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1- YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ ÜZEYİR ARSLAN KATAR’DA 

 

TOBB ve Katar Ticaret ve Sanayi Odası 

iĢbirliğinde, Katar BaĢbakan Yardımcısı ve Devlet 

Bakanı Ahmed bin Abdullah Al Mahmoud ev 

sahipliğinde düzenlenen 2. KOBĠ Konferansı, 17-18 

Ocak 2017 tarihlerinde Katar’ın baĢkenti Doha’da 

yapıldı. 

Konferansa Odamızı temsilen Odamız Yönetim 

Kurulu BaĢkanı ve aynı zamanda TOBB Kobi 

Politikaları Yönetim Kurulu Üyesi olan Üzeyir 

ARSLAN katılım gösterdi.Yönetim Kurulu 

BaĢkanımız Üzeyir Arslan, Katar programının yeni 

iĢbirlikleri oluĢturma ve ticareti artırma amacı 

taĢıdığını belirtti. 

Söz konusu program hakkında bilgiler veren  

Üzeyir Arslan; e-ticaret, yatırımların finansmanı, 

giriĢimcilik, yenilik, teknolojinin artırılması ve 

tarım konulu panellerin yer aldığı “2017 2. KOBĠ 

Konferansı”  ile Tarım ve gıda, yenilenebilir enerji, 

enerji, petrol ve gaz, inĢaat ve altyapı, inĢaat 

malzemeleri, sağlık,       ilaç ve sağlık ekipmanları, 

makine ve teçhizat baĢta olmak üzere çeĢitli 

sektörlerde Türk ve Katar firmaları arasında ikili 

görüĢmeler gerçekleĢtirildiğini belirtti. 

Katar’ın baĢkenti Doha’da yapılan 

toplantılar ve görüĢmeler sonrasında Yönetim 

Kurulu BaĢkanımız Üzeyir ARSLAN, Katar 

BaĢbakan Yardımcısına ve Katar Ticaret ve Sanayi 

Odası BaĢkanına üretimi ilçemizde gerçekleĢtirilen 

el iĢlemeli bakır tepsileri hediye ettikten sonra, 

Katar’lı iĢadamlarını yatırım yapmak üzere 

Sorgun’a davet etti. 

 
 

BAŞKANIMIZ KATAR BASININDA 

TOBB ve Katar Ticaret ve Sanayi Odası 

iĢbirliğinde 17-18 Ocak 2017 tarihlerinde Katar’ın 

baĢkenti Doha’da yapılan 2. KOBĠ Konferansına 

odamızı ve Ġlimizi temsilen katılan Yönetim Kurulu 

BaĢkanımızın Katar'daki temasları Katar basınında 

yer aldı. 
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SORGUN TSO GİRİŞİMCİNİN YANINDA 

Yozgat ÇalıĢma ve ĠġKUR Ġl Müdürlüğü ile 

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası iĢbirliğinde, iĢ 

fikrini hayata geçirecek yeni giriĢimcilere yönelik 

“Uygulamalı GiriĢimcilik Eğitimi’ düzenlenecek 

ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu Yozgat Ġl Müdürlüğü 

ve Sorgun TSO iĢbirliğinde, 25 kiĢiye yönelik 

olarak “Uygulamalı GiriĢimcilik Eğitimi ĠĢbirliği 

Protokolü” imzalandı.  

 

Düzenlenen imza protokolünde 

açıklamalarda bulunan Sorgun TSO Yönetim 

Kurulu BaĢkanı Üzeyir Arslan, “ĠġKUR Ġl 

Müdürlüğü ve Odamız iĢbirliğiyle 1-4 Mart 2017 

tarihleri arasında 32 saat olarak düzenlenecek olan 

Uygulamalı GiriĢimcilik Eğitimi’nin tüm giriĢimci 

adaylarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Sorgun 

Ticaret ve Sanayi Odası olarak; bölgemiz giriĢimci 

adaylarına yönelik çalıĢmalarımız devam edecektir. 

GiriĢimcilik eğitimiyle baĢarılı ve 

sürdürülebilir iĢletmelerin kurulması, giriĢimcilik 

kültürünün yaygınlaĢtırılması ve istihdamın 

artırılmasını amaçlamaktayız. Verilecek eğitimler 

ile vasıflı ve nitelikli iĢ gücü talebini karĢılamayı 

hedefliyoruz. 

Bugün imzaladığımız bu protokolün 

ilçemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen 

herkese teĢekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.  

ĠġKUR Ġl Müdür Vekili Zarife BaĢer de 

katılımcılara ücret verildiğini bu noktada 

katılımcıların devamsızlık yapmaması gerektiğini 

kaydetti. Seçmelerin eğitim programından bir hafta 

önce yapılacağına değinen Özer, “ĠĢ ve meslek 

danıĢmanlarımızın katılacağı programda iĢsiz olan 

katılımcılara ücret de verilecek” dedi. 

 

SORGUN TİCARET VE SANAYİ 

ODASINDAN, ANKARA TİCARET ODASINA 

KUTLAMA ZİYARETİ 

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu BaĢkanı Üzeyir Arslan ve Yönetim Kurulu 

Üyeleri, Ankara Ticaret Odasını ziyaret ederek yeni 

seçilen yönetim için hayırlı olsun dileklerinde 

bulundular. 

 

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası adına 

ziyarete, Yönetim Kurulu BaĢkanı Üzeyir Arslan, 

Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Ġbrahim 

Dıvrak, Yönetim Kurulu Üyeleri Kadir Kılıç, 

Süleyman ġener, Oda Genel Sekreteri Sami 

Erdoğan ve Akademik DanıĢman Yrd. Doç. Dr. 

Mehmet Kara katıldı. Ankara Ticaret Odası 

Yönetim Kurulu BaĢkanı Sayın Gürsel Baran’ın çok 

samimi bir ortamda kabul ettiği heyet ile 

gerçekleĢtirilen toplantıda, Odamız Yönetim Kurulu 
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BaĢkanı Üzeyir Arslan seçilen yeni yönetime hayırlı 

olsun temennilerinde bulunduktan sonra ilimiz ve 

ilçemiz adına kısa bir tanıtım sunumu 

gerçekleĢtirdi. Yönetim Kurulu BaĢkanımız 

özellikle Sorgun ilçemizin jeotermal kaynaklar 

açısından son derece güçlü olduğunu ve bu alanda 

ilçemize yapılacak her türlü yatırıma destek 

olacaklarını söyledi. Bu kapsamda ilçemize yatırım 

yapılması hususunda Ankara Ticaret Odası’ndan 

yatırımcıların ilçemize yönlendirilmesi konusunda 

destek beklediğimizi iletti. Tarımsal alt yapıdaki 

güçlü yönümüz ve sahip olduğumuz sanayi 

tesislerimizin ilçemiz adına yatırımların 

yapılabilirliği hususunda önemli fırsatlar olduğuna 

değinen BaĢkanımız ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti dile getirerek Sayın Gürsel Baran’a 

üretimi ilçemizde yapılan bakır tepsi hediye takdim 

ettiler. Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu 

BaĢkanı Sayın Gürsel Baran ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti dile getirip teĢekkür ettiler 

 

KONYA VALİSİ YAKUP CANBOLAT'I  

MAKAMINDA ZİYARET 

Bir dize temaslarda bulunmak üzere 

Konya'da bulunan odamız yönetim kurulu üyeleri 

21.02.2017 Salı günü Konya Valisi Sayın Yakup 

CANBOLAT'ı makamında ziyaret etti. 

