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SİVAS TİCARET BORSASI GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sivas Ticaret Borsası Genel Kurulu 1 Nisan Pazar
günü gerçekleştirildi. Sivas Ticaret Borsası
Merkez Binada saat 09:00’da başlayan oy
kullanma işlemi 17:00’da sona erdi. İki liste ile
gidilen seçimde mevcut Başkan Abdulkadir
Hastaoğlu ve Hayrullah Karakaya yarıştı.
Sivas Ticaret Borsası Organ Seçimlerinde 336
üye oy kullandı.13 oy geçersiz sayılırken, oy
kullanan üyelerin 169 ünün güvenoyunu alan
mevcut Başkan Abdulkadir Hastaoğlu’nun
sunduğu liste tekrardan seçildi.
Seçim sonrası kısa bir konuşma yapan Sivas
Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu,
"Mevcut aday arkadaşlarımızla beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seçimimiz, demokratik bir ortamda gerçekleşti.
Seçime olan büyük ilgi, borsamızı yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda iyi bir noktaya taşıdığımızın göstergesidir.
Meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte görev yaptığımız süre zarfında üyelerimize hizmeti esas aldık. Yeni dönemimizde de
tecrübemizle daha iyi hizmetler vermeye devam edeceğiz. Bizlere destek olan tüm üyelerimize, dostlarımıza, basınımıza ve
Sivaslı hemşerilerimize teşekkür ederiz" dedi.
Ticaret Borsası merkez binada gerçekleştirilen seçimler sonunda Abdulkadir Hastaoğlu Sivas Ticaret Borsası Başkanlığına
yeniden seçilirken Ticaret Borsası Meclisi üyeliğine seçilen isimler ise şöyle;

1- ABDULKADİR HASTAOĞLU.
2- İHSAN AKSOY
3- HİLMİ GÜL
4- AHMET TARIK GÜNHAN
5- TAHSİN GÜLBAHAR
6- HALUK YAĞCI
7- ADİL DALKÜREK.
8- ERDAL ARSLAN
9- TİMUÇİN ÖZYALÇIN
10- HASAN ENGİN EKŞİOĞLU
11- NURİ BAYAZIT
12- BULUTHAN YARIŞ
13- HALİL İBRAHİM KOÇ
14- SAMİ AYGÜL
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BAŞKAN HASTAOĞLU’NA HAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİ BAŞLADI
1 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen Sivas Ticaret
Borsası seçimleri sonrası güven tazeleyen mevcut
Başkan Abdulkadir Hastaoğlu ve Meclis Üyelerine
hayırlı olsun ziyaretleri başladı.
Zara Belediye Başkanı Seyit Ahmet Pala, Zara AK
Parti İlçe Başkanı Kenan Oğuzhan, Zara Gençlik
Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hamza Erkut, Gençler
Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonu Muhittin
Sarıçiçek ve Sivas Pancar Ekicileri Kooperatifi
Müdürü İbrahim Karadikme, Sivas Ticaret Borsası
Başkanı Abdukadir Hastaoğlu ve Meclis Üyelerine
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Zara Belediye Başkanı Ahmet Seyit Pala, “Geçtiğimiz Pazar günü yapılan seçimde güven tazeleyerek başkanlığa tekrar
seçilmesinden dolayı Abdulkadir beyi ve Meclis Üyelerini tebrik ediyorum, kutluyorum, çalışmalarında başarılar
diliyorum” dedi.
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Biz gücümüzü
üyelerimizden alıyoruz. Üyelerimizden aldığımız güçle bundan sonraki dönemde meclis üyelerimizle birlikte inşallah güzel
hizmetlere imza atacağız. Nazik ziyaretlerinden dolayı Zara Belediye Başkanımız Seyit Ahmet Pala, AK Parti İlçe
Başkanımız Kenan Oğuzhan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Hamza Erkut, Pancar Ekicileri Kooperatifi Müdürümüz
İbrahim Karadikme’ye teşekkür ediyorum. Gençler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonu olan Muhittin Sarıçiçek
kardeşimizin elde ettiği başarıdan dolayı ise gurur duyuyoruz. Başarısı ile Sivas’ımızı mutlu etmiştir. Genç kardeşimizi
tebrik ediyor, spor hayatında başarılar diliyorum.” diye konuştu.
SİVAS TİCARET BORSASI’SININ YÖNETİM KURULU SEÇİMİ YAPILDI
Sivas Ticaret Borsası’nda14 meclis üyesinin tamamının oyunu
alan Abdulkadir Hastaoğlu yeniden Yönetim Kurulu
Başkanlığına seçildi. Seçimlerde yönetim kurulu başkanı ve
üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ile Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Genel Kurulu delegeleri belirlendi.
Seçim Sivas Ticaret Borsası hizmet binasında yapıldı. Tek liste
ile girilen seçimde mevcut başkan Abdulkadir Hastaoğlu
yeniden yönetim kurulu başkanlığına seçildi. Yönetim Kurulu
ise Hilmi Gül, Ahmet Tarık Günhan, Tahsin Gülbahar ve
Haluk Yağcı’dan oluştu.
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, yeni dönemde borsayı daha
üst noktalara taşıyacaklarını söyledi. Genç ve dinamik bir yönetim oluşturduklarını kaydeden Hastaoğlu, "Seçilen tüm
yönetim kurulu üyelerimizin, borsamızı Sivas’ta hak ettiği noktaya getirmek için var gücü ile çalışacağına inanıyorum. 1
Nisan Pazar günü yeni seçilen 14 kişilik meclis üyelerimiz ilk olarak Meclis Başkanımızı belirledi. Şimdi ise yönetim
kurulu başkanı, 5 kişilik yeni yönetim kurulu, 6 kişiden oluşan yeni disiplin kurulu ve 2 kişiden oluşan Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği delegesi seçimini yaptı. Ticaret borsası üyelerimize ve Sivas’ımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.
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Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yılı nedeniyle bir
kutlama mesajı yayınladı.
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu,
Türk Polis Teşkilatının, huzur, güven ve istikrar
ortamının korunmasındaki büyük bir güvence olduğunu
kaydederek; “Toplumun huzur ve güvenliğinin
sağlanması, vatandaşın temel hak ve hürriyetlerinin
korunması, suç işlenmesini önleme ve işleyenleri adalete
teslim etme gibi birçok hayati görevi mesai mefhumu
gözetmeksizin büyük bir özveriyle yerine getiren Türk
Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümünü
kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Şerefli bir geçmişe sahip
olan Türk polisi, yetişmiş insan gücü, yüksek donanım
düzeyi ve çağdaş görev anlayışı ile üstlendiği sosyal
sorumluluk projeleriyle daima milletimizin sevgisine ve
desteğine mazhar olmuştur. Ülkemizde huzur ve güven ortamının oluşmasını sağlayan, gerektiğinde canını hiçe sayarak,
adalet, eşitlik, sabır ve hoşgörü çerçevesinde görevlerini en iyi şekilde yapmak gayretinde olan polislerimiz, görevlerinin
sadece suçluyu yakalamak değil, suçun önlenmesi olduğunun bilincinde olarak gece gündüz demeden çalışmaktadır.
Gücünü yasalardan ve halktan alan polisimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat
polis vicdanı olmayanların karşısındadır.” sözünde belirttiği gibi toplumsal huzur ve istikrarımızın teminatıdır. Emniyet
Teşkilatımızın ve polisimizin, bundan sonra da şerefli mazisinden ve milletinden aldığı güçle, topluma güven veren
hizmetlerini yüksek bir şuurla ve halkla bütünleşerek en iyi şekilde devam ettireceğine inancımın tam olduğunu ifade
ediyorum.
Bu vesile ile Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümünde, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yâd ediyor,
halkımızın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan ve yurdumuzun her köşesinde özellikle de şehrimizde
görev yapan tüm polislerimizin Polis Haftasını kutluyorum" dedi.

