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KIRŞEHİR BORSA KIRŞEHİR BORSA 
VE ODALARDAN VE ODALARDAN 

KIRŞEHİR BORSA 
VE ODALARDAN 

ORTAK ORTAK 
AÇIKLAMA…AÇIKLAMA…
ORTAK 
AÇIKLAMA…

Ülkemizin birliğine ve 
demokrasimize karşı ger-
çekleştirilen darbe teşeb-
büsü sonrasında Türkiye-
de özel sektörün tamamını 
temsil eden TOBB ve 365 
Oda-Borsa olarak 81 il'de 
aynı anda saat 11 de ortak 
basın açıklaması yaptılar. 

Kırşehir Ticaret 
Borsası ,Kırşehir Ticaret 
ve Sanayi Odası ,Kaman 
Ticaret ve Sanayi Odası ve 
Mucur Ticaret ve Sanayi 
Odası ortak bildiriyi 
Kırşehir Ticaret ve Sanayi 
Odası Toplantı salonunda 
yaptı.

Bildiriye Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Neşet Yavuz ve 
yönetim Kurulu 
üyeleri,Kırşehir Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı 
Selahattin Ekicioglu ve 
Yönetim Kurulu 
üyeleri,Kaman Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı 
Nurettin Can ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile Mucur 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ferhat Çağlayan ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri ile 
personeller katıldı. Basına 
açıklamayı Ticaret Odası 

Başkanı Sela-
hattin Ekicioğlu 
yaptı ve şunları 
söyledi “Kırşe-
hir de bulunan 
Odalar ve Borsamız ile 
birlikte tüm Türkiye'de aynı 
anda 365 oda ve borsa ile 
birlikte darbeye karşı ortak 
bir bildiri yapıyoruz ve 
tepkilerimizi dile 
getiriyoruz. 15/07/2016 
Cuma gecesi ülkemizde 
yaşanan darbe girişimini 
şiddetle kınıyoruz. 
Ülkemizi kaosa 
sürüklemek isteyen bir 
grup askerin milli iradeye 

darbe yapmak istemiştir. 
Halkımız demokrasiye 
sahip çıkarak hain darbe 
girişimine canı pahasına 
engellemiştir. 
 Türk milleti 
darbeye hayır diyerek 
demokrasiye ne kadar 
önem verdiğine ve 
gerekirse demokrasi için 
canını feda edeceğini 
göstermiştir. Ülkemizin 
huzurunu ve güven 

ortamını bozan hainlere en 
ağır şekilde cezalarını 
çekeceklerine inanıyor, 
darbe girişiminde hayatını 
kaybetmiş şehitlerimize 
Allahtan rahmet 
yaralılarımıza acil şifalar 
dilerim. Umuyor ve 
diliyoruz ki bir daha böyle 
şeyleri ülkemiz 
yaşamaz.”dedi.
Kamuoyuna Saygı İle 
Duyurulur.
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Kırşehir Ticaret 
Borsası,Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
himayesinde İstanbul 
Yenikapı’da düzenlenen ve 
yaklaşık 5 milyon kişinin 
katıldığı “Demokrasi ve 
Şehitler Mitingi’ ile ilimizde de 
aynı saatte yapılan yürüyüş 
ve mitinge katıldı.

Kırşehir de yapılan 
mitinge yaklaşık 15.000 kişi 
katıldı. Kırşehir Ticaret 
Borsası Meclis 
Üyeleri,Yönetim Kurulu 
Üyeleri ,Genç Girişimciler 
Kurulu üyeleri ve Borsa 
personelleri katıldı.

Borsa Başkanı Neşet 
Yavuz miting sonrası şunları 
söyledi “Tüm Türkiye’de 
olduğu gibi ilimizde de 
Demokrasi ve Şehitlik 
Mitingine çok büyük ilgi ve 
alaka gösterilmiştir. Bu 
toplum olarak birlik ve 
beraberliğe ne kadar sahip 
çıktığımızın göstergesidir.

Biz Kırşehir Ticaret 
Borsası olarak 15 Temmuz 
darbe girişiminin ilk haberi 
alındığında üyelerine mesaj 
atıp meydanlara davet eden 
Türkiye’de ki ilk Sivil Toplum 
Örgütüyüz. O tarihten bu 
yana hep meydanlarda 

halkımız ve milletimizle 
birlikte devletimizin yanında 
yer aldık almayada devam 
edeceğiz. 

Bizler Ülkemiz için, 
demokrasimiz için, birlik ve 
beraberliğimiz için buradayız. 
Bu hain darbe girişimi ülke 
olarak yeniden birlik ve 
beraberliğimizi sağlamamıza 
sebep oldu. 

Bugün 
Cumhurbaşkanımız 
önderliğinde yapılan bu 
mitingler ülke olarak 
kenetlenmemize sebep 
olmuştur. Bu nedenle Birlik 
ve beraberliğimize en büyük 

katkıyı sağlayan başta 
Cumhurbaşkanımıza, 
Başbakanımıza, Cumhuriyet 
Halk Partisi Başkanına, 
Milliyetçi Hareket Partisi 
Başkanı ve kısaca katılım 
sağlayan ve destekleyen 
herkese teşekkür ediyorum. 
Allah birliğimizi 
beraberliğimizi 
bozdurmasın,Ülkemize 
yapılan ve yapılmaya 
çalışılan her türlü 
girişimlerden korusun. 
İnşallah Sağlanan bu birlik ve 
beraberlik, Ülke olarak 
geleceğe daha umutla 
bakmamıza sebep olur. 

BORSAMIZ BORSAMIZ 
DEMOKRASİ VE DEMOKRASİ VE 

ŞEHİTLER MİTİNGİNE ŞEHİTLER MİTİNGİNE 
KATILDI...KATILDI...

BORSAMIZ 
DEMOKRASİ VE 

ŞEHİTLER MİTİNGİNE 
KATILDI...



Kırşehir’ Gümrük 
kurulması ile ilgili olarak 
aylardır sürdürülen 
çalışmalarda sonuç alındı ve 
İlimize Gümrük Kurulması 
sağlandı.