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkanı 

Üzeyir Arslan, BaĢkan Yardımcıları Ġbrahim Dıvrak 

ve Ercan Önal,  Yönetim Kurulu üyeleri Kadir 

KILIÇ, Süleyman ġENER, Meclis Üyesi Hüseyin 

ÇEKEREK, Genel Sekreter Sami ERDOĞAN, Oda 

Akademik DanıĢmanı Yrd.Doç.Dr Mehmet KARA 

ve Sorgun Selam Gazetesi Sahibi Durali Doğan 

ziyarette Vali Yakup Canpolat’a hayırlı olsun 

dilekleri iletildi. 

Sorgun, Yozgat, Konya ticaret ve sanayi 

yatırımlarının konuĢulduğu ziyarette Sorgun’un 

ekonomik ve ticari yapısı konusunda bilgi 

paylaĢımında bulunuldu. Vali Yakup Canpolat, 

“2005-2007 yılları arasında Yozgat Vali 

Yardımcılığı (Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreterliği) 

görevinde bulunduğunu, Sorgun’a defalarca 

gittiğini, Sorgun’un sosyal, ekonomik ve ticari 

kaynak bakımından zengin olduğunu, bu kaynakları 

Yozgat merkezle bir olarak iyi değerlendirmesi 

gerektiğini” söyledi.  

Canpolat, ”Yatırım ve hizmet akıĢının 

Yozgat-Sorgun arasına yapılması gerektiğini, o 

zaman Yozgat’ın Sorgun ilçesiyle bütünleĢerek 

geliĢebileceğini” kaydetti. 

 

Konya’nın ticaret ve sanayisi hakkında da 

bilgi veren Canpolat “Sayın CumhurbaĢkanımızın 

iĢçi alımı seferberliğine Konya’lı iĢ adamları 10 bin 

iĢçi istihdam etme sözü verdi. Onun çalıĢmalarını 

yapıyoruz. Konya’ya; tarım, imalat sanayi, enerji 

gibi birçok alanlarda yatırım yapılmaktadır. 5. 

Organize Sanayi Bölgesinin planlaması sürüyor. 

Konya’nın mevcut üretim yapısı, alt yapı olanakları, 

ticari faaliyetleri, lojistik sektöründe geliĢmeler, 

turizm potansiyeli, eğitim sektöründe sağlanan 

önemli geliĢmeler ile dikkat çeken bir ilimiz.”dedi. 
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Vali Canpolat Sorgun TSO heyetine ziyaretleri için 

teĢekkür etti. 

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkanı 

Üzeyir Arslan ise; “Sayın Valimiz ile birlikte 

çalıĢtık. Yozgat’ta görev yaptığı yıllarda önemli 

hizmetleri oldu. Yozgat kabuğunu kırarak ticaret ve 

sanayide Konya’yı örnek alarak artık bir Ģeyler 

yapmalıdır. Onun için Sayın Valimizin tecrübe ve 

hizmet anlayıĢından her zaman faydalanmak 

istiyoruz. Kendisine yeni görevinde baĢarılar 

diliyorum” dedi. Arslan daha sonra Vali Canpolat’a 

hediye takdiminde bulundu. Vali Canpolat ise 

günün anısına ziyaret eden heyete üç ciltlik 

Mevlana’nın Mesnevi kitabını hediye etti.  

Sorgun TSO BaĢkan Yardımcıları Ġbrahim 

Dıvrak ve Ercan Önal,  Yönetim Kurulu üyeleri 

Kadir KILIÇ, Süleyman ġENER, Meclis Üyesi 

Hüseyin ÇEKEREK, Genel Sekreter Sami 

ERDOĞAN, Oda Akademik DanıĢmanı 

Yrd.Doç.Dr Mehmet KARA ve Sorgun Selam 

Gazetesi Sahibi Durali Doğan ziyarette hazır 

bulundu.Heyet ilgisinden dolayı Vali Yakup 

Canpolat’a teĢekkür ederek ayrıldı. 

 

Ziyarette, Yozgat ve Konya illerinin sosyo 

ekonomik yapıları ve iĢ dünyası adına yapılan 

faaliyetler hakkında karĢılıklı görüĢ alıĢ veriĢinde 

bulunuldu. 

TANAP - SOSYAL VE ÇEVRESEL 

YATIRIM PROGRAMLARI BİLGİLENDİRME 

TOPLANTISI ODAMIZDA YAPILDI 

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım 

Programları Doğrudan Hibe Fonlama 

Mekanizması’nın1. Çağrısı için Bilgilendirme 

Toplantısı 8 Mart 2017 ÇarĢamba günü odamız ev 

sahipliğinde yapıldı. 

Sorgun Kaymakamımız Sayın Mustafa 

ALTINPINAR, Akdağmadeni Belediye BaĢkanı 

Sayın Suphi DAġTAN, Yerköy Belediye BaĢkanı 

Sayın Mehmet AĞAOĞLU, Yönetim Kurulu 

BaĢkanımız Üzeyir ARSLAN, yönetim kurulu 

üyelerimiz, meclis üyelerimiz, iĢ adamları, STK 

BaĢkanları ve kamu kurum kuruluĢlarının birim 

amirleri ve TANAP Yetkililerinin katılımıyla 8 

Mart 2017 ÇarĢamba saat 10:00’da odamız toplantı 

salonunda Potansiyel baĢvuru sahiplerine baĢvuru 

koĢulları hakkında ayrıntılı bilgi verilmesini ve 

yerel aktörlerin proje hazırlama kapasitelerinin 

geliĢtirilmesini amaçlayan bilgilendirme toplantısı 

düzenlendi. 

 

Toplantıda, Azerbaycan’ın Hazar 

Denizi’ndeki ġahdeniz-2 Gaz Sahası ve Hazar 

Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen 

doğal gazın Türkiye'ye ve Avrupa'ya taĢınmasını 

amaçlayan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı 
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Projesi (TANAP) uyguladığı Sosyal ve Çevresel 

Yatırım Programları aracılığıyla, güzergâhı boyunca 

yerel nüfusa güçlü faydalar sağlamayı, 

sürdürülebilir projelerle bölge halkının ekonomik 

ve sosyal kalkınmasını desteklemeyi hedefledikleri 

belirtildi. Bu hedef doğrultusunda sağlanacak fon 

desteğinin ise %95 hibe %5 eĢ finansman olarak 

verileceği ifade edildi.Yöresel el sanatlarını 

geliĢtirme, yerel ürünlerin iĢlenmesi, paketlenmesi 

ve pazarlanması, jeotermal, biyogaz, güneĢ paneli 

gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan 

seraların, ahırların ve iĢletmelerin yapılması, 

yenilenmesi gibi çalıĢmalar desteklenen projelerin 

baĢında geliyor. Yine KOBĠ’lere üretimlerini 

arttıran, çeĢitlendiren veya yeni ürün üretmelerini 

sağlayan makine ve teçhizatın alınması, ürünleriyle 

ilgili markalaĢma ve tasarım projeleri, 

kapasitelerinin verimliliklerinin arttırılmasına 

yönelik projelerin de destekleneceği belirtildi. 

 

Söz konusu hibe proje çağrısının Ardahan, 

Erzincan, Erzurum GümüĢhane, Kars, Kırıkkale, 

KırĢehir, Sivas ve Yozgat’ı kapsadığı ve toplam 

bütçenin 100 Milyon Türk Lirası olduğu belirtildi. 

Hibe programı kapsamında Yerel yönetimler, sivil 

toplum kuruluĢları, kooperatifler, birlikler, vakıflar, 

dernekler, meslek odaları, federasyonlar, 

üniversiteler, küçük ve orta ölçekli iĢletmeler, köy 

muhtarları ve çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olanların 

da dâhil olduğu geniĢ bir kitleyi hedefleyen 

programa baĢvurmak için son tarihin 20 Nisan 2017 

olduğu belirtildi. 

