi doktor ölümleri rapor edilmektedir. 

 

Ekonomik Etkiler 

Salgın hastalıklar akut, kısa vadeli mali şoklara ve ekonomik büyümede daha uzun vadeli hasara neden 

olabilir. Salgınları sınırlandırmak için erken dönem halk sağlığı çabaları (temasların izlenmesi, karantinaların 

uygulanması ve bulaşıcı vakaların izole edilmesi) önemli insan kaynakları ve personel maliyetleri gerektirir. 

Bir salgın büyüdükçe, ek bulaşıcı vakaları yönetmek için yeni tesislerin inşa edilmesi gerekebilir; bu, sarf 

malzemelerine yönelik artan talebin (tıbbi malzeme, kişisel koruyucu ekipman ve ilaçlar) sağlık sistemi 

harcamalarını büyük ölçüde artırabilir. 

 

Azalan vergi gelirleri, özellikle vergi sistemlerinin zayıf olduğu ve devletin mali kısıtlamalarının daha şiddetli 

olduğu gelişmekte olan ülkelerde artan harcamaların neden olduğu mali baskıları artırabilir. Bu durum, 

Liberya'daki 2014 Batı Afrika Ebola salgını sırasında görüldü; müdahale maliyetleri yükselirken, ekonomik 

aktivite yavaşladı ve sokağa çıkma yasakları hükümetin gelirlerini azalttı. Hafif veya orta şiddette bir salgın 

sırasında, etkilenmeyen gelişmiş ülkeler etkilenen ülkelere doğrudan bütçe desteği de dâhil olmak üzere artan 

resmi kalkınma yardımı sağlayarak mali şokları dengeleyebilir. Bununla birlikte gelişmiş ülkelerin aynı mali 

baskılarla karşı karşıya kaldığı ve yardım sağlayamayacağı ciddi bir pandemi sırasında gelişmekte olan 

ülkelerde daha büyük bütçe açıklarıyla karşılaşabilir. 

 

Ciddi bir salgın sırasında, ekonominin tüm sektörleri kesintiye uğramakta ve bu durum potansiyel olarak 

kıtlığa, temel mallar için hızlı fiyat artışlarına ve hane halkları, firmalar ve hükümetler için ekonomik 

baskılara yol açmaktadır. 

 

Sosyal ve Siyasi Etkiler 

Kanıtlar; salgın hastalıkların önemli sosyal ve siyasi sonuçları olabileceğini, devletler ve vatandaşlar arasında 

çatışmalar yaratabileceğini, devlet kapasitesini aşındırdığını, nüfusun yerinden edilmesini teşvik ettiğini ve 

sosyal gerginliği ve ayrımcılığı artırabileceğini göstermektedir. Şiddetli pandemiler, büyük ölüm oranı şokları 

ve bunun sonucunda ortaya çıkan demografik değişimler nedeniyle önemli sosyal ve politik kargaşa ile 

ilişkilendirilmiştir.  

 

Salgın hastalıklar ve pandemiler, özellikle şiddet ve zayıf kurumların mirasları olan kırılgan devletlerde 

mevcut siyasi gerilimleri artırabilmekte ve huzursuzluğa yol açabilmektedir. 2014 Batı Afrika Ebola salgını 

sırasında, güvenlik güçleri tarafından karantina ve sokağa çıkma yasağı uygulanması gibi hastalık bulaşmasını 

hafifletmek için atılan adımlar, kamu kesimleri ve muhalefetteki siyasi liderler tarafından  

 



 

şüphe ile izlendi. Bu doğrudan güvenlik güçleriyle isyanlara ve şiddetli çatışmalara yol açtı. Ebola salgını 

Gine, Liberya ve Sierra Leone'deki siyasi gerginlikleri de büyük ölçüde artırdı; görevdeki politikacılar, kriz 

müdahale ve hastalık kontrol önlemlerini, hastalık kontrol çabalarını engellemekle suçlandı. Gerginliğin 

artması, halk sağlığı müdahale çabalarını zorlaştırır. Yüksek düzeyde siyasi kutuplaşma, iç savaş ya da zayıf 

kurumlar olan ülkelerde sürekli salgınlar daha sürdürülemez ve zorlayıcı siyasi gerilimlere yol açabilir. 

