
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKREDİTASYON SİSTEMİ KAPSAMINDA YAPILAN VE 

YAPILACAK TÜM ÇALIŞMALAR İÇİN BEYİN FIRTINASI RAPORU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gülben POLAT (Sekreterya – Akreditasyon Sorumlu Yardımcısı)- Efendim, hepinizi 

saygıyla selamlıyorum. Bizlerin motivasyonlarını yükseltmek, kurum içi iletişimizi arttırmak 

ve aidiyet duygumuzu geliştirmek amacıyla düzenlediğiniz Kapadokya Gezisi etkinliği için 

de ayrıca teşekkür ediyorum. 

Bugün burada akreditasyon sistemi kapsamında yapılan ve yapılacak olan tüm çalışmaları 

değerlendirmek için toplandık. Bildiğiniz gibi Nisan ayında Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliğimiz tarafından Borsamıza bir geliştirme ziyareti düzenlendi. Asıl denetim öncesi 

eksiklerimizi görmek ve kendimizi bu yönlerde daha fazla geliştirmek adına bir denetim 

geçirdik. Geliştirme ziyareti raporumuz elimize ulaştı. Rapora istinaden siz değerli meclis 

üyelerimizin ve personellerimizin görüş ve önerilerini alarak bu beyin fırtınasını yönetmesi 

için sözü Akreditasyon Sorumlumuz Ebru Yanaroğlu’na veriyorum. 

Buyrun Ebru Hanım, 

 

 

 

 

Ebru Yanaroğlu (Muhasebe – Akreditasyon Sorumlusu)- Bende hepinizi saygıyla 

selamlıyor bu beyin fırtınasına bizi kırmadan katıldığınız için teşekkür ediyorum. Türk 

Loydu Denetçisi Sayın Yasemen R. Çınar Hanımefendi tarafından Akreditasyon 

kılavuzuna göre 13 ana ana madde başlığında 365 alt başlıklı yönetim ve oda/borsa 

mevzuatı, mali yönetim, insan kaynakları yönetimi, iş planlaması ve yönetimi, haberleşme 

ve yayınlar, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı, üye ilişkileri, kalite yönetimi, iletişim ağı, 

temsil, bilgi, danışmanlık ve destek, iş geliştirme ve eğitim, uluslararası ticaret, satış 

salonları ve laboratuvarlar maddelerinde denetime tabi tutulduk. Burada hep birlikte eksik 

yönlerimizi tartışıp geliştirme adına çözümler üreteceğiz. Hepinizin değerli fikirlerine 

ihtiyacımız var. Burada stratejik planımız ve el kitaplarımız mevcut hepinizin incelemesini 

istiyorum. Şimdi size geliştirme ziyareti raporumuzdan eksik bulunan maddeler üzerinden 

paylaşımlar yapacağım. Daha sonra AR-GE Çalışmamız olan soya fasulyesinin 

çalışmalarından bahsetmesi için sözü Ziraat Mühendisimiz Şerife Tüfekçiye Vereceğim. 

 

  



 

Öneri:Akreditasyon izleme komitesi, Yönetim Kurulun'da 2 kişi, Mecliste 1 kişi, Genel Sekreter ve 

Akreditasyon Sorumlusu olmak üzere 5 kişiden oluşmaktadır. Toplantılar 3 ayda bir yapılmaktadır. 

Nitelikli kararlar mevcuttur. Stratejik Plan ve İş Planı daha detaylı tanımlanabilir. AİK ve YGG 

birleştirilebilir. Aksiyon izleme tabloları ile kararlar izlenmektedir. 17.01.2019 tarihli vizyon ve misyon 

revizyonu Yönetim Kurulu'na gönderilmiştir. 20.02.2019 tarihinde Yönetim Kurulunda görüşülmüş ve 

risk bazlı olarak revize edilmesi kararı alınmıştır.AİK'da SP hedeflerine ulaşılamadığında alınacak eylem 

planları görüşülebilir. 

