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SORGUN TSO OLARAK KAYMAKAMIMIZ İLE İLÇEMİZİ KONUŞTUK 
 

     Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası, kurumsallaşma 

adına yapmış olduğu faaliyetlerine bir yenisini daha 

ekledi. Yerel Kalkınma adına sürdürülen çalışmalarda, 

ilçemiz hakkında İlçemiz Kaymakamı Sayın Dr. Mustafa 

Altınpınar beyefendi ile bir söyleşi gerçekleştirildi. 

Genel anlamda ilçemiz ve sorunları ile yatırım alanları 

konusunda yapılan görüşme oldukça verimli geçti. 

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Üzeyir Arslan, Yönetim Kurulu Üyesi Ercan 

Önal, Genel Sekreter Sami Erdoğan ve Yozgat Odalar ve 

Borsalar Akademik Danışmanı Y. Doç. Dr. Mehmet 

Kara’nın katıldığı söyleşi programında Yönetim Kurulu 

Başkanımız Odamız hakkında kısa bir sunum yaptı. 

Gerçekleşen söyleşi programı özetle şu şekilde devam 

etti. 

 
* Sayın Kaymakamım kısaca kendinizi tanıtır 

mısınız? 

Dr. Mustafa Altınpınar: Ankara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi mezunuyum. Emniyet Genel 

Müdürlüğünde çeşitli birimlerde Komiser Yardımcısı 

olarak görev yaptıktan sonra yeterlilik sınavını 

vererek Kaymakamlık mesleğine girdim. 

Sırasıyla; Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara 

Emniyet Müdürlüğü, Mardin – Yeşilli Kaymakam 

vekilliği,Isparta–Sütçüler Kaymakamlığı, Diyarbakır 

– Dicle Kaymakamlığı, Artvin-Vali Yardımcılığı, 

Burdur– Yeşilova Kaymakamlığı görevlerinde 

bulundum. 

İngiltere’de Exeter Üniversitesinde Kamu Yönetimi 

yüksek lisansını ve Portsmouth Üniversitesinde Sınır 

Güvenliği doktora çalışmalarını tamamladım. Şu an 

Sorgun Kaymakamı olarak görevime devam 

ediyorum. 

* Çalışmalarınız ilçemiz halkı tarafından yakından 

takip ediliyor ve takdire şayan bulunuyor. 

Motivasyonunuzun kaynağı nedir? 

Dr. Mustafa Altınpınar: Umarım söylediğiniz 

gibidir. Çünkü kamu hizmetlerinin hedefi vatandaş 

memnuniyetidir. Biz kendimizi brifinglerde ne kadar 

başarılı gösterirsek gösterelim bu sokağa yansımıyor 

ise anlamlı olamaz. O nedenle hizmet ettiğimiz 

insanların ne düşündüğü önemlidir ve genelde 

yanılmazlar. İstatistik verilerle halkın görüşü 

genellikle uyuşmaz. Bu durumda elbette halkın 

görüşünü esas almak zorundayız.  

Sorgunda göreve başladıktan sonra hastaneyi 

denetlemeye gitmiştim. O zaman eski binasında 

hizmet vermekteydi. Polikliniklerde sıra bekleyen 

insanlara selam verdim kendimi tanıttım ve 

hatırlarını sorduktan sonra bir şikâyetlerinin olup 

olmadığını sordum. Kimi sargı bezleriyle kimi ise 

sonda ya da serumlarla bekliyordu. Yaşlı ve hasta 

insanlar kendi durumlarını bakmadan ayağa kalkıp 

bana dua etmeye başladılar. 

 İşte benim motivasyon kaynağım budur.  

* Sizce İlçemizin çözülmesi gereken temel sorunu 
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nedir?  

Dr. Mustafa Altınpınar: Şu anda en büyük 

sorunumuz içme suyu sorunu. Son günlerde bu 

konuyu kökünden çözmek üzere bir yola girdik ve 

beklenenden önce bir daha uzun yıllar sorun 

yaşanmamak üzere çözülecektir. Başıboş gezen 

sokak hayvanlarını koruma altına alınması ve içinde 

yaşadığı topluma diğer insanların hak ve hukukuna 

saygı duymayan sürücüler ve madde bağımlılığı gibi 

sorunlarımız da var. 

* Sizce Sorgun İlçesinin yatırım yapılabilir alanları 

nelerdir? Termal Turizm konusunda neler 

düşünüyorsunuz? 

Dr. Mustafa Altınpınar: Yozgat kadim tarım ve 

hayvancılık ilidir. Eskilerin tabiriyle icat çıkarmaya 

gerek yok. Tarımı ve hayvancılığı en modern ve en 

verimli şekilde nasıl yapabiliriz ona bakmak lazım. 

Bunun sonrasında ise tarıma ve hayvancılığa dayalı 

sanayi ikinci hedef olmalı. Bu istihdama önemli bir 

katkısağlayacaktır.  

Bunun yanında ilçemizin en önemli avantajı termal 

potansiyelidir. Termal turizmin geliştirilmesi için 

gereken neyse onu yapmalıyız. Bunu başarabilirsek 

kısa sürede nüfusu yüz bini aşmış refahın hüküm 

sürdüğü insanların mutlu olduğu bir kent bizi 

bekliyor.     Bu hayal değil. 

*Sorgun deyince aklınıza gelen üç şey nedir?  

Dr. Mustafa Altınpınar: Vefa, zeka ve arabaşı. 

