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TARİHÇEMİZ; 
Anadolu'nun birçok bölgesi gibi, Bozok adı verilen Yozgat ili ve çevresi (Yerköy dâhil) 

ilkçağlardan beri çeşitli medeniyetlerin izlerini taşır. Bölge Türklerin Anadolu'ya geldiği zamana 

kadar çeşitli kavimlerin yerleştiği bir yer olmuştur. Bölge, sırasıyla Hititler, Frigler ve Perslerin 

hakimiyeti altında kalmış, bir ara Roma İmparatorluğu'nun eyaleti olmuş, Helenistik devirde ise 

Ankara'yı başkent yapan Galatlar'ın (Keltler) eline geçmiştir. Bölge daha sonra Bizans hakimiyetine 

girmiştir. 

1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra kitleler halinde Anadolu'ya gelen Bozoklu Türkmenler, Bizans 

bölgesi içinde yer alan Danişment sahasına oymaklar halinde yerleşmişlerdir. Bunların bir kısmı 

köylerde yerleşik hayata başlamışlar, önemli bir kısmı da bölgedeki yaylak ve kışlaklarda göçebe 

olarak hayatlarını devam ettirmişlerdir. Göçebe hayatın sona ermesiyle köy hayatına ve tarımsal 

yaşayışa başlamışlardır. Yozgat ve çevresindeki diğer yerleşim birimlerinde olduğu gibi Yerköy ve 

Yerköy'e bağlı köyler de bu Bozoklu Türkmenlerden oluşmaktadır. 

1925 yılında mütevazı bir köy olarak kurulan Yerköy, 1930 yılında demiryolunun geçmesi ile 

kısa bir süre içinde hızla gelişerek 1935 yılında Bucak(nahiye), 25/08/1945 tarihinde ise ilçe 

olmuştur. 
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Yönetim Kurulu Başkanı Sunuşu 

Borsamızın kıymetli üyeleri; her yılın sonunda yapmış olduğumuz faaliyetlerle ilgili sizlere 

bilgi aktarımında bulunmayı en temel vazifemiz biliyoruz. İnanıyorum ki geride kalan bir yıllık 

süreci beraber incelediğimizde yeni faaliyet dönemine siz değerli üyelerimizin kıymetli fikirleriyle 

daha güçlü bir şekilde başlayacağımızdan eminim. Bu gücü hissettikçe çalışma şevkimiz daha da 

artarak devam etmektedir. Bu durum bütün çalışma arkadaşlarımıza daha pozitif yansımakta ve her 

geçen gün hedeflerimize daha emin adımlar ile yaklaşmaktayız. 

Kıymetli üyelerimiz borsamızın geleceğine yön verme noktasında talep, öneri ve 

şikâyetleriniz kritik önem taşımaktadır. Birlikte istişare ederek borsamızı daha müreffeh yarınlara 

taşıyacağımıza inancım sonsuzdur. 

 

Derviş ESATBEYOĞLU 

Yönetim Kurulu Başkanı 
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ORGANİZASYON ŞEMASI: 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HİZMETLİ 

LABORATUVAR 

SORUMLUSU 

 

AKREDİTASYON 

İZLEME KOMİTESİ 

YÖNETİM 

KURULU 

 

GENEL SEKRETER 

 

GENEL SEKRETER 

YARDIMCISI 

 

MECLİS 

HESAPLARI İNCELEME 

KOMİSYONU 

 

DİSİPLİN 

KURULU 

 

AKREDİTASYON 

SORUMLUSU 

 

YÖNETİM TEMSİLCİSİ 

             TESCİL BİRİMİ 

  

MUHASEBE ve 

TAHSİLAT MEMURU 

 

LABORATUVAR 

SORUMLUSU 

 

KANTAR 

SORUMLUSU 

 

SATIŞ SALONU 

SORUMLUSU 

 

                       HİZMETLİ 
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Yerköy Ticaret Borsası Meclisi 
 

                                                         

  Ali SAĞLAM 

  MECLIS BAŞKANI 

 

