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YÖNETİCİ SUNUŞU 

 

 

Değerli üyelerimiz; 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı 365 oda ve borsa olarak Türkiye’nin bambaşka şehirlerinde en 

iyi hizmeti sunmaya çalışan kurumlar arasında yer alan Odamız 2020 yılı itibariyle 7 Yönetim Kurulu 

Üyesi, 20 Meclis Üyesi ve 5 personel ile 9 Meslek Komitesi’nde toplam 1087 üyemize, bölgemize ve 

milletimize hizmet vermektedir. Bünyesinde barındırdığı KOSGEB, MEYBEM ve İŞKUR Temsilcilikleri 

ile kendi alanının dışında da vatandaşlarımıza hizmet sunmaktadır. 2018 yılında dahil olduğu 

Akreditasyon Sistemi ile hizmet kalitesini dünya standartlarına yükseltmiştir. 2017 yılında hazırlanan iş 

planı ile birçok işe imza atan Odamız, yaptığı lobicilik faaliyetleri sayesinde de hem bölgesel kalkınmaya 

hem de üye sorunların çözülmesine katkı sağlamaktadır. Odamızın yıllardır hayalinde olan ve son 4 yıllık 

iş planı, vizyonu ve lobi faaliyetleri içerisinde yer alan Organize Sanayi Bölgesi 2020 yılında 

Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’ın yoğun emeği sayesinde ilçemize 357 sicil numarasıyla 

tüzel kişilik olarak kurulmuştur. Bundan sonra bizlere düşen yatırımcıya en iyi şekilde ev sahipliği 

yaparak Organize Sanayi Bölgemizi, bölgemizin istihdam merkezi haline getirilmesini sağlamaktır.  



Başta Oda Personelimiz, Stratejik Plan Hazırlama Ekibi ve Akreditasyon İzleme Komitemizce tasarlanan 

2021-2024 iş planımızla bölgemizin gelişimi için fedakarlık yapan üyelerimize ve tüm vatandaşlarımıza 

en üst kalitede hizmeti amaçlıyoruz.  

Pandemi döneminde ve her zaman üyelerimizin sorunlarına çözüm üretmek için her daim hazırız.  

Bu süreçte üyelerimizi ve diğer paydaşlarımızı bizlere yön vermeye davet ediyoruz. 

Güzel memleketimizin gelişimi ve değişimi için katkıda bulunan, emeği geçen tüm vatandaşlarımıza 

minnettarız. 

Pandemi dönemini sağlıklı bir şekilde atlatmak dileğiyle. 

Sağlıcakla kalın. 

Saygılarımla. 

Öcal Öcalan  

Yönetim Kurulu Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ ADINA 

GENEL SEKRETER NOTU 

2018 yılı itibariyle Akreditasyon sürecine dahil olan Odamız’da 3 yılda üyelerimizin, paydaş 

kurumlarımızın ve bölgemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın farkına varacağı yenilikler oldu. Bu sürecin 

bizim sürekli gelişimimize oldukça fazla katkısı oldu. Üyelerimize tek düze hizmet vermenin yeterli 

olmadığı bizlerce her daim görülmüştür. Sunulan hizmetin çeşitlendirilirken bir yandan da kalitesinin 

artmasıyla etrafımız bu sürecin farkına vardı. Bizler beş farklı ilçede artık daha yeni ve daha başarılı işler 

yapıyoruz. Bu çalışmalarımızda da temel veri kaynağımız olan üyelerimizden destek alıyor, 

çalışmalarımızı ona göre şekillendiriyoruz. Üyelerimize yapacağımız hizmetler, bölgemize yapacağımız 

hizmetler, zayıf yönlerimiz, güçlü yönlerimiz, fırsatlar, tehditler, kurum içi analizimiz, vb. tüm bilgiler 

Yönetim Kurulumuz, Akreditasyon İzleme Kurulu ve çalışma ekibimizle birlikte Odamızın gelecek 

tasarımını hazırladık. Bu süreçte yoğun emeklerini harcayan yöneticilerimiz ve personelimize 

şükranlarımı sunuyorum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AKREDİTASYON SİSTEMİ NEDİR? 

Sistemin amacı, Türk Oda/Borsa Sisteminin; Oda/Borsalarımız arasında kalite bilincinin yerleştirilmesi, 

Oda/Borsa Sistemimizin iş dünyası nezdinde saygınlığının ve hizmet türlerinin artırılması, hizmet 

kalitelerinin iyileştirilmesi, Oda/Borsa Sistemlerinin birbirine yakınlaşmanın sağlanması suretiyle Avrupa 

Oda/Borsa Sistemine uyumunun sağlanmasıdır. 

 

Bu çerçevede, Birliğimiz;  EUROCHAMBRES ve İngiltere Ticaret Odası (British Chamber of 

Commerce) işbirliği çerçevesinde İngiltere ve Almanya Oda sistemlerinin en iyi uygulamalarını dikkate 

alarak, 2001 yılında Oda Akreditasyon Modelini geliştirmiş ve 2005 yılına kadar projeyi İngiltere Ticaret 

Odası ile birlikte yürütmüştür. 

 

Oda Akreditasyon Modeli 2005 yılından itibaren Birliğimiz tarafından yürütülmüş olup,  2008 yılında 

yapılan çalışmalar sonucunda Borsalar da sürece dahil edilmiş ve model kapsamındaki çalışmalar TOBB 

Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi olarak uygulanmaya başlamıştır. 

 

2009 yılında TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sisteminin etkinliğinin gözden geçirilmesi ve İngiltere 

Ticaret Odası’nın hazırladığı “2008 Akreditasyon Kılavuzu”nun tüm Oda/Borsalar tarafından 

uygulanabilirliğinin tespiti amacı ile İngiltere Ticaret Odası ve Birliğimiz uzmanları 9 ay süren bir çalışma 

yapmış, bu çalışma sonucunda da “2010 Akreditasyon Kılavuzu” yayınlanmıştır. 2016 yılında ise 

puanlama sisteminde bir revizyon çalışması yapılarak ondalıklı puanlama sistemine geçiş yapılmıştır. 

 

Bugüne kadar, 14 Dönemde 282 Oda/Borsa akredite edilmiştir. 15. ve 16. Dönem 37 Oda/Borsamız 

ise sürece kabul edilmiş ve çalışmalara başlamıştır. 

 



 

 

 

 

BÖLÜM 1 

GİRİŞ 

 

 

 

Biz Büyük Bir Aileyiz 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anadolu’nun Tarım ve Hayvancılık Merkezi 

Boğazlıyan 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

İlçemizin Tarihçesi 

Boğazlıyan ilçesi ve çevresindeki tarihi kalıntılar incelendiğinde Hitit uygarlığı döneminde yerleşim 

merkezi olarak kullanıldığı daha sonraki dönemlerde Frgi, Lidra, Pers ve Kapadokya devletlerinin hüküm 

sürdüğü anlaşılmaktadır. M.Ö. 1 yüzyılda  Anadolu toprakları Romalıların eline geçmesiyle  Boğazlıyan 

ve çevresi de Roma egemenliğine girmiş, ardından MS 395 yılında Roma İmparatorluğundan Doğu Roma 

İmparatorluğu hakimiyetine geçmiştir. Türklerin Malazgirt Savaşı ile Anadoluya yerleşmelerinin ardından 

Boğazlıyan Danişmentliler topraklarına katılmış, daha sonra Anadolu’daki Moğol istilasının ardından 

Boğazlıyan 1340’ta Eretna Beyliği’ne bağlanmıştır. Kayseri merkezli olan Kadı Burhanettin Devleti’nin; 

hükümdarı Kadı Burhanettin’in ölümüyle, Osmanlı egemenliğinde yaşayan Boğazlıyan 1408’de Osmanlı 

topraklarına katılmıştır. 

  

XVI. yüzyıla ait Osmanlı belgelerinde Boğazlıyan, cemaat ve mezra adı olarak kullanılmaktadır. 

Boğazlıyan cemaati, Boğazlıyan, Karacain ve Kızılcakışla arazilerini değerlendirmiştir. Şam Bayadı 

kabilesine bağlı olan Boğazlıyan Cemaati 1530’da 37 vergi nüfusuna sahipti. 1539 yılında Bozok 

Sancağına bağlı bir nahiye olan Boğazlıyan, 1642 yılında kaza olmuştur.  

XVIII. yüzyılın ortalarına kadar bir köy görünümündeki Yozgat’a, Çapanoğulları tarafından Demirli 

Medrese ve Büyük Cami yaptırılmış ve ardından hamam, mektep, dükkan vs. gibi yapılarla Yozgat güzel 

bir şehir havasına bürünmüştür. 

Daha sonraki aşamada da Çapanoğullarının uyguladığı teşvikler ve sunduğu hoşgörülü ortamla çevre 

şehirlerdeki Ermeniler ve Rumlar Yozgat, Boğazlıyan ve Saray’da iskan ettirilmişlerdir. XVIII. yüzyıl 

öncesinde Yozgat ve Boğazlıyan’da Ermeni varlığından söz edilmezken Ermenilerin Boğazlıyan’a 

gelmelerini ve burada rahat bir hayat sürmelerini sağlayan Çapanoğulları olmuştur.  

  

İlk belediye teşkilatının 1879 yılında kurulduğu Boğazlıyan’da, bu dönemde bataklıktan dolayı meydana 

gelen olumsuz çevre şartlarının etkisiyle, Kaza Merkezi; askerlik şubesinin Boğazlıyan’da kalması şartıyla 

Boğazlıyan’dan Uzunlu’ya taşınmıştır. 1900 yılında ilçe merkezi tekrar Uzunlu’dan Boğazlıyan’a 

taşınmıştır. O yıllarda Boğazlıyan Akdağ nahiyesi ile birlikte 113 köyü vardı. 

  

Balkan ve 1. Dünya Savaşı sırasında cepheye asker göndermiş olan Boğazlıyan değişik cephelerde 240 

civarında şehit vermiştir. Bu dönemde Boğazlıyan’da  seferberlikten dolayı eli silah tutanların çoğu 

cephede olduğu için köylerde savunmasız insanlar kalmıştı. Ermeni çetelerinin yapmış olduğu saldırılar 

neticesinde birçok masum insan zarar görmüştü. Olaylar Yozgat Jandarma taburu tarafından bastırılarak 

çeteler etkisiz hale getirilmiştir. 

  



 1915 yılında çıkarılan Tehcir Kanunu ile Boğazlıyan’a ilk sevk emri 18 Temmuz 1915’te gelmiş, 21 

Temmuz 1915 tarihinde ilçede yaşayan Ermenilerin bir kısmı Suriye’ye göç ettirilmiştir. Bu emir o sırada 

Boğazlıyan Kaymakamı ve Yozgat Mutasarrıf Vekili Mehmet Kemal Bey tarafından yerine getirilmiştir. 

Nakiller esnasında kolluk kuvvetlerinin tedbirlerine rağmen, iklim şartlarının olumsuzlukları, eşkıya 

saldırıları, hastalıklar ve Ermenilerce katledilenlerin yakınlarının intikam almak için yapmış olduğu ferdi 

olaylar olmuştur. Bölgeden sevk edilen Ermenilerin yaşadıkları olaylarla ilgili olarak suistimalleri ortaya 

çıkan yetkililer, bizzat Kaymakam Mehmet Kemal Bey tarafından mahkemeye sevk edilmiştir. Ancak 

Kemal Beyin ihmali  olduğu da düşünülerek 5 Şubat 1919’da Harp Divanı’nda yargılanmasına 

başlanmıştır. 7 Nisan 1919’da sona eren yargılamada mahkeme heyeti değişikliğe uğramış ve 18 duruşma 

gerçekleşmiştir. Mahkeme heyeti 8 Nisan 1919’da Yozgat ve Boğazlıyan Ermenilerinin tehciri sırasında 

suistimal, öldürme olaylarında gevşek davrandığı gerekçesini ileri sürerek Kemal Bey’i idama mahkum 

etmiştir. 10 Nisan 1919 ‘da İstanbul Bayezid meydanında idam edilen Kemal Bey’in cenazesi 11 Nisan 

günü Türk bayrağına sarılı olarak halkın katıldığı bir törenle Kadıköy’deki Kuşdili Çayırı’nda bulunan 

kabristana defnedildi. 

  

Yapılan görüşmelerin ardından Büyük Millet Meclisi, 14 Ekim 1922’de Boğazlıyan Kaymakamı Kemal 

Bey’e “Milli Şehit” unvanı verilmesine ve ailesine vatana hizmet tertibinden maaş tahsis edilmesine karar 

verdi. 

  

 Atatürk 15 Ekim 1924’te Kayseri’den yola çıkmış, Boğazlıyan’da şu anda Gazipaşa İlköğretim Okulu 

olan Hükümet Konağı’nın balkonundan halkı selamlamış ve daha sonra tekrar yola çıkarak gece geç 

saatlerde Yozgat’a ulaşmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Odamız  

Oda 1992 yılında kurulmuş olup, kurulduğu günden beri ilçenin ve bölgenin ihtiyaçlarını karşılamaya 

çalışmıştır.   Şehir merkezinde bulunan hizmet binasında geniş, ferah ve modern çalışma ofislerinin yanı 

sıra, 160 kişilik konferans salonu, 30 kişilik eğitim salonu ve 25 kişilik toplantı salonu bulunmaktadır.  

Bugün itibari ile 836 Faal, 247 Askı ve 4 adet Tasfiye halinde olmak üzere toplam  1087 üyeye hizmet 

vermektedir. Hizmet alanı Boğazlıyan, Sarıkaya, Çandır, Çayıralan ve Yenifakılı ilçeleridir. Odada 

üyelerin faaliyetleri NACE (Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflandırılması) Kodlama Standardına 

göre kodlanmaktadır. Mesleklerin gruplandırılması ise, TOBB’un yayınladığı “Odalarda Mesleklerin 

Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu yönetmeliğe göre, 1087 

üyeden 9 adet Meslek Grubu oluşmuştur. Odamızda KOSGEB, İŞKUR, MEYBEM, DEİK 

temsilcilikleri bulunmaktadır. Bölgemizde yatırım yapacak işletmeler ve aynı zamanda ihracat yapan 

üyelerimiz için ücretsiz tercüme hizmeti verilmektedir. 

Odamız tek durak hizmet noktası olarak faaliyet göstermekte olup, yapılan kuruluş, tescil başvurularında 

üyelerimiz tüm iş ve işlemlerini Odamızda gerçekleştirebilmektedir. 

Odamıza, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 2018 tarihinde Akredite Oda unvanı verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Türkiye’nin en iyi şeker pancarının Boğazlıyan’da yetiştiğini biliyor muydunuz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÖLÜM 2 

PLANLAMA SÜRECİNİN ORGANİZASYONU 

 

Stratejik Plan Hazırlama Kurulu 

Ömer Faruk Özalp Yönetim Kurulu Üyesi 

Oğuz Ünal Sayman Üye 

Mustafa Çağrı Kılıç Genel Sekreter 

Hümeyra Ayşe Özalp Akreditasyon Sorumlusu 

 

Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Kurulu 

Öcal Öcalan Yönetim Kurulu Başkanı 

Osman Gözan Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

Oğuz Ünal Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

Fatih Ekrem Çam Sayman Üye 

Ömer Faruk Özalp Meclis Üyesi 

Semih Sezer Yönetim Kurulu Üyesi 

Ramazan Şeker Yönetim Kurulu Üyesi 

Mustafa Çağrı Kılıç Genel Sekreter 

 

Stratejik Plan Oluşturma Süreci 

1 Paydaşların belirlenmesi, görüş ve önerilerin alınması 

2 Kurumsal SWOT (GZFT) analizininyapılması 

3 Stratejik amaç ve hedeflerinbelirlenmesi 

4 İzleme ve değerlendirme 

 

 

 

 

 



 

 

Roma Hamamı 

Sarıkaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÖLÜM 3 

MEVCUT DURUM ANALİZİ 

Bölge Analizi 

 

Derleyen: DR.Mehmet KARAYOZGAT Odalar Borsalar Akademik Danışmanı 

YOZGAT İLİ EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU 

Yozgat İç Anadolu Bölgesinin Orta Kızılırmak bölgesinde yer almaktadır. Doğudan Sivas, güneyden 

Kayseri, Nevşehir, Kırşehir; batıdan Kırıkkale; kuzeyden ise Amasya, Çorum ve Tokat illeri ile çevrili 

olup, 34º 05’-36º 10’ doğu meridyenleri ile38º40’-40º18’kuzey paralelleri arasında yer alır. Deniz 

seviyesinden ortalama 1.300 metre yükseklikte olan ilimiz 81 İl arasında toprak genişliği bakımından 15. 

sırayı alır. 

İlimiz, Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan yolların kesiştikleri noktada bulunması, ayrıca 

verimli toprakları, hayvancılığa elverişli mera ve ormanlar nedeniyle ilk çağlardan beri değişik kavimlerin 

yerleşim merkezi olmuştur. 

Yozgat'ın ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Halkın % 56,52’si tarım, % 43,8’i ise diğer 

sektörlerde çalışmaktadır. Ülke topraklarının % 1,82’sini oluşturan ilimizin izdüşümü alanı 13.597 km2, 

gerçek alanı 14.074 km2'dir. Bozok Platosu üzerinde yer almakta olan ilimiz coğrafyası yeryüzü 

şekillerine göre % 51,4'ü Platolar, % 37,7'si Dağlar, % 10,9'u Ovalardan oluşmaktadır. 

İlimiz ülkemizin genel jeolojik yapısının bütün özelliklerinin gözlendiği ender bölgelerden biridir. 

Deprem riski açısından, Şehir Merkezi, Akdağmadeni,  Boğazlıyan, Çayıralan, Sarıkaya, Sorgun ve 

Şefaatli ilçelerimiz 3. derece, Aydıncık, Çandır, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Yenifakılı ve Yerköy ise 2. 

derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Bu nedenle ülkemizin diğer bölgelerine göre deprem riski 

açısından daha az tehlikeli konumdadır. İlimizde ekonomik açıdan son derece değerli Enerji 

Hammaddeleri (Linyit, Uranyum, Bitümlü şeyler, Jeotermal Akışkanlar), Metalik Madenler (Demir, 

Kurşun, Çinko, Gümüş) ve Endüstriyel Hammaddeler (Tuz, Çimento ve Tuğla Hammaddesi, Mermer, 

Yapı Taşı, Yol Malzemesi) gibi zengin yeraltı kaynaklarına sahiptir. Sarıkaya, Sorgun, Saraykent ve 

Yerköy İlçelerinde bol miktarda sıcak su kaynağı bulunmaktadır. Jeotermal enerjinin tarımda 

kullanılabilmesi için Sarıkaya ve Sorgun İlçelerinde jeotermal seralar kurulmayabaşlanmıştır. 

Yozgat, il merkezi nüfusuna göre ülkemizde 46. sırada yer almaktadır. İlin genel nüfusu, 2018 yılı Adrese 

Dayalı Nüfus Sayımı kesin sonuçlarına göre; 424.981 kişi olup; nüfus artış hızı binde (-3,03) olmuştur. 

2014-2015 döneminde 27.722 kişi göç vermiştir. 

Toplam nüfusun; 

% 27’si köylerde, % 73’i de şehir merkezinde yaşamaktadır. 



İlin nüfus yoğunluğu ise %30’dur. 

Yozgat, İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan ve kalkınmışlık göstergeleri olarak Türkiye ortalamalarının 

altında bir performans gösteren gelişmekte olan bir ildir. Türkiye’nin diğer gelişmekte olan ve az gelişmiş 

illerindeki benzer sorunlarla karşı karşıya olan Yozgat, bu sorunların üstesinden gelebilmek için devlet 

destekli ve özel kesimin de katkı sağladığı çeşitli kalkınma modelleri uygulamaktadır. Bu kalkınma 

girişimleri ve süreçlerinin şimdiye kadar ki odak noktası genellikle gelirin artırılmasına yönelik 

olmaktadır. Bununla birlikte ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan araştırmalar, kalkınma olgusunu 

sadece gelir artışına endekslemenin önemli sakıncalar doğurabileceğini göstermektedir. Ekonomik 

büyüme ve kalkınmada gelir, sermaye ve finansman gibi unsurların dışında sosyal, siyasal ve kültürel 

faktörlerin de dikkate alınmasının hem araç hem de amaç olarak iki önemli nedeni vardır. Ekonomik 

büyümenin ötesinde sosyal gelişmeyi sağlayacak faktörler ekonomik gelişme için uygun bir ortam ve 

zemin hazırlamasından dolayı önemli bir araçsal değere sahiptir. Sosyal ve kültürel altyapı ve 

imkânlardaki gelişmeler aynı zamanda tüm ekonomik aktivitelerin nihai amacı olarak görülebilir. 

Aristoteles’ten bu tarafa ifade edildiği gibi zenginlik ancak insanlara huzur ve mutluluk getirdiği takdirde 

değerlidir. Dolayısı ile maddi gelişme ile birlikte insanların mutluluk ve huzurunu sağlayan sosyal ve 

kültürel gelişmeye de önem vermek kalkınmanın önemli unsurları arasındadır. Yozgat, düşük ve orta gelir 

seviyesine rağmen uygun kalkınma politika ve stratejilerle daha yüksek bir refah ve sosyal kalkınmışlık 

düzeyine ulaşma imkânına sahip olacaktır. Bu nedenle daha kapsayıcı büyüme politikaları ve sosyal 

gelişmişlik göstergelerini dikkate alan uygulamalar Yozgat’ı sosyo-ekonomik göstergeler bakımından 

daha yüksek bir sıralamaya taşıması beklenebilir. 



1. NÜFUS VERİLERİ 

Yıllara göre il nüfusu kadın ve erkek ayrımı yapılarak aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo: Yıllara Göre Yozgat Nüfusu 

 

Yıl Yozgat Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu 

2018 424.981 211.936 213.045 

2017 418.650 208.841 209.809 

2016 421.041 210.600 210.441 

2015 419.440 209.376 210.064 

2014 432.560 216.152 216.408 

2013 444.211 221.989 222.222 

2012 453.211 226.740 226.471 

2011 465.696 233.267 232.429 

2010 476.096 237.792 238.304 

2009 487.365 244.172 243.193 

2008 484.206 242.018 242.188 

2007 492.127 244.674 247.453 

Kaynak: TÜİK, 2018. 

Son on yıl içerisinde nüfusta meydana gelen değişim artış hızı oranları ile aşağıdaki tablodaverilmiştir. 

 

 

 

 



Tablo: Yozgat Nüfus Artış Hızı 

Yıl Yozgat Nüfusu Artış Hızı 

2008 484.206 % -1.61 

2009 487.365 % 0.65 

2010 476.096 % -2.31 

2011 465.696 % -2.18 

2012 453.211 % -2.68 

2013 444.211 % -1.99 

2014 432.560 % -2.62 

2015 419.440 % -3.03 

2016 421.041 % 0.38 

2017 418.650 % -0.57 

2018 424.981 % 1.51 

Kaynak: TÜİK. 



2018 yılı Yozgat İli ilçe nüfusları kadın erkek ayrımı yapılarak aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo: İlçelere Göre Yozgat Nüfusu 

Yıl İlçe İlçe Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Nüfus 

Yüzdesi 

2018 Merkez 105.167 52.398 52.769 % 24,75 

2018 Sorgun 79.314 39.728 39.586 % 18,66 

2018 Akdağmadeni 42.919 21.391 21.528 % 10,10 

2018 Yerköy 35.561 17.350 18.211 % 8,37 

2018 Boğazlıyan 34.121 17.398 16.723 % 8,03 

2018 Sarıkaya 33.010 16.547 16.463 % 7,77 

2018 Çekerek 19.786 9.777 10.009 % 4,66 

2018 Şefaatli 15.135 7.528 7.607 % 3,56 

2018 Saraykent 14.198 7.140 7.058 % 3,34 

2018 Çayıralan 13.512 6.716 6.796 % 3,18 

2018 Kadışehri 11.716 5.828 5.888 % 2,76 

2018 Aydıncık 10.407 5.202 5.205 % 2,45 

2018 Yenifakılı 5.538 2.697 2.841 % 1,30 

2018 Çandır 4.597 2.236 2.361 % 1,08 

Kaynak: TÜİK. 

https://www.nufusu.com/ilce/merkez_yozgat-nufusu
https://www.nufusu.com/ilce/sorgun_yozgat-nufusu
https://www.nufusu.com/ilce/akdagmadeni_yozgat-nufusu
https://www.nufusu.com/ilce/yerkoy_yozgat-nufusu
https://www.nufusu.com/ilce/bogazliyan_yozgat-nufusu
https://www.nufusu.com/ilce/sarikaya_yozgat-nufusu
https://www.nufusu.com/ilce/cekerek_yozgat-nufusu
https://www.nufusu.com/ilce/sefaatli_yozgat-nufusu
https://www.nufusu.com/ilce/saraykent_yozgat-nufusu
https://www.nufusu.com/ilce/cayiralan_yozgat-nufusu
https://www.nufusu.com/ilce/kadisehri_yozgat-nufusu
https://www.nufusu.com/ilce/aydincik_yozgat-nufusu
https://www.nufusu.com/ilce/yenifakili_yozgat-nufusu
https://www.nufusu.com/ilce/candir_yozgat-nufusu


Son on yıl incelenerek Yozgat İlinin aldığı ve verdiği göç aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo: Yozgat Aldığı Verdiği Göç 

Yıl Aldığı Göç Verdiği Göç Göç Farkı 

2018 25.715 22.524 +3191 

2017 19.074 23.498 -4424 

2016 17.736 21.825 -4089 

2015 14.933 26.804 -11871 

2014 16.200 27.722 -11.522 

2013 16.688 26.572 -9.884 

2012 14.646 24.525 -9.879 

2011 15.251 26.921 -11.670 

2010 16.181 29.618 -13.437 

2009 17.705 25.546 -7.841 

2008 15.352 30.117 -14.765 

Kaynak: TÜİK. 

Yozgat İlinde Yaşayan Suriyeli Göçmen Sayısı 

Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin İllere göre dağılımı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü sayfasındaki 

tablosu esas alınarak değerlendirme yapıldığında ilimizdeki toplam Suriyeli sayısının 4.473 olduğu 

görülecektir. Yozgat İli toplam nüfusunun 424.981 olduğu verisinden hareket ile il nüfusu ile yapılan 

karşılaştırma neticesinde bu oranın % 1.05 olduğu görülecektir. 

