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KIRŞEHİR Valiliğimizce Suriye'nin Halep şehrinde 
yaşanan iç savaş nedeniyle zor durumda bulunan 
mazlumlara destek olmak amacıyla başlatılan Yardım 
Kampanyasına Ticaret Borsasından battaniye yardımı 
yapıldı…

Kampanya kapsamında açılan Halep Yardımlarına 
Yardım Kabul Merkezi'ne Ticaret Borsası tarafından 370 
adet battaniye yardımı yapıldı. Yapılan bu yardımların 
yarısın borsa tarafından karşılanırken kalan yarısının 
parası yönetim kurulu Üyeleri tarafından karşılandı.

Battaniyelerin teslim törenine katılan Kırşehir Valisi 
Sayın Necati Şentürk, basın mensuplarına yaptığı 
açıklamada, ecdadımızın emanetine yardım etmenin 
insanlık görevimiz olduğunu söyledi.

Sofrası ve kapısı mazlumlara her zaman açık olan 
Ahiler diyarı Kırşehir'in kampanyaya duyarsız 
kalmayacağına inandığını belirten Valimiz Sayın Necati 
Şentürk, “Kırşehir, bu tür yardım kampanyalarında en çok 
yardım eden illerin başında gelmektedir. Biz de Kırşehir'de, 
Halep'te zor günler geçiren soydaşlarımızın, 
kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek maksadıyla yardım 
kampanyası başlattık.

Türk Milleti, tarih boyunca mağdurlara, zulme 
uğramışlara kucak açmış, yardım etmiştir. Ahiler diyarı 
Kırşehir'de de evinden, yurdundan ayrılmış yetimlere, 
dullara, hastalara, mazlumlara yardım toplayıp 
göndereceğiz. Kırşehirlilere yardımlarından dolayı teşekkür 
ediyorum. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Sağ 
olsunlar Ticaret Borsası da tüm kampanyalarda olduğu gibi 
bu kampanya da yardımlarını esirgemediler. Biz battaniye 
ihtiyacı olduğunu Borsa Başkanı Neşet beye ilettik sağ 
olsun onlarda gereken hassasiyeti gösterdiler ve bu 
kampanya kapsamında 370 adet battaniye bize teslim 
ettiler. Bizde burada Borsanın Genel Sekreteri Battal 
Çelik'e yapılan yardımın makbuzunu teslim ettik.

Bu vesile ile başta Ticaret Borsamızın Başkanı Neşet 
Yavuz olmak üzere maddi destek olan Borsa Yönetim 
Kurulu Üyelerine ve Borsamıza teşekkür ediyorum “dedi.
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BAŞKAN YAVUZ TEŞEKKÜR ETTİ…
İLİMİZ Milletvekilleri Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya'nın 

girişimleri sonucunda, Kırşehir Gümrük Müdürlüğü geçtiğimiz 
günler de kuruldu. 
Resmi gazetede yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 
Taşra teşkilatında düzenleme yapılması hakkındaki ekli kararın 
yürürlüğe konulması ile 09.01.2017 tarihli ve 2017/9739 sayılı 
kararnamenin ekinde yayımlanan karara göre; Orta Anadolu 
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olarak Kırşehir 
Gümrük Müdürlüğü kuruldu. 

Konu ile ilgili olarak Ticaret Borsası Başkanı Neşet Yavuz 
şunları söyledi” İlimiz Milletvekilleri Mikail Arslan ve Salih 
Çetinkaya'nın başarılı girişimleri sonucunda, Kırşehir Gümrük 
Müdürlüğü geçtiğimiz günler de kurulduğu resmi gazete de 
yayınlandı. Gümrük Müdürlüğü Borsamız bünyesinde daha 
önceden yer tahsisinde bulunduğumuz yere kurulacak. Bununla 
ilgili olarak yerimiz gerek Milletvekillerimiz gerek Valimiz ve 
gerekse de Gümrük Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkçi tarafından 
incelenmiş ve olumlu bulunmuştu. Ticaret Borsası olarak 
üyelerimiz ve ilimiz menfaatine olan tüm işlerde bundan önce 
olduğu gibi bundan sonra da yer almaya devam edeceğiz. 
Önümüzdeki birkaç ay içinde aktif olarak işlemlere başlanılacak 
olan Gümrük Müdürlüğünün ilimize ve ülkemize hayır getirmesini 
diliyorum. Kırşehir'imize kurulan Gümrük Müdürlüğü ile ihracat 
yapan firmalar gümrük işleri için başka illere gitmek veya il 
dışından yapılan gümrükleme işlemleri için aracı firmalara bağlı 
kalmak zorunda olmayacak. Bu son derece önemli bir olaydır. 
Bu vesile ile başta Başbakan ve Bakanlarımıza ;Gümrük 
Bakanımıza ve üstün gayretlerinden dolayı Milletvekillerimiz Mikail 
Arslan ve Salih Çetinkaya ya çok teşekkür ediyorum “dedi.
Son olarak Başkan Yavuz “Gümrük müdürlüğü personel ve kadro 
atamalarının erken yapılması halinde alt yapı çalışmaları hazır 
hale gelene kadar borsamız idari binasında geçici olarak hizmet 
verebilmeleri için gerekli her türlü biro ve araç gereç hazır 
olduğunu söylemek isterim dedi.
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GÜMRÜK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
BORSADA İNCELEME YAPTI…

ORTA Anadolu Gümrük Bölge müdürlüğüne Ticaret ve Battal Çelik eşlik etti. yapılana kadar borsamız idari 
ve Ticaret Bölge Müdür V. Sanayi Odası Yönetim Kurulu Ziyarette Ticaret Borsası binasında da  geçici olarak 
Hasan Yassıbaş ve Bölge Başkanı Selahattin tarafından İlimiz Gümrük hizmet verilebileceğini bu 
Müdür Yardımcısı N. Aylin Ekicioğlu,Yönetim Kurulu Müdürlüğüne tahsis edilen konuda ne gerekiyorsa 
Yıldızbayrak, Ticaret Üyeleri Mustafa Yılmaz,Murat yerler gösterildi. Borsa yapmaya hazırız” dedi.
Borsasında incelemelerde Tekdoğan eşlik ederken Başkanı Yavuz görüşmede İlimize kurulacak olan 
bulundu. Ticaret Borsası adına Gümrük yetkililerine şunları Gümrüğün tüm alanlarda 

Ticaret Borsası tarafından Yönetim Kurulu Başkanı söyledi “Borsamız tarafından hizmetleri karşılayabilmesi 
Kırşehir Gümrük İl Neşet Yavuz,Yönetim Kurulu ilimize büyük katkı gerektiğini söyledi.
Müdürlüğüne tahsis edilen üyeleri Kemal Bektaş,Alaattin sağlayacak olan Gümrük İnceleme yapılan yerlerde 
yerlerde inceleme yapan Gözel ve Genel Sekreter Müdürlüğünün yerleri resim çekilip bilgi alınıldı.
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GÜMRÜK BAKANI BORSAYI ZİYARET ETTİ…

GÜMRÜK ve Ticaret Sarı,Hüseyin Güzel,Ali ,Milletvekillerimiz Mikail 
Bakanı Bülent Tüfenkçi Arslan, Mustafa Demir Arslan ve Salih 
Ticaret Borsasında incele- ,Battal Çelik ve çok sayıda Çetinkaya'ya teşekkür 
melerde bulundu. üye katıldı. ediyoruz” dedi.Başkan 