ÜYELERİMİZE ÖZEL YAZILIM 

ANLAŞMASI 

 Üyelerimizin sosyal ve ticari iliĢkiler 

kurmasına zemin hazırlayarak daha kaliteli hizmet 

almalarına olanaklar sunan ve onlara her alanda 

destek olmak amacı ile faaliyetlerini sürdüren 

odamız; 13/03/2017 - 31/12/2017 tarihleri arasında 

geçerli olmak üzere, AKINSOFT'u temsilen Yozgat 

Bölge Bayi ve aynı zamanda odamız üyesi 

PLANET BĠLGĠSAYAR SĠST. LTD. ġTĠ. müdürü 

Ġsmail BARAN ile WOLVOX Ticari 

Yazılımlarında; Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası 

üyelerine özel, liste fiyatları üzerinden %60 indirim 

uygulanacağı konusunda mutabakata varılmıĢ olup, 

odamız üyelerine hayırlı olmasını dileriz. 

Söz konusu indirim anlaĢmasından 

faydalanmak isteyen üyelerimizin AKINSOFT 

Yozgat Bölge Bayi PLANET BĠLGĠSAYAR SĠST. 

LTD. ġTĠ. ile irtibata geçmeleri hususu önemle 

duyurulur. 
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ÜYELERİMİZE VE ESNAFLARIMIZA 

ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ 

SEFERBERLİK DESTEKLERİ ANLATILDI. 

Sorgun sanayi sitesinde gerçekleĢtirilen 

ÇalıĢma hayatında istihdam seferberliği kapsamında 

“istihdam teĢvikleri, finansmana eriĢim, krediler ve 

teĢvikler ile devlet destekleri”nin anlatıldığı 

bilgilendirme toplantısına Sorgun Kaymakamımız 

Sayın Mustafa Altınpınar, Yönetim Kurulu 

BaĢkanımız Üzeyir Arslan, ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu 

Yozgat Ġl Müdürü Vekili Zarife BaĢer ve çok sayıda 

esnaf katılım gösterdi. 

 

Toplantıda konuĢan baĢkanımız Üzeyir 

Arslan; Sorgun Kaymakamlığımız ve Sorgun 

Ticaret ve Sanayi Odası olarak esnaflarımıza ve 

üyelerimize yönelik olarak “Milli istihdam 

seferberliği kapsamında istihdam teĢvikleri ve 

finansmana eriĢim ile krediler, teĢvikler ve 

desteklerle ilgili düzenlenen bilgilendirme 

toplantımıza hepiniz hoĢ geldiniz dedi. 

CumhurbaĢkanımız Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda ÇalıĢma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu 

tarafından birkaç ay önce Konya’da baĢlatılan 

“ÇalıĢma Hayatında Milli Seferberlik” programı 

konusunda bilgi veren ĠġKUR Ġl Müdürü Vekili 

Zarife BaĢer, ĠġKUR Ġstihdam Paketinde en göz 

alıcı programın iĢbaĢı eğitim programı olduğunu 

belirterek, ĠĢbaĢı Eğitim Programının, iĢsizlerin ve 

öğrencilerimizin mesleki tecrübe kazanmaları için 

geliĢtirilen bir program olduğunu söyledi. Söz 

konusu Programdan SSK´lı en az 2 çalıĢanı olan ve 

ĠġKUR´a kayıtlı olan iĢverenler, kamu kurum ve 

kuruluĢlarının payının yüzde 50´nin altında olduğu 

iktisadi teĢekküller, dernekler, vakıflar, kamu 

kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢları, meslek 

birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, 

noterler gibi geniĢ kapsamda iĢveren grubuna hitap 

edildiğini söyledi. 

KOSGEB SIFIR FAİZLİ KREDİ DESTEĞİ 

HAKKINDA BANKA MÜDÜRLERİ İLE 

TOPLANTI ODAMIZDA GERÇEKLEŞTİ 

Odamız Yönetim Kurulu BaĢkanı Üzeyir 

Arslan,Kosgeb BaĢkanlık MüĢaviri EĢref 

Cesur,Kosgeb Yozgat Hizmet Merkezi Müdürü 

Mustafa IĢık ve ilçemizde faaliyet gösteren sekiz 

banka müdürünün katılımıyla gerçekleĢen 

toplantıda, üyelerimizin ve iĢ dünyasının söz 

konusu kredinin kullanımı konusunda yaĢadıkları 

zorluklar hakkında görüĢ alıĢ-veriĢinde bulunularak 

iĢlemlerin daha da hızlı yürütülmesi konusundaki 

hassasiyetin biraz daha artırılması hususuna 

değinildi. 
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SORGUN’DA KÜSİ BİLİGLENDİRME 

TOPLANTISI YAPILDI 

Kamu –Üniversite-Sanayi ĠĢ Birliği 

kapsamında Sorgun’da Bilgilendirme Toplantısı 

Yapıldı. Yozgat Vali Yardımcısı ġükrü Çakır 

baĢkanlığında, Sorgun’da gerçekleĢtirilen KÜSĠ 

(Kamu-Üniversite-Sanayi ĠĢ Birliği) bilgilendirme 

toplantısında; Yozgat ilinin genel sorunları ve 

çözüm noktalarının oluĢturulması üzerine fikir 

paylaĢımlarında bulunuldu. 

Toplantıya Yozgat Vali yardımcısı ġükrü 

Çakır baĢta olmak üzere Sorgun Ticaret ve Sanayi 

OdaSI Yönetim Kurulu BaĢkanı Üzeyir Arslan, 

KÜSĠ Yozgat Temsilcisi Doç.Dr. Orhan Hazer, 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Ġl Müdür Vekili Mualla 

TaĢkesen, KOSGEB Müdürü Mustafa IĢık, Bozok 

Teknopark TTO Sorumlusu Abdülhakim Erarslan, 

Sorgun TSO Genel Sekreteri Sami Erdoğan ve 

Sorgun MYO Müdürü Doç.Dr. Ġsmail Akdeniz 

katılım gösterdi.Sorgun’da faaliyet gösteren Akdut 

Pestil Ltd.ġti ve Ġlkser Seracılık Ltd.ġti ziyaret 

edildikten sonra Sorgun Meslek Yüksekokulu 

konferans salonunda gerçekleĢen toplantıya katılım 

sağlayan kamu kurum kuruluĢlarının temsilcilerine 

ve öğrencilere KÜSĠ kapsamında yapılan çalıĢmalar 

hakkında bilgilendirme yapıldı. 

 

 

"YOZGATLI İŞ ADAMLARI ZİRVESİ" 

SORGUN'DA GERÇEKLEŞTİ. 

Yozgat Valiliği ve ORAN Kalkınma Ajansı 

iĢbirliğiyle düzenlenen Yozgatlı ĠĢ Adamları Zirvesi 

Sorgun Termal Otelde gerçekleĢtirildi. 

Toplantıya Odamızı ve üyelerimizi ve 

temsilen Yönetim Kurulu BaĢkanımız Üzeyir 

Arslan katılım gösterdi. Yozgat’ın yatırım 

potansiyelini ortaya çıkarmak, iĢ adamlarının 

Yozgat’a yatırım yapmalarını sağlamak, istihdamı 

artırmak, büyük Ģehirlere göçü önlemek ve ilimizi 

yaĢanabilir bir Ģehir yapmak için düzenlenen 

toplantıya 130 iĢadamı katıldı.  

Toplantıda konuĢan Vali Kemal Yurtnaç, 

her yapılan iĢte planlamanın önemli olduğunu 

belirterek, "Eğer geleceğinizi planlamazsanız, 

varacağınız bir noktaya da gelemezsiniz, rüzgarın 

önündeki yaprak gibi bir sağa bir sola 

savrulursunuz" dedi. 

