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1. AGRO SORGUN TARIM FUARIMIZ GERÇEKLEŞTİ  

 
Sorgun Kaymakamlığı, Sorgun Belediyesi 

ve Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 

organize edilen 1.AGRO Sorgun Tarım, 

Hayvancılık, Gıda, Sanayi Makine ve Ekipmanları 

Fuarı 09-12 Nisan tarihleri arasında ziyaretçileriyle 

buluştu. 

 
Fuarımız hakkında açıklama yapan; Odamız 

Yönetim Kurulu başkanı Üzeyir Arslan, günümüzde 

üretilen mal veya hizmetleri tanıtmanın en etkili 

yollarından birisinin fuar organizasyonları olduğunu 

belirterek, ülkemizle ticaret yapmak isteyen 

ülkelerden gelen binlerce ziyaretçinin yanı sıra 

halkımızın da yoğun ilgisiyle açılan fuarlar 

sayesinde, birçok firma ürünlerini doğrudan hedef 

kitlesine ulaştırabilmekte olduğunu söyledi. 

 

 
Sorgun’da ilk kez bir fuar düzenlendiğini ifa 

eden Arslan,“ Fuarla birlikte ilçemizdeki ve ilçe 

dışından gelen katılımcılar, pazar payını 

genişletmekte, bayii ağı kurmakta veya yeni 

bayilikler oluşturabilmenin yanı sıra yaptıkları 

satışlar sayesinde de stoklarını eritebilme olanağı 

bulabilmektedir” dedi. 

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası ile Sorgun 

Kaymakamlığı, Sorgun Belediyesi’nin yanı sıra 

birlik, oda ve derneklerinde destekleri ile bu fuarın 

organize edildiğini vurgulayan Arslan, “Fuarımız, 

eski Osmanlı Kaplıcaları yerinde hazırlanan fuar 

alanında düzenlenmiş olup; tarım, hayvancılık, gıda 

sanayi, makine ve ekipmanları, fuar sektörüne mal 

ve hizmet veren firmaları bir araya getirmiştir. 

İlkini düzenlediğimiz bu fuar, Orta ve Doğu 

Anadolu’nun tarım ve hayvancılığına katkı 

sağlamak, yön vermek amacıyla, konusunda 

yalnızca Türkiye’nin değil, Ortadoğu ve Afrika’nın 

da ihtiyaçlarına cevap verebilecek büyüklükte bir 

fuar organizasyonudur” diye konuştu. 

 
Başkan Arslan, tarım ve hayvancılık 

konusunda ihtiyaç duyulan her şeyin bulunduğu 

fuarımızın, 12 Nisan 2015 akşamına kadar 

ziyaretçilere açık olacağını sözlerine ekleyerek 

vatandaşları fuara davet etti. 
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REKTÖR'E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ 

 

 
 

Odamız organizatörlüğünde Sorgun'da 

faaliyet gösteren Sivil toplum kuruluşu temsilcileri 

olarak yeni göreve başlayan Bozok Üniversitesi 

Rektörü Prof.Dr. Salih KARACABEY’i ziyaret 

ettik. 

STK temsilcileri adına konuşan Sorgun TSO 

Başkanı Üzeyir ARSLAN Rektör Salih 

KARACABEY’e yeni görevinde başarılar diledi. 

ARSLAN ”Bu vesileyle Sorgun meslek yüksek 

okuluyla ilgili düşünce ve taleplerimizi iletti. Açık 

olan iki bölüme ilaveten Sorgun meslek yüksek 

okuluna yeni bölümler açılmasını istiyoruz. Ayrıca 

Yozgat’ın en büyük ilçesi olan Sorgun’a 4 yıllık 

fakülte açılması gerekir.” dedi. ARSLAN 

“Fakülteyle ilgili yıllardan beri bir netice alamadık. 

Yozgat ilçeleriyle birlikte büyür. O bakımdan 

ilçeler, özellikle Sorgun ilçemiz göz ardı edilemez. 

MYO’na her yıl bir bölüm açılmakla nasıl yol 

alırız” dedi.  

