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BORSA BÜLTENİ 
BAKANDAN KTB’YE TEŞEKKÜR 

 

 

 
Konya Ticaret Borsası’nda gerçekleşen Gong Töreni ile ASLİDAŞ Çumra Şube açılışı ve Hasat Bayramı etkinliğine katılan Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli, “Borsalarımızın gelişmesi adına Konya Ticaret Borsamız özgün bir rol oynuyor” dedi 
 
Konya Ticaret Borsası (KTB) Elektronik Satış Salonu’nda hasat sezonu nedeniyle Gong Töreni ile Hasat Bayramı ve ASLİDAŞ Çumra Şube açılış töreni etkinliği yapıldı.  Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal’ın katılımıyla gerçekleşen programda Konya Ticaret Borsası’nın yaptığı 
çalışmalarla tarımsal üretim ve ticarete değer kattığını bu anlamda borsaların hizmet kalitelerinin artmasında örnek teşkil ettiği ifade edildi. Programa Vali Vahdettin Özkan, 
Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, AK 
Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Tarım 
İl Müdürü Ali Ergin, Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü ve tarım paydaşları 
katıldı.  
 

KTB BAŞKANI ÇEVİK: TARIMA VE TARIMSAL TİCARETE DEĞER KATIYORUZ 
 
Gong Töreni açılışında konuşan Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, 1907 yılında Sultan II. Abdülhamit Han’ın fermanıyla kurulan Anadolu’nun ilk borsalarından biri 
olduklarını belirtti.  “Borsa olarak, üyelerimize daha kaliteli bir alt yapıyla hizmet sunmak için kendimizi sürekli geliştirmenin ve yenilenmenin gayreti ve çabası içindeyiz” diyen 
Çevik, şunları kaydetti: “Bu vizyonla Türkiye’nin ilk elektronik satış salonu yatırımını gerçekleştirerek geleneksel ticareti modern ticari anlayışla bütünleştirdik. Bu sayede yoğun 
bir emek sonrası hasat edilen ürünler değerinde işlem görürken, çiftçilerimiz ve üreticilerimiz de alın terinin karşılığını alabilmektedir. Türkiye’nin daha da güçlenmesi için, Türk 
özel sektörüne büyük görevler düştüğünün bilincindeyiz. Bu görev bilinciyle, uluslararası arenada Türkiye’nin prestiji ve menfaatleri doğrultusunda yeni piyasa organizasyon 
yapısı ile hizmet üretmeye devam edeceğiz.”  
 

BAKAN PAKDEMİRLİ: BORSACILIKTA KONYA İYİ PERFORMANS GÖSTERİYOR 
 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de borsaların değişmesinin, gelişmesinin üreticiler için son derece önemli olduğunu belirtti. Bakan Pakdemirli, "Burada da hakikaten 
Konya iyi performans gösteriyor. Burada borsaların derinleşmesiyle ilgili ışıklar umut verici. Türkiye'de Cumhurbaşkanımız sayesinde 5,7 milyon tonluk bir lisanslı depolama 
kapasitesi oldu ki bunun yaklaşık yüzde 20'si 1,2 milyon ton ile Konya'nın. Borsalarımız, üreticimiz, lisanslı depomuz, üreticimizdeki en üst karla buradaki işlemlerle üreticimiz 
tamamen finansal piyasalara kavuşmuş olacak ve böylelikle asla üretici alın terinin karşılığını tam anlamıyla almış olacak. O yüzden borsalarımızın gelişmesi son derece önemli. 
Ben Konya Borsamıza teşekkür ediyorum. Bu konuda gerçekten özgün bir rol oynuyorlar. İnşallah tüm Türkiye'de sadece hububat değil diğer ürünlerin de borsalaştığı, 
ticaretinin yapıldığı duruma gelir. Aslında bunun öncülüğünü de biz yaptık, dijital tarım pazarını oluşturduk. Sebzeden meyve kadar ürünlerin aynen borsa gibi ticaretinin 
sağlanması ve piyasalarda bunun işlem görmesi sağlanabilecek. İnşallah bununla ilgili de tohumları toprağa attık” ifadelerini kullandı. 

 
Hasadın bol ve bereketli olmasını dileyen Bakan Pakdemirli, duanın ardından satış salonundaki gongu çaldı. KTB Başkanı Hüseyin Çevik, günün anısına Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli’ye çini tablo hediye etti.  
 
Sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen ‘Konya Söz Sizde' programının ardından KTB bünyesinde hizmet veren Anadolu Selçuklu Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.  
(ASLİDAŞ) Çumra Şubesi’nin açılışı ve Hasat Bayramı etkinliği gerçekleşti.  
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TARIMDA KÜRESEL 
GÜÇ OLMALIYIZ 

GIDADA YETERLİ ÜRETİM 
VE STOKA SAHİBİZ 

Konya Ticaret Odası (KTO), Konya Ticaret Borsası (KTB) 
ve Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından yapılan ortak 
açıklama ile ülkemizde de görülen koronavirüs salgını 
karşısında vatandaşlara paniğe kapılmaması uyarısında 
bulunarak, “Devletimiz gerekli tedbirleri almaktadır. 
Gıda noktasında da yeterli üretime, stoka sahibiz” 
denildi.   