Bakan beraberinde Kır- Gümrük Bakanı Bülent Yavuz Kırşehir'in 
şehir Valisi Necati Şentürk, Tüfenkçi müjdeyi hayvancılıkta lokomotif 
Gümrük ve Ticaret esnaf,sanatkar,sanayici ve olduğunu geçen yıl yurt 
Bakanlığı Müsteşarı ticaret erbabı ile yaptığı dışından ithal edilen 
Cenap Aşcı, Esnaf ve toplantıda verdi. hayvanların % 33 nün 
Sanatkarlar Genel Müdürü Kırşehir Ticaret Kırşehir'e geldiğini,ancak 
Necmettin Erkan, TESK Borsasında bir dizi gümrükte bir takım 
Genel Başkanı Bendevi incelemelerde bulunan sorunların yaşandığını 
Palandöken, Belediye Bakan Tüfenkçi Borsası “bildirdi. Gümrük Bakanı 
Başkanı Yaşar Bahçeci, Başkanı Neşet Yavuz'dan Tüfenkçi sorunları 
AK Parti Kırşehir hayvancılık ile ilgili ildeki dinledikten sonra Tarım 
milletvekilleri Salih sorunları dinledi. Borsa Bakanı Faruk Çelik ile 
Çetinkaya, Mikail Başkanı Yavuz “İlimizde telefonda görüşüp ildeki 
Arslan,Ak Parti İl Başkanı ticaret ve sanayicilere İthal edilen hayvanlar ile 
Mustafa Kendirli,Garnizon hizmet verebilmek amacı yaşanılan sorunları bildirdi. 
Komutanı Albay Hüseyğin ile büyük katkı sağlayacağı Borsadaki görüşme 
Altunbaş,Kırşehir Emniyet düşünülen Gümrük yaklaşık bir saat sürdü. 
Müdürü Sıtkı Akgül,Ticaret Müdürlüğü kurulması için Görüşmelerin ardından 
ve Sanayi Odası Başkanı Milletvekilleri Mikail Arslan Ticaret Borsasının Gümrük 
Selahattin Ekicioğlu,Esnaf ve Salih Çetinkaya ile Müdürlüğüne verdiği yer 
Odaları Birlik Başkanı birçok kez görüştük. gösterildi. Bakan Tüfenkçi 
Bahamettin Öztürk,İl Kıymetli Vekillerimizin Gümrük Müdürlüğüne yer 
Genel Meclisi Başkanı büyük gayretleri sonuç tahsis eden Borsa Başkanı 
Barbaros Dulkadiroğlu. il verdi ve ilimize sizin ve Kurul üyelerine 
müdürleri katılırken olurlarınız ile Gümrük teşekkür ederken Gümrük 
Borsa'da ise; Başkan Müdürlüğü kurulmasına Müdürlüğünün açılışına 
Neşet Yavuz,Abdullah karar verildi.Bu vesile ile geldiğinde daha uzun 
Dağıstan,Necaattin başta siz değerli görüşeceklerini bildirerek 
Torun,Şaban Çelik,Nebi bakanımız olmak üzere ilimizden ayrıldı.
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KIRŞEHİR İl Emniyet Müdürü İsmail Dağıstan,Meclis Başkanı Süleyman 
Hakkı Akyüz geçtiğimiz gün Kırşehir Kaya,Meclis Başkan Yardımcısı Şaban 
Ticaret Borsasını ziyaret etti. Çelik,Meclis üyeleri Kemal Bektaş ve 
Ziyarete Emniyet Müdür Yardımcıları; Alaattin Gözel katıldılar. Emniyet Müdürü 
Muharrem Özyazıcı, Veysel Murat Turgut Akyüz Ticaret Borsasının yaptığı 
ve Hüseyin Tufan eşlik etti. Ticaret faaliyetler hakkında Borsa Başkanı 
Borsasından ise Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Yavuz'dan kapsamlı bir şekilde 
Neşet Yavuz, Başkan Yardımcısı Davut bilgi aldı. Toplantı sonrası toplu resim 
Bulut, Yönetim Kurulu üyesi Abdullah çekinilerek ziyaret son buldu.

 AKYÜZ'DEN BORSA'YA ZİYARET
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BELEDİYE BAŞKANI STK'LARI BİLGİLENDİRDİ

verilmesi gereğini anlatan Belediye Başkanı 
Yaşar Bahçeci, "Oluşması gereken sistemi 
Türkiye geneline yaymamız gerekir. 
Seçtiğimiz kişinin güçlü şekilde Ankara'da 
halkına hizmet etmesi gerekir. CHP'li 
kardeşlerimiz diyorlar ki 'Tayyip Erdoğan'ı 
seviyoruz. Ama ondan sonra ne olacak.' 
Sistem 2019 sonrası hayata geçecek. Mesele 
kişi meselesi değil, doğru kişiyi seçebilme 
meselesidir. Ankara'ya gönderdiğimiz kişi, 
medyadan yargıdan askerden korkup da 
kontrol altına girmesin. Herkesin görüş ve 
fikri olacak ama herkes de tarafsızlığını 
koruyacak. Nasıl ki ben Belediyenin daha 

KIRŞEHİR Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci işler hale gelmesi için gereksiz görülen 
Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri, Ticaret müdürlükler yerine gerekli müdürlükler kuruyorsam, 
Borsası ve Organize Sanayi iş adamalarına Belediye Cumhurbaşkanı da aynı işlemi yapacak. Bir 
çalışmaları hakkında bir sunum yaptı. arkadaşa, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın yetkilerini 

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci birleştir. Artan bir yetki söyle ben hayır diyeyim. Ama 
geçtiğimiz gün Kırşehir'deki STK temsilcilerine bilgi ben azalan birçok yetki söylersem sen gazeteci 
verdi. Kırşehir Ticaret Borsasından Yönetim Kurulu olarak evet dermisin dedim. Cevap alamadım. 
Başkanı Neşet Yavuz ve Kurul üyeleri katılırken Cumhurbaşkanını eski sistemle yargılayamıyoruz. 
Ticaret ve Sanayi Odası ile Organize Sanayi Bölgesi Yeni oluşacak sistemle yargılayabileceğiz.” ifadelerini 
İş adamları temsilcileri katıldı. Uzunca bir sunum kullandı. Seçimlerin toplumun gelişimi açısından 
yapan Kırşehir Belediye Başkanı Bahçeci şunları önemli olduğunu belirten ve İş Adamlarına anlatan 
söyledi“8 yıldır çalışmalarımız hakkında sunum Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, konuşmasını şöyle 
yapıyoruz. Burada yaptığımız projeleri ve devam sürdürdü:"Kendiler ile tezat düşüyorlar. 
eden çalışmalarımız hakkında sizlere bilgi veriyoruz. Bu siyasi bir mesele değildir. Türkiye'nin istikrarlı 
Sunum faydaları oluyor. Biz yaptığımız çalışmalarda yönetilmesi meselesidir. Halk olarak bir tercihte 
eksiklerimizi sizlerin fikirlerini alarak eksiklerimizi bulunuyorum. Ama sonrasında kaos çıkıyor. Bizlerin 
görüyoruz. kaybedecek zamanı yok. Kırşehir'de 2 belediye 

Kırşehir'de 30 yıldır yapılan her şeyi yaptık. Risk başkanı 2 vali olsa kargaşa olur. Evet, yetki tek kişide 
alarak içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, olacak ve halkın seçtiği kişi de olacak. Şili'den gelen 
jeotermal, Telekom, medaş, ana ishale hattı değişti. kampanya yönetmeni 'bir hafta içerisinde neye hayır' 
Alt yapı için 100 trilyon para harcadık. Belediye denildiğini anlamadı ve gitti. Türkiye'de seçim 
Başkanları hep altyapıdan kaçar. 100 trilyon kazanmak bir başarıdır. Sloganik laflarla hayır 
harcıyorsun karşılığında tebrik ve teşekkür almak denilmez. 
gerekirken alt yapıda toz, çamur oldu tenkit ve Bazı konularda sistemin değişmesi gerekir. 
şikayet. Bizler günü kurtaracak işler yapmadık. "diye Anayasanın değişmesi gereğini Türkiye'de herkes 
konuştu . söylüyor. Önyargılı olmadan değişimi yapılacak 

Halkın seçtiği ve halka hesap veren kişilere yetki maddeleri de çok iyi okuyun ve görün."dedi
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 ARSLAN STK BAŞKANLARI iLE iSTiŞARE YAPTI...