Yozgat ilinin 2018 yılı içerisinde aldığı göçün, verdiği göçten daha fazla olduğu görülmektedir. Son 10 yıl 

içerisinde alınan göçün verilen göçten tek fazla olduğu yıl bu yıl olan 2018 yılıdır. 2017 yılı içerisinde 

verdiği göçten daha az göç almıştır. Dolayısıyla 2017 yılında il nüfusunda 4424 kişilik bir azalış 

yaşanmıştır 2017 yılı verilerine göre, ilin 19.074 kişiyi göç olarak aldığı, 23.498 kişi göç verdiği 

görülmekte olup, net göç -4.424 kişi ve net göç hızı -%10,5 olarak gerçekleşmiştir. Yozgat İl’inin net göç 

hızı 2016 yılında -%9,7, 2015 yılında -%27,9 olarak gerçekleşmiş ve bu yıllarda nüfusuazalmıştır. 



Yozgat İli Yaşam Endeksi 

İller performanslarını ileriye dönük değerlendirdiklerinde kendi aralarında bir rekabet yaşamış olacaklar 

ve yaşam kalitesinin artırılması noktasında çaba sarf edeceklerdir. 

Söz konusu endeks; bireysel kararlara yardımcı olabilecek işaretleri de taşımakta ve bu bağlamda fertlerin 

özel yaşamları ve iş yaşamlarıyla ilgili vereceği kararlara yardımcı olabilecek hususları da içermektedir. 

Endeks; 11 boyut altında 41 gösterge içermektedir. Endeks 0 ile 1 arasında değer almakta ve 1’e 

yaklaştıkça daha iyi bir yaşam düzeyini ifade etmektedir. 

Boyutlar; 

Konut 

Çalışma hayatı 

Gelir ve servet 

Sağlık 

Eğitim 

Çevre 

Güvenlik 

Sivil katılım 

Altyapı hizmetlerine erişim 

Sosyal yaşam 

Yaşam memnuniyeti 

Son yıllarda ekonomik boyutun yanı sıra yaşamın diğer boyutlarını da içine alan bir kavram olan 

toplumsal ilerlemenin ölçümüne yönelik çalışmalar yoğunluk kazanmıştır. Birey odaklı bu yeni ölçümde 

objektif ölçütler ve bireylerin öznel algıları birlikte kullanılmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu, ilk defa 

yayımlanan illerde yaşam endeksi ile bireylerin ve hane halklarının yaşamını objektif ve sübjektif 

göstergeler kullanarak yaşam boyutları ayrımında il düzeyinde ölçmeye, karşılaştırmaya ve zaman içinde 

izlemeye yönelik bir endeks çalışması yapmıştır. Çalışmanın amacı, ildeki yaşamın tüm boyutları ile 

izlenmesine ve iyileştirilmesine altlık oluşturacak bir gösterge sistemi geliştirmektir. 



Tablo: Yozgat İli Yaşam Endeksi 

Boyutlar Sıralama Endeks 

Genel Endeks 57 0,4910 

Konut 58 0,6430 

Çalışma Hayatı 49 0,5467 

Gelir ve Servet 59 0,3260 

Sağlık 45 0,6014 

Eğitim 58 0,5038 

Çevre 50 0,5915 

Güvenlik 21 0,6941 

Sivil Katılım 62 0,3753 

Alt Yapı 

Hizmetlerine 

Erişim 

 

62 

 

0,3502 

Sosyal Yaşam 76 0,2444 

Yaşam 

Memnuniyeti 

40 0,5247 

 

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1106 

 

 

 

 

 

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1106


DIŞ TİCARET VERİLERİ 

TR 72 BÖLGE İLLERİ 2018 İHRACAT RAKAMLARI (1000 $) Tablo 2.1. TR72 Bölge İlleri 2018 

İhracat Rakamları (1000$) 

 2017 yılı 

ülke 

ihracatında 

sıralaması 

2018 yılı 

ülke 2017 Yılı 

ihracatında 

sıralaması 

 

2018 Yılı 

Yıllık 

Değişim 

Kayseri 12 12 1.613.872,92 1.919.281,11 19% 

Sivas 55 53 72.476,99 83.004,59 15% 

Yozgat 73 74 8.398,83 6.579,32 -22% 

TR72 - - 1.694.748,74 2.008.865,02 19% 

 

Kaynak: ORAN, 2018 Ekonomi Göstergeleri 

2018 yılsonu ihracat değerlerine göre Kayseri, Türkiye genelindeki 2017 yılındaki 12. Sırasını devam 

ettirmiş, Sivas 2017 yılına göre 2 basamak yükselerek 53. Sıraya gelmiş ve Yozgat ise 2017 yılındaki 

sırasına göre 1 basamak düşüşle 74. sırada yerini almıştır. 2018 yılında Türkiye genelinde yapılan 

ihracatın % 44,08’ini İstanbul ili, % 1,17’sini Kayseri ili, on binde 5,07’sini Sivas ili ve on binde 0,4’ünü 

ise Yozgat ili gerçekleştirmiştir. 

Kayseri ilinin 2018 yılı içerisindeki ihracatının % 12,77’si Irak’a, % 5,99’u Belçika’ya, % 5,12’si 

Almanya’ya gerçekleşmiştir. Kayseri’nin ihracatında ilk 3 sırayı alan sektörler sırasıyla; mobilya, kâğıt ve 

orman ürünleri sektörü, demir ve demir dışı metaller sektörü ile tekstil ve hammaddeleri sektörü olmuştur. 

Sivas ilinin 2018 yılı içinde gerçekleştirdiği ihracatın %17,17’si Birleşik Devletlere, % 15,03’ü Çin Halk 

Cumhuriyetine ve % 11,74’ü Suriye’ye gerçekleştirilmiştir. Sivas’ın ihracatında ilk 3 sırayı alan sektörler 

sırasıyla; makine ve aksamları sektörü, madencilik ürünleri sektörü ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar 

ve mamulleri olmuştur. 

Yozgat ilinden 2018 yılında gerçekleştirilen ihracat verilerine göre % 33,63 ile Irak ilk sırayı, % 9,77 ile 

Al- manya ikinci sırayı ve % 8,28 ile KKTC üçüncü sırayı almıştır. Yozgat ilinden gerçekleştirilen 

ihracatta ilk üç sırayı alan sektörler sırasıyla; hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, 

hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ile otomotiv endüstrisidir. 

 



YOZGAT İLİNİN ÜLKELERE GÖRE İHRACAT RAKAMLARI ($)  

Tablo: Yozgat İlinin Ülkelere Göre İhracat Rakamları($) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: ORAN, 2018 Ekonomi Göstergeleri 

YOZGAT 2018 KÜMÜLATİF ($) 

IRAK 2.212.843,09 

ALMANYA 642.763,89 

KKTC 544.695,75 

FRANSA 390.845,38 

RUSYA 
FEDERASYONU 

316.989,43 

İSPANYA 281.496,55 

BİRLEŞİK 
DEVLETLER 

249.353,00 

BURKİNA FASO 243.853,93 

İTALYA 221.460,98 

İSRAİL 155.032,90 

 



TR 72 BÖLGESİ SEKTÖR İHRACAT RAKAMLARI  

Tablo:Yozgat İl İhracatında İlk 10 Sektör İhracat Rakamları($) 

İl ihracatındaki ilk 10 sektör (1000 $) 

Hububat,Bakliyat,YağlıTohumlarve 

Mamulleri 

2.424,45 

Hazır giyim ve Konfeksiyon 1.062,32 

Otomotiv Endüstrisi 857,48 

Meyve Sebze Mamulleri 473,77 

Deri ve Deri Mamulleri 356,50 

Makine ve Aksamları 345,40 

Tekstil ve Hammaddeleri 294,92 

Savunma ve Havacılık Sanayii 274,39 

Su Ürünleri ve Hayvansal 

Mamuller 

206,93 

Mobilya, Kâğıt ve Orman 

Ürünleri 

129,39 

 

Kaynak: ORAN, 2018 Ekonomi Göstergeleri 

 

 



 



TR 72 BÖLGE İLLERİ İTHALAT RAKAMLARI($) 

Kayseri ilinde 2018 yılında gerçekleşen ithalat kalemlerinde ISIC rev3 kodlarına göre en fazla ithalat 

yapılan 5 sanayi alt grubu sırasıyla ana metal sanayi, kimyasal madde ve ürünler, diğer ulaşım araçları, 

makine ve teçhizat ile tarım ve hayvancılık olarak gerçekleşti. 2018’de bu ilk 5 sektörün toplam ithalat 

değeri 1,16 milyar dolar oldu. 2017 yılı ithalat değerine göre Kayseri ithalatı 2018’de %22,59 azaldı. 

Sivas ilinde 2018 yılında gerçekleşen ithalat kalemlerinde ISIC rev3 kodlarına göre en fazla ithalat yapılan 

5 sanayi alt grubu sırasıyla tarım ve hayvancılık, makine ve teçhizat, kimyasal madde ve ürünler, tıbbi 

aletler; hassas optik aletler ve saat ile ana metal sanayi olarak gerçekleşti. 2018’de bu ilk 5 sektörün 

toplam ithalat değeri 48,5 milyon dolar oldu. 2017 yılı ithalat değerine göre ise Sivas ithalatı 

2018’de %5,41 azaldı. 

Yozgat ilinde 2018 yılında gerçekleşen ithalat kalemlerinde ISIC rev3 kodlarına göre en fazla ithalat 

yapılan 5 sanayi alt grubu sırasıyla tarım ve hayvancılık; tekstil ürünleri; makine ve teçhizat; radyo, 

televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları ile elektrikli makina ve cihazlar olarak gerçekleşti. 2018’de 

bu ilk 5 sektörün toplam ithalat değeri 18,86 milyon dolar oldu. 2017 yılı ithalat değerine göre ise Yozgat 

ithalatı 2018’de %24,88azaldı. 

Tablo: TR 72 Bölge İlleri İthalat Rakamları 

 

Kaynak: ORAN, 2018 Ekonomi Göstergeleri 



İLLER ARASI TİCARET 

İller arası ticaret rakamlarına bakıldığında dağılımın İç Anadolu bölgesinde yoğunlaştığı en fazla ticaretin 

Hatay ile en az ticaretin ise Bilecik ile gerçekleştiği görülmektedir. 

Tablo: Yozgat İli İller Arası Ticaret Rakamları 

YOZGAT 2018 TİCARET TUTARI 

ADANA 54.274.488 

AKSARAY 12.233.848 

ANKARA 784.237.263 

ÇORUM 42.899.933 

İSTANBUL 531.811.634 

İZMİR 47.067.537 

KIRIKKALE 26.474.983 

KAYSERİ 205.317.611 

KIRŞEHİR 57.627.490 

KONYA 114.974.872 

SİVAS 36.922.196 

BİLECİK 228.697 

HATAY 862.644.835 

 

Kaynak: GBS, 2018. 

 

 

 



2018 OCAK-ARALIK (ON İKİ AYLIK) 2017 OCAK-ARALIK (ON İKİ AYLIK) 

KURULAN TASFİYE KAPANAN KURULAN TASFİYE KAPANAN 

NUTS 
İLADI 

KODU 

GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM UNSURLARI 

Tablo: Şirket İstatistikleri TR72 Bölgesi 2018 Yılı Kurulan – Kapanan Şirket İstatistikleri 
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Kaynak: ORAN, 2018 Ekonomi Göstergeleri 

 

TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ(TÜFE) 

Türkiye geneli tüketici fiyatları endeksi (TÜFE), yıllık bazda bir önceki  yılsonu değerine göre %9,16 

artarak 2018 yılı sonunda %20,3 olarak gerçekleşmiştir. TÜFE’nin hesaplanmasında her ay 81 il 

merkezini de kapsayan 225 ilçede bulunan 28.711 işyerinden toplam 544.256 adet fiyat derlenmekte ve 

ayrıca 4.274 kiracıda hesaplamalar kapsamında dikkate alınmaktadır. Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinden 

oluşan TR72 bölgesinde ise 2017 yılsonu %11,97 olarak gerçekleşen TÜFE, 2018 yılı sonunda % 8,63’lük 

artışla %20,6 olarak gerçekleşerek Türkiye ortalamasının üzerinde yer almıştır. 
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TÜFE Türkiye Geneli 2018 Sonu Değeri 

% 20,3 

 

 

TR72 Bölgesi TÜFE 2018 Sonu Değeri 

% 20,6 

 

 

TR72’de yıllık en yüksek artış 

mobilyave ev aletlerinde 

 

 

 

 

 

TR72’de Eğitim’deki artış % 7,27 

 

 

Türkiye’de yıllık en yüksek artış 

mobilya ve ev aletlerinde 

 

 

 

 

 

Türkiye’de Eğitim’deki artış % 10,19 

 

 

TR72 enflasyonu Türkiye genelinin 

altında 

 

 

Türkiye ve TR72’de en az artış 

“alkollü içecekler ve tütün” de 



YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE, TÜRKİYE GENELİ) 

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) 2017 yılı sonunda %15,47 iken 2018 yılı sonunda %18,17 artış 

ile %33,64 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ana sanayi gruplarındaki Yurt içi üretici fiyat endeksi 

(Yİ-ÜFE) 2018 yılı sonunda bir önceki 

yılınaynıayınagöreenfazlaartış%57,13ileEnerjigrubunda,sonrasındaisesırayla 

%34,14 ile Ara malı grubunda, %32,92 ile sermaye malı grubunda, %25,49 ile dayanıksız tüketim malları 

grubunda ve en az artış ise % 24,92 ile dayanıklı tüketim malları sektöründe meydana gelmiştir. 

Türkiye genelindeki Nace rev.2 bazlı sektörlere göre Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) 2018 yılı 

sonun- da bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla %75,02 ile Elektrik, Gaz, Buhar sektöründe, sonrasında 

ise sırayla %31,11 ile İmalat Ürünleri sektöründe, %24,34 ile Madencilik ve Taş ocakçılığı sektöründe ve 

en az artış ise % 9,13 ile Su Temini sektöründe gerçekleşmiştir. 

 

TR 72 BÖLGESİ KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GSYH(TL) 

Kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Türkiye ortalaması 2007 yılında 12.550 TL iken 2017 sonu 

itibari ile %308 artış ile 38.681 TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde TR72 bölgesinde yer alan 

Yozgat ilinde 6.675 TL’den 22.886 TL’ye %343 artış, Sivas ilinde 7.651’den 26.861’e %351 oranında 

artış ve Kayseri ilinde 11.305’ten 33.027’e %292 artış gerçekleşmiştir. TR72 bölgesinde 2017 sonu itibari 

ile kişi başına GSYH’nin en yüksek olduğu il 33.027 TL ile Kayseri olmakla birlikte, bu değer Türkiye 

ortalaması olan 38.681 TL’nin altında gerçekleşmiştir. 

Tablo: TR 72 Bölgesi Kişi Başına Düşen GSYH (TL) 

 

Kaynak: ORAN, 2018 Ekonomi Göstergeleri 

 



 

Türkiye’de 2017 yılı sonunda kişi 

başına düşen GSYH değeri 38.681 TL 

 

Kayseri’de 2017 yılı sonunda kişi 

başına düşen GSYH değeri 33.027 TL 

 

Sivas’ta 2017 yılı sonunda kişi başına 

düşen GSYH değeri 26.861 TL 

 

Yozgat’ta 2017 yılı sonunda kişi başına 

düşen GSYH değeri 22.886 TL 

TR72 bölgesinde 2004 yılından 2017 

sonuna kadar kişi başına düşen GSYH 

değerinde en çok artış %502 ile Sivas 

ilinde 

 

TR72 bölgesinde 2017 sonunda 

Türkiye GSYH’sindeki payı %1,45 ile 

en büyük olan il Kayseri 

 

Türkiye’de 2017 sonunda GSYH değeri 

3.1 katrilyon TL 

 

2007 yılına göre Türkiye GSYH 

değeri %353 artış gösterdi. 

 

TR 72 BÖLGESİ GSYH (MİLYONTL) 

2017 sonu itibari ile Türkiye’deki GSYH 2007 sonuna göre %353 artış ile 3.106.536.751.000 TL’ye 

yükseldi. Aynı dönemde Kayseri ili GSYH değeri %346 artış ile 45.176.638.000 TL, Sivas ili GSYH 

değeri %341 artış ile 16.687.585.000 TL ve Yozgat ili GSYH değeri ise %290 artış ile 9.608.761.000 TL 

olarak gerçekleşti. 

Tablo:TR 72 Bölgesi GSYH (MİLYON TL) 



Kaynak: TÜİK. 

 

TR 72 İLLERİNE GÖRE BANKA MEVDUATTOPLAMLARI (MİLYONTL) 

TR72 bölgesinde 2013’ten 2018 yılı sonuna kadar mevduat toplamlarında %208 yüzdesel artış ile en çok 

artış olan il Kayseri’dir. 2013’den 2018 yılı sonuna TR72 bölgesinde mevduat toplamlarında Türk lirası 

bazında en fazla artış 9,3 milyar TL ile Kayseri ilinde gerçekleşmiştir. 

2018 yılsonu itibari ile TR72 bölgesindeki mevduat toplamları Türkiye’deki mevduat toplamlarının % 

1,33’üne karşılık gelmektedir bu oran 2017 sonunda 1,28 olarak gerçekleşmişti. 

Tablo: TR 72 İllerine Göre Banka Mevduat Toplamı (Milyon TL) 

 

Kaynak: BDDK. 

 



TR 72 İLLERİNE GÖRE BANKA KREDİSİ TOPLAMLARI (MİLYON TL) 

TR72 Bölgesinde 2013’ten 2018 yılı sonuna kadar olan dönemdeki kredi toplamlarında yüzdesel artış 

olarak %217,5 ile Sivas ili birinci sıradadır. Aynı dönem için Türk lirası bazında en çok artış ise 16 milyar 

TL ile Kayseri  ilinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı sonunda TR72 bölgesindeki kredilerin toplamı 

Türkiye’deki toplam kredilerin %1,39’unu oluşturmaktadır. 2018 yılı sonunda takipteki kredi alacakları 

Kayseri’de 1,06 milyar TL, Sivas’ta 497 milyon TL ve Yozgat’ta 183 milyon TL olmuştur. 

Tablo: TR 72 İllerine Göre Banka Kredisi Toplamı (Milyon TL) 

 

Kaynak: BDDK. 



TR 72 BÖLGE İLLERİ KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ 

TR72 Bölgesinde 2018 yılında satılan toplam konut sayısı 44.994 olarak gerçekleşti. 2017 yılında ise 

bölgede toplam 45.980 adet konut satışı gerçekleşmişti. TR72 Bölgesinde 2018 yılında bir önceki yıla 

göre satılan toplam konut sayısı % 2,14 azaldı. 2018 yılında Kayseri ilinde satılan toplam konut sayısı 

29.041, Sivas ilinde satılan toplam konut sayısı 10.665, Yozgat ilinde satılan toplam konut sayısı ise 5.288 

olarak gerçekleşti. 2018 yılında gerçekleşen konut satışlarında ilk satışlar ise Kayseri ilinde 10.823, Sivas 

ilinde 6.080, Yozgat ilinde ise 2671 olarak gerçekleşti. 2018 yılında gerçekleşen ilk el satışların toplam 

satışlara oranı ise Kayseri ilinde %37,27, Sivas ilinde %57,01, Yozgat ilinde ise %50,51 olarak gerçekleşti. 

 

TR 72 BÖLGESİ OTOMOBİL SAYILARI 

2002 yılından 2018 yılının sonuna kadar Türkiye genelinde otomobil sayısı 4.600.141’den 12.398.190’a 

çıkarak %270 oranında artış göstermiştir. Aynı dönemde TR72 bölgesinde yer alan Yozgat ilinde 

14.994’den 49.273’e %329 oranında artış, Sivas ilinde 26.354’ten 83.447’e %317 oranında artış ve 

Kayseri ilinde 86.636’dan 235.194’e %271 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 

 

SAĞLIK 

Yozgat’ta 14’ü kamu, 1’i üniversite ve biri de özel olmak üzere toplam 16 hastane bulunmaktadır. 

Hastanelerdeki fiili yatak kapasitesi, 25’si özel hastanelere ait olmak üzere toplam 1100’dür. Yozgat’ta, 

yüz bin kişi başına hastane yatak sayısı 213 olup, 266 olan Türkiye ortalamasının altındadır (2015 TUİK). 

Bu da sağlık hizmetleri açısından ilin Türkiye geneline göre biraz daha iyileştirmeye ihtiyaç olduğuna 

işaret etmektedir. İlimiz nüfusa oranla sağlık personeli ve hastane sayısı Türkiye ortalamasının altında 

kalmaktadır. Aşağıda tablolarda verilen bilgiler 31.12.2018 güncel bilgilerdir. 



Tablo: Yozgat İli Sağlık Tesisleri 

YOZGAT ŞEHİR HASTANESİ 1 ADET (475 YATAKLI) 

DEVLET HASTANESİ 13 ADET 9 DEVLET HASTANESİ 4 İLÇE 

HASTANESİ 

AİLE SAĞLIK MERKEZİ 47 ADET 

TOPLUM SAĞLIK MERKEZİ 5 ADET 

SAĞLIK EVİ 96 ADET 

SAĞLIK İSTASYONU 0 

VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ 1 ADET 

ÖZEL HASTANE 1 ADET 

FİİLİ YATAK KAPASİTESİ 1.316 

SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL 

İSTASYON 

27 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

AMBULANS 

66 

Kaynak: http://www.yozgat.gov.tr/saglik-verileri 

Tablo:Yozgat İli Sağlık Göstergeleri 

BEBEK ÖLÜM ORANI BİNDE 4,5 

ANNE ÖLÜM ORANI 

YÜZBİNDE 

34 

HASTANE DOĞUM ORANI 99,8 

Kaynak: http://www.yozgat.gov.tr/saglik-verileri 

Tablo:Yozgat İli Sağlık Bakanlığı Personel Durumu 

 

http://www.yozgat.gov.tr/saglik-verileri
http://www.yozgat.gov.tr/saglik-verileri


UZMAN HEKİM SAYISI 219 

PRATİSYEN HEKİM SAYISI 187 

DİŞ HEKİMİ SAYISI 54 

DİĞER ( HEMŞİRE, EBE, 

SAĞLIK MEMURU, 

TEKNİSYEN) 

2.331 

TOPLAM SAĞLIK 

HİZMETLERİ SINIFI 

PERSONELİ 

2.791 

Kaynak: http://www.yozgat.gov.tr/saglik-verileri 

Tablo:Yozgat İli Temel Sağlık Hizmetleri 

SAĞLIK OCAĞI MUAYENE 

ODASI SAYISI / DOKTOR 

SAYISI 

143/137 

SAĞLIK OCAĞINDA 

MUAYENE EDİLEN KİŞİ 

SAYISI 

1.440.816 

SAĞLIK OCAKLARINDAN 

HASTANELERE SEVK 

ORANLARI 

3.934 ( %2,7 ) 

DÜZENLİ GEÇİCİ HİZMET 

VERİLMESİ GEREKEN 

NÜFUSA SAĞLIK HİZMETİ 

ULAŞTIRMA ORANI 

105.574 ( %100 ) 

AŞILAMA ORANI %99 

KIZAMIK VAKASI SAYISI 11 

Kaynak: http://www.yozgat.gov.tr/saglik-verileri 

Tablo: Yozgat İli Hastane Hizmetleri 

http://www.yozgat.gov.tr/saglik-verileri
http://www.yozgat.gov.tr/saglik-verileri


 

DEVLET HASTANELERİ 

UZMAN HEKİM MUAYENE 

ODASI SAYIS / UZMAN 

HEKİM SAYISI 

273 / 172 

DEVLET HASTENELERİNDE 

MUAYENE EDİLEN KİŞİ 

SAYISI 

2.347.305 

TAM ZAMANLI ÇALIŞAN 

UZMAN HEKİM ORANI 

%100 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

DİYALİZ MERKEZİ SAYISI 

8 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

DİYALİZ CİHAZI SAYISI 

69+8 

Kaynak: http://www.yozgat.gov.tr/saglik-verileri 

http://www.yozgat.gov.tr/saglik-verileri


EĞİTİM 

2018 yılı verileri esas alınarak yapılan değerlendirmeler neticesinde ilimiz genelinde bulunan eğitim 

kurum türleri ve sayıları ile öğrenci, derslik ve öğretmen sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo: 2018-2019 Eğitim - Öğretim Yılı 

 

 

KURUM TÜRÜ 

 

OKUL 

SAYISI 

 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

 

Derslik 

Sayısı 

 

Öğretmen 

Sayısı 

 

 

Okul Öncesi 

 

 

24 

(Bağımsı

z 

Anaokul

u) 

 

 

 

5.135 

89 Derslik 

Anaokulu 

(Bağımsız) 

(İlköğreti

m 

bünyesind

e 235) 

 

 

 

324 

89+235=32

4 

 

İlkokul 

184 22.514 2.087 1.630 

Ortaokul 207 25.734 1.030 1.871 

 

 

Ortaöğreti

m (Lise) 

Genel 

Ortaöğreti

m 

39 11.082 591 802 

Meslekî ve 

Teknik 

Ortaöğreti

m 

 

60 

 

10.277 

 

849 

 

1.117 

 

Toplam 

99 21.359 1.440 1.919 



 

GENEL TOPLAM 

514 74.742 4.881 5.744 

 

Kaynak: http://www.yozgat.gov.tr/milli-egitim-verileri 

Genel toplamda öğrenci sayıları ve derslik sayıları öğretmen sayıları kıyaslandığında öğretmen başına 

düşen öğrenci sayısı ve derslik başına düşen öğrenci sayısı açısından ortaöğretim ve mesleki teknik orta 

öğretimde sorun yaşanmadığı gözlemlenebilir. 