 

Rektör Salih KARACABEY ise “Sorgun’un 

taleplerini biliyoruz. Sorgun’a ayrı bir önem 

verdiğimi belirtmek isterim dedi. Sorgun’un önemli 

merkez olduğunu vurgulayan KARACABEY 

“Şehrin işadamlarının, akademisyenlerinin, 

bürokratlarının katkılarını bekliyoruz. Bu öğretim 

yılında Sorgun MYO’nda İnşaat Teknolojileri 

bölümü de açılacak. Böylece bölüm sayısı üçe 

çıkacak. Okulda 105 öğrenci kayıt yaptıracak” dedi. 

Günün anısına Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 

Üzeyir ARSLAN, Rektör KARACABEY’e çini 

vazo hediye etti. 

 

 

   UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ 

 

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 

düzenlenen “Uygulanan Girişimcilik Eğitimini” 

tamamlayan 29 kursiyere düzenlenen törenle 

sertifikaları verildi. 

 

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odasında 

düzenlenen törene Sorgun Kaymakamı Ali 

Arslantaş, Sorgun Emniyet Müdürü Bahadır 

Özdemir, Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Mehmet Kara, Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanı Üzeyir Arslan ve kursiyerler katıldı. 

 

Sorgun Kaymakamı Ali Arslantaş, 

Türkiye’nin yeni girişimcilerle daha iyi bir ivme 

kazanacağını ifade ederek kurs tamamlayan 29 

kursiyeri ayrı ayrı kutlayarak, girişimcilik 

eğitimlerini önemsediklerinin belirtti. 

 

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

Üzeyir Arslan ise, Sorgun’un ve bölgenin 

kalkınması için birçok programlar düzenlediklerini 

verilen girişimcilik eğitimlerinden çok önemli 

sonuçlar aldıklarını söyledi. 

 

Konuşmaların ardından 29 kursiyere 

sertifikaları verildi. 

 

 
 

SORGUN TSO MODERN HİZMET BİNASINA 

KAVUŞUYOR 

 

 
 

Sorgun TSO ve Ziraat Odasının Ortaklaşa 

Yaptırdığı Hizmet Binası İnşaatı hızla devam 

ediyor. 

 

Mümkün olan en kısa zaman da 

bitireceğimiz yeni hizmet binamızın ; ilçemize ve 

üyelerimize daha hizmet verebilmek adına hayırlara 

vesile olmasını temenni ederim. 

Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir ARSLAN 



3 
TERÖRE HAYIR KARDEŞLİĞE EVET 

 

Yozgat Merkez ve İlçelerde faaliyet 

gösteren sivil toplum kurumları Odamız 

öncülüğünde Sorgun’da toplanarak terör 

olaylarını kınadı.  

 

 
 

“ACILARINI YÜREĞİMİZDE HİSSEDİYORUZ” 

STK’lar adına açıklama yapan Oda Başkanımız 

Üzeyir Arslan, son günlerde yaşanan terör 

olaylarında hayatını kaybeden şehitlerimizin 

acılarını yüreklerinde hissettiklerini belirterek 

“Bizler Yozgat merkez ve ilçelerdeki STK’lar 

olarak Sorgun’da bir araya gelerek son 

zamanlardaki artan terör olaylarında verdiğimiz 

şehit ve yaralı kardeşlerimizin acılarının kendi 

acılarımız olduğunu paylaşmak için temsil ettiğimiz 

üyelerimiz ve kendi adlarımıza basın açıklaması 

yapmak ihtiyacı duyduk. Bu nedenle Dağlıca ve 

Iğdır’da Terör örgütü PKK tarafından 

gerçekleştirilen hain saldırılar bizleri derin bir acı 

ve üzüntüye boğmuştur. 

Milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine 

ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne 

yönelik yapılan saldırılar hiçbir zaman amacına 

ulaşamayacaktır. Bölücü terör örgütü bilmelidir ki 

ülkemizin huzur ve istikrarını hedef alan bu tür 

eylemler toplumumuzu daha çok kenetlemektedir.” 

dedi. 

“KİN VE NEFRETTEN BESLENENLERİ BİZDE 

NEFRETLE KINIYORUZ” 

Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç 

duyduğumuz bu acılı ve zor günlerde, 

vatandaşlarımızın sabırlı ve sağduyulu davranarak; 

terör, şiddet ve kaostan sonuç bekleyenlerin 

planlarını bozguna uğratmalarını temenni ettiklerini 

ifade eden Arslan, “Bu ülkenin gençleri, 

vatandaşları, ailelerinin gözbebekleri olan 

Mehmetçik ve Polislerimiz kahpece saldırılarla 

katlediliyor. Bu toprakta barış ve kardeşlikten değil 

de kin ve nefretten beslenenleri bizde nefretle 

kınıyoruz.” dedi.  

