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ÜYELERİMİZE MESLEKİ YETERLİLİK 

BELGELERİNİ TAKDİM ETTİK 
 

Odamız ve TOBB Meybem A.Ş İşbirliğinde 

düzenlemiş olduğumuz " İkinci El Oto Alım Satımı 

Mesleki Yeterlilik Belgesi" Sertifikalarını belge almaya 

hak kazanan üyelerimize ve esnafımıza takdim ettik. 

Her işte başarılı oldukları gibi galericilik sınavlarını da 

başarıyla tamamlayan ve İlçemiz ekonomisine 

şüphesiz çok büyüt katkı sağlayan üyelerimize bol, 

bereketli ve hayırlı kazanç diliyoruz. 

 

 

ODAMIZ AKREDİTASYON BELGESİNİ 

BAŞARIYLA YENİLEDİ 

TOBB Akreditasyon belge yenileme çalışmaları 

kapsamında odamız notunu bir kademe daha 

yükselterek, akreditasyon belgesini yeniledi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

M. RifatHisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Ticaret 

Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımı ile düzenlenen 

programda odamız akreditasyon belgesini aldı. 

Ankara’da düzenlenen törene Odamız Yönetim 

Kurulu Başkan Vekili Ercan ÖNAL, Meclis 

Başkanımız, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Meclis 

Üyelerimiz ve Genel Sekreterimiz katıldı. 

TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen Akreditasyon 

Sertifika Töreni’nde konuşan Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

oda ve borsaların dijital dönüşümle daktilodan 

online belge veren sistemlere geçtiğini ve bugün 

itibariyle 17 farklı dilde hizmet verebildiklerini 

anlatarak, geçen sene 115 oda ve borsada 

akreditasyon denetimleri yapıldığını, bunlardan 

103’ünün belgelerini yenileyebildiğini açıkladı. 

Akreditasyon uygulamasıyla oda ve borsaların 

dünya standartlarına yükseldiklerini belgelediklerini 

belirten Hisarcıklıoğlu, "Bu belgeyi biz vermiyoruz. 

Belgeyi ben versem 365 oda ve borsaya 

akreditasyon belgesi veririm, seçimleri de garanti 

ederiz. Belgeleri bağımsız bir kurum veriyor. Yani 

iltimas, torpil burada işlemiyor” dedi. TOBB’un oda 

ve borsa sistemini tüm dünyaya ihraç edecek 

konuma geldiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, "Mesela 

Türk Cumhuriyetlerinden, 57 İslam ülkesinden 

talepler var. Oda borsa sistemimizi öğrenmek 

istiyorlar" diye konuştu. 

 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yaptığı 

konuşmada, bakanlık olarak politika oluşturma 

süreçlerinde sivil toplumun görüş ve önerilerini çok 

önemsediklerini belirterek, oda ve borsalarla 

Türkiye’nin güçlü yarınları için birlikte çalıştıklarını 
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söyledi. Bakan Pekcan, 21. yüzyılın küresel 

ekonomisinde akreditasyonun öneminin farkında 

olduklarını dile getirerek, "Akreditasyon güven 

demek, kalite demek, kalite ise marka demek. 

Günümüzde güven veren, kaliteli olan, markalaşan 

rekabette her zaman öne çıkıyor. Artık ülkeler, 

şehirler markalaşıyor" ifadesini kullandı. 

 

SORGUN TSO’ DA DEVLET DESTEKLİ TİCARİ 

ALACAK SİGORTASI HAKKINDA 

BİLGİLENDİRME SEMİNERİ YAPILDI. 

 

Odamız ev sahipliğinde gerçekleşen seminere 

odamız üyeleri, ilçemizde faaliyet gösteren Sivil 

Toplum Kuruluşlarının Başkanları ve Yönetim 

Kurulu Üyeleri katılım gösterdi. Halk Bankası Halk 

Sigorta Genel Müdürlüğü Uzmanı Fehmi Gökhan 

GÜRSOY tarafından yapılan bilgilendirme de 

KOBİ’lerin söz konusu sigorta düzenlenmesinden 

nasıl yararlanacağı detayları olarak ifade edildi.  

Yönetim kurulu başkanımız Üzeyir Arslan konuyla 

ilgili yapmış olduğu açıklamada; beş yıldızlı 

akredite oda olarak üyelerimize yerinde, 

zamanında ve kaliteli hizmet sunabilmek adıma 

yapmış olduğumuz girişimler neticesinde Halk 

Bankası Sigorta Genel Müdürlüğü ile görüşerek siz 

değerli üyelerimizin finansmana erişimini 

kolaylaştırmak ve üreten bir Sorgun olmak adına 

bugün bu organizasyonu gerçekleştirmiş 

bulunmaktayız dedi. Başkan Arslan programa 

katılım ve katkı gösteren herkese teşekkür etti. 