Konya iş dünyasını temsilen Konya Ticaret Odası 
Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Borsası Başkanı 
Hüseyin Çevik ve Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş 
Kütükcü tarafından yapılan ortak açıklama şu şekilde: 
“Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm 
dünyaya yayılan koronavirüs (Covid-19) ciddi bir salgın 
olarak dünyayı tehdit etmektedir. Devletimiz, virüs 
Çin’de görüldüğü andan itibaren hızlı bir şekilde tüm 
tedbirleri almış ve almaya devam etmektedir. 

 Vatandaşlarımızın sosyal medyada yapılan asılsız 
paylaşımlar ve gerçekliği olmayan söylemlerle paniğe 
kapılmasını, marketlere koşularak gıda stoku 
yapılmasını gerektirecek bir durum söz konusu değildir. 
Ülkemiz gıda güvenliği noktasında her daim gereken 
önlemleri almıştır. Gıda sanayimiz başta olmak üzere 
tüm alanlarda üretimlerimiz aksamadan devam 
etmektedir. Ülke olarak yeterli gıda stoku, gıda üretimi 
ve sağlık ürününe sahibiz. Türk iş dünyası olarak her 
zaman olduğu gibi yine korkuya ve paniğe kapılmadan 
bu küresel virüs soruna karşı milli bir mücadele 
vereceğiz, ülkemiz için üretmeye devem edeceğiz.” 
Açıklamada yaşanan durum nedeniyle başta gıda olmak 
üzere fahiş fiyat uygulaması yapan fırsatçılara karşı da 
dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekilerek, 
“Fırsatçılara ve stokçulara karşı devletimiz gerekli 
önlemleri almaktadır. Ticaret Bakanlığımız başta olmak 
üzere devletimizin ilgili kurumları fırsatçılara göz 
açtırmayacaktır. Vatandaşlarımız da haksız fiyat artışı 
yapanları Ticaret Bakanlığı’mızın Alo 175 hattını 
arayarak ya da Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil 
uygulaması üzerinden şikâyet edebilirler. Konya iş 
dünyası olarak da böyle durumlarda milli bütünlük 
anlayışıyla kenetlenmemiz gerekirken, bu tür 
gelişmeleri fırsata çevirenlerin her daim karşısında 
olacağımızı ifade ediyoruz” denildi.  

 

 

 

 

KAZAKİSTAN’DAN 
KTB’YE ZİYARET 

Türkiye'de gerçekleştirdiği ilklerle dikkat çeken Konya 
Ticaret Borsası (KTB), Orta Asya’ya da örnek oluyor. 
Tarımsal faaliyet alanında öne çıkan ülkelerden biri olan 
Kazakistan’ın Avrasya Ticaret Sistemi (ETS) Ticaret 
Borsası CEO’su Kurmet Orazaev, bilgi ve tecrübe 
paylaşımı için borsamızı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında 
Orazaev’a, Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
Çevik ve Genel Sekreter Esat Bilici tarafından borsa 
işleyişi, piyasalarımız, şirketlerimiz, laboratuvarlarımız 
ve lisanslı depoculuk faaliyetlerimiz hakkında bilgi 
verildi.  
 
1907 yılından beri Konya Ticaret Borsası'nın 
gerçekleştirdiği yeniliklerle tarımsal üretim ve tarımsal 
ticarete değer kattığını belirten KTB Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Çevik, “İki ülke arasındaki tarımsal 
üretim ve ticaretinin gelişmesi adına stratejik işbirliğini 
başlatmak ve sürdürmek için ellimizden geleni yapmaya 
hazırız” dedi.  ETS Ticaret Borsası CEO’su Kurmet 
Orazaev de başarılı çalışmaları için Konya Ticaret 
Borsası yönetimine ve ekibine teşekkür etti. Konya 
Ticaret Borsası'nın tarımsal ticaretteki vizyoner 
çalışmalarını yerinde gördüklerini belirten Orazaev, iki 
borsa arasındaki ikili ilişkileri geliştireceklerini söyledi.  
Ziyaret sonunda günün anısına KTB Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Çevik, ETS Ticaret Borsası CEO’su 
Kurmet Orazaev’e hediye takdiminde bulundu. 

  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 
TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkanı ve Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik ile borsa başkanları katıldı. 
   
Ticaret Borsaları Konsey Başkanı ve Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik, tarım ve gıdanın stratejik 
sektör olarak ulusal güvenlik kadar değer kazandığına dikkati çekerek, tarım sektöründe köklü dönüşümlerin 
yapılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Başkan Çevik, “Ülke olarak, tarım ve hayvancılıkta önemli bir noktadayız.  
 
Tarımsal üretimde Avrupa’da 1. dünyada da ilk 10 içindeyiz. 12 milyar dolar ithalata karşı tarımsal ihracatımız 17 
milyar dolar. Yani net ihracatçı bir ülkeyiz. Aynı zamanda sektörümüzün, istihdam ve üretimdeki önemi de büyüktür. 
 
Ancak sektörümüzün önünün açacak, ülkemizi tarımsal üretim ve ticaretinde ileriye taşıyacak sorunlarımızın çözüme 
kavuşturulması gerekmektedir. Desteklemeler, tarımsal elektrik, girdi maliyetleri, tarımsal istihdam, tarımsal sulama, 
havzalar arası su transferi, stratejik ürün buğdaydaki ekim alanlarındaki azalma, hayvancılık ve hayvansal üretimdeki 
girdi maliyetleri, finansal desteklemeler, lisanslı depoculuğun etkin kullanımı, tarımsal üretim ve ticaretinde 
teknolojik ve dijital dönüşüm gibi alanlardaki sorunlar sektörümüz tarafından çözüme kavuşturulmayı 
beklenmektedir.   
 