 

 

 

 



YAPILACAK FAALİYETLER:  

Stratejik Plan Yönetim Kurulu üyelerine paylaştırılabilir” önerisine istinaden;  

Stratejik Plan hazırlanmasında Devletin Kamu Kurumlarına yönelik hazırlama kılavuzu baz alınmıştır. Bu 

kılavuzda ve yaptığımız kıyaslamalarda böyle bir uygulama görülmemiştir. Konunun Yönetim Kurulu 

toplantısında görüşülmesine karar verildi. 

“Stratejik Plan ve İş Planı daha detaylı tanımlanabilir”  

A.İ.K. kararlarına stratejik plan hedef izleme tablosu eklenerek hedefler ile ilgili kararlar daha detaylı 
tanımlanacaktır. 

 
“AİK ve YGG birleştirilebilir”. 
AİK ve YGG toplantıları farklı tarihlerde gerçekleştiği için ayrı ayrı yapılacaktır. 
 
“AİK'da SP hedeflerine ulaşılamadığında alınacak eylem planları görüşülebilir.” 

A.İ.K toplantısında stratejik plan hedeflerine ulaşılamadığında eylem planı görüşülecek, ancak daha 

önceki denetimlerde ve katıldığımız Akreditasyon eğitimlerinde AİK’in karar organı olmadığı kararların 

Yönetim Kurulu tarafından verilmesi gerektiği söylendiği için ulaşılamayan hedeflerle ilgili eylem 

planları kararı Yönetim Kurulu ve Meclis  tarafından alınacaktır 

 

 



 

 

 

ÖNERİ: Yönetim Kurulu karar defterleri görülmüştür. Karar defterleri düzenli tutulmaktadır. Karar 

takip sistemi mevcuttur. Yönetim Kurulu 5 kişiden oluşmaktadır. Stratejik Plan Yönetim Kurulu'nda 

görüşülmüştür. Katılım oranları takip edilmektedir.AİK kararları, iş planı gerçekleşmeleri takip edilebilir. 

YAPILACAK FAALİYET: AİK kararları Yönetim Kurulu toplantısına sunulacaktır. 

İş Planı gerçekleşmeleri yıllık olarak görüşülmüştür. 2019 yılında da 3 aylık periyodlarda 

görüşülmektedir. 

ÖNERİ: Yönetici eğitim planı mevcuttur. Yıllar bazında süreklilik görülmüştür. 2019 yılında Meclis ve 

Yönetime misyon ve vizyon politikaları eğitimi ve Akreditasyon eğitimi verilmiştir. Uyum işbaşı eğitim 

planı görülmüştür. Eğitimin etkinliğinin ölçülmesi geliştirilebilir. 

YAPILACAK FAALİYET:Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri Eğitim Etkinlik ölçülmesi ile ilgili yöntem 

belirlenecek. Eğitim Etkinliği Değerlendirme Talimatı oluşturulabilir. 

 



 

ÖNERİ: Hesapları İnceleme Komisyonu detaylı mali raporları hazırlamakta ve Yönetim Kurulu'na 

sunmaktadır. İş planı ile ilgili gerçekleşmeler hakkında yönetime rapor verilebilir. 

YAPILACAK FAALİYET: Yapılacak ilk H.i.K. toplantı gündeminde  İş Planı İzleme gerçekleşmesi 

görüşülecek,bir yıllık gerçekleşme raporu hazırlanarak 2019 yılı sonunda veya 2020 yılı  başındaki  ilk 

Yönetim Kurulu Toplantısına sunulacak.    

 
 

 

  



 

ÖNERİ: Hesapları Inceleme Komisyonu karar defterleri görülmüştür. 5 kişiden oluşmaktadır. Hesapları 

inceleme komisyonu görev tanımı mevcuttur. 2006'dan bu yana düzenli tutulmaktadır. Yılda iki kez 

toplanmaktadır. Yıllık iş planı hedefleri doğrultusunda yapılan harcamalar görüşülebilir. Kararların 

detaylı takip edilebilmesi için sistem kurulabilir. 