 

YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ ÜZEYİR 

ARSLAN GİRİŞİMCİLİK PERSPEKTİFİNDEN 

YOZGAT İŞ DÜNYASINA BAKIŞ KONULU 

PANEL’E KONUŞMACI OLARAK KATILIM 

GÖSTERDİ.  

 

Moderatörlüğünü Dr. Mehmet Kara’nın yaptığı, 

Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Meslek 

Yüksekokulu’nda gerçekleşen panelde Bozok 

Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere 

Girişimcilik Perspektifinden Yozgat İş Dünyası 

hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan 

Arslan; Yozgat’ın sahip olduğu en büyük 

avantajlardan birinin jeotermal kaynaklar olduğunu 

belirterek, gelecekte turizm alanında ciddi 

ilerlemeler kaydedileceğini belirtti. Ayrıca seracılık 

ve nitelikli tarım uygulamaları konusuna da 

değinen Başkan Arslan, bölgemizde domates ve 

çilek üretiminin yapıldığını ürün çeşitliliğinin 

artırılarak il ekonomisine daha çok katma değer 

sağlanabileceğini belirtti. 
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SORGUN TSO DA TİCARET BAKANLIĞI 

DESTEKLİ DIŞ TİCARET SEMİNERİ 

DÜZENLENDİ. 

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası , Ticaret Bakanlığı 

ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

koordinasyonunda 12.06.2019 Çarşamba günü 

odamız toplantı salonunda "Dış Ticaret 

Bilgilendirme Semineri" düzenlendi. 

Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen 

seminerde Ticaret Bakanlığı İhracat Genel 

Müdürlüğü Şube Müdürü Hilal Taşçıoğlu Öngeoğlu 

ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Ticaret Uzmanı Günay Mutlu tarafından; ihracatta 

sağlanan devlet yardımları, yurt dışında 

gerçekleştirilen fuar katılımlarının desteklenmesi, 

Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması, Türk 

malı imajının yerleştirilmesi ve turqualıty’ nin 

desteklenmesi ile yurt dışı birim marka ve tasarım 

destekleri, uluslararası rekabetçiliğin 

geliştirilmesinin desteklenmesi, pazar araştırması 

ve pazara giriş desteği, e- ticaret sitelerine üyelik 

desteği, pazara giriş belgelerinin desteklenmesi 

konularında üyelerimizi ve diğer katılımcıları 

bilgilendirdiler. Seminerin ikinci oturumunda Türk 

Eximbank Kredi Sigorta ve Garanti Programları 

bankanın müdür vekili Salih Keser tarafından 

katılımcılara anlatıldı. 

 

 

 

YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ ÜZEYİR 

ARSLAN'IN 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ 

BİRLİK GÜNÜ MESAJI 

15 Temmuz Hain Darbe Girişiminin 3. 

Yıldönümünde; Unutmadık, Unutturmayacağız 

Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasisine 

ve hukuk devleti yapısına kasteden hain ve 

alçakça bir saldırıyı geri püskürterek şunu açıkça 

göstermiştir:Gücünü sandıktan, yetkisini milletten 

almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyiz. 

Demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe 

de boyun eğmeyiz. 

15 Temmuz hem Türkiye siyaseti, hem de Türkiye 

ekonomisi için tarihi bir stres testi oldu. Milletin 

dirayetiyle bu test başarıyla geçildi.Demokrasimiz 

ve kurumlarımız kaba kuvvete teslim olmayacak 

kadar olgunlaştıklarını kanıtladı. Devlet içinde 

illegal örgütlenen FETÖ çetesi ortaya çıkarıldı. 

Darbe heveslilerine karşı ortaya konan milli direniş 

sayesinde gelecekte benzer kalkışma girişimi 

içinde olabileceklerin önüne set çekildi. 
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FETÖ kaynaklı bu hain darbe girişiminin ortaya 

çıkmasıyla birlikte, TOBB ve Oda-Borsa camiası 

olarak tepkimizi ilk anda ortaya koyduk. Darbe 

girişimine karşı ilk harekete geçen, ilk inisiyatif 

alan meslek örgütü olduk. Daha darbe bildirisi 

okunur okunmaz, gece saat 00:22’de çıktık dedik 

ki; “Milletin iradesi ve demokrasi dışında hiçbir 

iradeyi tanımıyoruz. Gün demokrasiye sahip çıkma 

günüdür”. 

