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STB’DEN, STRATEJİK PLAN EĞİTİMİ VE İÇ PAYDAŞ ÇALIŞTAYI
Sivas Ticaret Borsası (STB), 2020-2023 yılları stratejik plan hazırlık çalışmaları kapsamında Meclis Üyelerine
yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), oda/borsa akreditasyon sistemi çerçevesinde hizmet kalitesini en üst
noktaya taşımayı hedefleyen Sivas Ticaret Borsası, bu bağlamda sürdürdüğü eğitim çalışmalarına bir yenisini daha
ekledi.
Sivas Ticaret Borsası Meclis Salonu’nda düzenlenen Stratejik Plan Eğitimi ve İç Paydaş Çalıştayı’nda, Başdenetçi ve
Eğitmen Mehmet Besleme tarafından katılımcılara, TOBB-Oda/Borsa Akreditasyonu kapsamında Stratejik Planlama
çalışmaları hakkında detaylı bilgiler verildi.
‘Stratejik Planlama, Swot Analizi, Maliyetlendirme, İzleme ve Değerlendirme konuları hakkında sunum yapan
Başdenetçi Besleme, küresel rekabetin hüküm sürdüğü iş dünyasında işletmelerin ve kuruluşların stratejilerini
hazırlamalarının yaşamsal önem taşıdığına dikkat çekti.
Stratejik planlama araçları hakkında örnekleriyle birlikte açıklamalarda bulunan Başdenetçi Besleme, ayrıca,
Mevcut Durum Analizi, Paydaş Analizi, İç Çevre Analizi, Dış Çevre Analizi gibi konularda da uygulamalı anlatımlarda
bulundu.
Düzenlenen Stratejik Planlama Eğitimi ve İç Paydaş Çalıştayı’na Sivas Ticaret Borsası Meclis Başkanı İhsan Aksoy,
Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Meclis Üyeleri ve Genel Sekreter Sema Görcün katılım gösterdi.
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SORGUN TSO’DAN SİVAS TB’YE ZİYARET
Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan ve beraberindeki heyet bölgesel ekonomik iş
birliği ve kıyaslama çalışması yapmak üzere Sivas’a geldi. Sorgun TSO Başkanı Arslan’a Sivas ziyaretinde, Yönetim
Kurulu Üyeleri Ömer Samaroz, Kadir Kılıç, Hüseyin Çekerek, Celalettin Tekin, Genel Sekreter Sami Erdoğan ile
Yozgat Oda ve Borsalar Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kara eşlik etti..
Ziyarete ev sahipliği yapan Sivas Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir
Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet
Tarık Günhan ve Genel Sekreter Sema
Görcün ile samimi bir ortamda karşılıklı
olarak ticari ve ekonomik değerlendirmeler
yapıldı. Her iki ilin yatırım alanları karşılıklı
olarak değerlendirildi. Sivas ve Sorgun
arasındaki tarihi bağların yeniden ve daha
güçlü olarak kurulması ve bölgesel
ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi için
benzer çalışma ziyaretlerinin arttırılması
gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı.
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STB YÖNETİMİNDEN TARIM KREDİ KOOPERATİFİ BÖLGE MÜDÜRÜ ALTUNOK’A ZİYARET
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas
Bölge Müdürü Mustafa Altunok’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan
Abdulkadir Hastaoğlu, Tarım Kredi Kooperatiflerinin çalışmalarını yakından takip ettiğini, Tarım Kredi
Kooperatiflerinin çiftçiler için çok önemli bir kurum olduğunu ifade etti.
Sivas ve İlçelerinde tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi için karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Tarım
Kredi Kooperatifleri Sivas Bölge Müdürü Mustafa Altunok, geçmiş yıllarda Sivas’ta Bölge Müdür Yardımcısı olarak
görev yaptığını belirtti. Tarım Kredi Kooperatiflerinin Sivas çiftçisi ile içi içe çalıştığına vurgu yaptı.
Çiftçilerin ürünlerini büyük emekler sarf ederek
ürettiğini belirten Başkan Hastaoğlu, "Tarım
üreticisinin Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla
desteklenmesi ülkenin gelişimi için önemlidir. Üreticiye
verilen destek aynı zamanda üretim yapan
çiftçilerimizin köyden kente göçünün önüne
geçmektedir. Bu sebeple borsamız üyesi olan siz
kıymetli kooperatiflerimiz başta olmak üzere tüm
tarımsal kurum ve derneklerimize önemli görevler
düşmektedir. Tarıma katkılarınızdan dolayı sizlerin
nezdinde kurumunuzu kutluyor, yeni görevinizde
başarılar diliyorum" diye konuştu.
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CUMHURİYET BAŞSAVCISI UĞURLU’DAN BORSAYA ZİYARET
Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’na iade-i ziyarette
bulundu.