Aynı zamanda son 30 yılda özveri ile çalışarak tarımsal üretimimizi mamul maddeye dönüştürüp ihraç eden sanayi 
sektörümüz de kalkınmanın itici gücü konumundadır. Tarıma dayalı sanayimizin son 2 yılda yaşadığımız finansal 
saldırılar ve iklim şartları etkilerinden dolayı fiyatlandırma üzerinden yapılan manipülasyonları dengelemek için de 
serbest piyasa koşullarında üretiminin devamı sağlanmalıdır” dedi.  
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VALİ ÖZKAN’DAN BORSAMIZA ZİYARET 

Konya Valimiz Vahdettin Özkan, Konya Ticaret Borsası’na iade-i ziyarette bulundu.  Ziyarette Konya Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, Borsa Meclis 
Başkanı M. Namık Köklüsoy ve Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu.  KTB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, borsanın işleyişi ve çalışmaları hakkında Vali Vahdettin Özkan’a 
bilgi verdi.  
 
1907 yılında kurulan KTB’nin tarıma ve tarımsal ticarete değer kattığını ifade eden Başkan Çevik, “Konya Ticaret Borsası cennet mekân Sultan Abdülhamid Han’ın fermanıyla kurulan 
Anadolu’nun ilk borsalarındandır. Dünyadaki borsacılık faaliyetlerini ülkemize ve şehrimize uyarlamaya; tarımsal ticareti belirli standartlara ulaştırmaya çalışıyoruz. 2011 yılında 
açmış olduğumuz elektronik satış salonu spot işlemlere hız, güven ve kalite vurgusuyla yıllık işlem hacimlerine canlılık kazandırmıştır. Borsamız, ülkemiz ve diğer İslam ülkeleri 
açısından örnek gösterilmektedir.  Tarımsal ürün ve emtialar üzerine düzenlenmiş finansal piyasalarını ortaya koyan ve lisanslı depoculuğun da önemi göz önüne alındığında 
borsamız etkin bir noktadadır” dedi. Vali Özkan da tarımda, sanayide, üretimde öncü şehir şehri olan Konya’ya hizmet etme adına gerekli iş birliği ve koordinasyon içinde hareket 
ettiklerini söyledi.  Konya’nın büyük bir tarımsal potansiyeli olduğunu, Konya Ticaret Borsası’nın da bu noktada etkin bir konumda olduğuna dikkat çekerek, KTB Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Çevik nezdinde yönetime ve tüm personele başarılı çalışmaları için teşekkür etti. 

 
 

KTB’DEN DEPREM 
BÖLGESİNE YARDIM 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin çağrısı üzerine AFAD 
Koordinasyonunda 81 ilde odalar ve borsa, depremzedeler 
için seferber oldu.  Deprem sonrası hemen harekete geçen 
Konya Ticaret Borsası’nın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak 
üzere bölgeye gönderdiği bir TIR dolusu gıda malzemesi, 
AFAD koordinasyon merkezlerine ulaştı. Deprem felaketi 
yaşayan vatandaşlara yanlarında olduğumuzu hissettirmek 
için harekete geçtiklerini ve yardım TIR’ını yola çıkardıklarını 
belirten Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Çevik, “Ülke olarak birlik ve beraberliği elden 
bırakmamalıyız” dedi. KTB Başkanı Çevik, “Merkez üssü 
Elazığ olan ve çevre illerden de hissedilen deprem hepimizi 
derinden etkilemiş ve üzmüştür. Ülke olarak bu felaketi de 
yine birlik ve beraberlik içinde atlatacağız. Kardeşlerimizin 
bu kış günlerinde barınma, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını 
karşılamak adına milletimizin gösterdiği seferberlik gurur 
vericidir. Allah, hepsinden razı olsun. Konya Ticaret Borsası 
olarak bölgedeki yaraların sarılması için her zaman yardıma 
hazırız. Depremde hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah’tan 
rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar 
diliyorum” dedi. 
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15 TEMMUZ, İSTİKLAL 

VE İSTİKBAL MÜCADELESİDİR 

BİZ BİZE YETERİZ 
TÜRKİYEM! 

 
Konya Ticaret Borsası olarak virüsün olumsuz etkilerini 
ortadan kaldırmak için Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Milli Dayanışma 
Kampanyası’na tam destek verdik. Bu kapsamda 
borsamız tarafından şu açıklama yapılmıştır; 
“Koronavirüs (COVİD-19) salgınına karşı ülkemiz büyük 
bir mücadele vermektedir. Bu bakımdan virüsün 
olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 
Ekonomik Tedbir Paketi’nin yanın da ihtiyaç sahiplerine 
yönelik “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” anlayışıyla ortaya 
konan Milli Dayanışma Kampanyası da oldukça 
önemlidir.  Ülke olarak bu zorlu süreci de yine birlik ve 
beraberlik içinde atlatacağız. Koronavirüsle mücadele 
eden dünyaya, Türkiye olarak birlik ve beraberliğin en 
güzel örneğini vereceğiz.  Bu bakımdan üyelerimizi 
imkanları çerçevesinde bu kampanyaya destek 
vermeye çağırıyoruz. Gün sessiz kalma değil, Milli 
Dayanışma günüdür.” 
 