 

365 Oda ve Borsamızla birlikte 81 il ve 160 ilçede 

eş zamanlı olarak darbeye karşı tepkimizi 

gösterdik. “Demokrasi Vazgeçilmezimiz, Milli İrade 

Gücümüz, Kardeşliğimiz Geleceğimizdir” 

dedik.Sonrasında 81 ildeki Odalarımız ve 

Borsalarımız ilk günden itibaren Demokrasi 

Nöbetlerinde aktif bir şekilde yer aldı. Ayrıca 15 

Temmuz Şehitleri Dayanışma Kampanyasına en 

fazla katkıyı da TOBB, Odalar ve Borsalar sağladı. 

TOBB ve Oda-Borsa Camiası; Demokrasinin, 

Milletimizin ve Devletimizin Yanındayız 

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hâkimiyet, kayıtsız 

şartsız milletindir” ilkesini şiar edinen TOBB ve 

Oda-Borsa camiası olarak demokrasiyi 

savunmaya devam edeceğiz. Devletimizin 

yanında, milletimizin emrinde olacağız. Ülkemizin 

birliğine, kardeşliğimize ve demokrasimize karşı 

olanların da karşısına dikileceğiz. Çünkü 

devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de varız. 

Demokrasi varsa hepimiz varız. 

100 sene önce kahraman ecdadımız “Milletin 

istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” 

diyerek İstiklal Harbinin adeta ilk kıvılcımını 

yakmıştı. 15 Temmuz 2016 gecesi aynı ilkeyle ve 

birlikte hareket eden Türk Milleti bir büyük felaketin 

önüne geçmiş oldu. 

Türk iş dünyası olarak, aynı ruh, aynı inançla 

çalışmayı sürdürüyoruz. Türkiye’nin dünyanın en 

büyük ekonomileri arasında yerini almasını ve lider 

ülke haline gelmesini de, yine hep birlikte çalışarak 

sağlayacağız. 

Tarihe geçen bu destansı demokrasi 

mücadelesinde hayatını kaybeden milli direnişin 

kahraman şehitlerine Allah’tan rahmet, kıymetli 

ailelerine sabırlar diliyoruz, gazilerimizi minnetle 

anıyoruz. Tüm Milletimizin 15 Temmuz Demokrasi 

ve Milli Birlik Günü Kutlu Olsun. 

TOBB YÖNETİM KURULU ÜYESİ MEHMET 

BÜYÜKSİMİTÇİ ODAMIZI ZİYARE ETTİ 

Türkiye Odalar Borsalar Birliği Yönetim Kurulu 

Üyesi ve Kayseri Sanayi Odası Başkanı Sayın 

Mehmet Büyüksimitçi Odamız Yönetim Kurulu 

Başkanı Sayın Üzeyir Arslan'ı ziyaret etti. Nazik 

ziyaretleri için sayın başkana teşekkür ediyoruz. 
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ÜYLERİMİZE YÖNELİK MESLEKİ YETERLİLİK 

BİLGİLENDİRME TOPANTISI DÜZENLENDİ 

 

Odamız ve Ticaret İl Müdürlüğü organizasyonunda 

"İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti 

Yönetmeliği" hakkında bilgilendirme toplantısı 

yapıldı. 

Toplantıda; Ticaret İl Müdürü İnrahim Akdaş ve 

uzmanlar tarafından söz konusu yönetmelikle ilgili 

mevzuat eğitimi ve bilgi sistemi hakkında 

uygulamalı teorik eğitim yapıldı. Eğitim sonunda 

Galericilik yapan işletmelerimizin soruları 

cevaplanarak toplantıya son verildi. 

 

 

 

BOZOK ÜNİVESİRTESİ REKTÖRÜ KARADAĞ’A 

HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDUK 

Bozok Üniversitesi yeni Rektörü Prof.Dr. Ahmet 

Karadağ'a odamız Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir 

Arslan beraberinde Ziraat Odası Başkanı Hacı 

Tuzlacık, Şoförler Odası Başkanı İsmail Kaplan ve 

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdal 

Kaygusuz ile hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

 

 

SORGUN TSO’DAN ÇORUM TSO’YA 

KIYASLAMA ZİYARETİ 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan ve 

beraberindeki heyet bölgesel ekonomik iş birliği ve 

kıyaslama çalışması yapmak üzere Çorum’a gitti. 

