
Kıymetli Konsolosum, 

Saygıdeğer Misafirler, 

Yiğidin Harman Olduğu Bozok Yaylasının Yüce Gönüllü Evlatları, 

Tertiplemiş olduğumuz Karadeniz-Batum etkinliğimize katılarak bizleri onure ettiğiniz için 

teşekkürlerimi sunuyor hepinizi saygı ve muhabbetlerim ile selamlıyor hoş geldiniz diyorum. 

 

Kıymetli Hazirun, 

1991 yılında temellerini attığımız Yozgat Ticaret Borsamızın bugün geldiği noktayı görünce 

inanın sizler ile ne kadar gurur duysak az diyor hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Yozgat 

ekonomisi başta olmak üzere ülke ekonomisine yapmış olduğumuz katkılar ile Ticarete 

getirdiğimiz güven, bugün ülke genelinde adından imrenilerek söz ettiren bir borsa olmamızı 

sağlamıştır.  

 

Saygıdeğer Üyelerim, 

Sizler bu süreçte adaletli ve güvenilir ticaret anlayışı ile çalışarak, memleket için istihdam 

kaynağı oldunuz, yeri geldi iş kapısı yeri geldi aş kapısı oldunuz. Bizlerde kurumsal 

kimliğimizin gereği profesyonelce sistemi işletebilme adına yönetime talip olarak karşınıza 

çıktık. Nisan 2018 seçimlerinde tek aday olarak huzurlarınıza gelip teveccühleriniz ile dört yıl 

daha bu kutlu görevi şahsım ve meclisime vererek bizlere olan güveninizi bütün kamuoyuna 

bir kez daha deklere ettiniz. 

  

Kıymetli Misafirler, 

İçinde bulunduğumuz koşullar omuzlarımıza her geçen gün daha fazla yük yüklemiş bu 

durum bizleri daha da kamçılamıştır. Yüce Allah’ın izni sizlerin de yol arkadaşlığı ile çok 

önemli işlere imza atarak süreçleri anlımızın akı ile tamamladık. Bundan sonra da 

vizyonumuza uygun gıpta edilecek işleri hep beraber başaracağımıza olan inancım ile durmak 

yok yola devam diyor ve şahsım ve yönetimim adına sizlere layık olabilmek için gece gündüz 

demeden var gücümle çalışacağıma huzurlarında söz veriyorum. 

 

Bizler her zaman işgal ettiğimiz makamların gerçek sahiplerinin sizler olduğu bilinci ile 

çalışmalarımızı sürdürmeye gayret ederiz. Biliriz ki üyemizin nefesi her an ensemizdedir. 

Helalimize haram katmadan, demokratik ve şeffaf yönetim anlayışı ile verdiğiniz emanete 

sahip çıkarız. Düsturumuz, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Bu bakış açısı ile 



bundan sonraki zaman diliminde de başta ilimiz kamuoyu olmak üzere ülke genelinde 

adımızdan söz ettirecek organizasyonlara imza atmaya devam edeceğiz. 

 

Elbette ki bu organizasyonlar gayelerine ulaştığı ölçüde faydalı olacaktır. Amacımız siz 

kıymetli üyelerimizi bir araya getirip, birlik ruhuna vurgu yapmak, kaynaştırmak ve farklı 

kültürleri değerlendirebilme fırsatlarını sizlere sunmaktır. Bunun yanı sıra yaptığımız teknik 

çalışmalar neticesinde de süreç boyunca gerçekleştirdiğimiz istişare toplantılarımız, stratejik 

plan için paydaş analizi, etkinlik memnuniyet anketi, üye memnuniyet anketi, kıyaslama 

çalışmalarımız, oda ve borsa ziyaretlerimiz de sonuç olarak verimli bir çalışma yaptığımızın 

somut çıktılarıdır.    

 

Aziz Dostlarım, 

Samimiyet ile ifade edebilirim ki ilimiz genelinde Türk İş Dünyasının çatı kuruluşu olan 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsil etme noktasında amiral gemisi konumundayız. 

Çalışmalarımızda hep Vizyoner Başkanımız Sayın Rifat HİSARCIKLIOĞLU beyefendiyi 

örnek alır kendilerinin bizler için çizdiği yol haritasını önümüze koyar ve öyle yürürüz. 

Başkanımızın da borsamıza bakış açısı son derece müspettir. Gerek 15 Temmuz sürecinde ve 

gerekse istihdam seferberliğinde hem hain kalkışma hem de ekonomik olarak hain saldırılara 

cevap verme adına gösterdiğimiz birlik ve kardeşlik bütün dünyaya örnek olmuştur. Bundan 

sonra da kendileri ile bu yolda gurur duyarak yürümeye devam edeceğimizi beyan eder 

huzurlarınızda vizyoner başkanımıza en kalbi şükranlarımı sunarım.  

 

Kıymetli Kardeşlerim, 

Yapmış olduğumuz slayt gösterimiz ile şöylece faaliyetlerimizi sizlerle buluşturmak istedik. 

WEB sitemiz ve diğer duyurumlarımız ile de çalışmalarımızı sizlerle sürekli paylaşıyoruz. Bu 

bağlamda “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” sözü ile konuşmamda uzun uzadıya 

yaptıklarımızı anlatmak istemedim. Ama bundan sonra yapacağımız bir organizasyonun 

sözünü buradan vermek isterim. Marmara Bölgesi ile başladığımız organizasyon sürecimizi 

Karadeniz Bölgesi ile sürdürüyoruz. Bundan sonrasını da Rabbim güç kuvvet verdikçe 

çalışmaya devam edip siz üyelerimizin istekleri doğrultusunda Ege veya Akdeniz Bölgesi ile 

taçlandıracağız. Sizler isteyeceksiniz bizler yapacağız. 

 

 

 



Yozgat Ticaret Borsası Ailesi, 

Bizler bir oldukça, iri oldukça, diri oldukça inanın hiçbir rüzgâr kayamızdan toz bile 

süpüremez. Bugün bu birlikteliğimizi cümle âleme bir kez daha ispat ettik. Sizler ile ne kadar 

gurur duysam azdır. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen bütün arkadaşlarıma 

şahsım ve yönetimim adına canı gönülden teşekkür ediyor, hepinizi en kalbi duygularım ile 

selamlıyorum, sağ olun var olun. 

 

    

 

  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

  

  