Güvenlik güçlerinin zayıflaması da iç savaş ve diğer şiddetli çatışma biçimlerini artırabilir. 

 

Hastalık salgınları sırasında yaygın kamusal panik hızlı nüfus göçüne yol açabilir. Hindistan'ın Surat kentinde 

1994 yılında görülen bir veba salgını sadece az sayıda bildirilen vakaya neden oldu ancak korku yaklaşık 

500.000 kişinin (orantısız olarak çok sayıda klinisyen dâhil olmak üzere şehir nüfusunun yaklaşık yüzde 20'si) 

evlerinden kaçmasına neden oldu. Ani nüfus hareketleri istikrarsızlaştırıcı etkilere sahip olabilir ve göçmenler 

sağlıksızlık, yetersiz beslenme ve diğer stres faktörlerinden kaynaklanan sağlık riskleri ile karşı karşıyadır. 

Göç ayrıca bir salgını daha da yayma riski taşır. 

 

Son olarak, bulaşıcı hastalık salgınları etnik azınlık nüfusu gibi zaten savunmasız sosyal grupların hastalık ve 

sonuçları için damgalanmasına ve suçlanmasına neden olabilir. Kara Ölüm sırasında, Avrupa'daki Yahudi 

cemaatler hastalık salgınlarına yönelik damgalama ve suçlama nedeniyle sınır dışı etme ve toplumsal şiddet de 

dahil olmak üzere ayrımcılıkla karşılaştı. Son salgınlarda, Hong Kong, Çin'deki Afrikalılar, Ebola ile olan 

ilişkilerinden korktukları için sosyal izolasyon, kaygı ve ekonomik zorluk yaşadıklarını bildirmişlerdir. 

Korona pandemisi için Çinliler aynı ayrımcılığa maruz kalmaktadır.  

 

Pandemi Riskini Artıran Faktörler 

Son yıllarda dünya farklı bir hayat yaşamaktadır ve bu hayat tarzı pandemi olasılığı, salgına karşı hazırlıklı 

olma ve önleme-tedavi kapasitesini etkiledi. Farkı faktörler, örneğin nüfus artışı, nüfusun kentlerde 

yoğunlaşması, hayvansal proteine olan talep artışı, nüfus merkezleri arasında daha fazla seyahat ve bağlantı, 

doğal alanların-habitatların kaybı, küresel iklim değişikliği, kuraklık, sanitasyon-hijyen yetersizliği ve insan-

hayvan arasındaki artan etkileşimler, patojenlerin ortaya çıkma olasılığı veya yayılmasını artırarak pandemik 

olayları artırmıştır. 2050 yılına kadar küresel nüfusun 9,7 milyarı bulduğu, seyahat ve ticaretin giderek 

yoğunlaştığı tahmin edildiğinde, pandemilerin yayılmadan önce kısa bir sürede tespit edilmesini 

zorlaştıracaktır.  

 

Pandemilerden de maalesef en fazla yoksul kesim etkilenmektedir. Yoksullukla mücadeleye gelince 

yöntemler farklılık göstermektedir. Olumlu tarafta, aşırı yoksulluk içinde yaşayan insan sayısını azalmıştır. 