Geçtiğimiz gün Kırşehir 
Ticaret Borsası’nda 
incelemelerde bulunan Millet 
Vekili Mikail Arslan ve Salih 
Çetinkaya, Gümrük 
Müdürlüğü için yer tahsisini 
yapılacak yeri incelediler. 
Kırşehir Ticaret Borsasının 
daha önce Millet Vekilleri ile 
yaptığı görüşmeler ve 

gerekse de Gümrük 
Bakanlığına yapılan brifing 
sonucunda Gümrük 
kurulması halinde bedelsiz 
olarak yer tahsissi 
yapacağını 
bildirmişti.Milletvekili 
Arslan,beraberinde Millet 
Vekili Salih Çetinkaya, 
Ticaret İl Müdürü Mahmut 
Dalgalı, Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürü Şaban Güneş 
ve Danışmanları ile katılırken 
Kırşehir Ticaret Borsasında 
ise ; Yönetim Kurulu Başkanı 
Neşet Yavuz,Başkan 
Yardımcısı Atilla Tan,Genel 
Sekreter Battal Çelik 
katıldılar.Kırşehir'de 
kurulacak olan Gümrük 
Müdürlüğü'ne bina ve depo 
tahsisi için Ticaret Borsası 
Başkanı Neşet Yavuz ve 
Yönetim Kurulu üyeleri ile 

görüşen Milletvekili Arslan, 
Borsa kampüsü içerisinde 
bulunan binalarda 
incelemelerde bulundu. 
Borsa Başkanı Neşet Yavuz, 
Gümrük Müdürlüğü için 
Borsa binası yanında 
bulunan binayı ve depo için 
Borsa içerisinde bulunan 
yaklaşık 10 bin metrekare 
alanı tahsis edebileceklerini 
belirterek, " Biz bu il ve ülke 
için elimizden ne geliyorsa 
yapmaya hazırız. Yeter ki 
Kırşehir'imize yatırım gelsin " 
dedi. Kurulacak olan Gümrük 

Müdürlüğü hazır hale 
gelmesine kadar idari 
binamızda gerekirse çalışma 
yerleri de vereceğiz.”dedi. 

Ziyaret sonrası açıklama 
yapan Milletvekili Arslan, " 
Milletvekilimiz ve Değerli 
Mesai arkadaşımız Salih 
Çetinkaya ile birlikte Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı 
nezdinde ilimizde bir gümrük 
müdürlüğü açma çalışması 
başlatmıştık. Yıllık 420 
milyon lira dış ticaret ihracat 
hacmi ile öne çıkan illerden 
birisi. Türkiye genelindeki 
canlı hayvan ithalatının 
yüzde 30'u Kırşehirli    
tacirler aracılığı ile 
gerçekleşmiştir. Ticaret 
Borsamızda ise her ay 
yaklaşık 10.000 civarında 
büyük baş alım satımı 
yapılmakta. Diğer yandan 
sadece Petlas Lastik 
Farikamızın yıllık ihracatı 170 

milyon liranın üzerindedir. 
İlimizde belli başlı ihracatçı 
firmalar ile ticaret il 
müdürlüğünün önümüzdeki 5 
yıllık ihracat hedeflerine 
dönük yaptığı hedef 
çalışmasında, önümüzdeki 5 
yıl içerisinde Kırşehir'in 
ihracatının 900 milyon doları 
aşacağı tespit edilmiştir. 

Bu çerçevede 
Kırşehir'in dış ticaretini 
geliştirmek, ihracatı artırmak, 
yeni istihdam alanları açmak 
amacıyla Kırşehir'imize 
Gümrük Müdürlüğü binası ve 
deposu için yer tespiti yaptık. 
Bu konuda Ticaret Borsası 
tarafından yer tahsisi yapıldı. 
Borsa Başkanımıza ve 
Yönetim Kuruluna teşekkür 
ediyoruz " dedi.

GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ, TİCARET 
BORSASI İÇİNDE AÇILACAK…

Kırşeh�r AK Part� M�llet Vek�l� M�ka�l Arslan, ve 
Sal�h Çet�nkaya'nın g�r�ş�mler� sonuç vermeye başladı.



GÜMRÜK BAKANI BORSAYI 
ZİYARET ETTİ…

Gümrük ve T�caret Bakanı Bülent Tüfenkç� T�caret Borsasında �ncelemelerde bulundu.

Bakan beraberinde 
Kırşehir Valisi Necati 
Şentürk, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Müsteşarı Cenap 
Aşcı, Esnaf ve Sanatkarlar 
Genel Müdürü Necmettin 
Erkan, TESK Genel Başkanı 
Bendevi Palandöken, 
Belediye Başkanı Yaşar 
Bahçeci, AK Parti Kırşehir 
milletvekilleri Salih 
Çetinkaya, Mikail Arslan,Ak 
Parti İl Başkanı Mustafa 
Kendirli,Garnizon Komutanı 
Albay Hüseyğin 
Altunbaş,Kırşehir Emniyet 
Müdürü Sıtkı Akgül,Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı 
Selahattin Ekicioğlu,Esnaf 
Odaları Birlik Başkanı 
Bahamettin Öztürk,İl Genel 

Meclisi Başkanı Barbaros 
Dulkadiroğlu. il müdürleri 
katılırken Borsa’da ise; 
Başkan Neşet 
Yavuz,Abdullah 
Dağıstan,Necaattin 
Torun,Şaban Çelik,Nebi 
Sarı,Hüseyin Güzel,Ali 
Arslan, Mustafa Demir ,Battal 
Çelik ve çok sayıda üye 
katıldı.

Gümrük Bakanı Bülent 
Tüfenkçi müjdeyi esnaf, 
sanatkar,sanayici ve ticaret 
erbabı ile yaptığı toplantıda 
verdi. Kırşehir Ticaret 
Borsasında bir dizi 
incelemelerde bulunan 
Bakan Tüfenkçi Borsası 
Başkanı Neşet Yavuz’dan 
hayvancılık ile ilgili ildeki 
sorunları dinledi. 

Borsa Başkanı Yavuz 
“İlimizde ticaret ve 
sanayicilere hizmet 
verebilmek amacı ile büyük 
katkı sağlayacağı düşünülen 
Gümrük Müdürlüğü 
kurulması için Milletvekilleri 
Mikail Arslan ve Salih 
Çetinkaya ile birçok kez 
görüştük. Kıymetli 
Vekillerimizin büyük 
gayretleri sonuç verdi ve 
ilimize sizin olurlarınız ile 
Gümrük Müdürlüğü 
kurulmasına karar verildi.Bu 
vesile ile başta siz değerli 
bakanımız olmak üzere 
,Milletvekillerimiz Mikail 
Arslan ve Salih Çetinkaya’ya 
teşekkür ediyoruz” 
dedi.Başkan Yavuz 
Kırşehir’in hayvancılıkta 
lokomotif olduğunu geçen yıl 

yurt dışından ithal edilen 
hayvanların % 33 nün 
Kırşehir’e geldiğini,ancak 
gümrükte bir takım sorunların 
yaşandığını “bildirdi. Gümrük 
Bakanı Tüfenkçi sorunları 
dinledikten sonra Tarım Ba-
kanı Faruk Çelik ile telefonda 
görüşüp ildeki İthal edilen 
hayvanlar ile yaşanılan 
sorunları bildirdi. Borsadaki 
görüşme yaklaşık bir saat 
sürdü. Görüşmelerin ardın-
dan Ticaret Borsasının Güm-
rük Müdürlüğüne verdiği yer 
gösterildi. Bakan Tüfenkçi 
Gümrük Müdürlüğüne yer 
tahsis eden Borsa Başkanı 
ve Kurul üyelerine teşekkür 
ederken Gümrük Müdürlüğü-
nün açılışına geldiğinde daha 
uzun görüşeceklerini 
bildirerek ilimizden ayrıldı.