* Göreve geldiğinizden bu yana ilçemiz adına 

farkındalık oluşturacak başarılarınızı bizimle paylaşır 

mısınız? 

Dr. Mustafa Altınpınar: Sanırım bu sorunun 

muhatabı ilçe halkı olmalı.  

* Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası hakkındaki 

kanaatlerinizi bizimle paylaşır mısınız? 

Dr. Mustafa Altınpınar: Son derece iddialı ve 

tutkulu bir başkanı var. İlçesine dair bir fikri var. Bu 

fikrin beğeneni olur veya olmaz ama en azından 

çevresine karşı duyarlı. Ticaret odası örneğin fuar 

organizasyonuyla ilçenin ekonomisine önemli 

katkılar sunduğu gibi sosyal ve ekonomik hayatı 

ilgilendiren bütün konularda sorumluluk alan bir 

politika izliyor ki bu da kaymakam olarak beni 

ziyadesiyle memnun ediyor.  

  
 

GÜMRÜK İŞLETMELERİ A.Ş GENEL 

KURULUNA KATILIM SAĞLANDI 

      Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sayın Üzeyir Arslan Gümrük ve Turizm 
İşletmeleri (GTİ) AŞ Genel Kuruluna Katıldı. 
Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ) AŞ Genel Kurulu, 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla 
Ankara’da gerçekleştirildi. 
    TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Genel 
Kurul’da yaptığı konuşmada GTİ’nin gerçekleştirdiği 
başarılı çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti. 
    “Niyet hayırsa, akıbet hayır olur” diyen 
Hisarcıklıoğlu, 2005 yılında bu işe hayırlı niyetle 
başladıklarını vurgulayarak, Türkiye’nin dış ticaretinin 
yarısının kara gümrük kapılarından yapıldığını ama 
yıllarca Gümrük kapılarına yatırım yapılmadığı için, 
kötü koşullardan dolayı bir sürü problem çıktığını ve ek 
maliyetlere neden olduğunu söyledi. 
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VERGİ HAFTASI ETKİNLİKLERİ 

KAPSAMINDA SORGUN VERGİ DAİRESİ 

HEYETİ ODAMIZI ZİYARET ETTİ 

     Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Sorgun 

Vergi Dairesi Müdürlüğü heyeti Odamızı ziyaret 

etti. Ziyarette açıklama yapan Odamız Yönetim 

Kurulu Başkanı Üzeyir ARSLAN; yapılan nazik 

ziyaretten dolayı Sorgun Vergi Dairesi Müdürü 

Kadir KAHRAMAN’a ve beraberindeki heyete 

Vergi Haftası münasebetiyle yapılan bu anlamlı 

ziyaretten ötürü teşekkür ettiğini ifade ederek, bir 

ülkenin kalkınmasında Vergilerin önemi çok 

büyüktür. Sorumluluk sahibi insanlar vergisini 

zamanda ödeyen insanlardır dedi. 

“Kalkınmanın en önemli ayağı vatandaşın ödediği 

vergilerdir. Ödediğimiz vergilerin bize hizmet 

olarak döneceği bilinciyle hassas davranmamız 

gerekmektedir. Sorgun TSO olarak bu sorumluluk 

bilinci ile hareket edilmesi için gayret sarf ediyoruz. 

"Vergi sistemi, bir ülkenin ileriye gitmesi ve 

vatandaşların refahı açısından son derece önemlidir. 

Devletin gelir sağlama işlevinin yanında ekonomik 

ve sosyal amaçların elde edilmesinde verginin 

büyük yeri vardır" dedi. 

 
 

  Ziyaretin sonunda yönetim kurulu başkanımız 

Üzeyir ARSLAN Vergi Dairesi Müdürüne Odamıza 

ait “Sorgun Ekonomik Bakış” isimli dergimizin 

ikinci sayısını takdim etti. 

 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU'NDAN 

ODAMIZA ZİYARET 
   Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası 

Daire Başkanı Uğur Ünalan ve beraberindeki heyet 

Yönetim Kurulu Başkanımız Üzeyir Arslan'ı 

makamında ziyaret etti. 
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SORGUN TSO'DA KADINLAR GÜNÜ 

SÜPRİZİ 

    Yönetim Kurulu Başkanımız Üzeyir Arslan ve 

Başkan Yardımcımız Ercan Önal odamızda devam 

eden girişimcilik eğitimini ziyaret ederek, kadın 

girişimci adaylarının "dünya kadınlar günü" nü 

kutladılar. 

   Günün anlam ve önemine istinaden bir açıklama 

yapan Başkanımız Üzeyir Arslan;  

Kadınların hayatın ve ekonominin içinde etkin bir 

rol oynadığını belirterek, düzenlediğimiz bu kurstan 

sonra sertifikalarını alarak kosgeb destekli 

işyerlerini açacak kadınları görmek beni çok mutlu 

eder dedi. 

Konuşmasının devamında Sorgun Ticaret ve Sanayi 

odası olarak kadınlarımızın ve kadın 

girişimcilerimizin her zaman yanındayız dedi. Daha 

sora kursa katılan kadım girişimcilere gül takdim 

ederek başarılar diledi. 

 

 

TÜRK LOYDU VAKFI İKTİSADİ 

İŞLETMESİNDEN ODAMIZA ZİYARET 

     Türk Loydu Vakfı Ankara temsilcisi İlker Gür 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan'ı 

ziyaret etti. Ziyarette akreditasyon sistemi ve 

odamız faaliyetleri hakkında görüş alış verişinde 

bulunuldu. 