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu tarafından karşılanan Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu,
Başkan Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir süre sohbet etti.
Sivas Ticaret Borsası’nın çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Hastaoğlu; “Şehrimize ve tüccarımıza akredite
borsa olarak, kaliteli ve en iyi şekilde hizmet vermek için çalışıyoruz. Ticaret Borsası olarak her zaman
kurumlarımızla işbirliği içerisinde faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. İade-i ziyaretlerinden dolayı Sayın Başsavcıma
teşekkür ediyorum” dedi.
Zaman buldukça iade-i ziyaretlere devam ettiğini, bu kapsamda Sivas Ticaret Borsası’nı da ziyaret ettiğini ifade eden
Sivas Cumhuriyet Başsavcı Uğurlu, Sivas’ın tarım ve hayvancılığının gelişmesine katkı sağlayan ve tüccara güzel
hizmetlerde bulunan Başkan Hastaoğlu’na teşekkür etti.
Sivas’ın güzel bir şehir olduğunu, tarım ve hayvancılık yönü gelişmiş, kültürel ve tarihi zenginlikleri olan Sivas’ta
görev yapmaktan mutlu olduğunu dile getiren Başsavcı Uğurlu, “Cumhuriyet Başsavcılığı olarak resmi kurumlarla ve
sivil toplum örgütleriyle her zaman işbirliği içerisinde olacağız. Misafirperverliğiniz için teşekkür ediyor,
çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.
Başkan Hastaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu’ya ziyaretinin anısına Sivas’a özgü el yapımı ürünler hediye
etti.
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SİVAS VE YOZGAT ARASINDA KARDEŞ BORSA’ PROTOKOLÜ İMZALANDI
Sivas Ticaret Borsası ve Yozgat Ticaret Borsası arasında, ikili iş birliğini artırmak, ortak proje ve faaliyetlerde
bulunmak amacıyla “Kardeş Borsa Protokolü” imzalandı.
Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, Meclis Başkanı Medeni Akyol, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yozgat
Odalar ve Borsalar Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kara ve Genel Sekreter Nazif Gençarslan’dan oluşan
heyet, Sivas Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Meclis Başkanı İhsan
Aksoy, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreter Sema Görcün tarafından karşılanan Yozgat Ticaret Borsası
temsilcilerine Sivas ekonomisi ve Borsanın projeleri hakkında bilgiler verildi.
Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, protokolün hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak; “Sivas
Ticaret Borsası Başkanı ve Yönetimine, bizi bu kardeşlik
ünvanına kavuşturdukları için Yönetim ve Meclisim adına
şükranlarımı sunuyorum. Bu nazik davetlerinden dolayı
hepsine çok teşekkür ediyorum. Anadolu coğrafyasında
komsu ilimiz Sivas’la birlikte kardeşlik ünvanına
kavuşmamız bizi son derece mutlu etmiştir. Bundan
sonraki çalışmalarımızda birlik ve beraberlik içerisinde
bir araya gelerek sosyal faaliyetlerde bulunarak
kardeşliğimizi sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz.
Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Sivas bizim komşu ilimiz.
Bütün Sivaslılara, bütün üyelerine camiamız adına
kapımız sonuna kadar açıktır. Bizi çok güzel ağırladılar.
Sivas’ın köftesini ve yaprak dönerini de tatmış olduk.
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Çokta büyük keyif aldık. Kendilerine teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum” dedi.
Sivas Ticaret Borsası
Başkanı
Abdulkadir
Hastaoğlu ise bu sürecin
ilerleyen
aşamalarda
daha da güçleneceğini
ve birçok projede ortak
hareket
ederek
birliktelik
oluşturacaklarını beyan
ederek;”
Öncelikle
Meclis
Başkanımıza,
Yönetim
Kurulu
Başkanımıza ve diğer
yönetim
kurulundaki
arkadaşlarımıza
Sivas’ımıza borsamıza
hoş geldiniz diyorum.
Kendilerine
nazik
ziyaretlerinden dolayı
teşekkür ediyorum. Bugün Sivas ve Yozgat adına güzel bir gün. Her iki borsamız camiada, aynı çatı altında
çalışıyoruz. Bizde bugün bunu resmiyete dökerek taçlandırdık. Birbirimizi kardeş borsa ilan ettik. Bundan sonraki
yapacağımız bütün aktivitelerde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin çalışmalarında borsacılık anlamında birlikte
işbirliği içerisinde olacağız. Kardeşliğimizi pekiştireceğiz. Her iki borsamıza da hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini
kullandı.
