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BAŞKAN HASTAOĞLU TÜRK POLİS TEŞKİLATININ 174. YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174’ncü. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Sivas Ticaret Borsası
Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Türk Polis Teşkilatının bilgi birikimi ve tecrübesiyle, ülkenin huzur ve güvenliğinin
teminatı olduğunu vurguladı.
Başkan Hastaoğlu, Türk Polis Teşkilatının 174’ncü kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Güvenlik güçlerimizin çok
önemli bir parçası olan Türk Polis Teşkilatımız 174 yıldır Milletimizin huzuru, kamu düzeninin korunması ve
asayişin sağlanması için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayarak canla başla hizmet vermektedir. Türk Polis Teşkilatı
görevini, zor şartlar altında, gece gündüz büyük fedakârlıklarla, vatan ve millet sevgisiyle, bilinçli ve ciddi bir
sorumlulukla yerine getirmektedir. Hiç şüphesiz ki emniyet mensuplarımızın görevleri oldukça meşakkatli, bir o
kadar da sorumluluğu yüksek ve dikkat isteyen bir meslektir. Polislik mesleği her türlü teknolojik donanıma sahip
olsanız bile büyük fedakârlık ve özveri isteyen bir meslektir. Emniyet teşkilatımız ve çalışanları kurulduğu 1845
yılından bu yana gerekli fedakârlık ve özveriyi göstererek milletimizin huzur, güven ve barış ortamında yaşanması
konusunda büyük hassasiyet göstermişlerdir.
Bu duygu ve düşüncelerle Türk Polis Teşkilatımızın 174'üncü Kuruluş Yıl Dönümünde şehit polislerimizi rahmetle,
gazilerimizi minnetle anıyor, halkımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm
polislerimizin Polis Haftası’nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.
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SİVAS VALİSİ AYHAN, SİVAS TİCARET BORSASI’NI ZİYARET ETTİ
Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek Meclis Başkanı İhsan Aksoy, Yönetim Kurulu Başkanı
Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile fikir alışverişinde bulundu.
Ziyaretlerinden dolayı Vali Salih Ayhan ve Tarım Orman İl Müdürü Seyit Yıldız’a teşekkür eden Sivas Ticaret Borsası
Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Ticaret Borsası’nın çalışmaları hakkında Vali Ayhan’a bilgiler verdi.
Sivas Ticaret Borsası’nda gerçekleştirilen ziyarette konuşan Başkan Hastaoğlu; “ Sayın Valimizin göreve başlaması
ile birlikte Hayvan Pazarı ve Ot Borsası Projemizde çok büyük yol kat ettik. Bizlere vermiş oldukları desteklerden
dolayı ayrıca teşekkür etmek istiyorum. İlimizin tarım ve hayvancılığının gelişmesi için yapacakları her projede
kendilerinin destekçisi olacağımızı belirtmek istiyorum” dedi.
“Üreten Çiftçi, Gelişen Sivas” sloganıyla başlatılan 15 projeyi uygulamaya başladıklarını belirten Vali Ayhan, “Sivas’ın
her zaman üreten, büyüyen, gelişen bir il olması için çalışıyoruz. Sivas’ın Tarım ve Hayvancılık potansiyelini
harekete geçirmek, geleneksel tarım anlayışını yenilikçi ve sürdürülebilir kılmak için Tarım ve hayvancılığın
paydaşları olan kurumlarımızla birlikte istişare ederek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hayvan Pazarı ve Kaba Yem
Ot Borsası Projesi de bizim projelerimiz arasında. Oluşturduğumuz komisyon tarafından çalışmalar titizlikle
yapılmaktadır. En yakın zamanda inşallah projemizi hayata geçireceğiz.” ifadelerine yer verdi.
Edebiyat yönü kuvvetli olan Sivas Valisi Ayhan; “Masrafını Uydur İradına/Sonra Harca Efradına/Mizanı Sıkı
Tut/Yoksa Kimse Bakmaz Feryadına” dizeleri ile borsa yöneticisi iş insanlarına tavsiyede bulundu.