Yozgat'ın geliĢmesi için hedef koyduklarını dile 

getiren Vali Yurtnaç, "Ġlimizde tarım ve hayvancılık 

ilerde olmakla beraber, boĢta kalan termal var, bu 

termali tanıtalım istiyoruz. Yozgat'ı Termal, kongre 

ve turizminin yeni adresi yapacağız. Yozgat'ı 

Türkiye'nin Davos'u yapacağız" diye konuĢtu.Vali 

Yurtnaç, bu tür toplantıların genelde Ģehirlerde 
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yapılacak bir iĢ için yardım toplamak için 

yapıldığına değinerek sözlerini Ģöyle sürdürdü:  

"Bu toplantı yardım isteme toplantısı değil. Kimse 

sizden, spor kulübüne, ne yapılacak okula, ne bir 

hayır kurumuna, ne bir camiye yardım istemiyoruz. 

Sizlere sadece memlekete vefa projesi çerçevesinde 

buradaki yatırım fırsatlarını sizlere anlatmak 

istiyoruz. Yatırımlarınızı daha nasıl ileri 

götürürsünüz ve sizin memleketinize istihdam 

konusunda nasıl desteğiniz olabilir diye size 

fırsatları anlatmak istedik."Yozgat'ın 5. Yatırım 

TeĢvik Bölgesi'nde yer aldığını aktaran Vali 

Yurtnaç, "Buraya yatırımı yaptığınızda size 

getirileri nelerden. Burada herkes, hem cebini hem 

memleketini düĢünecek. Bizler sizlere tüm altyapı 

bilgilerini vermeye, iĢlerinizde destek olamaya, 

problemleri çözmeye hazırız. Ben sizlere burada 

yapacağınız yatırımlarda sıfır bürokrasi vaad 

ediyorum" ifadelerini kullandı. 

Yozgatlı ĠĢ Adamları Zirvesi'ne katılan 

Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ ise, Türkiye'nin 

her alanda geliĢimine önem verdiklerini söyleyerek, 

"Türkiye son 15 yıl içerisinde her alanda ciddi 

sıçramalar yaptı. Ekonomisi yaklaĢık 3.5 kat 

büyüdüğü gibi her alanda da benzer büyümeleri, 

benzer geliĢmeleri, benzer değiĢmeleri yaĢadı. 

Bugün Türkiye bu büyük sermayesiyle 15 yılda 

büyük değiĢimler yaĢadı. Büyük geliĢimler ortaya 

koydu ve ülkemiz her alanda değiĢti, geliĢti. Ama 

Türkiye'nin geliĢmesini istemeyen çevrelerde 

Türkiye'nin attığı her adımın karĢısına 

dikildikleriyle beraber görüyoruz. Ġçeride buna 

destek bulduklarını da hep beraber görüyoruz. O 

nedenle biz attığımız adımların sadece bizi 

ilgilendiren adımlar olduğunu düĢünmemeliyiz. 

Küresel rekabet çerçevesinde bu rekabette 

Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olan çevrelerin 

olduğunu da bilerek adım atmamız lazım. 

YaĢadığımız hadiselere baktığımızda ekonomimizi 

sıkıntıya sokmak isteyen pek çok olay oldu. Bütün 

bu yaĢanmıĢlıklara rağmen bugün Türkiye'nin 

hamdolsun güçlü bir ekonomisi var" dedi. 

 

Bakan Bozdağ konuĢmasını Ģu Ģekilde 

sürdürdü; 

"Bazı kredi kuruluĢları talimatla Türkiye'nin 

notunu düĢürürken Türkiye krize girsin diye kendi 

güvenliklerini dahi riske atacak kararlar aldı. O 

kararların altına imza atmalarına rağmen bugün 

Türkiye'nin ekonomisi her türlü iç ve dıĢ Ģoka karĢı 

dirençli bir ekonomidir. Eğer bizim ekonomimiz 

daha doğrusu Ankara'mız milletimizin yönetim 

merkezi sıhhatli olursa her Ģeyimiz sıhhatli olur. 

Ankara'da kriz olduğunda, kaos olduğunda Yozgat 

bundan kendini kurtaramadığı gibi Ġstanbul'da 

Edirne'de kendisini kurtaramaz. Onun için 

Ankara'nın sıhhati selameti her Ģeyin üzerinde. O 

nedenle hükümet olarak 15 Temmuz 2016'da 

yaĢanan darbe teĢebbüsünden sonra çok ciddi 

tedbirler aldık, uyguladık ve uygulamaya da devam 

ediyoruz."Bakan Bozdağ daha sonra iĢadamlarına 

Yozgat’ın yatırım fırsatlarından bahsederek, “Gerek 

Yozgat’ta gerekse baĢka yerlerde yapacağınız 

yatırımlarda biz sizlerin hem yanında hem de 

emrindeyiz. Yozgat gerek hızlı treni ile gerek 
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havaalanı ile gerek 3. OSB ile geliĢimini 

hızlandıran bir il. Sizlerin de vereceği destek ve 

yapacağı yatırımlarla ilimiz daha ileri seviyelere 

gelecektir” ifadelerini kullandı.  

KonuĢmaların ardından iĢ adamlarına, 

yatırımcı kuruluĢ temsilcileri tarafından Yozgat'ın 

sosyal ve ekonomik durumu, hangi alanlarda 

yatırım yapılabilir, hangi yatırımlara ne kadar teĢvik 

veriliyor konularında bilgi verildi. Sorgun’da ki 

toplantının ardından Vali Kemal Yurtnaç ve 

iĢadamları Çamlık Milli Parkı’na geçerek doğa 

yürüyüĢü yaptı. Çamlık gezisi sonrası tekrar Sorgun 

Büyük Termal Otele geçen iĢ adamlarına tanıĢma ve 

kaynaĢma yemeği verildi. Yemek sonrası Vali 

Kemal Yutnaç, toplantıya katılan Yozgatlı dernek 

ve federasyon baĢkanlarına ve iĢ adamlarına günün 

anısınahediyeverdi.

 

ODAMIZ ORGANİZASYONUNDA 

DÜZENLENEN SITKI ASLANHAN İLE 

"BAŞARI VE MUTLULUK İÇİN HAYATA 

GÜLÜMSE KONULU" SEMİNER 

PROGRAMIMIZ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ. 

10 Mayıs 2017 ÇarĢamba günü Sorgun 

Meslek Yüksekokulunda gerçekleĢen 

programlarımız yoğun ilgi gördü. Üyelerimize ve 

ilçe milli eğitim müdürlüğümüze bağlı öğretmenlere 

ayrı ayrı düzenlenen seminere Sorgun 

Kaymakamımız Sayın Mustafa Altınpınar ve çok 

sayıda kamu kurum idare amileri katılım gösterdi. 

 

Yönetim Kurulu BaĢkanımız Üzeyir Arslan 

yaptığı açılıĢ konuĢmasında; Sorgun Ticaret ve 

Sanayi Odası olarak, böylesine müstesna bir 

programda sizler ile bir arada olmanın mutluluğunu 

yaĢıyor ve en kalbi duygularımla hoĢ geldiniz 

diyorum dedi. 

 Değerli KonuĢmacımız Sıtkı Aslanhan 

beyefendinin birazdan sunumunu gerçekleĢtireceği 

“ BaĢarı ve Mutluluk Ġçin Hayata Gülümse “ adlı 

programın tüm katılımcılarımız açısından son 

derece verimli geçeceğine inanıyor, bundan sonraki 

süreçlerde de bu tür programlarımızın devam 

edeceği sözünü buradan sizlere vermek istiyorum. 