Tablo: Okul Sayıları 

OKUL/KURUM SAYI 

ANAOKULU 24 

İLKOKUL 184 

ORTAOKUL 207 

İMAM-HATİP ORTAOKULU 65 

GENEL LİSE 0 

ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 0 

ANADOLU LİSESİ 29 

FEN LİSESİ 9 

MESLEK LİSESİ 60 

REHBERLİK VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ 

 

1 

BİLİM VE SANAT MERKEZİ - 

Kaynak: http://www.yozgat.gov.tr/milli-egitim-verileri 

 

http://www.yozgat.gov.tr/milli-egitim-verileri
http://www.yozgat.gov.tr/milli-egitim-verileri


YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 

Yozgat Bozok Üniversitesi 01 Mart 2006 tarihinde 5467 Sayılı Kanunla kurulmuştur. Kuruluş kanunu ile 

Erciyes Üniversitesi bünyesinde bulunan Fen- Edebiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, 

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu ve 

Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde bulunan Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu, Yozgat Bozok 

Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Ayrıca Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri kurulmuştur. 

Yozgat Merkez’de Atatürk Yolu 7. km’de 4.100 dekarlık alanda bulunan Erdoğan Akdağ Yerleşkesidir. 

Merkez yerleşkede on iki fakülte, üç enstitü, beş yüksekokul, bir meslek yüksekokulu, rektörlüğe bağlı üç 

bölüm, on altı merkez, bir merkezi laboratuvar, Bozok Teknopark AŞ., Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 

bir kongre merkezi, iki cami, bir misafirhane, iki spor salonu, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlar 

bulunmaktadır. 

Yozgat Bozok Üniversitesi son yıllarda bölge içerisinde tercih edilen üniversiteler arasında yer almaktadır. 

Akademik ve idari personel ile öğrenci sayıları aşağıda ifade edilmiştir. 

Akademik Personel: 888 

Profesör: 48 

Doçent: 56 

Dr. Öğr. Üyesi: 286 Öğretim Görevlisi: 246 

Araş. Görevlisi: 252 

İdari Personel: 601 

Yardımcı Personel: 347 

Toplam: 1.836 Öğrenci Sayısı Lisans: 11.807 

Ön lisans: 7.184 

Yüksek Lisans: 1.070 

Doktora: 41 

Toplam: 20.102 

Erasmus kapsamında 14 ülke ile 24 ikili anlaşması olan üniversitenin, Mevlana kapsamında 13 ülke ile 54 

ikili anlaşması bulunuyor. Farabi kapsamında ise yurt içinde 55 üniversite ile ikili anlaşması vardır. 

Ayrıca AB düzeyinde kabul gören, AB kapsamındaki üniversitelerin diplomalarıyla eşdeğer bir 

“mükemmellik belgesi” olan Diploma Eki (DE) Etiketini de 2013’ten itibaren mezunlarına veriyor. 



2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında 260 yabancı uyruklu öğrenci üniversitemize kayıt hakkı kazanmış ve 

eğitim görmek için ilimizi tercih etmişlerdir. 

İŞGÜCÜ PİYASASI 

Tablo: İlin İşgücü Piyasa Görünümü 

 2018 YILI 

KADIN ERKEK TOPLAM 

KAYITLI İŞSİZ 10777 8853 19630 

AÇIK İŞ   6575 

Kamu   153 

Özel   6422 

İŞE 

YERLEŞTİRME 

1003 3825 4828 

Kamu 7 110 117 

Özel 996 3715 4711 

Normal 999 3781 4780 

Kamu 7 110 117 

Özel 992 3671 4663 

Özürlü 4 44 48 

Eski Hükümlü 0 0 0 

KAYITLI 

İŞGÜCÜ 

14957 17993 32950 

KAYITLI İŞSİZ 10777 8853 19630 



YURTDIŞI 

BAŞVURU 

0 0 0 

YURTDIŞI 

GÖNDERME 

0 0 0 

 

Kaynak: Yozgat İŞKUR. 

İŞKUR istatistiklerine göre Yozgat ilinde kayıtlı 32950 kişilik işgücünün %45,39’u (14957 kişi) 

kadınlardan, %54,61’i (17993 kişi) ise erkeklerden oluşmaktadır. Kuruma kayıtlı işe 

yerleştirmelerin %79,22’sinin (3825 kişi) erkeklerden, %20,78’inin de (1003 kişi) kadınlardan oluştuğu 

görülmektedir. 

Tablo: TR 72 İşgücüne Dâhil Olan ve Olmayan Nüfuslar 

 

Kaynak: ORAN, 2018 Ekonomi Göstergeleri 

2018 yılı TÜİK verileri incelendiğinde TR 72 Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde işsizlik oranının 15+ 

de %13,2 ve 15-64 yaş Aralığında % 13,5 olduğu görülmektedir. 

KÜLTÜR VETURİZM 

Yozgat E 88 karayolu üzerinde bulunması ve özellikle Hattuşaş (Hitit Medeniyeti Başkenti)’a yakın 

olması ve Hattuşaş ile Kapadokya’yı birbirine bağlayan Atatürk yolunun il merkezinden geçmesi 

nedeniyle yabancıların uğrak yeridir. Bozok yaylası olarak da adlandırılan ve ilkçağlardan beri yerleşim 

yeri olan Yozgat, bozulmamış doğası, misafirperver ve sıcakkanlı insanları, sahip olduğu tabiat 

güzellikleri, mesire yerleri, yüksek ovaları, tarihi, kültürel, turistik değerleri ve kaplıcalarıyla gezilip 

görülmesi gereken en güzel illerimizden biridir. Türkiye’nin ilk Milli Parklarından olan çamlık Milli Parkı, 

Akdağ Ormanları, Şebek pınarı Mesire alanı, Kazankaya Vadisi ve Gelingüllü barajı gibi yerler spor, 

dinlence ve piknik alanlarıdır. 



Yozgat İli Kültür Varlıkları  

Taşınmaz Kültür Eseri Sayısı 224 Sit Alanı Sayısı 420 

Müze Kayıtlı Eser Sayısı 9180 Kültür Merkezi Sayısı 3 Sinema Sayısı 13 

Kütüphane Sayısı 13 

Belediye Belgeli Turistik Tesis Sayısı 24 Belediye Belgeli Tesis Yatak Kapasitesi 945 Turizm İşletme 

Belgeli Tesis Sayısı 10 

Turizm İşletme Belgeli Tesis Yatak Kapasitesi 1.334 Gelen Yabancı Turist Sayısı 1.212 

Gelen Yerli Turist Sayısı 182.558 

Yıl İçerisinde Müzeyi Ziyaret Eden Kişi Sayısı 9.215  

Ekonomi Bakanlığı Destekleri 

Yeni teşvik sistemini oluşturan, 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 

yürürlüğe koyulan, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararın 17.maddesinin ç fıkrası gereğince 

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımlarından bölgesel 

desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları öncelikli yatırım konuları 

arasındadır. 

İlimizde Boğazlıyan, Sarıkaya, Sorgun ve Yerköy Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri arasındadır. 

TKDK Kırsal Turizm Destekleri 

Mikro/küçük girişimciler veya çiftçiler tarafından kurulacak pansiyon, konaklama ve restoran 

hizmetlerinin gelişimi, çiftlik turizmi tesislerinin kurulması ve geliştirilmesi ve turistik rekreasyonel 

faaliyetler (sportif aktiviteler, doğa gezisi, tarihi geziler gibi ) için kurulan tesislerin gelişimi için 

destekleme yapılmaktadır. Yozgat 1. Uygulama Dönemi illeri arasındadır. Destek Miktarı 15.000 Euro- 

500.000 Euro arasında değişmektedir. Eş finansman yöntemi ile destekler verilmektedir. 

 

 

 

 

 



ÇAMLIK MİLLİ PARKI 

Yozgat‘ın en tanınmış ormanı Yozgat Çamlığı’dır. Milli Park olup devlet tarafından korunmaktadır. 

Türkiye’nin ilk milli parkıdır. Bugün 800 hektarlık bir alana yayılan Yozgat Çamlığı Millî Parkında, en 

önemli tür karaçamdır. İçerisinde bulunan çam çeşidinin bir benzerinin sadece Kafkaslarda olduğu bilim 

adamlarınca tespit edilmiştir. Çamlık Milli Parkı’ ında doğa yürüyüşü, foto safari, bisiklet turu, dağ 

bisikletçiliği, kuş gözlemi gibi faaliyetler yapılabilmektedir. 

 

Çamlık Milli Parkı 

KAZANKAYA KANYONU VE DİĞER TARİHİ ALANLAR 

Aydıncık ilçesinde bulunan ve son yıllarda düzenledikleri festivaller ve tanıtım faaliyetleriyle kan-yon, iç 

ve dış turizmin dikkatini çekmeyi başlamıştır. 710 kilometre uzunluğundaki kanyonun eşi benzeri 

bulunmamaktadır. 136 metre uzunluğundaki kayalarla çevrili olan kanyon, 650 rakımı ile de doğa harikası 

bir yerleşim bölgesidir. Doğusunda 1363 m yüksekliğindeki Alan Dağları, batısında ise Malbelen tepesi 

yer almaktadır. Kazankaya boğazından Yeşilırmak’ın bir kolu olan (Antik adı Scylax) Çekerek ırmağının 

her iki yanında yükselen kayalar üzerinde duvar kalıntıları, hatıl oyuklar ve merdiven basamakları 

görülmektedir. Kayalardan biri üzerinde, ırmağın yatağından 1,5 m yüksekliğinde anıtsal bir tanrıça 

kabartması görülmektedir. Kazankaya kanyonu doğal ve kültürel kaynak değerleriyle biyolojik çeşitlilik 

açısından zengin; dağcılık yürüyüş, foto safari, rafting vb. sporlar için uygun, heyecan dolu eko turizm 

potansiyeli yüksek her açıdan keşfedilmeyi bekleyen bir doğa harikasıdır. 



 

Kazankaya Kanyonu 

HATTUŞA ANTİK KENTİ 

Günümüzden 5 bin yıl öncesine ait kültürel verilere rastlanan Boğazkale’de, ilk organize devleti kuran 

Hititlerin, ilk başkenti Hattuşa bulunmaktadır. Hattuşa Anadolu’nun kalbinde, Birleşmiş Milletler Eğitim, 

Kültür ve Bilim Kuruluşu UNESCO listesinde, bugün milyonlarca turist çeken Venedik, Şam, Kudüs, 

Toledo ve Roma gibi büyük tarihi kentlerin arasında 176. sırada kayıtlıdır. UNESCO tarafından Dünya 

Kültür Mirası Listesine alınmış ülkemizdeki 9 değerden biridir. Bölge 1988 yılında Tarihi Milli Parklar 

statüsüne alınmıştır. Bugüne kadar bulunmuş olan 31.519 adet çivi yazılı tablet halen İstanbul’ daki 

Müzeler (Eski Şark Eserleri Müzesi, Arkeoloji Müzesi), Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile Çorum 

ve Boğazkale Müzelerinde korunmaktadır. Çorum ilçesi olan Boğazkale Yozgat’a 40 km mesafededir. 

TAVİUM ANTİK KENTİ 

Bir Galat kenti olan Tavium, Yozgat’ın 30 km batısındaki Büyüknefes  köyünde yer alır. Yerleşim MÖ 

4000 yılından itibaren iskân edilmiş ve Hitit döneminde gelişerek Taviniya olarak anılmaya başlanmıştır. 

Burası Hitit başkenti Hattuşa’yasadece20kmmesafededir.TaviumMÖ3.yüzyılda,Tunabölgesikökenli bir 

Kelt (Galatlar) kavmi olan Trokmiler tarafından yeniden iskân ve inşa edilmiştir. Kent İç Anadolu 

Bölgesinde Trokmilerin yaşadığı Orta Kızılırmak Yöresinin ticaret merkezi ve baş-kenti konumundaydı. 



 

Tavium Antik Kenti 

Diğer tarihi alanlar; Behramşah Kalesi, 13.yüzyıl Çeşka yer altı şehri, 13.yüzyıl Kerkenez antik şehri, MÖ 

600 Akdağmadeni Kilisesi. 1862 

Çapanoğlu Cami, 1779 

Saat Kulesi, 1897 

Karabıyık Köprüsü 1516 

YOZGAT KAPLICALARI 

İlimizde il merkezi ve 13 ilçeden 7 sinde termal kaplıcalar mevcuttur. Sarıkaya, Boğazlıyan Cavlak, 

Sorgun ve Yerköy ilçelerimiz Turizm Merkezi ilan edilmiştir. 

SARIKAYA KAPLICALARI 

Yapılan tahlillerde oligometalik su grubundadır. Nevrit, Nevroloji, Kronik Romatizmal Hastalıklar, Kırık 

Çıkık ve Kadın Hastalıklarına iyi geldiği tespit edilmiştir. 

SORGUN KAPLICALARI VE YERKÖY KAPLICALARI 

Suyu klorürlü, Sülfatlı (daha ziyade Sodyum Sülfat) sular grubundadır. Nevrit, Nevroloji, Kronik 

Romatizmal Hastalıklar, Kırık Çıkık ve Kadın Hastalıklarına iyi geldiği tespit edilmiştir. 

BOĞAZLIYAN (CAVLAK) KAPLICALARI 

Suyu Bikarbonatlı Clorürlü ve Sülfatlı sular grubundadır. İdrar, Mide, Bağırsak Hastalıkları, Kronik 

Romatizmal Hastalıklar, Kırık Çıkık ve Kadın Hastalıklarına iyi geldiği tespit edilmiştir. 

 



ENERJİ 

DOĞALGAZ TÜKETİMİ 

Yozgat doğalgaz dağıtım bölgesinde bulunan Yozgat şehir merkezi, Sorgun ve Yerköy ilçelerine 2006 

sonunda, Yozgat Organize Sanayi Bölgesine 2007 yılında, Boğazlıyan ilçesine ise 2008 yılında doğal gaz 

verilmeye başlanılmıştır. 2017 yılı içinde Sarıkaya ilçesine doğalgaz götürülmesi çalışmalarına 

başlanılmıştır. 

JEOTERMAL ENERJİ 

Sorgun’da 1500 konut jeotermal kaynaklarla ısıtılmakta olup, ısıtma sonucu kısmen soğuyan su seralara 

verilmektedir. Yozgat’ta açılan sondaj sıcaklıkları 29- 820C arasında değişmektedir. 

İlimiz jeotermal enerji açısından yüksek potansiyele sahiptir. Yozgat ilinin Sorgun, Sarıkaya, Saraykent, 

Yerköy, Yenifakılı, Boğazlıyan, Akdağmadeni, Merkez- Çatakboğazı Jeotermal su potansiyeline sahip, 

jeotermal alanlarıdır. 

Jeotermal kaynaklar konut ısıtmada ve termal turizmde, seracılıkta kullanılmakta, yeni yatırımlar ve 

projelerle bu alanlarda ve farklı alanlarda kullanımının artırılması hedeflenmektedir. 

Yozgat merkez de jeotermal kaynağın kullanıldığı Kadınlar Termal Aqua Park ve Spor Merkezi 2017 

yılında açılmıştır. 

YOZGAT TARIM VE HAYVANCILIK İKLİM 

Sıcaklık 

Yozgat’ta tipik İç Anadolu iklimi hâkimdir. Genel olarak karasal iklime sahiptir. Kışları uzun ve şiddetli, 

yazları ise kurak ve serin geçer. En sıcak ay temmuz ayı ve sıcaklık ortalaması 19,2 0C derecedir. En 

soğuk ay olan Şubat ayı sıcaklık ortalaması –2,1 0C derecedir. Kış aylarında sıcaklık 20, -24 0C dereceye 

kadar düşmektedir. Ortalama olarak yılın 107,8 gününde sıcaklık 0 0C'nin altına düşer. Don olan ortalama 

gün sayısı 121–140 gün arasındadır. Sonbaharın ilk donlu günleri 30 Eylül, ilkbaharın son donlu günleri 

ise 5 Haziran tarihleridir. 

Yağış 

Yozgat’a yağışlar Kış ve İlkbahar aylarında yoğun düşer. Kış aylarında  yağışlar genelde kar şeklindedir, 

ilk kar Kasım ayın başlarında yağar ve Mayıs ayı ilk haftasına kadar devam eder. Yılda ortalama 34 gün 

kar yağar. İlkbaharda ki yağışların çoğunu Kırkikindi Yağmurları teşkil eder. Yıllık yağış ortalaması 472 

mm’dir. Ortalama nisbi nem ise % 66'dır. En yüksek nem oranı Aralık-Ocak ayında (% 77), en düşük oran 

ise Ağustos ayındadır (% 54). Yozgat’ta rüzgârlar genelde Kuzeydoğudan eser ve ortalama hızı 2,9 

m/sn’dir. En hızlı rüzgâr 33,1 m/sn, ortalama kuvvetli rüzgârlı gün sayısı 46,1 fırtınalı gün sayısı 

4,6'dır.Yerel basınç ortalama 869,3 milibardır. 



Yıllık ortalama bulutluluk miktarı 4.6/10 ve 108,6 gün açık geçer. Ortalama bulutlu gün sayısı 184,8 ve 

73,7 gün ise kapalı geçer. Günlük ortalama güneşlenme süresi 6 saat 44 dakikadır. En fazla güneşlenme 

süresi Temmuz ayında (ortalama 11 saat, 04 dakika) en az güneşlenme süresi Ocak ayındadır. (02 saat 57 

dakika) 

Tüm Dünya'da yaşanan iklim değişiklikleri İlimizde de son yıllarda etkili olmaktadır. Dolayısıyla; sıcaklık, 

yağış ve mevsim süreleri uzun senelerdir ortalamaların dışında değer göstermektedir. 

TARIMSAL YAPI - BİTKİSEL ÜRETİM 

Ekonomisi büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayalı olan ilimizde, kuru şartlarda yapılan tahıl üretimi 

egemendir. Tarımsal üretimde orta büyüklükteki işletmeler önemli bir grup oluşturur. Küçük işletmeler ve 

ortakçılık ilişkileri de yaygındır. Tarım ürünlerinden; buğday, arpa, mercimek, nohut ve fasulye, ekilebilir 

alanların büyük bir bölümünü kaplamaktadır. İldeki sebzecilik, genelde tüketime yöneliktir. Hayvancılık, 

ilin ekonomisinde büyük bir yer tutmaktadır. 

Temel bitkisel üretim deseni içinde yer alan hububat ekilişleri nadas alanlarının genişliği ve alternatif ürün 

eksikliği nedeni ile ekonomik kayıplar söz konusudur. Bu olumsuzluğun ortadan kaldırılması için 

ülkemizin de en önemli girdilerinden biri olan yağ bitkileri ithalatının azaltılması ve çiftçimize ek gelir 

sağlanabilmesi için ilçelerimizde sözleşmeli aspir ekimi gerçekleştirilmiştir. 

İlin 2017 yılı bitkisel üretim değeri 1.498.138 Bin TL,hayvansal üretim değeri ise 

1.552.880 Bin TL’dir.  

Tablo: Yozgat İli Arazi Kullanım Durumu 

 

A- GENEL KÜLTÜR ARAZİLERİ 

 

MİKTARI 
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Hububat 348.712  

 

 

42 

Bakliyat 37.517 

Sanayi Bitkileri 32.410 

Yem Bitkileri 16.110 

Yağlı Tohumlar 9.620 

Nadas Alanı 143.635 
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İ Bağ 3.223  

 

1 

Meyvelik 2.649 

Sebzelik 3.457 

TOPLAM ALAN 597.333 

Çayır Ve Mera Alanları 240.000 17 

Orman Alanı 268.637 19 

DİĞER (Tarım Dışı Alan) 301.430 21 

*GENEL KÜLTÜR ARAZİSİ TOPLAMI 1.105.970 100 

TOPLAM 1.407.400 

Kaynak: Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü. 

Tablo: Tarım Arazilerinin Dağılımı  

ÜRETİM ALAN HA % 

HUBUBAT 348.712 58,4 

SANAYİ BİTKİLERİ 32.410 5 

BAKLAGİLLER 37.517 6 

YEM BİTKİLERİ 16.110 3 

SEBZECİLİK 3.457 0,58 

BAĞ 3.223 0,54 

MEYVECİLİK 2.649 0,44 

NADAS 143.635 24,04 

YAĞLI TOHUMLAR 9.620 2 

TOPLAM 597.333 100 

Kaynak: Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü. 



Tablo: Tarım Ürünlerinin Ekiliş, Üretim ve Verim Durumu (2017 YILI) 

ÜRÜN Ekiliş (Ha) Verim (Kg/Da) Üretim (Ton) 

Buğday 316.292 221 699.052 

Arpa 31.587 267 84.341 

Çavdar 386 292 1.127 

Mısır(dane) 27 231 62 

Yulaf(dane) 211 187 395 

Triticale(dane) 209 277 579 

TOPLAM 348.712  785.556 

Ş. Pancarı 31.556 5.943 1.873.183 

Patates 854 3.233 27.600 

TOPLAM 32.410  1.900.783 

Nohut 26.819 106 28.418 

Fasulye(kuru) 445 117 522 

Mercimek(yeşil) 8.837 132 11.683 

Mercimek(kırmızı) 777 166 1.292 

Buy(çemen otu) 639 99 632 

TOPLAM 37.517  42.547 

Yonca (Yeşil) 3.315 2.431 80575 

Korunga (Yeşil) 1.296 1.608 20844 

Triticale(Yeşil) 34 347 118 

Fiğ (adi)(yeşil ) 4.458 665 29654 



Fiğ (macar)(yeşil) 1.081 737 7935 

Fiğ(diğer)(yeşil) 42 607 246 

Fiğ(adi)(dane) 3.008 112 3354 

Fiğ(macar)(dane) 1.833 142 2610 

Fiğ(diğer)(dane) 201 120 242 

Mısır (Silajlık) 842 4.615 38878 

TOPLAM 16.110  184.456 

Ayçiçeği(yağlık) 1.341 152 2.036 

Ayçiçeği(çerezlik) 7.224 98 7.066 

Aspir 1.055 147 1.553 

TOPLAM 9.620  10.655 

Tarla Ürünleri (Ha) 444.369 

Nadas (Ha) 143.635 

Toplam Tarla Alanı(Ha) 588.004 

Toplam Kuru Tarım 

Alanı (Ha) 

557.476 

Toplam Sulu Tarım 

Alanı (Ha) 

30.528 

 

Kaynak: Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü. 

 

 

 



Tablo: 2017 Yılı TÜİK Verilerine Göre Önemli Ürünlerin Üretim Miktarlarına Göre İlimizin Türkiye 

Sıralaması 

İL ADI ÜRÜN ADI ÜRETİM MİKTARINA 

GÖRE TÜRKİYEDE 

SIRALAMA 

 

 

 

 

YOZGAT 

BUĞDAY(DİĞER) 12 

BUĞDAY(DURUM) 5 

ARPA(DİĞER) 22 

ARPA(BİRALIK) 19 

NOHUT 6 

ŞEKERPANCARI 2 

PATATES 23 

YONCA(YEŞİL OT) 38 

AYÇİÇEĞİ(YAĞLIK) 31 

YEŞİL MERCİMEK 1 

ADİ FİĞ(YEŞİL OT) 30 

MISIR(SİLAJ) 59 

BUY(ÇEMEN OTU) 1 

 

Kaynak: TÜİK. 

HAYVANSAL ÜRETİM 

İlimiz, hayvancılık bakımından oldukça büyük bir potansiyele sahiptir. Tarımsal işletmelerin çoğunda 

hayvancılık, tarımsal faaliyetlerle birlikte yapılmaktadır. Geçmiş yıllarda büyük oranda yerli ırklara 

dayanan hayvan varlığında, son yıllarda kültür ırkı ve kültür melezi ırklarda önemli artışlar meydana 

gelmiştir. Kültür ırkında ilk sırayı Montofon ırkı melezi ile Montofon ırkı almaktadır. Merkez, 

Akdağmadeni, Çekerek, Kadışehri, Sorgun ve Yerköy İlçelerimizde süt sığırcılığının yanı sıra besicilik de 

yaygındır. Diğer İlçelerimizde süt sığırcılığı daha yoğun yapılmaktadır. Kültür ırkına dönüş dolayısıyla 



süt verimi her geçen gün artmaktadır. İlde Kurulan ve 909 üyesi bulunan Damızlık Sığır Yetiştiricileri 

Birliği ile yetiştiricilerin örgütlenerek, ekonomik bakımdan güçlenmeleri amaçlanmıştır. 

2018 yılı itibarı ile ilimiz genelinde Aydıncık, Çandır, ve Yenifakılı ilçeleri hariç olmak üzere Merkez 

dahil on bir ilçemizde Süt Üreticileri Birliği kurulmuştur. Süt Birliği bulunan Merkez, Akdağmadeni, 

Boğazlıyan, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent ve Sarıkaya ilçelerinde üye yetiştiricilerimiz 

Birlikler vasıtası ile üretmiş oldukları sütü pazarlama imkanına ulaşmışlardır. Bu ilçelerimizdeki Süt 

Birliği üyesi 2.355dir. 

Koyun varlığımızın tamama yakınını Akkaraman ırkı oluşturmaktadır. Mera alanlarının verimli şekilde 

kullanılmaması, girdi maliyetlerinin yüksekliği ve çoban teminindeki sıkıntılar nedeni ile koyun 

varlığında gözlenen düşmeler son yıllarda verilen koyun-keçi desteklemeleri ve uygulanan projeler ile 

artmaya başlamıştır. Keçinin ormana verdiği zarardan dolayı yetiştirilmesinin yasaklanması keçi 

varlığının sayısını düşürmüştür. Islah projeleri ile koyun yetiştiriciliğinin arttırılması amaçlanmış, örgütlü 

yetiştiriciliğe geçiş amacıyla da Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği kurulmuştur. Birliğin üye 

sayısı 1.536dır. 

İlimizde; hayvancılığın geliştirilmesi ve hayvansal üretimin arttırılması için bir taraftan hayvan hastalık ve 

zararlıları ile mücadele edilirken, diğer taraftan ıslah çalışmaları, yem bitkileri ekilişlerinin arttırılması, 

meraların ıslah edilerek hayvancılığın özendirilmesi gibi alt yapının güçlendirilmesi çalışmalarına da 

devam edilmektedir. 

Hayvancılığın ıslahına yönelik olarak suni tohumlama çalışmalarının yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. 

2018 yılından itibaren sadece serbest veteriner hekimler tarafından yapılan suni tohumlamalarla hayvan 

varlığındaki kültür ırkı popülasyonu arttırılmaya çalışılmaktadır. 