SİVAS HEYETİ 12. MALATYA TARIM FUARI’NI ZİYARET ETTİ
Sivas Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Seyit Yıldız, Sivas
Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Ziraat Odası
Başkanı Hacı Çetindağ’dan oluşan Sivas heyeti, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret
Bakanı Bülent Tüfenkci ile birlikte bu yıl Malatya’da 12’ncisi
gerçekleştirilen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım
Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarını ziyaret
ederek, fuar kapsamında Koyun Kırkım Yarışması ve Şenliği’ne
katıldı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba,
yaklaşan Ramazan ayı öncesinde kesime gönderilmesi gereken
hayvanların bekletildiğini ifade ederek, "Diyorlar ki nasılsa yarın Ramazan ayı gelecek, fiyatlar artacak. Normalde bugün
kesime gidecek hayvanı göndermiyor, piyasada et sıkıntısı olunca fiyatlarda yükseliyor" dedi.
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Amaçlarının hayvan sayısını arttırmak olduğunu kaydeden Fakıbaba "Yoksa hayvanı dışarıdan getir, besle sonra kasaba
gönder kes. Değil tabi. Biz anayı arttıracağız, bunu arttırdığımız zaman hayvan sayısını arttırmış olacağız. Bizim burada
esasında
en
büyük
eksikliğimiz bu. Benden önce
arkadaşlarımız
hayvan
sayısını
çok
miktarda
arttırmışlar. Ama 2002 öncesi
insanlar normalde bir kişi 6,7
kilogram et tüketirken şimdi
kişi başına düşen et miktarı
15 kilo. Yani 2002’de
nüfusumuz 60 milyon iken
şimdi olmuş 90 milyon.
Hayvan sayımız artıyor, ama
insanların et tüketiminin
artmasından dolayı hayvan
sayısı yeterli gelmiyor. Ne
yapmamız lazım, hayvan
sayısını arttırmamız lazım.
İnşallah bu senenin sonuna
kadar 250 bin düveden 100
bin tanesini özellikle küçük ve orta ölçeklere dağıtacağız" ifadelerini kullandı.

Yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle et fiyatlarında bazı büyük firmaların spekülasyon yaptığını anlatan Fakıbaba, "Yanlış
anlaşılmasın ama bir ikisi çıkıyor piyasaya, elinde 10 bin tane hayvanı var. Piyasadan 300 tane hayvan alıyor 28-30 liraya
kilosunu, bir bakıyorsunuz ki fiyat olmuş 30 lira. Kendisi o zaman elindeki malın hepsini 30 liradan satıyor. Şimdi Allah
var yani, bunu yiyecek olan benim 81 milyon vatandaşım var. Ben bunu düşünmek zorundayım. Ben burada garibana, fakir
fukaraya ne diyebilirim arkadaş. Bunun hesabını ben öbür dünyada da vereceğim. Onun için bu regülasyon hiçbir zaman
yerli üretici için yapılan bir regülasyon değildir. Bakın 500 bin kesimlik hayvan ithalatının önü açıldı özel sektöre. Bunu da
yanlış yorumluyorlar. Sanki 500 bin hayvan hemen Türkiye’ye gelecek. Yok öyle bir şey. Bu nedir, Ramazan geliyor diye
normalde bugün kesimliğe, mezbahaneye gönderilmesi gereken hayvanı göndermiyor. Diyor ki nasılsa yarın Ramazan ayı
gelecek. Fiyatlar artacak. Normalde bugün kesime gidecek hayvanı göndermiyor, hayvan yağlanıyor ve piyasada et sıkıntısı
olunca fiyatlar da yükseliyor. Kardeşim yapma bunu. AK Parti hükümeti buna müsaade etmez. AK Parti’nin Tarım Bakanı
buna müsaade etmez" sözlerine yer verdi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de çiftçileri her zaman desteklediklerini belirterek, "Bakanımız da kırsal
kalkınmayı birinci önceliği arasında aldı ve her gittiği yerde kırsal kalkınmaya öncelik veriyor. Çünkü biliyoruz ki, kırsalda
biz eğer vatandaşlarımızı memnun edersek, şehirde de memnun ederiz. Şehirde de memnun edersek Türkiye’de memnun
ederiz. Üreten çiftçimizin her zaman yanındayız" ifadelerine yer verdi.
Konuşmaların ardından Sivas Heyeti Fuar Alanında bulunan standları ziyaret etti. Başkan Hastaoğlu Malatya Ticaret
Borsası standını ziyaretinde Başkan Ramazan Özcan’ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.
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SİVAS TİCARET BORSASI YÖNETİMİNDEN VALİ GÜL’E ZİYARET
Geçtiğimiz günlerde yapılan Sivas Ticaret
Borsası
seçimlerinde
güven
tazeleyip
mazbatalarını alarak Meclis Başkanlığına
seçilen İhsan Aksoy, Yönetim Kurulu
Başkanlığına seçilen Abdulkadir Hastaoğlu ve
yeni yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet
Vali Davut Gül’ü makamında ziyaret etti.
Kabüllerinden dolayı Sivas Valisi Davut Gül’e
teşekkür eden Başkan Hastaoğlu, yönetim
kurulu üyeleri ile birlikte sektörün gelişmesi
için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ve
her türlü konuda üreticilerin yanlarında
olacaklarını ifade ederek, yeni yönetimin
hedefleri ve projeleri hakkında bilgiler verdi.
Öncelikle yeni yönetimin Sivas’a ve borsa üyelerine hayırlı olmasını dileyen Vali Davut Gül, Sivas’ın bereketli
topraklarıyla önemli bir tarım ve hayvancılık potansiyeline sahip olduğunu, ancak bundan tam manasıyla yararlanıla
bilmesi için herkesin işbirliği içerisinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Vali Gül, Sivas’ın gelişimine katkı sağlayacak her türlü projede tüm Sivil
Toplum Kuruluşlarının yanlarında olacaklarını da sözlerine ekledi.
SİVAS TİCARET BORSASI YÖNETİMİNDEN BAŞKAN AYDIN’A ZİYARET