ARSLAN, PARTİLERE ÇAĞRI YAPTI 

Arslan, sözlerinin sonunda meclisteki 

partilere çağrıda bulunarak “TBMM’nde bizleri 

temsil eden AK Parti, CHP, MHP’li kardeşlerimizi 

de terör konusunda birlik ve beraberliğe davet edip 

terör üzerinden siyaset yapmamalarını istiyoruz.” 

dedi.  

“KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR 

SAVUNACAĞIZ” 

Arslan, “Tüm dünya bilmelidir ki; Türk 

Milleti olarak aziz vatanımızı ve ay yıldızlı 

bayrağımızı, kanımızın son damlasına kadar, 

canımızı vererek sonsuza kadar savunmaya devam 

edeceğiz. Kaynağı ve hedefi ne olursa olsun her 

türlü terörü lanetliyoruz” diyerek menfur saldırılar 

sonucu şehit olan askerlerimize ve polislerimize 

Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize 

başsağlığı dileklerini sözlerine ekledi.  

ODA BAŞKANLARI TAM KADRO KATILDI 

 
 

Sorgun’da gerçekleştirilen toplantıya Sorgun 

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan, 

Sorgun TSO Meclis Başkanı Rıfat Kaplan, Yozgat 

Ticaret Borsası Mehmet Erkekli, Boğazlıyan TSO 

Başkanı Öcal Öcalan, Boğazlıyan Ticaret Borsası 

Başkanı Harun Halıcı, Yerköy Ticaret Borsası 

Başkanı Derviş Esatbeyoğlu, Şefaatli TSO Başkanı 

Ali Ulusoy ve Boğazlıyan Ticaret Borsası Meclis 

Üyesi Alparslan Coşar katıldı 

 

ODAMIZ ISO 9001 2008 KALİTE YÖNETİM 

SİSTEMİ ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI. 

 

 
 

ISO 9001 2008 Kalite Yönetimi Sistemi 

çalışmalarımızın son aşamasında TÜRKAK onaylı 

belgelendirme kuruluşunca yapılan denetimler 

başarı ile tamamlanarak odamız Kalite Yönetim 

Sistemi belgesini almaya hak kazanmıştır. 

 



4 
 

AKADEMİK DANIŞMAN BİLGİLENDİRME 

TOPLANTISI 

 

 
 

 Odamız Akademik Danışmanı Bozok 

Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr Mehmet 

Kara Yönetim Kurulu Başkanımız Üzeyir 

ARSLAN ve oda personelini 2015 Yılı Mayıs ve 

Haziran ayı sektörel ve reel kesim güven endeksi 

konularında bilgilendirdi. 

 

 
 
 

ODAMIZ BÜNYESİNDE KOSGEB 

TEMSİLCİLİĞİ AÇILDI. 

 

Açılışta konuşan Yönetim Kurulu 

Başkanımız Üzeyir ARSLAN; KOSGEB 

temsilciliklerinin kurulması amacının; İşletme 

potansiyeli yoğun olan yörelerde işletmelere ve 

girişimcilere verilecek KOSGEB Hizmet ve 

Desteklerinin yaygınlaştırılması, etkin ve 

koordinasyon içerisinde sunulmasını sağlamaktır 

dedi.  

 

 

 

 

KOSGEB Sorgun Temsilciliği KOSGEB 

Yozgat Müdürlüğü koordinasyonunda; İşletmelere, 

girişimcilere ve meslek kuruluşlarına talep ve 

ihtiyaçları doğrultusunda gerekli Rehberlik ve 

Bilgilendirme Hizmetlerini yapmak, İşletmelerin ve 

Girişimcilerin yararlanabileceği KOSGEB 

Destekleri hususunda yol göstermek ve KOSGEB 

Destekleri için hazırlanmış olan Destek Başvuru 

Dosyalarının belge ve şekil yönünden incelenerek 

varsa eksikliklerin düzeltilmesi gibi faaliyetleri 

yürütecektir dedi. 