 

 

 

 

BAHAR KALKANI’NA 
TAM DESTEK 

 
TOBB öncülüğünde Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret 
Odası, Konya Ticaret Borsası ve sivil toplum 
kuruluşlarının katılımı ile yapılan ortak basın 
toplantısında Bahar Kalkanı Harekatı’na tam destek 
verildi. Toplantıda Konya Ticaret Odası Başkanı ve TOBB 
Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk tarafından okunan 
bildiride şu ifadelere yer verildi; “Türkiye’nin barış ve 
huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede 
karşılık görmedi. Karşımızda, insanlıktan nasibini 
almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, 
kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına 
kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye’yi 
her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. 
Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin 
güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim 
unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve 
kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan 
Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, 
insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur. Şunu da herkes 
bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. 
Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları 
bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik 
içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. 
Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. 
Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, 
bütünüz ve birlikteyiz. Katil rejime karşı kararlı şekilde 
mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun 
yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın 
arkasındayız.” 

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla açıklama 
yapan Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, "Türkiye'yi 
karanlığa dönüştürmek isteyenlerin kendileri yerle yeksan oldu" 
dedi.  “15 Temmuz 2016 tarihinde ülke olarak yeni bir kahramanlık 
destanı yazdık, yeni bir istiklal ve istikbal mücadelesi verdik” diyen 
Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, “15 Temmuz’u 16 
Temmuz’a bağlayan gecede Türkiye, olağanüstü ve gayri meşru bir 
durumla karşı karşıya kalmıştır. Paralel Devlet Yapılanması (PDY) 
ile devletin tüm kademlerine sızan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 
ordumuz içindeki hain yapılanmayla darbe ve işgal girişimine 
kalkışmıştır. Melun kalkışma Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, ülkesini, vatanını, milletini seven herkesi meydanlara 
çıkmaya, devletini ve demokrasiyi sahiplenmeye davet etmesiyle 
birlikte bertaraf edilmiştir. Milletimiz iradesine ipotek koymaya 
çalışanlara karşı direnmiş ve darbeyi boşa çıkarmıştır. Türkiye'yi 
karanlığa dönüştürmek isteyenlerin kendileri yerle yeksan 
olmuştur. Milli ve onurlu mücadelede 251 vatandaşımız şehit 
düşmüş, 2194 vatandaşımız ise gazi olmuştur. Bu açıdan 15 
Temmuz, istiklal ve istikbal mücadelesidir.” 
 
15 Temmuz’u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını 
vurgulayan Çevik, “Hain girişimin 4. yıldönümünde aynı milli 
heyecan ile tarihe yazdığımız kahramanlık destanını 15 Temmuz 

Demokrasi ve Milli Birlik Günü adı altında kutluyoruz. FETÖ’nün hain saldırısında destan yazan şehitlerimize Cenab-ı 
Allah’tan rahmet diliyorum. Kahramanca işgalcilerin karşısına dikilen gazilerimize şükranlarımı ve saygılarımı 
sunuyorum. Milletin iradesi, vatanın bekası için çalışan, emek veren, dua eden herkesten Allah razı olsun, gücüne 
güç katsın. İnşallah bir daha 15 Temmuz gibi hainliklerin bu necip millete yaşatılmasına fırsat vermemesini Cenab-ı 
Allah’tan niyaz ederim” diye konuştu.  
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ÇEVİK: ÜRETİM DESTEKLERİ SÜRMELİ 
Türkiye Ekonomi Şurası’nda konuşan TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkanı ve Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, tarımsal üretim destekleri için 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, desteklerin devam etmesinin en önemli beklentileri olduğunu dile getirdi  
 
Türkiye Ekonomi Şurası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’da yapıldı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğindeki 
Türkiye Ekonomi Şurası; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu’ndan video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi.  
 
Tüm dünyanın yeni bir dönemin arifesinde olduğunu, bu yeni döneme her yönüyle hazır hale gelmeleri gerektiğini belirten TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“Cumhurbaşkanımızın vurguladığı gibi fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrarla Türkiye, tempolu büyüme sürecini yeniden yakalayabilecektir. Ülkemizi daha 
güçlü, daha zengin, daha müreffeh yapmak için üretmeyi, emek vermeyi sürdüreceğiz” dedi. 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin genel kurullarına, şuralarına ve çeşitli etkinliklerine katılmaya özel önem verdiklerine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
da “Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor” dedi. Erdoğan, şöyle konuştu: “Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Artık çok daha güçlü bir şekilde üretime, yatırıma, 
istihdama ve ihracata odaklanmamız gerekiyor. El birliğiyle bu sıkıntılı dönemi de tıpkı öncekiler gibi geride bırakıp inşallah büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşacağız.”  
 