Bu, hafif bir pandeminin ölüm şokunu bir şekilde hafifletebilir. Olumsuz tarafta ise aşırı yoksulluk düşük 

büyüme gösteren, kalabalık ülkelerde yoğunlaşmaktadır. Bu ülkelerde, sağlık sistemi kapasitesinin 

geliştirilmesi de yavaş olmaktadır. Pandemilerin şiddetini artırabilecek diğer çevresel faktörler gecekonduların 

yaygınlığı, halk sağlığı hizmetlerinin yetersizliği, kişilerde birden fazla yan hastalığın olması, kötü çevre 

kalitesine bağlı kronik hastalıklar ile zayıf hijyen ve sanitasyondur. Yetersiz çevre kalitesi, su ve atıksuların 

arıtılamaması, özellikle antibiyotik direnç problemi bakteriyel kökenli ve hatta viral hastalıkların ölümle 

sonuçlanma ihtimalini yükseltmektedir.  

 

 



 

Pandemilerin Önlemesi 

Günümüz klasik halk sağlığı sistemi bir pandemi yaygınlaştıktan sonra tedavi ile hastalık ve ölüm oranlarını 

azaltmaya odaklansa da bazı aktiviteler pandemik kıvılcımları daha geniş bir tehdit haline gelmeden 

önleyebilir. Pandemi önlemenin özünde, insan sağlığı, hayvan sağlığı ve çevrenin temelde birbirine bağlı 

olduğunu düşünen bir yaklaşım olan Tek Sağlık kavramı vardır. Zoonotik patojenleri anlamaya ve kontrol 

etmeye odaklanan çalışmalar onların yayılmalarını ve sonraki salgınları önleyebilir. 

 

 

 

İnsan sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre sağlığından ayrı düşünülemez. Pandemilerin nedenselliğini anlamak için 

Tek Sağlık anlayışı araçları; zoonotik patojenlerinin insan-hayvan arayüzünde pandemik potansiyelin 

izlenmesi, mutasyon geçirme dinamiklerin modellenmesi, zoonotik patojenlerin risk değerlendirmeleri ve 

çevresel değişimler ile patojen oluşumu arasındaki etkileşimi anlamak gerekir. Pandemi patojenlerinin ortaya 

çıkışını azaltmak için, hayvan rezervuarlarını kontrol edecek örneğin hayvan bakımı ve kesimi yapan insanlar 

gibi yüksek riskli çalışanları izlemek ve sağlam hayvan sağlığı altyapısı oluşturmak, biyogüvenlik ve veteriner 

halk sağlığı kapasitelerini korumak ve geliştirmek konularında politikalar oluşturulması gerekliliği vardır. 

 

Sonuç 

Pandemiler de bir doğal afettir, kontrol altına alınması zordur ve zaman ister. Pandemi için hazırlık yapmak, 

çok sayıda faktör etki ettiği için diğer doğal afetlerden daha zordur. Pandemiler nadir görülen olaylardır ve 

ortaya çıkma riski doğal çevre ortamdaki insan kaynaklı değişikliklerden etkilenir. Buna ek olarak en büyük 

risk altındaki ülkelerin çoğu pandemi riskini yönetme ve azaltma kapasitesine sahip değildir. Pandemilerin 

sağlık, sosyal, politik, ekonomik sonuçları genelde ağır olmaktadır. Bakteriyel ve virüs kaynaklı pandemiler 

gelecekte de olacaktır, nedenleri bilinirse önleme tedbirleri alınabilir. Politikaların hastalık tedavisi üzerine 

kurgulanması en zor ve en pahalı seçeneğin tercih edilmesi anlamına gelir. İnsanlığın doğaya hakim olma 

yerine, dünyayı diğer canlılarla paylaşmak zorunda olduğunun farkına vararak en azından doğal rezerv 

alanlarının insan aktivitelerinden arındırılması ve korunması dünyamızın ve kendimizin faydasına olacaktır.  