Yine besi sığırı yetiştiriciliği son yıllarda yaygınlaşmış ve işletmeler gün geçtikçe kapasitelerini 

arttırmakta ve yerli ırkın yanında kültür ırkı ve kültür ırkı melezi yaygınlaşmaktadır. İl'de; süt işleyen 

tesislerin yeterli olmaması ve süt toplama ve pazarlama organizasyonunun yetersizliği, süt hayvancılığının 

gelişmesini engelleyen bir olgu olarak etkisini göstermiştir. Ancak, son yıllarda süt işleyen mandıraların 

artması ve süt toplama organizasyonlarının oluşturulması, önemli gelişmeler olarak görülmektedir. 

Tablo: Büyükbaş Hayvan Varlığı (2018) 

 

 

 

 

 



CİNSİ MİKTAR (Baş) ORANI 

Kültür Irkı  

133.400 

58 

Melez Irk  

75.900 

33 

Yerli Irk  

17.940 

7,8 

Manda  

2.760 

1,2 

TOPLAM  

230.000 

100 

Kaynak: Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü. 



YOZGAT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi Hakkında GenelBilgiler: 

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi 1.493.256.M2 alan üzerine kurulmuş olup, çeşitli büyüklükte 96 adet 

sanayi parselinden oluşmaktadır. 

Sanayi Parseli Toplamı: 702.422m2 Sosyal Teknik Altyapı: 202.793m2 

Ağaçlandırılacak Koruma Alanı: 517.120m2 Eğitim Alanı Parseli: 67.323m2 

Parsel Büyüklükleri 

Adet 

A Tipi Parsel: 5.000 - 10.000 m2 arası 60 

B Tipi Parsel: 10.000 - 20.000 m2 arası 31 

C Tipi Parsel: 20.000 m2 4 

Toplam 95 

 

İmalata Geçmiş Firmalar Tekstil - 

Konfeksiyon Sanayi 9 Plastik Sanayi 4 

İnşaat Sanayi3 

Metal Sanayi8 

Sağlık Sanayi1 

Tarım Sanayi1 

Makine Sanayi 3 

Gıda ve Paketleme Sanayi 2 

Mermer - Granit Sanayi 1 Toplam 32 

 

 

 



Organize Sanayi Bölgesinin Alt Yapı Hizmetleri 

8,5 Km Beton parke yolları, 8 Km Kanalizasyon hattı, 

7 Km Yağmursuyu hattı, 

2,5 Km Deşarj hattı, 

14 Adet Trafo binası ve 200 KW a Kadar trafosuz elektrik alımı, 

1.500 M3 kapasiteli kullanma suyu deposu, 500 Abonelik telefon hattı mevcuttur. Bölgemizde doğal gaz 

kullanılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

YATIRIMCIYA NOTLAR 

V BÖLGE TEŞVİK AVANTAJLARI 

Gümrük vergisi muafiyeti. 

KDV istisnası. 

Vergi indirimi. 

 Sigorta primi işveren hissesi desteği. 

Yatırım yeri tahsisi. (Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz 

olarak tahsisi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 

75/2018 tarihli ve 1915 sayılı yazısı üzerine, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun ek 3 

üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 14.5.2018 tarihinde kararlaştırılmıştır) 

Faiz desteği 

Bir alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar 

MADDE 18 - (1) Büyük ölçekli yatırımlar veya bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi 

düzenlenen yatırımlar, aşağıda belirtilen koşullardan en az birini sağlamaları halinde vergi indirimi ve 

sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran 

ve sürelerde bu desteklerden yararlanabilir. 

Yatırımın organize sanayi bölgesinde (OSB)gerçekleştirilmesi. 

Yatırımın, aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu yatırımcı 

tarafından gerçekleştirilmesi ve ortak faaliyet gösterilen alanda entegrasyonu sağlayacak bir yatırım 

olması. 

Gümrük vergisi muafiyeti 

Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malı makine ve teçhizatın ithali, otomobil ve hafif ticarî araç 

yatırımlarında yatırım dönemi içerisinde kalmak kaydıyla monte edilmemiş haldeki (CKD) aksam ve 

parçaların ithali, gemi ve elli metrenin üzerindeki yat inşa yatırımlarında tekne kabuğu ithali 

yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaftır. 

KDV istisnası ve iadesi 

25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, teşvik belgesini haiz 

yatırımcılara teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri KDV’den 



istisna edilebilir. Aynı hüküm, teşvik belgesinin  veya teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın devir 

işlemleri ile makine ve teçhizat listelerinde set, ünite, takım vb. olarak belirtilen malların kısmi 

teslimlerinde de uygulanır. 

Sabit yatırım tutarı beşyüzmilyon Türk Lirasının üzerindeki stratejik yatırımlar kapsamında yapılacak 

bina-inşaat harcamaları KDV iadesindenyararlandırılabilir. 

Vergi indirimi 

MADDE 15 - (1) Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında 

gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar 

vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen oranlarda indirimli 

olarak uygulanır. 

Yatırım yeri tahsisi 

MADDE 16 - (1) Bakanlıkça teşvik belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve 

bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için, 29.6.2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü 

maddesi çerçevesinde Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre yatırım yeri tahsis edilebilir. 

Tahsisler 

MADDE 1- (1) Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin, ekli listede belirtilen kademelendirme 

çerçevesinde; 

Birinci kademe gelişmiş ilçelerde indirimsiz, 

İkinci kademe gelişmiş ilçelerde %40indirimli, 

Üçüncü kademe gelişmiş ilçelerde %60indirimli, 

 

ç) Dördüncü kademe gelişmiş ilçelerde %80 indirimli, 

Beşinci ve altıncı kademe gelişmiş ilçelerde %100 indirimli, Olarak tahsis edilmesi kararlaştırılmıştır. 

(2) Organize sanayi bölgelerinin birden fazla il veya ilçenin sınırları içerisinde yer alması halinde, 

organize sanayi bölgesinin en fazla alanının olduğu yerin indirim oranı uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 2- (1) Bu Karar üç yıl süreyle uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 



MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. 

Faiz desteği 

Talep edilmesi halinde, bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar ile AR-GE ve çevre 

yatırımları kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir 

yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar 

olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının; 

5 inci bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri 

ve dövize endeksli kredilerde iki puanı, 

Yatırımların nakli 

MADDE 23 - (1) Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen 

yatırımların, işletmeye geçiş tarihinden itibaren asgarî beş yıl süre ile bulunduğu bölgede faaliyette 

bulunması gerekir. Ancak, Bakanlıktan izin alınması ve yatırım konusunun taşınılacak bölgede 

desteklenecek konular arasında yer alması kaydıyla diğer bölgelere taşınılabilir. Bulunduğu bölgeden 

daha az destek alan üst bölgelere, aynı bölgede bulunan OSB’den OSB dışına veya ilgili yatırım 

konusunun desteklenmediği bölgelere taşınmalarda, taşındığı bölgenin yararlandığı desteği aşan kısım 

ile taşındığı bölgede bulunmayan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. İşletmeye geçiş 

tarihinden itibaren beş yıl süre ile bulunduğu bölgede faaliyette bulunan yatırımların diğer bölgelere 

taşınması serbesttir. 

Tamamlanmış yatırımlardan beş yıllık süreyi doldurmuş ancak tamamlama vizesi yapılmamış olanlar, 

taşınma öncesinde Bakanlığa müracaat ederek tamamlama vizesini yaptırır. Bu kapsamdaki 

yatırımların yer değişikliği talepleri, taşınma sonrasında da uygungörülebilir. 

Genel teşvik uygulamasından yararlanan yatırımların yer değişikliği talepleri, yatırım dönemi de dâhil 

olmak üzere Bakanlıkça değerlendirilerek proje bazında sonuçlandırılır. 

 

 

 

 

 

 

 



KALE SERAMİK ÖZEL İHTİSAS OSB 

Kale Seramik Özel OSB Yozgat- Yerköy Karacaşar mahallesi, Köprübaşı Mevkiinde 52 hektar alan 

üzerinde 22 adet sanayi parseli üzerine kurulmuştur. 22 parselden 7 tanesi tahsisli olup toplam metrekare 

alanın %60’ına yakınını bu parsellerden oluşmaktadır. Kale Seramik Özel OSB içerisinde Kalekim 

Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve kale Seramik Çanakkale Kalebodur Seramik A.Ş. firmaları 

bulunmakta olup OSB’ de yaklaşık 220 kişi istihdam edilmektedir. 

YOZGAT YATIRIM ALANLARIDEĞERLENDİRMESİ 

GIDA 

Yozgat ekonomisinin tarım ve hayvancılık sektörlerine dayalı gelişimi, ilde 

imalat sanayinin de gıda ürünleri işleme sektöründe gelişimine neden olmuştur. Yozgat’ta gıda ürünleri 

sektöründe sanayi siciline kayıtlı 2016 yılı itibariyle 44 işletme bulunmakta olup, ilde toplam 

istihdamın %28,2’si gıda ürünleri sektöründedir. Yozgat için diğer gıda maddelerinin imalatı içerisinde 

şeker, soslar, hazır yemek gibi gıda maddelerinin imalatını içeren üretim konuları yer almaktadır. 

Yozgat’ta gıda işletmeleri daha çok Merkez, Sorgun, Boğazlıyan, Yerköy, Akdağmadeni ve Sarıkaya 

ilçelerinde yoğunlaşmıştır. Yozgat sanayi tesislerinin en büyük payının gıda sektörüne ait olmasına 

rağmen, ilin tarımsal ürünlerinin işlenerek daha yüksek katma değerli sınai ürünlere dönüştürüldüğü 

tesislere gerek duyulmaktadır. İlin tarımsal ürünlerinin gerek iç gerekse dış pazarlara sunumunda önemli 

olan soğuk hava depoları bulunmamaktadır. İlde soğuk hava depoları ve soğuk zincir ve tarımsal ürünlerin 

ambalajlanma ve paketlenmesine yönelik işletmelerin varlığına gerek duyulmaktadır. 

YOZGAT METAL EŞYA ÜRETİMİ 

Yozgat OSB içerisinde merkezi kalorifer kazanları, brülör, sıcak su ve yağ kazanları, ütü masası, sac 

dolaplar, römork markası vb. ürünler üreten firmalar bulunmaktadır. Ayrıca beyaz eşya ürünleri, bakır 

üzerine nitelikli eşyalar, kamyon karoseri üretimi yapan OSB dışında da firmalar mevcuttur. Yozgat 

genelinde tarım aletleri sektörüne yönelik römork, kültivatör, tırmık, traktör kepçesi ve yem karıştırıcı gibi 

ürünler üreten birçok firma bulunmaktadır. Yozgat ihracatının büyük kısmı metal ürünlerinin 

ihracatıkaynaklıdır. 

YOZGAT TUĞLAÜRETİMİ 

Tuğla hammaddesinin il içerisinden çıkmasından ve Yozgat ilinin merkezi konumundan dolayı tuğla 

üretimi rekabet edebilir durumdadır. Ayrıca Bims hammaddesi ponzanın ilimizden ve civar illerden 

çıkarılıyor olması Yozgat’ın rekabetçiliğini artırmaktadır. İlimizde tuğla üretimi Sorgun ilçesinde 

yoğunlaşmaktadır. Bölgeye yakın illerden Nevşehir ve Kayseri’den çıkan Ponza işlenerek yalıtım tuğlası 

alternatif bir yatırım olabilir. 

 



 

MADEN ÜRETİMİ 

Yozgat’ta madencilik sektöründe endüstriyel hammaddeler öne çıkmaktadır. İldeki başlıca endüstriyel 

hammaddeler kireçtaşı (kalker), feldspat ve kaya tuzudur. Bunlara ek olarak kuvarsit, tuğla-kiremit 

hammaddeleri, fluorit, bazalt, çimento hammaddesi marn ile grafit ildeki önemli endüstriyel 

hammaddelerdir. İnşaat sektörü açısından önemli bir hammadde kaynağı söz konusudur. Enerji 

hammaddesi olarak Yozgat’ın Sorgun ilçesinde de önemli linyit sahaları mevcuttur. Son zamanların 

önemli gündem maddelerinden biri olan nükleer santrallerin hammaddesi uranyum için de Sorgun’da 

çalışmalar bulunmakta, buradaki rezervin Türkiye rezervinin yarısı kadar olduğu tahmin edilmektedir. 

Yozgat’ta bulunan bazalt rezervinin hızlı tren hattı da dâhil kullanılabileceği alanlar incelenerek, sektöre 

katkı sağlanması mümkündür. 

YENİLENEBİLİR ENERJİ 

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün (YEGM) verilerine göre Yozgat ilinde Kurulabilecek Rüzgâr 

Enerjisi Santralı Güç Kapasitesi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: Rüzgar Enerjisi Yozgat’ta Sorgun-

Akdağmadeni hattı potansiyele sahip görünmektedir. 

LOJİSTİK 

Yozgat’ta, yük ve yolcu taşımacılığı kara yolu ve demir yolu ile sağlanmaktadır. Ülke genelinde olduğu 

gibi Yozgat’ta da kara yolu taşımacılığı ulaştırma sektörü içerisinde büyük bir paya sahiptir. 

Yozgat, kara yolu ile komşu illere ve Anadolu’ya bağlantılıdır. Uluslararası E88 kara yolu ilin ana 

ulaşımını sağlamaktadır. Yozgat İl sınırları içerisinde 437 Km. Devlet Yolu ve 668 Km. İl Yolu olmak 

üzere toplam 1105 Km yol ağı mevcuttur. 

İlde demir yolu ulaşımı ile Ankara-Kayseri ve Doğu Anadolu Bölgesi’ne bağlantı sağlanmaktadır. İl 

sınırları içerisinde tamamı ana hat olan 130 km’lik demir yolu ağı olup, Yerköy, Şefaatli ve Yenifakılı 

ilçelerinde tren istasyonu bulunmaktadır. 

Demiryolları Yerköy, Şefaatli, Yenifakılı ilçelerini geçtikten sonra Kayseri’ye gitmektedir. Yozgat 

OSB’nin demiryoluna mesafesi 15 km’dir. 

Yüksek Hızlı tren Yerköy’den sonra Yozgat Merkez’den de geçip doğrudan Sivas iline ulaşacaktır. Hızlı 

tren yapımının tamamlanmasından sonra geceleri hatların yük taşımacılığında kullanılması 

düşünülmektedir. Hızlı tren hattının yük taşımacılığında kullanılacak olması Yozgat’a ciddi bir lojistik 

avantaj sağlayacaktır. 

 



Yerköy, Şefaatli, Yenifakılı ilçeleri demiryolu üzerinde olduğu ve Yozgat’ın Teşvik bölgesi olarak 5. 

bölgede olmasından dolayı Yozgat’ta yapılabilecek lojistik köyü yatırımları cazip birer yatırım alanı 

olarak düşünülebilir. 

REKABET GÜCÜ YÜKSEKSEKTÖRLER 

1.) Gıda Ürünleri (10. Nace Kodu): İlimizde 87 Adet Gıda Ürünleri İmalatı üretim tesisi bulunmaktadır. 

Bu Sektörde 1.743 kişi istihdam edilmektedir. Gıda Ürünleri İmalatının diğer sanayi tesislerine oranı % 

14,82 dir. Bu sektörde çalışan işçilerin diğer sektörlerde çalışan işçilere oranı % 23,77dir. 

2.) Metal Ürünler ( 25. Nace Kodu): İlimizde 81 Adet Metal Ürünler üretim tesisi bulunmaktadır. Bu 

Sektörde 485 kişi istihdam edilmektedir. Metal ürünler üretimi diğer sanayi tesislerine oranı % 13,80 dir. 

Bu sektörde çalışan işçilerin diğer sektörlerde çalışan işçilere oranı % 6,61 dir. 

3.) Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünler (23. Nace Kodu): İlimizde 67 Adet Diğer Metalik Olmayan 

Mineral Ürünleri üretim tesisi bulunmaktadır. Bu Sektörde 1.143 kişi istihdam edilmektedir. Diğer 

Metalik Olmayan Mineral Ürünlerinin üretimi diğer sanayi tesislerine oranı % 11,41dir. Bu sektörde 

çalışan işçilerin diğer sektörlerde çalışan işçilere oranı % 15,59 dur.6 

4.) Giyim Eşyası İmalatı (14. Nace Kodu): İlimizde 12 Adet Giyim Eşyası İmalatı üretim tesisi 

bulunmaktadır. Bu Sektörde 1.350 kişi istihdam edilmektedir. Giyim Eşyası İmalatı üretimi diğer sanayi 

tesislerine oranı % 2,04 dür. Bu sektörde çalışan işçilerin diğer sektörlerde çalışan işçilere oranı % 18,41 

dir. 

5.) Mobilya (31- Nace Kodu): İlimizde 101 Adet Mobilya İmalatı üretim tesisi bulunmaktadır. Bu 

Sektörde 214 kişi istihdam edilmektedir. Mobilya İmalatının diğer sanayi tesislerine oranı % 17,21 dir. Bu 

sektörde çalışan işçilerin diğer sektörlerde çalışan işçilere oranı % 2,92 dir. 

6.) Ağaç ve Mantar Ürünleri İmalatı (16.Nace Kodu): İlimizde 47 Adet Ağaç ve Mantar Ürünleri İmalatı 

üretim tesisi bulunmaktadır. Bu Sektörde 188 kişi istihdam edilmektedir. Ağaç ve Mantar Ürünleri 

İmalatının diğer sanayi tesislerine oranı % 8,01 dir. Bu sektörde çalışan işçilerin diğer sektörlerde çalışan 

işçilere oranı % 2,56 dır. 

7.) Diğer Madencilik ve Taş Ocakçılığı (08.Nace Kodu): İlimizde 20 Adet Diğer Madencilik ve Taş 

Ocakçılığı üretim tesisi bulunmaktadır. Bu Sektörde 396 kişi istihdam edilmektedir. Diğer Madencilik ve 

Taş Ocakçılığı diğer sanayi tesislerine oranı % 3,41 dir. Bu sektörde çalışan işçilerin diğer sektörlerde 

çalışan işçilere oranı % 5,40 dır. 

8.) Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri (17. Nace Kodu): İlimizde 1 Adet Kağıt Ve Kağıt Ürünleri İmalatı üretim 

tesisi bulunmaktadır. Bu Sektörde 115 kişi istihdam edilmektedir. Kağıt 



ve Kağıt Ürünleri İmalatının diğer sanayi tesislerine oranı % 0,17 dir. Bu sektörde çalışan işçilerin diğer 

sektörlerde çalışan işçilere oranı % 1,57 dir. 

9.) Kömür ve Linyit Çıkarılması ( 05. Nace Kodu): İlimizde 2 Adet Kömür ve Linyit Çıkarılması üretim 

tesisi bulunmaktadır. Bu Sektörde 306 kişi istihdam edilmektedir. Kömür ve Linyit Çıkarılması üretim 

diğer sanayi tesislerine oranı % 0,34 tür. Bu sektörde çalışan işçilerin diğer sektörlerde çalışan işçilere 

oranı % 4,17 dir. 

DEVAM EDEN KAMU YATIRIMLARI HIZLI TREN 

Hızlı tren Yozgat ile Ankara arası mesafeyi kısaltarak konusunda uzman akademisyenlerin, iş adamlarının, 

öğretmenlerin, hekimlerin ilimize gelişlerini kolaylaştıracaktır. Böylece ilimiz nitelikli eleman problemini 

belli ölçüde çözecektir. Ayrıca İstanbul, Konya, Bursa, Eskişehir gibi büyük illerle olan ulaşım 

kolaylaşması ile kalmayıp, Avrupa metropolleri ile de kesintisiz bağlantı sağlanacaktır. 

Toplam uzunluğu 455 km olan Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas devlet demir yolu hattının baş-lama ve 

bitiş tarihi olarak 2007-2018 yılları planlanmıştır. 

BOZOK OSB (3.OSB) 

Yozgat’ta yatırım planına dâhil edilen 3. OSB Yozgat il merkezine 13, Sorgun ilçe merkezine ise 22 

kilometre mesafede olacaktır. İlimize yapılacak olan hava alanının yine bu bölgeye kurulacak olması, 

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının da buradan geçmesi yatırımcılar açısından büyük avantaj 

teşkiledecektir. 

YOZGAT HAVAALANI 

Yozgat Merkez ili sınırları içerisinde yapılması planlanan havalimanı projesi 2017 yılı için “yapım işi” 

yatırım programına alınmıştır. Bu havalimanı ile Yozgat  yurt içi ve yurt dışı yerlerle daha hızlı irtibat 

kurabilecek ve yatırımların önündeki bir engel daha kalkmış olacaktır. İlimizin Türkiye içerisindeki 

konumu havacılık alanında da Yozgat’a rekabetçilik katacaktır. 
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KAYNAKÇA 

YOZGAT YATIRIM REHBERİ 2017, ORAN, ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 

EKONOMİ GÖSTERGELERİ 2018, ORAN, ORTA ANADOLU KALKINMA 

AJANSI 

YOZGAT İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA RAPORLARI 

TÜRKİYE İŞ KURUMU YOZGAT İL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA RAPORLARI 

YOZGAT VALİLİĞİ 

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

SORGUN KAYMAKAMLIĞI 

BDDK 

TOBB 

TÜİK 

TÜRKİYE BANKALARBİRLİĞİ 

FAHRİ SEKER, MURAT ÇETİN, YOZGAT EKONOMİSİ VE 

KAPSAYICI SOSYAL 

KALKINMA.https://bozoksempozyumu.bozok.edu.tr/dosya/cilt4/646-661.pdf 
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BOĞAZLIYAN BÖLGE ANALİZİ 

Coğrafi Yapı 

Boğazlıyan’ın yeri: Yozgat ilinin güneyindedir. Yozgat kayseri yolu üzerine kurulmuştur. 

İlçemizin Yozgat’a olan uzaklığı (Sarıkaya-Sorgun güzergahından) 125 km’dir. Atatürk 

yolundan ise 85 km’dir. Kayseri il merkezine olan uzaklığı ise 80 km’dir. Yine kayseri il 

merkezine Erkilet ilçesi üzerinden 45 km dir. 

Doğudan çandır, kuzeyinden Sarıkaya ne Yozgat, batıdan Yenifakılı, Kozaklı (Nevşehir) 

güneyinden ise, kayseri Felahiye ile çevrilidir. Yüzölçümü 2129 km’dir. Deniz seviyesinde 

yüksekliği 1050 m dir.Bir ova üzerinde kurulmuştur. İlçemiz Kayseri-Ankara demir yolunun 

Yenifakılı istasyonuna 23 km’lik kara yolu ile bağlıdır. 

Oluşumu: İlçemiz Boğazlıyan İç Anadolu bölgesi ile üst eosen-oligesen'de karalaşmasını 

bitirmiştir. Bu zaman su yüzüne çıkan genç oluşmalar, başta Kırşehir olmak üzere eski 

kütleleri sararak onları ara kütlesi biçimine getirmiştir. III.Jeolojik devir sonuna değin 

aşağının yontuk düz durumuna gelen bölge, son büyük yer kabuğu hareketleri yayılması 

bütün olarak yükselmiştir. Türkiye’nin kenarları çok yükselip, ortası az yükseldiği için bölge 

kenarlara göre aşağıda kalmıştır. 

Bu harekeler sırasında yeryüzüne taşan magma, bölgeyi geniş bir biçimde etkisi altına 

almıştır. İç Anadolu ile birlikte ilçemizin büyük bir bölümü Erciyes volkanlarının etkisinde 

kalmıştır. Çevremizde platolar ile kalın tüf geniş yer kaplar. 

Genel Özellikler: Bozok platosu üzerinde yer alan Boğazlıyan’da doğudan gelen Kozan özü 

kuzeyinden gelen Karacali özü ve güneydoğusunda Karakoç özü yer alır. İlçe sınırları içinde 

bulunan Uzunlu barajı Kozan özü üzerine kurulmuştur. Sulama amaçlıdır Uzunlu barajının 

suları ile yaklaşık 80.000 dekar arazi sulanmaktadır. 

İlçemiz arazisinde düzlük ve dalgalı düzlükler geniş yer tutar. Bu nedenle büyük tarım 

olanaklarına sahiptir. Engebeli araziler daha çok ilçe sınırlarının kenarlarında yer kaplar. 

 

Ekonomik Analiz 

Boğazlıyan İlçesi ve Çevresi (Çayıralan, Sarıkaya, Yenifakılı ve Çandır)  

Yıl Boğazlıyan Nüfusu 

2019 34.269 

2018 34.121 

2017 33.619 
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2016 33.845 

2015 33.794 

2014 34.193 

2013 34.925 

2012 36.157 

2011 37.369 

2010 38.224 

2009 38.826 

2008 35.653 

2007 35.170 

 

Analizde meslek dallarına göre otomotiv ve ulaştırma, akaryakıt, imalat ve madencilik, inşaat, 

gıda, hizmet, tarım, hayvancılık ve tekstil sektörleri incelenmiş olup toplam 226,1 milyon TL 

sermaye değerlendirmeye alınmıştır. Ayrıca analizlenen toplam 765 işletme bulunmaktadır.  

 

Yukarıdaki grafik Boğazlıyan ve çevresindeki ilçelerin önemli sektörlerin sermaye 

bakımından dağılımını göstermektedir. Grafik incelendiğinde en büyük sermayenin gıda 

sektöründe dağıldığı görülmektedir. Ayrıca tarım ve tarıma dayalı sektörlerin toplam sermaye 

tutarı 93,3 milyon TL dir. Bu tutar toplam sermaye ye oranlandığında % 41 i bulmaktadır. 
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Yukarıdaki grafik ise sektör sermayelerin toplam sermayeye oranlanması ile elde edilmiştir, 

Grafik incelendiğinde %41 ile en yüksek oranın tarım ve tarıma dayalı sektörlerin 

oluşturduğu görülmektedir. 

Yukarıdaki grafik de ise önemli sektörlerdeki işletme sayıları verilmiştir. Buna göre en fazla 

işletme sayısı (126 adet) tekstil sektöründe yer almaktadır. Fakat bu işletmelerin büyük bir 

kısmını (88 adet) gerçek kişiler oluşturmaktadır ve bu tip işletmeler sınırlı sayıda kalifiye 

işgücüne ihtiyaç duymaktadır. Gıda sektörün 40,9 milyon TL sermayesi 121 adet işletmeye 

dağıtılmıştır ve bu işletmelerin büyük çoğunluğunu ( 80 adet ) anonim, limited şirketler ve 

kooperatifler oluşturmaktadır. 