 Bu yıl 3.üncüsü düzenlenen Tarım ve 
Hayvancılık Fuarı sona erdi.
21Eylül 2016 Çarşamba günü açılan ve çok 
büyük bir katılımın gerçekleştiği 3. Tarım, 

FUAR SONA ERDİ...

Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı Cuma 
akşamı sona erdi. Kırşehir Belediyesine ait 
kapalı Pazar yerinde yapılan 3. Tarım, 
Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarına yaklaşık 
50 firma katıldı.
Fuar kapanışında Ticaret Odası Başkanı 
Selahattin Ekicioğlu, Katılımcılara teşekkür 
edip birde katılım belgesi verdi.



BAŞKAN 
NEŞET YAVUZ'DAN 
KURBAN BAYRAMI 
DEĞERLENDİRMESİ...

Kırşehir Ticaret 
Borsasına ait Canlı 
Hayvan Pazar yerinde 
Kurban süresince 
4.272 büyükbaş,13.756 
adet küçükbaş hayvan 
giriş yaptı.

Borsa başkanı Neşet 
Yavuz yaptığı 
açıklamada "Bu yıl 
Canlı Hayvan Pazar 

yerimize Kurban 
süresince 4.272 
büyükbaş,13.756 adet 
küçükbaş hayvan giriş 
yaptı. Bunların yaklaşık 
%de 90'nına yakını 
satıldı" dedi.

Ülkemizin en büyük 
Canlı Hayvan 
Pazarlarından biri olan 
Kırşehir Ticaret 

Borsası Hayvan Pazarı 
bu yılda çok sayıda 
hayvan satışı 
gerçekleşti "dedi.

Bu yıl küçükbaş 
hayvanlar 500-1000.TL 
arasında satılırken 
Büyükbaş hayvanların 
fiyatı ise kişi başı 1200 
ile 2.000.TL. arasında 
satıldı. dedi.

Kırşehir Ticaret 
Borsasına bu yılda; 
Aksaray,Kırıkkale,Nevş
ehir,Niğde,Kayseri,Kon
ya,Yozgat,Ankara,Siva
s,Kars,Erzurum ,Muş 
gibi illerden yoğun 
şekilde hayvan girişi 
oldu dedi.Ayrıca bu yıl 
borsamıza Deve satışı 
da gerçekleşti" dedi.
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9. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası’nda Kırşehir 
i l imiz le i lg i l i  sorunlar  TOBB'de Başbakana 
bildirildi.Sorunların sunumu Ticaret Odası Başkanı 
Selahattin Ekicioğlu tarafından yapıldı. Sorunlar şu 
şekilde dile getirildi; 

Tarıma ilişkin birinci ve öncelikli sorunumuz; 
ilimizin, tarımsal üretim noktasında ilimiz ile önemli 
benzerlikler gösteren Aksaray, Nevşehir ve Yozgat gibi 
çevre illerin dâhil edilip, kendisinin dâhil edilmediği 
IPARD Kırsal Kalkınma Hibe Destekleri Programı 
kapsamına alınmasıdır.

Sorunun çözümü; IPARD desteklerine ilişkin iller 
bazındaki değerlendirme ve seçim ölçütlerinin yeniden 
gözden geçirilmesinden ve aynı bölgede olup IPARD 
kapsamına alınmayan illerin bu çerçevede yeniden 
değerlendirilmesinden geçmektedir. Bilindiği üzere, 
IPARD kapsamındaki iller belirlenirken değerlendirme 
ölçütleri olarak; ilk aşamada illerin Gayri Safi Yurtiçi 
Hâsıla ve göç değerleri, ikinci aşamada ise illerin tarım 
sektörü ve kırsal alanlarının potansiyelleri olmak üzere 
üç farklı kıstas dikkate alınmaktadır. Belirtilen ölçütler 
Avrupa Birliği tarafından belirlenmiştir. 

Ancak, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın il seçim 
sürecinde dikkate aldığı veriler güncel olmayan 
verilerdir. Bu iktisadi veriler, bilhassa 
Aksaray ve Nevşehir gibi ilimize 
komşu illerin, Kırşehir İli’nden daha 
az gelişmiş olduğu ya da yatırıma 
daha muhtaç olduğu şeklinde bir 
yanlış algıya neden olmaktadır. 
Ancak,belirti len il ler elbette ki 
ilimizden çok daha fazla gelişmiş iller 
olup, gerek sanayi gerekse de zirai 
yatırımlar açısından Kırşehir İlimize 
göre çok daha cazip imkânlar 
sunabilmektedir. Nitekim çok daha 
güncel veriler ışığında İş Bankası 
İ k t i sad i  Araş t ı rma la r  Bö lümü 
tarafından hazırlanan ve Şubat 2014 
tarihinde yayınlanan “2010 ve 2012 
Ve r i l e r i y l e  Tü rk i ye ’de  İ l l e r i n 
Gelişmişlik Düzeyi Araştırması”na 
gö re ,  Nevşeh i r  İ l i  2012  Y ı l ı 
Gelişmişlik İndeksi sıralamasında 33 sırada iken, 
Kırşehir İl’imiz ancak 49. sırada yer alabilmiştir. 2010 
yılı verileri incelendiğinde ise Nevşehir İli sıralamada 
41., ilimiz ise 55. sırada idi. Buna göre, 2 yıl içinde 
Nevşehir’in 8 basamak yükselirken, İl’imizin 6 
basamak yükselebildiği görülmektedir. Yine aynı 
rapordan alınan bir diğer veri de, 2012 yılı itibariyle 
Finansal Gelişmişlik Endeksi sıralamasında ilimizin 
kendine ancak 68. sırada yer bulabilmesi, buna karşın 
Yozgat’ın sıralamada 45., Nevşehir’in 51. ve Aksaray 
İli’nin ise 54. sırada yer almasıdır. 