KIRŞEHİR Milletvekili Mikail Arslan Sivil Toplum Örgütleri ile 
kahvaltıda bir araya geldi.

Toplantıya Ticaret borsası başkanı Neşet Yavuz, Kırmızı Et 
Üreticileri Birliği başkanı Ömer Güzel, Damızlık Birliği başkanı 
Bülent Ozan, Koyun keçi Birliği başkanı Erol Doğan, sektörün 
diğer temsilcileri ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kenan 
Şahin ve davetliler katildi.
Toplantıda Milletvekili Mikail Arslan gündemdeki gelişmeler 
hakkında başkanlara geniş kapsamlı bilgi verdi.
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http://tobb.org.tr/BilgiErisimMudurlugu/Kampanyalar/istihdamseferberligi/  
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BORSA BAŞKANI MİLLETVEKİLİ VE BELEDİYE 
BAŞKANINI PAZAR ESNAFI İLE BULUŞTURDU…

TİCARET Borsası Yönetim Yapılacak olan hizmetlerin artarak yana olan halkımız bundan sonrada 
Kurulu Başkanı Neşet Yavuz Canlı devam edebilmesi için istikrarın şart tercihini istikrar yönünde 
Hayvan Pazarı esnafı ile Kırşehir olduğunu söyledi. kullanacaktır”.dedi.
Milletvekili Salih Çetinkaya ve Toplantıda Kırşehir Milletvekili Borsa Başkanı Yavuz ise”Pazar 
Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'yi Salih Çetinkaya ise şunları esnafının en çok mağdur olduğu 
kahvaltıda bir araya getirdi. Pazar söyledi”Bizim hükümetimiz konulardan biri küçükbaş 
günü Ticaret Borsası Sosyal döneminde hayvancılık ve tarım ile hayvanlarda kulak küpesi sorunu idi 
Tesislerinde gerçekleşen toplantıya ilgili krediler sürekli artarak devam Bakanlık geçtiğimiz günlerde 
Milletvekili Salih Çetinkaya, Belediye etti çiftçi ve hayvancılık sektörünün küçükbaş hayvanların yüzde 
Başkanı Yaşar Bahçeci,AK Parti İl sorunlarını hızla çözdük daha 30'unun kayıtlı olmadığını bu 
Başkanı Mustafa Kendirli,İlçe faydalı nasıl oluruz diye sürekli yüzden kayıt altına alınma işlerinin 
Başkanı Mehmet Şahin,Damızlık ticaret erbabımızla bir araya yapılabilmesi için 31 Aralık 2017 
Sığır yetiştiricileri birlik başkanı geliyoruz. Eskiden bankalarda tarihine kadar küpesiz hayvanlarına 
Bülent Ozan, Koyun Keçi birlik hayvancılık kredisi almak çok zor küpe takarak kayıt sistemine dâhil 
başkanı Erol Doğan, Tarım İl hatta imkânsız iken şimdi bankalar edebileceklerini bildirmiştir.
Müdürü Kenan Şahin Ticaret size kredi vermek için neredeyse Bu tarihe kadar küpe 
Borsası Yöneticileri ve yaklaşık 400 sıraya gelmiş durumdalar. taktırmadıkları için herhangi bir 
kadar sektörün ticaret erbabı katıldı. Hayvancılık Kredilerinde cezai işlem yapılmayacak. Öte 
Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar desteklerimiz hep artarak devam etti yandan borsamız personellerinin 
Bahçeci burada bir konuşma etmeye de devam edecek. Bunun hazırlayıp TANAP'a sunduğu proje 
yaparak ilimizdeki yaptığı ve ileride için 15 yıldır ki iktidarımızın ile bu yılın sonuna kadar hayvan 
yapacakları hizmetler hakkında çalışmalarını görmezden gelemeyiz. pazarımızın üzerini kapatma 
detaylı bir şekilde bilgi verdi. Bu zaman içerisinde hep istikrardan işlemimizi de tamamlayacağız”.dedi.
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KIRŞEHİR Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Neşet 
Yavuz referandumu değerlendirdi. Referandum sürecinin 
tamamlanmasıyla önemli bir belirsizliğin geride bırakıldığını 
belirten Yavuz açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Türkiye'de bir defa daha demokratik süreçler işlemiş, milli 
irade tecelli etmiş ve milletimiz ferasetiyle tercihini yapmıştır. 
Referandum sorunsuz bir şekilde tamamlanması en güzel 
olan durumdur.

Devletteki çarkların hızlanmasını ve bunun özel sektöre 
olumlu yansımasını bekliyoruz. Referandum sürecinin 
tamamlanmasıyla önemli bir belirsizlik geride bırakılmıştır. 
Özel sektörümüz bundan sonra önünü daha rahat 
görebilecek, daha rahat risk alarak yatırım yapabilecektir.

İçeride ve dışarıda ülkemize karşı oluşturulmak istenen 
olumsuz algıları değiştirip yatırımcıların güvenini yeniden 
artırmak ve ülkemizi zenginleştirme hamlesine devam etmek 
için reform sürecini canlandırmalı, hep birlikte çalışarak 
hazırlayacağımız yeni büyüme hikâyemizi tüm dünyaya 
gösterebilmeliyiz. Bizler Ticaret erbapları olarak her zaman 
istikrardan yanayız. Devlette çift başlılık olmamalı. Bu vesile 
ile Referandumda Evet diyen kadar hayır diyenlerde bu 
memleketin evlatlarıdır. Bundan önce olduğu gibi bundan 
sonra da ayrıştırmalardan, kutuplaştırmalardan uzak 
durulmalıdır. Bu gün bizlere düşen daha çok üretim daha çok 
iş ve çalışma ve güçlü bir Türkiye demeliyiz.Bu referandumun 
başta ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni 
ediyorum”.