 

 

Sinan EMREBAŞ 

MECLIS BAŞKAN 

YARDIMCISI 

 

 

 

 

Derviş ÇIÇEK 

MECLIS BAŞKAN 

YARDIMCISI 

 

Murat UYAR 

ÜYE 

 

Murat ÇAKIR 

ÜYE 

 

Çelebi DOĞAN 

ÜYE 

 

Ömer TAŞKESEN                    

ÜYE 

 

Bestami UZUN 

ÜYE 

 

Derviş ESATBEYOĞLU 

ÜYE 
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Mehmet KÖMÜRCÜOĞLU 

ÜYE 

 

Nazmi ÜNSÜR 

ÜYE 

 

İlyas ESATBEYOĞLUU 

ÜYE 

 

 

Murat ŞAHİN 

ÜYE 

                                             

                               

                               

 
Eyüp Burhan  YILMAZ  

          ÜYE 
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Yönetim Kurulu   
 

             

                                                                
         Derviş ESATBEYOĞLU 

         Yönetim Kurulu Başkanı 

  

  

   
Mehmet KÖMÜRCÜOĞLU 

Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı 

 

             

             

 
Bestami UZUN  

Yönetim Kurulu Üyesi 

 
İlyas ESATBEYOĞLU 

Yönetim Kurulu Üyesi 

 

 
Eyüp Burhan YILMAZ 

Yönetim Kurulu Üyesi 
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Yerköy Ticaret Borsası Personel Listesi 

  

 

Muttalip SALMANLI 

Genel Sekreter 

 

 

  

   

 

 

 

            

   

               Fuat ÇELİK    

      Genel Sekreter Yardımcısı 

 

            

                  Zehra TAŞ 

              Tescil Memuru 

          

  

 

Cahit ŞAHİN                    

Kantar Memuru 

 

Arif KÖMÜRCÜOĞLU 

Kantar Memuru 

 

Torun ÖZDEMİR 

Kantar Memuru 
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            VİZYONUMUZ; 

Tarım ve hayvancılık ile ilgili ticari faaliyetlerin merkezi konumunda, en uygun fiyatlanmanın 

yapıldığı konusunda piyasanın güveninin tam olduğu, üyeleri ve bölgesi için değer yaratan güvenilir 

bir borsa olmak. 

MİSYONUMUZ; 

5171 sayılı kanun ile verilen görevleri yerine getirmek. Bölgede üretilen ürünlerin kalite ve 

verimliliğinin artırılmasını sağlamak, ürünün piyasaya en iyi fiyatla girmesini sağlamak. Bölgesel 

kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla başta üyeler olmak üzere, tüm aktörlerle stratejik iş birlikleri 

geliştirmektir. 

POLİTİKALARIMIZ 

Kalite Politikamız; 

Kuruluşumuz üyelerimizin mevcut ve olabilecek beklentileri karşılayacak kalite düzeyinde 

hizmetler sunmayı en temel hedef olarak kabul etmektedir. Bunun gerçekleştirilmesi için; 

 Kalitenin geliştirilmesi her zaman teşvik edilecektir. 

 Her zaman hizmet için yeterli ve nitelikli personel ayrılacaktır. 

 Bilim ve teknolojik gelişmeler takip edilerek gerekli olanların kullanılması sağlanacaktır. 

 Kullanılacak malzemelerde kalite ön planda tutulacaktır. 

 Olabilecek problemleri en kısa sürede gidermek suretiyle hizmet kalitesinin sürekliliği 

sağlanacaktır. 

 Hizmet planlamamızda çevre uyumluluğu göz önünde bulundurulacaktır.  

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kanun ve mevzuatlara uyan, verdiği taahhütleri 

zamanında yerine getiren ilkeli ve dürüst bir şirket olarak tercih edilebilmemiz tüm 

çalışanlarımızın katkıları ile sağlanacaktır. 