 
 

ZİLE’DE OKUL AÇILIŞNA KATILIM 

SAĞLADIK 

Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanımız Sayın 

M.Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımı ile gerçekleşen 

"Zile Türkiye Odalar Borsalar Birliği Sakarya 

Anadolu Lisesi" açılışına katıldık. 

 



5 
 

ODAMIZ ORGAN SEÇİMLERİ SONUCUNDA 

BAŞKAN ÜZEYİR ARSLAN GÜVEN 

TAZELEDİ 
      01 Nisan 2018 Pazar günü odamız toplantı 

salonunda yapılan Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği 

seçimlerinde 9 Meslek Komitesinin tamamını yeniden 
kazanan Üzeyir Arslan güven tazeledi. 

Seçim sonrası açıklama yapan Başkan Arslan; beni 

ve ekibimi bu göreve yeniden layık gören tüm iş 

adamlarımıza ve oy veren vermeyen tüm üyelerime 

teşekkür ediyorum dedi. 

 
 

SEÇİMLER SONRASINDA İLÇEMİZDE 

FAALİYET GÖSTEREN KAMU KURUM VE 

KURULUŞLARI VE STK’LARDAN BAŞKAN 

ARSLAN’A TEBRİK ZİYARETLERİ 
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SORGUN TSO'DAN TOBB BAŞKANI 

HİSARCIKLIOĞLU'NA ZİYARET 
      Yönetim Kurulu Başkanımız Üzeyir Arslan 

beraberinde Meclis Başkanımız Mustafa Bulut, 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Meclis Üyelerimiz ve 

Genel Sekreterimizle birlikte TOBB Başkanı Sayın 

M.Rifat Hisarcıklıoğlu'nu Ankara'da ziyaret etti. 

 

 
 

MECLİS ÜYEMİZ MURAT VURAL'IN 

NİKAH TÖRENİNE KATILDIK 

      Odamız Meclis Üyesi Murat Vural ve Eşi Aliye 

Vural'ın bugün gerçekleşen nikah törenine nikah 

şahidi olarak Yönetim Kurulu Başkanımız Üzeyir 

Arslan katılım gösterdi. Çifti tebrik eden başkan 

Arslan, bir ömür mutluluklar diliyorum dedi. 

 

 
 

SORGUN TSO OLARAK TBMM’DE ÇEŞİTLİ 

ZİYARETLERDE BULUNDUK 

    Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası olarak Başbakan 

Yardımcımız Sayın Bekir Bozdağ ve Yozgat 

Milletvekillerimiz Yusuf Başer, Ertuğrul Soysal ve 

Abdulkadir Akgül'ü ziyaret ettik. 
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YOZGAT TARIM FUARI AÇILIŞINA 

KATILDIK 

    Yönetim Kurulu Başkanımız Üzeyir Arslan 

beraberinde Meclis Başkanımız Mustafa Bulut, 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Ercan Önal 

ve Genel Sekreterimiz Sami Erdoğan ile birlikte 

bugün gerçekleşen Yozgat Tarım Fuarı Açılışına 

katıldı. 

 

 
 

 
 

 

YOZGAT İLİ ODA VE BORSALARI 

MÜŞTEREK YÖNETİM KURULU 

TOPLANTISI ODAMIZ EV SAHİPLİĞİNDE 

GERÇEKLEŞTİ 

    Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası 

organizasyonunda gerçekleşen toplantıya İlimizde 

faaliyet gösteren 8 Oda-Borsamızın Yönetim 

Kurulu Başkanları, Meclis Başkanları, Yönetim 

Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreterleri katılım 

gösterdi. 

Sorgun sefa termal otelde gerçekleşen toplantıda 

açılış konuşması yapan Başkanımız Üzeyir Arslan; 

Türk İş Dünyasının Amiral Gemisi Oda ve 

Borsalarımızın Saygıdeğer, Yönetim Kurulu 

Başkanları, Meclis Başkanları, Genel 

Sekreterlerimiz, Basınımızın Güzide Mensupları, 

Kıymetli Hazirun hepinize hoş geldiniz diyorum 

saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum dedi. 

Başkan Arslan konuşmasında; Birlikteliğin, ortak 

hareket etmenin ve dahi kardeşlik hukukunun bir 

göstergesi, vazgeçilmez sevdamız Yozgat’ımız 

adına faaliyet gösteren iş âleminin kıymetli 

temsilcileri olarak bir araya geldiğimiz Yozgat İli 

Odalar ve Borsalar 3. Müşterek Toplantımıza hoş 

geldiniz diyor hepinizi saygı ve muhabbetlerim ile 

selamlıyorum. 
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Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimini 

devraldığımız 2013 yılı Mayıs ayından bu tarafa 

özellikle belirlemiş olduğumuz misyonumuz 

doğrultusunda yeniliğe ve değişime açık 

politikalarımız ile faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. 

Malumunuz üzere camia olarak son bir ay içerisinde 

büyük bir seçim heyecanı yaşadık ve şartların 

elverdiği ölçüde oluşan yeni ekiplerimiz ile yola 

devam ediyoruz. Çizgimizden taviz vermeden 

kalkınma hamlesi adına yapacaklarımızı kendi iç 

bünyemizde tasarlayıp, planladık. Ama şunu da çok 

iyi biliyoruz ki bizler Sorgun ile, Yerköy ile, 

Boğazlıyan ile Şefaatli ile Yozgat’ız biriz ve 

bütünüz. Yapacağımız çalışmalarda da ortak 

hareket planları ile belirlenen yol haritalarının 

hedefe ulaşma noktasında daha etkin ve verimli 

olacağı bilincindeyiz. 