BAŞKAN YAVUZ 

REFERANDUMU 

DEĞERLENDİRDİ
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TARIM ve HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI YAPILDI…
GEÇTİĞİMİZ günlerde Ticaret Hayvancılık İl Müdürlüğü Şube gelişmesi için 5 adet süt toplama tankı 

Borsası öncülüğünde Tarım ve Müdürleri ve teknik personeli katıldı. alarak çiftçilerimizin hizmetine 
Hayvancılık sorunlarının görüşüldüğü Görüşmede Kırşehir Millet Vekili sunacaktır. Bizler arıcılığa da çok önem 
çalıştay yapıldı. Çalıştay AK Parti Mikail Arslan, Kırşehir'in hayvancılıkta veriyoruz. Arıcılığın geliştirilmesi ve 
Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın iyi bir noktaya gittiğini bildirerek, yaygınlaştırılması için bal ormanlarının 
önderliğinde ilimiz hayvancılık ve tarım sütçülükle uğraşanlara müjdeli haber hızla bir şekilde kurulmasını istiyoruz. 
sektörlerinin temsilcilerinin katılımı ile vererek 5 adet süt toplama tankının Yetiştiricilerimizin organik arı ürünleri 
yapıldı. Yapılan toplantıya AK Parti alınarak çiftçilerin hizmetine sunacağını yapmaları konusuna eğitim çalışmaları 
Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan ile açıkladı. yapılarak arıcılığın geliştirilmesine katkı 
birlikte ,Ticaret Borsası Başkanı Neşet Tarımsal sorunlar ve çözüm önerileri sağlanmalıdır. Arıcılığın gelişmesi için İl 
Yavuz Kırşehir ,Gıda, Tarım ve konulu toplantıda konuşan Milletvekili Özel İdaremiz tarafından bir proje 
Hayvancılık İl Müdürü Kenan Şahin, Ahi Mikail Arslan, bu tür toplantıları devamlı hazırlanarak  çiftçilerimize arı kolonisi  
Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı yapmak istediklerini ve bu toplantılar dağıtılmasının sağlanmasıyla ilimizde 
Prof. Dr. Mustafa Kurt, İl Özel idaresi sonucunda bir rapor düzenleyerek arıcılık daha iyi bir noktaya gelecektir. 
Genel Sekreteri Bektaş Aydoğan, ilimizin tarım alanındaki yatırımlarında Ayrıca Ticaret Borsasının önerisi ile Ahi 
Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, Ahi yaşanan sorunları çözmek ve yeni Evran Üniversitemiz bilimsel konularda 
Evran Üniversitesi Ziraat  Fakültesi yatırım alanları oluşturarak istihdamı makale hazırlaması ve Veteriner 
Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Yrd. Doç. artırmak istediklerini belirtti. Hekimliği Fakültesi bünyesinde hayvan 
Dr. Ramazan Ayrancı, Ahi Evran Bal ormanlarının kurulması için hastanesi kurulması için senato kararı 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe çalışmalar yapılacak. “Tarımın geliş- almasını bekliyoruz. Üreticilerimizin ithal 
Bitkileri Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. mesi, geliştirilmesi ve sorunlara çözüm hayvanlar konusunda çeşitli sorunluları 
Hakan Başak, Ziraat Bankası Kırşehir bulunması, yine tarımın paydaşları ile bulunmakta, bunları tartışarak çözüm 
Şube Müdürü Ömer Çay, Ziraat Bankası birlikte ilimiz tarımına katkıda bulunmak aranması noktasında çalışmalar 
Yenice Şube Müdürü Alper Tütüncü, istiyoruz” diyen AK Parti Kırşehir yapacağız.” Kırşehir Gıda, Tarım ve 
Tarım Kredi Kırşehir Müdürü Cemal Milletvekili Mikail Arslan, sözlerine şöyle Hayvancılık İl Müdürü Kenan Şahin'in 
Güngör,  , Ziraat Odası Başkanı Bekir devam etti: “Kırşehir olarak ilimizin tarımsal verilerini konu alan bir 
Tan, Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği hayvancılıkta iyi bir noktaya gitmekteyiz. sunum yapmasını ardından tarım 
Başkanı Bülent Ozan, Damızlık Koyun Çeşitli sorunlar olmasına rağmen bu paydaş kurumlarının temsilcilerinin 
Keçi Birliği Başkanı Erol Doğan, Kırmızı toplantılarla yaşanan sorunların çözüme görüş ve önerilerinin ardından, bundan 
Et Üreticileri Birliği Başkanı Ömür ulaşacağı kanaatindeyim. İl Özel sonraki toplantının Ahi Evran 
Güzel, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İdaremizde tarımsal destekler vermeye Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 
Selim Özbay, KOSGEB Müdürlüğü desteklerini artırarak devam edecektir. yapılmasına karar verilerek toplantı 
Uzmanları, Kırşehir Gıda, Tarım ve Bu kapsamda ilimiz sütçülüğün sona erdi.
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BORSA TOBB GENEL KURULUNA KATILDI...
TOBB'UN 73.Genel Kurulu 23 TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklı-

Mayıs 2017 tarihinde Ankara'da oğlu Genel Kurul'un açılışın konuşma-
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip sını yaptığı Kurulda Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Recep Tayyip Erdoğan'da uzun bir 

TOBB Başkanı M.Rİfat konuşma yaptı. Kırşehir Ticaret 
Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde Borsasından Genel Kurula Yönetim 
TOBB ETÜ Spor Salonu'nda gerçek- Kurulu Başkanı Neşet Yavuz, Dele-
leştirilen Genel Kurul'a Cumhurbaş- geler Osman Seçer,Necattin Torun, 
kanı Recep Tayyip Erdoğan, Atilla Tan,Meclis üyeleri Şaban 
Bakanlar, TOBB delegeleri, camianın Çelik,Nebi Sarı,Alaattin Gözal,Genel 
temsilcileri ve çok sayıda basın Sekreter Battal Çelik ve Mustafa 
mensubu katıldı. Mahlut katıldı.
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2017 
tarım 

destekleri 
belli oldu

ÇİFTÇİNİN dört gözle kapsamında fark hastalıklardan ari 
beklediği 2017 üretim yılı ödemesi(prim) yapılan 17 işletmelere verilen 
desteklemeleri belli oldu. üründen sadece pamuk ve desteklerin artırılması 
Bakanlar Kurulu Kararı mısırda artış yapıldı. Diğer dikkat çekiyor.
olarak Resmi Gazete'de 15 üründe prim desteği Geçen yıla göre bir çok 
yayınlanması beklenen geçen yıl ile aynı kalırken, destek kaleminde artış 
2017 tarım destekleri belli pamukta kilogram başına yapılmazken, ürün ve 
oldu.  Bakanlar Kurulu 75 kuruş olan destek primi havza dikkate alınarak 
Kararı olarak Resmi 80 kuruşa, dane mısır primi mazot ve gübre desteği 
Gazete'de yayınlanması ise 2 kuruştan 3 kuruşa belirlendi.
beklenen 2017 tarım çıkarıldı. Hastalıktan ari Başbakan Binali Yıldırım 
desteklerini DÜNYA işletme desteği yüzde 100 Milli Tarım Politikasını 
gazetesi açıkladı. arttı Çiğ süt üreten ve açıklarken çiftçinin 

DÜNYA gazetesinin hastalıklardan ari kullandığı mazotun 
haberine göre destekler işletmeler için hayvan yarısının devlet tarafından 
şöyle: başına ödenen destek 200 karşılanacağını açıklamıştı. 