 

 
 

 KOSGEB Sorgun temsilciliğinin, Sorgun 

TSO öncülüğünde, Sorgun Belediyesi ve Kosgeb 

Yozgat Hizmet Merkez Müdürlüğü destekleri ile 

ilçemizde faaliyet gösteren işletmelerin ve 

girişimcilerin KOSGEB Hizmet ve Desteklerinden 

daha etkin yararlanmasını sağlamak amacıyla 

Bilgilendirme ve Rehberlik Faaliyetlerini yürütmek 

üzere kurulduğunu belirten Yönetim Kurulu 

Başkanımız Üzeyir ARSLAN, katılım ve katkı 

sağlayan herkese teşekkür ederek, ilçemize, 

üyelerimize ve tüm esnafımıza hayırlara vesile 

olmasını temenni ettiğini belirtti.  
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HİZMET BİNAMIZIN ÇALIŞMALARI HIZLA 

DEVAM EDİYOR 

 

 
 

Türkiye Odalar Borsalar Birliği İnşaat ve 

Emlak İşleri Müdürü Sayın Yahya Kemal GENÇ 

Oda Hizmet Binamızı ziyaret ederek yerinde 

incelemelerde bulundu.Ziyarette , Yönetim Kurulu 

Başkanımız Üzeyir ARSLAN hizmet binamızın 

mümkün olan en kısa sürede tamamlanacağı 

belirterek,hayırlara vesile olmasını temenni ettiğini 

söyledi. 

 
 

SORGUN MYO ÖĞRENCİLERİ ODAMIZI 

ZİYARET ETTİ 

 
Bozok Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksek Okulu 

Akademisyenleri ve Öğrenci Kulübü Odamız 

Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir ARSLAN'ı 

makamında ziyaret etti. 

 
 

 

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ 

SERTİFİKA TÖRENİMİZ 
 

 
Odamız tarafından 01.10.2015- 12.10.2015 

Tarihleri arasında düzenlenen Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimini başarıyla tamamlayan 28 

Yeni Girişimci adayına sertifikaları odamız toplantı 

salonunda yapılan törenle takdim edildi. 

Sertifika törenine; odamız yönetim kurulu başkanı 

Üzeyir Arslan, Kosgeb Yozgat İl Müdürü Mustafa 

IŞIK ve odamız akademik danışmanı Yrd.Doç.Dr 

Mehmet Kara katılım gösterdi. 
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SORGUN TİCARET VE SANAYİ ODASI WEB 

SAYFASI’NIN YENİ YÜZÜ 

 

 

 
 

 Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası olarak 

üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek için web 

sayfamızı yeniledik. Akredite oda olmak yolunda 

emin adımlarla ilerleyen odamızı Web sayfamızdan 

takip edebilir, size özel konulardan haberdar 

olabilirsiniz. 

 

11. DÖNEM AKREDİTASYON SÜRECİNDE 

OLAN ODAMIZ 2015-2018 YILLARINI 

KAPSAYAN STRATEJİK PLANI 

YAYINLANDI 

 

 
 

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası kurumsal 

bir yapıya ulaşmak ve vermiş olduğu hizmetlerde 

kalite standartlarını yakalamak amacıyla, ISO 

9001:2008 Toplam Kalite Yönetim Sistemini 

kurarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 

“TOBB Oda ve Borsa Akreditasyon Sistemine 11. 

Dönem olan Oda ve Borsalar arasına girmiş ve 

Akredite oda olmak yolunda emin adımlarla 

ilerlemektedir. Bu bağlamda oda olarak hazırlamış 

olduğumuz 2015-2018 yıllarını kapsayan odamız 

Stratejik Planına web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. 

 

BASINDA SORGUN TSO HAKKINDA 

YAPILAN DEĞERLENDİRMELER 

 

 
 

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası yaptığı çalışmalarla 

ilçemizde örnek sivil toplum örgütü olma yolunda 

ilerliyor.  

http://www.duralidogan.com/haber_detay.asp?haber

ID=6704 

Mevcut yönetimin görevi devraldığı günden bugüne 

kadar birçok şeyi değiştirerek, Sorgun üzerine kafa 

yoran, çalışanlarıyla birlikte üyelerine en iyi hizmeti 

verme anlayışıyla hareket eden bir yapıya 

bürünerek Sorgun’un en aktif sivil toplum kuruluşu 

olarak her kesimin takdirini topluyor. 