YAPILACAK FAALİYET: Yapılacak ilk H.i.K. toplantı gündeminde  Yıllık iş planı hedefleri doğrultusunda 
yapılan harcamalar görüşülecek,bir yıllık gerçekleşme raporu hazırlanarak 2019 yılı sonunda veya 2020 
yılı  başındaki  ilk Yönetim Kurulu Toplantısına sunulacak. 
 
H.İ.K. kararları takibi aksiyon izleme formları ile takip edilmektedir.Ancak geliştirilmesi için yeni bir 
sistem oluşturulacak aylara göre takibi gerçekleştirilecektir.  

 

ÖNERİ: Hesapları inceleme Komisyonu raporları mevcuttur. Sayman üye görev tanımı görülmüştür. 

Gerektiği durumlarda komisyonlar oluşturulabilir. 

KARAR: Komisyonlar mevzuatlar kapsamında oluşturulduğu ve mali durumdan tüm yönetim kurulu 

sorumlu olduğu belirtildi. 

  



 

  



ÖNERİLER: 

İnsan kaynakları politikası mevcuttur. İç yönerge görülmüştür. Politikayı hayata geçirmek için Stratejik 

Planda hedefler mevcuttur. Yönetim kurulun'nda politika gözden geçirilip risk bazlı olarak revize 

edilmiştir. İnsan kaynağının geliştirilmesi için iş planına daha detaylı hedefler konulabilir. 

KARAR: Stratejik planda İnsan Kaynaklarının geliştirilmesi için hedeflerimiz mevcuttur. 

A1: Etkin ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal kapasiteyi geliştirmek, çalışanların kurumsal 

bağlılığını güçlendirmek 

Hedef 1.1 Borsamız personelinin nitelik olarak gelişimlerini sağlamak ve kurumsal aidiyeti arttırmak 

SPG1.1.1: Personele verilen mesleki eğitim sayısı 

SPG1.1.2: Personel Memnuniyet Anket Puanları 

SPG1.1.3: Personele verilen kişisel gelişim eğitim sayısı 

SPG 1.1.4: Personele yönelik düzenlenen sosyal ve kültürel aktivite sayısı 

Hedef 1.4 Personel sayımızı artırmak 

 

SPG1.4.1: Alnan personel sayısı 

 

Organizasyon şeması, görev tanımları, yetkinlik tanımları mevcuttur. İşe alım prosedürü görülmüştür. 

Son dönemde ziraat mühendisi olarak Şerife TÜFEKÇİ işe alınmıştır. İşe alım kayıtları mevcuttur. Uyum 

Eğitimi ve işbaşı eğitim kayıtları görülmüştür. Çalışan eğitimi el kitabı mevcuttur. Yetkinlikleri 

değerlendirmek için sistem kurulabilir. 

KARAR: Kurumumuzca geliştirilmiş yetkinlik değerlendirme sistemi mevcut olup bu sistemde tüm 

personel bir birine vekalet edecek düzeyde yetkinlik ölçümü yapılarak oryantasyon ve iş başı eğitimleri 

yapılmıştır. Geliştirme ziyaretinde detaylı bir şekilde anlatılmadığından anlaşılamadığı 

düşünülmektedir. (Vekalet Listesi,Y.K.kararları, İş Başı Eğitim,Uyum Eğitim) 

İnsan kaynakları süreç planı mevcuttur. Anket formları ve personel toplantıları ile geri bildirim 

alınmaktadır. Eğitim talepleri akreditasyon sorumlusu tarafından eğitim talep formu ile alınmaktadır. 

Örnekler görülmüştür. Çalışan anket formu ile toplanan veriler etkinlik raporu ile Yönetim Kuruluna 

sunulmaktadır. 17.04.2019 tarihinde Yönetim Kurulun'da yapılan görüşmenin kayıtları görülmüştür. 

Etkinliğin artırılması önerilmektedir. 

KARAR: Personel anketlerinin gözden geçirilerek personel anketlerinin yenilenmesi. 

