Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete,TOBB
Başkanı M. RifatHisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’in katılımıyla gerçekleşen TOBB
Ticaret Borsaları Konsey Toplantısına katıldı.
Toplantının açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu, tarım sektörünün
dünyanın en stratejik sektörlerinden birisi haline geldiğine işaret
ederek, bu alandaki yapısal reform ve dönüşümleri hızla tamamlamak gerektiğini vurguladı.
“Artık borsalarımızda dünyanın en modern teknolojileri kullanılıyor”
Türkiye genelinde 113 Ticaret Borsası ve Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği olarak bu süreçte önemli yatırımlara imza attıklarını ifade
eden Hisarcıklıoğlu, tarımsal üretim ve ticaretin daha verimli koşullarda yapılabilmesi için yatırımlar yaptıklarını anlattı. Hisarcıklıoğlu
şöyle konuştu: “Tarımsal ürün analizi yapan aktif Laboratuvarlara
sahip borsa sayımız 75’e yükseldi. 9 borsamızın laboratuvarı yetkili
sınıflandırıcı, 5 Borsamızın laboratuarı ise yeterlilik test sağlayıcı hale
geldi. Canlı hayvan park Pazar yeri bulunan Borsa sayımız da 23’e
yükseldi. 67 Borsamız satış salonları ile üretici, tüccar ve sanayiciye
hizmet veriyor. Özellikle son dönemde Borsalarımızın inşa ettiği satış
salonları; dünyanın en modern altyapı ve teknolojilerini kullanıyor.
Tarım ürünlerinin dünya standartlarında alınıp satılması sağlanıyor.
Diğer yandan ülkemizde lisanslı depoculuk sisteminin kurulması ve
kanuni altyapısıyla ilgili uzun yıllar çalıştık. Nihayetinde meclisimizde ilgili kanun çıktı. TMO ile birlikte LİDAŞ’ı kurarak bu anlamda
faaliyet izni alan ilk şirket olduk. Bu attığımız adımı özel sektörümüz de takip etti. Şu an özel sektör lisanslı depo yatırımları da hayata
geçiyor. Lisanslı depoculuk önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin tarım sektöründe küresel oyucu olmasında da büyük bir rol oynayacak.”
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STB İLE ADATIP ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI
Sakarya Ticaret Borsası ile Adatıp Hastanesi arasında ayrıcalıklı hizmet
sunumu konusunda protokol imzalandı. İmza töreninde konuşan
Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Cevdet METE “Ayrıcalıklı hizmet sunumu
protokolünün ayrıntılarının üyeleri ile paylaşılacağını belirtti. Protokol
sayesinde, Ticaret Borsası çalışanları ve üyeleri ile bakmakla yükümlü
olduğu yakınlarının da, Adatıp Hastanesi’nin sunacağı ayrıcalıklı
hizmetten faydalanabileceklerinin altını çizdi.”
Adatıp Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökhan ÖNER ve
Genel Müdür Ozan AYDINLAR ise, “Adatıp Hastanesi’nin ismi ve adresi
dışında, her şeyin değişeceğini, modern ve akıllı bir bina çatısı altında, en
son teknolojik cihazlar ile sağlık hizmetini sunacaklarını ve bunun için
öncelikle inşaat çalışmalarının başladığını belirtti. Doktor kadroları anlamında da, modern tıbbın son uygulamalarını gerçekleştirebilen bir doktor kadrosunu oluşturmaya başladıklarını ve bununla birlikte de profesyonel bir yönetim takımının göreve getirildiğini
ve hizmet kalitemizin artarak devam edeceğini belirtti. Protokolün her iki tarafa da hayırlı olması dileklerini paylaştı.”