Başkanımıza ziyarette Yönetim Kurulu Üyesi 

Murat Vural, Meclis Üyesi İsmail Baran, Odamız 

Genel Sekreteri Sami Erdoğan ve Yozgat Oda ve 

Borsalar Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. 

Mehmet Kara eşlik ettiler. 
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Ziyarete ev sahipliği yapan Çorum Ticaret ve 

Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Çetin 

Başaranhıncal ve Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Mustafa Özbayram ile samimi bir 

ortamda karşılıklı olarak ticari ve ekonomik 

değerlendirmeler yapıldı. Her iki ilin yatırım alanları 

karşılıklı olarak değerlendirildi. Çorum ve Sorgun 

arasındaki tarihi bağlarının yeniden ve daha güçlü 

olarak kurulması ve bölgesel ekonomik iş 

birliğimizin geliştirilmesi için benzer çalışma 

ziyaretlerinin arttırılması gerektiği konusunda 

görüş birliğine varıldı. 

 

Toplantının ardından akredite olarak üyelerine 5 

yıldızlı hizmet veren her iki oda arasında 

kıyaslama çalışmasına geçildi. Odalarımızın 

akreditasyon sürecinde yapmış oldukları faaliyetler 

ve iyi uygulamalar karşılıklı olarak paylaşılarak, 

başarılı uygulamaların odamızda 

değerlendirileceğini belirten Yönetim Kurulu 

Başkanımız Üzeyir Arslan, Oda olarak 

kurumsallaşma ve gelişim için büyük çaba 

harcıyoruz. Biz üyelerimize kanundan kaynaklanan 

belge hizmetlerinin dışında da birçok hizmetler 

sunmaktayız. Kurumların her zaman geliştirilmesi 

ve güçlendirilmesi gerekir. Akreditasyon, oda 

hizmetlerimizde katma değer yaratarak ve 

üyelerimize daha kaliteli hizmet sunmamızı 

sağlamaktadır. Bu tür kıyaslama çalışmaları 

odamızın çalışmalarına önemli ölçüde katkı 

sağlayacaktır. Kıyaslama çalışmalarının 

kurumların bilgi alışverişlerinin ve iş birliklerinin 

arttırılmasına önemli katkıları olduğunu ifade 

ederek, “Bu tür çalışmalarda amacımız kurumlar 

arası iyi uygulamaları paylaşmak ve üyelerimize 

daha kaliteli hizmet sunarak kurumsallaşma 

vizyonunu geliştirmektir” dedi. 

 

SORUMLU EMLAK DANIŞMANLIĞI 

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI 

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Yozgat 

Ticaret İl Müdürlüğünün katkılarıyla ev 

sahipliğimizde düzenlenen, gayrimenkul 

sektöründe faaliyet gösteren firmalar ve 

çalışanlarına yönelik "Sorumlu Emlak Danışmanı" 

ve "Emlak Danışmanı" Mesleki Yeterlilik Belgesi 

Bilgilendirme Toplantısında "Taşınmaz Ticareti 

Hakkında Yönetmelik" kapsamında emlak 

danışmanlarına getirilen yükümlülükler anlatıldı. 

 

Toplantıda bir konuşma yapan Yönetim Kurulu 

Başkanı Üzeyir Arslan, TOBB MEYBEM ile yapılan 

protokol ile Sorgun’da faaliyet gösteren emlak 

şirketleri ve çalışanlarına yönelik mesleki yeterlilik 

belgelendirme hizmetlerinin başlatıldığını ifade 

ederek, süreç içerisinde verdiği desteklerden 

dolayı Yozgat Ticaret İl Müdürüne teşekkür etti. 

Sorumlu Emlak Danışmanlığı süreciyle ilgili bilgi 

veren Yozgat Ticaret İl Müdürü, “Bu belgenin 

uygulamaya giriş tarihi 5 Aralık 2019 olarak 

kanunen tespit edilmiştir. Sorumlu Emlak 

Danışmanlığı sınavlarına gayrimenkul alım-satımı 

ve konut satışı yapan firma yöneticilerinin mutlak 

katılması gerekmektedir.2018 tarihinden sonra 

yetkili kuruluşlar dışında hiçbir kuruluş ve kurumun 
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bu tür bir belge düzenleme yetkisi 

bulunmamaktadır. Belge düzenleme görevi 

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 

yetkilendirilmiştir. Sorumlu Emlak Danışmanlığı 

sınavları teorik ve performans olarak ikiye 

ayrılmaktadır. İş sağlığı güvenliği, pazarlama 

stratejisi ve gayrimenkul alım satımı bu süreçlerin 

ana iskeletini oluşturmaktadır.” diye konuştu. 