Sivas ve Yozgat Ticaret Borsası arasında imzalanan kardeş borsa protokolü ile; İki borsa arasında iletişimi
güçlendirmek ve sürekliliği artırmak, Hizmet standartlarını yükseltilmesine katkı sağlayacak faaliyetler yürütmek,
Ortak toplantılar gerçekleştirmek, Ortak organizasyonlar tertiplemek, Ortak çalışmalar ile daha etkin ve nitelikli
projeler üretmek, Sosyal ve Kültürel faaliyetlerde işbirliği yaparak borsaların sosyal kalkınmaya olan katkısını
artırmak, Bu ortaklığın bölgede bulunan diğer borsa ve odalara örnek olmasını sağlamak amaçlanmaktadır.
Ziyaret, Sivas ve Yozgat Ticaret Borsası Başkanlarının günün anısına birbirlerine hediye takdim etmeleriyle sona
erdi.
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SİVAS STK’LARINDAN BARIŞ PINARINA ORTAK DESTEK AÇIKLAMASI
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki bölgelere düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek için ilimizde yer
alan Oda/Borsa ve sivil toplum kuruluşları ortak bir bildiri yayınladı.
Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen basın açıklamasında Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir
Hastaoğlu, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Cengiz Akpolat, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Esnaf
Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, MEMUR-SEN Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz, KAMU-SEN Şube Başkanı İlker
Çelikus ve Türkiye Emekliler Derneği Şube Başkanı Ziyaaddin Yılmaz katılım sağladı. Açıklama aynı zamanda 81 ilde
eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Basın açıklamasını grup adına konuşan Sivas TSO Başkan Vekili Cengiz Akpolat şu
ifadeleri kullandı: “Türkiye, 9 Ekim 2019’da Suriye sınırı üzerinde “Barış Pınarı” adı verilen sınır ötesi harekat
başlatmıştır. Amaç, hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit
oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır.
‘MEŞRU MÜDAFAA HAKKI ÇERÇEVESİNDE BAŞLADI’
Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve
zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler devletimizin aldığı bu
kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış
Pınarı Harekatı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM
Sözleşmesi’nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır.
‘ÜLKE GÜVENLİĞİMİZE AÇIK TEHDİT OLUŞTURUYOR’
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Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine
ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir.
Dolayısıyla bu harekâat, meşrudur ve
uluslararası hukuka uygundur. Ülkemiz
özellikle Fırat’ın doğusunda sınırın ötesinde
konuşlu terör örgütü unsurlarınca, son iki
yılda yüzün üzerinde taciz ve hasmane eyleme
maruz kalmıştır. Bu terör örgütleri, Suriye
içinde ve Suriyelilere yönelik de saldırılar
düzenlemektedir. Suriye’deki yerel halkın da
terör örgütlerinin giderek artan insan hakkı
ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve zulmüne karşı
şikâyetleri ve tepkileri sürekli artmaktadır.
Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki;
masum insanları katleden ve ülkemizin
güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez.
‘BİZİM TARAFIMIZ HUZUR, BARIŞ, KARDEŞLİKTİR’
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve
destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına
azami dikkat gösterilmektedir. Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı harekatlarında da gösterdik.
Önceden terörün hâkim olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur geldi. Yurtlarını terk etmek zorunda
kalmış Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin hazırlamış olduk. Türkiye’nin elinden gelen tüm imkânlarını bu
bölgeler için nasıl seferber ettiğini de tüm dünya kamuoyu gördü. Çünkü biz inanıyoruz ki, gönül dünyasını ve
insanları imar edemeyenler, yeryüzünü imar edemezler. Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç
olmadık, olmayacağız. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir.
‘TÜRK MİLLETİ EN GÜZEL CEVABI VERECEKTİR’
Türkiye’nin terörle mücadeleye dönük çabaları, etnik ve dini temizlik de dâhil olmak üzere, insanlığa karşı işlenen
suç niteliğindeki PKK/PYD/YPG ve DEAŞ eylemleri nedeniyle yerlerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşlerinin
önünü açacak, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına da katkıda bulunacaktır. Bu nedenle
Türkiye’nin başlattığı her harekat, Suriyeli göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk tarafından
desteklenmektedir. Tüm bu gerçekler ışığında, uluslararası camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel
insan haklarını bu bölgede hâkim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye
davet ediyoruz. Son olarak, şunu da herkesin bilmesini istiyoruz. Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen
tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumu, bir ve beraber olarak en güzel cevabı verecektir.
‘BU BÖLGEDE YAŞAYANLAR BİZİM KARDEŞİMİZDİR’
Türkiye’nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin
yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete
uğratacağına olan inancımız tamdır.” ifadelerine yer verildi.
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ANTALYA YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI KAPILARI AÇTI
Antalya Ticaret Borsasınca (ATB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle bu yıl 10'uncusu düzenlenen
Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) açıldı. 164 oda ve borsa, 18 kalkınma ajansı, 647 kurum ve firmanın yer aldığı fuarla,
81 ilin tamamını kapsayan ve tamamen yöreye ait olan ürünleri tek çatı altında toplayan fuara Sivas'ın yöresel ve
tescilli ürünlerini tanıtmak için Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ve Sivas Ticaret Borsası da katıldı.