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TİCARET BORSASI HEYETİNDEN BELEDİYE BAŞKANI BİLGİN’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Sivas Ticaret Borsası Meclis Başkanı İhsan Aksoy, Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu
Üyeleri, 31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimi sonrasında Sivas Belediye Başkanlığına
seçilen Avukat Hilmi Bilgin’i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Borsanın çalışmaları hakkında bilgiler vererek, “Ankara
bürokrasisinde Milletvekili ve Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, bilgi birikimi ve tecrübeleri ile ilimizin
gelişmesi için en üst düzeyde hizmet edeceğini düşündüğümüz Belediye Başkanımız Sayın Avukat Hilmi Bilgin’e yeni
görevlerinde başarılar diliyorum.” dedi.
Başkan Hastaoğlu; Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Sivas Belediyesi’ne borsa olarak her alanda gerekli
desteği vereceklerini, sivil toplum örgütü duyarlılığı içinde çözüme katkı sunacaklarını belirtti.
Sivas Belediye Başkanı Avukat Hilmi Bilgin ise Sivas Ticaret Borsası Heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti
dile getirerek, “Ticaret Borsamızın yöneticileri ile İnşallah yeni dönemde birlikte şehrimize, tüccarımıza ve
esnafımıza hizmet edeceğiz. Sivas Ticaret Borsası Sivas’ımızın çok önemli bir sivil toplum kuruluşudur. Belediye
Başkanlığı yapacağımız süre içerisinde hem hükümet olarak hem belediyemiz olarak ticaret borsamızla beraber
tarım ve hayvancılık üzerine Sivas’ımıza önemli hizmetler sunacağımız kanaatindeyim. Özellikle Hayvan Pazarı ve
Ot Borsası Projesinin hayata geçirilmesi için Belediye olarak bizler Ticaret Borsamızın her zaman yanlarında
olacağız, arkasında olacağız, destekçisi olacağız” ifadelerini kullandı.
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MESLEKİ EĞİTİM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ YÜRÜTME KURULU İLK TOPLANTISINI YAPTI
Mesleki eğitim ile reel sektörü birbirine entegre etmek amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü
hükümleri gereğince oluşturulan Protokol Yürütme Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Sivas Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıya Sivas Ticaret Borsası Başkan Abdulkadir Hastaoğlu, Milli
Eğitim İl Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Salih Delice ve Protokol
Yürütme Kurulu Üyeleri katıldı.
Proje hakkında açıklama yapan Protokol Yürütme Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu: “Bu proje ile mesleki
eğitimin ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanması sağlanacak. İlimizde Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi proje okulu olarak 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci kanaat döneminde faaliyete başlamış olup her
türlü iş ve işlemler Proje Okulları Yönetmenliği ile ilgili protokol kapsamında yapılacaktır. Eğitim içerikleri TOBB
ETÜ desteğiyle hazırlanacak ve lise eğitimini tamamlayan gençler nitelikli eleman pozisyonunda iş sahibi
olabilecektir. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin imzalamış olduğu protokol
kapsamında, TOBB, Oda ve Borsalar tarafından okullarda “AR-GE ve Tasarım-Beceri Atölyeleri” kurulacaktır.
Başarılı öğrencilere burs verilecek ve ayrıca TOBB’a bağlı Oda ve Borsalara üye işyerlerinde staj ve iş imkânı
sağlanacaktır. Protokol Yürütme Kurulu, yerelde sanayinin ve insan kaynağının ihtiyaçlarını göz önünde
bulundurarak, okul yönetimlerini ve müfredatı şekillendirecek çalışmalar yapacaktır. Müfredat özel sektörün
talepleri doğrultusunda yenilenecek, merkezde MEB, TOBB ve TOBB ETÜ’den oluşan Proje Danışma Kurulu (PDK),
Protokol Yürütme Kurulu (PYK) kararlarının uygulanmasını ve genel koordinasyonu sağlayacaktır” dedi.
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BAŞKAN HASTAOĞLU’NA HİZMET ŞEREF PLAKETİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 75. Genel Kurulu dolayısıyla TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
başkanlığında, oda-borsa başkanları ve delegeler Anıtkabir’i ziyaret ederek Ata’nın huzurunda saygı duruşunda
bulundular. Anıtkabir ziyaretinin ardından TOBB Birlik Merkezi’nde Hizmet Şeref Belgesi ve Plaketleri ile Proje
Ödülleri Töreni gerçekleştirildi.