 
 

Usulü dairesi içerisinde olmak kaydıyla zaman 

zaman fevri hareketler ve çıkışlar olacağını 

biliyoruz. Önemli olanın gönül kırmamak 

olduğunu, ben değil biz olarak hareket etmek ve bu 

süreçte imrenilen birlikteliğimizin başta ilimiz ve 

bölgemizde ve dahi ülkemizde konuşulmasını 

sağlamaktır. 

Birliğimizin Vizyoner Başkanı Sayın Rifat 

Hisarcıklıoğlu Beyefendiyi ziyaretlerimizde hep 

destek sözü verdik. Diğer arkadaşlarımızın da 

yapmış oldukları ziyaretlerinde destek sözü 

verdiğini biliyorum. Sizlerden ricam Yozgat ilinin 

oda ve borsaları olarak bugün burada güçlü olma, 

kudretli olma adına ortak hareket etme ve bir arada 

olma sözü vermeniz. Şahsım ve temsil ettiğim 

Sorgun TSO olarak bütün varlığımız ile buradan bu 

sözü sizlere veriyorum. 

Kıymetli Arkadaşlarım, 

Bir ekip olarak yola çıkmak gerekir. İstişare ile 

kararlar daima sağlıklı olur. Bu süreçte her zaman 

en iyisini yapmak hedefi, hatalarımızı azaltır. 

Zaman iş âlemi için çok kıymetli bir varlıktır. Bu 

durumları göz önüne alarak bugünkü toplantımızın 

çok verimli geçeceğini düşünüyor, davetimizi 

kırmayıp bizleri onurlandıran sizlere bir kez daha 

şükranlarımı sunuyorum. 
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SORGUN TSO’DA VERGİ BORCU 

YAPILANDIRILMASI ANLATILDI 

       Odamız ev Sahipliğinde Yozgat Vergi Dairesi 

Müdürü Özcan Cerrah ve Sorgun Vergi Dairesi 

Müdürü Kadir Kahraman’ın katılımıyla 7143 Sayılı 

Kanun Kapsamında Vergi Borçlarının 

Yapılandırması anlatıldı.  

"7143 sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılması" kanunu hakkında bilgiler vererek 

katılımcılar bilgilendirdi. Sorgun Ticaret ve Sanayi 

Odası Konferans Salonunda düzenlenen toplantın 

açılış konuşmasını yapan Sorgun TSO Yönetim 

Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan; “Bu kanunun 

üyelerimiz için ve iş dünyası için bir fırsat olduğunu 

düşünüyorum. Alacakların yeniden yapılandırması 

ile ilgili nelerden yararlanabileceğimiz hakkında 

müdürümüz bizlere bilgilendirmede bulunacaktır. 

Toplantıya katılım sağlayan üyelerimize ve vergi 

dairesi müdürlerimize teşekkür ediyorum” dedi. 

18 Mayıs 20108 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe 

giren 7143 sayılı kanun kapsamında bilgi veren 

Yozgat Vergi Dairesi Müdürü Özcan Cerrah; 7143 

Sayılı yasamız ile mükelleflerimize büyük kolaylık 

getirildi. Bu kanun ile kısacası birikmiş borçların 

cazip bir şekilde yapılandırılarak peşin veya taksitle 

ödeme fırsatı tanınıyor dedi. Peşin ödeme yapıldığı 

takdirde de çok büyük avantaj sağlıyor. Pişmanlıkla 

veya kendiliğinden verilecek beyanlar ile ilgili 

cazip koşullarımız vardır. Kanunun getirdiği önemli 

imkânlardan bir tanesinde matrah ve vergi artırımı. 

Vatandaşlarımız ilgisinin yüksek olması çok güzel. 

Yapılandırmalarını yapan tüm mükelleflerimize 

teşekkür ediyoruz, yapılandırma yapacak 

mükelleflerimize de kanunun son başvuru tarihi 

olan 31 Temmuz tarihine kadar bu avantajlı 

imkânlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Salonu 

tahsis eden Sorgun TSO Başkanımıza ve 

yönetimine bu toplantının düzenlenmesinde emeği 

geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu. 

 
 

DESTAN YÜREKLE YAZILDI 
 

Demokrasimize, vatanımıza sahip çıkan yüce 

milletimize teşekkür ederiz. Şehitlerimizi rahmetle, 

gazilerimizi minnetle anıyoruz. Saygılarımla. 

Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir ARSLAN 

15Temmuz'u Asla Unutmayacağız, 

UNUTTURMAYACAĞIZ 
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ÜYE ZİYARETLERİMİZ  

  Yönetim Kurulu Başkanımız Üzeyir Arslan 

Beraberinde Yönetim Kurulu Üyelerimizle Birlikte 

Rutin Üye ziyaretlerimizin yanısıra 15 Temmuz 

Hain Darbe Teşebbüsü 2.Yılı Etkinlikleri 

Kapsamında Üyelerimizi Ziyaret Ederek 1000 Adet 

Şanlı Türk Bayrağı Hediyemizi Takdim Edip, 

İşyerlerine Astı. 

15 Temmuzu Unutmadık, Unutturmayacağız. 

 

 
 

 

15 Temmuz'u Unutmadık Unutmayacağız, 

UNUTTURMAYACAĞIZ. 

     Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası olarak;  

15 Temmuz Hain Darbe Teşebbüsü 2.Yılı 

Etkinlikleri Kapsamında İkramlarımızla birlikte 

İlçemiz Belediye Meydanında vatandaşlarımızla ve 

tüm meclisimizle "Demokrasi Nöbetindeyiz". 

 

 

 



11 
 

ODAMIZ GENEL SEKRETERİ SAMİ 

ERDOĞAN TOBB EMEKLİ SANDIĞI 

YÖNETİMİNE SEÇİLDİ 

2 Ağustos 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleşen 

(TOBBES) Türkiye Odalar Borsalar ve Birlik 

Personel Emekli Sandığı Vakfı 54. Genel 

Kurulunda Odamız Genel Sekreteri Sami Erdoğan 

Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası olarak Genel 

Sekreterimizi tebrik ediyor, seçilmiş olduğu 

görevde başarılar diliyoruz. Türkiye’de faaliyet 

gösteren 365 Oda ve Borsamızda çalışan 

personellerimiz, bakma yükümlü oldukları eş ve 

çocukları ve ayrıca emeklilerimizi kapsayan 

çalışmalarda Odamızı, İlçemizi ve İlimizi en iyi 

şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. 

 

 

AK PARTİ YOZGAT MİLLETVEKİLİ VE 

TBMM ANAYASA KOMSİYONU BAŞKANI 

SAYIN BEKİR BOZDAĞ’IN ODAMIZI 

ZİYARETİ 

Ziyarette, Yönetim Kurulu Başkanımız Üzeyir 

Arslan  tarafından odamızın bugüne kadar yapmış 

olduğu önemli hizmetler ve iş dünyasının yaşamış 

olduğu sorunlar hakkında Sayın Bekir Bozdağ'a 

bilgilendirme yapıldı. 

 

 
 

İŞKUR İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE GİRİŞİMCİLİK 
EĞİTİMİ PROTOKOLÜ İMZALADIK 

   Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası olarak Yozgat 

İŞKUR İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde, iş 

fikrini hayata geçirecek yeni girişimcilere yönelik 

“Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ düzenlenecek. 

Çalışma ve İş Kurumu Yozgat İl Müdürlüğü ve 

Sorgun TSO işbirliğinde, 25 kişiye yönelik olarak 
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“Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi İşbirliği 

Protokolü”imzalandı.Düzenlenenimza protokolünde 

açıklamalarda bulunan Sorgun TSO Yönetim 

Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan, “İŞKUR İl 

Müdürlüğü ve odamız işbirliğiyle 11-14 Eylül 2018 

tarihleri arasında 32 saat olarak düzenlenecek olan 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’nin tüm girişimci 

adaylarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Sorgun 

Ticaret ve Sanayi Odası olarak; bölgemiz girişimci 

adaylarına yönelik çalışmalarımız devam edecektir. 

Girişimcilik eğitimiyle başarılı ve sürdürülebilir 

işletmelerin kurulması, girişimcilik kültürünün 

yaygınlaştırılması ve istihdamın artırılmasını 

amaçlamaktayız. Verilecek eğitimler ile vasıflı ve 

nitelikli iş gücü talebini karşılamayı hedefliyoruz. 

Bugün imzaladığımız bu protokolün ilçemize 

hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese 

teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

 
İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız ise katılımcılara 

ücret verildiğini bu noktada katılımcıların 

devamsızlık yapmaması gerektiğini kaydetti. 

Seçmelerin eğitim programından bir hafta önce 

yapılacağına değinen Yıldız , “İş ve meslek 

danışmanlarımızın katılacağı programda işsiz olan 

katılımcılara ücret de verilecek” dedi. 

ÜYE ZİYARETLERİMİZ DEVAM EDİYOR 
   Yönetim Kurulu Başkanımız Üzeyir Arslan üye 

ziyaretleri kapsamında bugün galericiler sitesindeki 

üyelerimizi ziyaret etti. 

   Ziyarette, Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el 

oto alım-satımı yapan kişilerle ilgili getirilen 

Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu hakkında 

bilgilendirmelerde bulunan Başkanımız, TOBB 

bünyesinde faaliyet gösteren MEYBEM A.Ş ile 

gerekli görüşmelerin yapıldığını, söz konusu 

yeterlilik belgesinin odamız organizasyonu ile 

verileceğini belirterek, üyelerimizin bu konuda 

odamızı ziyaret ederek detaylı bilgi alabileceklerini 

söyledi.

 

 

 



13 
 

SORGUN TSO’DAN TÜRK VE YUNAN İŞ 

DÜNYASINI YAKINLAŞTIRACAK PROJE 

Merkezi Finans ve İhale Biriminin açmış olduğu 

Avrupa Birliği İş Dünyası Diyaloğu hibe programı 

kapsamında “İŞ DÜNYASI ARACILIĞI İLE 

BARIŞ KÖPRÜLERİ KURMA” projemiz 

Yunanistan’ın Drama Ticaret ve Sanayi Odası ile 

odamız iş birliğinde gerçekleşecektir. 

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Yönetim 

Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan; İlk aşaması başarılı 

bulunan projemizin toplam bütçesi 140.000 Euro 

olup hibe tutarı 125.000 Euro’luk kısmı Avrupa 

Birliği tarafından karşılanacaktır dedi. 