Açılış programına Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, TOBB Genel Başkanı M. Rifat
Hisarciklioglu, Sivas TSO Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Eken, Sivas Ticaret Borsası Başkanı
Abdulkadir Hastaoğlu, odaların yönetim kurulu ve
meclis üyeleri katıldı.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ANFAŞ Fuar
Merkezi'ndeki
fuarın
açılışında
yaptığı
konuşmada, 10 yıl önce sadece 40 ilin katıldığı, 24
bin kişinin ziyaret ettiği YÖREX'in bugün 81 ilin
tamamını kapsayan, ziyaretçi sayısı 200 bini
geçen dev bir ulusal organizasyona dönüştüğünü
söyledi.
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YÖREX'in artık Türkiye'nin vitrini
olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, burada
ülkenin tüm renklerinin bir araya
geldiğini ifade etti. Doğusundan, batısına,
kuzeyinden güneyine tüm Türkiye'nin
fuarda
buluştuğunu
dile
getiren
Hisarcıklıoğlu, "Eğer coğrafi işaretler
bugün
bu
kadar
biliniyor
ve
önemseniyorsa, bunda odalarımızın,
borsalarımızın ve en başta da
kadınlarımızın payı çok büyük. Son 10
yılda coğrafi işaretli ürünlerin yüzde
40'ını, odalarımız ve borsalarımız tescil
ettirdi. Onlar tarafından tescil edilen
ürün sayısı 150'yi geçti." dedi.

Sivas TSO ve Ticaret Borsası standına
çok sayıda Sivaslı ve Oda/Borsa başkanı ziyarete gelirken Sanatçı hemşehrimiz Enver Merallı’da standa gelerek
sohbet etti.
Standları ziyaret eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sivas TSO standına gelerek
Eken ve Hastaoğlu ile sohbet etti.
Ziyarette Kangal Köpeğini seven Hisarcıklıoğlu, ızgara başına geçerek Sivas Köftesi pişirdi. Sivas TSO Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Hisarcıklıoğlu’na
yöresel ürünlerden oluşan hediye takdim etti.
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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA MESAJI

TOBB Vergi Komisyonu Başkanı ve Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu,
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.
Başkan Abdulkadir Hastaoğlu, Cumhuriyet’in ilanının 96’ıncı yıldönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada “Kanla,
canla kurulan ve Cumhuriyet ile taçlandırılan bu ülkeye yapılabilecek en büyük hizmet, çok çalışmak ve yeni eserler
kazandırmaktır” dedi.
Kurtuluş Savaşımız dönemindeki ruhun bugün de dimdik ayakta olduğunu dile getiren Başkan Hastaoğlu, “Bu aziz
millete önce bağımsızlığı, ardından da Cumhuriyet’i armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları
başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimize ve şanlı gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevimiz onların bize
bıraktığı bu vatanı ebediyen korumak ve kollamak, bu ülkenin daha müreffeh olması için de çok çalışmaktır.” dedi.
Topraklarında esir yaşamayı kabul etmeyen milletimizin, bu bilinç ve kararlılıkla, donanım ve imkân bakımından
kendinden kat kat üstün olan güçlerle karşı karşıya gelmekten korkmadığını vurgulayan Başkan Hastaoğlu, "Bu
millet sarsılmaz imanıyla, vatanı için canını feda ederek öz yurdunda düşmana karşı tüm dünyayı kendine hayran
bırakacak bir zafere imza atmıştır. Kurtuluş Savaşı'ndaki başarısıyla ismini bir kez daha tarihe altın harflerle
yazdırmayı başarmıştır. Milletimiz ve onun bağrından çıkan kahraman askerleri, dün nasıl ki Anadolu'da ülkesine,
milletine ve vatan topraklarına karşı yönelen tehditleri bertaraf ettiyse, bugün Kuzey Suriye'ye düzenlediğimiz
'Barış Pınarı Harekatı' ile aynı şekilde her tür tehlikeyi ve tehdidi yok edebilecek güç ve kararlılıkta olduğunu
gösterdi" ifadelerini kullandı.
En önemlisi 96 yıl önce İstiklal Harbi'ni zafere taşıyan, Cumhuriyetimize can veren ruhun bugün de dimdik ayakta
olduğunun altını çizen Başkan Hastaoğlu; Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş
şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yâd ediyor, Cumhuriyet Bayramımızı en kalbi duygularımla
kutluyorum.” dedi.