Sivas Ticaret Borsası Meclis Başkanı İhsan
Aksoy, Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir
Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nden
oluşan heyet Sivas Belediye Başkanı Sami
Aydın’ı makamında ziyaret etti.
1 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen seçim
sonrasında
yeniden
güven
tazeleyerek
mazbatalarını Seçim Kurulundan alan Meclis
Başkanı İhsan Aksoy, Yönetim Kurulu Başkanı
Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu
Üyeleri Hilmi Gül, Tarık Günhan, Tahsin
Gülbahar ve Haluk Yağcı’dan oluşan heyet
Belediye Başkanı Sami Aydın’a nezaket
ziyaretinde bulundu.
Başkan Abdulkadir Hastaoğlu seçilen Yönetim Kurulu üyelerini tanıtarak yeni yönetimin hedefleri ve projeleri hakkında
bilgiler verdi. Başkan Hastaoğlu yeni seçilen Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile birlikte Ticaret Borsası’nda hizmeti
daha ileri seviyelere götüreceklerini ve hizmetin kalitesini arttıracaklarını dile getirdi.
Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ise Sivas Ticaret
Borsası’nın yeni yönetimini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Uyumlu ve beraber çalışmaktan memnun
kalacağını ifade eden Başkan Aydın, Sivas’a hizmet için her zaman hazır olduğunu söyledi.
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SİVAS YÖRESEL YEMEK YARIŞMASI

Sivas’ta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından '15-22
Nisan Turizm Haftası' nedeniyle yöresel yemek yarışması
düzenlendi. Sivas Ticaret Borsası sponsorluğunda 19-20
Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışmanın ilk
gününde hamur işi ve börekler ile ana yemekler yarıştı.
Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Uygulama
Oteli'nde gerçekleştirilen yarışma 3 farklı kategoride yapıldı.
Yarışmanın ilk gününde hamur işe ve börekler ile ana
yemekler yarıştı. Tek tek jüri karşısına çıkarılan yemekler
sunum, lezzet ve görünüm açısından değerlendirildi. Hamur
işi ve börek kategorisinde gerçekleştirilen yarışmaya 14, ana
yemekler kategorisindeki yarışmaya ise 28 yemek katıldı.
Jüri üyeleri yemeklerin tadına bakıp puan verirken, sunumu yapılan yemekler hakkında da bilgiler verildi. İki gün sürecek
olan yarışmada yarın tatlıların yarışacağı belirtilirken, 1'incinin iki çeyrek altın, 2'ncinin bir çeyrek altın, 3'ünçünün ise
gram altınla ödüllendirileceği öğrenildi.

BORSA PERSONELİ BEDEN DİLİ EĞİTİMİ ALDI

Sivas Ticaret Borsası Tarafından Akreditasyon çalışmaları kapsamında, Üyelere ve Oda Personeline Yönelik
Olarak Diksiyon, Hitabet ve Beden Dili Eğitimi düzenlendi. Eğitim, Doç. Dr. Berrin Filizöz tarafından verildi.
Akreditasyon çalışmaları kapsamında, Borsa Üyeleri ve Personeline Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Berrin Filizöz tarafından Diksiyon, Hitabet ve Beden Dili Eğitimi verildi. Sivas Ticaret Borsası eğitim
salonunda gerçekleşen eğitime, Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Meclis Üyeleri ve borsa
personeli katıldı.
Eğitime, Türkçenin konuşma ve yazı dili arasındaki farklardan bahsederek başlayan Doç. Dr. Berrin Filizöz,
hitabette Türkçenin güzel kullanılmasının önemini vurguladı. Yaptığı esprilerle salonda bulunanların dikkatini
çeken Filizöz, etkili iletişim kurmak için insanların konuşurken beden dilini de kullanmaları gerektiğini
örneklerle anlattı. Beden dili konusunda çeşitli hikâyelerden örnekler veren Dr. Filizöz, nefes kullanımı ve ses
tonlamasına dikkat çekti. Dr. Filizöz, iletişimde diksiyon ve etkili konuşmanı çok önemli olduğunu belirtti.
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TARIM PLATFORMU NİSAN TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Sivas Tarım Platformu üyeleri Nisan ayı toplantısı,
Sivas Ticaret Borsası ev sahipliğinde 2017 yılını
değerlendirmek ve 2018 yılında yeni hedefler
belirlemek amacıyla bir araya geldi.
Sivas Tarım Platformu adına açıklama yapan Başkan
Abdulkadir Hastaoğlı, “Amacımız Sivas tarım ve
hayvancılığını geliştirmek ve köyden şehire göçü
önlenmiş, yaşanabilir, rekabet edilebilir, yatırım
yapılabilir bir şehir oluşturmak” dedi.
Sivas Ticaret Borsası Başkanı ve Tarım Platformu
Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu toplantıda 2017 yılında
belirlenen Genel ve Yerel Projelerin durumu hakkında
bilgiler verdi.
Toplantı; Tarım Platformu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Seyit Yıldız, Ziraat
Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdürü İsmail Köse, TMO Şube Müdürü Hasan Bolat, İl
Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürü Fahri Keskin, Veterinerler Odası Başkanı Özcan Karataş, Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Basın Mensuplarının katılımı ile gerçekleştirildi.