Mazotta en yüksek liradan 400 liraya Gıda,Tarım ve Hayvancılık 
destek pamuk ve çeltiğe çıkarıldı.Genel olarak Bakanı Faruk Çelik ise ilk 

Bu yıl ilk kez üreticinin hayvancılık desteklerinde kez DÜNYA' ya girdi odaklı 
kullandığı mazotun yüzde geçen yıla göre fazla artış bir destekleme modeline 
50'sinin devlet tarafından yapılmazken, yetiştiricilik geçileceğini mazotta yüzde 
karşılanması sözü bölgesi ilan edilen 30 ilde 50,gübre ve tohumda 
verilmişti. 2017 tarım buzağı desteği diğer yüzde 40 destek 
desteklerinde çeltik ve bölgelerden ilave olarak sağlanacağını söylemişti. 
pamukta dekar başına 36 200 lira fazla ödenecek. Bu açıklamalar 
lira mazot desteği Üreticinin merakla çerçevesinde mazot ve 
verilecek. Nadasa beklediği 2017 tarım gübre desteği alan 
bırakılan,ekilmeyen araziye destekleri belli oldu. bazlı,ürüne göre 
de dekar başına 5 lira Destekler, bitkisel üretimde farklılaştırılarak çiftçiye 
mazot desteği veriliyor. havzaya göre,hayvancılıkta ödenecek. 2017 üretim 

Primi artan iki ürün bölgeye göre farklılaştırıldı. yılında belirlenen 
pamuk ve mısır 2017 desteklerinde bitkisel desteklerin büyük bölümü 

Tarım Havzaları Üretim üretimde pamuk öne çiftçilere 2018'de 
ve Destekleme Modeli çıkarken,hayvancılıkta ödenecek.
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TOBB İÇ ANADOLU BÖLGE ODA 
BORSA TOPLANTISI YAPILDI…

İÇ Anadolu Bölge Toplantısı Kıyak,Kaman Ticaret Odası Başkanı bilgilendirmede bulundu. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli- Nürettin Can,Genel Sekreteri Ercan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 6 
ği'nde (TOBB) TOBB Başkanı M. Giziroglu ve bölge Oda  ve Borsa ayda 1 milyon 200 bin istihdam 
Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahip- Başkan ve genel sekreterleri katıldı. rakamına ulaştıklarının altını çizdi.
liğinde gerçekleştirildi. Bölge'deki Özellikle son 6 ayda Büyüme rakamlarının sevindirici 
oda ve borsaların başkanları ve gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin olduğuna işaret eden TOBB 
genel sekreterlerini bir araya getiren bilgilendirmelerde bulunan Başkanı, yılsonuna kadar da bu 
etkinlikte istişarede bulunuldu. toplantıda TOBB Başkanı M. Rifat yüksek büyümenin devam 

Toplantıya Yurt dışında olması Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların edeceğine inandıklarını bildirdi. 
sebebi ile Borsa Başkanı Neşet üyeleri için yapılan çalışmaların iyi Hisarcıklıoğlu, yatırımları 
Yavuz ve Selahattin Ekicioğlu ile anlatılması gerektiğinin üzerinde artırmaların gerektiğini de sözlerine 
Ferhat Çağlayan katılamazken durdu. Toplantıda ekonomideki ekledi. Toplantıda ayrıca meclis 
Kırşehir Ticaret Borsası adına Genel gelişmelere ilişkin geniş bir sunum üyeleri arasında yapılan anket 
Sekreter Battal Çelik,Kırşehir Ticaret yapılırken, Hisarcıklıoğlu son sonuçları değerlendirildi.
ve sanayi Odası Genel Sekreteri dönemde özel sektör için neler Yaklaşık 2 saat süren toplantı 
Pınar Çetintürk,Mucur Ticaret Odası istediklerine, nelerin hayata topluca çekilen resimlerin ardından 
Genel Sekreteri Hayati geçtiğine ve değiştiğine dair son buldu.
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 STK'LARDAN ORTAK 15 TEMMUZ AÇIKLAMASI...
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği kalkamayacak duruma düşürmekti. yıl geçmeden ekonomide yüzde 5'lik 

ile eş zamanlı olarak Türkiye'de sivil Allah'a şükürler olsun Milletimiz, büyümeyi yakaladık.
toplumu temsil eden; Türkiye-AB Karma cesareti ve feraseti ile bu belayı, bu İstihdam rekorları kırdık. Bu yılın ilk 
İstişare Komitesi Türkiye kanadı olan fitneyi durdurdu. altı ayında tam 1 milyon 200 bin 
TÜRK-İŞ, TESK, MEMUR-SEN, HAK-İŞ, Milletimiz demokrasimize ve insanımıza yeni istihdam sağladık.
TZOB, TİSK ve T. KAMU-SEN; 15 özgürlüğümüze kasteden bu saldırı İhracatımızı rekor düzeyde 
Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilen karşısında dik durdu, canı pahasına arttırmaya başladık.
hain darbe girişimine karşı tüm değerlerini savundu. Yabancı yatırımcıların güvenini 
Türkiye'de olduğu gibi Kırşehir'de de 13 Bu masadaki kuruluşlarının tamamı yeniden kazandık.
Temmuz Perşembe günü saat:11.00'de da, ilk andan itibaren, devletimizin ve Çok açık ifade ediyoruz ki, Türkiye 
bir araya gelerek ortak basın açıklaması milletimizin yanında yer aldı. dünyanın en zor stres testinden başarı ile 
düzenledi. Başta Cumhurbaşkanımız olmak çıkmıştır.

Basın açıklamasına Kırşehir Ticaret üzere, Gazi Meclisimiz, Başbakanımız, Emin olun bizim son bir yılda 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Neşet siyasi partilerimiz, milletimiz, sivil toplum yaşadıklarımızı başka bir ülke yaşasaydı 
Yavuz,Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası kuruluşlarımız ve medyamızın kararlı bir daha ayağa kalkamazdı.Ama biz 
Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin duruşuyla bir destan yazdık. dimdik ayaktayız. Böyle bir coğrafyada, 
Ekicioğlu, , Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Haince planlanmış darbe girişimini en zor koşullar altında hiç kimsenin 
Bekir Tan, Türkiye Kamu Sen Kırşehir İl savuşturan milletimizin önünde saygıyla yapamayacağını yaptık.Ama rehavete 
Başkanı Bilal Türk, Hak-İş Kırşehir İl eğiliyoruz. kapılmayacağız.
Başkanı Hızır Gürler, Mucur Ticaret ve 15 Temmuz'da Türkiye, en zor Yapacak daha çok işimiz, büyük 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı demokrasi sınavını büyük başarıyla hedeflerimiz var.
Ferhat Çağlayan, Kırşehir Ticaret ve vermiştir. 15 Temmuz sonrası toparlanma 
Sanayi Odası Meclis Üyesi ve Harita Demokrasimizin, hiçbir kaba kuvvete sürecini tamamladık.
Mühendisleri Odası Başkanı Hasan teslim olmayacak kadar güçlü olduğunu Şimdi yeni bir atılım sürecini 
Yavuz, Kırşehir Ticaret Borsası Meclis herkese gösterdik. başlatmamız gerekiyor.
Başkan vekili Şaban Çelik ve Mucur Milletimiz darbeye karşı durarak şunu Ayağımızdaki prangayı çözdük, şimdi 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkan vekili H. açık şekilde ilan etmiştir.“Türkiye koşma zamanı.
İbrahim Badem'in katılımıyla gerçekleşti. Cumhuriyeti devletini Milletin iradesi Büyümede, istihdamda, ihracatta 

Basın açıklamasını STK'lar adına dışında hiçbir güç yönetemez.” yeni rekorlar kırmalıyız.
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Bu, dünyaya örnek olacak bir tavırdır. Vatandaşlarımızın refah seviyesini 
Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu Elbette bunun için büyük bir bedel daha da arttırmalı, demokratik 
yaptı. ödedik.Darbe girişimine karşı verdiğimiz kazanımlarımızı güçlendirerek ileriye 