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SİVAS'TA YEM FABRİKASI İLE SÜT İŞLEME TESİSİNİN TEMELİ ATILDI
Sivas Belediyesi ve İl Özel İdaresi ortaklığında kurulan SİVTAŞ AŞ tarafından "Cumhuriyet'in 100. yılında 100
fabrika" sloganıyla yem fabrikası ile süt işleme tesisinin temeli atıldı - Vali Salih Ayhan: - "Nasıl savunma sanayi milli
ise eğitimimiz milli
Sivas Belediyesi ve İl Özel İdaresi ortaklığında kurulan SİVTAŞ AŞ tarafından yaptırılacak yem fabrikası ile süt
işleme tesisinin temeli törenle atıldı.
Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen temel atma töreninde konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Cumhuriyet'in
100. yılına doğru "100 Üretim ve İstihdam Kapısı" hedefiyle iki fabrikanın temelini attıklarını söyledi.
SİVTAŞ'ın özel sektöre rakip olmayacağını belirten Ayhan, "Bir ticari anlayışımız yok. Zarar etmeyeceğiz, kar
edeceğiz ama karı mutlak suretle Sivas'ın ekonomisine, tarımına ve çiftçisine dönüştürecek bir mekanizma
kuracağız." dedi.
Ayhan, SİVTAŞ AŞ'nin özel sektörün alanını daraltan bir anlayışla değil, piyasayı regüle eden, tarımsal üretimde
katalizör etkisi görecek bir anlayışla kurgulandığını vurgulayarak, "Nasıl savunma sanayi milli ise eğitimimiz milli
ise tarımda da bir millileşme yapmamız gerekmektedir. Dolayısıyla üretim öncesinde ve sonrasında milletimize
güvence verecek bir mekanizma kurmamız gerekiyor. Bunu da kurduk, inşallah devam ettireceğiz." diye konuştu.
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BAŞKAN HASTAOĞLU’NDAN UYGULAMALI KUZU ETİ WORKSHOP
Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerine Et Teknolojisi ve Marinasyon dersi
kapsamında Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu tarafından uygulamalı olarak kuzu eti tanıtım
gösterisi gerçekleştirildi.
Sivas’ta kasaplık mesleğinde uzun yıllardır faaliyet gösteren bir et işletmesinin sahibi olan ve bu alanda birçok usta
yetiştiren Başkan Hastaoğlu, öğrencilere kuzu etinin özellikleri, önemi, sınıflandırılması, parçalanması ve kuzu
etinden yapılan yemekler hakkında bilgi verdi.
Başkan Hastaoğlu, kuzu eti parçalaması sırasında son yıllarda trend olan Nusret gibi artistlik hareketlerden ve et
kesim sırasında her parçasını ayrı değerlendirerek israftan kaçınmak gerektiğinin altını çizdi.
Bir bütün gövde kuzu etini öğrencilerle birlikte uygulamalı olarak parçalayan Sivas Ticaret Borsası Başkanı
Abdulkadir Hastaoğlu, öğrencilerle birlikte bir araya gelmekten, tecrübelerini aktarmaktan ve Turizm Fakültesi ile iş
birliği yapmaktan keyif aldığını ifade ederek fakülte yönetimine teşekkür etti.
Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Koç ve ekibi de bu daveti kabul ederek geldiği ve öğrencilere böylesine
faydalı bir etkinliğe katılım sağladığı için Başkan Hastaoğlu’na teşekkür etti.
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BAŞKAN HASTAOĞLU, 10 KASIM DOLAYISIYLA MESAJ YAYINLADI
TOBB Vergi Komisyonu Başkanı ve Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, 10 Kasım
Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Mesajında “Aramızdan ayrılışının
81’inci yılında Cumhuriyetimizin
kurucusu Büyük Önder Mustafa
Kemal Atatürk’ü sevgi, saygı, özlem
ve rahmetle anıyorum” diyen
Başkan Abdulkadir Hastaoğlu,
"Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının
81’nci ölüm yıl dönümündeyiz.
Ülkemizin nasıl zorlu bir mücadele
sonucunda kurulduğunu çok iyi
biliyoruz. Yıkım süreçlerinden
çıkmak ciddi bir yetenek ve zeka
ister.
Başkomutanlığı
savaş
meydanlarında kazanmış ve bu
ülkeyi başarılı bir şekilde yükselen
bir devlete dönüştüren iradeye
liderlik
etmiş
bir
isimden
bahsediyoruz. Ülkemiz yine kuruluş
mücadelesinde olduğu gibi Milli
Mücadele ruhuna ihtiyaç duyuyor.
O
büyük
liderin
azim
ve
kararlılığına
ihtiyacımız
her
zamankinden daha büyük. Bu
büyük ülke için, bu güzel ülkemizin
şanlı
bayrağının
gölgesinde
kahramanlık mücadelesi verme
azmine her Türk vatandaşı sahiptir.