Bilgi Teknolojileri Yönetimi Politikamız; 

  

Yerköy Ticaret Borsası; teknolojik ihtiyaçlarını gelişen ve değişen Dünya teknolojilerine göre 

geliştirmek amacıyla sürekli değişim ve yenilikleri takip etmekte ve uygulamaktır. 

Bu politika çerçevesinde temel hedefimiz; hızlı, etkili, kolay uygulanabilir teknolojik 

sistemler ile hizmetler üretmektir.  

Borsamızın ihtiyacı olan her türlü teknolojik altyapı ve hizmeti, personelimiz ve üyelerimizin 

hizmetine sunmak suretiyle gereksiz iş yükünü azaltmak, işlemlere hız ve kolaylık kazandırmaktır. 

Haberleşme ve İletişim Politikamız; 

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; 

Borsa’nın görüş ve önerilerini, yürüttüğü çalışma ve projeler ile tüm faaliyetlerini, 

teknolojinin sağladığı tüm imkanlar ile elektronik, yazılı, görsel ve sosyal medya organlarını 
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kullanarak, üyeler, yerel yönetimler, iş çevreleri, sivil toplum kuruluşları ve karar alıcılar olmak 

üzere tüm hedef kitlesine etkin bir şekilde ulaştırmaktır. 

Borsa, bu politika doğrultusunda, başta üyeleri olmak üzere hedef kitlesine ulaşırken; 

 

 (SMS) Kısa mesaj, 

 Elektronik posta, 

 Telefon, 

 Faks, 

 Web sayfası 

 Sosyal Medya 

 Yıllık Faaliyet Raporu 

 Tüm yazılı, elektronik ve görsel basın kuruluşları ile ajanslara gönderilen basın 

açıklamalarını kullanmaktadır.  

İnsan Kaynakları Yönetimi Politikamız; 

Yerköy Ticaret Borsası çağımızın en önemli kaynağı olan insan kaynağını planlamak, uygun 

işe uygun kişiyi seçerek işe almak, görevlendirmek, eğitmek ve güçlendirmek, performans yönetimi, 

kariyer planlaması çalışmalarını yürütmek, kariyer gelişimini sağlamak, motivasyonu artırarak 

çalışan  bağlılığını geliştirmek için yasal mevzuata uyumlu İnsan Kaynakları uygulamalarını 

benimser. Uygulamaların etkililiğine yönelik olarak birimler arası sağlıklı bilgi akışı, koordinasyon 

ve iletişimi güvence altına alır. 

Borsamız bu politikası ile; 

 Hizmet içi eğitimlerle mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişim ortamı hazırlamayı 

 Görev tanımının gerektirdiği sorumluluk, risk, deneyim ve liyakat doğrultusunda ücret 

politikası yürütmeyi, 

 Çalışanların kurum aidiyetini ve motivasyonunu ön planda tutmayı, 

 Çalışan performansını düzenli olarak izlemek, performansı doğrultusunda ceza-

ödül  uygulamayı ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemeyi, 

 Çalışan öneri ve beklentilerini dikkate almayı, 

 Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratmayı, 

 Çalışma hayatı ile ilgili yasa ve kuralları tam olarak uygulamayı, 

 İnsan kaynakları politikasını gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder. 

Yerköy Ticaret Borsası Yönetim Kurulu’nun 23.08.2015 tarih ve 110 sayılı kararı ile 

oluşturulmuştur 

 

Mali Yönetim Politikamız;  

 Borsa, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve 

geliştirilmesi, üyeleri ve halk arasında dürüstlük ve güveni hâkim kılmak üzere mesleki 
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disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak ve 5174 sayılı kanunda yazılı hizmetleri vermek 

üzere faaliyetler gerçekleştirir. Söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde 5174 sayılı 

Kanun’da belirtilen gelir kaynaklarını kullanır. 

 Verilen hizmetler ve aidatlara ilişkin tarifeler, 5174 sayılı Kanun’da belirtilen hükümler 

doğrultusunda her mali yıl öncesinde Borsa Meclisi tarafından bölgenin sosyo-ekonomik 

koşullarına göre belirlenir ve ilan edilir. 