Sonuç olarak veriler incelendiğinde en fazla kalifiye personel ihtiyacı tarım ve tarıma dayalı; 

özellikle tarım ve hayvancılık sektöründe bulunmaktadır, Ayrıca Boğazlıyan ve çevresinin 

coğrafi ve ekonomik şartları göz önüne alındığında tarım ve gıda sektöründe önemli 

gelişmeler olacağı düşünülmektedir.  

İşgücünün Sektörlere Dağılımı  

Yozgat İl tarım Müdürlüğü’nden 2 Ocak 2015 tarihinde alınan verilere göre; 

Boğazlıyan’ın yüzölçümü (ha) 140,358, ile uzaklığı 92 km’dir. Boğazlıyan’da ki belde ve 

köy sayısı toplamı 32 olup,  9’u Belde, 23’ü köydür.  İlçe merkezinde toplam 16,092, belde 

ve köylerde toplam 20,065 olmak üzere toplamda 36,157 kişi yaşamaktadır (TUIK 2012 

Verileri). 2013 yılı Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı işletmeler baz alınarak yapılan araştırmaya 

göre çiftçi aile sayısı 5,077’dir.  

Boğazlıyan’da sanayi yeterince gelişmemiştir. İlçe esnaf ve sanatkârlarının yeterli sermaye 

birikiminin olmaması sanayileşmeye engel teşkil etmektedir. Boğazlıyan sanayisinde ağırlıklı 

sektör gıda sanayisidir. 
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İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Tarım alanlarında kuru şartlarda yapılan 

tarım üretimi egemendir. Tarımsal üretimin çoğunu tahıl oluşturmakta bu da orta büyüklükte 

işletmelerde yapılmaktadır. Çalışan nüfusun büyük çoğunluğu tarım kesimindedir. Küçük 

çaplı işletmelerde ortakçılık, kiracılık yaygındır. Bu işletmelerde Buğday, Arpa, Nohut, 

Mercimek, Fasulye,  bahçe sebzeleri yetiştirilir. Ancak meyve ve sebze üretimi yetersiz olup 

iç tüketime yönelik yapılmaktır. Ancak son yıllarda sulama amaçlı olarak yapılan baraj, gölet 

ve küçük sulama tesisleri ile ilde hem sulu tarımın yaygınlaştırılması hem de sebze üretiminin 

artırılması amaçlanmaktır. 

Bunlardan başka ilçemizde sanayi bitkisi olan şekerpancarı önemli bir yer tutmaktadır. 

Boğazlıyan Şeker Fabrikası’nın faaliyete geçmesi ilçemizde üretilen şekerpancarının 

ilçemizde işlenmesine imkan sağlayarak, istihdam ve ekonomiye katkı sağlamıştır. Tarımsal 

üretime bağlı gelirlerin yanında hayvancılık da ilçe ekonomisinin önemli bir kaynağıdır. 

Tarım ve hayvancılık sektöründe çalışanlar Boğazlıyan’daki tarım alanlarının dışında 

çevre il ve ilçelerde de mevsimlik işçi olarak çalışmaktadır. Tarımda küçük topraklı aile 

işletmeleri yaygındır. Yerleşme bütününde yaklaşık olarak 7500-8000 kişinin yurtdışında 

çalışmakta olduğu belirtilmiştir. Bu kişiler özellikle yaz aylarında yerleşmede bulunan 

akrabaları ile görüşmek üzere Boğazlıyan’a gelmektedir.  

Boğazlıyan ilçesinde işgücünün sektörlere dağılımı hazırlanırken, yerinde yapılan 

anketler ve belediyesinden alınan bilgiler göz önünde bulundurulmuştur.  

Yerleşimin ekonomik yapısını oluşturan sektörler içinde en önemli pay yukarıda da 

belirtildiği gibi tarım ve hayvancılıktır. Bu sektörü ticaret, idari-sosyal ve eğitim hizmetleri, 

onu da inşaat ve ulaştırma sektörü izlemektedir. Tarım sektörü dışındaki sektörlerde çalışan 

nüfus sayısı birebir anket sonuçlarından elde edilmiştir. Tarım sektöründe çalışan nüfus sayısı 

ise tarımla uğraşan hanelerin belirlenmesi ve bu hanelerde yaşayan çalışabilir nüfusun sayısı 

tahmin edilerek bulunmuştur. Aşağıdaki tabloda işgücünün sektörlere dağılımı verilmiştir; 

 

 

 SEKTÖRLER 
ÇALIŞAN KİŞİ 

SAYISI 
ORAN (%) 

TARIM VE HAYVANCILIK 2990 34,30 

İDARİ SOS, VE EĞİTİM 

HİZ 
1310 15,03 

TİCARET  2780 31,90 
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ULAŞTIRMA 375 4,30 

SANAYİ 340 3,90 

İNŞAAT 600 6,90 

KÜÇÜK SANATLAR 620 7,11 

TOPLAM 8715 100 

İşgücünün Sektörlere Dağılımı tablosu (Kaynak: Boğazlıyan Belediyesi Tarafından 

Yerinde Yapılan Araştırma ve Anketler ) 

Boğazlıyan’da sektörlerin ve bu sektörlerde çalışan nüfus sayısının belirlendiği 

tabloda da görüldüğü gibi ilçedeki en önemli sektör tarım ve hayvancılık sektörü olarak 

görülmektedir. Bu sektörde çalışanlar, toplam çalışan nüfusun % 34,30’unu oluşturmaktadır. 

Tarım ve hayvancılık sektörünü ticaret ve idari sosyal ve eğitim hizmetlerinde çalışanlar 

izlemektedir. 

Sektörel Yapı 

Hayvancılık 

Bölgenin küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık tesisleri halkın önemli geçim 

kaynaklarından birisidir. Özellikle son yıllarda IPARD desteğiyle kurulan tesisler sayesinde 

Boğazlıyan İlçesi Türkiye'nin hayvancılık sektöründe önde gelen yerleşim yerleri içerisine 

girmeyi başarmıştır. Profesyonel bir şekilde, Avrupa standartlarında yapılan tesisler 

sayesinde hijyenik, sağlıklı et ve süt piyasaya sunulmaktadır. Yapılan tesislerle bölgede bu 

konuda nitelikli personele fazlasıyla ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Genel anlamda 

bakıldığında da Yozgat ili hayvancılık bakımından oldukça büyük bir potansiyele sahiptir. 

Tarımsal işletmelerin çoğunda hayvancılık, tarımsal faaliyetlerle birlikte yapılmaktadır. 2013 

yılı itibarı ile il genelinde Aydıncık,Çandır ve Yenifakılı ilçeleri hariç olmak üzere Merkez 

dahil on bir ilçemizde Süt Üreticileri Birliği kurulmuştur. Süt Birliği bulunan Merkez, 

Akdağmadeni, Boğazlıyan,Çekerek,Saraykent,Sarıkaya ve Sorgun ilçelerinde üye 

yetiştiricileri Birlikler vasıtası ile üretmiş oldukları sütü pazarlama imkanına ulaşmışlardır. 

Bu ilçelerimizdeki Süt Birliği üyesi 1.969 yetiştirici Birlikleri vasıtası ile Anaç Sığır 

Desteklemesinden faydalanmaktadırlar. Boğazlıyan İlçesi Süt Üreticileri Birliği üye sayısı ise 

447’dir. İlçede ruhsatlı hayvan pazarı bulunmaktadır. Boğazlıyan İlçesi'nde kurulan hayvan 

pazarı Türkiye'nin en büyük hayvan pazarları içerisinde yer almaktadır. 
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Büyükbaş Hayvan Varlığının Yaşa Göre Boğazlıyan Üzerinden Dağılımı 

İLÇE 0-6 AY 7-12 AY 13-24 AY  24 AY ve 

Üzeri 

Toplam 

DİŞİ ERKEK DİŞİ ERKEK DİŞİ ERKEK DİŞİ ERKEK 

BOĞAZLIYAN 1,43

7 

1,472 1,34

9 

1,126 2,42

4 

1,520 7,96

0 

1,125 18,316 

 

 

Yukarıdaki tablo 2014 yılı verilerine aittir. Bu tarihten sonra IPARD desteğiyle bölgede 22 

tane tesisin temelleri atılmıştır. Önümüzdeki yıllarda da aynı yatırımın devam etmesiyle 2020 

yılında Türkiye'nin en modern tesisleri yapılarak Boğazlıyan İlçesi hayvan varlığı ve ticareti 

ile Türkiye'de önemli bir pazar payına sahip olacaktır. Bu konuda tesislerin en sık yaşadığı 

sorunlar içerisinde nitelikli eleman istihdamı gelmektedir.  Bu sebeple bir çok kişi bu 

yatırımlardan vazgeçmekte, ve farklı sektörlere yatırım yapmaktadır.  

Tablo: Bitkisel üretim verileri 

 2002 2018 2019 

Üretim 

Alanı(ha

) 

Üretim Miktarı (ton) Üretim 

Alanı(ha) 

Üretim Miktarı 

(ton) 

Üretim 

Alanı(ha) 

Üretim Miktarı(ton) 

Meyve 82.440 52.185 56.529 41.592 55.851 43.506 

Sebze 99.690 217.259 32.792 73.980 28.369 64.901 

Tarla 5.502.86

0 

2.149.488 4.466.387 2.323.121 4.606.302 2.326.219 

 

BİTKİSEL ÜRETİM 

2019 tarla ürünleri verileri 

 

Ürün 

Adı 

 

Türkiye Üretimi 

(Ton) 

 

İl Üretimi 

(Ton) 

 

Türkiye Üretimi 

İçindeki Payı 

 

Şekerpancarı 

 

18.085.528 

 

1.532.100 

 

8,47% 



STRATEJİK PLAN     2021-2024 - OCTOBER 2020 71 

 

Buğday 

 

19.000.000 

 

553.601 

 

2,91% 

 

Arpa 

 

7.600.000 

 

103.813 

 

1,37% 

 

Nohut 

 

630.000 

 

68.614 

 

10,89% 

 

Patates (Diğer) 

 

4.979.824 

 

28.717 

 

0,58% 

 

Genel Toplam 

 

63.835.101 

 

2.326.219 

 

3,64% 

Kaynak TÜİK 

Tablo: Tarım ve tarıma dayalı sanayi işletme sayıları 

Konu Sayı  Konu Sayı 

Süt ve Süt Ürünleri 6 Ekmek ve ekmek çeşitleri üretimi 126 

Et ve Et Ürünleri 9 Makarna ve İrmik Üretimi - 

Su Ürünleri İşleme 0 Yumurta Paketleme 10 

Meyve-Sebze işleme- 

paketleme 

4 Dondurulmuş Gıda 1 

Hububat ve Bakliyat Üretimi 3 Hazır Yemek, Tabldot Yemek 21 

Katı ve Sıvı Bitkisel Yağ - Hazır çorba ve bulyon, puding, toz 

karışımlar, mayonez, sos vb 

- 

Şeker Üretimi (paketleme 

hariç) 

2 Kuruyemiş ve Çerezler 2 

Zeytinyağı - Baharat İşleme 1 

Konserve ve Salça - Alkolsüz İçecekler - 

Fermente ve salamura ürün 

üretimi 

- Alkollü İçecekler - 

Pastacılık Ürünleri Üretimi 54 Bal, polen, arı sütü ve temel petek üretimi ve 

ambalajlama 

1 

Nişasta ve Nişasta mamulleri - Gıda Katkı ve Aroma Maddeleri - 

Bisküvi, Çikolata, Kakaolu ve 

Benzeri 

Ürünler 

0 Gıda ile Temas Eden Maddeler 4 

Un üretimi 8 Yem 6 

Unlu mamuller üretimi 107 Diğer - 
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Kaynak: İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Küçük Sanatlar  

Yerleşim içinde küçük sanatlar sektöründe irili ufaklı birçok işletme yer almaktadır. 

Bu sektördeki canlanma ve gelişimin en önemli sebebi çevre köy ve kasabaların fazlalığı ve 

bunların ihtiyaçlarının öncelikle buradan karşılanmasıdır. Yerleşim içinde küçük sanatlar 

sektörü içinde sayılabilecek hırdavatçı, araç tamirhaneleri, doğrama atölyeleri, mobilya 

imalat, marangoz atölyeleri gibi birimler bulunmaktadır. Bu sektörde çalışanların tüm 

çalışanlar içindeki oranı % 6.84 olarak belirlenmiştir.  

Sanayi  

Boğazlıyan’da sanayi sektörünün, Kayseri iline çok yakın olması ve bu sektörün bu 

ilde oldukça gelişmiş olması sebebi ile önemli bir gelişme gösterdiği söylenemez. Bu 

sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar arasında en önemlileri yem ve un fabrikalarıdır. 

Boğazlıyan Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulmasıyla özellikle Kayseri’den yatırımcı 

çekilmesi planlanmaktadır. 357 tescil numarasıyla onaylanan Fuat Oktay Organize Sanayi 

Bölgesi’ne hali hazırda 20 büyük üretim tesisi başvurusu bulunmaktadır. 5 yıllık vadede OSB 

içi tahmini istihdam sayısı 4.000 kişidir. Mevcutta ilçe merkezinde büyük çapta Kayseri 

Şeker Fabrikası Boğazlıyan Entegre Tesisi, Base Metal Ltd. Şti., Artisan Metal Ltd. Şti., 

GEDAŞ A.Ş. ve Başyazıcıoğlu Ltd. Şti.’ye ait üretim tesisleri bulunmaktadır. Bulunan bu 

tesisler sayesinde ilçe ekonomisi diğer bölgelere nazaran daha hareketli ve daha güçlüdür. 

Ticaret  

Boğazlıyan’da ticaret kent merkezinde ve Kayseri yolu üzerinde gelişme 

göstermektedir. Toptan ticaret özellikle son dönemlerde perakende ticaretin gelişimine bağlı 

olarak gelişme eğilimi göstermektedir. Ticaret ünitelerinin arasında önemli bir çoğunluğu 

gıda maddeleri satışı yapan birimler oluşturmaktadır. Diğer ticarethanelerin çeşitliliği de 

dikkat çekici özelliklerdendir. Bunun nedeni çevre köy ve kasabalar için Boğazlıyan’ın ticari 

bir merkez konumuna gelmesidir. Büro ve mesleki hizmetler son yıllarda önemli bir gelişme 

göstermiştir. Kent içinde yer alan kahvehane sayısının çokluğu da dikkat çekici bir özelliktir. 

Bunun nedeni özellikle tarım sektöründe çalışan nüfusun zamanının büyük bir çoğunluğunu 

kahvehanelerde geçirme eğiliminde olmasıdır. Kent içinde tarım ve hayvancılık sektöründen 

sonra ikinci önemli sektörün ticaret sektörü olmasının sebebi Boğazlıyan’a bağlı köy 

sayısının fazlalığı ve bu köylerin birçok ihtiyacını Boğazlıyan’da karşılama eğilimidir. 

Ticaret sektöründe toplam 2560 kişi çalışmaktadır, ticaret sektöründe çalışanların toplam 

çalışan nüfus içindeki oranı % 31,26’dır. Yerleşimdeki ticaret türleri ve çalışan sayıları 

aşağıda verilmiştir; 
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TİCARET TÜRÜ 
İŞYERİ 

SAYISI 

ÇALIŞAN 

SAYISI 

GIDA MADDELERİ SATIŞ 480 1028 

TOPTAN TİCARET 75 290 

BÜRO ve MESLEKİ 

HİZMETLER 
98 235 

KONAKLAMA EĞLENCE 174 245 

BANKALAR 11 177 

DİĞERLERİ 220 585 

TOPLAM 1058 2560 

Tablo: Ticari İşletme Çeşitleri ve Çalışan Sayıları (Kaynak: Boğazlıyan Belediyesi 

Tarafından Yerinde Yapılan Araştırma ve Anketler) 

Cumartesi günleri kurulan hayvan pazarı sayesinde İlçe'ye Nevşehir, Kırşehir, Sivas, Çorum, 

Çankırı, Kayseri, Niğde, Adana'dan bir çok kişi gelerek, hem İlçe ekonomisine katkı 

sağlamakta, hem de hayvan alımı-satımı yapmaktadır. Böylesine büyük bir pazara sahip olan 

ilçede hayvancılığı yalnızca IPARD desteğiyle yapan işletmeler modern ve kaliteli bir şekilde 

yapmaktadır. Diğer işletmeciler ise yeteri kadar bilgi sahip olmadıkları için geleneksel 

metotlarla işlerine devam etmektedirler.   

 

Ulaştırma Sektörü 

Boğazlıyan’ın çevre köy ve yerleşimlerle olan bağlantısı minibüs ve otobüslerle 

karşılanmaktadır. Bu hizmetin sunulabilmesi için ulaştırma sektöründe çalışanların 
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oluşturduğu bir kooperatif bulunmaktadır. Kent içinde hizmet veren ticari taksi sayısı da 

nüfusa oranla oldukça yüksek sayıdadır. Kent içi ulaşımı taksilerin dışında minibüslerle 

SAĞLANMAKTADIR. Ulaştırma sektöründe toplam 345 kişinin çalışmakta olduğu ve bu 

sektörde çalışanların toplam çalışan nüfus içindeki oranının ise %4.21 olduğu tespit edilmiştir. 

 

 

Çayıralan Ormanları 
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YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER 

MEVZUAT ANALİZİ 

Odaların Görevleri 

 Odalar; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini 
kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, 
mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak 
üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve bu Kanunda yazılı hizmetler ile 
mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip 
kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. 

 

Odaların kurulması 

  Odalar illerde, Birliğin olumlu görüşü üzerine Bakanlığın kararı ile kurulur. 

 Bir ilde oda kurulabilmesi için ticaret siciline kayıtlı ve bu Kanunda belirtilen nitelikleri 
haiz en az bin tacir ve/veya sanayici  veya  deniz ticareti ile iştigal edenlerin Birliğe yazılı 
başvuruda bulunması zorunludur.  

 Müstakil sanayi odası kurulabilmesi için o ilde faaliyet gösteren sanayicilerin 
yarısından fazlasının yazılı talebi şarttır.   

 Mevcut ticaret ve sanayi odasından ayrılan sanayicilerin, Kanunda öngörülen usul ve 
esaslara uygun olmak kaydıyla, müstakil sanayi odası kurması halinde, o ildeki ticaret ve 
sanayi odası, ticaret odası adını alır. 

 Mevcut ticaret ve sanayi odasının ayrı odalar halinde kurulmasıyla,  ticaret ve sanayi 
odasına bir önceki yıl sanayiciler tarafından ödenmiş olan yıllık ve munzam aidat tutarlarının 
yarısı, sanayi odasının organ seçimlerinin kesinleşmesinden itibaren üç ay içinde yeni kurulan 
sanayi odasına devredilir. 

 Coğrafi bölge odaları kurulabilmesi;  bölge illerindeki toplam üye sayısının yarısından 
fazlasının, Birliğe yazılı müracaatı veya il oda meclislerinin ayrı ayrı üye tam sayısının üçte 
ikisinin kararıyla ve Birliğin olumlu görüşü üzerine Bakanlığın kararı ile gerçekleşir.  

 Tezgâh, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak ham madde, yarı ve tam 
mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla 
işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üretmek suretiyle katma değer 
oluşturan işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim 
teknolojisi ve yazılım üretenler en az on işçi çalıştırmak şartıyla bu Kanunun uygulanması 
bakımından sanayici sayılır. 

 Ancak;  

 a) Seri halinde hazır elbise üretmeyen terziler, fabrika halinde işletilmeyen fırınlar, 
lokantacı, elbise temizleyici ve benzerleriyle mamullerini toptan satmayıp perakende olarak 
doğrudan doğruya tüketiciye satan kunduracı, şekerci, tatlıcı gibi işletmeler,   

 b) Şehir, kasaba ve köylerdeki su temizleme, arıtma, süzme ve dağıtma tesisleri, 
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 c) İşlemek üzere, üretimleri nev’inden hariçten ham madde almamaları şartıyla, arazide 
ekim, dikim, bakım ve yetiştirme yollarıyla bitki, hayvan veya hayvan mahsullerinin, bizzat 
yetiştiricileri tarafından işlenip değerlendirilmesi işlerine tahsis edilen yerler,  

 d) Üniversiteler, meslek liseleri ve benzeri okulların üretim yapan atölye ve 
lâboratuvarları, meslek kursları ve cezaevlerindeki atölyeler gibi öğretim ve eğitim amacıyla 
işletilen yerler, 

 e) Doğrudan doğruya Milli Savunma Bakanlığı teşkilâtına bağlı olarak çalıştırılan 
askerî sanayi müesseseleri,  

 Sanayici sayılmazlar. 

 Deniz ticaret odası kurmak için, ticaret siciline kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerden;  

 a) Gemi sahipleri, donatanlar ve donatma iştirakleri, gemi işletenler, 

 b) Gemi acenteleri, 

 c) Gemi alım satım, navlun komisyoncuları, forvarderler, 

 d) Stivedor ve puantaj firmaları, 

 e) Gemi klas müesseseleri, deniz sigorta müesseseleri ve acenteleri ile deniz ekspertiz 
kuruluşları ve sürveyörleri, 

 f) Deniz malzemesi, kumanyacılar ve deniz sanayi malzemesi alım satımı yapan 
firmalar, gemi akaryakıt ikmal ve sağlama işiyle uğraşan firmalar, 

 g) Marina ve liman işletme firmaları, 

 h) Balıkçılıkla ilgili gemi işleten firmalar, 

 ı) Yat turizmi, balıkçı gemiciliği, kafes balıkçılığı, denizaltı su hizmetleri, gezinti 
tekneleri, kruvaziyer turizmi, dip kaynakları ve deniz kumcuları, denizde atık ve çevre 
temizliği ile uğraşan firmalar, gemi ve yat inşa ve yan sanayi firmaları, su üstü ve su altı 
deniz sporları ile uğraşan firmalar, 

 Başvuruda bulunabilirler. Ancak, başvuru sahiplerinin en az yüzde onunun gemi sahibi 
olması gerekir. 

Odaların kuruluş ve çalışma alanları 

 Odaların kuruluş ve çalışma alanları, il sınırlarıdır. Kuruluş ve çalışma alanları içinde 
aynı unvanda başka bir oda kurulamaz.  

 Odaların çalışma alanları, çevre illeri de kapsayacak şekilde ve o illerde ilgili oda 
kuruluncaya kadar geçerli olmak üzere, Birlik Yönetim Kurulu tarafından genişletilebilir 
veya daraltılabilir.  

Oda şubeleri 

 İlçenin bulunduğu ilde kurulu oda nev’inden olmak şartıyla, bir ilçede faaliyet gösteren 
tacir ve/veya sanayici sayısı bini aştığı takdirde ticaret ve sanayi odası şubesi veya ticaret 
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odası şubesi, faaliyet gösteren sanayici sayısı ikiyüzelliyi aştığı takdirde sanayi odası şubesi; 
faaliyet gösteren deniz taciri sayısı yüzü aştığı takdirde deniz ticaret odası şubesi, ilgili oda 
yönetim kurulunun teklifi ve meclislerinin kararı ile kurulur.  

 Bölge odaları kapsadıkları illerde şube kurabilirler. Bölge odasının kurulması ile kurucu 
il odaları şube haline dönüşür. İlçe odaları, meclislerinin üye tam sayısının üçte ikisinin 
kararıyla il odasının şubesine dönüşebilirler.  

 Şubelerde, o ilçede faaliyet gösteren tacir veya sanayici üyeler arasından yargı 
gözetiminde yapılacak seçimle en az on kişilik meclis oluşturulur. Meclis üyeleri kendi 
aralarından bir başkan ile bir başkan yardımcısı ve beş kişiden oluşan yönetim kurulu 
üyelerini seçer. Aynı sayıda yedek üyeler seçilir. Yönetim, kendi arasından bir şube başkanı 
ve başkan yardımcısı ile bir sayman belirler.  

 Odalar, yönetim kurulunun teklifi ve meclislerinin onayıyla bazı yetkilerini şube 
meclisine devredebilir.  

 Şubelerin kuruluş ve işleyişi, bütçeleri, odaların görevlerinden hangilerinin şubeler 
tarafından yerine getirileceği ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Birlikçe hazırlanacak 
yönetmelikle düzenlenir.  

Oda temsilcilikleri 

 Oda şubesi bulunmayan ilçelerde, beldelerde ve endüstri bölgeleri ile organize sanayi 
bölgelerinde oda yönetim kurulunun teklifi ve meclis kararı ile oda temsilciliği kurulabilir.  

 Oda temsilciliği, faaliyet gösteren ve oda yönetim kurulu kararı ile belirlenen bir üye 
veya oda personeli tarafından yerine getirilir. Oda temsilcisine yardımcı olmak üzere ihtiyaç 
duyulacak personel, yetkileri belirlenerek oda yönetim kurulu tarafından atanır.  

 Oda temsilcilerine verilecek görev ve yetkiler, Birlikçe hazırlanacak yönetmelikle 
düzenlenir.  

 Odalar, çalışma alanları dışındaki yerlerde şube, temsilcilik ve benzeri birimler 
açamazlar.  

Odalara kayıt zorunluluğu 

 Ticaret siciline kayıtlı tacirler ve 5 inci maddeye göre sanayici ve deniz taciri sıfatını 
haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerdeki 
odaya kaydolmak zorundadırlar. Meslek gruplarına göre yapılacak üye kayıtları, elektronik 
ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde düzenlenen ortak veri tabanında güncel olarak tutulur.  

 Bir merkeze bağlı olduğu halde, ister merkezin bulunduğu odanın, ister başka odanın 
çalışma alanı içinde olan müstakil sermayesi ve müstakil muhasebesi bulunan ve/veya 
muhasebesi merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi bulunmadığı halde kendi başına sınaî 
faaliyet ve ticarî muamele yapan yerler  ve satış mağazaları bu Kanunun uygulanması 
bakımından şube sayılır. 

 Sanayi odası kurulan illerde sanayiciler, sanayi odasına kaydolmakla ticaret odasına 
kaydolma yükümlülüğünü de yerine getirmiş olurlar. Sanayi işletmesi sahiplerinin, sınaî 
nitelikli işlerinin gereği olarak meşgul oldukları ticaret işleri bunların sanayici vasfını ortadan 
kaldırmaz; bunlar isterlerse ticaret odasına da kaydolabilirler. 