BAŞKAN HASTAOĞLU’NDAN 1 MAYIS MESAJI
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu,
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle
yayımladığı mesajında; “Emekleriyle ve alın terleriyle
Türkiye’nin gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkı
sağlayan çalışanlarımızın, 1 Mayıs Emek ve
Dayanışma Günü’nü en kalbi duygularımla
kutluyorum” dedi.
Başkan Hastaoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü
münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan
Hastaoğlu’nun mesajı şöyle: “Emeğin, alın terinin,
dayanışma ve yardımlaşmanın kutlandığı bu günde
tüm işçilerimizin ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve
Dayanışma Günü’nü kutluyorum. Bu gün işçinin ve
emekçinin alın terinin kutsal olduğunu bir kez daha hatırladığımız çok özel günlerden birisi. Sevgili Peygamberimiz
‘İşçinin alın teri kurumadan hakkını veriniz’ şeklinde buyurarak dinimizde de işçi ve emeğe ne kadar değer verildiği
gösterilmiştir.
Bu duygu ve düşüncelerle, Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, 1 Mayıs’ın ülkemizde birlik ve beraberliğimizi
pekiştirmesini, anlamına yakışır bir şekilde kardeşlik ve barış içinde geçmesini temenni ediyor, tüm emekçilerimizi
sevgiyle selamlıyorum."
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SİVAS HAYVAN PAZARINA DAP’TAN TAM DESTEK
Sivas Belediyesi ile Sivas Ticaret Borsası, Sivas´ın
modern bir hayvan pazarına kavuşması noktasında
çalışmalara hız verdi. İki kurum yetkililerinden
oluşan heyet, Et ve Süt Kurumu Sivas
Kombinası´nın bulunduğu bölgeye yapılması
planlanan hayvan pazarı için Doğu Anadolu Projesi
(DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı´nı ziyaret
etti. Heyet ilk olarak Erzurum´da bulunan hayvan
pazarını da ziyaret ederek, Sivas´a kazandırılacak
olan modern hayvan pazarının nasıl olması gerektiği
hususunda Erzurum Koyun Keçi Yetiştiricileri
Birliği Başkanı Emrullah Akpınar’dan bilgi aldı.
Heyet daha sonra DAP Başkanı Adnan Demir’i
makamında ziyaret ederek fikir alışverişinde
bulundu. Heyet son olarak Et ve Süt Kurumu
Erzurum Kombinası Müdürü İsmail Atasever’i ziyaret etti.
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Başkan Vekili Hilmi Gül ve Sivas Belediyesi Başkan Danışmanı
Mimar Erol Genç’ten oluşan heyet ilk olarak Erzurum Hayvan Pazarını gezdi. Heyet daha sonra ise Doğu Anadolu Projesi
(DAP) Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir’i ziyaret ederek Et ve Süt Kurumu yanında yapılması planlanan hayvan
pazarı ve Sivas Ticaret Borsası’nın projesi olan Kaba Yem ve Ot Borsası tesisi yapımı ile ilgili çalışmalar hakkında
değerlendirmede bulundu. Hayvan pazarı projesinin hayata geçirilmesinin ardından bölgeye lisanslı depoculuk ve buğday
pazarı ile Kaba Yem ve Ot Borsası kurulması için çalışmalara başlanacak.
Sivas Heyeti adına konuşma yapan Sivas Ticaret
Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, DAP
İdaresinin verdiği desteklerle Sivas’ın tarım ve
hayvancılığına büyük katkıları olduğunu söyledi.
Sivas´ın modern bir hayvan pazarına kavuşması
noktasında çalışmalara hız verildiğini belirterek,
Sivas Belediyesi tarafından yapılması planlanan Yeni
Hayvan Pazarı projesi için DAP İdaresinin desteğini
talep etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ve DAP İdaresi
tarafından Sivas’a yapılacak olan yatırımlarla ilgili
görüşlerini dile getiren DAP Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanı Adnan Demir ise Sivas’ın tarım ve
hayvancılığının gelişip, kalkınması ve ekonomik
anlamda sıkıntılarını aşması için ortak çalışma yürüten Sivas Ticaret Borsası ve Sivas Belediyesi ile yapılacak olan hayvan
pazarı için işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Bölgeler arası gelişmişlik farkının en az seviyeye indirilmesi için
Sivas’ta ilgili kurumlar ile her zaman dayanışma ve işbirliği içerisinde olduklarını vurguladı. Yapılması planlanan hayvan
pazarına DAP idaresi tarafından yüzde 90 oranında destek vereceklerini belirtti.
Sivas heyeti tarafından DAP Başkanı Adnan Demir’e, Sivas Çifte Minareli tablo hediye edildi.
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MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI ŞAHİN’DEN BAŞKAN HASTAOĞLU’NA ZİYARET
AK Parti 27. Dönem Sivas Milletvekili Aday
Adayı olan Ak Parti Sivas İl eski Başkanı
Avukat Ziya Şahin, 1 Nisan Pazar günü
gerçekleştirilen Sivas Ticaret Borsası seçimleri
sonrası güven tazeleyen mevcut Başkan
Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu
Üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Öncelikle yeni yönetimin Sivas’a ve borsa
üyelerine
hayırlı
olmasını
dileyen
Şahin; “Başkanlık görevine yeniden seçilen
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir
Hastaoğlu başta olmak üzere Yönetim Kurulu
Üyeliği ve Meclis Üyeliğine seçilenleri
arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Seçim
sonuçlarının Sivas iş dünyasına hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Abdulkadir Hastaoğlu ise yeni seçilen Yönetim Kurulu üyelerini
tanıtarak yeni yönetimin hedefleri ve projeleri hakkında bilgiler verdi. Başkan Hastaoğlu yeni seçilen Yönetim Kurulu ve
Meclis Üyeleri ile birlikte Ticaret Borsası’nda hizmeti daha ileri seviyelere taşıyacaklarını ve hizmetin kalitesini
arttıracaklarını dile getirdi. 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde AK Parti Sivas
Milletvekili Aday Adayı olan Av. Ziya Şahin ve Tüm Siyasi Parti Aday Adaylarına başarılar diledi.
BAŞKAN HASTAOĞLU VERGİ KOMİSYONU RAPORUNU AÇIKLADI
TOBB’un 74’inci Genel Kurulu M.
Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun
ev
sahipliğinde, Oda ve Borsa Başkanları
ile TOBB Delegelerinin katılımıyla
TOBB
Ekonomi
ve
Teknoloji
Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.
TOBB Genel Kurulu’nda Sivas Ticaret
Borsası’nı, TOBB Vergi Komisyonu ve
Sivas
Ticaret
Borsası
Başkanı
Abdulkadir Hastaoğlu, Meclis Başkanı
İhsan Aksoy, TOBB Üst Kurul
Delegeleri Erdal Arslan, Engin Ekşioğlu
ve Genel Sekreter Sema Görcün temsil
etti.
TOBB 74. Genel Kurulu’nda bir
konuşma
yapan
TOBB
Vergi
Komisyonu
Başkanı
Abdulkadir
Hastaoğlu; “ Vergi Komisyonumuzun
ve birliğimizin yürüttüğü çabalar ve girişimler kamu idaresi üzerinde farkındalık oluşturmuştur. Maliye Bakanlığı
öncülüğünde vergi sisteminin iyileştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülmektedir. Katma Değer Vergisi kanunu en çok
sıkıntı çektiğimiz alanlardan biri idi. 7104 sayılı kanunla KDV kanununda yapılan düzenlemelerin sıkıntıları önemli ölçüde
ortadan kaldıracağına inanıyoruz. Maliye Bakanlığınca Gelir Vergisi Kanununun ve Vergi Usul Kanunun yeniden yazım
çalışmaları yürütülmektedir. her iki çalışma hem komisyonumuz hem de birliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir.
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Ekonomide yaşanan sıkıntılara bağlı olarak vergi ve sigorta borçlarını
ödemede zorluk çeken mükellefler için yeni düzenlemeler yapılmaktadır.
bunu son derece yararlı buluyoruz. Malumları olduğu üzere ekonomik
sıkıntıları azaltmak ve piyasayı canlandırmak adına vergi ve harçlarda
istisna ve indirimler uygulanmıştı. bunların tekrar uygulamaya
konmasında yarar görüyoruz.” ifadelerini kullandı.
Geniş katılımla gerçekleştirilen seçimlerde Sivas Ticaret Borsası’nı
temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlıu ile TOBB
Delegeleri Erdal Arslan ve Engin Ekşioğlu oy kullandı.
TOBB ETÜ Üniversitesi'ndeki 74. Genel Kurul'da yapılan seçimde,
geçerli oyların tamamını alan M. Rifat Hisarcıklıoğlu 4 yıl süreyle
yeniden TOBB Başkanı oldu.