STB' DE KURUMSAL YÖNETİŞİM VE LİDERLİK EĞİTİMİ VERİLDİ
Sakarya Ticaret Borsasında çağdaş yönetim anlayışı olan yönetişim
kavramının içselleştirilmesin de önemli bir adım olan "Kurumsal
Yönetişim ve Liderlik" eğitimi Sakarya Üniversitesi öğretim görevlisi
Erdinç Cesur tarafından verildi.
Eğitimle ilgili açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet
Mete;Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir"Sakarya Ticaret Borsası
olarak bizlerde klasik yönetim anlayışından sıyrılarak tüm paydaşların
süreçlere katılımcı olduğu çağdaş yönetim anlayışı olan “yönetişim”
kavramını içselleştirmeyi hedeflemekteyiz.Bunun içinde Kurumsal Yönetim uygulama planımız doğrultusunda aşamalı olarak faaliyetlerimize
devam edeceğiz dedi.
Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete:Küreselleşmenin etkisiyle yönetim
anlayışı kamuda yada işletmelerde önemli ölçüde değişmektedir.Yönetim,
sanatların en eskisi ama bilimlerin en yenisidir.Bu nedenle,kurumsal yönetişim hemenhemen tüm örgüt yapılarında her geçen gün
yaygınlaşmakta ve kurumsal kültür ögeleri arasındaki yerini almaktadır. Dolayısıyla bizlerde gelişime ve değişime açık olmalıyız
dedi. Kurumsal Yönetişim ve Liderlik eğitiminde: İş hayatında kişisel ve kurumsal hedeflere ulaşmak için gerekli yöneticilik ve liderlik
becerilerinin kazanılmasını, en gelişmiş yönetim stratejilerinin kullanılmasını ve yöneticiliğin özünün kavranması konularını işleyen
SAÜ Öğretim Görevlisi Erdinç Cesur’ a teşekkür eden katılımcılar eğitimden memnuniyetlerini dile getirerek Kurumsallaşma
yönündeki eğitimlerin devamını talep ettiler.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ STB' DE
Kocaeli Üniversitesi Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü öğretim görevlileri ve
öğrencilerinden oluşan kırk kişilik grup 08-12-2014 tarihinde Sakarya
Ticaret Borsası, Canlı Hayvan Borsası ve ülkemizde tek örneği olan
damızlık ve süt üretim çiftliğini ziyaret ettiler.
Ziyarette Borsamız Yönetim Kurulu Üyesi Levent Ali Kopal, Komite Üyesi
Veteriner Hekim İsrafil Doğan ve Genel Sekreter Yasemin Kazak Arıkan
hazır bulundu.Yönetim Kurulu Üyesi Levent Ali Kopal öğrencilerle yapılan
bilgilendirme toplantısında dünyanın önemli besin maddelerinden olan
hayvansal proteinlerin beslenmedeki önemi ve Türkiye’nin hayvancılıkta
izlediği politikalar ve beklentilerine değindi. Levent Ali Kopal Sakarya’da
hayvancılığın gelişmesi amacıyla borsamız tarafından verilen hizmetleri,
Sakarya Canlı Hayvan Borsasında yapılan serbest satış ve ihaleli satışının
hem satıcıya hem alıcıya yönelik faydalarını anlatarak temsili müzayede
satışı gerçekleştirildi.
Yönetim Kurulu üyesi Levent Ali Kopal hayvan beslenmesinde yem maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı arz talep dengesinin
bazı zaman aralıklarında fiyat dengesizlikleri yarattığını, özellikle kaba yemin maliyetinin yüksek olmasından dolayı et ya da süt
verimi yüksek olan cins hayvanlarda bile besi performanslarının düşük olduğunu ifade etti.
Veteriner Hekim İsrafil Doğan; Türkiye de ki damızlık hayvanların azalmasından ve besi hayvanlarının yem girdilerinin yüksek
olmasından dolayı genç neslin eskisi gibi besi hayvancılığı yapmadıklarını belirterek, bu konuda devletimizin önemli destekler
verdiğini fakat arz talep dengesinin maliyetler ve besi performansının olumsuz etkilerinden dolayı desteklerin yetmediğini söyledi.
Yapılan bilgilendirme toplantısının ardından borsamızın önderliğinde Kocaeli Üniversitesi öğrencileri Türkiye’de örnek işletmelerden biri olan ve Amerika’daki besi çiftlikleri standartlarında inşa edilen 1200 baş hayvan kapasitesine sahip damızlık ve süt üretimi
yapılan son teknoloji ile donatılmış besi çiftliğini ziyaret ederek besiciliği yerinde görüp uygulamalı olarak bilgilendirildiler.

İL MÜFTÜSÜ SERENLİ' YE NEZAKET ZİYARETİ
Sakarya Ticaret Borsası Başkanı
Cevdet Mete İl Müftüsü İlyas Serenli’
ye nezaket ziyaretinde bulundu.
Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete;
Müftü Serenli’ye Sakarya Ticaret
Borsası hakkında bilgiler vererek 2014
yılı içerisinde yapılan çalışmalar ve
2015 yılında yapılacak olan çalışmalardan bahsetti.
STB Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet
Mete ‘’Müftülük makamı önemli bir
makamdır. Manevi değerlerimizin
yaşatılması ve en iyi şekilde uygulanması için sizlere düşen görev kadar
bizlere de büyük görevler düştüğünü
belirtmek istiyoruz. Her zaman
müftülüğün yapacağı tüm hizmetlerin
yanında ve destekleyicisi olmayı

inançlarımızın bir gereği sayıyoruz’’ dedi.
Sakarya Müftüsü İlyas Serenli; Sakarya’daki din hizmetleri ve din eğitimi faaliyetleriyle ilgili bilgiler verdiği STB Yönetim
Kurulu Başkanı Cevdet Mete’ nin bu nazik ziyaretinden memnuniyetini dile getirerek bu vesileyle faaliyet alanlarıyla
ilgili konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulunma imkânı bulmuş olduk dedi.

STB AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ TOPLANDI
17.12.2014 saat 14.00 te 2014 yılı son
Akreditasyon İzleme Komitesi Toplantısı
gerçekleştirildi. AİK toplantısında Yönetim
Kurulu Başkanı Cevdet Mete, Meclis
Başkanı Recep Pulat, Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcıları Nihat Özdemir,
Ahmet Erkan, Yönetim Kurulu Sayman
Üye Mustafa Genç, Meclis Üyeleri
Nizamettin Sarı, Kenan Akcan, Genel
Sekreter Yasemin Arıkan, Muhasebe
Müdürü Şaduman Tokcanlı, Tescil Müdürü
Murat Erkul ve Akreditasyon Sorumlusu
Zümran Cebeci hazır bulundu.
AİK Toplantısında 27.11.2014 tarihli STB
Akreditasyon denetimi, 2014 yılı İş Planı
değerlendirilerek 2015 yılı İş Planı
faaliyetleri; STB Tanıtım Faaliyet Takvimi
görüşüldü. 2015 Yılı Akreditasyon izleme
toplantı takvimi belirlenerek STB Personel
Yönetim Sistemi üzerine görüşüldü

ÇKS KAYITLARI 30 HAZiRANA KADAR UZATILDI
30 Aralık 2014 tarih ve 29221 mükerrer sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çiftçi
Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde yapılan değişiklik
sonucunda çiftçilerin 2015 yılı çiftçi kayıt sistemi
başvuruları için uzatma yapıldı.
31 Aralık 2014 tarihinde sona erecek olan 2015 yılı
ürünü çiftçi kayıt sistemi müracaat süresinin 30
Haziran 2015 tarihine kadar uzatılmıştır.

