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Borsamızın Kıymetli Üyeleri 

Saygıdeğer Oda ve Borsa Başkanlarım 

Kıymetli İl Genel Meclisi Başkanım 

Sivil Toplum Kuruluşlarının Kıymetli Başkanları 

Basınımızın Güzide Mensupları 

Değerli Katılımcılar 

 

Yozgat Ticaret Borsamızın tertiplemiş olduğu “ Çanakkale Gezisi “ ve “ Borsa İstişare 

Toplantımıza “ teşriflerinizden dolayı şahsım ve yönetim kurulum adına hoş geldiniz diyor 

saygılar sunuyorum. 

Kıymetli misafirlerimiz, Anadolu Coğrafyasının önemli merkezlerinden birisi olan 

Yozgat ilinde Yozgat Ticaret Borsası olarak çalışmalarını büyük bir özveri ile sürdüren 

önemli bir sivil toplum kuruluşuyuz. İlimizin tarım ve hayvancılık alanlarında yapmış olduğu 

faaliyetlere yön verebilme ve önder olabilme adına her geçen gün daha da profesyonel 

yönetim anlayışı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Kıymetli üyelerimizin teveccühleri ile Yönetim Kurulu başkanlığına geldiğimiz 

günden bu yana yaptığımız bütün çalışmalarımızda ilk günkü heyecanımızı muhafaza ediyor, 

bundan sonraki süreçlerde de artan heyecan ve şevkimiz ile başta ülkemiz ve milletimiz 

olmak üzere İlimize ve borsamıza hizmet edeceğimizin sözünü buradan sizlere veriyoruz. 

Kıymetli arkadaşlarım, bugüne kadar yapmış olduğumuz bütün faaliyetlerde başta 

ilimiz ve bölgemiz olmak üzere, ülkemiz genelinde adından gururla söz ettiren bir borsa 

olduk. Sizlerin omuzlarında yükselen borsamız, ülkemizin ekonomik kalkınmasında, 

vizyonuna yakışır bir şekilde faaliyetlerini sürdürmüş bundan sonrada sürdürmeye devam 

edecektir. Yaptığımız bütün çalışmalarımızda Kamu sektörü ve sivil toplum kuruluşları ile 

birlikte koordineli hareket ettik. Bize tanınan kanuni sınırların dışına çıkmadık ve üye 

menfaatlerimizi asla göz ardı edecek bir davranışta bulunmadık.  

Kıymetli çalışma arkadaşlarım, malumunuz üzere borsalarımız zirai ve hayvansal 

ürünlerin fiyatlarının arz ve talebe göre oluşturulduğu, oluşan bu fiyatların tescil ve ilan 

edildiği organize kuruluşlardır. Faaliyetlerimizin temel amacı ise, ürünlerin gerçek değerlerini 

bulmasını sağlamak, alım ve satımların güvenilir fiyatlar üzerinden yapılması ve ulusal ve 
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uluslararası piyasalarda dengelerin kurulmasına katkıda bulunmaktır. Yukarıda zikrettiğim 

amaçlar doğrultusunda çalışmalarımızı her geçen gün çıtayı daha da yükselterek 

sürdürmekteyiz. 

Faaliyetlerimizdeki hizmet kalitesini artırabilmek için girdiğimiz yoğun bir süreçten 

sonra anlımızın akıyla beş yıldızlı borsa olmayı başardık. Gerek kalite yönetim sisteminin 

kurulması ve gerekse akreditasyon sürecinde emeği geçen herkese huzurlarınızda bir daha 

teşekkürlerimi sunuyorum.  

Saygıdeğer arkadaşlarım, ilimiz esnafının çevre illerde ticari faaliyetlerinde 

karşılaştıkları zorluklar sonucunda, bir borsaya ihtiyaç olduğu anlaşılmış ve hemen çalışmalar 

başlatılmıştır. 1991 yılında 5590 sayılı kanun ile borsamızın kuruluşu gerçekleştirilmiştir. 

Borsamızın kuruluşunda emeği geçen herkese ve o günden bu yana büyük bir gayret ve özveri 

ile görev yapanlara huzurunuzda sonsuz şükranlarımı sunuyorum. 

Bugün Yerköy ve Boğazlıyan ilçelerimiz hariç, Sorgun ilçemizde şube, Şefaatli ve 

Sarıkaya ilçelerimizde temsilcilik olarak bütün ilimizde hizmetlerimize devam etmekteyiz. 

Kendimize ait 4 katlı hizmet binamızda 15 personelimiz ile güçlü teknolojik alt yapısı ve 

çağdaş yönetim anlayışı içerisinde siz üyelerimizin hizmetindeyiz.  

Kıymetli hazirun, son zamanlarda yaşamış olduğumuz olumsuzlukları göz önüne 

aldığımızda ne kadar zor bir süreçten geçmekte olduğumuz aşikârdır. Bu süreç bütün 

dinamikleri olumsuz etkilemiş ve adeta sinir harbi yaşanmış ve yaşanmaya devam etmektedir. 

Ama o kadar büyük bir gurura sahibim ki iş dünyası olarak ne kadar güçlü bir aile 

olduğumuzu bir daha bütün aleme ispat ettik. Bugün aramızda yok ama Türk İş Dünyasının 

Vizyoner Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu Beyefendi’nin göstermiş olduğu dik duruş 

bizleri ziyadesi ile mutlu etmiştir. Kendilerine, çalışmalarımızda yol göstericiliği ve 

yardımları için de ayrıca şahsım ve sizler adına şükranlarımı sunuyorum.  

Kıymetli kardeşlerim, bu tarihte bu ecdat yadigârı topraklarda bulunmamız asla bir 

tesadüf değildir. Türkün efsane destanlarından birisi Çanakkale Zaferin 101. Yıldönümünü 

kutladığımız şu günlerde, hep beraber bir arada burada olmayı çok arzuladık ve böyle bir 

program gerçekleştirdik. Bu açıdan müsaadeleriniz ile birkaç cümlede bu hususta etmek 

isterim. 

Çanakkale öyle bir ruhtur ki, çelik ve barut, inancın, imanın ve azmin karşısında yenik 

düşmüştür. Öyle bir ruhtur ki, ben esir yaşamaktansa ölmeyi yeğlerim diyen bir ruhtur. Büyük 

Önder Gazi Mustafa Kemal ve kahraman askerlerinin hala sıcaklığını hissettiğimiz nefesleri 
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ve Kınalı Hasanların vatan aşkıdır. Bizler bugün aldığımız her nefesin bir anlamda hak sahibi 

bunca isimsiz kahramanın önünde ancak ve ancak saygı ile eğilir ruhlarına Fatihalar 

göndererek evlatlığımızı yerine getirmeye çalışır ve deriz ki 

 

“Sızlasa da gönüller düşenlerin yasından 

Koşar adım gitmeli onların arkasından 

Kahramanlık, içerek acı ölüm tasından 

İleriye atılmak ve sonra dönmemektir.”       

 

Hepinizi saygı ile selamlıyorum… 