Hizmet Şeref Belgesi ve Plaketleri ile Proje Ödülleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sivas
Ticaret Borsası Meclis Başkanı İhsan Aksoy, Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu. TOBB Delegeleri Erdal
Arslan, Engin Ekşioğlu ve Genel Sekreter Sema Görcün’ün de katılımıyla TOBB Konferans Salonu’nda sahiplerine
verildi. TOBB Delegesi görevinde 10. Yılını tamamlayan Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir
Hastaoğlu’da plaketini aldı.
Törende bir konuşma yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Oda ve Borsa proje yarışmasında finale kalanları ve
camiaya uzun süredir hizmette bulunan delegeleri ödüllendirdiklerini hatırlatarak, “Bu tabloyla hepimiz iftihar
edelim. Odalarımız-Borsalarımız adeta proje fabrikası haline geldi. Çalışıyor, üretiyor, şehirlerine yeni eserler
kazandırıyor, üyelerimize daha çok hizmet sunuyorlar. Sadece yurt içinde değil, dışarda da bayrağımızı
dalgalandırıyorlar. Camiamızın ulaştığı bu seviye sizlerin eseri. Hepinizle ayrı ayrı iftihar ediyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde düzenlenen Hizmet Şeref Belgesi
Takdim Töreni'nde yaptığı konuşmada, iş dünyasının köklü çatısı altında 10'uncu, 20'nci ve 40'ıncı yıllarını
tamamlayan TOBB delegelerine hizmet şeref belgesi takdimi vesilesiyle oda ve borsa camiasıyla bir arada olmaktan
mutluluk duyduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve başarı dileklerini katılımcılara
ileten Oktay, TOBB'un ülkede yatırımın, istihdamın, emek ve üretimin kalbinin attığı bir platform olduğunu söyledi.
Plaket ve Hizmet Töreni sonrasında açıklama yapan Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Vergi
Komisyonu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu; “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na
TOBB Delegesi görevimde 10. yılımı doldurmam nedeniyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak şahsımı
onurlandırarak plaket verme nezaketlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
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BAŞKAN HASTAOĞLU VERGİ KOMİSYONU RAPORUNU AÇIKLADI
Sivas Ticaret Borsası (STB) Meclis Başkanı İhsan Aksoy, Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, TOBB
delegeleri Erdal Arslan, Engin Ekşioğlu ve Genel Sekreter Sema Görcün Ankara’da düzenlenen Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) 75. Genel Kurulu’na katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, TOBB
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde gerçekleştirilen 75. Genel Kurula, çok sayıda bakanın yanı sıra Türkiye’nin 81
ilinden gelen oda ve borsa delegeleri katıldı.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun açılış konuşmasını yaptığı Genel Kurul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın konuşması ve Komisyon Raporlarının okunmasının ardından sona erdi.
75. Genel Kurulda Vergi Komisyon Raporu Vergi Komisyonu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu tarafından açıklandı.
Başkan Hastaoğlu açıklamasında; “Üyelerimizin vergi mevzuatından kaynaklanan sorunları ve çözüm önerileri
birliğimizce hazine ve maliye bakanlığına iletilmektedir. Bakanlık ile çözüme yönelik müştereken çalışmalar
yürütülmektedir. Birliğimizce vergisel yükümlülüklerini düzenli olarak yerine getiren mükelleflere sigorta
primlerinde olduğu gibi teşvik getirilmesini istiyorduk. 6824 sayılı kanunla vergilerini zamanında ödeyen
mükelleflere ayrıcalık tanınarak yıllık gelir veya kurumlar vergisinde yüzde 5 indirim imkânı getirilmiştir.