Sorgun ĠĢ Âleminin kıymetli üyeleri, 

ekonomik kalkınmanın ve dolayısıyla toplumsal 

geliĢmenin temelini teĢkil eden iĢ dünyasının birer 

neferi olarak, baĢta Sorgun olmak üzere ilimiz, 

bölgemiz ve ülkemiz için verdiğiniz mücadele 

takdire Ģayandır. Pek çok olumsuzluk ve zor Ģartlar 

altında sürdürdüğünüz ticari faaliyetlerinize bir 

nebze de olsa katkıda bulunabilmek adına Ticaret 

ve Sanayi odası olarak belirlemiĢ olduğumuz 

misyonumuz doğrultusunda destek vermeye 

çalıĢıyor, bundan sonraki süreçlerde de artan bir 
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ivme ile bu desteklerimizi sürdürmek istiyoruz. 

Saygıdeğer misafirlerimiz, Sorgun Ticaret ve 

Sanayi Odası olarak yola çıktığımız ilk günden bu 

yana Sorguna olan sevdamızı yaptıklarımız ile 

ortaya koyarken her geçen gün daha yeni ve daha 

iyi Ģeyler yapmak adına büyük bir heyecan 

taĢıdığımızı da sizler ile paylaĢmak istiyorum. 

Bu süre zarfında gerçekleĢtirdiğimiz, 

projelendirdiğimiz ve stratejik planlarımızda 

geleceğe yönelik belirlediğimiz onlarca faaliyet 

bulunmaktadır. Müsaadeniz ile bu 

çalıĢmalarımızdan kısaca bahsetmek isterim. Evvela 

görünürlük açısından hala ülke genelinde büyük bir 

övgü ile adından bahsedilen hizmet binamızı 

ilçemize kazandırdık. Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliğinin yurt dıĢı programlarında, tanıtım 

sunumları esnasında yer alan hizmet binamız 

gösterildikçe büyük bir gurur yaĢamaktayız. 

BeĢ yıldızlı akredite oda statüsüne 

kavuĢtuktan sonra, çalıĢmalarımızdaki 

profesyonellik seviyesinin artmasından dolayı ülke 

genelinde, ulusal basında sık sık yer alır olduk ve 

birliğimiz tarafından sürekli takdir ve teĢekkürler 

aldık. Faaliyetlerimizin amiral gemisi olan Sorgun 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı ziyaretçi sayısı 

açısından değerlendirildiğinde bu hizmetleri yapan 

kuruluĢlar tarafından sektörde örnek olarak 

gösterilmeye baĢlandı.Bozok Organize Sanayi 

Bölgesinin kuruluĢ yeri olarak ilçemize 

kazandıracağı ivmeyi düĢündükçe bu anlamda 

vermiĢ olduğumuz mücadelemizin ne kadar 

manidar olduğunu gördük. Bu çalıĢmada Oda 

bütçemizden yaklaĢık 90 Bin TL sermaye vererek 

ortaklığımız bulunmaktadır.  ġu anda devam eden 

ve öncülüğünü Sorgun Belediyemizin yaptığı 

Sorgun ĠġGEM projesi ile organize sanayi 

bölgemize iĢletmeleri hazırlayıp ülkemizin en 

prestijli sanayi bölgelerinden birisi olacağının 

garantisini de buradan vermek istiyorum. 

Bu bağlamda yine ilçemize 

kazandırılmasında büyük bir emeğimiz olan 

Veterinerlik Fakültemizin binasının yapımı için 

Camiamızın vizyoner baĢkanı sayın Rifat 

Hisarcıklıoğlu’ndan söz aldık. Bu müstesna yatırımı 

ilçemize kazandıracak olmanın gururu bizleri 

ziyadesi ile mutlu etmektedir. Saygıdeğer 

Üyelerimiz, bu yıl ilkini tertiplediğimiz ve geçen 

yıllarda düzenli olarak gerçekleĢtirdiğimiz bu tür 

organizasyonlar ile Ticaret ve Sanayi Odalarının 

sadece ekonomik ve ticari anlamda faaliyetlere 

yönelmediğini, toplumun sosyal ve kültürel 

geliĢimine yönelik bir misyonunun da olduğunu 

belirtmek istiyorum. Bizler ticari faaliyetlerin yanı 

sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz ile de öncü 

olmanın telaĢını yaĢıyoruz. Saygıdeğer Yol 

ArkadaĢlarım, Sorgun bizim sevdamızdır. Sorgun 

büyürse Yozgat büyür, Güçlü bir Yozgat her zaman 

ülkemizin teminatı olmuĢtur. Hedefleri büyük, 

azimli ve kararlı bir yönetim anlayıĢı ile süreci hep 

beraber yönetip, vizyonumuz doğrultusunda adım 

adım ideallerimize doğru yürüyoruz. Bizler bugün 

temellerini atıp, olgunlaĢtırmaya çalıĢtırdığımız 

projelerin bizden sonraki nesiller tarafından 

sonuçlandırılacağına inanıyoruz. ĠĢ Dünyası olarak, 

sürekli dile getirmeye çalıĢtığım, iki önemli 

hedefimizi buradan bir daha tekrarlamak istiyorum. 

Evvela inancımı hiçbir zaman 

kaybetmediğim husus, Sorgunumuzun hak ettiği 

gibi en kısa sürede Termalin baĢkenti olmasıdır. 

Bütün dünya bu açıdan bizleri konuĢtu gün 

amacımızın bir kısmına ulaĢmıĢız demektir. Yine 

Devletimizin eksik etmediği yatırımlar ile ulaĢım 
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konusunda çok önemli bir kavĢak haline gelen 

ilçemiz için, Lojistik Köy projemiz hayallerimizi 

süslemektedir. Saygıdeğer Hazirun, ifade etmeye 

çalıĢtığım bütün faaliyetlerin fikir aĢamasından 

hayata geçmesine kadar geçen sürede emeği olan o 

kadar çok gizli kahraman var ki hepsine ayrı ayrı 

teĢekkürlerimi sunmadan geçemeyeceğim. Rabbim 

onlardan hudutsuz razı olsun. Kıymetli 

Misafirlerimiz, konuĢmamın sonunda, yaptığımız 

bu tür etkinliklerin Sorgunumuza vizyoner bir bakıĢ 

açısı kazandıracağı ümidi ile desteklerini 

esirgemeyen herkese huzurlarınız da en kalbi 

duygularım ile teĢekkür ediyor, mübarek beraat 

kandilinizi tebrik ediyor, hepinizi saygı, sevgi ve 

muhabbet ile selamlıyorum dedi. 

 

 Daha sonra katılımcılara hitap etmek üzere 

sahneye çıkan Eğitimci - Yazar Sıtkı Aslanhan ise 

baĢarı ve baĢarıya giden yollarda ailenin ve 

iletiĢimin önemine dikkat çeken paylaĢımlarda 

bulundu. Programın sonunda günün anlam ve 

önemine istinaden Eğitimci - Yazar Sıtkı 

Aslanhan'a Sorgun Kaymakamımız ve Yönetim 

Kurulu BaĢkanımız tarafından üretimi ilçemizde 

gerçekleĢen çini vazo hediye edildi. 

 

TOBB'DA GERÇEKLEŞEN İÇ ANADOLU 

BÖLGE TOPLANTISINA KATILDIK 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde 

düzenlenen toplantıya odamız adına Yönetim 

Kurulu BaĢkanımız Üzeyir ARSLAN ve Genel 

Sekreterimiz Sami ERDOĞAN katılım sağladı.Ġç 

Anadolu Bölge Toplantısı Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği’nde (TOBB) TOBB BaĢkanı M. 

RifatHisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde 

gerçekleĢtirildi. Bölge’deki oda ve borsaların 

baĢkanları ve genel sekreterlerini bir araya getiren 

etkinlikte istiĢarede bulunuldu.Özellikle son 6 ayda 

gerçekleĢtirilen faaliyetlere iliĢkin 

bilgilendirmelerde bulunulan toplantıda TOBB 

BaĢkanı M. RifatHisarcıklıoğlu, oda ve borsaların 

üyeleri için yapılan çalıĢmaların iyi anlatılması 

gerektiğinin üzerinde durdu. Toplantıda 

ekonomideki geliĢmelere iliĢkin geniĢ bir sunum 

yapılırken, Hisarcıklıoğlu son dönemde özel sektör 

için neler istediklerine, nelerin hayata geçtiğine ve 

değiĢtiğine dair bilgilendirmede bulundu.TOBB 

BaĢkanı Hisarcıklıoğlu, 6 ayda 1 milyon 200 bin 

istihdam rakamına ulaĢtıklarının altını çizdi. 

Büyüme rakamlarının sevindirici olduğuna iĢaret 

eden TOBB BaĢkanı, yıl sonuna kadar da bu yüksek 

büyümenin devam edeceğine inandıklarını bildirdi. 

Hisarcıklıoğlu, yatırımları artırmaların gerektiğini 

de sözlerine ekledi. Toplantıda ayrıca meclis üyeleri 

arasında yapılan anket sonuçları değerlendirildi. 
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15 TEMMUZ’U ASLA UNUTMAYACAĞIZ, 

UNUTURMAYACAĞIZ 

“GÜCÜMÜZ MİLLİ İRADE, HEDEF BÜYÜK 

TÜRKİYE” 

Değerli Basın Mensupları, 

Türkiye’nin sivil toplumunu temsil eden; 

·         Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası, 

·         Sorgun Ziraat Odası, 

·         Sorgun ġoförler Odası, 

·         Sorgun Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi, 

·         Sorgun Motorlu TaĢıyıcılar Kooperatifi, 

·         Pancar Ekicileri Kooperatifi, 

·         Sorgun Eğitim Birsen ġubesi 

·         Sorgun Türk Eğitim Sen ġubesi 

·         Sorgun ġeker ĠĢ Sendikası ġubesi 

·         Sorgun Muhtarlar Derneği 

·         Sorgun Süt Birliği, 

·         Sorgun Kırmızı Et Birliği 

·         Sorgun Kızılay ġubesi 

·         Makine Mühendisleri Yozgat ĠlTemsilciliği, 

·         Sorgun Veterinerler Odası 

·         Sorgun AĢıklar Derneği 

·         Sorgun Engelliler derneği olarak buradayız. 

Bu masada oturan demokrasi sevdalısı kurumlar 

olarak bu ortak açıklamayı 81 ilde aynı anda 

yapıyoruz.Tarihimizin en zor günlerinden biri olan 

15 Temmuz’un yıldönümüne giriyoruz. 

Ġki hafta boyunca, farklı etkinliklerle, 

hazırladığımız afiĢlerle ülkemizin tamamında15 

Temmuz ruhunu canlı tutacağız. 

15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. 

15 Temmuz’un Türkiye için bir milat olduğuna 

inanıyoruz. 

Çünkü bu alçak, darbenin ötesinde bir iĢgal 

giriĢimiydi.15 Temmuz, Ġstiklal Harbinden bu yana 

ülkemizin karĢılaĢtığı en büyük tehlikeydi. 

O gece Fetullahçı terör örgütü,“devleti”ele 

geçirmeye, milleti tahakküm altına almaya kalkıĢtı. 

Darbe giriĢiminin asıl amacı; ülkemizi tarihimizde 

görülmemiĢ bir kaosa sürüklemek, kardeĢ kavgası 

baĢlatmak, Türkiye’yi iç savaĢ ortamına sokmaktı. 

Darbe teĢebbüsünün nihai amacı; Türkiye 

Cumhuriyetini bir daha ayağa kalkamayacak 

duruma düĢürmekti. Allah’a Ģükürler olsun 

Milletimiz, cesareti ve feraseti ile bu belayı, bu 

fitneyi durdurdu. 

Milletimiz demokrasimize ve özgürlüğümüze 

kasteden bu saldırı karĢısında dik durdu, canı 

pahasına değerlerini savundu. 

Bu masadaki kuruluĢlarının tamamı da, ilk andan 

itibaren, devletimizin ve milletimizin yanında yer 

aldı. Darbe giriĢimine karĢı net tavır gösterdiler. 

BaĢta CumhurbaĢkanımız olmak üzere, Gazi 

Meclisimiz, BaĢbakanımız, siyasi partilerimiz, 

milletimiz, sivil toplum kuruluĢlarımız ve 

medyamızın kararlı duruĢuyla bir destan yazdık. 

Haince planlanmıĢ darbe giriĢimini savuĢturan 

milletimizin önünde saygıyla eğiliyoruz. 

15 Temmuz’da Türkiye en zor demokrasi sınavını 

büyük baĢarıyla vermiĢtir. 

Demokrasimizin, hiçbir kaba kuvvete teslim 

olmayacak kadar güçlü olduğunu herkese gösterdik. 

Milletimiz darbeye karĢı durarak Ģunu açık Ģekilde 

ilan etmiĢtir.“Türkiye Cumhuriyeti devletini 

Milletin iradesi dıĢındaki hiçbir güç yönetemez.” 

Bu, dünyaya örnek olacak bir tavırdır. Elbette 

bunun için büyük bir bedel ödedik. 

Darbe giriĢimine karĢı verdiğimiz bu mücadelede, 

250 vatandaĢımız Ģehit edildi. 

2301 vatandaĢımız gazi oldu. 

ġehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. 

Gazilerimizi Ģükranla anıyoruz. 
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Milletimiz onları daima minnetle ve rahmetle 

anacaktır. 

Dünyada çok az millet, demokrasisi için bu bedeli 

ödeyebilir. 

Siyasi görüĢü fark etmeksizin Türkiye’nin 

geleceğine sahip çıkan 15 Temmuz ruhu 

demokrasinin sigortasıdır. 

Bir daha böyle hain giriĢimlerin yaĢanmaması için 

FETÖ ile mücadele her alanda etkin ve kararlı 

Ģekilde sürdürülmelidir. 

Yargı kurumları, darbecilere ve onların 

destekçilerine hak ettikleri en ağır cezayı vermeli, 

milletimizin vicdanını rahatlatmalıdır. 

 

Değerli basın mensupları, 

En az 15 Temmuz kadar, darbe giriĢiminden sonrası 

da, ülkemiz açısından zorlu bir süreç oldu. Darbe 

giriĢimi sonrası toplumumuz büyük bir travma 

yaĢadı. 

FETÖ, yalan haberlerle yurt dıĢında ülkemiz 

aleyhine karalama kampanyaları yürüttü. 

Ekonomimiz de bu saldırıdan olumsuz etkilendi. 

Allah’a Ģükür, birlik ve beraberliğimiz sayesinde 

bunların hepsini de kısa sürede atlattık. 

Hükümetimizin bizlerle istiĢare içinde aldığı önlem 

ve yaptığı reformlarla hızla toparlandık. 

Daha darbe giriĢiminin üzerinden bir yıl geçmeden 

ekonomide yüzde 5’lik büyümeyi yakaladık. 

Ġstihdam rekorları kırdık. Bu yılın ilk altı ayında 

tam 1 milyon 200 bin insanımıza yeni istihdam 

sağladık. 

Ġhracatımızı rekor düzeyde arttırmaya baĢladık. 

Yabancı yatırımcıların güvenini yeniden kazandık. 

Çok açık ifade ediyoruz ki Türkiye, dünyanın en zor 

stres testinden baĢarı ile çıkmıĢtır. 

Emin olun bizim son bir yılda yaĢadıklarımızı baĢka 

bir ülke yaĢasaydı bir daha ayağa kalkamazdı. 

Ama biz dimdik ayaktayız.  

Böyle bir coğrafyada, en zor koĢullar altında hiç 

kimsenin yapamayacağını yaptık. 

Ama rehavete kapılmayacağız. 

Yapacak daha çok iĢimiz, büyük hedeflerimiz var. 