 Borsanın bütçesi, plan ve programlarının gerekleri ile fayda ve maliyet unsurları göz önünde 

tutularak verimlilik, tutumluluk ilkelerine ve hesap dönemine göre hazırlanır ve uygulanır. 

 Harcamalar borsanın yıllık gelirlerine göre (kaynak) planlanır. Bu plan çerçevesince 

harcamalar düzenlenir ve kaynak- harcama dengesi sağlanır. 

 Bütçeden harcama, Yönetim Kurulu Başkanı veya yetkilendireceği yardımcısı ve Genel 

Sekreterin veya Sayman Üyenin ortak imzası ile yapılır. Genel Sekreterin bulunmadığı 

hallerde, genel sekreter yerine Sayman Üyenin imzası aranır. 

 Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Meclis tarafından saptanan miktar kadar harcama, 

sonradan yönetim kurulunun onayına sunulmak şartıyla, Genel Sekreter tarafından re’sen 

yapılabilir. 

 Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre hareket eden borsa, genel kabul görmüş muhasebe 

ilkelerine ve tek düzen hesap planına uygun olarak muhasebe kayıtlarını düzenler. 

 Borsa harcamaların yapılması ve gelirlerin toplanmasında şeffaflık, verimlilik, tutumluluk, 

doğru ve zamanında bilgi ilkelerini benimser. 

 Şeffaflığı sağlama, mali kaynakların ve harcamaların kontrol ve yönetimini kolaylaştırmak 

için; düzenli olarak mali raporlarını Hesapları İnceleme Komisyonuna, ilgili organlara ve 

borsa üyelerine sunar. 

 Borsa, mevcut fonları ile gereksinim duyduğu fonları en uygun koşullarda sağlama, bu 

fonların değerini koruma ve etkin biçimde kullanımı konusunda bir sistem kurar. 

 Borsa, sahip olduğu varlıkları vadeli mevduat olarak, likit fon olarak, iştirak olarak, bağlı 

ortaklıklar kurarak, devlet tahvili, hazine bonosu alarak, repo yaparak değerlendirir. Nakit 

mevduatın negatif getirisi olabilecek riskli yatırım alanlarında kullanılmasına izin verilmez. 

 Borsanın maddi duran varlıkları (hizmet binası vb) terör saldırısı, yangın, deprem vb risklere 

karşılık sigortalanır.  

 Yerköy TB Yönetim Kurulu’nun 15.08.2015 tarih ve 109 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. 

Üye İlişkileri Yönetimi Politikamız; 

Yerköy TB Üyelerinin, borsamız varlık sebebi olduğu bilinciyle hareket etmekte ve üye 

ilişkilerini yönetmeyi bu temel prensip üzerine yerleştirmektedir. 

Bu bilinçle; 

 Borsa üyeleri doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay bir şekilde istedikleri bilgilere her an 

ulaştırabilmektedir. Tüm iletişim kanallarımız sizlere açıktır.  
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 Borsamız üye bilgilerinin korunması, ürettiği bilgilerinin doğruluğu, kaynakların etkin şekilde 

kullanılması açısından güvenilir kimliğe sahiptir. 

 Üyelerinin herhangi bir konu hakkında başvurdukları şikâyet, talep ve soruları borsa 

tarafından ön yargısız ve adil bir şekilde değerlendirilmektedir. 

 Borsa üyeye verdiği hizmetlerin kalitesini artırmayı temel ilke haline getirmiştir. KYS ve 

Akreditasyon sistemini oluşturmuş ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam 

etmektedir. 

 Borsa Organ üyeleri ve personelin tamamı çalışmalarında mevzuata uygun ve Kalite Yönetim 

Sisteminde tanımlanan görevlerinin farkında olarak hareket etmektedir. 

 Üyelerinden, organ üyelerinden ve diğer kanallardan gelen borsaya ve bölgemize ait sorunları 

çözerken; çözüm odaklı, hızlı, üretken bir şekilde uygulanabilir çözüm önerileri üretir ve 

uygulamaya koyar. 