IPARD değerlendirmelerinde ikinci ölçüt illerin göç 
değerleri ile ilişkilidir. Burada, IPARD kapsamındaki 
iller dış göç oranlarındaki artış temel alınarak 
sıralanmış, buna karşın diğer nüfus verileri dikkate 
alınmamıştır. En temel nüfus verilerinden biri olan 
nüfus yoğunluğu dikkate alındığında, Kırşehir İli’nin 
nüfus yoğunluk değerinin 35, yani i l imizde 
kilometrekare başına düşen kişi sayısının 35 olduğu 
görülmektedir. Bu rakam, IPARD kapsamına alınan 
komşu illerimizden Aksaray’da 51, Niğde’de ise 47’dir. 
Yıllara göre nüfus verilerine bakıldığında ise, toplam il 
nüfusumuzun son 8 yılda hiçbir artış göstermeyip, 
aksine%0,2 oranında gerilediği görülmektedir. Ancak, 

belirtilen dönemde Aksaray İli’nin toplam nüfusu 
yaklaşık %5, Nevşehir İli’nin toplam nüfusu ise %2,2 
oranında artmıştır. 

Değerlendirmede dikkate alınan üçüncü ve son 
ölçüt ise, illerin tarım sektörüne ve kırsal alanlarına 
yönelik potansiyelleridir. Bu çerçevede ilimiz, IPARD 
kapsamına alınan çevre illere göre tarımsal potansiyel 
ve kırsal alan büyüklüğü açısından yetersiz 
görülmektedir. Biz, Kırşehirliler olarak bunun oldukça 
büyük bir hata olduğunu ve tarımsal potansiyelimizin 
yeterinde farkına varılamadığını ya da hatalı ve eksik 
bir biçimde değerlendirildiğini düşünüyoruz. İlimizde 
sulu tarım alanlarının artırılmasıyla birlikte zaten var 
olan bu potansiyelin farkına varılacağına ve tarımsal 
anlamda büyük bir kalkınma içerisine gireceğimize 
eminiz.  Bu çerçevede, Kırşehir İl’imizin ikinci temel 
sorunu olarak gördüğümüz; sulu tarım alanlarının 
artırılması ve İl’imize önemli miktarda katma değer 
yaratılması noktasında Yamula Barajı Projesi (Kalaba 
Seyfe Pompaj Sulaması)’nin ivedilikle faaliyete 
geçirilmesinin gerekliliğine değineceğim. Bilindiği 
üzere; Kırşehir, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat illerinde, 
Kızılırmak nehrinin kuzey-kuzeybatı kısmında önemli 
miktarda bakir tarım alanları bulunmaktadır. Bunları 

mevcut su kaynakları ile sulamak mümkün değildir. 
Yöredeki en önemli su kaynağı ise Kızılırmak nehri 
olup, Kızılırmak nehrinin sularının belirtilen alanlara 
ulaştırılması gerekmektedir. Bu alanların etkin bir 
biçimde sulanabilmesi ise ancak Yamula Barajı Projesi 
ile sağlanabilecektir. Yamula Barajı Projesi’nin tam 
anlamıyla hayata geçirilmesiyle birlikte, ilimizde başta 
Mucur ve Boztepe İlçeleri olmak üzere, Malya Devlet 
Üretme Çiftliği ve çevresindeki bölgeler sulu tarıma 
açılabilecektir. 

Üretim Reform Paketi Kanun Taslağında Nişasta 
Bazlı Şekerler için yapılmak istenen değişiklikler, 
Kırşehir İli’ndeki pancar üreticileri açısından oldukça 
büyük tehlike arz etmektedir. Nişasta bazlı şeker 
kotalarının artırılması, zaten son on bir yılda %36 
oranında azaltılan pancar kotalarının daha da 
azalmasına neden olacağından, bu durum Kırşehir 
tarımına önemli ölçüde zarar verecektir. 

Tarımsal potansiyelimiz noktasında göz ardı 
edilen bir diğer husus da ilimizin büyük ve küçükbaş 
hayvan yetiştiriciliği noktasında sahip olduğu devasa 
potansiyeldir. İlimizdeki modern kesimhaneler 
Türkiye’nin kaliteli et ihtiyacını karşılayan önemli 
tedarikçiler olarak dikkat çekmektedir. Ticaret 

Borsamız tarafından Marka Tescili çalışmaları 
tamamlanan Kırşehir kırmızı eti, ön plana çıkan kalitesi 
ve lezzeti ile yurdumuzda üretilen diğer etlere kıyasla 
nispeten yüksek fiyatlardan alıcı bulmaktadır. 
Talebimiz bu sektöre ilişkin olarak daha kapsamlı 
yatırım teşviklerinin sağlanmasıdır. 

Et ve Süt Kurumu’nun besi ithalatına rağmen 
kırmızı et fiyatlarında istikrarsızlık halen devam 
etmektedir. Bu durum, Et ve Süt Kurumu’nun besi 
ithalatına cevap veremediğini açıkça göstermektedir. 
Bu nedenle, ithal besi hayvan izni Et ve Süt 
Kurumu’nun yanı sıra büyük çiftlik sahiplerine ve özel 
şirketlere de verilmelidir. Getirilen besilik materyallerin 
dağıtımı, özellikle 30 ve altı sayıda başlık besihanesi 
olan üreticiye-çiftçiye Ticaret Borsalarımız kanalıyla 
yapılmalıdır. Bu şekilde aynı zamanda köyden şehre 
göç de engellenebilecektir. 

Ayrıca, Kırşehir İli’ndeki hayvancıların yurt 
dışından almış oldukları mallar için ödedikleri yaklaşık 
2 milyon Euro Fransa’da kalmıştır.

Konuşmamda belirtmek istediğim üçüncü ve son 
sorunumuz ise ulaşım ve lojistik ile ilişkilidir. Kırşehir 
İl’imizin herhangi bir demiryolu ulaşım ağı kapsamında 
yer almaması nedeniyle, özellikle taşımacılık ve 

b u n u n l a  i l i ş k i l i  h a m m a d d e 
girdilerinin yüksekliği, ilimizde gerek 
yerel, gerekse de il dışına satış 
y a p a n  f i r m a l a r ı  s ı k ı n t ı y a 
sokmaktadı r.  Ayr ıca,  y ı l larca 
yapılması vaat edilen, ihalesi 
tamamlanan ancak inşa aşamasına 
geçi r i lemeyen çevre yolunun 
yapılmayışı, Kırşehir Organize 
Sanayi Bölgesi’ni olumsuz yönde 
etkilemektedir.