SGK İL MÜDÜRÜ BOZTEPE’DEN BAŞKAN HASTAOĞLU’NA ZİYARET
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü
Kadir Boztepe, Sosyal Güvenlik Kurumu
Haftası nedeniyle Sivas Ticaret Borsası Başkanı
Abdulkadir Hastaoğlu’nu ziyaret etti.
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir
Hastaoğlu ve Başkan Vekili Hilmi Gül ile
görüşen SGK Sivas İl Müdürü Boztepe,
kurumun yaptığı çalışmalar ve destekler
hakkında bilgiler verdi. Gerçekleştirilen borsa
seçimleri sonrasında güven tazeleyen Başkan
Hastaoğlu’na hayırlı olsun dileklerini iletti.
Her yıl Mayıs ayının ikinci haftasının SGK
Haftası olarak kutlandığını belirten SGK İl
Müdürü Boztepe,“Bu kapsamda sivil toplum
kuruluşlarımızı ve odalarımızı ziyaret ediyoruz. Çalışmalarımız hakkında kurumlarımızı bilgilendiriyoruz. Sosyal güvenlik
bilincinin oluşması adına sizlerin de desteklerini bekliyoruz. Milli İstihdam Seferberliği konusunda Sivas’ta çok iyi
sonuçlar aldık Amacımız işsizliği önlemek ve teşviklerle işletmelerimize destek olmak. Bilindiği üzere milyonlarca kişiyi
yakından ilgilendiren ve önemli düzenlemeleri de içeren 7143 sayılı kanun 18.05.2018 tarihli resmi gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girdi. 7143 Sayılı Kanun ile 2018 Mart ayı ve öncesindeki tüm Sosyal Güvenlik prim borçları, işveren SSK
borçları, SGK idari para cezaları v.s. yeniden yapılandırma kapsamında olacak” dedi.
Ziyaretlerinden dolayı SGK İl Müdürü Kadir Boztepe’ye teşekkür eden Başkan Hastaoğlu, özellikle son dönemde
hükümetin istihdam seferberliği başlığı altında iş dünyasına istihdam alanında ciddi anlamda teşvikler sağladığını
belirterek, bu teşvik ve desteklerden üyelerimizin azami ölçüde istifade edebilmesi için Borsa olarak gayret sarf ettiklerini
dile getirdi. Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında SGK çalışanlarının ve vatandaşların Sosyal Güvenlik
Haftalarını kutladığını ifade etti.
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BAŞKAN AYDIN'DAN BAŞKAN HASTAOĞLU’NA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Başkan
Yardımcıları ve Belediye Meclis üyeleri’nden oluşan
heyetle birlikte geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurul
sonrasında güven tazeleyen Sivas Ticaret Borsası
Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu
Üyelerini ziyaret ederek görevlerinde başarı diledi.
Başkan Aydın, Başkan Yardımcısı Abdurrahim Ceyhan,
ÖZBELSAN Genel Müdürü Şaban Kaya ve Belediye
Meclis Üyeleri, Başkan Hastaoğlu ve yönetimi ile fikiş
alışverişinde bulundu. Genel Kurul sonrasında güven
tazeleyen yeni yönetime hayırlı olsun dileklerini ileten
Başkan Aydın, yeni dönemde borsa yöneticilerine
görevlerinde başarılar diledi.
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Başkanımıza ve
ekibine nezaket ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar uyum içerisinde çalıştık. Bundan sonrada uyum
içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde Canlı Hayvan Pazarı yapımı için Belediyemizle birlikte ortak
çalışmalara başladık” dedi.
KELKİT VADİSİNDEKİ BORSA ÜYELERİ İFTARDA BULUŞTU
Sivas Ticaret Borsası üyeleri, Suşehri
ilçesinde düzenlenen iftarda bir araya geldi.
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir
Hastaoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis
Üyelerinden oluşan heyet ile Kelkit
Vadisindeki borsa üyeleri ilçe merkezinde
bulunan bir tesiste düzenlenen iftar
programında bir araya geldi.
Başkan Hastaoğlu, rahmet ve bereket ayı olan
ramazanda ilçelerdeki üyelerle iftarda bir
araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını
belirtti.
Ramazan ayında birlik, beraberlik, bereket ve
yardımlaşmanın doruğa çıktığını dile getiren
Başkan Hastaoğlu, "Ramazan ayı içerisinde
ilçelerde bulunan üyelerimizle her yıl iftar programında bir araya geliyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz ilk iftarımız için
Suşehri ilçesindeyiz. Kelkit Vadisinde bulunan üyelerimizle seçimden sonraki ilk buluşmamız. Borsamız İftarına siz
saygıdeğer üyelerimizin katılımları için teşekkür ediyorum. Üyelerimizin desteği ve aramıza yeni katılan Meclis Üyesi
arkadaşlarımızla birlikte borsamızı daha üst seviyelere çıkarmak için çalışacağız" diye konuştu.
İftarın ardından, borsa yöneticileri ve borsa üyeleri sohbet etme imkânı buldu. Kelkit vadisi içerisinde bulunan ilçelerin
ekonomik koşulları ve ticaretle ilgili yaşanan sıkıntıları görüşüldü.
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TESVİYECİLER ODASI YÖNETİMİNDEN BAŞKAN HASTAOĞLU'NA ZİYARET
Sivas Tesviyeciler ve Madeni Sanatkârlar Esnaf
Odası Başkanı Hakan Demirgil ve Yönetim Kurulu
Üyeleri geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Borsa
seçimleri sonrası tekrar güven tazeleyen mevcut
Başkan Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu
Üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Borsa yönetiminin Sivas’a ve borsa üyelerine
hayırlı olmasını dileyen Başkan Demirgil
“Başkanlık görevine güven tazeleyerek yeniden
seçilen Başkan Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim
Kurulu Üyelerini tebrik ediyorum. Seçim
sonuçlarının Sivas esnaf ve tüccarına hayırlara
vesile olmasını diliyorum” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren
Başkan Abdulkadir Hastaoğlu ise Sivas
Tesviyeciler ve Madeni Sanatkârlar Esnaf Odası Başkanı Hakan Demirgil ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti.
Sivas'a hizmet noktasında esnaf odlarımız ile her türlü işbirliğine hazırız" dedi.