Söz konusu vergi indirimi 2018 yılı başında uygulamaya konulmuştur. Biliyorsunuz Türk iş âlemi katma değer
vergisi kanunundan kaynaklanan sorunlar yaşıyordu. Birliğimizin ısrarlı talep ve takipleri sonucu 7104 sayılı
kanunla katma değer vergisi kanununda düzenlemeler yapılmıştır. Oldukça önemli değişiklikler içeren düzenleme iş
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âlemini büyük ölçüde rahatlatmıştır. Mükellefler ekonomide yaşanan sıkıntılara bağlı olarak vergi ve sigorta prim
borçları başta olmak üzere yükümlülüklerini yerine getirmekte sık sık zorluğa düşmektedirler. Kamu otoritesi de

alacaklarını tahsil edemediğinden sıkıntıya girmektedir. 2018 yılında da aynı durumla karşılaşılmıştır. Bunun
üzerine Mayıs 2018’de yasalaşan düzenlemeyle vergi, sigorta primi ve diğer bazı alacakların yapılandırılmasına
imkân tanınmıştır. Yıl içinde düzenlemeden yararlanılabilmesi için iki kez süre uzatımına gidilmiştir. Birliğimizin
etkin rol aldığı bu düzenleme son derece yararlı olmuştur.
Ancak ekonominin içinde olduğu durum mükellefleri yine edimlerini yerine getirmekte zorlamaktadır. Yeni bir
yapılandırma kaçınılmaz hale gelmektedir. Sizlerle paylaşmak istediğimiz bir başka husus, ekonomik sıkıntıları
azaltmak ve piyasayı canlandırmak adına 2018 yılında vergi ve harçlarda istisna ve indirimler uygulanmasıdır. Ülke
genelinde üyelerimizden bu konuda gelen talepler hazine ve maliye bakanlığına iletilmiştir. Bakanlık bunların
bazılarını olumlu karşılamış ve gerekli hukuki düzenlemeleri yapmıştır. Bu düzenlemeler için Sayın
Cumhurbaşkanımız ve Hazine-Maliye Bakanımıza teşekkür ediyoruz. İndirimlerin tekrarlanması, mümkünse kalıcı
hale getirilmesinde büyük yarar görüyoruz. Bu ve benzer çalışmalar yapılırken reel sektörün görüşlerinin
alınmasının sağlıklı ve kalıcı sonuçlara ulaşılması açısından yararlı olacağını değerlendiriyoruz.
Komisyonumuzun vergi mevzuatına ilişkin önerilerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Giderler sınır konmaksızın kayıt
altına alınmalı, vergi içinde hesaplanmalıdır. Devreden KDV iade edilmeli, ihracata bağlı diğer iadeler kanunda
belirtilen 7 günlük sürede ödenmelidir. ÖTV üzerinden KDV alınmamalıdır. Gelir vergisi tarife ve oranları yeniden
düzenlenmeli, vergi üst oranı % 25’i geçmemelidir ”dedi.
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BORSA YÖNETİMİNDEN BAŞKAN YARDIMCILARINA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sivas Belediye
Başkan Yardımcıları Necmettin Yılmaz, Kayhan Işık, Bekir Sıtkı Eminoğlu, Levent Olgun, Ahmet Duman ve Özbelsan
A.Ş Genel Müdürü Ahmet Kuzu’yu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Ticaret Borsası’nın çalışmaları hakkında bilgiler vererek,
“Belediye Başkan Yardımcılarımıza ve Özbelsan Genel Müdürümüze yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonrada Sivas Belediyesi’ne her alanda gerekli desteği vereceğimizi, sivil toplum örgütü
duyarlılığı içinde çözüme katkı sağlayacağımızı belirtmek istiyorum” dedi.
Gerçekleştirilen ziyarette, Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri Hilmi Gül, Tahsin Gülbahar ve Haluk
Yağcı’da yer aldı
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SİVAS TİCARET BORSASI ÜYELERİ İFTARDA BULUŞTU
Sivas Ticaret Borsası
üyeleri,
Yıldızeli
ve
Gürün
ilçesinde
düzenlenen
iftar
programında
buluştu.
Gürün Kaymakamı Reşit
Özer Özdemir, Sivas
Ticaret Borsası Başkanı
Abdulkadir
Hastaoğlu,
Yönetim Kurulu Üyeleri
ve Meclis Üyeleri borsa
üyeleri ile iftarda bir
araya geldi.