2019 yılında faaliyete geçecek olan projemizde, 

Türkiye ve Yunanistan olmak üzere her iki ülkeyi 

de kapsayan çeşitli sektörel çalışmalar, iş 

seyahatler, eğitim ve uluslararası organizasyonlara 

katılım konusunda çalışmalarda bulunmamızı 

sağlayacaktır. 

 
İki ülkenin iş insanları arasındaki ticaretin ve 

işbirliğinin geliştirilmesini hedefleyen projemiz 

aynı zamanda iki ülke odaları arasında karşılıklı 

anlayış ve üye odaklı iyi uygulamaların 

paylaşılmasına olanak sağlayacaktır. 

Proje hazırlık aşamasında gerek Yunanistan Drama 

Ticaret ve Sanayi Odası gerekse odamıza katkı 

sağlayan, odamızın da kurucu ortağı olduğu Sorgun 

İŞGEM AB Proje Uzmanları teşekkür eden Başkan 

Arslan, projemizin ilçemize, ilimize ve ülkemize 

hayırlı olmasını diliyorum dedi. 

BAŞKAN ARSLAN GENÇ VE KADIN 

GİRŞİMCİLERİ ZİYARET ETTİ 

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

Başkanımız Üzeyir Arslan beraberinde odamız 

Genel Sekreteri ve aynı zamanda KOSGEB 

Eğitmeni Sami Erdoğan ve Odamız Akademik 

Danışmanı Dr. Mehmet Kara ile odamızdan 

Girişimcilik Eğitimi alarak KOSGEB Desteği ile 

kendi işini kuran genç ve kadın girişimcileri ziyaret 

etti.Başkan Arslan yaptığı açıklamada; Sorgun 

Ticaret ve Sanayi Odası olarak genç ve kadın 

istihdamının desteklenmesi ve ekonomimize katkı 

sunmaları adına düzenli olarak kurs açtıklarını, 

açılan kurslar sayesinde ise girişimcilerimizin kendi 

işlerini kurarak ilçemiz ekonomisine katkıda 

bulunduklarını beyan etti. Bundan sonra ki süreçte 

de kurslarımızın düzenli olarak açılacağını beyan 

eden Arslan, girişimcilerimiz ile görüşmelerimiz 

devam edecek ve her konuda kendilerine 

desteklerimizi sunacağız dedi. 
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Ziyaret edilen girişimcilerimiz Gökçen Butik-

Gökçen Gülten, Pastafonim-Emine Ulak, Filinta 

Erkek Kuaförü-Bayram Ağan ve Hanzade Sorgun-

Tuğba Doğan yapılan ziyaretten son derece 

memnun olduklarını belirttiler. Odamızın 

desteklerini sürekli hissettiklerini bildiren 

girişimcilerimiz desteklerin devam etmesi 

konusunda başkanımızdan söz aldılar. 

 

 
 

TOBB NEFES KREDİSİ 

BİRLİKTE KAZANACAĞIZ 

Türkiye Odalar Borsalar Birliği ve Sorgun Ticaret 

ve Sanayi Odası olarak elimizdeki tüm imkanları 

seferber ediyoruz. Üyelerimiz aylık 1,85 gibi 

piyasadaki en düşük faiz oranı ile "Nefes Kredisi" 

kullanabilecekler. 

 

 
 

TOBB BAŞKANIMIZI TEBRİK EDİYORUZ 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Varlık Fonu A.Ş. 

Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan TOBB 

Başkanımız Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu'na yeni 

görevinde şahsım ve üyelerim adına başarılar 

dilerim. Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan 

 

 



15 
 

FRANSIZ İŞ HEYETİ ODAMIZDA 

  Yönetim Kurulu Başkanımız Üzeyir Arslan 

yaptığı açıklamada, oda ve borsa camiası olarak asıl 

vazifelerimizden biride ilçemizin ve İlimizin 

kalkınması adına çalışmalar yürütmektir dedi.  

Bu doğrultuda Fransa'nın Ain Bölgesine bağlı 

oyannax'ta plastik sektörü üzerine çeşitli ürün 

imalatı yapan firmaları ilçemizde misafir ederek 

karşılıklı yatırım ortamının iyileştirilmesi ve 

işbirliği çalışmaları yapılması konusunda bir adım 

atıldığını söyledi. Başkan Arslan, ilçemiz, İlimiz ve 

Ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak adına bu tür 

işbirliği çalışmalarının artan oranda devam etmesi 

gerektiğini belirtti. 

 

 
 

 

 

FRANSIZ İŞ HEYETİ İLE YOZGAT 

VALİMİZİ MAKAMINDA ZİYARET ETTİK 

   Odamız organizasyonunda İlçemiz, İlimiz ve 

Ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak amacı ile 

Sorgun'da misafir ettiğimiz "Fransız İş Heyeti" ile 

Yozgat Valimiz Sayın Kemal Yurtnaç'ı ziyaret 

ettik.Sayın Valimiz Fransız iş heyetine Yozgat'ı ve 

Yozgat'ta yatırım yapmanın avantajlarını anlatarak, 

her konuda kendilerine destek olacaklarını belirtti. 

 

 
 

FRANSIZ İŞ HEYETİ İLE ORAN KALKINMA 

AJANSINI ZİYARET ETTİK 

   Odamız organizasyonunda İlçemiz, İlimiz ve 

Ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak amacı ile 

Sorgun'da misafir ettiğimiz "Fransız İş Heyeti" ile 

Orta Anadolu Kalkınma Ajansını ziyaret ettik. 