Ekonomi Şurası’nda söz alan TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkanı ve Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik de son 18 yılda ekonomik, sosyal ve kültürel 
alandaki politikaların Türkiye’nin bölgesinde güçlü bir ülke olmasını sağladığını, dünyada saygınlığını arttırdığını ifade etti. Günümüze kadar verilen tarımsal üretim destekleri için 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Çevik, bundan sonra da üretimin cazip hale getirilmesi için ilave politikalarla üretimin desteklenmesinin piyasanın en önemli 
beklentilerinden olduğunu dile getirerek şunları söyledi: “Çiftçinin ürettiği ürünü, emeğinin karşılığı olan fiyattan satabilmesi, sanayinin ihtiyaç duyduğu ürünü tedarik edebilmesi 
için sözleşmeli tarıma yönelik yasal düzenlemeye ihtiyaç duyuyoruz. Son dönemde döviz kurunda yaşanan artış sebebiyle tarım ve hayvancılık sektörlerinde girdi maliyetleri 
yükselmiştir. Makarna, un, yem, süt ve et üretimi ile iştigal eden üyelerimiz büyük sıkıntı yaşamaktadır. Bu konuda gerekli adımların atılacağına inancımız tamdır. Tarım ve 
hayvancılık sektörünün gerçeklerine uygun bir sosyal güvenlik sisteminin hayata geçirilmesini istiyoruz. Böylelikle tarım sektöründeki kayıt dışılığı azaltmış ve tarımsal istihdamı 
artırmış olacağız. Devletimizin uzun yıllar destek ve teşvikleriyle gelişen, üreten ve istihdam sağlayan güçlü bir özel sektörümüz vardır. Pandemi süreciyle birlikte dünyada ve 
Türkiye’de yükselen emtia fiyatları karşısında özel sektörümüzün piyasa şartlarında zor durumda bırakılmaması beklentimizdir.” 

 

 

 

HALKBANK İLE TEDARİK 
ZİNCİRİ PROTOKOLÜ 

Tedarik zincirinin güvenli işlemesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Halkbank Genel Müdürü Osman 
Arslan'ın katılımıyla Tedarik Zinciri Finansman Program Lansmanı 
gerçekleştirildi.   
 
Tedarik Zinciri Finansman Programı kapsamında Konya Ticaret Borsası 
(KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, Halk Bankası Bölge 
Koordinatörü Sinan Gezenerler ve Halkbank Selçuklu Ticari Şube 
Müdürü Süleyman Kayan ile bir araya gelerek protokol imzaladı.  
Satıcıya tahsilat güvencesi, alıcıya da 18 aya kadar vade imkanıyla 
ödeme esnekliği sunan anlaşmadan TOBB çatısı altındaki 1,5 milyon 
işletme yararlanabilecek. KTB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, 
"Protokol ile alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önü 
açılıyor. Satılan mal bedeli, tahsilat riski taşımadan, Halkbank 
garantisiyle, peşin ya da taksitli alınacak. Mal almak isteyen de 
bankadan kredi bulma veya satıcının kendi çek-senedini kabul edip 
etmeme derdine düşmeyecek. Bu kartla malını alacak ve ödemesini de 
1,5 yıla ulaşan esnek vadelendirmeyle yapacak" dedi.  

 
 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 
Hizmet içi eğitimleri kapsamında personele İş Sağlığı ve  Güvenliği (İSG) Eğitimi verildi. Beşhekim İş 
Sağlığı ve Güvenliği firması tarafından verilen eğitimlerde, acil durumlarda yapılması gerekenler, iş 
ortamında dikkat edilmesi gereken konular ve alınması gereken önlemler aktarıldı. Verilen 
eğitimlerle kurumumuzda İSG kültürü ve farkındalığının artırılması amaçlanırken, yaşanabilecek olası 
iş kazalarının önceden alınacak önemlerle en aza indirilmesi hedefleniyor.  İSG eğitimi, eğitim sonu 
değerlendirme sınavı ile tamamlandı ve katılımcılara katılım belgesi düzenlendi. 
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KONYA METRO VE KONYARAY  
PROJELERİ BORSAMIZDA TANITILDI 

Başkan Altay KTB Meclisinde Ulaşım Yatırımlarını Anlattı  
 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Ticaret Borsası Meclis üyeleriyle bir araya gelerek; toplu ulaşımda Konya’ya çağ atlatacak, Konya Metrosu, Banliyö, yeni 
tramvay hatları ve yeni açılacak caddelerle ilgili bilgi verdi. 
 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Ticaret Borsası (KTB) Meclis Toplantısına katılarak üyelerimize Konya Metrosu, KONYARAY Banliyö hattı ve ulaşım projeleri 
hakkında bilgi verdi. KTB Meclis Başkanı Namık KÖKLÜSOY’un başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında üyeler ile bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Konya Metro projesinin sadece toplu ulaşım projesi olmadığını, Konya'ya bir Avrupa şehri unvanı kazandıracağını söyledi. Projenin 4,5 yılda bitirilmesinin planlandığını 
belirten Başkan Altay, "Konya Metrosu projesinde, 1 milyar 194 milyon Euro’luk yatırımın ihalesini yaptık. Şu anda şantiye kuruluyor. Proje 4,5 yıl sürecek. Ama biz daha önce bitirmek 
için hep birlikte çaba sarf ediyoruz. Bu Konya' da sadece toplu ulaşım projesi değil, Konya' ya bir Avrupa şehri unvanı kazandıracak çok önemli bir iş" diye konuştu. Projenin son teknoloji 
kullanılarak yapılacağına işaret eden Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak alternatif ana caddeler açmak için de çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.  
 