Başkan Hastaoğlu, Onbir
Ayın
Sultanı
olan
Ramazan ayında Yıldızeli
ve Gürün ilçesindeki
borsa
üyeleri
ile
düzenlenen iftar programında 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 Yıldızeli
ilçesinde ikincisini Gürün ilçemizde
veriyoruz.
Borsamız
İftarına
katılımlarından
dolayı
Gürün
Kaymakamımız Sayın Reşir Özer Ödemir
ve siz saygıdeğer üyelerimize 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.

BÜLTEN

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2019/2

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 ve yardımlaşmanın
üst seviyeye çıktığını dile getiren Başkan Hastaoğlu,
"Ramazan ayı içerisinde ilçelerde bulunan
üyelerimizle her yıl iftar programında bir araya
geliyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz iftarımızın
üçüncüsü için Suşehri ilçesindeyiz. Kelkit Vadisinde
Akıncılar, Gölova ve Koyulhisar’da bulunan
üyelerimizle birlikte iftar etmenin mutluluğunu
yaşıyoruz. Borsamız İftarına siz saygıdeğer
üyelerimizin katılımları için hepinize ayrı ayrı
teşekkür ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi
bozmasın. Şimdiden yaklaşan Ramazan Bayramınızı
da tebrik ediyorum" 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 konuşuldu.
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SİVAS TİCARET BORSASI İLÇE İFTARLARINA DEVAM EDİYOR
Sivas Ticaret Borsası’nın Ramazan ayında düzenlediği iftar programı etkinliği, Altınyayla ve Kangal İlçesindeki borsa
üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Altınyayla Kaymakamı Halil Dalak, Belediye Başkanı Sinan Akbulut, 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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BORSA YÖNETİCİLERİ ŞARKIŞLA VE GEMEREK İLÇESİNDEKİ ÜYELERLE İFTARDA BULUŞTU
Sivas Ticaret Borsası yöneticileri ile Şarkışla ve Gemerek ilçesinde bulunan borsa üyeleri iftar programında bir
araya geldi.
Sivas Ticaret Borsası'nın geleneksel iftar programına Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Sivas Ticaret Borsası Meclis
Başkanı İhsan Aksoy, Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Meclis Üyeleri ve Gemerek’te bulunan Ticaret
Borsası üyeleri katıldı.
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Şarkışla ve Gemerek ilçesinde gerçekleştirilen iftar yemeğinde konuşan Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir
Hastaoğlu, "Birlik ve beraberliğin yanı sıra paylaşmanın öneminin daha fazla hissedildiği bugünlerde, Şarkışla ve
Gemerek ilçemizde organize ettiğimiz bu iftar programına ev sahipliğini yapıyor olmaktan çok mutluyuz." dedi.
İftar yemeğinin ardından kısa
bir konuşma yapan Başkan
Hastaoğlu, "Sivas Ticaret
Borsası'nın
meclisinden
yönetim kuruluna kadar
bütün
organlarıyla
önceliğimiz
her
zaman
üyelerimiz ve Sivas’ımızdır.
Her yıl geleneksel olarak
gerçekleştirdiğimiz
iftar
programımızı,
Yıldızeli
ilçemizden
başlatarak
Suşehri, Gürün, Altınyayla,
Kangal,
Gemerek
ve
Şarkışla’da devam ettiriyoruz.
Son iftar yemeğimizi Zara
ilçesi ile sonlandıracağız. Her
zaman olduğu gibi bizleri yalnız bırakmayan ve bizleri onurlandıran siz değerli üyelerimize bir kez daha teşekkür
ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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BORSA ZARA İLÇESİNDEKİ ÜYELERLE İFTARDA BİR ARAYA GELDİ
Birlik ve beraberliklerin pekiştiği mübarek ramazan ayı münasebeti ile Sivas Ticaret Borsası’nın geleneksel olarak
düzenlemekte olduğu iftar yemeklerinin sonuncusu Zara ilçesinde yapıldı.
Zara ilçesinde düzenlenen iftar programına; Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, Zara Belediyesi Başkan Vekili Uğur
Gürsoy, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Meclis Üyeleri ve Zara ilçesinde bulunan borsa üyeleri
katıldı.
