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KOSGEB VE BANKA MÜDÜRLERİ İLE 

KOBİ FİNANS DESTEK PROGRAMI 
TOPLANTISI 

Odamız ve KOSGEB İl Müdürlüğü 
organizasyonunda ilçemizde faaliyette bulunan 9 
banka müdürünün katılımı ile KOGEB Kobi 
Finansman Destek Programı hakkında bilgilendirme 
toplantısı yapıldı. 

 

 
Finans sektörü ile 2019 yılının 

değerlendirilerek 2020 yılı beklentilerinin 
görüşüldüğü toplantıda açıklamalar da bulunan oda 
başkanımız Üzeyir Arslan; 2020 yılının İlçemiz, 
İlimiz ve Ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını, iş 
dünyamız adına ise bol kazançlı bereketli bir yıl 
olmasını dilediğini belirtti. Başkan Arslan, bugün ki 
toplantının ise KOSGEB Kobi Finansman Destek 
Programı olduğunu belirterek programın amacının, 
geleneksel girişimcilerin finansmana daha kolay 
erişebilmesi ve kullanılan devlet imkanları ile daha 
fazla katma değer yaratması olduğunu ve yeni 
programa göre işletmelerin 10 bankadan kredi 
kullanabileceğini belirtti. Bizler de Sorgun Ticaret 
ve Sanayi olarak banka müdürlerimiz ve KOSGEB 
Müdürümüzü bir araya getirerek girişimcilerimizin 
söz konusu finansmana erişim zamanında 
yaşayacakları olası sıkıntı ve sorunlarla ilgili 
bugünden önlem alınmasıdır dedi.Toplantı da 
programın içeriği hakkında bilgi veren KOSGEB 
müdürü Mustafa Işık; Kobi Finansman Destek 
Programının süresinin 1 yıl olduğunu belirterek, 
hali hazırda KOSGEB desteği ile işletmesi kuran 

yeni girişimcilere yönelik 50.000 TL kredi 
uygulaması başladığını, girişimcinin genç, kadın, 
engelli ve şehit yakını olması durumunda kredi 
tutarının 70.000 TL olduğunu belirtti. Söz konusu 
kredinin faizinin 10 puanlık kısmının KOSGEB 
tarafından karşılanacaktır dedi. 

 

 
 

TERMAL TURİZM ÇALIŞTAYINA EV 
SAHİPLİĞİ YAPTIK 

 
Odamız ve ORAN Kalkınma Ajansı 

organizasyonunda 10-12 Ocak 2020 tarihlerinde 
“Sorgun Termal ve Sağlık Turizm Çalıştayı" 
yapıldı. 

Çalıştaya Yozgat Vali Yardımcımız, Sorgun 
Kaymakamımız, Trabzon, Sivas, Afyon ve 
Nevşehir illerinde termal turizm alanında faaliyet 
gösteren iş insanlarının yanı sıra İlimizde termal 
kaynak bulunan ilçelerimizin Belediye Başkanları, 
Yozgat ili oda borsa başkanları, üyelerimiz ve 
katıldı. 

 

 
Çalıştay toplantısının açılış konuşmasında 

açıklama yapan oda başkanımız Üzeyir Arslan, 
Stratejik planımızda yer verdiğimiz ve nerdeyse 1 
ay öncesinden hazırlıklarına başladığımız “Sorgun 
Termal Turizm Çalıştayımızın” ilimize ve ilçemize 
hayırlı olmasını temenni ettiğini belirtti. 
Türkiye’nin dört bir yanından gelen sektöre hâkim 
katılımcılarımızla yaptığımız odak gurup 
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çalışmaları neticesinde Sorgun Termal Turizm 
potansiyelinin artırılmasının hedeflendiğini belirten 
Başkan Arslan; yıllardır göç veren Yozgat'ın, termal 
turizmin gelişmesi, yüksek hızlı tren yolunun 
hizmete girmesi, havaalanının açılmasıyla göç 
almaya başlayacağını söyledi. 

 

 
Yozgat Vali Yardımcısı İzzet Ercan, 

"İlçelerimizin çoğunda termal su kaynakları var. 
Bunları iyi değerlendirmeli, iyi tesisler yapmalıyız. 
Yaptığımız bu tesisleri de yemek, eğlence, spor, 
kültür gibi diğer turizm sektörleriyle entegre 
etmeliyiz." dedi. 
Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci de 
termal kaynaklardan daha fazla yararlanılması için 
ilçede konaklama sektörünün gelişmesi gerektiğini 
anlattı. Doğu illerini batıya bağlayan kara yolunun 
Sorgun'dan geçtiğini, bu yolu günde ortalama 15 
bin aracın kullandığını aktaran Ekinci, "Böyle bir 
yolcu ve araç trafiğine sahip olan ilçemizde 
konaklama önemli bir ihtiyaç olarak gözüküyor. Biz 
belediye olarak bu alanda yatırım yapacak 
girişimcilere destek vermeye hazırız." diye konuştu. 

 

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 Sorgun 
Vergi Dairesi Müdürü Sevgi ERYILMAZ 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. 

 

 
 

15 TEMMUZ DARBE TEŞEBBÜSÜNÜ 
UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ ! 

 
Sorgun TSO Başkanı Üzeyir Arslan, 15 

Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Arslan mesajında, 
ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu 
alçakça saldırıyı unutmadıklarını ve 
unutmayacaklarını vurgularken, milli irade dışında 
bir seçeneğe asla boyun eğilmeyeceğini ifade etti. 
 