 Sanayiciler, kendi sanayi ürünlerini satmak üzere birden fazla satış yeri açtıkları 
takdirde, fazlası için satış yerlerinin bulunduğu ticaret ve sanayi veya ticaret odasına da 
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kaydolmak zorunda oldukları gibi; kendi sanayi ürünlerinin satışı dışında başka ticarî işlerle 
uğraştıkları takdirde, ticaret ve sanayi veya ticaret odasına da kaydolmakla yükümlüdürler.  

 Sermayesinin tamamı Devlete ve özel idarelere veya belediyelere veya bunların 
ortaklığına ait olan iktisadî müesseselerle bunların şubeleri, özel kanun veya sözleşme ile 
kurulmuş olup, Devletin ve özel idarelerin veya belediyenin iştiraki bulunan tüzel kişiliği 
haiz müesseseler veya bunların şubeleri ve fabrikaları, bulundukları ildeki odalara kaydolmak 
zorundadırlar. 

 Ticaret siciline kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerden 5 inci maddede belirtilen deniz tacirleri 
ile beşinci fıkra hükmünde belirtilenlerden deniz ticaretiyle uğraşanlar, bulundukları ildeki 
deniz ticaret odasına kaydolmak zorundadırlar. Bu kapsamda sayılanlar, deniz ticaret odasına 
kaydolmakla diğer odalara kaydolma yükümlülüğünü de yerine getirmiş sayılırlar. Ancak, bu 
kapsamdakiler, deniz ticaret odasına kaydolmasını gerektiren faaliyetler dışında başka işlerle 
de uğraştığı takdirde, ayrıca ilgili odaya da kaydolmak zorundadır. 

 Odalara kaydı zorunlu olan gerçek ve tüzel kişilerle bunların şubeleri, kamu kurumu 
niteliğindeki başka meslek kuruluşlarına, birlik ve teşekküllere üye olmaya ve aidat ödemeye 
mecbur tutulamaz.  

 Bu maddede düzenlenen kayıt zorunluluğunu bir ay içinde yerine getirmeyenler, odalar 
tarafından re’sen kaydedilir ve durum kendilerine tebliğ edilir. 

  

Değişikliklerin bildirilmesi 

 Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret 
Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay 
içinde, kayıtlı oldukları odalara bildirmek zorundadır. Ticaret siciline tescili zorunlu olup da 
yasal şekil ve sürede tescil ettirilmemiş olan bir hususu haber alan ilgili oda, bu yasal 
zorunluluğu yerine getirmeyenlerin durumlarını gerekli sicil değişikliklerinin yapılması için 
ilgili ticaret sicil memurluğuna bildirir. Ticaret sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli 
işlemleri yapmakla yükümlüdür. 

 İçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit 
edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, oda yönetim kurulu 
kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir; aidat tahakkukları durdurulur. Bu 
fıkra hükmünün gereğinin her yılın ocak ayı içinde yerine getirilmesinden oda yönetim 
kurulu sorumludur. 

 Yukarıdaki fıkrada anılan oda yönetim kurulu kararını takip eden yılbaşından itibaren 
iki yıl içinde, ilgilinin üyesi bulunduğu odaya müracaatla adres ve durumunu bildirmemesi 
halinde, oda yönetim kurulunun teklifi ve meclis kararıyla ticaret sicil kaydının re’sen 
silinmesi için ticaret sicil memurluğuna ihbarda bulunulur. İhbarı takip eden ayın ilk günü 
itibarıyla oda kaydı silinmiş sayılır. Bu süre içerisinde durumunu bildiren üyelerin aidat 
tahakkukları başlatılır. Ancak bu durumda olanlar tüm aidat borçlarını ödemedikçe seçmen 
listelerine tekrar kaydedilemezler. 

 Ticaret sicilinden re’sen veya işin bırakılması halinde üyenin talebi üzerine kayıt 
silinmesine ilişkin ilânlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ücretsiz olarak yayımlanır.  

 Sanayici vasfını yitirdikleri, başvuru üzerine veya re’sen tespit olunan sanayi odası 
üyelerinin sanayi odasından kayıtları silinir. Ancak bunlardan ticaret odasına kayıtlı 
olmayanların ticarî faaliyetlerinin devam etmesi halinde durum, re’sen kayıtlarının yapılması 
için ilgili ticaret odasına bildirilir. 
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 Ticaret odasına kayıtlı iken sonradan sanayicilik vasfını kazanan üyelerin tacirlik sıfatı 
devam ediyorsa, kaydı silinmeden; etmiyorsa, kaydı re’sen silinerek, sanayi odasına üye 
kaydı yapılmak üzere durum değişikliğine ilişkin bildirim ticaret odasınca en geç otuz gün 
içinde ilgili sanayi odasına bildirilir. 

Odalarda ehliyet, temsil ve imza yetkisi 

 Odalar, taşınır ve taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, 
ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, sosyal faaliyetleri desteklemeye, özendirmeye, 
bağış ve yardımlarda bulunmaya, okul ve derslik yapmaya, burs vermeye, bu Kanun 
hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya ve 
benzeri hukukî işlemler yapmaya yetkilidirler. 

 Odanın hukukî temsilcisi yönetim kurulu başkanıdır.  

 Odayı, yönetim kurulu başkanı ile en az bir yönetim kurulu üyesinin veya genel 
sekreterin ortak imzaları bağlar. 

Odaların görevleri 

 Odaların görevleri şunlardır: 

 a) Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve 
sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak. 

 b) Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, 
ilgili kanunlar çerçevesinde resmî makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle 
üyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi, başvuruları durumunda 
kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak, elektronik ticaret ve 
internet ağları konusunda üyelerine yol gösterecek girişimlerde bulunmak, bu konularda 
gerekli alt yapıyı kurmak ve işletmek. 

 c) Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadî, 
ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak, başlıca maddelerin piyasa 
fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla yaymak. 

 d) 26 ncı maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. 

 e) Meslek faaliyetlerine ait konularda resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda 
bulunmak; üyelerinin tamamının veya  bir kesiminin meslekî menfaati olduğu takdirde meclis 
kararı ile bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak. 

 f) Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit  etmek, 
Bakanlığın onayına sunmak ve  ilân etmek. 

 g) Üyeleri tarafından uyulması zorunlu meslekî karar almak. 

 h) Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak. 

 ı) Gerektiğinde 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 125 inci maddesinde 
sayılan mal ve hizmetlerin azamî fiyat tarifelerini, kendi üyeleri için,  Bakanlıkça çıkarılacak 
yönetmeliğe uygun olarak tespit etmek ve onaylamak. 

 j) Deniz ticaretinin kamu yararına, millî ulaştırma ve deniz ticareti politikasına uygun 
şekilde gelişmesine çalışmak. 
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 k) Millî ve milletlerarası deniz ticaretine ait incelemeler yapmak ve bu konudaki 
bilgileri sağlamak, Türkiye limanları arası ve yurt dışı navlun, acente komisyonu ve ücretleri 
ile liman masrafları gibi bilgileri toplamak ve bunları  mümkün olan vasıtalarla en seri 
şekilde yaymak, dünya deniz ticaretindeki en son gelişmeleri izlemek, istatistikler tutmak ve 
bunları ilgililere duyurmak. 

 l) Deniz ticaretine ait ticarî örf, teamül ve uygulamaları tespit ve ilân etmek, navlun 
anlaşmaları, konişmento ve benzeri evraka ait tip formları hazırlamak. 

 m) Yabancı gemi sahip ve donatanları ile denizcilikle ilgili müesseselere Türkiye 
limanlarının imkânları, çalışma şekilleri, tarifeleri ve liman masrafları hakkında bilgi vermek 
ve onlardan benzeri bilgileri sağlamak. 

 n) Deniz ticareti ile ilgili milletlerarası kuruluşlara üye olmak ve delege bulundurmak. 

 o) İlgililerin talebi üzerine deniz ticareti ile ilgili ihtilaflarda hakemlik yapmak. 

 p) Deniz acenteliği hizmet ücret tarifelerini hazırlamak ve Bakanlığın onayına sunmak. 

 r) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça 
verilecek görevleri yapmak. 

 s) Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına 
ilişkin belgeleri saklamak ve bunları Birliğe talep halinde bildirmek. 

 t) Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu 
Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde odalara tevdii halinde bu 
işleri yürütmek. 

 u) Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri 
yapmak. 

 v) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte 
bulunmak. 

 y) Üyeleri hakkındaki tüketici şikâyetlerini incelemek ve kuruluş amaçları 
doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak. 

 z) Ticaret ve sanayi odalarınca, odalar ayrı olan illerde ise sanayi odalarınca sanayiciler 
için kapasite raporları düzenlemek. 

 Odalar, bunlardan başka mevzuat hükümleri çerçevesinde;  

 a) Ticaret mallarının niteliklerinin belirlenmesine yönelik lâboratuvarlar kurmak veya 
bunlara iştirak etmek, uluslararası kalibrasyon, test ölçme lâboratuvarı kurmak veya iştirak 
etmek, belgelendirme hizmetleri sunmak, 

 b) Milli Eğitim Bakanlığının izin ve denetiminde ticaret, denizcilik ve sanayi ile ilgili 
kursları açmak, açılan kurslara yardımda bulunmak, yurt içinde ve dışında ihtiyaç duyulan 
alanlar için öğrenci okutmak ve stajyer bulundurmak; meslekî ve teknik eğitim ve öğretimi 
geliştirme ve yönlendirme çalışmaları yapmak, kendi üyelerinin işyerleriyle sınırlı olmak 
üzere, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamına alınmamış meslek dallarında bu 
uygulamaya ilişkin belgeleri düzenlemek, 
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 c) İlgililerin talebi halinde, ticarî ve sınaî ihtilaflarda hakem olmak, tahkim kurulları 
oluşturmak, 

 d) Açılmış veya açılacak olan sergiler, panayırlar, umumi mağazalar, depolar, müzeler 
ve kütüphanelere katılmak, 

 e) Yetkili bakanlıkça uygun görülen alanlarda sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, 
organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar, teknoloji merkezleri 
kurmak ve yönetmek; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu çerçevesinde serbest bölge 
kurucu ve işleticisi veya işleticisi olmak, antrepo işletmek ve fuar alanları, kongre merkezleri 
ile ticaret merkezleri kurmak, işletmek veya kurulmuş olanlara iştirak etmek, 

 Görevlerini de yaparlar. 

 

 

 

      Çandır  
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İÇ ÇEVRE ANALİZİ 

Oda Hizmetlerinin ve Kurumsal Kapasitelerinin Değerlendirilmesi 

Durum Analizinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için, Odanın Kurum Kültürü yani, 

“Hizmet” ve “Kurumsal” kapasitesinin doğru biçimde tespit edilmesi kritik önem arz 

etmektedir. Bu tespitler yapılırken; uluslararası düzeyde “Çağdaş Odacılığın” yegâne kanıtı 

niteliğinde olan, TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Kılavuzu, referans doküman olarak ele 

alınmıştır. 

Van Ticaret ve Sanayi Odası’nda tüm faaliyetler iki ana süreç altında toplanmıştır. Bunlar: 

“Hizmetler” ve bu hizmetlerin sağlıklı biçimde yerine getirilebilmesinde önemli rolü olan 

“Destek Faaliyetleri” dir. Oda’da, üyeye sunulan “Hizmetler”in tümü, karakteristik olarak iki 

başlık altında toplanmıştır. Birincisi; Kanun ve Yönetmeliklerle Odalara verilmiş ve “Kamu” 

adına yerine getirilen görevler olup; bu görevlerin ifası aşamasında, kanun ve yönetmelik 

dışında, Oda’nın herhangi bir inisiyatif kullanması söz konusu olamamaktadır. Oda bu 

konuda ancak, mevzuata aykırı olmayacak biçimde, işlemleri hızlandırma mahiyetinde bazı 

önlemler alabilmektedir. Oda bu durumda sadece “uygulayıcı” (operatör) konumunda 

olduğundan, bu karakteristikteki hizmetler “Operasyonel Hizmetler” olarak 

nitelendirilebilmektedir. 

İkincisi; Oda’nın misyonu gereği, “Kamu” adına yürüttüğü hizmetlerinin dışında, üyelerinin 

ihtiyaç ve beklentilerine, çağın gereklerine uygun biçimde, cevap verebileceği türde hizmetler 

olup; gerçek anlamda çağdaş odacılık faaliyetleri olarak nitelendirilmektedir. Bu tarz 

hizmetler, “üye memnuniyetini” yönetim anlayışının merkezine yerleştirmiş kurumların, 

üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik olarak sunduğu hizmetler olup; 

zaman, mekân ve tercihlere göre farklılıklar göstereceğin- den, bu farklılıklara karşılık, 

kurum tarafından yeni hizmet tarzlarının (taktiklerin) geliştirilmesi gerekmektedir. Oda’da bu 

nitelikteki hizmetler “Taktik Hizmetler” olarak adlandırılmaktadır. 

“Destek Faaliyetleri” ise, Oda’nın üyelerine sunduğu hizmetlerin, kesintisiz ve kaliteli 

biçimde gerçekleştirilmesini sağlayacak; “yönetimsel kararların alınması”, “örgütlenme 

biçimin düzenlenmesi” ve “tüm faaliyetlerin planlanması” gibi konuları içermektedir. İdari ve 

Mali işler adı altında tüm kurumlarda uzun yıllardır yürütülen “Klasik Destek Faaliyetleri”nin 

yanı sıra, günümüzde; “Toplam Kalite Yönetimi”, “Proje Geliştirme”, “Araştırma Geliştirme” 

ve “Kurumsal Yönetişim” gibi konuların içerildiği “Stratejik Destek Faaliyetleri” olarak 

adlandırılabilecek faaliyetler, özellikle çağdaş yönetim anlayışı içerisinde, çok önemli rol 

oynamaktadır. Bu yaklaşımla; Oda’daki “Destek Faaliyetleri”; İlki, “Stratejik Destek 

Faaliyetleri”, İkincisi de, “Klasik Destek Faaliyetleri” olmak üzere iki grup altında 

toplanmıştır. 
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Ana Süreç Süreç Faaliyet 

H
iz

m
et
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Operasyonel Hizmetler 

Ticaret Sicili/Tescil-İlan 

Oda Sicili 

“Kıymetli Evrak” Satışı ve “Belge” Hazırlama-

Onaylama 

Taktik Hizmetler 

Üyeler Arası İletişim Ağı 

Politika Geliştirme ve Üyeleri Temsil 

İş Geliştirme, Eğitim, Bilgi, Danışmanlık ve 

Destek  

Uluslararası Ticaret 

Sosyal Sorumluluk 

D
es

te
k

 F
a
a
li

y
et

le
ri

 

Stratejik Destek 

Faaliyetleri 

Çağdaş Yönetim (Kurumsal Yönetişim, 

Kurumsallaşma, ISO 9001, TOBB Oda/Borsa 

Akreditasyon  Sistemi) 

Araştırma&Geliştirme 

Planlama ve Kaynakların Yönetimi 

Tanıtım/Haberleşme ve Yayınların Yönetimi 

Bilişim Teknolojileri Yönetimi 

Üye İlişkileri Yönetimi 

Proje Geliştirme ve Yönetimi 

Klasik Destek 

Faaliyetleri 

Bilgi İşlem/Teknik Destek 

Mali İşler 

İdari İşler 

 

 

 

             Yenifakılı 
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Kurum İçi Analiz 

 

ODAMIZ YÖNETİM ORGANLARI 

Meslek Komiteleri 

Meslek Komitelerinin Kuruluşu 

Meslek Komiteleri, meslek gruplarınca yargı gözetiminde dört yıl için seçilecek 5, 7, 9 ve 11 

kişiden oluşur.  Ayrıca; aynı sayıda yedek üye seçilir. 

19.1.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri hakkındaki Yönetmeliğin 9.’uncu maddesine  göre: 

Meslek Komiteleri, üye sayısı 100-5000 olan odalarda; 50-150 üyeli meslek gruplarında beş 

kişiden, 151 ve daha fazla üyeli meslek gruplarında yedi kişiden oluşur. 

Yine aynı Yönetmelik maddesine göre: Meslek Komiteleri, üye sayısı 5001–10.000 arasında 

olan odalarda; 100-200 üyeli meslek gruplarında beş kişiden, 201 ve daha fazla üyeli meslek 

gruplarında yedi kişiden oluşur. 

Meslek komiteleri, üyelerinin seçiminin kesinleşmesinden itibaren üç (3) gün  içinde Genel 

Sekreterin çağrısı üzerine en yaşlı üyenin başkanlığında yapacağı ilk toplantıda yargı 

gözetiminde olmaksızın kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan ve bir başkan 
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yardımcısı gizli oy ve açık tasnif usulüyle seçer. Meclis üyeliğine seçilenler, meslek komitesi 

başkan ve yardımcılığına seçilebilir. 

Meslek komitesi üyeliğine seçilen tüzel kişiler, meslek komitesi üyeliği seçimlerinin 

kesinleşmesinden itibaren bir (1) gün içinde meslek komitesi üyeliğinde tüzel kişiyi temsil 

edecek gerçek kişinin ismini odaya bildirir. Bu süre içinde bildirimin yapılmaması halinde, 

meslek komitesi üyeliği seçimlerinde oy kullanan tüzel kişinin gerçek kişi temsilcisi, meslek 

komitesi başkan ve yardımcılığı seçiminde oy kullanamaz. 

Meslek Komitelerinin seçimi, Kanun’da yazılı usul ve esaslara göre gizli oyla ve yargı 

gözetimi altında yapılır. Meslek Komitelerine seçilen hakiki şahıslar bizzat kendileri, hükmi 

şahıslar ise; ana sözleşmeleri gereğince şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili 

sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası, genel müdür yardımcısı, 

birim müdürü ve şube müdürü seviyesinde üst düzey yöneticisi olmaları ve bu durumun 

seçimden en az altı ay öncesini kapsaması şartını yani seçilme yeterliliğini taşıyan başka 

gerçek kişiler de temsil edebilir. 

Temsilci, şirketinde temsil ve ilzam yetkisini muhafaza ettiği sürece Oda’daki temsilcilik 

görevi bir seçim devresi için devam eder. Bir tüzel kişinin hem meslek komitesine, hem de 

meclis üyeliğine seçilmesi halinde, tüzel kişiyi meslek komitesinde ve mecliste aynı gerçek 

kişi temsil eder. 

 Meslek Komitelerinde meydana gelecek değişiklikler, Oda Genel Sekreterliği tarafından 

Birliğe bildirilir. 

Oda meslek komitesi veya meclis üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek 

kişi temsilcileri aynı faaliyet alanı içinde bulunan başka bir oda veya borsanın meslek 

komitesi veya meclisinde görev alamaz. 

Meslek Komitelerinin Görevleri 

 Meslek Komitelerinin görevleri şunlardır: 

a) Meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri 

görüşülmek üzere yönetim kuruluna teklif etmek. 

b) Meslek komitesiyle ilgili olarak meclis gündeminde yer alan konularda başkan, 

başkan yardımcısı veya uygun görülen üyelerin, oy kullanmamak üzere meclis toplantısına 

katılmasına karar vermek. 

c) Mesleklerine ait işler hakkında, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi istenmesi 

halinde, bu konuda araştırma yapmak ve istemi cevaplandırmak. 
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d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

Oda Meclisi 

Oda Meclisi, Oda’nın en yüksek karar ve denetleme organı olup, meslek gruplarınca yargı 

gözetiminde dört yıl için seçilen üyelerden oluşur. Meslek komiteleri beş kişiden oluşan 

gruplarda ikişer, yedi kişiden oluşan gruplarda üçer, dokuz kişiden oluşan gruplarda dörder, 

onbir kişiden oluşan gruplarda beşer meclis üyesi seçilir. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. 

Meclisin Görev ve Yetkileri 

Meclisin görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Oda yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek. 

b) Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurulu delegelerini seçmek. 

c) Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak. 

d) Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak. 

e) Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek. 

f) Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak. 

g) Üyeleri arasında veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu 

sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri kurmak, 

mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak. 

h) Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları karara 

bağlamak. 

ı)  Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek,  

sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak. 

 j) Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, 

kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve 

vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar vermek. 

k) Oda iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak. 

l) Yönetim kurulunca odaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin 

olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak. 



STRATEJİK PLAN     2021-2024 - OCTOBER 2020 87 

m) Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak. 

n) Yurt içi ve yurt dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine 

delege göndermek. 

o) Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve 

odaya olan aidat borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi, iradesi dışında 

meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat 

borçlarının ve gecikme zamlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile oda veya üyeler 

adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara 

bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek. 

p) Oda çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere 

meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek. 

r)  İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

Meclis Başkanının Görev ve Yetkileri 

Meclis Başkanı’nın görev ve yetkileri şunlardır. 

a) Protokolde Oda’yı temsil etmek, 

b) Oda Meclisi’ni sevk ve idare etmek, Meclis toplantılarını yönetmek. 

c) Oda Meclisi’nin gündemini hazırlamak, toplantı günlerini ve saatlerini tespit etmek. 

d) Oda Meclisi’ni toplantıya davet etmek. 

e) Tutanakların sıhhatli olarak düzenlenmesini sağlamak, 

f) Meclis tarafından alınan kararların uygulanmasını kontrol ve takip etmek. 

g) Oylamaya iştirak etmemek ve huzur hakkı almamak şartı ile Yönetim Kurulu 

toplantılarına katılmak. 

h) Mecliste görüşülecek konuları önceden ihtisas komisyonlarına havale etmek ve 

gerektiğinde konu hakkında Yönetim Kurulu’na da bilgi vermek. 

Meclis Başkanı’nın bulunmadığı zamanlarda Meclis Başkan Vekilleri sıra ile Meclise 

başkanlık ederler. Başkana ait bütün görevleri yaparlar ve yetkilerini kullanırlar. Başkan 

vekillerinin de bulunmadığı zamanlarda toplantıya, katılan en yaşlı üye başkanlık eder. 
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Yönetim Kurulu 

Oda Yönetim Kurulu, Oda’nın en yüksek icra organı olup, Meclis üyeleri arasından yargı 

gözleminde dört yıl için seçilen, meclis üye sayısı kırk ve daha fazla olanlarda onbir kişiden 

oluşur. 

Meclis, seçimlerinin kesinleşmesini takip eden en geç iki (2) gün içinde kendi üyeleri 

arasından oda yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulunun 7 asil ve 7 yedek üyesini aynı 

listede seçer. 

Bu seçimde kullanılacak oy pusulalarına, yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulunun asil 

ve yedek üyelerinin isimlerinin birlikte yazılması zorunludur. Kanunun 96.’ncı maddesinin 

son fıkrası uyarınca yönetim kurulu başkanı yedeği seçimi yapılmaz. Yönetim kurulu 

başkanlığı görevinin herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda organ seçimlerinde en çok 

oy almış yedek yönetim kurulu üyesi Asil üyeliğine getirilerek oda yönetim kurulu tarafından 

bir ay içinde, yönetim kurulu üyeleri arasından bir kişi gizli oy ve açık tasnif usulü ile kalan 

süreyi tamamlamak üzere yönetim kurulu başkanı seçilir. Seçimlere kadar en yaşlı başkan 

yardımcısı geçici olarak görev yapar. 

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri 

Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır. 

a) Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde oda işlerini yürütmek. 

b) Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları oda meclisine 

sunmak. 

c) Aylık hesap raporunu oda meclisinin incelemesi ve onayına sunmak. 

d) Oda personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve 

nakillerine karar vermek. 

e) Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, bu Kanun uyarınca verilen 

disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak. 

f) Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise 

sunmak. 

g) Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek. 

h) Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınaî durumu hakkında yıllık 

rapor hazırlayıp meclise sunmak. 
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ı)  Hazırladığı oda iç yönergesini meclise sunmak. 

 j) Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalışma alanı içindeki ticarî ve 

sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak ve meclisçe belirlenen maddelerin piyasa 

fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek. 

k) Oda personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen esas ve 

usuller çerçevesinde karara bağlamak. 

l) Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini 

ödüllendirmek. 

m) Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, 

bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak. 

n) Hakem veya hakem heyeti seçmek. 

o) Bu Kanunla ve sair mevzuatla odalara verilen ve özel olarak başka bir organa 

bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek. 

Yönetim Kurulu Başkanının Görev ve Yetkileri 

Yönetim Kurulu Başkanının Görev ve yetkileri şunlardır. 

a) Oda’yı hukuki bakımdan temsil etmek, 

b) Kanun, Tüzük ve yönetmeliklerle verilen görevleri yapmak ve uygulanmasını 

sağlamak, 

c) Yönetim Kurulu’nu olağan ve olağanüstü toplantıya davet etmek, 

d) Yönetim Kurulu toplantıları için gündem hazırlanması hususunda talimat vermek, 

e) Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek, müzakereleri idare etmek, 

f) Tutanakların sıhhatli olarak tanzimini sağlamak, 

g) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların yerine getirilip,  getirilmediğini  kontrol  

ve  takip etmek, 

h) Mevzuat hükümleri gereğince verilen görevlerle ilgili diğer yetkileri kullanarak 

Oda’nın sevk ve idaresini sağlamak. 
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Oda Disiplin Kurulu 

Kuruluş 

Disiplin kurulu, meclis tarafından odaya kayıtlı olanlar arasından yargı gözetiminde ve gizli 

oyla dört yıl için seçilen altı üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üye seçilir. Tüzel kişiler 

disiplin kurulu üyeliğine tüzel kişi olarak seçilir. Meclis üyeliğine seçilenler  disiplin kurulu 

üyeliğine seçilemez. 

Disiplin kurulu üyeliğine seçilebilmek için, 19.01.2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ  

Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen seçilme yeterliliklerinin 

yanında daha önce herhangi bir disiplin veya para cezası almamış olmak ve en az lise ve 

dengi okul mezunu olmak gerekir. Tüzel kişilerin disiplin kurulu üyeliğine seçilebilmesi için 

gerçek kişi temsilcisinin bu fıkrada belirtilen şartları haiz olması gerekir. 