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, yemek sonrasında yaptığı konuşmasında “İftar sofraları tüm
insanlar arasında kardeşlik ve dostluğun gelişmesine, birliğimizin güçlenmesine vesile olan çok önemli buluşma
mekânlarıdır. Bugün de burada siz değerli üyelerimiz ile iftar programında bir araya gelmekten büyük bir mutluluk
duyuyorum. Mübarek Ramazan ayının tüm İslam âlemine hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Katılımlarınızdan
dolayı sizlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Zara Kaymakamı Sayın ise; “Ramazanın aslına uygun bir iftar programı vesilesi ile bir araya gelmiş bulunuyoruz.
Programımızı organize eden borsamıza öncelikle teşekkür ediyorum. Bizleri Ramazan ayına kavuşturan Rabbim
inşallah Ramazan Bayramına da kavuştursun. Sadece Sivas merkezde değil de ilçelerimizde de bu tarz
organizasyonlar olması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir” dedi.
İftar yemeğinin sonunda Zara Kaymakamı Sayın ve Borsa yöneticileri, Zara ilçesindeki üyeleri ile sohbet ederek
sorunlarını dinleyip görüş alışverişinde bulundular
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SİVAS TİCARET BORSASI’NDAN GELENEKSEL İFTAR PROGRAMI
Sivas Ticaret Borsası tarafından üyelerine yönelik her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programı basın
mensupları, Hafik ve Ulaş ilçeleri ile il merkezindeki üyelerin yoğun katılımlarıyla gerçekleştirildi.
üzenlenen iftar yemeğine Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Meclis Başkanı
İDhsan Aksoy, Meclis Üyeleri, Basın Mensupları, Borsa Üyeleri ve misafirler katıldı.
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İftar sonrası konuşma yapan Başkan Hastaoğlu," Ticaret Borsamızın çok değerli üyeleri, Basınımızın güzide
temsilcileri ve değerli misafirlerimiz, Sizleri şahsım ve borsamız adına saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.
Borsamızın her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar programlarını tüm ilçelerimizdeki üyelerimizin katılımı ile
tamamladık. Bugün ise Hafik ve Ulaş ilçelerimiz ile Sivas merkezde bulunan üyelerimizde dâhil olmak üzere Siz
değerli konuklarımızla tekrar bir arada
olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Hepinize
davetimize katılımlarınızdan dolayı ayrı ayrı
teşekkür ediyorum. Ramazan ayı, birlik,
beraberlik ve paylaşma ayıdır. Dostların bir
araya gelmesi, kucaklaşmasıdır. İşte biz de
bu mübarek günde bir aile sofrasında
buluştuk. Bu güzel günün getirdiği bereketin
ülkemizin ve İslam Âleminin tamamına
yayılmasını,
bu
bereketin
sadece
sofralarımızda değil kalplerimize de intikal
etmesini temenni ediyorum.
Hepinizin
Ramazan Ayı’nı, önümüzdeki Cuma günü
idrak edeceğimiz Bin Aydan daha hayırlı olan
Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramı’nı
şimdiden kutluyorum “dedi.
İftar programı yapılan dua ile son buldu.
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TURİB KAYIT İŞLEMLERİ SİVAS TİCARET BORSASI’NDA BAŞLADI
Sivas Ticaret Borsası, Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş (TÜRİB) Acentesi olarak hizmet vermeye başladı. Sivas
Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sivas’ta ELÜS işlemleri yapan Lisanslı
Depoculuk firma sahipleri ve yetkilileri ile borsada düzenlenen toplantıda bir araya geldi.
Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, kurucu ortağı olduğu TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS
BORSASI A.Ş. (TÜRİB) ile acentelik sözleşmesi imzalandığını ifade ederek, üreticilerin ve yatırımcıların lisanslı
depolardaki ürünlerini TURİB platformu üzerinden online olarak alım satım işlemleri yapabilmeleri için Borsa’ya
başvuruya davet etti.