BANLİYÖ, METRO KADAR ÖNEMLİ BİR PROJE  
KTB Meclis üyelerine Yaylapınar' dan başlayıp, Konya OSB' ye 
kadar gidecek olan KONYARAY Banliyo hattı ile ilgili de bilgi veren 
Başkan Altay, "Bu proje, üzerinde uzun süre çalıştığımız bir 
projeydi. Burada taşıt alımları belediyemiz tarafından, geri kalan 
işlemler TCDD tarafından yürütülüyor. Proje iki fazda 
gerçekleştirilecek. Birinci faz eski gardan başlayıp, Lojistik Merkeze 
kadar olan hat. Bunun ihalesini bu yıl gerçekleştireceğiz. İkinci 
fazda eski gardan Yaylapınar’ a kadar olan; Lojistik Merkezden 
Aliya İzzetbegoviç Caddesi üzerinden Konya OSB' ye kadar olacak 
olan iki duraklı bir hattı kapsıyor. Bu ikinci faz, yatırım programına 
girdiğinde onun da ihalesini en kısa sürede yapacağız. Bu da Konya 
Metrosu kadar önemli bir proje. Burası bizim ulaşım aksımızda 
olmayan, ama yolcu trafiğinin olduğu bir hat. Böylece hat 
üzerindeki tüm sanayi bölgeleri için toplu taşıma imkanına 
kavuşmuş olacağız " ifadelerini kullandı. Başkan Altay, yeni 
tramvay hatları, yeni açılacak caddeler, diğer ulaşım projeleri ve 
Eski Sanayi’nin gibi konularda da üyelere bilgi verdi 

 

 
 

TARSİM UYGULAMALARI 
ANLATILDI 

Tarımsal üretimdeki risklere karşı üreticilerin en önemli güvencesi 
olan TARSİM’ in 2020 yılı uygulamaları tanıtım toplantısı 
Borsamızda gerçekleştirildi. 
 
TARSİM Konya Bölge Müdürlüğü ve İl Müdürlüğü 
koordinasyonunda Tarım Sigortaları 2020 yılı uygulamaları eğitim 
ve bilgilendirme toplantıları ilçelerde devam etmektedir. Konya 
merkez ilçeleri üreticilerine yönelik Konya Ticaret Borsasında 
düzenlenen toplantı da açılış konuşmasını yapan İl Müdür 
Yardımcısı Esat Altuntaş; Ekmeğini topraktan alnının teriyle 
kazanan, Konya’nın kazancını riske atmaması zarar etmemesi adına 
tarım sigortalarının öneminin altını çizdi. Devlet eliyle ve desteğiyle 
sağlanan bu güzel imkânın üreticilerimiz tarafından benimsenmesi 
konusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün TARSİM' e yayım ve 
her türlü konuda desteklediğini belirten Altuntaş; çiftçilerimize 
zararsız ve bereketli hasatlar diledi. 
 
Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik konuşmasında Tarım 
Başkenti Konya'nın bu unvanı tesadüfen almadığı, artık Konya'nın 
tarım konusunda ki bilinirliğinin ülke dışına taşarak tüm Dünyada 
tanınmanın ve ticaret yapmanın haklı gururunu yaşadıklarını 
belirterek Konya üreticisi için TARSİM'in önemine değindi. 
 
Toplantı sonrasında eğitim bölümünde sunum yapmak üzere 
TARSİM Konya Bölge Müdürü Mehmet Halis Yamak eğitim öncesi İl 
ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri teknik personellerinin 
katkısının büyük olduğunu belirterek, TARSİM 2020 uygulamaları 
eğitimi gerçekleştirildi. 
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ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ 2019 
DEĞERLENDİRME PANELİ 

‘ÇEVİK: NİTELİKLİ VE STRATEJİK ÜRETİM ESAS ALINMALI’ 

KONYA, KARAMAN VE 
AKSARAY İLVE İLÇE 

ODA/BORSALAR MÜŞTEREK 
MECLİS TOPLANTISI 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rıfat 
Hisarcıklıoğlu'nun Başkanlığında, Karaman, Konya ve İlçeleri, 
Aksaray Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanları ve Meclis 
Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen, Müşterek Meclis 
Toplantısına, Konya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Namık 
Köklüsoy, Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik ve meclis 
üyeleri video konferans yöntemiyle katıldı. 

Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada, içinden geçtikleri bu zor 
süreçte, Odalara ve Borsalara, daha büyük görev ve 
sorumluluk düştüğünü vurgulayarak, “Bizler, iş dünyası ile 
hükümet arasında köprü görevi üstlenerek, sahadaki 
sıkıntıları, en hızlı şekilde iletiyoruz. Bizde TOBB olarak, 81 
İldeki Odalarımız ve Borsalarımızla devamlı istişare içinde 
olduk. TOBB’da da birlikte çalıştığım Yönetim Kurulu üyem 
Sayın Selçuk Öztürk ve TB Konsey Başkanım Sayın Hüseyin 
Çevik ile birlikte çalıştık. Her gün, sizlerin, üyelerimizin 
sıkıntılarını, dertlerini topladık. Sonra Bakanlarla bire bir 
konuşarak, bunların çözülmesi için girişimlerde bulunduk” 
dedi. 

Salgının başladığı Mart ayında, 70 maddelik bir öneri setini, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunduklarını 
anımsatan Hisarcıklıoğlu, “Bunların büyük bir kısmı hayata 
geçti, geçmeye de devam ediyor. Çeşitli sektörlerdeki vergi ve 
SGK ödemeleri ertelendi. Kısa çalışma ödeneğinin kapsamı 
genişletildi, daha hızlı işler hale getirildi. Firmalarımıza yönelik 
çeşitli kredi paketleri hayata geçirildi. Son olarak biz de 
Denizbank ile Nefes Kredisini başlattık. Yüzde 7,5 faizli, 
2020’de geri ödeme yok, 2021’de ödenecek. Sonrasında da 
sizlerle istişare içinde, sorunları ve önerilerimizi iletmeye 
devam ettik. Çünkü bu dinamik bir süreç, her gün yeni bir 
konu, yeni bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hiç ara 
vermeden üyelerimizle temasta olup, sıkıntı ve önerileri 
toplamayı sürdürelim” şeklinde konuştu. 