Bu sorunumuzun çözümü 
noktas ında;  Kı rşeh i r  İ l ’ im ize 
Organize Sanayi Bölgesi’nin de 
içinden geçecek şekilde demiryolu 
bağlantısının kurulmasını talep 
etmekteyiz. Bu çerçevede alternatif 
çözüm yollarından biri, yapılması 
planlanan hızlı tren hattının Antalya-

Kapadokya ayağının inşasının hızlandırılması, hattın 
Kırşehir’i de içine alacak şekilde Kayseri’ye kadar 
uzatılmasının sağlanmasıdır. Diğer bir alternatif ise, 
Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri yüksek hızlı tren 
hattının yapımının öne alınarak, Kırşehir’in de bu 
rotaya dâhil edilmesidir. Ulaşım-lojistik sorunumuzun 
bu çerçevede çözüme kavuşturulması, Kırşehir 
Organize Sanayi Bölgesi’nin gelişimine de hız 
kazandıracak ve bölgenin doluluk oranının artmasına 
neden olacaktır. Organize Sanayi Bölgesine ilişkin bir 
diğer talebimiz ise, bölgesel teşvikte 4. bölgede olan 
Organize Sanayi Bölgemizin komşu Aksaray ve 
Yozgat gibi komşu illerimizin Organize Sanayi 
Bölge ler i ’nde o lduğu g ib i  b i r  üs t  bö lgenin 
t eşv i k l e r i nden  ya ra r l and ı r ı lmas ına  imkân 
sağlanmasıdır. Ayrıca, genişletme çalışmaları 
çerçevesinde, il genelindeki organize sanayi bölgesi 
toplam doluluk oranından ziyade, bölgelerin doluluk 
oranlarının birbirlerinden bağımsız olarak ele 
alınmasının, OSB’lerin daha hızlı büyümesine katkı 
sağlayacağı düşüncesindeyiz. Saygılarımızla…

İLİMİZ SORUNLARI TOBB DA 
BAŞBAKANA ANLATILDI...



Konya Ovası Projesi (KOP) 
geçtiğimiz günlerde 
düzenlenen toplantı ile 
kamuoyuna tanıtıldı.
Ahi Evran Üniversitesi Yunus 
Emre Salonunda 
gerçekleştirilen toplantıya 
Vali Necati Şentürk, 
Milletvekili Mikail Arslan, 
Garnizon Komutanı J. Alb. 
Hüseyin Altuntaş, Belediye 
Başkanı Yaşar Bahçeci, Ahi 
Evran Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Vatan Karakaya, 
Vali Yardımcıları, 
Kaymakamlar, KOP İdaresi 
Başkanı İhsan Bostancı,Sivil 

Toplum Örgütleri 
başkanları,Kamu kuurm ve 
kuruluşlarının idarecileri ile 
Borsamız başkanı Neşet 
Yavuz katıldı.
Vali Necati Şentürk, 
toplantıda yaptığı 
konuşmada, asıl amacın 
bölgeler arası kalkınmada 
eşitlik meydana getirerek 
aynı bölge içerisinde iller 
arasındaki kalkınma 
seviyesini de belli bir 
seviyeye getirmek olduğunu 
söyledi.
Yerel kaynakların ve yerel 
potansiyelin iyi bir şekilde 

tespit edilip 
projelerin buna 
göre yapılması 
gerektiğini 
belirten Vali 
Necati Şentürk, 
“Sosyal, 
tarımsal, 
jeotermal, 
turizm, sağlık ve 
en önemlisi de 
insan 
kaynaklarımızın 
iyi tespit 
edilerek, bunları 
projeye 

dönüştürmenin yollarını bu 
toplantıda görüşeceğiz. Proje 
yapma ve sunma kabiliyetini 
geliştirmemiz gerekiyor. 
Projeniz varsa para, yoksa 
hava alırsınız. 
Kaymakamlarımız ve 
yatırımcı daire müdürlerimiz, 
taslak projeler 
hazırlayacaklar. Teknik heyet 
ile birlikte bu projeleri gözden 
geçireceğiz. Hangileri 
uygulanabilirse o projeler 
üzerinde yoğunlaşarak 
hayata geçireceğiz. Konya 
Ovası Projesi, 
memleketimizin kalkınmasına 

çok büyük katkılar 
sağlayacaktır.” dedi.
Milletvekilimiz Mikail Arslan 
da yaptığı konuşmada, 
ilimizin bütün dinamikleri ile 
birlikte hareket ederek ilimizi 
daha yaşanabilir bir kent 
haline getirme gayreti 
içerisinde olduklarını söyledi.
 Ardından, KOP 
İdaresi Başkanı İhsan 
Bostancı’nın KOP hakkında 
katılımcıları bilgilendirdiği 
toplantıda Ahi Evran 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Vatan Karakaya üniversite 
tarafından yürütülen projeler 
hakkında bilgiler verdi.
Konu ile ilgili olarak Borsa 
Başkanı Neşet Yavuz 
borsaya yaptığı açıklamada” 
KOP umuyoruz ki ilimize ve 
Ülkemize katkı 
sağlayacaktır.Özellikle 
Hayvancılık ve Tarımda 
ilimizde bu sektörlere    
yönelik çalışmalarda büyük 
destek olacağı kanısındayım” 
dedi.
Katılımcıların görüşlerinin de 
dinlendiği toplantı, soruların 
cevaplandırılması ile sona 
erdi.

KOP TANITIM 
TOPLANTISI YAPILDI…



Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığınca belirtilen 
Kırsal Kalkınma ve 
Ekonomik yatırımlar 
geçtiğimiz gün Tarım İl 
Müdürlüğü Konferans 
Salonunda basına ve 
halka kapsamlı bir 
şekilde anlatıldı.

Kırşehir’de yapılacak 
desteklemeler, 
denetimler ve    
faaliyetler hakkında 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürü 
Kenan Şahin’in yaptığı 
açıklamalara Damızlık 
Sığır Yetiştiricileri Birliği 
Ticaret Borsası, basın 
mensupları, teknik 
personeller ve çok 
sayıda vatandaş katıldı.

Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürü 
Kenan Şahin, yaptığı 
açıklamada “Başta 

Konya Ovası Projesi 
KOP, Kırsal Kalkınma 
Yatırımlarının 2016 
Desteklemeleri 
(Ekonomik Yatırımlar), 
Bitkisel Üretim ve 
Çiftçilere yapılacak olan 
desteklemeler ve Milli 
Tarım Projesi 
kapsamında 2017 
yılında uygulanacak 
havza destekleme 

modelinde 
desteklenecek ürünlerle 
Kırşehir’in yatırımcıların 
önünü açtığını vurguladı. 
İl Müdür Şahin, İlimizde 
Gıda denetimlerinin 
aralıksız devam ettiğini 
ve Yurt dışından 
Kırşehir’e hayvan 
getirme süreci ile yol 
kenarından bulunan 
mandıraların durumu 

hakkında da basın 
mensuplarına bilgiler 
verdi. Ayrıca Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğünde yeni 
hizmete giren Yeşil 
Masa hakkında bilgiler 
veren İl Müdürü Kenan 
Şahin, Yeşil Masa ile 
vatandaşların doğrudan 
bilgiye ulaşacaklarını 
kaydetti. 

KIRSAL KALKINMA KIRSAL KALKINMA 
VE EKONOMİK VE EKONOMİK 

YATIRIMLAR TANITILDI…YATIRIMLAR TANITILDI…

KIRSAL KALKINMA 
VE EKONOMİK 

YATIRIMLAR TANITILDI…
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Konya Sanayi Odası 
Başkanı ve aynı zaman 
da TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi Memiş 
Kütükçü Ticaret 
Borsasını ziyaret etti.

Görüşmeye Borsa 
adına Yönetim Kurulu 
Başkanı Neşet Yavuz, 
Meclis Başkanı 
Süleyman Kaya,Meclis 
Başkan Yardımcısı 
Şaban Çelik ve Genel 

Sekreter Battal Çelik 
katıldı.

Görüşmede Kırşehir 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Selahattin 
Ekicioğlu, Mucur Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkanı Ferhat 
Çağlayan ve Kurul 
üyeleri de katıldı.

Görüşme sıcak bir 
havada geçerken 
Kırşehir Ticaret Borsası 

Başkanı Neşet Yavuz ; 
İlimizin sorunlarını ve 
çözüm önerilerini   
TOBB Yönetim Kurulu 
üyesi Memiş   
Kütükçü’ye detaylı bir 
şekilde izah etti.Ayrıca 
daha önce TOBB 
Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun 
Kırşehir Ahi Evran Veli 
Üniversitesine Fakülte 
yapma sözünü hatırlattı 

ve konu ile özellikle 
ilgilenmesini istedi.

Aynı zamanda 
Organize Sanayi 
Bölgeleri Yönetim 
Kurulu Başkanı olması 
sebebi ile Başkan 
Memiş Kütükçü’ye 
Organize sanayi 
bölgesindeki bürokratik 
işlemlerin azaltılması 
içinde girişimlerde 
bulunulmasını istedi.

TOBB YÖNETİM KURULU 
BORSAYI ZİYARET ETTİ...



Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi 
kapsamında yürütülen kırsal kalkınma 
destekleri bağlamında ilimizde 15 
çiftçiye 90 damızlık büyükbaş hayvan 
verildi. Tarımda sürdürülebilirliğin 
sağlanması, genç çiftçilerin 
girişimciliğinin desteklenmesi, gelir 
düzeyinin yükseltilmesi ve kırsalda 
genç nüfusun istihdamına katkı 
sağlayacak kırsal alandaki tarımsal 
üretime yönelik projelerin 
desteklenmesi amacıyla uygulamaya 
konulan "Genç Çiftçi Projesi" 
kapsamında ilimizde 15 kadın çiftçiye 
174 adet büyük baş sığır dağıtımı 
yapıldı.

Ticaret Borsası Canlı Hayvan 
Pazarı’nda düzenlenen hayvan dağıtım 
programına katılan Valimiz Sayın 
Necati Şentürk, Medine Eren kadın 
çiftçiye sertifikasını vererek tebrik etti.

Valimiz Sayın Necati Şentürk, 
dağıtım töreninin ardından yaptığı 
konuşmada, uygulanan projelerle 
damızlık büyükbaş hayvanların artık 
Türkiye'de yetiştirileceğini söyledi.

Bu çalışmaların hayvancılığa can 
suyu olacağını belirten Valimiz Sayın 
Necati Şentürk, "30 bin lira karşılığında 
altışar büyükbaş hayvan dağıtılıyor. 
Kırşehir şartlarında fiyatı 8 bin lira, gebe 
kaldıkları takdirde 12 bin lira civarında. 
İnşallah memleketimize hayırlı olur. 

Türkiye genelinde olduğu gibi bu 
dağıtımın hayvancılığımıza can suyu 
olacağına inanıyoruz. 

Artık Türkiye'de milli tarıma dönme 
zamanı geldi. Damızlıklarımızı neden 
dışarıdan ithal ediyoruz, bunun sonu 
gelmez. İnşallah bundan sonra 
devletimiz karar aldı, damızlıklarımızı 
da içeride yetiştireceğiz." şeklinde 
konuştu.
Kırşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Kenan Şahin de “Bu dağıtım 
gelecek yıllarda da devam edecek. 
Hayvanlar oldukça iyi durumda. 
Özellikle et ırkı hayvanlar olduğu için 
yavrularından daha çok gelir elde 
edeceğiz. Bu hayvanlara iyi 
baktığımızda hayvanların ağırlığı bir 
tona kadar çıkabilir. 30 bin lira genç bir 
çiftçimize verildiği zaman güzel bir 
gelecek sağlamalarına katkı yapacaktır. 
İlk etapta kent merkeziyle Akçakent ve 
Akpınar ilçelerimizde dağıtım yapılacak. 
Aralıklarla gelecek hayvanlarla 
toplamda 174 büyükbaş hayvanın 
dağıtımı gerçekleştirilecek." dedi.
Valimiz Sayın Necati Şentürk’ün yanı 
sıra Ticaret Borsası Başkanı Neşet 
Yavuz , Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Birliği Başkanı Bülent Ozan,İl Tarım 
Müdürü Kenan Şahin KTB Genel 
Sekreter Battal Çelik’in de yer aldığı 
program büyükbaş hayvanların çiftçilere 
teslim edilmesi ile sona erdi.

GENÇ ÇİFTÇİYE DAMIZLIK GENÇ ÇİFTÇİYE DAMIZLIK 
DAĞITIMI BORSA DA YAPILDI…DAĞITIMI BORSA DA YAPILDI…

GENÇ ÇİFTÇİYE DAMIZLIK 
DAĞITIMI BORSA DA YAPILDI…



Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB), 
Ziraat Bankası ve 
Denizbank arasında 
imzalanan TOBB Nefes 
Kredisi müracaatları 
başladı.