15 Temmuz sonrası toparlanma sürecini 

tamamladık. 

ġimdi yeni bir atılım sürecini baĢlatmamız 

gerekiyor. 

Ayağımızdaki prangayı çözdük, Ģimdi koĢma 

zamanı. 

Büyümede, istihdamda, ihracatta yeni rekorlar 

kırmalıyız. 

VatandaĢlarımızın refah seviyesini daha da 

arttırmalı, demokratik kazanımlarımızı 

güçlendirerek daha ileriye taĢımalıyız. 

Bütün bunlar için ortak akılla ve istiĢare içinde, yeni 

bir reform süreci baĢlatmalıyız. 

Buradan yurt dıĢındaki dostlarımıza da 

sesleniyoruz. 

Aldığı yaraları saran milletimiz, bu büyük 

demokrasi sınavının birinci yılında bütün dostlarını 

yanında görmeyi arzulamaktadır. 

Dostlarımızı iftira kampanyalarına değil, gerçeklere 

kulak vermeye, buna göre tavır almaya davet 
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ediyoruz.FETÖ ile mücadelede dost ve müttefik 

devletlerin de ciddi desteklerini bekliyoruz.Kaynağı 

ne olursa olsun darbe ve terör bir insanlık suçudur. 

Ancak birlikte çalıĢırsak daha iyi bir gelecek inĢa 

edebiliriz.Bizler ülkemiz ve milletimiz için Ģimdi 

daha büyük bir azimle çalıĢacak ve Türkiye’yi 

büyük hedeflerine taĢıyacağız.Üzerine basarak bir 

kez daha ifade ediyoruz: Türkiye’nin sivil toplumu 

olarak 15 Temmuz’u asla unutmayacağız, 

unutturmayacağız. 

Ülkemizin geleceğini inĢa ederken 

yaĢadıklarımızdan aldığımız dersler bize ıĢık 

olacak.Biz bu ülkenin geleceğinden umutluyuz. 

Gücümüz milli irade, hedefimiz büyük Türkiye. 

Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. 

 

SORGUN 3.TARIM FUARIMIZ 

DÜZENLENEN TÖRENLE AÇILDI 

Sorgun Kaymakamlığı, Sorgun Belediyesi 

ve Odamız tarafından organize edilen 3. AGRO 

Sorgun Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi Makine ve 

Ekipmanları Fuarı törenle açıldı. Sorgun Ticaret ve 

Sanayi Odası fuar alanında düzenlenen törene 

Yozgat Vali Vekili Adem Yılmaz, AK Parti Yozgat 

Milletvekili Yusuf BaĢer, Alay Komutanı Albay 

Bilgihan YeĢilyurt, Sorgun Kaymakamı Mustafa 

Altınpınar, Belediye BaĢkanı Ahmet ġimĢek, 

Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkanı Üzeyir Arslan, 

sivil toplum kuruĢlu temsilcileri, çiftçiler ve firma 

yetkilileri katıldı. 

Saygı duruĢunda bulunulması ve Ġstiklal 

MarĢı’nın okunmasının ardından baĢlayan 

programda açılıĢ konuĢmasını yapan Sorgun TSO 

BaĢkanı Üzeyir Arslan, "Sorgun bir gün gelecek, 

termalin baĢkenti olacaktır. Buna olan inancımda 

tamdır, bu anlamda geçen dönemde daha çok 

yerelde yaptığımız çalıĢmaları artık ulusal ve 

uluslararası arenaya taĢıyacağız. Sorgun bir 

üniversite kenti olacaktır, fakültesi, meslek 

yüksekokulu ve üniversitemizin diğer hizmet 

birimleri ile bu markayı oluĢturma adına var 

gücümüz ile çalıĢacağız”dedi. Sorgun Ticaret ve 

Sanayi Odası BaĢkanı Üzeyir Arslan da Sorgun için 

her geçen gün daha yeni, daha iyi bir Ģeyler yapmak 

çalıĢtıklarını söyleyerek,"Bu yıl üçüncüsünü 

düzenlediğimiz fuarımızın geçen yıl yaptığımız 

fuarımızdan daha da ileride olduğunu görmek 

bizleri ayrıca gururlandırmaktadır. Her yıl artan 

trend, özellikle katılan firma ve ziyaretçi sayısı 

açısından bizleri oldukça gururlandırmıĢtır. Fuar 

alanımızın daha da büyümesi, katılan firma 

sayısının artması somut olarak geliĢimin 

göstergeleridir, ilk iki yıla nazaran ziyaretçi 

sayısında artıĢ olacağını umuyor, kesinlikle 

inanıyorum dedi. 
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Yozgat Vali Vekili Adem Yılmaz emeği ile 

sermayesi ile aklıyla hareket eden yatırımcıyla 

tüketiciyi buluĢturan bu tür fuarların önemli 

olduğunu belirterek,"3.AGRO Sorgun Tarım 

Hayvancılık Gıda Sanayi Makine ve Ekipmanları 

Fuarı tüketici kardeĢlerimiz ile yan yana alan ile 

vereni buluĢturan bir fuar. HerĢeyi dıĢa bağımlı 

olarak yaĢasaydık ekonomimiz bu kadar geliĢmezdi. 

Bu bakımdan aklını kullanan, sermayesini kullanan, 

bu ülkü için bir çivi çakıp katma değer yaratan 

vatanı için her türlü bekasını ortaya koyan bütün 

yatırımcılarımızın tebrik ediyor, iĢ yaĢamlarında 

baĢarılar diliyorum " dedi. 

 

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf BaĢer 

ise fuarların üretici ile teknolojinin buluĢtuğu bir 

yer olduğunu kaydederek,"Sorgun Tarım Fuarının 

bu yıl 3’üncüsünü gerçekleĢtiriyoruz. Ġlk yılla bu yıl 

arasında görüyoruz ki çok büyük farklar var. Hem 

mekansal olarak hemde fiziki kapasite bakımından 

çok büyük farklar göze çarpıyor. Teknolojimizin de 

her geçen gün değiĢtiğini ve büyüğünü görüyoruz. 

Eğer Yozgat’ı ve Sorgun’u turizmin baĢkenti 

yapmak istiyorsak. Tarım baĢkenti, hayvancılığın 

baĢkenti, termal baĢkenti yapmak istiyorsak 

değerlerimizi, kültürümüzü, beyin yapımızı da bir 

araya getirmek suretiyle Yozgat’ın ve Sorgun’un 

kalkınmasına katkı sunmamız gerekiyor" diye 

konuĢtu. KonuĢmaların ardından protokol üyeleri 

fuarın açılıĢını yaptı. AçılıĢın ardından katılımcılar 

fuarı gezdi. 

 

ELEKTRONİK BELGE DAĞITIM SİSTEMİ 

ve ONLINE AİDAT ÖDEME SORGUN 

TSO'DA HAYATA GEÇİRİLDİ. 

Sorgun TSO'da e-belge dönemi baĢladı. ĠĢ 

dünyasına büyük kolaylık sağlayan 7x24 e-belge 

sistemi Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 

hayata geçirildi. Sorgun TSO’da e-belge dönemi 

baĢladı. 

 

EBDS SON DERECE GÜVENLİ 

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkanı 

Üzeyir Arslan, "ĠĢ dünyasına büyük kolaylık 

sağlayan 7x24 e-belge sistemi odamızda hayata 

geçti. Oda üyelerimize kesintisiz hizmet verebilmek 

amacıyla, Elektronik Belge Dağıtım Sistemi Projesi 

(EBDS) Sorgun TSO'da hayata geçirildi. EBDS ile 

e-belge dönemine geçilmesi üyelerimiz için son 

derece güzel bir projedir. Elle atılan ıslak imza gibi 

kullanılabildiği için, internette her türlü resmi 
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iĢlemin, hem zamandan hem de kâğıttan tasarruf 

edilerek ve elektronik ortamda arĢivlenerek 

yürütülmesine olanak sağlar. Bugüne kadar vermiĢ 

olduğumuz hizmetlerimizde; Üyelerimiz 

kurumumuza gelerek ıslak imzalı belge almakta ve 

bunları çeĢitli kurumlara iĢlem amacıyla 

sunmaktaydı. Bu süreçler, kurumumuzun yoğun 

olduğu dönemlerde üyelerimiz açısından 

istenmeyen zaman kaybına sebebiyet vermekteydi. 