Ekicioğlu konuşmasında 15 bu mücadelede, 250 vatandaşımız şehit taşımalıyız.
TEMMUZ'U ASLA UNUTMAYACAĞIZ, oldu. 2301 vatandaşımız gazi oldu. Bütün bunlar için ortak akılla ve 
UNUTTURMAYACAĞIZ “GÜCÜMÜZ Şehitlerimize Allah'tan rahmet istişare içinde, yeni bir reform süreci 
MİLLİ İRADE, HEDEF BÜYÜK diliyoruz. Gazilerimizi şükranla anıyoruz. başlatmalıyız.
TÜRKİYE” Milletimiz onları daima minnetle ve Buradan yurt dışındaki dostlarımıza 

Değerli Basın Mensupları, rahmetle anacaktır. da sesleniyoruz.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Dünyada çok az millet bu bedeli Aldığı yaraları saran milletimiz, bu 

(TOBB) olarak buradayız. ödeyebilir. büyük demokrasi sınavının birinci yılında 
Bu masada oturan demokrasi Siyasi görüşü fark etmeksizin bütün dostlarını yanında görmeyi 

sevdalısı kurumlar olarak, bu ortak Türkiye'nin geleceğine sahip çıkan 15 arzulamaktadır.
açıklamayı 81 ilde aynı anda yapıyoruz. Temmuz ruhu demokrasinin sigortasıdır. Dostlarımızı iftira kampanyalarına 

Tarihimizin en zor günlerinden biri Bir daha böyle hain girişimlerin değil, gerçeklere kulak vermeye, buna 
olan 15 Temmuz'un yıldönümüne yaşanmaması için FETÖ ile mücadele göre tavır almaya davet ediyoruz.
giriyoruz. her alanda etkin ve kararlı şekilde FETÖ ile mücadelede dost ve 

İki hafta boyunca, farklı etkinliklerle, sürdürülmelidir. müttefik devletlerin de desteklerini 
hazırladığımız afişlerle ülkemizin Yargı kurumları, darbecilere ve bekliyoruz.
tamamında15 Temmuz ruhunu canlı onların destekçilerine hak ettikleri en ağır Kaynağı ne olursa olsun darbe ve 
tutacağız. 15 Temmuz'u unutmayacağız, cezayı vermeli, milletimizin vicdanını terör bir insanlık suçudur. Ancak birlikte 
unutturmayacağız. rahatlatmalıdır. Değerli basın mensupları, çalışırsak daha iyi bir gelecek inşa 

15 Temmuz'un Türkiye için bir milat En az 15 Temmuz kadar, darbe edebiliriz.
olduğuna inanıyoruz. girişiminden sonrası da, ülkemiz Bizler ülkemiz ve milletimiz için şimdi 

Çünkü bu alçak saldırı, darbenin açısından zorlu bir süreç oldu. daha büyük bir azimle çalışacak ve 
ötesinde bir işgal girişimiydi. Darbe girişimi sonrası toplum büyük Türkiye'yi büyük hedeflerine taşıyacağız.

15 Temmuz, İstiklal Harbinden bu birtravma yaşadı. Üzerine basarak bir kez daha ifade 
yana ülkemizin karşılaştığı en büyük FETÖ, yalan haberlerle yurt dışında ediyoruz: Türkiye'nin sivil toplumu olarak, 
tehlikeydi. ülkemiz aleyhine karalama kampanyaları 15 Temmuz'u asla unutmayacağız, 

O gece Fethullahçı terör yürüttü. unutturmayacağız.
örgütü,“devleti”ele geçirmeye,milleti Ekonomimiz de bu saldırıdan Ülkemizin geleceğini inşa ederken 
tahakküm altına almaya kalkıştı. olumsuz etkilendi. yaşadıklarımızdan aldığımız dersler bize 

Darbe girişiminin asıl amacı; ülkemizi Allah'a şükür, birlik ve beraberliğimiz ışık olacak.
tarihimizde görülmemiş bir sayesinde bunların hepsini de kısa Biz bu ülkenin geleceğinden 
kaosasürüklemek, kardeş kavgası sürede atlattık. umutluyuz.
başlatmak veTürkiye'yi iç savaş ortamına Hükümetimizin bizlerle istişare içinde Gücümüz milli irade, hedefimiz büyük 
sokmaktı. aldığı önlem ve yaptığıreformlarla hızla Türkiye.

Darbe teşebbüsünün nihai amacı; toparlandık. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz.'' 
Türkiye Cumhuriyetini bir daha ayağa Daha darbe girişiminin üzerinden bir denildi.
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TOBB tarafından Kurulu Başkan 
10.Dönem akreditas- Yardımcısı Davut 
yon sürecine dahil Bulut,Yönetim Kurulu 
edilen Ticaret Bor- üyesi Abdullah Da-
samız bugün saat 9 ğıstan,Meclis Baş- rım ve Mustafa Mah- Borsamız 60 üze-
da denetime başladı. kanı Süleyman Ka- lut,Recep Yazıcıoğlu rinden 52 puan 
Denetimini Türk ya,Meclis Başkan ve diğer ilgili perso- alarak B sınıfı 
Loydu'ndan Engin Yardımcısı Şaban neller katıldılar. Bilin- Akredite Borsa 
Deniz tarafından Çelik,Meclis Üyesi diği üzere denetimler olmuştu.
gerçekleştiriliyor. Alaattin Gözel ,Ge- 3 yılda bir yapılmak- Denetimin akşam 
Denetime nel Sekreter Battal ta bundan önceki 21.00 a kadar 
Borsamızca Yönetim Çelik,Zeynep Yıldı- denetimde Ticaret sürmesi bekleniyor.

AKREDİTASYON 
DENETİMİMİZ BAŞLADI...

AKREDİTASYON 
DENETİMİMİZ BAŞLADI...

KALİTE DENETİMİ BAŞARI İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ…

KIRŞEHİR Ticaret belge yenileme sistemi yıldızlı hizmet sunabilmek 
Borsası ISO 9001 Kalite başarılı bir şekilde amacı ile TOBB tarafından 
Yönetim Sistemi ile ilgili tamamlanmış oldu. kurulan akreditasyon 
yapılan denetimi başarı ile Konuyla ilgili açıklama sistemine de dahil edildik 
tamamladı. Hafta sonu yapan Borsa Genel ve akredite olmuştuk. Yine 
gerçekleştirilen denetim Sekreteri Battal Çelik “ bu yıl Ağustos ayı 
Türk  Loydu Vakfı'nın 2013 yılında bu sisteme içerisinde Akreditasyon 
yetkili uzmanı Oğuz Aksu dahil olduk ve o günden bu denetimimiz olacak biz 
tarafından yapıldı.Ticaret yana ISO 9001 belgemizi yine bu sistemde de 
Borsasında Genel başarı ile devam başarılı olacağımızdan 
Sekreter Battal Çelik ve ettirmekteyiz. Kalite eminiz çalışmalarımız bu 
ilgili personeller katıldı. sisteminin asıl amacı yönde devam etmektedir. 

Akşam saatlerine kadar Üyelerine daha iyi hizmet Personellerimize başarılı 
süren denetimler vermektir. Bu anlamda çalışmalarından dolayı 
sonucunda ISO 9001 aynı yıl içinde üyelerine 5 teşekkür ediyorum .“dedi.
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TOBB GENEL SEKRETERLER TOPLANTISI YAPILDI…

TOBB Genel Sekreterler olduklarını belirterek, bizi ayrıştıran, bizi öne 
Bilgilendirme toplantısı Türkiye'nin her kesiminden, çıkartan en büyük özelliğidir” 
Ankara'da yapıldı. her sektöründen şirketleri, dedi.