Tüm oda/borsa başkanlarının canla-başla gayret gösterdiğine 
dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Üyelerimizin nabzını tutuyor, 
onlara tercüman oluyor, öneriler hazırlayıp, bize aktarıyorlar. 
İşte bugün de, sizlerin ileteceği her konuyu, bu akşam ilgili 
bakanlara ileteceğiz. Böylece üyelerimizin, camiamızın 
dertlerini bir nebze olsun çözmüş ve onları rahatlatmış 
olacağız” dedi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Türkiye Ulusal Hububat Konseyi (UHK) tarafından "2019 Yılı Hububat Sektörel Değerlendirme Paneli" 
Şanlıurfa'da gerçekleştirildi. Şanlıurfa Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleşen panelde buğday ekim 
alanlarındaki daralmaya bir kez daha dikkat çekilerek, arz güvenliğinin olmadığı bir ortamda tüketicinin 
korunmasından ve gıda güveliğinden bahsedilemeyeceğinin altı çizildi. 
 
Panele, Tarım Orman Bakan Yardımcısı M. Hadi Tunç, TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkanı ve Konya Ticaret 
Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Karatay Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Bayram Sade, MO Genel Müdür Yardımcısı Cihan Soyalp, Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan 
Taşpınar, akademisyenler, UHK Yönetim kurulu üyeleri, üreticiler, sanayiciler ve çok sayıda tarım paydaşı 
katıldı.  
 
Medeniyetin, tarımın, buğdayın ilk başladığı yer olarak kabul edilen Göbeklitepe'nin bulunduğu Şanlıurfa'da; 
'2019 Yılı Hububat Sektörel Değerlendirme Paneli'ne katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Konya 
Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkanı Hüseyin Çevik, tarım ve gıdanın, stratejik 
sektör olarak ulusal güvenlik kadar değer kazandığını söyledi. 
 
"Ülkemiz açısından ise tarım arazilerimizin yüzde 75'ini kaplayan hububat ürünleri, bitkisel ve hayvansal 
üretimimizin omurgasını oluşturmaktadır" diyen Çevik, şunları kaydetti: "Ancak hububat üretimimizde riskli 
bir durum mevcuttur. Özellikle buğday üretiminden kaçış endişe oluşturacak boyutlara doğru gitmektedir. 
2018-2019 ekim sezonunda buğday ekim alanları % 3 dolayında azalarak, üretim 19 milyon ton seviyelerinde 
kaldı. Artan nüfusu, gıda güvenliğini ve tohumluk miktarını da dikkate aldığımızda ülkemiz her yıl en az 20-21 
milyon ton buğday üretmek zorundadır. Üreticiyi buğday ekimine yeniden yönlendirmek için desteklemeler 
başta olmak üzere yeni teşviklere ihtiyaç vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, hububat 
alım fiyatlarını yüzde 30 arttırması üreticiyi sevindirmiş, artan fiyatlarla nefes almıştır. Kilo başına 5 kuruş olan 
buğday destek priminin 10 Kuruş'a yükseltilmesi de olumlu bir düzenlemedir. Fakat bunun bölgesel olarak 
yeterli yağış altında, sulu/ kurak farklılıklar, maliyetler dikkate alınarak yeniden ele alınması ve bu destek 
miktarının kiloda 25-35 kuruş seviyelerine yükseltilmesi gerekmektedir. Ürün desteği yanında alan desteği de 
verilmelidir. Tarım destekleme takvimi de 1 Ocak yerine, tarımsal üretim süreçleri ile uyumluluğu açısından 1 
Ekim olarak yeniden düzenlenmelidir. 2020 yılı itibariyle tarıma ayrılan kaynakların toplamı 33,4 milyar TL. 
Tarım sektörü açısından önemli olan bu kaynağı verimli kullanmaktır. Sürdürülebilir kendini yenileyen bir 
destekleme modeli oluşturulmalı, planlamalar yapılmalıdır. Ülkemizde buğdayda esas sorun üretim değil, 
kalite sorunudur. Bu olgunun çözümü ancak tüm tarım paydaşlarının birlikte hareket etmesiyle mümkündür. 
Kalitenin temelinde nitelikli tohumluk kullanımı da önem arz etmektedir. Verim ve kaliteyi olumsuz yönde 
etkileyen süne, hastalık ve yabancı otla mücadele sürdürülmelidir. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve 
ekonomik ölçekte üretim yapma imkanı sunan arazi toplulaştırması da hızlandırılmalıdır."  
 