Disiplin kurulu asil ve yedek üyeliğine seçilenler, seçimlerin kesinleşmesini müteakip on beş 

gün içinde oda genel sekreterliğince yapılacak tebligat üzerine öğrenim durumlarını tevsik 

eden belgeyi tebellüğ tarihinden itibaren otuz gün içinde oda genel sekreterliğine evrak kayıt 

numarası almak suretiyle ibraz etmek zorundadır. Bu belgenin süresi içinde ibraz edilmemesi 

halinde üyenin  disiplin  kurulu  asil veya yedek üyeliği kendiliğinden sona erer. 

Bu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca üyelere yapılacak tebligatta, öğrenim durumunu tevsik 

eden belgenin süresinde teslim edilmemesi halinde, üyenin disiplin kurulu asil veya  yedek  

üyeliğinin kendiliğinden sona ereceği belirtilir. 

Disiplin kurulu asil ve yedek üyelerince ibraz edilen öğrenim  durumunu  gösterir  belgeler 

ile bu üyelerin daha önceden disiplin veya para cezası alıp almadığı hususu oda genel 

sekreterliğince incelenir. 

Seçilme yeterliliği bulunmadığı anlaşılanların disiplin kurulu asil veya yedek üyeliği 

kendiliğinden  sona erer. 

Tüzel kişilerin temsilcisi gerçek kişiler temsil yetkisini kaybettiği takdirde, temsil ettiği tüzel 

kişinin disiplin kurulu üyeliği son bulur. 

Disiplin kurulu, üyelerinin seçiminin kesinleşmesinden itibaren oda genel sekreterinin çağrısı 

üzerine en yaşlı üyenin başkanlığında yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasından yargı 

gözetiminde olmaksızın dört yıl için gizli oy ve açık tasnif usulüyle bir başkan seçer. 

Başkanın bulunmadığı zamanlarda, disiplin kuruluna en yaşlı kurul üyesi başkanlık eder. 
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Oda Disiplin Kurulunun Görevleri 

Oda disiplin kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Odaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını bu Kanunda ve ilgili mevzuatta 

öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek. 

b) Meclise, odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek. 

 Disiplin Kurulu Başkanının görevleri 

Disiplin Kurulu Başkanının görevleri şunlardır: 

a) Oda Disiplin Kurulunu sevk ve idare etmek, Disiplin Kurulu toplantılarını yönetmek, 

b) Disiplin Kurulu toplantısının gündemini hazırlamak, toplantı günleri ve saatlerini 

tespit 

c) Oda Disiplin Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek, 

d) Oda Disiplin Kurulu toplantı tutanaklarının düzenli olarak tutulmasını sağlamak, 

e) Oda Disiplin Kurulunca alınan kararların uygulanmasını kontrol ve takip etmek, 

f) Disiplin Kurulu Başkanının bulunmadığı durumlarda Disiplin Kuruluna  en  yaşlı    

üye başkanlık eder. 

g) Oda Muamelat Yönetmeliğinin 25. maddesi gereği toplantılara katılmayıp görevi sona 

erenlerin ve yedek üyenin çağrılmasını sağlamak. 

Hesapları İnceleme Komisyonu 

Görevi; Oda Meclisine sunulan bütçe tasarısı, aylık mizan, kesin hesabı, bütçenin bir 

faslından diğer faslına aktarma tekliflerini tetkik etmek,  kayıt  ücreti  ve  yıllık  aidat 

tarifeleri ile hizmetler  karşılığında  alınacak  ücret  tarifelerini  ve  tadillerini  incelemek  ve 

Oda Meclis Başkanlığı tarafından havale  edilen  işleri  tetkik  etmektir.  Komisyon,  

kendisine sunulan tasarı ve hesapları meclis başkanının belirleyeceği süre içinde inceleyerek 

görüşünü bir  rapor  halinde  düzenler  ve meclise sunar. 

Hesapları İnceleme Komisyonu her ay toplanır. 

Genel sekreter veya hizmet birimi yetkilileri komisyona yardımcı olmakla yükümlüdür. 
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MECLİS KURULU 

 

     YÖNETİM KURULU 
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Odamız Birimleri 

1- Genel Sekreterlik 

2- Akreditasyon/KYS-Dış Ticaret 

3- Ticaret Sicil Müdürlüğü 

4- Muhasebe 

5- Muamelat ve Tahsilat  

6- Arge ve Proje  

7-Basın-Yayın 

8- Yardımcı Hizmetler 

Genel Sekreter  

Görev ve Sorumluluklar 

1. Kendisine bağlı bölümlerin görevlerini yürütmesini ve koordineli çalışmasını sağlamak; 

Ayrıca faaliyetlerindeki performans kriterlerinin kontrolünü yapmak ve üst yöneticisine 

geri bildirimde bulunmak.  

2. Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası fonksiyonel ve operasyonel stratejileri, kalite 

politikası, yönetmelik, prosedür, yazılı ve sözlü talimatlara ve uyarılara uymak ve 

uyulmasını sağlamak.  

3. Hata ve uygunsuzluklara yönelik tespitleri yapmak ve çözümüne yönelik önerilerde 

bulunmak  

4. Sorumlu olduğu personelin görevi ile ilgili geliştirme önerisinde bulunmak ve onları bu 

yönde temsil etmek.  

5. Ekibinin motivasyonunu yüksek tutmak, önerilerini dinlemek, uygun gördüklerini onay 

alarak uygulamak.  

6. Kendisi ve personelinin kullanımı için tahsis edilen araç, ekipman ve malzemelerin 

uygun kullanımını ve devamlı faal durumda bulundurulmalarını sağlamak.  

7. Odanın koymuş olduğu kurallara riayet etmek ve bu kuralları çalışmaları esnasında 

uygulamak.  

8. Yönetim Kurulunun vereceği diğer görev ve talimatları gerçekleştirmek.  
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9. Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası’nı en iyi şekilde temsil etmek. 

10. Yönetim Temsilcisinden gelen talepleri Yönetim Kuruluna sunmak. 

11. Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odasındaki bölümlerin aylık faaliyetlerini istatistiksel 

verilerle hazırlatmak ve kontrol etmek. 

12. Odanın idari ve yazı işlerini düzenlemek ve yönetmek. 

13. Oda bütçesini hazırlatmak ve yönetim kuruluna sunmak. 

14. Personelin özlük işlerine ilişkin kayıtların ve sicillerin düzenli olarak tutulmasını ve 

saklanmasını sağlamak. 

15. Yönetim kurulunca devredilen yetkileri kullanmak. 

16. Meclis ve Yönetim Kurulu toplantılarına ait tutanakları düzenlemek. 

17.Yönetim temsilcisi tarafından hazırlanan kalite kayıtlarını Yönetim Kurulu onayına 

sunmak. 

18. Birimlerden gelen talepleri değerlendirerek ihtiyaçlar doğrultusunda satın alımların 

yapılması, belli bir meblağı aşan satın alımlarda ise konunun Yönetim Kuruluna 

çıkartılarak karar haline getirilmesinin sağlanması ve satın alımların gerçekleştirilmesi 

(gayrimenkul alımları hariç- gayrimenkul alımları Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda 

meclisinin tasdiki ile gerçekleştirilir.)  

19. Satın alımlarda alım yapılacak tedarikçilerin belirlenmesi ve onaylı tedarikçiler 

listesinin oluşturulmasını sağlamak. 

20. Belirlenen işgücü ihtiyacına yönelik işe alım mülakatlarını gerçekleştirmek ve uygun 

adayları Yönetim Kurulu onayına sunmak. 

21. Çalışanların motivasyonunu arttırmayı amaçlayan sosyal faaliyetleri ( gezi, yemek, 

eğlence vb.) yönetmek, kuruma bağlılık, ekip çalışması ve iş verimliliğini arttırmak.  

22. Personel memnuniyet ölçümlerini yapmak, raporunu hazırlamak/hazırlatmak ve 

aksiyon planlarını oluşturmak. 

23. Müşteri (üye) memnuniyet anketlerinin yapılmasını sağlamak ve sonuçlarını analiz 

edilmesi ve gereken aksiyonları planlayarak gerçekleşmesini sağlamak. 

24. Kamu kurum ve kuruluşlarından istenen firma istihbarat bilgilerini talebe bağlı olarak 

yazılı ve sözlü cevap vermek. 

25. Bağ-kur formlarını üye sicil bilgilerine göre onaylamak. 

26. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diğer müesseselerin yazılı olarak tespitini istedikleri 

mal ve hizmetlerin yaklaşık değer tespitlerini yerine getirmek. 
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27. Yurtiçi ve yurtdışı fuarların tespit edilmesi, üyelere duyurulması, oda tarafından 

yapılacak olan fuarların organize etmek. 

28. Mahkemeler ve çeşitli kurum müfettişlerinden gelen dava veya soruşturmalarla ilgili 

eski fiyat, ücret konularında meslek komitelerince veya piyasa araştırması yapıp ilgili 

kuruma bilgi vermek. 

29. Devlet memurları, emekliler, SGK çalışanları ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere 

ait tedavi faturalarını araştırarak rayice uygunluk açısından tasdik etmek.  

30. 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanununda ve ilgili yönetmeliklerde 

belirtilen görevlerini yerine getirmek. 

31. Basın yayın ile ilgili haberleri oluşturmak. 

32. Oluşturulan haberleri Yönetim Kurulu onayına sunmak ve onaylatmak. 

33. Onayı alınan haberlerin yayımlanması sağlamak ve takibini yapmak. 

34. Odanın Dış Ticaret Sorumluluk görevini yerine getirir. İhracatçı üye listesi, potansiyel 

ihracatçı üye listesini oluşturur. Ülke raporlarını internet sitesi üzerinden yayınlar. Dış 

Ticaret evraklarını hazırlar. İstatistiki çalışmaları tanzim eder. Dış Ticaretle ilgili ihracat 

teşviklerini araştırır ve üyelere bilgi verir. 

35. Odanın “Bilgi İşlem Sorumluluğu” görevini yerine getirir. Oda bilgisayarlarındaki 

programların ve dosyalamaların aylık periyodlarla yedeklemek, saklamak ve kontrol etmek. 

Kullanılan bilgisayarlarda sertifikalı programların kullanılmasını sağlamak, Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği ile Borsamız arasında bilgi akışının sağlamak. Oda internet sitesinin 

Akreditasyon ve Kalite Yönetim sistemine uygun olarak dizayn etmek, duyuru ve 

bilgilendirmelerin yapılması, verilerin güncel kalmasını sağlamak. 

36. Odanın “Politika ve Temsil Konuları’nın” koordinasyonu sağlar. 

37.Yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak Yönetim Kurulu’na sunar. 

38.Akreditasyon sürecinin koordinasyonunu sağlamak. 

Ticaret Sicil Müdürü  

Görev ve Sorumlulukları 

1.Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası fonksiyonel ve operasyonel stratejileri, kalite 

politikası, prosedür, yazılı ve sözlü talimatlara uygun hareket etmek. 

2. Kuruluşun koymuş olduğu kurallara riayet etmek ve bu kuralları çalışmaları 

esnasında uygulamak.  

3. Sorumlu olduğu faaliyetlerdeki hata ve uygunsuzluklara yönelik tespit yapmak ve 

çözümüne yönelik önerilerde bulunmak. 
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4. Yöneticisinin verdiği işleri zamanında ve eksiksiz şekilde yerine getirmek. 

5. Diğer personeller ile koordineli ve işbirliği içerisinde çalışmak. 

6. Kendi bölümünün genel fiziki düzenini sağlamak. 

7. Kendisine tahsis edilen araç-gereç ve malzemeleri etkin kullanmak, bakımını 

yapmak/yaptırmak ve sürekli çalışır durumda bulundurmak. 

8. Yapılan iş ile ilgili doldurulması gereken formlar var ise, bu formları eksiksiz 

doldurmak. 

9. İş verimliliğini azaltan veya arttıracak konularda önerilerde bulunmak. 

10. Yöneticisinin vereceği diğer görev ve talimatları gerçekleştirmek. 

11. Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uymak, uyulmasını sağlamak ve önerilerde 

bulunmak. 

12. Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılacak tescilleri yasal şartlar 

çerçevesinde yapmak. 

13. Tescil taleplerini almak, gerekli evrakları kontrol etmek. 

14. Üyelerin sicil dosyalarını düzenlemek saklanmasını sağlamak. 

15. Bilgisayar programına Sicil bilgilerini girmek. 

16. Ticaret Sicili Tasdiknamesini çıkarmak. 

17. Yapılan tescil sayısı, hatalı tescil sayısı, aylık tescil, yıllık tescil verilerini tutmak. 

18. Firmaların durumlarındaki değişiklikleri takip etmek. 

19. Yasal şartlar uyarınca istenen belge ve bilgileri sicil kayıtlarına göre vermek, 

istihbarat yapmak. 

20. Gerçek ve tüzel kişi tacirlerin durumlarında meydana gelen değişikliklerin 

tescilini yapmak. 

21. Ticari işletme Rehini ile ilgili işlemleri yapmak. 

22. Çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarının tacirler hakkında yazılı olarak talep 

ettikleri sicil kayıtları ile ilgili bilgileri vermek ve belgeleri düzenlemek. 

23. Tacir niteliğinde bulunduğu saptanan firmalara ticaret siciline tescil ve Oda’ya 

kayıt için gerekli olan yasal işlemlerle ilgili hatırlatmayı yapmak, yükümlerini yerine 

getirmeyenleri resen kayıt etmek. 
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24. Kuruluş ve değişiklik tescillerini ve diğer belgeleri Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesinde yayınlanmak üzere kabul etmek. 

25. Sicil Kayıtlarının faal olarak devam ettiğini çeşitli belgeler üzerine şerh 

onaylamak. 

26. Sicil gazetelerinin suretini vermek. 

27. Üçüncü kişilerin müseccel tacirler hakkında yazılı olarak istedikleri sicil kayıtları 

ile ilgili bilgileri vermek ve belgeleri düzenlemek. 

28. İlgili makam tarafından iflas ettiği veya konkordato talebinde bulunduğu 

bildirilen firmaların bu durumlarını kayıtlara geçirmek.  

29. Üyelerimizin ve kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine hazırlanan yazıları, 

giden evrak kayıt defterine kayıt etmek. 

30. Türk Ticaret Kanununda ve ilgili tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen görevlerini 

yerine getirmek. 

31. 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanununda ve ilgili 

yönetmeliklerde belirtilen görevlerini yerine getirmek. 

 

 

Muhasebe Birimi 

Görev ve Sorumluluklar 

1. Günlük olarak tahsilât servisi tarafından tahsilâtı yapılan gelir ve giderlerin 

muhasebe programında tahakkukunu yaparak, tahsil ve tediye fişleri düzenlemek ve 

çıktısını saklamak.  

2. Günlük olarak Kasa Raporunu tanzim etmek.  

3. Aylık ve yıllık mizan, gelir gider, bütçe izleme raporunun çıkarılması ve yıllık 

bilançoyu kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlayarak Genel Sekreterliğe 

sunmak.  

4. Yönetim Kurulu onayından geçtikten sonra ödemeler varsa talimatlarını 

hazırlayarak ilgililerin hesabına EFT veya havale olarak yazışma işlemlerini yapmak ve 

faturaların ödenmesi ve muhasebeleştirme işlemlerini yapmak.  

5. Ay sonlarında banka hesapları ile ilgili ekstreleri kontrol ederek çıkarmak ve 

dosyalamak.  

6. Günlük olarak kesilen tahsil-tediye ve mahsup fişlerini ay ay dosyalayıp onaya 

sunmak.  
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7. Bütçe tahsilâtının yetersiz kaldığı durumlarda fasıllar ve maddeler arasında 

aktarma yapılmasını Genel Sekreterliği iletmek. 

8. Odanın nakit mevduat durumunu takip etmek, vadesi geldiğinde vadesini 

yenilemek ve ilgili hesaplara intikal ettirilmesini sağlamak.  

9. Odanın işleyişi ile ilgili satın alma faaliyetlerinin yerine getirilmesini yönetim 

kurulunca görevlendirilen komisyon veya kişi ile birlikte sağlamak. 

10. Aylık muhtasar beyannameleri ile asgari geçim indirim bordroları, KDV 

Beyannamesi, SGK işsizlik Sigortalarını, TOBB Sigorta ve Emekli Sandığı Primlerini, 

TOBB Birlik aidat paylarını hazırlamak.  

11. Oda personelinin sigorta ve emekli sandığı ile ilgili işe giriş ve çıkış ile ilgili her 

türlü işlemleri yapmak ve buna ilişkin dosyaları tutmak. 

12. Muhasebe defter ve evraklarını tutmak, bu evrakları dosyalamak ve saklamak. 

13. Oda bütçesinden ödenecek olan birlik paylarının ödenmesi ile ilgili talimatları 

hazırlamak. 

14. Yılsonunda oda tarafından kullanılacak kanuni defterleri notere tasdik ettirmek. 

15. Muhasebe Servisi Genel çalışma talimatına uygun hizmet vermek. 

16. Biriminin işleyişi sırasındaki ürün ve hizmet aşamasındaki uygunsuzlukları tespit 

etmek, önleyici faaliyetleri önermek, bunları DF formuna kayıt ederek Yönetim 

Temsilcisine bildirmek. 

17. 5174 Sayılı kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen görevleri yapmak. 

18. Yönetmelikler ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde 

Meclis, Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreter tarafından 

verilecek görevleri yapmak. 

19. Yılsonunda oda bütçesi hazırlanırken üye Aidat ve hizmet tarifelerini hazırlamak. 

20. Oda demirbaşlarının kayıtlarını tutmak, süresini dolduran demirbaşların 

yönetmeliğe göre silinmesini sağlamak. 

21. Odanın “Bilgi İşlem Sorumluluğu” görevini yapar. Toplantı salonunda ses, 

görüntü ve ışık sistemlerinin idaresi, kontrolünün sağlanması, binada da genel olarak 

kurulu ve/veya kurulacak kamera, ses ve ışık sistemlerinin kontrolünün ve idaresinin 

yapılması. Bina elektrik sistemlerinde meydana gelen arızaların giderilmesinin sağlanması, 

tekrarlanmaması için önlemlerin alınması, binada mevcut elektrikli ve elektronik kapıların 

kontrolünün yapılması, olası arızaların giderilmesi için teknik destek verilmesi, hizmet 

binası ısıtma ve soğutma sistemlerinin kontrolü ve çalıştırılması, bakımlarının yapılmasının 

sağlamak. Oda bilgisayarlarındaki programların ve dosyalamaların aylık periyodlarla 

yedeklemek. Oda bünyesinde kullanılan ve kullanılacak olan her türlü demirbaşın bakım ve 

onarımını yapar-yaptırır, İhtiyaç duyulan demirbaş, cihaz ve malzemeler için Genel 
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Sekreterliğe teklifte bulunmak, Her türlü elektronik, teknik makine ve cihazlar ile sarf 

malzemeleri hakkında araştırma yapmak, teklif almak. Oda Dergisi, bülteni, Afiş, CD, v.d. 

her türlü kitap, basılı ve görsel yayınlara ait tasarım, dizayn, grafik ve dizgi çalışmaları 

yaparak basıma hazır hale getirmek, Basım için araştırmalar yapmak. 

Oda’nın düzenlediği toplantı ve seminer gibi faaliyetlere ilişkin haberlerin 

aksamadan basın kuruluşlarına ulaştırılması için gerekli önlemleri almak. Oda’yı 

ilgilendiren yayınlanmış haber, yorum, makale ve ekonomik haberleri derlemek ve 

arşivlemek. Abone olunan tüm yayınları taramak. Oda’nın faaliyetlerinin hazırlanarak 

başkanın kontrolünden geçtikten sonra basın bültenleriyle kamuoyuna, basın aracılığı ile 

duyurmak. 

22.Akreditasyon sürecinde ilgili maddeleri ve tevdi edilen ek görevleri yerine 

getirmek 

23. Genel Sekreterlik Tarafından Verilen Oda ile ilgili Diğer Görevleri Yerine 

Getirmek 

Muamelat ve Tahsilat Birimi 

Görev ve Sorumluluklar 

1. Üyelerin yıllık aidat ve munzam aidatlarının tahakkuk ve tahsilâtının yapılmasını, 

tahsil olunmayanların takibini, borçlu duruma düşen üyelerin de tespitini sağlamak, tahsili 

imkânsız hale gelmiş alacakları Genel Sekretere iletmek. 

2. Odaya kayıtlı Üyelerin Aidat, Munzam aidat ve kaydiye tahakkuklarını Sistem 

üzerinden yapmak. 

3. Üyelerimizin Munzam Aidat tahakkuk için vergi dairelerinden vergi listelerini 

temin edip tahakkuklarını yapmak. 

4. Gelen üyelerimizin Aidat ve Munzam Aidat borçlarını sistem Üzerinden bakıp 

ödenmesi gerekenleri tahsil etmek, verilen belgelerin resmi tarife üzerinden makbuzlarını 

kesmek. 

5. Banka hesaplarımıza Üyelerimiz tarafından yatırılan Aidat ve Munzam Aidatların 

makbuzlarını kesmek. 

6. Tahsilât olunan paraları mesai bitiminde belirlenen, Odamıza ait Banka hesabına 

yatırmak. 

7. Üyelerimize Aidat ve Munzam aidatlarını ödemesi gereken aylarda borç 

ihbarnamesi göndermek. 

8. Yılsonunda geriye doğru iki yıllık aidat borcu olan üyeleri tespit ederek listesini 

Genel sekreterliğe sunmak. 

9. Kesilmiş olan kasa makbuzlarını Vergi usul kanunu ve Türk Ticaret kanunu 

hükümlerine göre muhafaza etmek. 
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10. 5174 sayılı kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen görevleri yapmak, 

mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde Meclis, Yönetim kurulu veya 

yönetim kurulu Başkanı, Genel sekreter yardımcısı tarafından verilecek görevleri yapmak. 

11.Her yıl Ocak Ayı’nda 5174 sayılı kanunun 10. Maddesine göre üye bilgi 

güncellemelerini sistemden sorgulayarak yapar. Haziran ve Ekim aylarında kapıda tahsilat 

yaparken üyelerin üye bilgi güncelleme formunu doldurmasını sağlar. 

12. Akreditasyon sürecinde ilgili maddeleri ve tevdi edilen ek görevleri yerine 

getirmek 

Akreditasyon Birimi 

Görev ve Sorumluluklar 

1. 5174 Sayılı TOBB Oda ve Borsalar Kanunu, bağlı Yönetmelikler, TOBB 

Akreditasyon Sistem Standardı şartlarını karşılayacak şekilde sistemin kurulması 

çalışmalarını yürütmek ve çalışmalar hakkında Yönetim Kuruluna rapor sunmak. 

2. Kurulan yönetim sisteminin uygulama etkinliğinin ve sürekliliğinin 

sağlanması.  

3. Odamız bünyesinde, bağlı bulunulan TOBB ve Sanayi Bakanlığı’nın ve 

Belgelendirme Kuruluşlarının düzenlediği denetimde kalite ve akreditasyon konularında 

Yönetim Kurulunu temsil etmek.  

4. Özel durumlarda (Yönetim Kurulunun Yazılı İzni ile) odanın diğer 

kurumlarla ilişkilerinde de odayı temsil etmek.  

5. Yönetim Sistemi gereği oluşturulmuş standart şartlarına uygun faaliyetleri 

denetlemek ve sistemde gördüğü uygunsuzlukların iyileştirilmesi için faaliyetleri 

başlatmak gerekli hallerde bu faaliyetlere ilişkin onay için Yönetim Kuruluna bilgi vermek.  

6. Her yıl yapılması zorunlu olan Öz Değerlendirme programını hazırlamak, öz 

değerlendirme faaliyetlerini uygulamak ve sonuçları Yönetim Kurulu ile TOBB 

Akreditasyon Sekreterliği’ne bildirmek. 

7. Oda çalışanlarında müşteri (üye) odaklılık bilincinin yaygınlaştırılmasını 

sağlamak ve gerekli çalışmaları koordine etmek  

8. Odanın Stratejik Planının hazırlanmasında koordinatörlük görevi yapar. 

Stratejik Plana bağlı İş Planlarının Hazırlanmasını kuracağı ekip ile birlikte yapar ve 

Yönetim Kurlunun onayına sunar. Yönetim Kurulunun onayladığı İş Planlarının 

uygulanmasını ve stratejik hedeflerinin gerçekleşmesini takip eder. İş Planlarına bağlı 

Gözden Geçirme toplantılarını planlar ve sonuç raporlarını hazırlayarak Yönetim Kuruluna 

sunar.  

9. Müşteri geri bildirimlerinin ( e-posta, GSM, Telefon, web, SMS) alınarak 

ölçülmesi ve sorunların çözülmesini sağlamak, sorunların nedenlerinin ortadan kaldırılması 

için gereken şartları belirleyerek iyileştirme faaliyetini başlatmak.  

10. İş Geliştirme Bölümü tarafından yapılan periyodik araştırma ve analiz 

sonuçlarını gözden geçirir ve Yönetim Kurulunun bilgilendirilmesi gereken durumlarda 

bunu sağlar.  

Kalite Birimi  

Görev ve Sorumluluklar 
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1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin uluslararası standardına uygun olarak etkin 

bir şekilde kurulması, yürütülmesi, dokümanların hazırlanması, sisteme uygunluk 

açısından gözden geçirilmesi, dağıtılmasını sağlamak. 

2. Kalite Yönetim Sistemi kapsamında Doküman Kontrolü, Kayıtların Kontrolü, iç 

Denetim, Düzeltici/Önleyici Faaliyet prosedürlerine göre sürecin işletilmesi ve 

sorumluluğu kapsamında Kalite Yönetim faaliyetlerini yerine getirmek. 

3. Kalite Sistemi ile ilgili olarak dış kuruluşlara karşı odayı temsil etmek. 

4. Odanın kalite problemlerinin çözümü ve kalite ile ilgili her türlü bildirimi almak. 

5. Yönetim gözden geçirmesine ve iyileştirilmesine esas alınması amacıyla, kalite 

sisteminin performansı konusunda yönetime rapor vermek 

6. Genel Sekreter tarafından onaylanarak yürürlüğe giren dokümanlarının kontrolünü 

yapmak. 

7. İç denetimleri organize etmek, gerçekleştirilmesini sağlamak ve gelen sonuçlara 

göre genel bir rapor hazırlamak. 

8. Üye şikâyetlerini almak, takip etmek, gerekiyorsa kurum içine duyurmak, kayıt 

altına almak ve kalite sistemini ilgilendiren her türlü anket çalışmasını yapmak ve 

değerlendirmek. 