81 il ve 160 ilçede girişimcileri temsil eden, tek Toplantıya Kırşehir Ticaret 
bulunan oda borsa genel meslek örgütü olduklarını Borsası Genel Sekreteri 
sekreterlerinin katılımı ile söyledi. Battal Çelik, Kaman Ticaret 
TOBB konferans salonunda TOBB'un gücünün ve Sanayi Odası Genel 
yapılan Toplantıya Başkanı birliğinden ve birbirlerine Sekreteri Ercan Giziroğlu ve 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu,da sımsıkı kenetlenmiş Mucur Ticaret ve Sanayi 
katılarak burada bir olmalarından geldiğini Odası Genel sekreteri Hayati 
konuşma yaptı. vurgulayarak, “Birliğimiz, Kıyak katıldı.

Hisarcıklıoğlu, 81 il ve gücümüz ve etkinliğimiz, Toplantı topluca çekilen 
160 ilçedeki Oda ve Borsa bizim, yani bu camianın resimlerin ardından son 
camiası olarak tek bir aile farkıdır. Başka kurumlardan buldu.



Sayfa 19

 TOBB BAŞKANI 
KIRŞEHİR'E GELDİ
 TOBB BAŞKANI 

KIRŞEHİR'E GELDİ
TOBB Başkanı M. Rifat duyuyorum. Kırşehirli ziyaret ederek burada 

Hisarcıklıoğlu, Kırşehir hemşerilerimi muhabbetle Ticaret Odası Başkanı 
gerçekleştirilen 30. Ahilik selamlıyorum” dedi. Selahattin Ekicioğlu ve 
Haftası Kutlamaları için Kırşehir'e TOBB olarak Ticaret Borsası Başkanı 
Kırşehir'e geldi.' 2003'te üniversitemizin fen Neşet Yavuz ve yönetim 

Rifat Hisarcıklıoğlu, Kır- fakültesine de katkı sağla- kurulu üyeleri ile görüştü. 
şehir Cacabey Meydanı'nda mıştık. Şimdi Kırşehir'imize Ziyarette 
yaptığı konuşmada, 2014 500 öğrencimizin kalabile- Hisarcıklıoğlu'na, TESK 
yılında şahsına fahri ceği bir yurt yapıyoruz. Bu Genel Başkanı Bendevi 
hemşerilik beratının layık hizmetler bizim boynumuzun Palandöken ve Nevşehir 
görüldüğünü anımsatarak, borcu, dedi. Ticaret ve Sanayi Odası 
“Memleketim Kırşehir'de Daha sonra Kırşehir Yönetim Kurulu Başkanı Arif 
bulunmaktan büyük mutluluk Ticaret ve Sanayi Odası'nı Parmaksız eşlik etti.

TOBB ODA BORSA İSTİŞARE 
TOPLANTISI YAPILDI…

ODA/BORSA İstişare Toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin 
katılımıyla TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonunda gerçekleştirildi. 

Geçtiğimiz Cuma günü gerçekleştirilen toplantıya Türkiye'de bulunan 
tüm Oda ve Borsaların Yönetim Kurulu Başkanları katıldı. 

Toplantıda Tobb Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkçi birer konuşma yaptılar.



Sayfa 21

İLİMİZ HAYVANCILIĞI VE 
SORUNLARI TOPLANTISI YAPILDI…

KIRŞEHİR Ticaret Mucur Ziraat Odası Baş- Çelik katıldı.
Borsası öncülüğünde kanı Aydın Altınok, Damız- Yaklaşık 2 saat süren 
İlimizin hayvancılığı ve lık Koyun Keçi Birliği Baş- toplantıda son zamanlarda 
yaşanan sorunlar ile ilgili kanı Erol Doğan, Esat yaşanılan Hayvancılık ve  
olarak toplantı yapıldı… Çağlayan, Ali Arslan, Hü- et ile ilgili sıkıntılar ve 

Ticaret Borsasında seyin Çetin, Yakup Kangal, çözüm önerileri ele alındı. 
yapılan toplantıya; Borsa Ersin Kılınç, Mustafa Sav- Toplantı da alınan bir 
Başkanı Neşet Yavuz, cı, Müfit Çağlayan, Tarım İl takım kararlar önümüzdeki 
Ziraat Odası Başkanı Müdürü Kenan Şahin ile günler de Tarım Bakanı ile 
Bekir Tan, Kasaplar Odası teknik personel ve Borsa yapılacak görüşmede dile 
Başkanı Hasan Ünlü, Genel Sekreteri Battal getirileceği söylendi…



Sayfa 22

TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS 
BORSASI TOPLANTISI YAPILDI…

TÜRKİYE Ürün Yönetim Kurulu Say- 33 ticaret borsasından katıldı.
İhtisas Borsası kuru- man Üyesi Faik Yavuz başkan ve temsilciler, Ürün İhtisas 
luşunun gerçekleştiril- ile TOBB Yönetim Sermaye Piyasası Borsası ortağı 33 
mesine ilişkin olarak Kurulu Üyeleri Şahin Kurulu, Toprak borsa dan biri olan 
görüş alışverişinde Bilgiç ve Yahya Toplu, Mahsulleri Ofisi, Kırşehir Ticaret 
bulunmak ve izlenecek Gümrük ve Ticaret Merkezi Kayıt Borsamızı Genel 
yol haritasını Bakanlığı Müsteşar Kuruluşu AŞ, Borsa Sekreter Battal Çelik 
belirlemek üzere Yardımcısı İsmail İstanbul AŞ, temsil etti.
TOBB İkiz Kulelerde Yücel, TOBB Genel Takasbank AŞ, Yaklaşık 2 saat 
istişare toplantısı Sekreteri Mustafa Vakıfbank, Ziraat süren toplantı topluca 
düzenlendi. Saraçöz, ürün ihtisas Bankası ve Halk çekinilen resimler ile 

Toplantıya;  TOBB borsalarına ortak olan Bankası yetkilileri son buldu.



Sayfa 23

77 Genç Çiftçiye 462 Adet 
Damızlık Düve Dağıtımı yapıldı

BAKANLIĞIMIZ “Genç Çiftçi Projesi” desteğine alarak, küçükbaş hayvancılıkta 
kapsamında İl Müdürlüğünce 77 genç çiftçiye 462 ilerlemesini istiyoruz. KOP ve TANAP ile 
adet damızlık düve hibe olarak verildi. köylerimize önemli altyapı desteklerini aldık. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın Kırşehir'de hayvancılığın yanında sütçülüğün 
“Genç Çiftçi Projesi” dahilinde İl Müdürlüğünce 77 desteklenmesi noktasında köylerde soğutma 
çiftçiye, 462 adet damızlık düve hibe olarak tankları ve toplama araçlarının olması gerekiyor. 
dağıtıldı. 1,5-2 milyon lira civarında bir projemiz var. Projeyle 