Toplantıda, Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü uzmanları 

tarafından yapılan sunumlar ile "Sorumlu Emlak 

Danışmanı Seviye 5" ve "Emlak Danışmanı Seviye 

4" mesleklerinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi 

sınav süreçleri hakkında bilgi verilerek, 

katılımcılardan gelen sorular cevaplandırıldı. 

 

SORGUN TİCARET VE SANAYİ ODASI, SİVAS 

TİCARET VE SANAYİ ODASI'NA KIYASLAMA 

ZİYARETİNDE BULUNDU. 

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Üzeyir Arslan, beraberindeki heyetle 

birlikte bölgesel ekonomik iş birliği ve kıyaslama 

çalışması yapmak üzere Sivas'a gitti.Başkan 

Arslan'a ziyarette Sorgun TSO Yönetim Kurulu 

Üyeleri Ömer Samaroz, Kadir Kılıç, Celalettin 

Tekin, Hüseyin Çekerek ve Genel Sekreter Sami 

Erdoğan ile Yozgat Oda ve Borsalar Akademik 

Danışmanı Dr. Mehmet Kara eşlik etti. Sorgun 

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan, 

"11'inci dönemde akredite olan Sorgun Ticaret ve 

Sanayi Odası olarak, üyelerimize sunduğumuz 

hizmetlerin kalitesini artırmak adına Sivas Ticaret 

ve Sanayi Odası'na bir ziyaret gerçekleştirdik. 

 

Ziyaretimiz bu anlamda oldukça verimli geçti.  

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Mustafa Eken ve oda çalışanlarına ilgi ve 

alakaları için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer 

verdi. 

 

Başkan Arslan, yapılan 'kıyaslama çalışması 

kapsamında iyi olan uygulamaların karşılıklı olarak 

paylaşıldığını söyledi. Toplantının sonunda 

müşterek bir yönetim kurulu toplantısı yapılmasına 

karar verildiğini kaydeden Başkan Arslan, "2019 

yılı bitmeden yapılmasına karar verdiğimiz bu 

müşterek yönetim kurulu toplantısında tek bir 

gündem maddesi olacak. bu gündem maddesi de 

Sorgun ve Sivas iş dünyasının yapabileceği 

yatırımlar ne olacak? sorusuna yanıt arayacağız. 

Bu anlamda çalışmalarımızı nasıl artırabiliriz? 

konusunu gündeme taşıyacağız. Toplantının 

moderatörlüğünü de her iki odanın akademik 

danışmanları yapacak. Yani 2020 yılı iş ve ticaret 

dünyası için yol haritası belirlemiş olacağız" 

şeklinde konuştu. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Eken, görüş alışverişinde 

bulunduğu Arslan'a günün anısına tablo takdim 

etti. 
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ÜYLERİMİZE YÖNELİK E-FATURA VE E- ARŞİV 

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLEDİK. 

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası ile Yozgat 

Defterdarlığı işbirliği çerçevesinde e-fatura 

Uygulamaları hakkında bilgilendirme toplantısı 

gerçekleşti.  

Toplantıya STK başkanları, farklı meslek 

gruplarından çok sayıda iş insanın yanı sıra 

Yozgat Vergi Dairesi, Sorgun ve Saraykent Vergi 

Dairesi Müdürleri katıldı.  

 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Sorgun 

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Üzeyir Arslan, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 

tarafından 19 Ekim’de yayımlanan tebliğle e-

Fatura, e-Arşiv, e-Defter ve e-İrsaliye 

uygulamasına geçiş süreci başladı.  

Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan 

mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren 

düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam 

tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine 

düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam 

tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu 

faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça 

sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden 

düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.  

 

Bu kapsamda muhasebe sisteminde getirilen 

teknolojik yeniliklerin işletmelerin iş yükünü bir 

nebze olsun hafifleteceğine inandığını belirterek, 

bilgi ve teknoloji çağının bir gereği olarak mali 

kayıtlar ve işlemlerin değişimine işletmelerin ayak 

uydurmak zorunda olduklarını söyledi. 

İSTANBUL’DA DÜZENLENEN TİCARET VE İŞ 

BİRLİĞİNİ ZİRVESİNE KATILIM SAĞLADIK 

 

Oda Başkanımız Üzeyir Arslan, Cumhurbaşkanı 

Yardımcımız Sn. Fuat Oktay'ın teşrifi ile 

İstanbul’da düzenlenen, "Yozgatlı İş İnsanları 3. 

Ticaret ve İş birliği Buluşması’na" katıldı. 

 

 

 

 

 

 