Buğdaya dayalı mamul madde ihracatının giderek arttığını ve buna bağlı olarak kaliteli buğday ihtiyacı ortaya 
çıktığını belirten Çevik, bu nedenle ithalatın yapıldığını ifade etti. Türkiye'de, 1.437 adet un, yem, makarna, 
irmik, bulgur, bisküvi, çeltik ve nişasta fabrikasının faal olarak çalıştığına dikkat çeken Çevik, "Ülkemiz, dünya 
ticaretinde söz sahibi ve net ihracatçı konumundadır. Her yıl yaklaşık 3.5 milyon ton un (dünya'da birinci), 1 
milyon ton makarna, 250 bin ton bulgur ve 250 bin ton diğer ürünler olmak üzere toplam 5 milyon ton 
civarında buğdaya dayalı işlenmiş ürün ihraç etmekteyiz. Dinamik yapıdaki sektör dünyanın her tarafına un, 
makarna, bisküvi pazarlamak için özveri ile çalışmaktadır" dedi. "Sürdürülebilir bir hububat tarımı için nitelikli 
ve stratejik üretim esas alınmalıdır" vurgusu yapan Çevik, sözlerini şöyle tamamladı: "Tarım sektörü de aynen 
sanayi sektörü gibi kendisini rekabete hazırlamak zorundadır. Unutmamak gerekir ki; tarımın ihmalinin 
sonucu, dışa bağımlılıktır. Tarımın anavatanı olarak 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefiyle Cumhuriyetin 100. 
Yıldönümü olan 2023 yılına yaklaşırken, gıda güvenliği ve pazarlaması ile küresel bir güç olmalıyız."  

 
TAŞPINAR: DESTEKLEMELER ARTTIRILMALI  
UHK Başkanı Özkan Taşpınar, buğdayın yoğun bir üretiminin sağlanabilmesi için desteklerin arttırılması 
gerektiğine dikkat çekti. Havza bazlı destekleme modelinin mutlaka çalıştırılması gerektiğini ifade eden 
Taşpınar, şunları söyledi: "Çiftçilerimiz getirisi daha yüksek olan ürünleri ekmekte ve bu nedenle buğday ekim 
alanları azalmaktadır. Bu nedenle desteklerin artırılarak özellikle hububat üretiminin ülke genelinde 
arttırılmalı."  
 
"Tarım arazilerimiz de çok önemli dereceler de bir daralma meydana gelmektedir" diyen Taşpınar, "Bu, sadece 
inşaat yapmakla daralmıyor, sel felaketleri ve arazinin ekilemez duruma gelmesi gibi problemlerin de 
yaşanması arazilerin daralmasına neden oluyor. Nüfus oranı sürekli artış gösterirken, tarım arazileri de buna 
karşı azalıyor. İlerideki süreçte milletin karnını doyurabilmesi için kesinlikle betonlaşmanın karşısında 
durmalıyız. Bu konu ile ilgili Bakanlığımız birinci sınıf tarım arazilerinde inşaatların yapılmaması için önlem 
alıyor" ifadelerini kullandı. 

 



 BORSA BÜLTENİ 
 

SAYFA 8 

8 

SALGIN TEDBİRLERİ VE ÖNLEME FAALİYETLERİ 

Konya Ticaret Borsası, personel, üyeler ve müstahsillerin koronavirüsten (Covid-19) etkilenmesinin önlenmesi ve 
virüsün yaygınlaşmasının engellenmesi amacıyla önlemler aldı.  
 
Dünya ve ülkemizde yaşanan virüs salgını, tarım ve gıdanın ulusal güvenlik kadar stratejik bir sektör olduğunu bir 
kez daha göstermiştir. Tarım ve gıda sektörü, bir yandan tarladan sofraya uzanan zincirin her halkasını daha da 
sağlamlaştırarak üretime devam ederken, diğer yandan tarımsal ticaretin önemli merkezlerinden biri olan 
borsamızın; gıda tedariki, hammadde ticareti ve gıda güvenliğinin sağlanması ve salgının piyasalar üzerine 
etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmaları devam etmektedir. 
 
Tarım ürünlerinin alım satımında yapılan tarımsal tescil işlemi ve üye faaliyetleri gibi birtakım borsa hizmetleri 
online ortama alınarak ilk defa işlemler uzaktan yapılması için çalışmalar yapıldı. Ayrıca satın alınan ultra viyole 
cihazlar ve düzenli ilaçlama faaliyetleriyle ilave koruyucu ile birlikte satış salonunun aralıksız ve en güvenli şekilde 
hizmet vermesi adına çeşitli tedbirler alınarak salgınının bölgemiz tarımsal ticaretinde yaratmış olduğu 
dezavantajları en aza indirgenmiş, kişilerin güvenli ortamlarda hizmet alması sağlanarak tarımsal ticaretin 
devamlılığı sağlanmış, koruyucu tedbirler ve online hizmetlerle salgının yayılımı ile mücadele edildi. 
 
Bu önlemler kapsamında ilk olarak tüm çalışanlarımıza Anlaşmalı sağlık kuruluşu tarafından “Salgın Hastalıklardan 
Özellikle Koronavirüs Korunma Yöntemleri” konulu eğitim verilerek hizmet ortamında güvenin ve bilginin 
sağlanması ve en iyi şekilde hizmet verilmesi amaçlandı.  
 
Müstahsil ve tüccarlara maske ve siperlik dağıtımı yanı sıra Borsa hizmet binasının tümü ve numune hizmet binası 
dezenfektan ilaçlaması, ilaçlama firması tarafından her gün düzenli olarak yapılmaya devam ediliyor.  
 
Bu bağlamda TSE’nin Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ile ortak çalışması sonucu çıkarmış olduğu COVID-19 Hijyen, 
Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu şartlarına uygun tüm kurum içerisinde COVID-19 önleme tedbirleri 
alınması nedeniyle “Güvenli Hizmet Belgesi” alınması için başvuru yapılarak COVID-19 Eylem Planı hazırlama 
çalışmaları yapılmış, TSE tarafından yapılan denetim sonrasında “Güvenli Hizmet Belgesi” almaya hak 
kazanılmıştır. 
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