BAŞKAN HASTAOĞLU’NDAN TSO BAŞKANI EKEN’E ZİYARET

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir
Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Sivas
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken’i
ziyaret etti.

Başkan Hastaoğlu ziyarette yaptığı konuşmada,
“ Kardeş kuruluşumuz olan Ticaret ve Sanayi
Odamızın yeni yönetimine başarılar diliyorum.
Daha öncen olduğu gibi çalışmalarımızı artırarak
devam ettireceğiz. Birbirimize destek vereceğiz.
TOBB TSO Konsey Üyeliğine seçilmiş
olmanızdan dolayı sizleri kutluyorum” dedi.

STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa eken
ise, “ Ticaret Borsamı ile çatı kuruluşumuz TOBB’da beraberiz. Sayın Başkanımızda TOBB’da Vergi Komisyon
Başkanlığı yapıyor. TOBB’da Sivas olarak güçlü temsil ediliyoruz. Ortak güzel projeler yapacağız. Sırt sırta verip
memleketimizin hak etti yere gelmesi için mücadele vereceğiz” şeklinde konuştu.
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SİVAS TİCARET BORSASI ÜYE İFTARLARINA DEVAM EDİYOR

Sivas Ticaret Borsası üyeleri, Zara ve Hafik
ilçesinde düzenlenen iftar programında bir
araya geldi. Sivas Ticaret Borsası Başkanı
Abdulkadir Hastaoğlu, Yönetim Kurulu
Üyeleri ve Meclis Üyelerinden oluşan heyet
Zara ve Hafik ilçesindeki borsa üyeleri ile
iftarda bir araya geldi.

Başkan Hastaoğlu, Onbir Ayın Sultanı olan
Ramazan ayında Zara ve Hafik ilçesindeki
borsa üyeleri ile iftarda bir araya gelmenin
mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Onbir ayın sultanı Ramazan ayında birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın üst seviyelere çıktığını dile getiren Başkan
Hastaoğlu, "Ramazan ayı içerisinde ilçelerde bulunan üyelerimizin katılımları ile her yıl iftar programı düzenliyoruz.
Geleneksel hale getirdiğimiz ilk
iftarımızı
Suşehri
ilçesinde
ikincisini
Zara
ilçemizde
üçüncüsünü de bugün Hafik
ilçesinde veriyoruz.

Borsamız İftarına siz saygıdeğer
üyelerimizin
katılımları
için
teşekkür ediyorum. Siz değerli
üyelerimizin desteği ile Meclis
Üyesi arkadaşlarımızla birlikte
borsamızda yeni projeler üreterek
hizmeti daha üst seviyelere
çıkarmak için çalışacağız" diye
konuştu.