 

 

 

Endüstriyel Kirlilik ve Sonuçları 



Arş.Gör. Hasan ÖZER 

SAÜ, Çevre Müh.Bölümü 

 

Sanayi Devrimi pek çok konuya referans olarak gösterilmektedir. Fakat, 21. yüzyılda sanayi devriminin bir 

kaç kat ilerisine geçilmiştir. Teknoloji gelişim hızı artmış, bilimsel ilerleme sanayiyi çeşitlendirmiş, üretim 

çağı daha gözle görülür olmuştur. Sanayinin erken döneminde fabrikalar daha küçüktü ve ana kirletici olarak 

sadece duman kirliliği oluşturuyordu. Bu dönemde, fabrika sayısı sınırlı olduğu ve günde sadece belirli 

saatlerde çalıştığı için, kirlilik seviyeleri de göz ardı edilebilecek kadar küçüktü. İlerleyen zamanda, 

günümüze kadar bu fabrikalar tam ölçekli sanayi ve üretim birimleri haline geldiğinde, endüstriyel kirlilik 

konusu daha fazla önem kazanmaya başladı. Çünkü, çevre kirliliği ile ilgili en büyük endişelerden biri, 

kirliliğin ger dönüşümsüz olarak tarım arazileri, balıkçılık ve içme suyuna bulaşma riskidir. Kırsal kesimde 

insanların geçim kaynaklarının çoğu tarım ve balıkçılığa bağlıdır ve evsel amaçlı kullanılan su direk doğal 

kaynaklardan sağlanır. Dolayısı ile kirlilikten en fazla etkilenenler, kirliliğe en yakın yaşıyanlardır. 

 

Ünlü bir düşünür şöyle demektedir  “araziyi kötüye kullanıyoruz çünkü onu bize ait bir mal olarak görüyoruz. 

Toprağı ait olduğumuz bir topluluk olarak gördüğümüzde, onu sevgi ve saygıyla kullanmaya başlayabiliriz.” 

 

Çevre kirliliği, özellikle endüstriyel kirlilik boyutu ve çeşitliliği itibarı ile hem insan sağlığını hem de tarımsal 

verimliliği etkileyen yaygın bir sorundur. Endüstriyel kirlilik gelinen teknolojik aşamaya rağmen, dünyanın 

karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri olmaya, her yıl artarak ilerlemeye, çevre sağlığı ve insan 

sağlığına ciddi ve onarılamaz hasar vermeye devam etmektedir. Çevre kirliliğini başta nispeten eski teknoloji 

kullanan gelişmekte olan ülkeler olmak üzere bütün dünyayı etkilemektedir. Aslında çevre kirliliği, 

ihtiyaçlarını karşılamak için ekosistemi veya çevreyi manipüle etmek için kullanan insan faaliyetlerinden 

kaynaklanmaktadır. Çevre bir bütündür, dolayısıyla kirlilik tek bir noktayı değil, hava-su-toprak kirliliği ile 

bir bütün olarak bütün yaşam alanlarını etkiler. Özellikle su kaynakları, yeraltı suyu ve toprağın kirlenmesi 

gıda kaynaklarını kirletmekte, bitkisel ürünler ile su ürünleri yetiştiriciliğini tahrip etmekte, artan çevresel 

bozulma ve kirlilik nedeniyle yaşanabilir ortamın kaybedilmesi ile sonuçlanmaktadır.  

 

Arazi ve toprak kaynaklarının yanlış kullanımı ve yanlış yönetimi ürün verimi ve arazi verimliliği üzerinde 

önemli olumsuz sonuçlara yol açmaktadır ve bu da bu bölgelerdeki zaten yoksul çiftçileri daha da 

yoksullaştırmaktadır. Toprak canlılarının yok edilmesi, toprak mikroorganizmalarının tahrip edilmesi ve 

azalan tarımsal üretkenlik nedeniyle artan toprak verimsizliği, çiftçileri var olmayan alternatif geçim yollarını 

aramak için topraklarını terk etmek zorunda bile bırakabilmektedir. İlave olarak ortaya çıkan kirlilik, mahsul 

verimi ve bitki örtüsü üzerinde olumsuz etki yapmaktadır. Kirlenme alanındaki tüm bitki örtüsü çevresel 

bozulma nedeniyle işe yaramaz hale getirilmektedir. 

