
 

 

Sayın Valim, 

Sayın Belediye Başkanım, 

Sayın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanım, 

Kurum ve Kuruluşlarımızın Değerli Temsilcileri, 

Saygıdeğer Konuklar, 

 

Kıymetli Basın Mensupları, 

Bugün bir arada olmamıza neden olan organizasyonun ana teması, borsamızın çok 

kıymetli üyelerinden olup, ilimizde tarım ve hayvancılık alanlarında faaliyetlerini 

sürdüren; üretim, istihdam ve vergileri ile ülkemiz ekonomisine değer katan, ticaret 

neferlerini taktim etmek gayesi ile tertiplenen ödül törenidir. Hoş geldiniz diyor, hepinizi 

saygı ile selamlıyorum. 

 

Kıymetli Hazirun,  

İçerisinden geçtiğimiz süreç; başta dünya ekonomisi olmak üzere, ülkemiz ekonomisi 

üzerinde de bir takım tahribatlar bırakmış, etkileri ile ekonomik dengeler üzerinde 

sarsıntılara neden olmuş ve olmaya devam etmektedir. İşte bütün olumsuz koşullara 

rağmen, ekonomik bir savaşın, en zor cephelerinde mücadele eden ve her olumsuzluğa 

rağmen, yeri gelip iş kapısı yeri gelip aş kapısı olan, ilimiz başta olmak üzere, bölge ve 

ülke ekonomisine, üretim ve istihdam katkısı sağlayan, tüm üyelerimize, huzurlarınızda en 

kalbi şükranlarımı sunmak istiyorum.  

 

Sayın Valim ve Kıymetli Konuklar,  

Anadolu deyince akla ilk gelen illerimizden olan ve kadim bir kültüre sahip, Türk Siyasi 

tarihine adını altın harfler ile yazdıran Yozgat İlimize sevdalı bir nefer olarak çıktığımız 

bu kutlu yolda yaşadıklarımızı kısaca sizler ile paylaşmaktan ayrıca onur duyarım. 

 

 

 



 

 

Kıymetli Konuklar,  

Anadolu’nun buğday benizli şehri Yozgat, günümüzde olduğu gibi yıllar öncesinde de 

tarım ve hayvancılığın cazibe merkezlerinden birisi idi. Günümüzde, mercimekte birinci, 

nohutta ikinci, şekerpancarında yedinci ve buğdayda onuncu sırada olduğumuzu büyük bir 

gururla sizler ile paylaşmak isterim. Bu hikâye 1991 yılında yazılmaya başladı. Belki çok 

klasik ifadeler olacak ama kendi müstakil binası olmayan, çalışma ofisleri dahi 

bulunmayan bir ortamda faaliyetlerimize başladık. Ekip olarak birkaç yol arkadaşımız ile 

ilimiz tarım ve hayvancılığına nasıl katkılarda bulunuruz derdi ile dertlendik. Şartlar çok 

zordu, imkânlar kısıtlı idi. Ama bizden beklenen bir o kadar fazla idi. Kayseri’nin meşhur 

bir sözü vardır “Yakınma Yekin” diye, bizde o kadar zorluğa rağmen yakınmadık, 

yılmadık ve yorulmadık hep çalıştık. Geriye dönüp şöyle bir baktığımızda, o yıllarda 

temellerini attığımız Yozgat Ticaret Borsamızın bugün geldiği noktayı görünce inanın 

gururlanmamak elde değildir. Neler yaptık; her şeyden önce hayallerimiz olan ve hizmete 

başlayan, bugün görkemli bir tören ile açılışını yaptığımız, çağdaş ve modern bir hizmet 

binasını ilimize kazandırdık. Başkanımızın ifadesi ile bu iş olur dedik ve destekleri ile 

Yozgat’a yakışır hizmet binamızda faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Akreditasyon 

uygulamaları kapsamında, ekibimiz ile yola çıktık ve sürecin gereklerini yerine getirip 

akredite olduk. Bütün paydaşlarımıza, akreditasyon uygulamaları sayesinde 5 yıldızlı 

borsa hizmetleri sunmaktayız. O kadar büyüdük ki merkez birimimiz haricinde beş adet 

temsilciliğe ulaştık. 15 personeli ile üyelerine koşulsuz memnuniyet parolası ile hizmet 

eden borsamız, yurt içi birçok organizasyon ile üyelerini buluşturduğu gibi ilk defa yurt 

dışı bir organizasyona imza atarak büyük beğeni kazanmış ve bölgede adından gurur ile 

söz ettirmiştir. Sayısız birçok faaliyete imza attık ama “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” 

sözü ile konuşmamda uzun uzadıya yaptıklarımızı anlatmak istemedim. Şeffaf ve hesap 

verebilir yönetim anlayışı ile çok şükür anlımız hep ak oldu ve görevde kaldığımız her 

saniyede ak olacaktır. Bu bağlamda, herkese teşekkürü borç bilirim lakin şükranlarımın en 

büyüğünü, bütün çalışmalarımızda, tecrübeleri ile bizlere yol gösteren birliğimizin 

Vizyoner Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu Beyefendiye sunuyorum. Hep yanımızda 

oldunuz ve olmaya devam ediyorsunuz, sağ olun var olun. 



 

 

İş Dünyamızın Lideri Sayın Başkanım,  

Bütün samimiyetim ile ifade edebilirim ki Yozgat Ticaret Borsası, ilimiz genelinde Türk İş 

Dünyasının çatı kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsil etme noktasında 

amiral gemisi konumundadır ve olmaya da devam edecektir. Bizler, her adımımızda sizleri 

kendimize örnek alır ve bizim için çizdiğiniz yol haritasını önümüze koyar ve 

hedeflerimize öylece yürürüz. Bugün geldiğimiz noktada yenilik ve değişime açık 

politikalarımız ile yapacaklarımızı daha profesyonelce gerçekleştirebilmekteyiz. 

Çalışmalarımızı sürdürürken ekip olmanın bilinci ile hareket ediyoruz. Bu süreç zarfında 

yapmış olduğumuz faaliyetlerimizi çeşitli ortamlarda kamuoyu ile paylaşıyoruz. Almış 

olduğumuz geri dönüşler ve tebrikler bizlerin çalışma azmini daha da artırıyor. Sayın 

valim başta olmak üzere, kamu idarecilerimizin de sürekli desteklerini yanımızda 

hissetmek bizleri ayrıca motive ediyor. Kendilerine huzurlarınızda şükranlarımı 

sunuyorum.  

 

Sayın Valim, Saygıdeğer Konuklar, 

Kıymetli Başkanımın da ifade ettiği, İnsan en büyük hatalarını, kendine en çok güvendiği 

zamanlarda yaparmış, sözü, bizleri her daim kamçılamıştır. Böyle olunca da liyakate önem 

vermiş, ekip ruhu ile hareket etmiş, istişareden hiç uzak kalmadan çalışmalarımızı 

sürdürmüşüzdür. Daha fazla üretim, daha fazla istihdam için çalışmışızdır. Bizler, 

bugünün ahileriyiz, ecdada yakışır olmak adına verdiğimiz sözlerin sonuna dek arkasında 

duracağız. Bir olacağız, iri olacağız ve diri olacağız. El ele verip ülkemizin bütün sorunları 

aştığı ve hak ettiği yere gelinceye kadar yılmadan çalışacağız. Bu vesile ile bugün burada 

ödüle hak kazanan tüm üyelerimi canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını 

diliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 

 

Hepinizi saygı, sevgi ve en kalbi duygularım ile selamlıyorum. 

 

 

 