7x24 e-belge projesinde; 

*Oda Kayıt Sureti,*Sicil Kayıt Sureti, 

*Faaliyet Belgesi,*Ortaklık Durum Belgesi, 

*Ticari Ġkametgâh Belgelerini, üyelerimize 

elektronik ortamda, elektronik imzalı olarak 

verebilmekteyiz. Belgenin güvenliği için belgenin 

altındaki karekod yardımı ile belgenin doğruluğu 

tespit edilebilmekte olup ayrıca belge taleplerinin 

ödemeleri Sanal POS üzerinden kredi kartı ile 

yapılabilmektedir” ifadelerini kullandı. 

BİLGİLERİNİZİ GÜNCELLEYİN 

Arslan, “TOBB ve Odamız tarafından 

sağlanan hizmet odaklı bu proje, odamızın 

üyelerinin hizmetine açılmıĢtır. Bu proje tüm 

üyelerimize hayırlı ve uğurlu olsun. Üyelerimiz, 

Odamız internet (www.sorguntso.tobb.org.tr) 

sitesinden bu uygulamaya ait linkten 

https://ebelge.tobb.org.tr giriĢ yaparak belgelerini 

alabilir,https://ebelge.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.ph

p adresinden ise aidatlarını ödeyebilirler.Odamızın 

Adını, Firmasının vergi numarasını, firmasının oda 

sicil kayıt numarasını ve Firma yetkili kiĢisinin T.C. 

Kimlik Numarasını girerek iĢleme devam etmekte 

ve doğrulama iĢlemi yapabilmektedir. Doğrulanan 

bu bilgilerden sonra yetkili kiĢinin Odamız Üyelik 

sisteminde tanımlı olan cep telefon numarası ve 

yetkili kiĢinin e-mail adresini de girerek sisteme 

kaydı tamamlamaktadır. E-belge ve online aidat 

ödeme iĢlemlerden faydalanmak isteyen 

üyelerimizin bilgilerini güncellemeleri rica olunur" 

Ģeklinde konuĢtu. 

İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERİMİZE 

EĞİTİM YARDIMINDA BULUNDUK 

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), 

ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımında 

bulundu.Eğitim yardımı için Mevlüde Ahmet 

Doğanay Fen Lisesi’nde düzenlenen törende 

konuĢan Sorgun TSO BaĢkanı Üzeyir Arslan, her 

yıl öğrencilere, giysi, ayakkabı gibi yardımlarda 

bulunduklarını, bu yıl ise gelen öneriler üzerine 

kitap, yaprak test ve kurumsal deneme yardımında 

bulunmayı kararlaĢtırdıklarını söyledi. 

Toplam 35 bin lira tutarındaki kitapların ve 

testlerin bir bölümünün geldiğini, kalan bölümünün 

ise birkaç gün içerisinde geleceğini ifade eden 

Arslan, Ģöyle konuĢtu:"Ġlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğümüzden aldığımız bilgilere göre 

ilçemizdeki 14 lisede, son sınıfta okuyan 936 

öğrencimiz varmıĢ. Bilindiği gibi bu öğrencilerimiz 

haziran ayında üniversite sınavlarına girecekler. Her 

yıl giyecek ve ayakkabı dağıtımı yapıyorduk. Bu yıl 

ise Kaymakamımız Sayın Mustafa Altınpınar’ın da 

talebi üzerine 35 bin lira tutarında konu tarama, 

yaprak ve kurumsal deneme testleri dağıtmayı 

uygun gördük. Öğrencilerimiz bu kitaplardan 

yararlanarak üniversite sınavlarına girecek bizler de 

onlarla gurur duyacağız."dedi. 
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TOKAT TSO'DA KIYASLAMA ÇALIŞMASI 

YAPTIK 

Odamız Yönetim Kurulu BaĢkanı Üzeyir 

Arslan ve beraberindeki heyet kıyaslama çalıĢması 

yapmak ve bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak 

üzere Tokat’a gitti. BaĢkanımıza ziyarette Yönetim 

Kurulu BaĢkan Yardımcısı Ercan Önal, Odamız 

Genel Sekreteri Sami Erdoğan ve Yozgat Oda ve 

Borsalar Akademik DanıĢmanı Yrd. Doç. Dr. 

Mehmet Kara eĢlik ettiler. 

 

Daha önce belirlenen program 

doğrultusunda tam gün ziyaretler gerçekleĢtirildi. 

Tokat Ticaret ve Sanayi Odasına yapılan ilk 

ziyarette, samimi bir ortamda karĢılıklı olarak ticari 

ve ekonomik değerlendirmeler yapıldı. Her iki ilin 

yatırım alanları karĢılıklı olarak değerlendirildi. 

Tokat ili ve ilçelerinin ilçemizle arasındaki tarihi 

bağlarının yeniden ve daha güçlü olarak kurulması 

için benzer çalıĢma ziyaretlerinin arttırılması 

gerektiği konusunda görüĢ birliğine varıldı. Ziyarete 

ev sahipliği yapan Tokat TSO Yönetim Kurulu 

BaĢkanı Sayın Ahmet Arat ve Yönetim Kurulu 

Üyeleri bundan sonraki süreçlerde de bu tip ortak 

çalıĢmaların yapılması gerekliliği üzerinde durdular. 

Akredite olarak üyelerine 5 yıldızlı hizmet veren 

odalarımız daha sonra her iki oda arasında 

kıyaslama çalıĢmasına geçti. Odalarımızın 

akreditasyon sürecinde yapmıĢ oldukları faaliyetler 

ve iyi uygulamalar karĢılıklı örnek olarak alınıp 

uygulamaların odalarımızda baĢlatılacağı 

kaydedildi. Günün anısına Yönetim Kurulu 

BaĢkanımız Üzeyir Arslan, Tokat TSO Yönetim 

Kurulu BaĢkanı Sayın Ahmet Arat’a üretimi ilçemiz 

halk eğitim müdürlüğünde yapılan bakır tabak 

takdim etti. 

 

 

 

İSTANBUL TİCARET ODASI BAŞKANIMIZ 

İBRAHİM ÇAĞLAR’I KAYBETİK 

Ġstanbul Ticaret Odamızın BaĢkanı değerli 

iĢadamı Ġbrahim Çağlar’ın vefat haberini büyük bir 

üzüntü ile aldık. Sayın Çağlar, ticaret hayatı 

boyunca büyük baĢarılara imza atmıĢ, sivil toplum 

kuruluĢlarında üstlendiği görevlerle iĢ dünyamıza 

örnek olmuĢtur. TOBB’da ve Oda-Borsa 

camiasında özel bir yeri olan Sayın Çağlar’ın vefatı 

ile camiamız çok önemli bir değerini yitirmiĢtir. 

Ġbrahim Çağlar kardeĢimizin, oda ve borsa 

camiasına hizmetleri ve bir iĢadamı olarak ülkemize 

katkıları unutulmayacaktır. 

BaĢta Ģahsım olmak üzere, yönetim 

kurulumuz, meclisimiz ve üyelerimiz adına 

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, camiamıza ve 

Türk iĢ dünyasına baĢsağlığı diliyorum.” 

Üzeyir Aslan - Yönetim Kurulu BaĢkanı 