 

Çevre kirliliği, insan, flora ve faunanın hayatta kalması için çevreyi sağlıksız hale getiren belirli bir ortama 

farklı zararlı kirleticilerin girmesi olarak tanımlanmaktadır. En yaygın kirleticiler kimyasallar, katı atıklar ve 

atık sulardır. Kaynağı endüstriyel uygulamalara kadar takip edilebilen her türlü kirlilik, endüstriyel kirlilik 

olarak bilinir. Gezegenimizdeki kirliliğin pek çok çeşidi, kaynağını genellikle bir tür endüstriden alır. 

Endüstriyel kirlilik konusu çevresel bozulmaya karşı mücadele etmeye çalışan kurumlar için büyük önem 

taşımaktadır. Kirli endüstrilerin ani ve hızlı büyümesi ile karşı karşıya olan ülkeler, bunun derhal kontrol 



 

 altına alınması gereken ciddi bir sorun olduğunu bilir. Endüstriyel kirliliğin pek çok boyutu vardır. 

Endüstriyel kirlilik yakın veya uzak çevrede, içme suyu kaynaklarını kirletir, istenmeyen zehirli kimyasalları 

havaya salar ve toprağın kalitesini düşürür. Büyük çevresel felaketler, henüz kontrol altına alınamamış 

endüstriyel kazalardan kaynaklanmaktadır. Çevre kalitesinin düşmesine neden olan endüstriyel kirliliğin 

nedenleri şu şekilde özetlenebilir. 

 

Endüstriyel Kirlilik Gerçekleri 

Endüstriyel kirlilik Dünya'ya diğer bütün felaketlerden daha büyük zarar vermektedir. Küresel kirlikten her 

kes nasibini alır. Diğer yandan, farkındalığı arttırmak ve gerekli tedbirleri almak için daha sistematik 

çalışmalar da devam etmektedir. Kirliliğe neden olan faaliyetler şunları içerir: Fosil Yakıtlar, kömür, doğal 

gaz ve petrol gibi fosil yakıtların yakılması, boyama ve tabaklama endüstrilerinde kullanılan kimyasal 

solventler, arıtılmamış veya arıtılamayan gaz ve sıvı atıklar, radyoaktif maddenin bertarafı veya imhası. 

 

Endüstriyel Kirliliğin Nedenleri 

1. Kirliliği Kontrol Eden Politikaların Eksikliği 

Etkili politikaların olmaması veya etkili yaptırımların uygulanamaması, endüstrin kirlilik kontrolü ile ilgili 

yasa ve yönetmelikleri göz ardı etmesine, uygulamamasına zemin hazırlamakta,  ve bu da birçok insanın 

hayatını etkileyen kitlesel kirliliğe yol açmaktadır.  

 

2. Plansız Endüstriyel Büyüme 

Küçük yerleşim birimlerinde, önceden planlama yapılmadan gerçekleşen endüstrileşme, şirketlerin çevresel 

kural ve normları uygulamamasına veya kaçınmasına neden olabilmekte ve hem hava, hem de su kirliliği ile 

çevreyi kirletmektedir.  

 

3. Eski Teknolojilerin Kullanımı 

Çoğu endüstri hala üretim yapmak için büyük miktarda atık üreten eski teknolojilere güvenmektedir. Yüksek 

maliyet ve harcamalardan kaçınmak için, birçok şirket hala üst düzey ürünler üretmek için geleneksel 

teknolojileri kullanıyor. 

 

4. Çok Sayıda Küçük Ölçekli Sanayinin Varlığı 

Yeterli sermayesi olmayan ve günlük işlerini yürütmek için devlet desteklerinden faydalanan birçok küçük 

sanayi ve fabrika genellikle çevre yönetmeliklerinden kaçar ve hava, su ve toprağa çok sayıda zehirli maddeyi 

illegal olarak salar. 