Ziyarette, Başkanımız Üzeyir Arslan ve ajans 

yatırım destek ofisi uzmanları tarafından Fransız İş 

Adamlarına bölgenin yatırım potansiyeli ve 
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lokasyonu hakkında sunum yapılarak, devlet 

teşvikleri konusunda 5. Bölgede olan Yozgat'ta 

yatırım yapmanın kendileri adına önemli bir fırsat 

olduğu anlatıldı. 

 
 

ODAMIZ VE TOBB MEYBEM A.Ş 

ORGANİZASYONUNDA 204 KİŞİ MESLEKİ 

YETERLİLİK SINAVINA GİRDİ 

Odamız ve TOBB Meybem A.Ş İşbirliğinde 204 

kişilik " İkinci El Oto Alım Satımı Mesleki 

Yeterlilik Belgesi sınavlarımız başlamıştır. İlçemiz 

ekonomisine şüphesiz çok büyüt katkı sağlayan 

üyelerimiz eminiz ki bu sınavları da başarıya 

tamamlayacaklardır. Sorgun TSO olarak her zaman 

olduğu gibi yine bir ilke imza atarak söz konusu 

sınavları üyelerimizin ayağına getirmiş olmanın 

mutluluğunu yaşıyoruz. 

 

 
 

SORGUN TSO  

ENFLASYONLA MÜCADELE EDECEK 

 

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir 

Arslan, enflasyonla mücadelede oda yönetim 

kurulunun ve bütün üyelerinin üzerine düşen görevi 

yerine getireceğini belirterek, bu zor dönemde 

“Türkiye bir defa daha devlet-millet birlikteliğiyle 

topyekûn bir iktisadi mücadele başlatmıştır. Hazine 

ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve 

Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın liderliğinde 

başlatılan Enflasyonla Mücadele Programını 

makroekonomik istikrar için son derece önemli 

buluyor ve destekliyoruz. 
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Fiyat istikrarı makroekonominin durumunu yansıtan 

en önemli göstergelerden biridir.  

Türkiye 2002’den sonra mali ve siyasi istikrarla 

birlikte fiyat istikrarı konusunda da çarpıcı bir 

iyileşme elde etmiş, enflasyonun tek haneli 

seviyelere düşmesi sağlanmıştır.  

Son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağandışı 

hareketlerin de etkisiyle enflasyon oranı yeniden 

çift haneler çıkmıştır. Artan enflasyon hem alım 

gücü düşen vatandaşlarımızı, hem de artan girdi 

maliyetleri ve faizler nedeniyle firmalarımızı 

olumsuz etkilemektedir.  

Tüm bu sıkıntıları aşmak için, Hazine ve Maliye 

Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Bakanımız 

Sayın Berat Albayrak’ın liderliğinde başlatılan 

Enflasyonla Mücadele Programını son derece 

önemli buluyor ve destekliyoruz.  

Zira enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu, ne 

de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve 

görev hepimizindir. Enflasyonla mücadele aynı 

zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi 

maliyetleriyle mücadeledir. 

Türk özel sektörü, devletimizle birlikte topyekûn bir 

duruş sergileyerek, elini taşın altına koymaktadır. 

Bu çerçevede TOBB ve Odalar-Borsalar, her milli 

konuda olduğu gibi bu konuda da ülke çapında 

ortak bir dayanışma içindedir. 

81 il ve 160 ilçede Odalarımız ve Borsalarımız 

Enflasyonla Mücadeleyi sahiplenmekte ve 

firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için çalışma 

başlatmaktadır. Bu noktada özellikle vurgulamak 

isteriz ki, bu mücadeleye toplumun tüm kesimleri 

ne kadar güçlü destek olursa, etkisi de o kadar 

büyük olur. 

Reel sektörden finans sektörüne, kamudan 

vatandaşlarımıza kadar, tüm Türkiye olarak aynı 

hedefe kenetlenmeliyiz. Hepimiz tek yürek ve tek 

ses olursak, enflasyonla mücadelede de netice 

alacağımıza eminiz. Hem firmalarımızın hem de 

milletimizin, enflasyonla topyekûn mücadeleye en 

geniş şekilde katılacaklarına inancımız tamdır.  

Biz de, Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası olarak siz 

değerli basın mensuplarımız kanalıyla, tüm Oda 

üyelerimizin desteğini ve bu kampanyaya 

katılımlarını rica ediyor ve bekliyoruz.  

İnanıyorum ki, Yozgat olarak Sorgun olarak 

gereken fedakârlığı gösterip, ülkemiz ve milletimiz 

için başlatılan bu iktisadi mücadele de en ön 

cephede yer alacağız. 

Kamu ve özel sektör arasındaki bu güçlü 

koordinasyon ve istişareyle, içinden geçtiğimiz bu 

zorlu süreci de geride bırakacağız. 

 

SORGUN STK BAŞKANLARI OLARAK 

İLİMİZE YENİ ATANAN VALİMİZ KADİR 

ÇAKIR'A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE 

BULUNDUK. 

 
 

ODAMIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

KAYSERİ'DE DÜZENLENEN REEL SEKTÖR 

VE FİNANS SEKTÖRÜ TOPLANTISINA 

KATILDI. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) & 

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Reel Sektör & 
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Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı 

Kayseri’de yapıldı. 

 
Reel sektör ve finans sektörünün temsilcileri 

Denizli, Konya, İzmir ve İstanbul’dan sonra 

Kayseri’de gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile TBB 

Başkanı Hüseyin Aydın, basın mensuplarına 

açıklama yaptı. 