Ülkemizin bekası için mücadele
etmiş, hayatını feda etmiş ve bu
uğurda mücadele etmiş başta Gazi
Mustafa Kemal Atatürk olmak
üzere tüm şehit ve gazilerimizi unutmamalıyız. Ülkemizin kurucusu ilk Cumhurbaşkanımız ve ilelebet
Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu topraklar için mücadele etmiş gazilerimizi
ve canını ortaya koymuş şehitlerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum" dedi.
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TARIM KREDİ KOOPERATİFİ SİVAS BÖLGE MÜDÜRÜ ALTUNOK’DAN BAŞKAN HASTAOĞLU’NA ZİYARET
Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas Bölge Müdürü Mustafa Altunok, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir
Hastaoğlu’na iade-i ziyarette bulundu. Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Abdulkadir Hastaoğlu, Tarım
Kredi Kooperatiflerinin çalışmalarını yakından takip ettiğini, Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçiler için çok önemli
bir kurum olduğunu ifade etti.
Sivas ve İlçelerinde tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi için karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Tarım
Kredi Kooperatifleri Sivas Bölge Müdürü Mustafa Altunok, Sivas Ticaret Borsası tarafından yapılacak olan tarımsal
projelere her türlü katkı ve desteğe hazır olduklarına vurgu yaptı.
Tarım Kredi Kooperatiflerinin aynı zamanda borsanın da üyesi olduğunu belirten Başkan Hastaoğlu, "Tarım
üreticisinin desteklenmesi ülkenin gelişimi için önemlidir. Üreticiye verilen destek aynı zamanda yeni neslin sağlıklı
beslenmesine verilen destektir. Bu sebeple siz kıymetli kooperatiflerimize önemli görevler düşmektedir. Tarıma
katkılarınızdan dolayı sizlerin nezdinde kurumunuzu kutluyor, yeni görevinizde başarılar diliyorum. Sivas’ta ve
İlçelerimizde tarımın gelişmesi için her türlü projede birlikte çalışacağız" diye konuştu.
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SÜT SOĞUTMA TANKI DAĞITIM TÖRENİ DÜZENLENDİ
Sivas Valiliği öncülüğünde Sivas İl Özel İdaresinin katkıları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleri ile hayata
geçen projede toplam 50 adet süt tankı dağıtıldı.
Sivas İl Özel İdaresi Asfalt Plent Tesisleri'nde gerçekleşen programa Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin,
İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet
Nebi Kaya, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ile il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Programda bir konuşma yapan Vali Ayhan, 'Üreten Çiftçi Gelişen Sivas' tarım ve hayvancılık seferberliği kapsamında
Cumhuriyetimizin kuruluşun 96'ncı yılında SİVTAŞ Yem Fabrikası ile Süt Toplama ve İşleme Tesisi'nin temelini
attıklarını söyledi.
Çiftçiler için süt üretiminin en riskli grupta olduğunu belirten Vali Ayhan, "Günlük olması, dayanıklılık ve nakliye
gibi birçok faktörün süt üreticisinin karşılaştığı temel sorunların başında geldiğini görüyoruz. Hijyenik şartlarda süt
üretilmesi, işletme içinde soğutulması, değer fiyattan sanayiye satılması, üretilen sütün kayıt altına alınarak
sektörün gelişmesine olumlu katkı sağlamak ve üreticinin daha yüksek gelir elde etmesi için, hazırlanan Süt
Sığırcılığında Süt Üretimini Geliştirme ve Kalitesini İyileştirme Projesi'ni uyguluyoruz. Sivas İl Özel İdaresi
tarafından finanse edilmiş proje ile 30 farklı işletmeye 300 litre, 20 farklı işletmeye 500 litre süt soğutma tankı
dağıtımı gerçekleştireceğiz. Bu ekipmanlar sayesinde süt ürünlerinin kalitesinin artırılmasını, teknolojik
gelişmelerin üretime yansıtılmasını ve kırsal kalkınmayı sağlayarak, göçün durdurulmasını hedefliyoruz. Sivas'taki
her bir vatandaşımızın geleceği için hayal kurmaya ve bu hayalleri önce hedeflere sonra da gerçeğe dönüştürmeye
devam edeceğiz. Sivas için hedeflerimiz var, bu hedeflere ulaşma konusunda çiftçi ve üreticilerimizden destek
bekliyoruz. Süt üretimini geliştirmek ve sütün kalitesini iyileştirmek amacıyla gerçekleştirilen projede emeği geçen
herkesi tebrik ediyorum." diye konuştu.

17

BÜLTEN

EKİM-KASIM-ARALIK 2019/4

2020 - 2023 YILI STRATEJİK PLAN BORSA MECLİSİNDE ONAYLANDI
Sivas Ticaret Borsası Meclis Üyeleri 2019 yılının son Meclis Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Meclis Başkanı İhsan Aksoy
Başkanlığında gerçekleştirilen Meclis Toplantısı’nda Sivas Ticaret Borsası’nın gelecek 4 yılına yön verecek olan
2020-2023 yılı Stratejik Planı onaylandı.