 

5. Verimsiz Atık Bertarafı 

Su kirliliği ve toprak kirliliği genellikle doğrudan atıkların yetersiz, etkinliği düşük yöntemlerle bertaraf 

edilmesinden kaynaklanmaktadır. Kirli hava ve suya uzun süre maruz kalmak, kronik sağlık sorunlarına neden 

olarak endüstriyel kirlilik sorununu ciddi bir sorun haline getirir. Ayrıca, çevre hava kalitesini düşürerek 

solunum yolu hastalıklarını tetikler. 

 

6. Doğal Kaynakların Yitimi 

Endüstriler, onları bitmiş ürün haline getirmek için büyük miktarda hammadde kullanır. Bu, ayaklarımızın 

altından madde minerallerin çıkarılmasını gerektirir. Büyük kazılarla çıkarılan mineraller etrafa saçıldığında 

toprak kirliliğine neden olabilir. Yine gemilerden kaynaklanan petrol, kimyasal madde sızıntıları deniz  



 

yaşamına zararlı olabilir. Endüstriler yeraltı mineralleri çıkardığında, süreç toprak kirliliğine neden olur ve 

ayrıca insanlar ve hayvanlar için zararlı ve hatta ölümcül olan yağ sızıntılarına ve dökülmelerine neden olur. 

 

Endüstriyel Kirliliğin Çevremize Etkileri 

1. Su Kirliliği 

Endüstriyel kirliliğin etkileri uzun sürelidir. Yıllar boyunca ekosistemi olumsuz etkilemekle devam eder. 

Çoğu endüstri yaptığı işleri için büyük miktarda suya ihtiyaç duyar. Ham maddeden son ürüne doğru, su ağır 

metaller, zararlı kimyasallar, radyoaktif atıklar ve hatta son atık ürün çamurla temas halindedir. Su proses 

sonunda ya açık okyanuslara ya da nehirlere dökülür. Sonuç olarak, su kaynaklarımızın çoğunun içinde 

ekosistemimizin sağlığını ciddi şekilde etkileyen yüksek miktarda endüstriyel atık vardır. Aynı su daha sonra 

çiftçiler tarafından üretilen gıdaların kalitesini etkileyen sulama amacıyla kullanılır. Çiftlik veya yaban 

hayvanlarına içme suyu olur. Bütün kirleticiler eninde sonunda, su ve gıda kaynakları ile insana geri döner. 

 

Endüstriyel kirlilik sadece yüzeysel su kaynaklarını değil, yeraltı su rezervlerini de gerek insanlar için ve 

gerekse hayvanlar için işe yaramaz hale getirmiştir. Kirletilmiş bu su kaynakları endüstrilerin de işine 

yaramamaktadır. Oysa endüstrilerde tatlı su kaynaklarının kullanım etkinliği artırılabilir veya arıtılarak 

defalarca yeniden kullanılabilir.  

 

2. Toprak Kirliliği 

Toprak kirliliği tarımsal üretimde sorunlar yaratır, bitkilere direk fitotoksik etkide bulunabildiği gibi, bitkilerin 

her türlü hastalık, zararlı ve çevresel stres faktörlerine duyarlılıklarını artırır. Hatta yerel bitki örtüsünü yok 

edebilir.  Ayrıca, bu topraklarla günlük olarak temas eden insanlarda kronik sağlık sorunlarına neden olur. 

 

3. Hava Kirliliği 

Endüstrileşme ile birlikte artan hava kirliliği çeşitli hastalıklarda ciddi bir artışa neden olmuştur ve bizi günlük 

olarak etkilemeye devam etmektedir. Pek çok küçük, orta ve büyük ölçekli endüstrinin ortaya çıkmasıyla 

birlikte, hava kirliliği insanların ve çevrenin sağlığına zarar veren birinci kaynak durumuna gelmiştir. 