Personel toplantıları 3 ayda bir yapılmaktadır. İnsan kaynakları süreç planında tanımlanmıştır. Toplantı 

tutanakları görülmüştür. Personelin görüş ve önerileri alınmaktadır. Personelin yıllar bazında katılım 

oranları mevcuttur. Personele akreditasyon ve Stratejik Plan ile ilgili verilen bilgiler daha açık 

tanımlanabilir veya atıfta bulunabilir. 

KARAR: Personel toplantı kararları detaylı yazılacak. 

Stratejik plana uygun olarak hazırlanan yıllık iş planları sorumlular bazına indirgenmiştir. Örneğin EBYS 

sistemine geçilmesi konusu ile ilgili eğitimin verilmesi, bilgi işlem sorumlusu olarak iş planında 

görülmektedir. 2017-2018- 2019 yıllarında sorumlu olarak birim ve personel ataması yapılmıştır. 

Personel performansının ölçülmesinde personelin iş planına katkısı ölçülebilir. 



KARAR: Personel Performans sistemimiz hedef bazlı olarak Akreditasyon Kılavuzuna uygun olduğu 

belirtildi. Yine de farklı uygulamaları görmek konu ile ilgili kıyaslama yapılmasına karar verildi. 

 

 

ÖNERİ: 27.07.2018 tarihinde Tarsus Ticaret Borsası ile yapılan kıyaslama formları görülmüştür. 

Yöntem kıyaslamasının yapılması önerilir. 

KARAR: kıyaslamamız bencmarking mantığına uygun ve kılavuzda belirtilen maddeler üzerinden 

yapılmaktadır. 2017-2018-2019 kıyaslamalarımız düzenli olarak yapılmış olup süreklilik esası vardır. 

Konu ile ilgili Özge Karatepe’ye kıyaslama yapılacak oda/borsaların belirlenmesi için yazı mail 

gönderilecektir. 

  



ÖNERİ: 2018-2022 Stratejik Planı mevcuttur. Vizyon ve misyon ile uyumludur. SWOT analizi 

gerçekleştirilmiştir. Dış Paydaş anketleri mevcuttur. Stratejik planlanlama kurulu raporları görülmüştür. 

GANTT şeması hazırlanarak takip edilmiştir. Hedeflerin gerçekleşme oranları takip edilip, iyileştirme 

çalışmaları yapılabilir. 

KARAR: Hedefler 3 ayda bir Yönetim Kurulu,A.İ.K. toplantılarında görüşülmekte ulaşılmayan hedef 

varsa bununla ilgili iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. 2019 yılı hedef izlemeleri detaylı raporu 

hazırlanacaktır. 

Yıllık iş planları mevcuttur. Hedef değerler görülmüştür. 3 ayda bir akreditasyon izleme komitesi 

tarafından izlenmektedir. Bir önceki stratejik planın değerlendirilmesi yeni planda yer almaktadır. Bir 

önceki stratejik planda hedef değerin altında kalmış olanlar için incelenip iyileştirme çalışması 

yapılması önerilir. 

KARAR: Yeni Stratejik plan hazırlanarak bir önceki stratejik planda hedef değerinin altında kalan 

hedeflerin çoğu yeni stratejik planımızda hedef olarak belirlenmiştir.   



 

ÖNERİ: Yıllık iş planı ile uyumlu faaliyet planı mevcuttur. 2011-2018 yılları arası faaliyet raporları 

görülmüştür, mevcut hedeflerle ilişkisi sağlanmıştır. Faaliyet raporu SP ile uyumlu hazırlanıp, 

istatistikler ile desteklenebilir. 

KARAR: Geçmişe dönük tüm Faaliyet Raporlarımızda iş planı gerçekleşme durumunun bulunduğu 

belirtildi. Sadece istatistiklerin güçlendirilmesi  için aşağıdaki faaliyetin başlatılmasına karar verildi. 

 

 

  



 

ÖNERİ: Basında yer almaya yönelik istatistikler mevcuttur. Akreditasyon izleme komitesinde ve 

yönetim kurulunda görüşülmektedir. Basında yer almaya yönelik istatistikler detaylandırılabilir. 3 yıllık 

karşılaştırmalar yönetim kuruluna sunulabilir. 