 Borsanın kuruluşundan bugüne üye verilerin korunması son derece önemlidir. Bu nedenle 

kişisel veriler her zaman gizli tutulmaktadır. 

 Borsa üyeye ait sicil ve tescil bilgilerini, mali bilgileri, istatistiki bilgileri ve sisteme ait diğer 

bilgileri daima güncel halde tutar. 

 Borsa idari kadrodaki yöneticiler ile çalışan personel iş ahlakına uygun, dürüst ve etik 

kurullar çerçevesinde çalışır 

 Borsa teknolojik yeniliklere ve yeni yönetim sistemlerine uygun olarak, çalışanları ve 

üyelerini devamlı eğitim vererek adaptasyon çalışmaları yapar. 

 Diğer borsalardan farklı iyi uygulamalarını artırmayı ilke edinmiştir. 

Yerköy Ticaret Borsası Yönetim Kurulu’nun 07.08.2015 tarih ve 108 sayılı kararı ile 

oluşturulmuştur. 
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GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER 

 

 
 

YOZGAT ODALAR / BORSALAR 2. MÜŞTEREK TOPLANTISI 2018 

Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası ile Boğazlıyan Ticaret Borsasının ev sahipliğinde 

gerçekleştirildi. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanımız, Meclis Başkanımız ve Genel 

Sekreterlerimiz de katıldı. 

 

 
 

TOBB ZEYTİN DALI HAREKÂTI’NA TAM DESTEK VERDİ. 

Yönetim Kurulu Başkanımız Derviş ESATBEYOĞLU'nun da katıldığı Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) ve ona bağlı 365 Oda ve Borsa, ortak bir açıklama ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 

yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı’na tam destek verdi. 
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GÜMRÜK TURİZM İŞLETMELERİ TOPLANTISI 

Yönetim Kurulu Başkanımız Derviş ESATBEYOĞLU, Gümrük Turizm İşletmeleri Toplantısına 

katıldı. 

 

 
 

ŞEHİT AİLELERİ DERNEĞİNDEN BORSAMIZA ZİYARET 

Şehit Aileleri Dernek Başkanı Ahmet KEPİR ve Çiçekdağı Ziraat Odası Başkanı Bülent DURMAZ, 

Yönetim Kurulu Başkanımız Derviş ESATBEYOĞLU' nu makamında ziyarette bulundular. 
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YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ ESATBEYOĞLU GÜVEN TAZELEDİ 

Meclis Seçimini tamamlayan Yerköy Ticaret Borsası Görev Dağılımı gerçekleşti. 

Yönetim Kurulu Başkanı  

Derviş Esatbeyoğlu 

 

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri 

Mehmet Kömürcüoğlu  

Eyüp Burhan Yılmaz  

Bestami Uzun  

İlyas Esatbeyoğlu  

 

Genel Kurul Delegesi Asil Üye 

Sinan Emrebaş  

 

Meclis Başkanı  

Ali SAĞLAM 
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CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİNİ ZİYARETİ 

Yerköy Ticaret Borsası Yeni Meclisi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesini Ziyaret etti. 

 

 

TOBB BAŞKANI M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NU MAKAMINDA ZİYARET 

Yönetim Kurulu Başkanımız Derviş ESATBEYOĞLU ve beraberindeki meclis üyelerimiz ile birlikte 

TOBB Başkanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nu makamında ziyaret etti. 

 



, 
 
 

 

YERKÖY ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İLÇE YÖNETİMİNDEN BORSAMIZA 

ZİYARET 

Yerköy Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Aziz Başak ve Yönetim Kurulu Üyesi Ruhi 

Soldamlı, Yönetim Kurulu Başkanımız Derviş Esatbeyoğlu 'nu makamında ziyarette bulundular. 