 

4. Yaban Hayatının Yok Olması 

Genel olarak, endüstriyel kirlilik sorunu bize doğal ritimlerin ve kalıpların başarısız olmasına neden olduğunu, 

yani vahşi yaşamın ciddi bir şekilde etkilendiğini göstermektedir. Habitatlar kayboluyor, türler yok oluyor ve 

doğal çevrenin doğal felaketleri tedavi etmesi her geçen gün daha zor hale geliyor. Petrol sızıntıları, 

patlamalar, yangınlar, radyoaktif maddelerin etrafa sızması gibi büyük endüstriyel kazaların temizlenmesi, 

onarılması, olayın kısa bir zaman dilimi içinde daha yüksek şiddette gerçekleştiği için daha zordur, etkisi uzun 

zaman diliminde devam eder. 

 

5. Küresel Isınma 

Endüstriyel kirliliğin artmasıyla birlikte küresel ısınma istikrarlı bir şekilde artmaktadır. Duman ve sera 

gazları endüstriler tarafından havaya yayılıyor ve bu da küresel ısınmanın artmasına neden oluyor. Yüksek 

sıcaklık şokları, buzulların erimesi, kutup ayılarının yok olması, egzotik türlerin yer değiştirmesi, sel, 

tusunamiler, kasırgalar küresel ısınmanın etkilerinden birkaçıdır. 

 

 



 

 

6. Biyoçeşitlilik Kaybı 

Endüstriyel kirlilik, kimyasal atıklar, zehirli bileşikler, radyoaktif maddeler vb. nedenlerle dünyaya ve 

dünyayı paylaştığımız tüm canlılara önemli zararlar vermeye devam etmektedir. Vahşi yaşamı ve 

ekosistemleri etkiler ve doğal yaşam alanlarını bozar. Sağlıklı habitatlar yok oldukça, hayvanların soyu 

tükenmeye devam ediliyor. Artan sıvı, katı ve tehlikeli atıklar ekosistem sağlığını ile gıda ve su güvenliğini 

tehdit etmektedir. Petrol sızıntıları ve radyoaktif sızıntı dahil olmak üzere endüstriyel kirlilik felaketlerinin 

temizlenmesi yıllar ila on yıllar alır. 

 

7. Atmosferik Biriktirme 

Havaya salınan ağır metaller dahil eninde sonunda havadan yeryüzüne düşer. Toprağın kadmiyum, kuşun, 

çinko ile zenginleştirilmesi endüstriyel kirlilikle de ilişkilendirilebilir. Maden atıkları ile kirlenmiş olan üst 

topraklar çok çeşitli Cd konsantrasyonları gösterir. Endüstriyel atık sular, atık havuzlarında arıtıldıktan sonra 

yaygın olarak yüzey suyu drenaj sistemlerine deşarj edilir. Son araştırmalar, nehirlerin alt bölgelerinde ve dip 

tortullarında çok yüksek konsantrasyonlarda Cd gibi ağır metaller ortaya koymuştur. 

 

Endüstriyel Kirliliği Kontrol Etme veya Azaltma Yolları 

Endüstriyel kirlilik konusu, gezegendeki her ulus için kritik öneme sahiptir. Endüstriyel kirliliğin zararlı 

etkilerinin artmasıyla birlikte, karbon ayak izlerini azaltmak ve çevre dostu bir şekilde yaşamak ve çalışmak 

için çalışan birçok kurum ve birey vardır. Bununla birlikte, endüstriyel kirlilik hala yaygındır ve uygun 

kontrol ve düzenleme için yıllar alacaktır. Soruna kalıcı çözümler olabilecek pek çok yöntem de vardır.  

 

a) Kaynağında Kontrol 

Yeni teknolojilerin devreye alınması, atıkların bertarafı için daha iyi yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesi, 

çalışanların güvenli kullanımı için daha etkin eğitimi ile hammadde kullanımı konusunda daha bilinçli olmak 

endüstriyel kirliliğin kaynağında kontrol edilmesine yardımcı olabilir. 