9. Düzeltici önleyici faaliyetlerin koordinasyonunu ve sonuçlandırılmasını takip 

etmek. 

10. Kalite Sistemi gereği oluşturulan prosedürlerin, süreçlerin ve talimatların 

uygulanmasını sağlamak.  

Ar-Ge, Proje Birimi 

Görev ve Sorumluluklar 

1. Yönetim Kurulu Başkanı, diğer Oda organları, Oda üyeleri ve Genel 

Sekreterin isteği doğrultusunda çeşitli konularda araştırmalar yapmak ve bu araştırmalara 

yönelik raporlar hazırlamak. 

2. Araştırmalar sonucu elde dilen bilgilerlerin geçmiş yıllara ait olan 

değerleriyle karşılaştırmalar ve irdelemeler yapmak, bu yönde rapor hazırlamak. 

3. Çeşitli kamu kurumları tarafından açıklanan (TÜİK, DTM, Hazine 

Müsteşarlığı…) ülke istatistiklerini güncel olarak takip etmek, bu bilgilerin illere göre 

karşılaştırmasını ve değerlendirmesini yaparak, Yönetim Kurulu Başkanı’na sunmak. 

4. İlçe ve bölge kapsamında ekonomik ve ticari veriler sağlamak, istatistikleri 

düzenlemek, raporlar hazırlamak. 

5. AB, Kalkınma Ajansı, İŞKUR, TÜBİTAK, KOSGEB vb. kuruluşlara yönelik 

Hibe projeleri hazırlanması, konularında Üyelere danışmanlık yapmak. 

6. İlçemiz ve Bölgemiz sanayisi, ekonomisi ile ilgili araştırmalar yapmak, rapor 

hazırlamak ve sanayi eğilim anketi, sonuçlarına ilişkin Oda görüşü oluşturulmasına destek 

olmak. 
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7. Dergi, gazete ya da herhangi bir yayın organı, Yönetim Kurulu Başkanından 

bir konu hakkında görüş veya makale istediğinde, belirtilen konu ile ilgili araştırma ve ön 

hazırlık yapmak. 

8. Oda üyelerinin talebi üzerine, mal, hizmet ve diğer konularda araştırmalar 

yapmak, bu konularda üyelerin görüşlerini tespit etmek ve çözüm getirmek amacıyla 

çalışmalar yapmak. 

9. Yurtdışı fuarlar ve iş heyeti ziyaret organizasyonlarına destek vermek. 

10.  Oda bünyesinde düzenlenen toplantı ve etkinliklerin organizasyonuna destek 

vermek. 

11.  AB fonlarından faydalanılması amacıyla çalışma ve projeler yapmak. 

12.  Yönetim kurulu ve Genel Sekreter tarafından verilen diğer işleri yapmak. 

13.  5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanununda ve ilgili 

yönetmeliklerde belirtilen görevlerini yerine getirmek. 

 

Başkanlık Özel Kalem 

 Görev ve Sorumluluklar: 

1. Yönetim Kurulu’na gelen-giden evrakın giriş, çıkış, kayıt, değerlendirme ve ilgili 

birimlere gönderilmesi, teslim edilmesi, dosyalanması ve arşivlenmesini sağlamak, 

2. Açılış, milli ve dini bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri ve diğer önemli günlerde 

düzenlenen organizasyonlar hakkında Yönetim Kurulu’na bilgi vermek, 

3. Başkan’ın yurtiçi ve yurtdışında katılacağı toplantı programlarının gerekli 

hazırlıklarını yapmak, iletişim, ulaşım ve konaklama işlemlerini organize etmek, 

4. Başkan’ın ziyaretine gelen konukların en iyi şekilde karşılanması, ağırlanması ve 

uğurlanmasını sağlamak ve bu konuda gerekli organizasyonları yapmak, 

5. Başkanlık makamının randevularını planlamak, toplantılarını ayarlamak, yapılacak 

toplantı gün ve saatlerini ilgili birimlere bildirmek, 

6. Başkan’ın diğer kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine etmek, 

vatandaşlar, kurum ve kuruluşlardan gelen randevu talepleri doğrultusunda Başkan ile 

görüşmelerini sağlamak, 

7. Odanın hizmet veren tüm birimler ile Başkanlık Makamı arasındaki işbirliği ve 

koordinasyonu sağlamak, 

        8. Başkanın sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek 

sonuçlandırılmasını sağlamak, 

9. Başkanlığa intikal eden tüm sözlü ve yazılı dilek, şikâyet, öneri v.b. konuların 

izlenmesi ile sonuçlarının ilgililere en kısa zamanda iletilmesini sağlamak, 

10. Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır. 

  Yardımcı Hizmetler 
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Görev ve Sorumluluklar 

1. Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası fonksiyonel ve operasyonel stratejileri, kalite 

politikası, prosedür, yazılı ve sözlü talimatlara uygun hareket etmek. 

2. Kuruluşun koymuş olduğu kurallara riayet etmek ve bu kuralları çalışmaları 

esnasında uygulamak.  

3. Sorumlu olduğu faaliyetlerdeki hata ve uygunsuzluklara yönelik tespit yapmak ve 

çözümüne yönelik önerilerde bulunmak. 

4. Yöneticisinin verdiği işleri zamanında ve eksiksiz şekilde yerine getirmek ve 

yerine getiremedikleri zamanlarda Yöneticisine gerekçeleriyle birlikte bildirmek. 

5. Diğer personeller ile koordineli ve işbirliği içerisinde çalışmak. 

6. Kendi bölümünün genel fiziki düzenini sağlamak. 

7. Kendisine tahsis edilen araç-gereç ve malzemeleri etkin kullanmak, bakımını 

yapmak/yaptırmak ve sürekli çalışır durumda bulundurmak. 

8. İş verimliliğini azaltan veya arttıracak konularda önerilerde bulunmak. 

9. Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uymak, uyulmasını sağlamak ve önerilerde 

bulunmak. 

10. Yurtiçi ve yurtdışından gelen misafirlerin karşılanmasını organize etmek, 

konaklama ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmek, takip etmek.  

11. Kurum dışındaki resmi ve özel kurumlara iletilmesi gereken ödemeler, evrak ve 

belgeler vb. teslim etmek.  

12. Kurum yönetici, çalışan ve misafirlerin gerekli durumlarda ulaşımlarını sağlamak. 

13. Araçların periyodik bakımını kontrol etmek ve yaptırılmasını sağlamak. 

14. 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanununda ve ilgili 

yönetmeliklerde belirtilen görevlerini yerine getirmek. 
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Mali Yapı 

GELİR-GİDER KARŞILAŞTIRMASI 

BOĞAZLIYAN TİCARET VE SANAYİ ODASI-BÜTÇE PERFORMANS ANALİZİ 

2013-2019 

YILLAR TAHMİNİ 

BÜTÇE TL 

GERÇEKLEŞEN 

GELİR 
ORAN GERÇEKLEŞEN 

GİDER 

ORAN KAR/ZARAR 

        

2013 400000 422476,38 105,62% 371587,06 92,90% 50.889,32 TL 

2014 500000 449.259,05 89,85% 411202,23 82,24% 38.056,82 TL 

2015 625000 430.496,68 68,88% 511300,97 81,81% -80.804,29 TL 

2016 700.000,00 604.050,77 86,29% 484315,5 69,19% 
119.735,27 

TL 

2017 750000 550.323,01 73,00% 520485,76 69,00% 29.837,25 TL 

2018 750000 597485 80,00% 506347,68 68,00% 91.137,32 TL 

2019 750000 654.067,60 87,00% 621.703,11 82,00% 32.364,49 
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BÜTÇE FASIL KALEMLERİ 

GELİR HESAPLARI 

1 KAYIT ÜCRETİ FASLI 

2 YILLIK AİDAT FASLI 

3 MUNZAM AİDAT FASLI 

4 YAPILAN HIZMETLER KARSILIGI ALINAN UCRETLER FASLI 

5 BELGE BEDELLERI FASLI 

6 YAYIN GELIRLERI FASLI 

7 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ FASLI 

8 TARİFE TASDİK ÜCRETİ FASLI 

9 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI  

10 PARA CEZALARI FASLI 

11 MISIL ZAMLARI FASLI 

12 FAİZ GELİRLERİ FASLI 

13 KİRA GELİRLERİ FASLI 

14 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ FASLI  

15 KAMBİYO GELİRLERİ FASLI 

16 SAİR GELİRLER FASLI 

17 FİNANSMAN GELİRLERİ FASLI  

GİDER HESAPLARI 

1 MENKUL KIYMET SATIS GİDERLERİ FASLI 

2 KAMBIYO GIDERLERI FASLI 

3 SAİR GİDERLER FASLI 

4 PERSONEL GİDERLERİ FASLI (büt.%40) 

5 DISARDAN SAGLANAN FAYDA VE HIZMETLER FASLI 

6 BASIN VE YAYIN GİDERLERİ FASLI 

7 SABİT KIYMETLER GİDERİ FASLI 

8 KİRA GİDERLERİ FASLI 

9 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI 

10 SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI (büt.%20) 

11 HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI 

12 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ FASLI 

13 BİRLİK AİDATI,KANUNİ AİDAT,PAY VE FONLAR FASLI 

14 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI 

15 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 

16 VERGI RESIM VE HARCLAR FASLI 

17 FAİZ GİDERLERİ FASLI 

18 FINANSMAN GIDERLERI FASLI 
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Fiziki ve Teknolojik Altyapımız 

 

İlçenin en merkezi yerinde bulunan Oda ve Borsa İşhanı 5 katlı olup toplam 2.250 m2 kapalı 

alana sahiptir. Binanın bodrum, giriş ve asma katı kiraya verilmiş, 1. Katını Odamız 

kullanmakta olup,2. kat Ticaret Borsası’na aittir. 3 katta ise M.Rifat Hisarcıklıoğlu Eğitim ve 

Konferans Salonu bulunmaktadır.   

Bilgisayar, Donanım, Yazılımlar 
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Bilgisayar, Donanım, Yazılım Listesi 

Sıra Ürün/Program Adet 

1 Bilgisayar(Masaüstü) 4 

2 Bilgisayar(Dizüstü) 3 

3 Projeksiyon Cihazı 3 

4 Yazıcı 6 

5 Fotokopi Makinası 1 

6 Maaş Bordrosu Yazılımı 1 

7 Çok Fonksiyonlu Yazıcı 1 

8 Modem 1 

9 Santral  1 

10 Ses Sistemi 1 

11 Kamera Kayıt Sistemi 1 

12 Güvenlik Kamerası 4 

13 Televizyon 2 

14 Klima 3 

 

Toplantı, Eğitim ve Konferans Salonları 
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   160 Kişilik M.Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu 

 

 

30 Kişilik Eğitim Salonu 
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25 Kişilik Toplantı Salonu 

 

İnsan Kaynakları 
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Üye Durumu 

 

 

MESLEK KOMİTE ÜYE SAYISI 
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TOPLAM ÜYE SAYISI 
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Paydaşlarımız  

 
Boğazlıyan TSO Paydaşları 

Paydaş İç Paydaş/Dış 
Paydaş/Müşteri 

Neden Paydaş Önceliği 

Boğazlıyan TSO Üyeleri İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış 

Boğazlıyan TSO 
Çalışanları 

İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış 

Boğazlıyan TSO Disiplin 
Kurulu 

İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış 

Boğazlıyan TSO Meclis 
Kurulu 

İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış 

Boğazlıyan TSO Meslek 
Komiteleri 

İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış 

Boğazlıyan TSO Yönetim 
Kurulu 

İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış 

Boğazlıyan TSO 
Bilirkişileri 

İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış 

TOBB Dış Paydaş Temel/Stratejik Ortak Birlikte Çalış 

TOBB ETÜ Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış 

Bozok Üniversitesi Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış 

ORAN Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış 

KOSGEB Yozgat 
Müdürlüğü 

Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış 

İŞKUR Yozgat Müdürlüğü Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış 

İlçe Kaymakamlıkları Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış 

İlçe Belediye Başkanlıkları Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış 

İlçe Vergi Dairesi 
Müdürlükleri 

Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış 

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlükleri 

Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış 

İlçe SGK Müdürlükleri Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış 

Meslek Liseleri Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış 

Bankalar Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış 
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GZFT Analizi 

GZFT ANALİZİ 
 

Güçlü Yönler 
 

Zayıf Yönler 
 

G1-Kamu kurumu niteliğinde kanunlarla 
desteklenmiş yapısı 
G2-Üye sayısı 
G3-Meslek komiteleri, meclis, yönetim kurulu ve 
personel uyumu 
G4-Modern, geniş, ferah hizmet binası, 160 kişilik 
konferans salonu, 25 kişilik toplantı salonu, 30 
kişilik eğitim salonu 
G5-Proje üretebilme kapasitesi 
G6-Kalkınma ajansı desteklerini iyi bir şekilde 
kullanabilmesi 
G7- Genel Sekreter’in  iyi derecede İngilizce 
biliyor olması 
G8-Güçlü organizasyon yapısı 
G9-Faaliyet alanının genişliği 
G10-Bünyesinde KOSGEB, İşkur ve MEYBEM 
temsilciliklerinin bulunması 
G11- Odanın diğer kurumlarla iletişiminin güçlü 
olması 
G12- Bölgede ilçe Ticaret ve Sanayi Odaları 
arasında en fazla gelire sahip oda olması 
G13-Nitelikli personel 
G14-Kadın istihdamı  
G15-Kadınlara yönelik yapılan etkinlikler  
G16-Üye ile güçlü iletişim ağı 
G17-Yapılan eğitimlerin üyelere bir çok yolla 
duyurulması 
G18-Personel ilişkilerinin iyi olması ve böylelikle 
personel arasında olabilecek sorunların kolayca 
çözülmesi 
G19-Sosyal medya hesaplarının ve web sitesinin 
aktif kullanılması  
G20-Yerel yönetimlerle uyum içerisinde çalışma 
G21- Diğer STK'lar üzerinde etki gücü  
G22-Tüm teknolojik altyapıya sahip olması 
G23-Bölgenin en kurumsal yapıya sahip olan 
işletmesi 
G24-Sosyal hayata ve eğitime verdiği önem 
G25-Basınla kurulan iyi ilişkiler 

Z1-Meslek komitelerinin verimli bir şekilde 
çalıştırılamaması, Meslek Komitelerinin yeterli 
teklif ve öneride bulunmaması 
Z2-Dış ticaret yapan üye sayısının az olması 
Z3-Dış ticaret biriminin olmaması  
Z4-Şehir dışında yapılan fuarlara üyelerden çok 
fazla katılım olmaması 
Z5-Üyelerin girişimcilik anlamında farklı projeler 
geliştirmemesi 
Z6-Üyelerin toplantı ve organizasyonlara yeterli 
katılım sağlamaması  
Z7-E-belge ve online aidat ödeme sistemini birçok 
üyenin kullanmaması 
Z8-İnternet sayfasının hedeflenen kullanıcı sayısına 
ulaşmaması 
Z9-Projelerin yeterince deskteklenmemesi 
Z10-E-ticaret yapan işletme sayısının az olması 
Z11-Kümelenme çalışmasının olmaması 

Fırsatlar 
 

Tehditler 

F1-Gelişmekte olan ülke ekonomisi 
F2-Teşvikte 5. Bölgede olunması 
F3-ORAN destekleri 
F4-Kayseri Şeker Fabrikası Boğazlıyan Entegre 
Tesisleri’nin Boğazlıyan’da bulunması 
F5-Bölgede termal kaynakların olması 
F6-IPARD ve KKYDP yatırımlarında desteklenen 

T1-Bölgenin Kayseri’ye yakın olmasından dolayı 
ticari alışverişlerin çoğunlukla Kayseri’de 
yapılıyor olması 
T2-İstikrarlı, profesyonel ve başarılı yönetim 
anlayışının seçim döneminde yenilenme daha 
zayıf ve güçsüz bir yönetimle değişme ihtimali 
T3-Pandemi döneminin bölgesel ekonomiye ve 
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iller arasında olunması 
F7-Türkiye’nin en kaliteli makarnalık buğdayının 
bölgede üretiliyor olması 
F8-Bölgede büyük kooperatiflerin olması 
F9-İlçede Bozok Üniversitesi Boğazlıyan 
MYO’nun olması 
F10-Tarım ve hayvancılığın bölgede çok gelişmiş 
olması 
F11-Genç nüfus  
F12-Ankara’da, Yozgatlı üst düzey bürokratların 
olması 
F13-Gurbetçilerin sayısının fazla olması 
F14-Kayseri’de bulunan yatırımcıların teşvik 
bölgesinden dolayı Boğazlıyan İlçesi’ne yatırım 
yapma istekleri 
F15-Boğazlıyan OSB Bölgesi'nin kurulacak 
olması 

Odaya negatif etkileri 
T4-Ortaklık kültürünün gelişmemesi 
T5-İşyeri açılış ve kapanışlarının çok fazla 
olması 
T6- Tarım ve hayvancılık fuarının bölgede 
düzenlenmemesi 
T7-Pancar üretimi yapan çiftçilerin arazileri ve 
kaynakları düzensiz kullanmasından dolayı su 
kaynaklarının yok olması 
T8-Nitelikli ve ara eleman eksikliği 
T9-Ova Projesi 
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BÖLÜM 4 

GELECEK TASARIMI 

 

MISYONUMUZ 

5174 Sayılı Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile yürürlükteki diğer mevzuatlar 
doğrultusunda, bölge ekonomisi ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak şekilde hizmetleri 
sürdürmek, bölgenin tarımsal ve jeotermal kaynaklarını ön plana çıkarmak. Bütün 
paydaşların sorunlarına çözüm üretecek çalışmalar yapmak, Sosyal sorumluluk bilinci ile 
faaliyetleri sürdürmek, Güler yüzlü, güvenilir ve kaliteli bir anlayışla müşterilerimize 
sunmaktır. 

 

VIZYONUMUZ 

Küreselleşen ve gelişen dünyada, rekabet avantajı yakalama adına, bütün profesyonel 
yönetim tekniklerini kullanarak, yerinde ve zamanında doğru bilgileri üretip, Boğazlıyan 
İlçesi’ndeki şeker pancarı, ve yine Sarıkaya ve Boğazlıyan İlçeleri’ndeki termal kaynaklar 
gibi bölgedeki kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan, bölgenin kalkınma 
sürecine, politika ve stratejileri ile yön veren güvenilir, kurumsal ve başarılı bir Oda olmak. 

 

TEMEL DEĞERLERIMIZ 

Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası’nın hizmetlerini sunarken sürekli ön planda tuttuğu 
değerleri; 

 

✔ Sık dokulu bir irtibat içerisinde personeliyle, üyeleriyle, bölgesiyle daima iletişim 
içerisinde olmak, 

 

✔ Kaliteli hizmet sunmak, 

 

✔ Yönetişim kavramı içinde katılımcılık ve paylaşım, 

 

✔ Kamu yararını gözeterek üye çıkarlarını korumak, 

 

✔ Güven uyandırmak ve toplumsal sorumluluk göstermek, 
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✔ Sürekli öğrenen kuruluş olarak yenilikçi olmak, 

 

✔ Müşteri / Üye memnuniyetini önde tutmak, 

 

✔ Çalışanlar üye memnuniyetini önde tutarak % 100 ‘Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti’ 
İlkesine’ bağlı hareket etmek, 

 

✔ Ayrım yapmadan hizmet sunmak ve tüm personelin birlik ve beraberlik içinde çalışmasını 
sağlamaktır 

POLİTİKALAR 

KALİTE POLİTİKAMIZ 

✔  Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası olarak, üyelerimize yerel, ulusal ve uluslararası 

alanda hizmet sunarken; üyelerimizin ihtiyaç ve taleplerini yasalar doğrultusunda karşılamak, 

 

✔  Katılımcı yönetim anlayışını benimseyerek takım çalışması ve ekip ruhunu teşvik etmek, 

 

✔  Hızlı, etkin, güler yüzlü hizmet anlayışı ve eğitimli personel ile üye memnuniyetini 

sağlamak, 

 

✔  Yatırım ve istihdamı artırıcı ortamın oluşmasına katkıda bulunmak, 

 

✔  Kurumsal saygınlığı artırarak öncü ve örnek bir kurum olma imajını sürdürmek, 

 

✔  Bölgemizin sosyal, kültürel ve ekonomik refah seviyesini yükseltmek, 
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✔  İlimiz ve bölgemizin kalkınmasına katkı sağlamak, 

 

✔  Kalite yönetim sistemini sürekli geliştirmek kalite politikamızdır 

 

MALI POLITIKAMIZ 

TEMEL AMAÇ VE POLİTİKA: 

 

Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası mali politikasının temel amacı 5174 Sayılı Kanun 
çerçevesinde çıkartılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve 
Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen: “Gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması, kesin hesabın 
çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde şeffaflık ve tekdüzenin sağlanması, bütün işlemlerin 
kayıt altına alınması, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir 
bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tabloların muhasebenin temel kavramları ve genel 
kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun 
zamanında ve doğru olarak hazırlanması ve raporlanmasına ilişkin ilke, usul ve esasları 
düzenlemektir” hükmünü yerine getirmektir. 

 

TEMEL İLKE VE ESASLAR: 

 

Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odasının muhasebe işlemleri aşağıdaki temel ilke ve esaslara 
göre yönetilir. 

 

5174 Sayılı Kanun ve Yönetmeliklere uygunluk, 

 

Şeffaflık ve Tekdüzenin sağlanması, 

 

Hesap verilebilirlik ve Tarafsızlık ve belgelendirme, 

 

Dönemsellik ve para ile ölçülme, 
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Önemlilik ve tutarlılık, 

 

İhtiyatlılık ve Uluslararası mali standartlara uygunluk, 

 

TEMEL UYGULAMALAR: 

 

Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası dengeli büyüme, yıllık tahmini bütçe hedeflerine ve 
stratejik planda belirtilen yatırım hedeflerine ilerlerken yasal mevzuat ve temel ilkelerin 
yanında; gelirini sürekli artıran, kurumsal performansını devamlı yükselten, kurum ve 
üyelerinin mali menfaatlerini gözeten, bir yapıda çalışmalarını sürdürmektedir. 

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ 

Kurumsallaşmayı ön planda tutan bir yönetim anlayışına sahip, sürekli gelişmeyi ve müşteri 

memnuniyetini ilke edinen Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası, 

 

✔ Liyakat ve güvenirliliği en ön planda tutmayı, 

 

✔ İşe alım ve terfi süreçlerinde seçici olmayı, 

 

✔ Çalışanlara potansiyellerini ve yeteneklerini kullanma fırsatı vermeyi, 

 

✔ Çalışan öneri ve beklentilerini dikkate almayı, 

 

✔ Çalışma hayatı ile ilgili yasa ve kuralları tam olarak uygulamayı, 
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✔ Çalışan performanslarını objektif kriterlerle değerlendirerek, yüksek performansı 

ödüllendirip teşvik etmeyi, 

 

✔ Çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerini ön planda tutarak, sürekli öğrenme ve 

gelişimi desteklemeyi, 

 

✔ İnsan Kaynakları Politikası olarak benimsemiştir. 

 

HABERLEŞME VE İLETİŞİM POLİTİKAMIZ 

Gelişen ve değişen şartlara uyumlu hizmet anlayışıyla, açık, şeffaf, dürüst, anlaşılabilir, 

uzlaşmacı ve birleştirici yaklaşımla, üyelerinin ve bölgesinin ekonomik ve sosyal gelişimine 

katkı sağlamak temel amacı doğrultusunda; 

 

Oda’nın görüş ve önerilerini, yürüttüğü çalışma ve projeler ile tüm faaliyetlerini, teknolojinin 

sağladığı tüm imkanlar ile elektronik, yazılı, görsel ve sosyal medya organlarını kullanarak, 

üyeler, yerel yönetimler, iş çevreleri, sivil toplum kuruluşları ve karar alıcılar olmak üzere 

tüm hedef kitlesine etkin bir şekilde ulaştırmaktır. 

 

Oda, bu politika doğrultusunda, başta üyeleri olmak üzere hedef kitlesine ulaşırken; 

 

✔ (SMS) Kısa mesaj, 

 

✔ Elektronik posta, 
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✔ Telefon, 

 

✔ Faks, 

 

✔ İnternet sayfası 

 

✔ Sosyal Medya 

 

✔ Yıllık Faaliyet Raporu 

 

Tüm yazılı, elektronik ve görsel basın kuruluşları ile ajanslara gönderilen basın 

açıklamalarını kullanmaktadır. 
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STRATEJİK ALANLAR 

Gelişim-Dönüşüm  

ana temasıyla genel hatlarıyla 2021-2024 iş planımız; 

-Kurumsal altyapı 

-Kurumsal gelişim 

-Personelin bireysel gelişimi 

-Organize Sanayi Bölgesi 

-Üyelerin ticari gelişimi 

-Dış ticaretin geliştirilmesi 

-Tedarik zinciri 

-Bölgesel kalkınma 

-Alternatif ticaret  

-Salgın 

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER 

Sıra Faaliyet adı 

1 Kurumsal altyapı-1.1 

2 Kurumsal gelişim-1.2 

3 OSB-1.3 

4 Salgın Yönetimi-1.4 

5 Bölgesel Kalkınma-1.5 

6 Sektörel Gelişim-1.6 

7 Üye Gelişimi-1.7 

8 Yenilikçi Hizmet-1.8 
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İŞ PLANI VE MALİYET TABLOSU 

 

Sıra Faaliyet adı 4 Yıllık Bütçe 2021 2022 2023 2024 

1 Kurumsal altyapı-1.1 18000 7500 10500     

2 Kurumsal gelişim-1.2 53500 11500 12750 14000 15250 

3 OSB-1.3           

4 Salgın Yönetimi-1.4 6500 6500       

5 Bölgesel Kalkınma-1.5 41500 18500 9000 7000 7000 

6 Sektörel Gelişim-1.6 52000 11500 12500 13500 14500 

7 Üye Gelişimi-1.7 39000 8250 9250 10250 11250 

8 Yenilikçi Hizmet-1.8 100700 21000 22300 23600 33800 

              

              

  TOPLAM BÜTÇE 311200 84750 76300 68350 81800 

 

 

 