Konu ile ilgili olarak 
açıklama yapan Borsa 
Başkanı Neşet Yavuz 
şunları söyledi; İlimizde 
bulunan Odalar ve 
Borsamız TOBB'nin 

ayırdığı 
kaynaktan 
sağlanan 
katkı 
kapsamında 
anlaşmalı 
bankalar 
tarafından, 
sadece 
üyelerimize 
kullandırılmak 
üzere 150 Bin 
TL limitli kredi 

imkanından 
yararlanmak isteyen 
KOBİ statüsündeki 
üyelerimizin, 
Borsamızdan alacakları, 
'TOBB Nefes Kredisi 
Başvurusu İçindir' ibareli 
faaliyet belgesine, 
banka tarafından 
istenen diğer evrakları 
da ekleyerek belirtilen 

bankaların şubelerine 
başvurmaları yeterli 
olacaktır."dedi

Krediden 
faydalanmak isteyen 
üyelerimizin aşağıda 
bağlantı linkinde "TOBB 
Nefes Kredisi Üye 
Duyurusu" yazılı 
konulara dikkat etmesi 
önemle rica olunur.

TOBB Nefes Kred�s� 
Başvuruları Başladı
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Bugün Kayseri’de 
gerçekleşen ve 14 
fidanimizin şehit olduğu 
ve yaralıların bulunduğu 
kanlı terör saldırısını 
şiddetle kınıyoruz... 

Bu alçak saldırıyı 
lanetlerken, terörden 
medet umanlar 
amaçlarına asla 
ulaşamayacaklardir.

Bu saldırı terörün, 
vahşi, hain ve insanlık 
dışı yüzünü bir kez daha 

göstermiştir. 
Ülkemizin birlik, 
beraberlik ve 
huzurunu hedef 
alan bu tür hain 
saldırılar 
karşısında, 
milletimiz birlik ve 
beraberlik 
içerisinde sonuna 
kadar dimdik 
duracaktır. 
Devletimizin bu 
acılara sebep 
olanlardan hesap 
soracağına inancımız ise 
tamdır. Ülkemizin 
birliğine ve 
beraberliğine 
saldıran başta 
PKK, DAEŞ, 
FETÖ olmak üzere 
her türlü terörü ve 
destekçilerini 
lanetliyoruz.

Bu alçak 
saldırıda şehit olan 
askerlerimize 

Allah’tan rahmet, acılı 
ailelerine ve aziz 

milletimize sabır, 
yaralılara acil şifalar 

ALÇAKLAR HEDEFLER�NE 
ASLA ULAŞAMAYACAKLAR...

TERÖRÜ  LANETLİYORUZ
Ticaret Borsası Başkanı 

Neşet Yavuz İstanbul’da 
düzenlenen, çok sayıda 
şehit ve yaralı verdiğimiz 
hain terör saldırısına ilişkin 
bir mesaj yayınladı.

Yavuz 
mesajında,"Terörü ve 
bundan medet umanları 
lanetliyoruz, terör hiç 
kimseye fayda 
getirmeyecektir bu bir 
insanlık suçudur.

“Dün gece terör, alçak 
yüzünü bir kez daha 
gösterdi. Maalesef 
milletimize ve bütün 
insanlığa büyük bir acı 

daha yaşatıldı. 
Yüreklerimiz yandı.Hiç bir 
inanç, masum canlara 
kıymaya izin vermez. 
Hiçbir maddi, manevi, 
siyasi amaç, öldürmek 
üzerine tasarlanamaz. 
Bunu yapan insan olmaz. 

Bu mübarek Mevlid 
Kandili gününde başta 
İstanbul’da kaybettiğimiz 
canlarımıza, şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, 
yaralılarımıza şifa 
diliyorum. 

‘Bir insanı öldüren, 
bütün insanlığı öldürmüş 
gibidir’ diyen bir inancın 

mensupları olarak,   bugün 
bu saldırıya   maruz kalan 
polislerimiz ve sivil 
vatandaşlarımız için, 
onların yakınları için ve 
milletimizin bekası için hep 
beraber dua edeceğiz. 

Devletimizin bu   acılara 
sebep olanlardan hesap 
soracağına inancımız ise 
tamdır. Terör, bizden 
canlar alabilir ama asla 
birlik ve beraberliğimizi, 
birlikte aydınlık yarınlara 
yürüme kararlılığımızı 
değiştiremez.

Milletimizin başı sağ 
olsun." dedi...



TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
ev sahipliği ve 
katılımıyla 
gerçekleştirilen İç 
Anadolu Bölge 
Toplantısı’nda Bölge 
oda ve borsalarının 
yönetim kurulu 
başkanları, meclis 
başkanları ve genel 
sekreterleri bir araya 
geldi.

TOBB İkiz 
Kuleler’deki toplantıda 
oda ve borsaların 
gündemindeki konular 
istişare edilirken, 
faaliyetler hakkında 
görüş alışverişinde 
bulunuldu. TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu 

toplantıda yaptığı 
konuşmada birlik ve 
beraberlik mesajı 
verirken, huzurun 
önemine işaret etti. 
Huzur olmadan ticaretin, 
ticaret olmadan da 
zenginliğin olmayacağını 
anlatan Hisarcıklıoğlu, 
teröre karşı bütün oda 
ve borsaların, STK’ların 
tek ses tek yürek 
olduğunu hatırlattı. 
Hisarcıklıoğlu, “Terör, 
bizi ayrıştırmak ister. 
Bunu 
beceremeyecekler” 
ifadesini kullandı.

Oda ve borsaların 
faaliyetlerine ilişkin 
sorularla karşılaştıklarını 
ifade eden 

Hisarcıklıoğlu, oda ve 
borsa başkanlarından 
yapılan işleri bütün 
üyelere ve kamuoyuna 
duyurmalarını istedi. 
Hisarcıklıoğlu, 
“Üyelerimiz için 
yaptığımız, yaptığınız o 
kadar çok hizmet var ki, 
bunları mutlaka iyi 
anlatıyor olmamız lazım. 
İş dünyası, yani 
üyeleriniz bunlardan 
haberdar olmalı. 
Faaliyetlerinizi iyi anlatın 
ki, ‘odalar ne iş yapar? 
sorusunun ne kadar 
uzun bir cevabı 
olduğunu herkes 
görsün. Oda ve 
borsaların üyeleri için 
neler yaptığı daha net 

anlaşılsın” dedi.
Toplantıda, 

başvuruları başlayan 
Nefes Kredisi hakkında 
bilgilendirmede 
bulunulurken, Ekonomik 
Koordinasyon 
Kurulu’nun tedbir 
paketindeki konular 
istişare edildi. Ayrıca 
TOBB Dijital Dönüşüm 
Projesi, Şirket 
Kuruluşlarında Tek 
Durak Ofis Projesi, 
Mesleki Eğitim 
Faaliyetleri ile Mesleki 
Yeterlilik Belgelendirme 
Merkezi(MEYBEM)’ne 
ilişkin sunumlar yapıldı.