KARAR:Basında yer alma oranlarının 3 yıllık istatistikleri yapılarak Yönetim Kuruluna sunulacak. 

İletişim yöntemi ile ilgili olarak üyelerin tercih ettiği yöntem telefon ve SMS dir. Aynı zamanda sosyal 

medya kullanılmaktadır. Anketler yılda bir yapılmaktadır. Anketler üye ile yüz yüze görüşme esnasında 

iletişim yöntemi ile ilgili bilgi de alınabilir. 

KARAR: Üye ziyaretlerimiz sırasında anket uygulaması personelimiz tarafından birebir 

yüzyüze yapılmaktadır. 

 

ÖNERİ: Bakımdan sorumluların tanımlanması önerilir. 

KARAR: Periyodik Bakım Planı revize edilecek 

ÖNERİ:Bilgi işlem sorumlusu mevcuttur. Görev tanımı görülmüştür. Bilgi güvenliği eğitimi alınmıştır. 

Eğitimlerin artırılması önerilir. 

KARAR: Her yıl Bilgi Güvenliği ile ilgili her yıl eğitim verildiği belirtildi. 

  



 

ÖNERİ: Stratejik plan ile örtüşen üye eğitimleri/ üye etkinlikleri planlanmaktadır. Yapılan eğitimlerin , 

fuarların kanıtları görülmüştür. Yıllık etkinlik planı mevcuttur. 08.03.2019 tarihinde Mersin Tarım ve ıda 

hayvancılık fuarı gezisi gerçekleştirilmiştir. Raporu mevcut yönetime sunulmuştur. Yapılan etkinliklerin 

sonuçlarının etkinliği izlenebilir. 

KARAR: Tüm eğitim etkinlikler için sonuç göstergesi etkinlik değerlendirmesinin yapılmasına ve konu 

ile ilgili yöntem geliştirilmesi. 



ÖNERİ: Üye başarı hikayeleri mevcuttur ve web sitesinde yayınlanmaktadır. Örneğin Nihat Avşar, 

Adana Ticaret Borsası ve Tarsus Ticaret Borsası ziyareti sonucu oluşan başarı hikayesi görülmüştür. 

Etkinlikler sonucunda üyeye yapılan katkının etkin ölçümünün sağlanması için sistem kurulabilir. 

KARAR:Tüm eğitim etkinlikler için sonuç göstergesi etkinlik değerlendirmesinin yapılmasına ve konu ile 

ilgili yöntem geliştirilmesi   



 

ÖNERİLER: YGG Akreditasyon izleme komitesi ile birleştirilebilir.  

KARAR: 2019 yılı YGG ve A.İ.K. toplantıları yapıldığı için 2020 birleştirilmesi için çalışma başlatılacaktır. 

İç-dış denetimler gerçekleştirilmektedir. Kurumda 2 iç denetçi mevcuttur. Denetim raporlarında 

uygunsuzluk bulunmamaktadır. Tarsus Ticaret Borsası ile kıyaslama yapılmıştır. Süreçler bazında daha 

etkin kıyaslamalar yapılabilir. Öz değerlendirme yapılmalıdır. 

KARAR: Konu ile ilgili Özge Karatepe’ye kıyaslama yapılacak oda/borsaların belirlenmesi için yazı mail 

gönderilecektir. Öz Değerlendirme yapılması Akreditasyon Sorumlusu ve Akreditasyon Sorumlu 

Yardımcısı görev tanımına eklenecek. 

Düzeltici faaliyet sayısı 2018'de 3 adet açılmıştır. İyileştirme faaliyetleri artırılabilir. Akreditasyon 

denetimlerinden çıkan sonuçlara göre iyileştirme çalışması yapılabilir. 

KARAR: Her Akreditasyon denetimi sonrası denetimden çıkan sonuçlara göre iyileştirme 

faaliyetleri açılmaktadır. Bu konuda sürekliliğimiz mevcuttur. 