Hafta sonunda Kırşehir Ticaret Borsamız Canlı köylerimizde sütler toplanacak büyük firmalara 
Hayvan Satış Salonunda gerçekleşen damızlık satış yapma imkanı sağlanacak." diye konuştu.
düve dağıtım törenine Kırşehir Milletvekilleri Mikail Kırşehir'in binlerce yıl önce hububatın merkezi 
Arslan ve Salih Çetinkaya, İl Genel Meclis Başkanı olduğunu belirten Milletvekili Mikail Arslan, 100 bin 
Barbaros Dulkadiroğlu, Ak Parti Kadın Kolları tonluk silo yaptıklarını ifade etti. 
Başkanı Meryem Düğer, Malya Tarım İşletmesi Kırşehir Milletvekili Salih Çetinkaya da köyden 
Müdürü Kemal Kaymak, Ticaret ve Sanayi Odası göçün ardından hayvan varlığının kaybolmasıyla 
Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Veteriner Hekimler ithal hayvana yönelmek zorunda kalındığını dile 
Odası Başkanı Mehmet Taşdemir, Damızlık Koyun getirdi.
ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Erol Doğan, Desteklemelerin genele ve her köye yayılması 
Kırşehir Ticaret Borsası Yöneticileri, Ziraat Odası gerektiğini ifade eden Milletvekili Çetinkaya, "Çiftçi 
Yöneticileri, Banka Müdürleri, çok sayıda çiftçi ve sayısı daha da artırılmalı ve isteyen herkese 
çiftçi yakınları katıldı. damızlık hayvan verilmeli. Bizler elimizden gelen 

Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan, Kırşehir desteği ve gayreti de göstereceğiz. Hükümetimiz 
Ticaret Borsası'ndaki dağıtım töreninde, kentin çok bu konuda çok duyarlı. Gıda önümüzdeki dönemde 
sayıda proje için destek aldığını ve bunlarla devletler için silah kadar değerli olacaktır." dedi.
köylerin ihtiyaçlarını giderdiklerini söyledi. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürümüz Kenan 

Milletvekili Arslan, " Gıda Tarım ve Hayvancılık Şahin de Genç Çiftçi Projesi kapsamında 77 
Bakanlığımızın destekleriyle Kırşehir'i mera çiftçiye 462 damızlık düve dağıtarak, et ve süt ırkı 
hayvancılığı bölgesine ve koç teke merkezi olan hayvanları çoğaltmayı amaçladıklarını aktardı.



Sayfa 24

KIRŞEHİR BESİCİLİĞİNİN SORUNLARI 
GENEL MÜDÜRE ANLATILDI…

KIRŞEHİR Ticaret Borsası Başkanı bu doğrultuda, Kırşehir'de besicilerimiz 
Neşet Yavuz hafta sonu Et Süt Kurumu yaşamış olduğu sıkıntıları, ithal ve 
Genel Müdürü Osman Uzun'u ziyaret ihraçta yaşanan aksaklıkları ve 
etti. Kırşehir Milletvekilli Mikail Arslan Kırşehir'de yapılmasını arzu ettiğimiz 
öncülüğünde  Kırşehir Ticaret Borsası Kombine Et tesislerini görüşmek üzere 
Başkanı yanı sıra Kırşehir Kırmızı Et makamında ziyaret ettik” dedi. İlimizde 
Üreticileri Birlik Başkanı Ömer Güzel,Et son yıllarda önemli ölçüde bası 
ve Süt Kurumu Alım ve Üretim Daire çiftliklerinin kurulduğuna dikkat çeken 
Başkanı Mustafa Sami Cüceloğlu, Arslan,İlimizi hayvancılığın merkezi 
Ticaret ve Pazarlama Daire Başkanı yapacağız dedi.
Zafer Tekriz de ziyarette hazır bulundu. Borsa Başkanı Neşet Yavuz da İlimiz 

Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan, hayvancılığının yaşadığı sıkıntıları ve 
görüşmede şunları dile getirdi” Et ve Süt çözüm yollarını Genel Müdür Osman 
Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun'u Uzun'a anlattı.



Sayfa 25

MÜSTEŞAR TUNÇ
BORSAMIZDA İDİ…

GIDA, Tarım ve Hayvan- Bahçeci,Milletvekili Mikail desteği veriyoruz. 
cılık Müsteşarı Sayın Mehmet Arslan ve son olarak Gıda, Hayvancılığın yapılması için 
Hadi Tunç ilimize gelerek bir Tarım ve Hayvancılık yem bitkisi desteklerini 
takım ziyaretlerde bulundu. Müsteşarı Mehmet Hadi Tunç arttırdık. Yem bitkisi tohumu 
Kırşehir Ticaret Borsası Canlı birer konuşma yaptı. üretimine %100 destek 
Hayvan Satış Salonunda Koç Tunç yaptığı konuşmada veriyoruz. Hayvancılık ve ette 
dağıtım programına katılan şunları dile getirdi “ Kırşehir'in ihracatı artırmak 
Müsteşar Sn. Mehmet Hadi büyük hayvan besiciliğinde en hedeflerimizin başında geliyor. 
Tunç, Kırşehir Valimiz Sn. hızlı yükselen ve kapasitesini Dedi. Daha sonra Kırşehir 
Necati Şentürk, Milletvekilimiz en çok büyüten il olduğunu, Ticaret Borsası Canlı Hayvan 
Sn. Mikail Arslan, Belediye Sahip olduğumuz tarıma Satış Salonunda düzenlenen 
Başkanımız Sn. Yaşar elverişli bütün arazileri, Hayvancılığı Geliştirme 
Bahçeci, Gıda Koruma Kontrol meraları ve sulama Projesi Kapsamında Damızlık 
Genel Müdürü Sn. Muharrem kaynaklarını en iyi ve etkin bir Koç Dağıtım Törenine geçildi. 
Selçuk, İl Genel Meclis şekilde kullanarak ülkemizde Buradaki törende 120 adet 
Başkanı Barbaros tarım ve hayvancılığı geliştirip koç, çekilişle çiftçilere 
Dulkadiroğlu, Kırıkkale Eski ihracatı artırmak ve ülke dağıtıldı. Ticaret Borsası 
Belediye Başkanı Veli Yılmaz, ekonomisine katkıda Başkanı Neşet Yavuz Tarım 
Kırşehir il Gıda Tarım ve bulunmak en büyük Bakanlığı Müsteşarı Tunç'a 
Hayvancılık müdürü Kenan amacımızdır. Hayvancılığın Hayvancılıkta yaşanılan 
Şahin, Damızlık Birliği gelişmesi adına sorunları anlattı. ESK'nın 
Başkanı Bülent Ozan, Koyun Bakanlığımızın çeşitli projeleri önümüzdeki günler de yurt 
Keçi Birlik Başkanı Erol ve destek sistemleri mevcut. dışından hayvan alımı 
Doğan ve çok sayıda davetli Kırşehir'de son yıllarda yapmayacağını ve alım 
katıldı. hayvancılık konusunda önemli heyetlerinin oluşacağını dile 
Borsamız Yönetim Kurulu gelişmeler yaşandı. Hayvan getirdi.
Başkanı Neşet Yavuz'un ev varlığıyla ve besicilikte Diğer Yandan Milletvekili 
sahipliğinde gerçekleşen Kırşehir, ülkemizin gelişen Mikail Arslan'da Kırşehirli 
törene sırası ile; Koyun Keçi illerinden başında geliyor. Hayvancıların sorunlarını 
Birliği Başkanı Erol Doğan,İl Mera yetiştiriciliği illeri bizzat Müsteşara bildirdi 
Müdürü Kenan Şahin,Belediye arasında yer alan Kırşehir'de gerekenlerin yapılmasını 
Başkanı Yaşar hayvan alımında %30 hibe istedi.
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