ÜYELER UNUTULMADI 

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir 

Arslan önderliğinde çalışmalarına devam eden oda, 

ilk icraat olarak üyelerini tek tek ziyaret edip oda 

üyesi olduğunu belirten belgeler dağıtarak 

üyelerinin sıkıntılarını dinledi.  

YURT DIŞI GEZİLERİ DÜZENLENDİ 

Dubai gibi dünyanın en gelişmiş ekonomisi ve 

ticareti olan ülkelere düzenlenen gezilerle ticari, 

kültürel ve sosyal blokların kurulmasını, ticari 

anlaşmalarla yeni tüketici pazarlarının açılmasını, 

ekonominin lokomotifi olarak görülen ihracat ve 

ithalat alanındaki yeniliklere yeni fırsatlar ve 

olanaklar oluşturabilmeyi hedefleyen oda, Sorgun iş 

dünyasına yeni bir ufuk açmayı hedefledi.  

TARIM FUARI  

BÜYÜK TAKDİR TOPLADI 

Sorgun Kaymakamlığı, Sorgun Belediyesi ve 

Ticaret ve Sanayi Odasının işbirliğiyle nisan ayında 

düzenlenen Tarım Fuarı Sorgun için milat oldu.  

Sorgun’un ismini Türkiye’de duyuran fuarın 

organizesinde ter döken oda Başkanı Üzeyir Arslan 

ve çalışanları altından başarıyla kalktıkları 

çalışmayla büyük alkış aldı.  

Büyük ses getiren Sorgun Tarım Fuarının 22-25 

Eylül 2016 tarihleri arasında ikincisi 

gerçekleştirilecek.  

 
          Haberin devamı 7. sayfada 
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SORGUN’A YAKIŞTI! 

Sorgun’un ekonomik alanda beyni olan Ticaret ve 

Sanayi Odası başkanı Üzeyir Arslan’ın görevi 

aldığında hedeflediği müstakil bina hayali ise 

gerçek oluyor.  

Üyelerine en iyi hizmeti sunmak, odasını en iyi 

şekilde temsil etmeyi amaç edinen Arslan, 

inşaatında sona gelinen bin 570 metrekare 

büyüklükte, bodrum artı 4 kattan oluşan ve Ziraat 

Odası ile yarı yarıya ortak olarak hizmete girecek 

bina ile “Sorgun’a yakıştı” yorumlarının mimarı 

oldu.  

“ORTAK PAYDA SORGUN OLMALI”  

Sorgun’u ortak payda kabul edip ilçemiz için ter 

döken çalışmalarla tuttuğu dalı koparan Arslan ve 

ekibinin şimdiye kadar yaptığı çalışmalar büyük 

takdir toplarken bundan sonraki yapacağı çalışmalar 

ise merakla bekleniyor. 

 

HABERLERDE BİZ: 

1- http://www.duralidogan.com/haber_detay.asp?

haberID=6704 

2- http://www.ajans66.com/…/sorgun-tso-ornek-

stk-yolunda_h4022… 

3- http://www.haber7.com/…/1654827-sorgunda-

ogrencilere-giyece… 

4- http://www.radikal.com.tr/…/sorgunda-

ogrencilere-giyecek-y…/ 

 

 

11.DÖNEM AKREDİTASYON SÜRECİNDE 

OLAN ODAMIZ KIRŞEHİR TSO DA 

KIYASLAMA ÇALIŞMASI YAPTI. 

 

 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ( 

TOBB ) Oda ve Borsaların iş dünyası nezdindeki 

saygınlığının artırılmasını, Odalarda sunulan hizmet 

türlerinin genişletilmesini, hizmet kalitesinin 

iyileştirilmesini ve Türk Oda Sisteminin Avrupa 

Oda Sistemine uyumunun sağlanmasını 

amaçlayarak kurmuş olduğu Akreditasyon Sistemi 

kapsamın da 11. Dönem Akreditasyon sürecinde 

olan Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası olarak 

Yönetim Kurulu Başkanımız Üzeyir ARSLAN, 

Meclis Başkanımız Rifat KAPLAN ve Genel 

Sekreterimiz Sami ERDOĞAN Kırşehir Ticaret ve 

Sanayi Odasında kıyaslama çalışmaları 

gerçekleştirdi. 