 



 

 

ÖNERİLER: Üyelerin etkinliğini belirlemeye yönelik anket yapılmaktadır. Beklenti almaya yönelik 

çalışmalar yapılabilir. Üyelerin kendi aralarında ticareti geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılabilir. 

KARAR: Hem katılımı artırmak hem de üyeleri aynı ortamda bir araya getirmek için yemek 

organizasyonları düzenlenebilir. Organizasyonlarda üyelerimize tek tek söz hakkı verilerek üyelerimiz 

arasında paylaşımlar yapılabilir.  Ayrıca üye fuar gezi ve  iş ve kültür gezi etkinliklerimiz sürekli 

yapılmaktadır. Üye beklentileri üye anketleri ile  ve her eğitim ve etkinlik sonunda düzenlenen 

anketlerde ve sözlü görüşmelerde üyelerden sürekli olarak beklentileri alınmaktadır. 

Stratejik plan aşamasında iç ve dış paydaşlardan beklentiler alınmaktadır. Paydaşlara daha sık SWOT 

analizi yapılıp beklentiler alınabilir. 

KARAR: Swot analizi beklentiye yönelik bir analiz değildir ; Üye beklentileri üye anketleri ile  ve her 

eğitim ve etkinlik sonunda düzenlenen anketlerde ve sözlü görüşmelerde üyelerden ve paydaş 

katılımcılarımızdan sürekli olarak beklentileri alınmaktadır. 

 

  



 

ÖNERİLER: Üyeler ile yönetim kurulu meclis üyeleri, Konya milletvekili ve Çevre ve Şehircilik Bakanı 

bir araya gelmiştir . Sorunlar görüşülmüştür. Etkinliklerin kanıtları mevcuttur. Etkinliklerin artırılması ve 

sonuçların hedefe ne kadar ulaştığının takip edilmesi önerilir. 

KARAR: Lobi takip formu ile hedefe ulaşma ile ilgili detaylar takip edimektedir. 

Lobi faaliyetlerinin sonuçları takip edilmektedir. Hedeflere ulaşmadaki başarı takip edilebilir. 

İlçeye yönelik sorunlar ve çözüm önerileri raporları geliştirilebilir. 

KARAR:. Ziraat Mühendisimiz Şerife Tüfekçi tarafından ilçeye yönelik sorunlar ve çözüm önerileri tespit 

edilerek çalışma ve faaliyetleri yapılmaktadır.  

 

 

  



 

ÖNERİLER: Anketler ve yapılan etkinliklerde ihtiyaçlar belirlenmektedir. Anketler üyelerin faaliyet 

alanlarına göre geliştirilebilir. 

KARAR: Üye anketlerinde revizyon yapılması için çalışma başlatılacak. 

Yeni Pazar fırsatları oluşturulabilir.  

KARAR: Borsamız Üst Yönetimi Ziraat Mühendisi ile birlikte tarla ziyaretleri gerçekleştirmektedir. 

Ayrıca borsamıza gelen üretici üyelerimizin sorunları üye bilgi odasında değerlendirilmektedir. Hasatı 

gelen dönem ürünlerinin araştırılması yapılarak pazar arayışlarına çare olmak için üreticilerle bire bir 

görüşme ziyaretleri gerçekleştirilecek. 

Üye eğitimleri çeşitlendirilebilir. 

KARAR: Eğitim planımızda üyelerimize yönelik  2019 yılı için toplamda 7 adet eğitim bulunmaktadır. 

Eğitim planımıza ilave olarak eğitimler eklenecektir.



 

ÖNERİLER: Elektronik Pazar mevcut değildir. İhtiyaç analizi yapılabilir. 

KARAR: Üye ziyaretlerinde personelimiz tarafından soru-cevap şeklinde anket uygulaması yapılarak 

ihtiyaçları belirlenmektedir.  

Lisanslı depo işletmeciliği ortaklığı mevcuttur, ancak henüz çalışma yapılmamıştır. 

KARAR: Lisanslı depo işletmeciliğinin faaliyete geçmesini bekleniyor. 