Başkan Hastaoğlu konuşmasında şu sözlere yer verdi: “ TÜRİB’in faaliyete geçmesiyle birlikte, Türkiye’deki Ticaret
Borsalarının ELÜS’e ilişkin borsacılık faaliyet yetkisi sona ermiştir. Tüm Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) alım satım
işlemleri sadece TÜRİB bünyesinde yapılacaktır. ELÜS’lerin alım satım işlemleri, yatırımcılar tarafından aracı
olmaksızın doğrudan internet tabanlı bir alım satım sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda Sivas
Ticaret Borsamız TÜRİB ile sözleşme imzalayarak TÜRİB Acentesi olmuştur. TÜRİB platformunda işlem yapacak
olan ürünler ise arpa, buğday, çeltik, fındık, mercimek, mısır, pamuk, soya fasulyesi, zeytin ve benzeri ürünler olup
ürün yelpazesi ileri ki aşamalarda genişletilerek hizmet verecektir. Tüm yatırımcılarımızın TURİB platformu
üzerinden online olarak alım satım yapabilmeleri için gerekli kayıt evrakları ile birlikte Borsamıza başvurmaları
gerekmektedir. Yeni sistemin tüm üretici ve tüccarlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
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BAHAR ŞENLİĞİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sivas Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından, merkeze bağlı Tepeönü
köyünde "Bahar Şenliği" düzenlendi.
İlk olarak düzenlenen Tarım Bahar Şenliği kapsamında, ilimiz genelinde hayvancılığı özendirmek, üreticilerimize
destek olmak amacıyla organize edilen "Buzağı Güzellik Yarışması"nda renkli görüntüler yaşandı. Besiciler, bu yıl
dünyaya gelen "simental" ve "montofon" ırkından buzağılar yarışma için görücüye çıktı. Yarışmada, dereceye giren
buzağıların sahiplerine il protokolü tarafından ödülleri takdim edildi.

Çiftçimizle Beraber Üretip Beraber Pazarlayacağız, Hep Birlikte Kazanacağız
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Törende konuşan Sivas Valisi Salih
Ayhan, "Tarımda birçok proje, el
birliğiyle hayata geçecek. Sivas Teknik
Tarım Hayvancılık ve İnşaat Ticaret
Sanayi Anonim Şirketi (SİVTAŞ) adlı
yeni
bir şirket kurduk. Şirket
bünyesinde; sözleşmeli besicilik, yem
fabrikası, süt işletmesi, damızlık
hayvancılık işletmesi gibi tarımsal
faaliyetlerde bulunacağız. Çiftçimizle
beraber üretip beraber pazarlayacağız,
hep birlikte kazanacağız" dedi.

Sivas'ın bütün topraklarında tarım
yapılmasını istediklerini dile getiren Vali
Ayhan, "Bütün coğrafyamızın hayat
bulmasını istiyoruz. Ekili olmayan hiçbir
alanımız kalmasın, buralarda heyecan ve bereket olsun, hayvanlarımız bu dağlarda otlasın istiyoruz. Sivas'ın can
damarı olan tarımın her zaman yanında olma gayreti içerisindeyiz." diye konuştu.
Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise programın üreticilere ve şehre hayırlı olmasını dileyerek, bu tür organizasyonların
üretimi teşvik etmek açısından çok önemli olduğunu vurguladı.
Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Ekin Biçti, Tuz Hasadı Yaptı
Program kapsamında, yem bitkileri hasadının başlangıcı da yapıldı. Vali Ayhan, Başkan Hilmi Bilgin tırpanla ekin
biçti.
Son olarak Vali Salih Ayhan
ve beraberindekiler, merkez
Tepeönü köyü yakınlarında
bulunan
Fadlum
Tuz
İşletmesinde tuz toplama
sezonunu
açarak
keşan
attılar.
Vali
Ayhan
ve
beraberindekiler
Fadlum
Tuz'a bereketli bir sezon
diledi.
Merkeze bağlı TepeönüArmutlu grup köy yolu
üzerinde
bulunan
Adil
Dalkürek’e ait elma ve karpuz
bahçesini de inceleyerek bilgi
alan Vali Ayhan, meyveciliğe
yönelik
yaptığı
çalışma
nedeniyle Dalkürek’i tebrik
etti.