 

b) Geri Dönüşüm 

Endüstriyel kirliliği azaltmak için artan geri dönüşüm çabaları ile endüstrilerde mümkün olduğunca kirli 

suyun geri dönüşümü ve yeniden kullanımı çevreye olan etkiyi azaltır. 

 

c) Kaynakların Temizlenmesi 

Suyu ve toprağı temizlemek için, kirletici maddeleri gıda olarak kullanan mikroorganizmaları kullanmak gibi 

organik yöntemler benimsenmelidir. Endüstrilerin, geldikleri doğal su kaynağına geri döndürmek yerine 

ihtiyaç duydukları suyu geri dönüştürmelerine olanak tanıyan soğutma odaları veya depoları geliştirilmelidir. 

 

d) Sanayi Bölgesi Seçimi 

Coğrafi bölge konumlarının ve çevresel etki potansiyellinin göz önünde bulundurulması, zararlı sonuçların 

ortaya çıkması ve azaltılmasına yardımcı olabilir. Tehlikeli atık ve endüstriyel kirlilik çıkarma potansiyeli 

yüksek olan endüstriler özel ihtisas bölgelerinde, coğrafi konum olarak daha uygun yerlerde seçilebilir.  

 

 

 

 



 

 

 

e) Endüstriyel Atıkların Uygun Arıtımı 

Endüstriyel atıkların yönetiminde uygun arıtma ve bertaraf sistemlerinin geliştirilmesi ve bunun 

uygulanmasının bir yönetimsel alışkanlık haline getirilmesi kirliliği azaltabilir. Kazaya bağlı ortaya 

çıkabilecek kirlilik risklerini minimize eder. 

 

f) Habitatlar ve Ağaçlandırma Alanlarının Restorasyonu 

Daha fazla ağaç ve bitki ekerek habitatları yeniden inşa etmek, vahşi yaşamın evlerini geri vermesine 

yardımcı olabilir ve ağaçlar havayı yeterli oksijenle arındırmaya yardımcı olabilir ve çevreye karşı bir tampon 

görevi görebilir. 

 

g) Daha Katı Yasalar ve Uygulama 

Çevre Koruma Ajansları ve sivil toplum kuruluşları endüstriyel kirlilikten kaynaklanan zararı önlemek ve 

düzeltmek için çalışmaktadır. Doğru protokolü takip etmeyen şirketlere karşı harekete geçmek için daha katı 

kurallar ve düzgün çalışan şirketler için daha önemli ödüller olmalıdır. Toprak ve arazinin kötüye 

kullanılmasını önleyen politikaların oluşturulması ve tavizsiz uygulanmasını gerektirir. 

 

h) Düzenli Çevresel Etki Değerlendirmeleri 

Sorumlu bir şirket veya endüstri olmak için değerlendirme için, rapor edilen düzenli çevresel etki 

değerlendirmeleri gerekir. İnceleme sırasında tespit edilen zararlı etkiler varsa, olumsuz sonuçları düzeltmek 

için gerekli önlemler geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Çevre danışmanlık firmaları ile çevre denetim 

yönetmeliklerinin çok sıkı takibi ve uygulanması kirlik önleyici olarak yardımcı olur, fakat tavizsiz uygulama 

gerektirir.  

 

Unutulmamalıdır ki çevre kirletici maddeler, toprak-hava-su üçgeni içerisinde dönerken, gıda kaynaklarını da 

kirletmekte, şifa olması gereken gıdalarımız, insan sağlığı açısından zararlı olan maddelerin taşıyıcısı 

durumuna gelmektedir. Çevreyi kirletenler de bunun dışında maalesef kalamamaktadır. Çevre bir bütündür, 

çevre hakkı en önemli insanlık hakkıdır. Ulusal ve uluslararası kanunlar, yönetmelikler, kalite standartları gibi 

çevre mevzuatlarına riayet, takip ve kontrol herkesin sorumluluğundadır.  

 