Ürün İhtisas Borsası ortaklığı mevcuttur. Henüz çalışma başlamamıştır. 

KARAR: Konuyla ilgili  personeller belirlenecek. Eğitimlerinin aldırılması sağlanacak. 



Zekeriya Ünlü – Yönetim Kurulu Başkanı – Borsanız TOBB beklentilerine uygun bir 

şekilde, üyelerinin ve bölgenizin hizmetindedir. Ve hizmet kalitesini Akreditasyon süreciyle 

birlikte daha ileriye taşıyacaktır.  

 

 

 

Ebru Yanaroğlu (Muhasebe – Akreditasyon Sorumlusu)- akreditasyon sistemi 

kapsamında yapılan ve yapılacak olan tüm çalışmaları değerlendirmek için tartışmaya 

açtığımız beyin fırtınası toplantısına geldiğiniz için, ben de beyin fırtınası topluluğunun bir 

üyesi olarak hepinize çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok güzel, verimli bir toplantı oldu. 

Eksiklerimizi hep birlikte gördük ve çözüm yolunda adımlar attık. Şimdi AR-GE 

Çalışmamız olan soya fasulyesinin çalışmalarından bahsetmesi için sözü Ziraat 

Mühendisimiz Şerife Tüfekçiye veriyorum. 

 

 

 

Şerife Tüfekçi (Ziraat Mühendisi)- Efendim hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi 

soya fasulyesini bölgemizde yetiştirmek için bir AR-GE çalışması başlattık.Bölgemizin 

hayvancılığa elverişli coğrafi yapısı ve giderek artan hayvancılık sektörünün hayvan 

beslemedeki maliyetin fazla olması ve besin kaynaklarındaki enerji proteini eksik olması 

nedeniyle bir alternatif ürün ihtiyacı duyduk. mera alanlarının tahrip olması ve 

topraklarımızın aşırı işlenmesinden dolayı ıslaha ihtiyaç duyulmasına bağlı olarak hem 

toprağı ıslah edici özelliği hemde hayvan beslemedeki önemi nedeniyle soya fasulyesini 

bölgemiz için alternatif ürün olarak seçtik. Bölgemiz genelinde soya fasulyesinin daha 

önce yetiştirilmemesi nedeniyle seçilen ürünün ilk olarak adaptasyon yeteneğinin 

belirlenmesi gerekmekteydi. Bunun için bölgemizin iklim şartlarına uyabileceği düşünülen 

16 adet hat ve çeşitten oluşan bir deneme alanının oluşturulmasına karar verdik. 

Çalışmaya 07.05.2019 tarihinde Bahçeli köy mevkiinde 800 m2 alandan oluşan arazide 

tesadüf blokları deneme deseni oluşturularak başladık. Şuan geldiğimiz noktaya bakacak 

olursak soya çeşitlerinden 7 tanesinin bölgeye yüksek adaptasyon yeteneği olduğuna, 

vejetasyon sürecinin bakla oluşturma döneminde olduğunu gördük. Ar-Ge çalışmamızın 

verim kriterleri üzerinde ölçümler yaparak sonuçlarını bariz ve kesin bir şekilde siz değerli 

meclis üyelerimizle paylaşacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

SONUÇ: Yukarıda görüşülen konulara istinaden; Akreditasyon Sistemi ile ilgili başlatılan 

faaliyetler tamamlanacaktır. Akreditasyon standardı 2.4 İş Geliştirme ve Eğitim maddesi için 

Ziraat Mühendisi Şerife Tüfekçi tarafından devam eden AR-GE çalışmasının sürdürülebilirliğini 

sağlamak ve profesyenelleştirmek için AR-GE birimi oluşturulacaktır.  Üye El kitabına görsel 

efektler eklenerek geliştirilecek, Personel El Kitabına İş güvenliği bilgileri eklenerek  

geliştirilecektir. Bu konularla ilgili karar alınması için de rapor Yönetim Kurulu toplantısına 

sunulacaktır. 



 