Kıyaslama çalışmaları kapsamında akredite 

oda olan Kırşehir TSO’nun Akreditasyon 

Sorumlusu İpek YİĞİT toplantıda hazır bulunan 

Kırşehir TSO Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin 

EKİCİOĞLU, Kırşehir TSO Yönetim Kurulu Üyesi 

Mustafa YILMAZ, Sorgun TSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Üzeyir ARSLAN, Sorgun TSO Meclis 

Başkanı Rifat KAPLAN, Sorgun TSO Genel 

Sekreteri Sami ERDOĞAN ve Kırşehir TSO Genel 

Sekreteri Murat YILDIRIM’a akreditasyon 

çalışmaları ve iyi uygulamaları hakkında bir sunum 

yaptı. 

 
Kıyaslama sunumunun ardından konuşan 

Sorgun Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Üzeyir ARSLAN Oda olarak kurumsallaşma ve 

gelişim için büyük çaba harcadıklarını ifade ederek, 

“Biz üyelerimize kanundan kaynaklanan belge 

hizmetlerinin dışında da birçok hizmetler 

sunmaktayız. Kurumlar da insanlar gibi canlı 

yapılardır. Her zaman geliştirilmesi ve 

güçlendirilmesi gerekir. Akreditasyon, oda 

hizmetlerimizde katma değer yaratacak ve 

üyelerimize daha kaliteli hizmet sunmamızı 

sağlamaya yardımcı olacaktır. Bu tür kıyaslama 

çalışmalarının akreditasyon sürecinde olan 

odamızın çalışmalarına önemli ölçüde katkı 

sağlayacaktır dedi. 
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ODAMIZ TARAFINDAN ORGANİZE 

EDİLEN "DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME 

SEMİNERİ" YOĞUN İLGİ GÖRDÜ. 

 

 
 

26.11.2015 Perşembe (bugün) odamız 

toplantı salonunda gerçekleşen ve odamız 

Akademik Danışmanı Bozok Üniversitesi Öğretim 

Üyesi Yrd.Doç.Dr.Mehmet KARA tarafından 

anlatılan seminere Sorgun Kaymakamımız Sayın 

Ali ARSLANTAŞ, Odamız Yönetim Kurulu 

Başkanı Üzeyir ARSLAN,Meclis Başkanı Rıfat 

KAPLAN Yönetim Kurulu ve Meclis Kurulu 

üyelerimiz, ilçemizde faaliyet gösteren üyelerimiz 

ve meslek yüksek okulu öğrencileri katılım 

gösterdi. 

 
Odamız yönetim kurulu başkanı Üzeyir 

ARSLAN yaptığı açılış konuşmasında; Sorgun’un 

gelişmeye devam eden ve bununla birlikte hızlı bir 

büyümenin eşiğinde olan bir kent olduğunu ve 

altyapı olarak da ihracat potansiyelimizin 

geliştirilebileceğini söyledi. 

 

 

Ekonomik büyüme dış ticareti etkilediği gibi 

dış ticarette ekonomik büyümeyi etkilemektedir. 

Oda olarak ilimiz ve ilçemizin ihracatının 

artırılması bu dönemdeki hedeflerimizden biridir. 

Çünkü ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasında 

sanayicilerimizin çok etkin bir rolü olacaktır. Bu 

bilgilendirme, bölgemizdeki ihracat bilincinin 

artırılması ve dış ticaret ile ilgili firmalarımızın dış 

ticaret konusundaki bilgi ve becerilerini 

geliştirmesine katkı sağlayacaktır" dedi. 
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SORGUN TSO YÖNETİMİ 27-29 KASIM 2015 

TARİHLERİNDE TOBB’DA DÜZENLENEN 

MECLİS ÜYELERİ BİLGİLENDİRME 

SEMİNERİNE KATILDI. 

 

 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 

düzenlediği ve 27-29 Kasım 2015 tarihlerinde 

Ankara’da gerçekleşen “TOBB Meclis Üyeleri 

Bilgilendirme Semineri” sona erdi. 