Toplu resim 
çekilmelerin ardından 
toplantı sona erdi.

TOBB İÇ ANADOLU BÖLGE 
TOPLANTISI YAPILDI



Kırşehir Ticaret 
Borsası Başkanı Neşet 
Yavuz'dan askeri 
kalkışmaya sert tepki.

Yavuz yaptığı 
açıklamada şu ifadelere 
yer verdi:

“Halkın iradesi ve 
demokrasi dışında hiçbir 
iradeyi tanımıyoruz. 

Darbe asla kabul 
edilemez. 

Seçilmiş meşru 
Hükümetin yanındayız.

Gün demokrasiye 

sahip çıkma günüdür...
“Ülkemize ve 

milletimize karşı girişilen 
bu darbe girişimini 
tanımıyoruz! Milletimizin 
iradesine ve 
demokrasimize vurulmuş 
bu hançeri asla kabul 
etmiyoruz. Halkın 
iradesiyle seçilmiş  
meşru hükümete karşı 
girişilen bu kanunsuz 
kalkışmanın 
karşısındayız.

Türk milleti olarak her 

türlü darbe 
girişiminin 
karşısında 
olmalıyız, 
demokrasi
mizi 
savunmalı
yız. Biz 
Kırşehir 
Ticaret 
Borsası 
olarak 
devletimizi
n ve milletimizin 
yanındayız. 

Demokrasiden yanayız.”

“Sağlıklı Hayvan, 
Güvenli Et, Umutlu 
Yarınlar Projesi” hayata 
geçiyor.

Ahi Evran 
Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Vatan 
Karakaya,Ticaret 
Borsasını ziyaret etti.

Ahi Evran 
Üniversitesinin Tarım ve 
jeotermal alanında pilot 
üniversite seçilmenin 
ardından 27 Aralık 2016 
tarihinde Kırşehir Ticaret 
Borsasını ziyaret eden 
Üniversite Rektörü Prof. 
Dr. Vatan Karakaya,ya 
Üniversite Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. 
Mustafa Kurt eşlik 
etti.Görüşmede Gıda 
Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürü Kenan Şahin de 
yer aldı.Ticaret Borsası 
adına ise Borsa başkanı 
Neşet Yavuz,Meclis 
başkanı Süleyman 
Kaya,Meclis Başkan 
Yardımcısı Necaattin 
Torun,Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı 
Davut Bulut,Yönetim 
Kurulu üyesi Nebi 
Sarı,Osman 
Seçer,Kemal 
Bektaş,Alaattin 
Gözal,Kırmızı Et 
Üreticileri Birliği Başkanı 

Ömer Güzel ve 
Borsa Genel 
Sekreteri Battal 
Çelik katıldılar.

Ziyarette 
Rektör 
Karakaya’ya 
Borsa Yönetimi 
ile süreci 
değerlendirdi., 
Sivil toplum 
kuruluşları ile 
sürekli görüşen 
ve iş birliğini 
önemseyen 
Prof. Dr. Vatan 
Karakaya, 
Kırşehir’in hayvancılıkta 
olduğu gibi tarımda da 
marka şehir haline 
gelmesi için Bölgesel 
Kalkınma Odaklı Misyon 
Farklılaşması ve 
İhtisaslaşması Projesini 
önemsediklerini 
anlattı.Borsa,Tarım İl 
müdürlüğü ve 
Üniversitenin daha 
önceden üzerinde 
çalıştığı ve Üniversite 
tarafından 
Yükseköğretim Kuruluna 
(YÖK) gönderdiği 
projelerden biri olan 
“Sağlıklı Hayvan, Güvenli 
Et, Umutlu Yarınlar 
Projesi” hakkında bir 
sunum yapan 
Üniversitemizin Ziraat 

Fakültesi 
Öğretim 
Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. 
Ertuğrul Kul, 
Kırşehir’in 
sığır etinde 
önemli bir 
üretim 
potansiyeline 

sahip olduğunu söyledi. 
Kırşehir’deki en önemli 
yatırımın hayvancılığa ait 
olduğunu belirten Yrd. 
Doç. Dr. Ertuğrul Kul, 
Kırşehir’in yakın süreçte 
Türkiye’nin toplam et 
üretiminin yüzde 20’sini 
karşılayacak noktaya 
gelmesinin mümkün 
olduğunu ifade etti.
Projenin hayata 
geçirilmesi ile yurt 
dışından ithal edilen 
hayvanların hastalık 
tespiti ve hastalıkların en 
aza indirilmesi 
noktasında önemli bir 
katkı sağlayacağını da 
açıklayan Yrd. Doç. Dr. 
Ertuğrul Kul, yine proje 
ile birlikte Kırşehir’in 
satış merkezi haline 
gelebileceğini söyledi.
Projeyi çok 
önemsediklerini belirten 
Prof. Dr. Vatan 
Karakaya, pilot üniversite 
olarak projelerin devam 
edeceğini, sivil toplum 
kuruluşlarından, özellikle 
de paydaşlardan bu 
konuda destek 

beklediklerini ve çözümü 
birlikte ele alarak 
başarıya 
ulaşabileceklerini 
sözlerine ekledi.
Borsa başkanı Neşet 
Yavuz ise şunları söyledi 
“ Bu proje ile hâlihazırda 
altyapısının büyük kısmı 
hazır olan Canlı Hayvan 
Pazar yerimiz ülkemizde 
hayvancılığın cazibe 
merkezi haline 
gelecektir. 
 Bu konuda 
bundan evvel olduğu gibi 
bundan sonra da Gerek 
Üniversitemiz ile ve 
gerekse de Tarım il 
müdürlüğümüzle bu tür 
çalışmalarımız artarak 
devam edecektir, 
Rektörümüzü 
çalışmalarından dolayı 
tebrik ediyorum İlimiz ve 
Ülkemiz menfaatine olan 
her işte maddi manevi 
yanında olduğumuzu 
bildirmek isterim “dedi.
Yaklaşık 4 saat süren 
toplantı topluca çekilen 
resimlerin ardında son 
buldu.

REKTÖR KARAKAYA 
BORSADA AÇIKLADI…
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MİLLETİN VE DEVLETİN 
TARAFINDAYIZ...
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