İftarın ardından, borsa yöneticileri ve borsa üyeleri sohbet etme imkânı buldu. Fikir alışverişinde bulundu.
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GÜRÜN’DEKİ BORSA ÜYELERİ İFTARDA BULUŞTU
Sivas Ticaret Borsası üyeleri, Gürün ilçesinde düzenlenen
iftar programında buluştu. Sivas Ticaret Borsası Başkanı
Abdulkadir Hastaoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis
Üyelerinden oluşan heyet Gürün ilçesindeki borsa üyeleri
ile iftarda bir araya geldi.
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu,
“Evveli rahmet, ortası mağfiret sonu cehennemden kurtuluş
olan On Bir ayın sultanı mübarek Ramazan-ı şerif ayında
Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul buyursun. Borsamızın
bugünlere gelmesinde emeği geçen bütün üyelerimize
şükranlarımızı sunarken davetimize icabet edip iftarımıza
katılan siz misafirlerimize teşekkür ediyorum. Ramazan
ayının borsa camiamıza, ilçelerimizde bulunan üyelerimize, ülkemize ve İslam Âlemine hayırlara vesile olmasını diliyor
İslam coğrafyasında akan kan ve gözyaşlarının son bulmasını temenni ediyorum. ”dedi.
VALİ DAVUT GÜL’DEN BAŞKAN HASTAOĞLU’NA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Sivas Valisi Davut Gül, Nisan ayında gerçekleştirilen Borsa seçimleri sonrası yeniden seçilen Sivas Ticaret Borsası
Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’nu ziyaret etti. Sivas
Ticaret Borsası’nda gerçekleştirilen ziyarete Sivas Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri Hilmi Gül ve Haluk
Yağcı katıldı.
Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen borsa seçimleri sonrası
tekrar güven tazeleyen Başkan Hastaoğlu ve Yönetim
Kurulu Üyelerine hayırlı olsun dileklerini ileten Vali Gül;
“Size ve yönetim kurulu üyelerinizde görevinizde
başarılar diliyorum. Ticaret borsaları birebir vatandaşla
doğrudan çalışan kurumlar. TOBB’un bu anlamda
etkinliğini biliyoruz. Çalışmalarını biliyoruz. Üreticinin
ihracatçının önünü açıyorlar. Sanayicinin önünü
açıyorlar. Başkanım inşallah Sivas’ta da sizler ticaret
Borsasında devam eden projeleriniz var. Planladıklarınız var. Bu dönemde hayata geçirerek önemli bir yol kat ettiniz. Kâğıt
üzerinde olupta görünmeyen kısmı bazen işin yüzde atmışı yetmişi oluyor. İnşallah o süreç geride kaldı. Geride kalmak
üzere. Bundan sonra daha gözle görünür işler olur. Bu anlamda da üzerimize düşen ne varsa fazlasıyla yaparız. Şimdiye
kadar yapmış olduğunuz çalışmalar içinde sizlere teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Hastaoğlu; “Sayın Valim öncelikle ziyaretiniz için teşekkür
ediyorum. Sizinde önderliğinizde sayın valim DAP projemiz devam ediyor. Belediyemiz müracaatını yaptı. Bu projemizi
de devam ettireceğiz. İnşallah bu projenin bir veya ikisini bu dönem gerçekleştirmek arzusundayız. Odalar Birliğide
söylediğiniz gibi çok büyük bir kurum. Yani ekonominin en büyük kurumu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde bizlerin
Vergi Komisyon Başkanı olmamız. Vergi Danışma Kurulu Üyesi olmamız aynı zamanda Ticaret Odamıza yeni seçilen
Mustafa kardeşimizin de Konseye girmesini çok önemsiyoruz. Bizim Sivas olarak 6 delegemiz olmasına rağmen hem
borsamız hemde odamız görev aldı. O yüzdende çok mutluyuz Sivas’ı temsil etme anlamında. Sağolsun Rıfat beyde Sivas’ı
çok seviyor. Hiçbir zamanda emeğini esirgemiyor. Kendisine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Hayırlısı olur inşallah
diyoruz.”dedi.
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BAŞKAN HASTAOĞLU TOBB VERGİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA YENİDEN SEÇİLDİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Vergi Komisyon
Başkanlığı için yapılan seçimde tüm üyelerin güven oyunu
alan Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu
yeniden başkanlığa seçildi.
Sivas’ı Ankara’da layıkı ile temsil etmenin gururunu
yaşadığını belirten Başkan Hastaoğlu; ” TOBB 74. Genel
Kurulu’ndan sonra Sivas Ticaret Borsası Başkanı olarak
TOBB Vergi Komisyonu üyeliğine tekrar seçildim. İki
dönemdir yürütmüş olduğum Vergi Komisyonu
Başkanlığına tüm komisyon üyelerimin desteğini alarak tekrar seçildim. Sivas’a ve ülkemize en iyi hizmeti sunma gayreti i
içerisinde çalışmalarım devam edeceğim. Vergi Komisyonumuz, Vergi Mevzuatını incelemek, vergi yasalarında yapılması
gereken düzenlemeler ile hazırlanan taslaklar konusunda çalışmalar yapmak ve birlik başkanının havale edeceği konuları
incelemek, rapor hazırlamak ve hazırlanan raporları genel kurula sunmak üzere görevlendirilmiştir. Komisyon üyesi
arkadaşlarımın desteği ile komisyon başkanlığına tekrar seçilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Görevimizin hem ülkemize
hem de ilimize hayırlı olmasını diliyor, desteklerini esirgemeyen Genel Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve
Komisyon Üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

SİVAS TİCARET BORSASI İLÇE İFTARLARINA DEVAM EDİYOR

Sivas Ticaret Borsası’nın Ramazan
ayında düzenlediği iftar programı
etkinliği, Altınyayla, Kangal ve
Gemerek İlçesindeki borsa üyelerinin
katılımı ile gerçekleştirildi.
Sivas Ticaret Borsası Başkanı
Abdulkadir Hastaoğlu, Meclis Başkanı
İhsan Aksoy, Meclis Üyeleri ve
ilçelerde bulunan borsa üyeleri
düzenlenen iftar sofrasında bir araya
geldi.
İftar
öncesinde
bir
selamlama
konuşması yapan Başkan Abdulkadir Hastaoğlu, “Ramazan ayı rahmet ayıdır. Ramazan ayının iklimi, ülkemizin, ilimizin
ve ilçelerimizin her yerinde hissedilmeli ve biz bu iklimi birlikte yaşamalıyız” ifadelerini kullandı.
Konuşmasında katılım sağlayan davetlilere teşekkür eden Başkan Hastaoğlu “Ramazan ayını idrak ediyoruz. Ramazanın
bereketini, mağfiretini ve dayanışmasını idrak edebilmek için iftarların da birlik ve beraberlik içerisinde yapılması
gerekiyor. Bizlerde ticaret borsası olarak ilçelerdeki bulunan üyelerimiz ile bu birlikteliği ve beraberliği sağlamak adına
geleneksel olarak iftar programlarını düzenliyoruz” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından, duaların edildiği programda okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı.
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SİVAS TİCARET BORSASI ÜYELERİ İFTAR SOFRASINDA BULUŞTU

Sivas Ticaret Borsası’nın Ramazan ayında ilçelerde
düzenlediği iftar programı etkinliği, Şarkışla, Yıldızeli ve
Ulaş İlçesindeki borsa üyelerinin katılımı ile
gerçekleştirildi.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Meclis
Başkanı İhsan Aksoy, Meclis Üyeleri ve ilçelerde bulunan
borsa üyeleri düzenlenen iftar sofrasında bir araya geldi.

İftar öncesinde yaptığı konuşmasında birlik ve
beraberliğin önemine vurgu yapan Başkan
Abdulkadir Hastaoğlu, “ Ramazan ayını idrak
ediyoruz. Bizlerde ticaret borsası olarak ilçelerdeki
bulunan üyelerimiz ile bu birlikteliği ve beraberliği
sağlamak adına Ramazan ayının bereketini
paylaşmak adına geleneksel olarak her yıl iftar
programları
düzenliyoruz.
Öncelikle
katılımlarınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum.
Herkesin evinde de mutlaka bir aş vardır ama birlik
beraberlik anlamında üyelerimizle, arkadaşlarımızla,
dostlarımızla beraber olmak için yaptığımız bir
aktivite bu. Biliyorsunuz seçimlerden yeni çıktık. Seçimlerimizi demokratik bir şekilde yaptık bitirdik. Sizlerde bizlere bu
görevi tekrar verdiniz. İnşallah Allah nasip ederse dört yıl daha beraber çalışacağız. Bu arada da tabikide sizlerin herhangi
bir istekleri, sıkıntıları ve dertleri olduğu vakit her zaman yanınızda olacağız. Onları da bize iletirseniz şimdiye kadar
olduğu gibi yeni dönemde de yardımcı olacağız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun”
şeklinde konuştu.
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SİVAS TİCARET BORSASI ÜYELERİ İFTARDA BİR ARAYA GELDİ
Sivas Ticaret Borsası Başkanlığı tarafından
geleneksel hale getirilen iftar programı düzenlendi.
Sivas Ticaret Borsası´nın Ramazan ayında
geleneksel olarak düzenlediği iftar programı bu yıl
da özel bir tesiste gerçekleştirildi.
Sivas Ticaret Borsası Meclis Başkanı İhsan Aksoy,
Sivas merkezde bulunan Meclis üyeleri, Borsa
üyeleri ve basın mensuplarının katıldığı iftar
programında, Sivas Ticaret Borsası Başkanı
Abdulkadir Hastaoğlu programa katılan davetliler
ile tek tek ilgilendi.