 

 
 

Sorgun TSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Üzeyir Arslan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Ercan Önal, Meclis Başkanı Rifat Kaplan ve Meclis 

üyesi Hüseyin Çekerek’in katıldığı eğitimlerde 

“TOBB’un kurumsal yapısı, iştirakleri, Türkiye 

ekonomisindeki dönüşüm, ticari uyuşmazlıklarda 

arabuluculuk, döviz kurları, faiz, borsa, Türk dış 

politikasının bugünü ve geleceği, işletme ve 

yönetim fonksiyonları, finansal yönetim, e-ticaret 

ve sosyal medya, protokol kuralları, etkili yönetim 

becerileri ve etkili iletişim becerileri” gibi bir dizi 

yönetsel ve kişisel gelişime dair konular ele alındı. 

Bununla birlikte, mahkeme kararları yerine geçen 

TOBB Tahkim Tüzüğü de eğitim programında ele 

alındı. 

 

 
 

Başkan Üzeyir Arslan yaptığı açıklamada, 3 

günlük yoğun bir eğitim faaliyeti 

gerçekleştirdiklerine ve eğitimlerin oldukça faydalı 

olduğuna değinirken “Aldığımız eğitimleri 

üyelerimiz ile de paylaşıp maksimum fayda elde 

etmeyi planlıyoruz. TOBB tarihinde bir ilk olan bu 

eğitim projesi ile Türkiye’deki 365 Oda ve 

Borsa’nın meclis üyeleri bu eğitimleri alacak” dedi. 

 

KOBİ POLİTİKALARI KURULU 

TOPLANTISI KATILIMI 

 

Türkiye Odalar Borsalar Birliğinde 01 

Aralık 2015 Salı günü düzenlenen "Kobi 

Politikaları Kurulu" toplantısına odamızı temsilen 

Kobi Politikaları Kurulu üyesi olan odamız 

Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan katıldı. 
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YOZGAT İL VE İLÇE TİCARET VE SANAYİ 

ODALARI İLE TİCARET BORSALARI 

GENEL SEKRETERLERİ BİRİNCİ İSTİŞARE 

TOPLANTISINDA SORGUN TSO’DA 

BULUŞTU 

 

 
 

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odasının ev 

sahipliğinde organize edilen birinci istişare 

toplantısı 17.12.2015 Perşembe günü 

gerçekleştirildi. Toplantıya ilimiz genelinde faaliyet 

gösteren oda ve borsalarımızın genel sekreterleri ile 

Yozgat ili oda ve borsalar akademik danışmanı 

katıldı. Toplantı öncesi heyet Sorgun Ticaret ve 

Sanayi Odasının yeni hizmet binasında Yönetim 

Kurulu Başkanı Üzeyir Aslan’ı makamında ziyaret 

etti. Hizmete yeni giren bina hakkında bilgilendirme 

ve genel değerlendirmeler yapıldı. Daha sonra 

geçilen toplantıda aşağıda ifade edilen hususlar 

üzerinde çalışıldı. 

 

 

 
 

 

1. 2015 yılı içerisinde Oda ve Borsalarımızın 

faaliyetlerine ilişkin genel değerlendirmeler yapıldı. 

2. Akreditasyon süreci çalışmaları üzerinde 

değerlendirmeler yapıldı. 

3. 2016 yılı iş ve faaliyet plan taslakları karşılıklı 

müzakereye tabi tutuldu. 

4. 2016 yılı bölgesel kalkınma faaliyetleri için her 

bir odanın rolü tartışıldı. 

 

 
 

Yönetim Kurulu Başkanımız Üzeyir 

ARSLAN yapılan organizasyon ve verimli çalışma 

için, ilimiz oda ve borsalar Akademik Danışmanı 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kara’ya, toplantıya katılım 

gösteren oda borsa Genel Sekreterlerine ve odamız 

Genel Sekreteri Sami Erdoğan’a teşekkürlerini 

iletti.  

 

ODAMIZA HAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİ 

 

 
 

Sorgun Kaymakamımız Sayın Ali 

ARSLANTAŞ, Sorgun Savcımız Sayın Halil 

İbrahim ADAM, Sorgun Belediye Başkanımız 

Sayın Ahmet ŞİMŞEK, İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Sayın Hüseyin EKİNCİ yeni hizmet binamızda 

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Üzeyir 

ARSLAN'ı ziyaret ederek, hayırlı olsun 

temennilerini ilettiler. 

 

 