“15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin 4. 
yıl dönümündeyiz. Ülkemizin istiklaline ve 
istikbaline yapılan bu alçakça saldırıyı unutmadık 
ve Allah’ın izniyle unutmayacağız. 
Türk milleti gücünü sandıktan, yetkisini milletten  
almayan bir idareyi meşru kabul etmeyeceğini, 
demokrasi ve milli irade dışında bir seçeneğe de 
asla boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. 
Tarihe geçen bu destansı demokrasi mücadelesinde 
hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
kıymetli ailelerine sabırlar diliyoruz, gazilerimizi 
minnetle anıyoruz.” 
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TOBB MEYBEM VE ODAMIZ İŞ 
BİRLİĞİNDE GALERİCİLİK SINAVI 

YAPILDI 
 

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) 
tarafından 13-14 Kasım 2020 tarihlerinde  Motorlu 
Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 
Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavı yapıldı. Sınavda 
pandemi kuralları dikkate alındı, sosyal mesafeye 
uyuldu. 

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) 
tarafından 13-14 Kasım 2020 tarihlerinde  Motorlu 
Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 
Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavı yapıldı. Sınavda 
pandemi kuralları dikkate alındı, sosyal mesafeye 
uyuldu. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
MEYBEM Sınav ve Belgelendirme Hizmetleri ile 
Ticaret ve Sanayi Odası arasında yapılan protokol 
kapsamında; korona virüs tedbirleri çerçevesinde 
maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak 44 
kişinin katılımı ile motorlu kara taşıtları alım satım 
sorumlusu seviye 5 yeterlilik sınavı yapıldı. 

 

 

 
 

ZİRAAT BANKASI İLE BANKKART 
BAŞAKKART PROJESİ İMZALANDI 

 
Birliğimiz ile Ziraat Bankası, tedarik zincirlerinde 
finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkları ve tahsilat 
problemlerini gidermek üzere “Bankkart Başak 
Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi” başlatmıştır. 
 

 
 
Projenin ana amacı tedarikçi ve alıcıların banka 
üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sisteme 
tanımlanarak, alım-satım işlemlerinin Ziraat 
Bankası garantörlüğünde gerçekleştirilmesi olup 
böylece tahsilat konusunda her iki tarafın da riski 
sıfıra indirilmektedir. 
 

 
 
Ürünün satıcılar (tedarikçi) açısından faydaları: 
 
·         Tahsilat riskinin sıfıra indirilmesi 
 
·         Esnek vade ve taksit imkânları ile daha fazla 
satış yapabilme imkânı 
 
Ürünün alıcılar açısından faydaları: 
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·         Finansmana kolay erişim: Ödemeleri taksit 
ve vadeler ile yapma imkânı 
 
·         Kredi/çek kullanmadan kendi tedarikçisi ile 
banka üzerinden ticaret yapması 
 
·         Artan kredi limitleri 
 
Sistem: Alım-satım işlemleri POS cihazları 
üzerinden işlemektedir. 
 
-          Tedarikçilerin (Satıcı), POS cihazlarına özel 
bir yazılım yüklenecektir. Alıcılara ise, ticari kredi 
kartı tahsis edilecektir. 
 

HALKBANK İLE PARAF KART TEDARİK 
ZİNCİRİ PROJESİ İMZALANDI 

 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile 
Halkbank arasında "Paraf Ticari Kredi Kartı ile 
Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması" 
imzalandı. Söz konusu anlaşma kapsamında odamız 
ve Halkbank Sorgun şubesi arasında protokol 
imzalandı.Halkbank Paraf ticari kredi kartı 
sayesinde esnafın vadeli mal alım satımı, 
bankalardan kredi çekmekte ve çek senet gibi 
işlemlerinde yaşanan problemler sona erecek. 
Satıcıya tahsilat güvencesi, alıcıya da 18 aya kadar 
vade imkanıyla ödeme esnekliği sağlayan 
anlaşmadan tüm üyelerimiz yararlanabilecek. 
 

 
 

Satıcı ve alıcı firmalar için sağlanan avantajlar;  

Satıcı firmalar, peşin, taksitli veya vadeli mal ve 
hizmet satışı ve müşterilerin nakit döngülerine göre 
4 farklı modelde çoklu vadede POS ile satış yapma 
imkanı elde edecek.Para transferi, çek, senet, 
teminat mektubu yerine Paraf Ticari Kredi Kartları 
ile tahsilatın yapılması sayesinde operasyonel risk 

ve finansman maliyetleri ortadan kalkacak.Sadece 
satıcı firma özelinde kullanılabilecek özel Paraf 
Ticari Kredi Kartı limiti ile satıcı firmaların 
tahsilatları güvence altına alınacak. Alıcı firmalar 
ise finansmana kolay erişim imkanı sağlarken, 
maliyetsiz, vadeli mal alma fırsatı elde edecek.Mal 
ve hizmet alımlarında 540 güne varan taksit, vade 
veya esnek vade imkanının yanı sıra kredi, çek, 
senet, teminat mektubu yerine Paraf Ticari Kredi 
Kartları ile kolay ve uygun maliyetli ticaret imkanı 
sağlanacak ve nakit taşıma riski gibi operasyonel 
riskler ortadan kalkacak.Alıcılar, mal alım ve 
ödeme kayıtlarını düzenli olarak takip etme ve 
muhasebeleştirme kolaylığı elde edecek. 
 

SORGUN TSO DAN 68 ÖĞRENCİYE TABLET 
YARDIMI 

Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz ve 
çocuklarımız; size inanıyoruz, sizin için çalışıyoruz.  
TOBB | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve 
odamız öncülüğünde başlatılan tablet yardımı 
kapsamında, pandemi koşullarında online eğitme 
giremeyen ihtiyaç sahibi öğrencilerimize dağıtılmak 
üzere toplam 68 adet tableti ilçe Milli Eğitim 
Müdürlüğümüzle birlikte ihtiyaç sahibi 
öğrencilerimize ulaştırdık. 

 

 
 

 

 