 

 

BORSAMIZ MECLİSİ ÜYELER İLE İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ 

Borsamız üyeleri ile akşam yemeği programında bir araya gelen meclisimiz üyelerin öneri, talep ve 

şikâyetlerini dinledi. 
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BORSAMIZ ODALAR VE BORSALAR MÜŞTEREK TOPLANTISI’NA KATILDI 

Yozgat Odalar ve Borsalar Müşterek Toplantısı'nın 3'üncü ayağı Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanımız Derviş 

ESATBEYOĞLU, Meclis Başkanımız Ali SAĞLAM ve Genel Sekreterimiz Muttalip SALMANLI 

da iştirak ettiler. 

 

 

TOBB’NİN 50.000 TL DEĞERİNDEKİ GIDA YARDIMI BÜTÇESİ 700 AİLEYE 

ULAŞTIRILDI 

İhale yolu ile 700 adet gıda paketi hazırlanıp Yerköy Ticaret Borsası Üyeleri aracılığı ile muhtaç 

ailelere ulaştırıldığını söyleyen Başkan Derviş ESATBEYOĞLU'' Ramazan ayı maneviyatı içerisinde 

700 muhtaç aileye bir nebze de olsa yardımcı olmak manen huzurumuzu artırdı.'' dedi. 
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İÇ ANADOLU BÖLGE İSTİŞARE TOPLANTISI 

İç Anadolu Bölge İstişare Toplantısı TOBB Başkanı M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun 

Başkanlığında, TOBB İkiz Kuleler ’de yapıldı. Toplantıya katılan bölge oda/borsa başkanları, 

TOBB’un çalışmaları ve Türkiye ekonomisini hakkında görüşüldü. Toplantıya Borsamızı temsilen 

Yönetim Kurulu Başkanımız Derviş ESATBEYOĞLU da iştirak etti. 
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BAŞKAN DERVİŞ ESATBEYOĞLU’nun 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ MESAJI 

‘’15 Temmuz 2016 günü yurdumuzda yaşanan elim darbe girişimini şiddetle kınıyoruz. Bu Darbe 

girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasına büyük katkı sağlayan gazilerimizi, hayatını kaybeden 

şehitlerimizi şükranla anıyoruz. 

Allah (c.c) Ülkemize bir daha böyle acı bir olay yaşatmasın.’’ dedi. 

 

 

ANAYASA KOMİSYON BAŞKANI SAYIN BEKİR BOZDAĞ YERKÖY TİCARET 

BORSASINI ZİYARETTE BULUNDU 

Anayasa Komisyon Başkanı Sayın Bekir BOZDAĞ Yerköy Ticaret Borsasını ziyarette bulundu,. 

Ziyaretinde borsa sorunları hakkında bilgi aldı. Sayın Bakanımız, Yerköy Ticaret Borsa sitesinin 

2019 yılında asfalt yapılması hususunda destek olacaklarının sözünü verdi. 
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800 ORTA VE LİSE DENGİ ÖĞRENCİYE AYNİ(AYAKKABI VE KIŞLIK MONT) 

YARDIMI YAPILDI 

TOBB tarafından Borsamıza gönderilen 40.000. TL’lik yardım parası ile 800 orta ve lise öğrencisine 

ayakkabı ve kışlık mont yardımı yapıldı. 

 

 

 

İTALYA BOLOGNA 2018 EİMA FUARI 

Borsamız Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreterimiz İtalya da düzenlenen 2018 FİMA Fuarına 

Katıldı. 

 



, 
 
 

 

BORSAMIZ YÖNETİM KURULUNDAN YOZGAT VALİSİ KADİR ÇAKIR’A HAYIRLI 

OLSUN ZİYARETİ 

Yerköy Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Derviş Esatbeyoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz 

Yozgat Valiliği Görevine Başlayan Sayın Kadir Çakır 'a Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundular. 

 

 

 

2018 Yılı Gelir Bütçesi 836.000,00 

2018 Yılı Gider Bütçesi   836.000,00 

2018 Yılı Fiili Gelir Bütçesi 728.759.49 

2018 Yılı Personel Sayısı 6 

2018 Yılı Tescil İşlem Sayısı 12192 

2018 Yılı Laboratuvar Analiz Sayısı 1846 

 

 