TOBB Başkanı M. Rİfat Hisarcıklıoğlu, TBB ile 

TOBB’un birlikte bir ilki gerçekleştirdiklerini 

belirterek, “Anadolu’da diyalog toplantıları 

düzenliyoruz. Denizli-Konya-İzmir-İstanbul’dan 

sonra şimdi Kayseri’deyiz. Bankalarımız, reel 

sektörün dertlerini dinlemek için sahaya indi” 

dedi.Bu toplantılarla reel sektör ile finans 

sektörünün birbirini daha iyi anlayarak, ortak 

çözümler geliştirdiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, 

“Yani bu sıkıntılı süreci birlikte çalışarak 

atlatacağız. Her iki sektörün de güçlendirilmesine 

ihtiyaç var. Bu kapsamdaki önerilerimizi hükümete 

ilettik, iletmeye de devam ediyoruz. Reel sektörün 

ve özellikle de KOBİ'lerin finansmana ulaşma 

imkânlarının açık tutulması hayati önemde” 

şeklinde konuştu. 

Hisarcıklıoğlu, son dönemde ekonomide olumlu 

gelişmeler olduğunu, ancak ekonomideki 

canlanmanın henüz istedikleri noktada olmadığını 

söyledi. 

Bu konuda Oda ve Borsalardan gelen ve hükümete 

ilettikleri 4 sektördeki vergi indirimlerinin hayata 

geçtiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Hükümetimiz 

ilk adımı böylece attı. Sonrasında kısa çalışma 

ödeneği aktif hale getirildi. Dün de ödeme 

sıkıntısına düşen, düzgün mükelleflerin SGK 

borçlarına 60 ay vadelendirme sağlandı. Tüm bu 

önlemler piyasaya moral verirken, hükümetimizin 

ticareti desteklediğini gösteriyor” dedi. 

Bu çalkantılı sürecin geçici olduğuna inandıklarını 

ifade eden TOBB Başkanı şöyle devam etti: 

“Türkiye’nin temellerinin sağlam olduğunu 

biliyoruz. Son 25 senede, iç ve dış kaynaklı, çeşitli 

kriz ve çalkantıyı atlattık. Hepsinin de üstesinden 

geldik ve yola devam ettik. Bu sıkıntılı günleri 

aşmak için, reel sektör ile finans sektörü el ele 

vermiş durumunda. Çünkü biz hepimiz Türkiye için 

varız. İnanıyorum ki, bu teker bu tümsekte 

kalmayacak”. 

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin 

Aydın da ''Bankalar Birliği olarak ekonominin 

olumlu yönde seyrettiğini söyleyebilirim. Reel 

sektörle biz finans sektörü olarak aynı gemideyiz. 

Hızlı koşuyoruz. Elbette eksiklerimiz oluyor. 

Özeleştiri yapıyoruz ve yapacağız'' dedi. 
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SORGUN TSO 5 YILDIZLI HİZMET 

KALİTESİNİ TESCİLLEDİ 

    Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Akredite Oda 

olarak bugün yeniden girdiği denetimi başarıyla 

geçti. Yönetim Kurulu Üyelerimizin, Akreditasyon 

İzleme Komitesi Üyelerimizin, Genel 

Sekreterimizin ve Odamız Personellerinin 

katılımıyla Türk Loydu Bağımsız Denetçisi Serkan 

Şahin tarafından tüm gün denetlenen odamız 

aktedite oda olduğunu tescilledi. 

Odamıza ve Üyelerimize hayırlı olmasını temenni 

ediyor, emeği geçen organ üyelerimize ve 

personelimize teşekkür ediyoruz. 

 
MECLİS ÜYELERİ BİLGİLENDİRME 

SEMİNERİNE KATILIM SAĞLADIK 

  Sorgun Ticaret ve Sanayi olarak 14-16 Aralık 

2018 tarihlerinde Türkiye Odalar Borsalar 

Birliğinde gerçekleşen "Meclis Üyeleri 

Bilgilendirme Seminerine" katılım sağladık.  

 

TOBB Başkanımız Sayın M.Rifat 

Hisarcıklıoğlunun katılımları ile gerçekleşen üç 

günlük seminerde birliğimizin yapmış olduğu 

çalışmalar hakkında çeşitli sunumlar yapıldı.  

TOBB Başkanımız Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu 

daha önce yapılan seminerlerden olumlu sonuçlar 

aldıklarını belirterek meclis üyelerinin yüzde 

65’inin değiştiğini ve gelen istekler üzerine yeniden 

bu eğitimleri başlattıklarını anlattı. 

Oda ve borsalardan gelen talepleri 

değerlendirdiklerini ve kendilerine ulaşan talepleri 

hükümete ulaştırarak çözüm aradıklarını belirten 

Hisarcıklıoğlu, son dönemde yaptıklarına ilişkin 

bilgi verdi. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan olmak üzere, Bakanlarla ve birçok kişi ve 

kurumlarla biraraya geldiklerini söyleyen 

Hisarcıklıoğlu, Bankalar Birliği ile de istişare 

toplantıları yaptıklarından söz etti. Reel sektör ve 

finans sektörü olarak bizzat sahaya indiklerini ve 

sorunları talepleri birinci ağızdan dinlediklerini 

ifade eden TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

nefes kredisinin işleyişinde karşılaşılan sorunları 

dinledi. 

 

 
 

 

 