Ezanın okunması ve oruçların açılmasının ardından bir konuşma yapan Başkan Hastaoğlu, “Borsamız tarafından
düzenlenen geleneksel iftar programına katılan tüm davetlilere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah´ımıza şükürler olsun ki
her yıl 11 ayın sultanı olan Ramazan Ayı dolayısıyla iftar sofrasında bir araya geliyoruz. Bu güzel günün getirdiği bereketin
ülkemizin ve İslam Âleminin tamamına yayılmasını, bu bereketin sadece sofralarımızda değil kalplerimize de intikal
etmesini temenni ediyorum. Cenabı Allah´tan hepimizi sevdiklerimizle beraber mübarek Ramazan Bayramına
kavuşturmasını diliyorum.” dedi.
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BAKAN YILMAZ’DAN BAŞKAN HASTAOĞLU’NA ZİYARET
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, geçtiğimiz
aylarda gerçekleştirilen Borsa seçimleri sonrası
yeniden seçilen Sivas Ticaret Borsası Başkanı
Abdulkadir Hastaoğlu’nu ziyaret etti.
Sivas Ticaret Borsası’nda gerçekleştirilen ziyarete
Sivas Valisi Davut Gül, Sağlık İl Müdürü Selçuk
Moğulkoç, Sivas Barosu Eski Başkanı Muharrem
Eliş ve Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Üyeleri katıldı.
Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen borsa seçimleri
sonrası tekrar güven tazeleyen Başkan Hastaoğlu ve
Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun dileklerini
ileten Milli Eğitim Bakanı Yılmaz; “Yeniden
seçildiniz. Görevinizin hayırlı olmasını diliyorum. Borsa Sivas’ın güzide meslek kuruluşu. Bu ana kadar gerçekten yapmış
olduğu hizmetlerle Sivas’ta kendisini öne çıkarmış kuruluşlarımızdan bir tanesidir. Kamu kurumu niteliğinde meslek
teşekkülüdür. Hizmetler için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki seçimde de tabi bütün üyelerinizin ve sizin açık desteğini
istiyoruz. Allah için çok şey yaptık. Bunu en iyi bilenler bu meslek kuruluşu içerisinde olanlardır ve üyelerdir. Bizzat
yapılan hizmetlerle muhatap olan faydalananlardır. Tabi hizmeti anlayabilmek için veya alınabilen mesafeyi başlanılan
noktanın bilinmesi lazım. İlk başta alınan noktayı dikkate alırsak herhalde bu dönemde her kurumda verilen hizmet
geçmişle kıyaslandığında kat kat fazla verilmiştir” dedi.
Ziyaretten
duyduğu
memnuniyeti dile getiren
Başkan Hastaoğlu; “Sayın
Bakanım,
öncelikle

ziyaretiniz için teşekkür
ediyorum. Sizler bizleri her
zaman kabul ediyorsunuz.
Bizim yapmamız gereken
projelerle
ilgileniyorsunuz
veyahut ta birilerine görev
veriyorsunuz. Bu anlamda biz
borsa olarak size çok teşekkür
ediyoruz.
Şuana
kadar
hükümetimizin ve devletimizin
arkasında
olduk.
Bundan
sonrada inşallah olacağız.
Sizlere
yeni
seçimlerde
başarılar
diliyorum.
Cumhurbaşkanımıza başarılar
diliyorum. Allah muvaffak etsin. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Şuan itibariyle de bunu net bir şekilde
söylüyorum. Siyasi anlamda da söylemiyorum. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Hangi görüşten olursak olalım”
ifadelerine yer verdi.
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu tarafından Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a tablo hediye edildi.
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BAŞKAN HASTAOĞLU SEÇİM SONUÇLARI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir
Hastaaoğlu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem
Milletvekili Genel Seçimleri hakkında
değerlendirmede bulundu.
Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı
Abdulkadir
Hastaaoğlu,
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili
Genel Seçimlerinin ardından yaptığı
açıklamada "Cumhurbaşkanlığı ve 27.
Dönem Milletvekili Seçimleri halkımızın
yoğun
katılımıyla
gerçekleşmiş
ve
milletimiz demokratik haklarını kullanarak
sandıkta tercihini yapmıştır. Bu seçimin
kazananı, ülkemizi gelecek hedeflerine
ulaştırmak için büyük bir irade sergileyen
Türk milleti olmuştur. Sivas Ticaret Borsası olarak daha da güçlü bir ekonomi, daha da ileri bir demokrasi ve çok daha
büyük bir Türkiye ve Sivas için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Başkan Hastaoğlu tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerde
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Sivas'tan Milletvekilliğine seçilen İsmet Yılmaz, Mehmet Habip Soluk,
Semiha Ekinci, Ahmet Özyürek ve Ulaş Karasu'yu tebrik eder Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilimize, ülkemize
ve milletimize hayırlı olmasını dilerim.”
TARIM FUARI TERTİP KOMİTESİ TOPLANTI YAPTI
Sivas Tarım Fuarı Tertip Komitesi Vali Davut Gül
Başkanlığında toplanarak, 04 - 08 Eylül 2018 tarihleri
arasında Sivas Fuar Alanında bu yıl 5'ncisi
düzenlenecek olan Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı
hakkında görüş alış verişinde bulundu.
Düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Sami Aydın,
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Seyit Yıldız,
Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, STSO
Başkanı Mustafa Eken, Ziraat Odası Başkanı Hacı
Çetindağ, Show Fuarcılık Genel Müdürü Özkan ve
Genel Müdür Yardımcısı Nur Ay katıldı.