Toplantıda Stratejik Plan hakkında Meclis Üyelerine bilgi veren Kimya Yüksek Mühendisi Baş Denetçi ve Eğitmen
Mehmet Besleme;“Vizyon, misyon ve değerler başta olmak üzere Sivas’ta gıda, tarım, hayvancılık, ekonomik yapı,
üyelere hizmet ve bütçeyi göz önüne alarak Sivas Ticaret Borsası’nın gelecek 4 yılında gerçekleştirilmesi beklenen
ana amaçlarını oluşturduk. Sivas’ın ekonomik potansiyelini geliştirmek, İyi uygulamaların sayısını artırarak üyelere
hizmeti en üst düzeyde gerçekleştirmek, doğru, uygulanabilir, kalıcı planlar yaparak Sivas Ticaret Borsası’nı örnek
gösterilen borsa haline getirmek için bu amaçlara ait hedef ve stratejileri de alt başlıklar halinde değerlendirerek
planımızı tamamladık ” dedi.
Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas Ticaret Borsası’nın adeta yol haritası
olarak işlev görecek olması nedeniyle Stratejik Planı çok önemsediklerini belirtti. Başkan Hastaoğlu;”Sivas Ticaret
Borsası kuruluşundan bu yana ilimizin ve bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında aktif rol üstlenen bir
kurumdur. Borsamız akredite olarak daha da güçlenmiş, Sivas tarım ve hayvancılığı başta olmak üzere ilimizin
ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için, üyelerimizin ihtiyaçlarını anlamayı ve bu ihtiyaçları en
uygun şekilde karşılamayı temel alarak 4 yıllık Stratejik Planımızı hazırladık. İnanıyoruz ki Sivas Ticaret Borsamızın
2020 - 2023 Stratejik Planı vizyonumuza ulaşmamızda en önemli rehberimiz olacaktır. Raporun hazırlanmasında
öncelikle üyelerimizin ardından da kamu kurum ve kuruluşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve diğer
paydaşlarımızın katkıları bulunmaktadır. Bu raporda emeği geçen TOBB Akreditasyon Kuruluna, Borsamız Yönetim
Kuruluna, çalışanlarımıza, danışmanlarımıza, paydaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim”
ifadelerini kullandı.
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CANLI HAYVAN PAZARI VE OT BORSASI'NDA İLK KAZMALAR VURULDU
İlimizin hayvancılığına çok önemli katkı sağlayacak olan 'Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası'nda ilk kazmalar
vuruldu. Ulaş Kovalı mevkiinde yakın zamanda temeli atılacak projenin temel kazısı, İl Özel İdaresi tarafından
başlatıldı.
Temel atma töreni öncesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Vali Salih Ayhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
Mehmet Nebi Kaya ve teknik personelden bilgi aldı. İnceleme gezisine Belediye Başkanı Hilmi bilgin, Devlet Su İşleri
19. Bölge Müdürü İsmail Kaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Tarım Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
Sivas İl Koordinatörü Muhammet Ali Genç ile Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu katıldı.
20 Milyon TL’ye Dev Tesis
Vali Salih Ayhan, projenin sosyal, toplumsal ve ekonomik boyutuna dikkat çekerek, "Sivas'ın tarım ve hayvancılık
potansiyeline olan inancımızla, 20 milyon ₺ bütçe ile ilimize dev bir tesis daha kazandırıyoruz. Bu tesis,
çiftçilerimize, besicilerimize güç verecektir" dedi.
‘Küçük Dokunuşlarla Büyük Neticeler Alacağız’
Sivas’ın Tarım ve hayvancılık alanında şehrin önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Vali Ayhan, ilimize
ivme kazandırmak ve küçük dokunuşlarla büyük neticeler almak için çiftçilere yönelik büyük projeler yaptıklarını
söyledi.
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Vali Ayhan, “Sivas Belediyesi, İl Özel İdaresi, İl
Tarım ve Orman Müdürlüğü, DAP, Ticaret
Borsası ve diğer kurumlarımızın destekleri ile
tesisimizin yakında zamanda temeli atılacak,
hızlı bir şekilde inşa olacak inşallah. Burası tek
merkez olacak, aynı zamanda Şarkışla hayvan
pazarı ile birbirlerine güç verecekler. Bu güzel
tesis şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise “Bu bölgeye
tarım ve hayvancılık kompleksini inşa edeceğiz.
Bizim amacımız üretene ve istihdama destek
olmaktır. Sayın valimizin öncülüğünde, il özel
idaremiz, belediyemiz ve ticaret borsasının
ortaklaşa hayata geçireceği bu proje güç
birliğinin de bir göstergesidir. Projeye emek harcayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
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BAŞKAN HASTAOĞLU, TÜRİB ARACILIK SİSTEMİ İSTİŞARE TOPLANTISI’NA KATILDI
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafında düzenlenen
Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Aracılık Sistemi İstişare Toplantısına katıldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen Aracılık
Sistemi İstişare Toplantısında, TOBB’a bağlı ticaret borsalarının başkanları ile ürün ihtisas borsasına ilişkin
bilgilendirme ve değerlendirmede bulunuldu.
Toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Hastaoğlu; “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ev sahipliğinde
Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Olağan Genel Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen Aracılık Sistemi
İstişare Toplantısı’na Sivas Ticaret Borsası olarak katılım sağladık. TOBB Başkanı sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
başkanlığında, TOBB’a bağlı 113 Ticaret Borsasının Başkanları ile yetkili personelinin katıldığı toplantıda Ürün
İhtisas Borsasına ilişkin bilgilendirme ve değerlendirmelerde bulunuldu.” dedi.

Ticaret Bakanlığı
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gözetiminde geçen yıl Borsa İstanbul, TOBB, SPK, TMO, kamu bankaları ve Borsaların ortaklığıyla Türkiye Ürün
İhtisas Borsasının kurulduğunu belirten Başkan Hastaoğlu;” Elektronik ürün alım satımlarında yeni bir sisteme
geçildi. Elektronik ürün senetlerinin alım ve satımı artık sadece Türkiye Ürün İhtisas Borsası üzerinden yapılıyor.
Çiftçimiz ve tüccarımız buğday, mısır, arpa gibi hububatlar başta olmak üzere tarımsal ürünlerinin işlemlerini çok
rahat şekilde TURİB üzerinden online olarak yapabiliyor. Çiftçimiz ve Tüccarımız TURİB Acentesi olan borsamıza
istenen evraklarla birlikte gelerek TURİB kayıtlarını gerçekleştirebilirler. TURİB kaydı olan çiftçilerimiz ve
tüccarlarımız ürünlerini sağlıklı ortamlarda ve altyapısı olan lisanslı depolarda muhafaza ederek Ürün İhtisas
Borsası üzerinden de satışını gerçekleştirebilecekler. ” şeklinde konuştu.

BAŞKAN HASTAOĞLU, TÜRİB ARACILIK SİSTEMİ İSTİŞARE TOPLANTISI’NA KATILDI
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafında düzenlenen
Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Aracılık Sistemi İstişare Toplantısına katıldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen Aracılık
Sistemi İstişare Toplantısında, TOBB’a bağlı ticaret borsalarının başkanları ile ürün ihtisas borsasına ilişkin
bilgilendirme ve değerlendirmede bulunuldu.
Toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Hastaoğlu; “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ev sahipliğinde
Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Olağan Genel Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen Aracılık Sistemi
İstişare Toplantısı’na Sivas Ticaret Borsası olarak katılım sağladık. TOBB Başkanı sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
başkanlığında, TOBB’a bağlı 113 Ticaret Borsasının Başkanları ile yetkili personelinin katıldığı toplantıda Ürün
İhtisas Borsasına ilişkin bilgilendirme ve değerlendirmelerde bulunuldu.” dedi.
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Ticaret Bakanlığı gözetiminde geçen yıl Borsa İstanbul, TOBB, SPK, TMO, kamu bankaları ve Borsaların ortaklığıyla
Türkiye Ürün İhtisas Borsasının kurulduğunu belirten Başkan Hastaoğlu;” Elektronik ürün alım satımlarında yeni
bir sisteme geçildi. Elektronik ürün senetlerinin alım ve satımı artık sadece Türkiye Ürün İhtisas Borsası üzerinden
yapılıyor. Çiftçimiz ve tüccarımız buğday, mısır, arpa gibi hububatlar başta olmak üzere tarımsal ürünlerinin
işlemlerini çok rahat şekilde TURİB üzerinden online olarak yapabiliyor. Çiftçimiz ve Tüccarımız TURİB Acentesi
olan borsamıza istenen evraklarla birlikte gelerek TURİB kayıtlarını gerçekleştirebilirler” şeklinde konuştu.

SİVAS DEFTERDARLIĞI’NDAN BORSAYA E-ARŞİV VE E-FATURA BİLGİLENDİRME ZİYARETİ
Sivas’ta 19 Ekim 2019 tarih ve 30923 sayılı resmi gazete yayımlanan 509 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu’nun genel
tebliği ile yapılan değişikler ve yenilikler hakkında Sivas Defterdarlığı tarafından Ticaret Borsası, Ticaret Odası,
Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarına bilgilendirme ziyaretleri devam ediyor.
Sivas Defterdarı Mustafa Yumuşak, Site Vergi Dairesi Müdürü İsmet Karagöz, Kale Vergi Dairesi Müdürü Durmuş Ali
Darıcı ve Gelir Müdürü Salih Özcandar, TOBB Vergi Komisyonu Başkanı ve Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ile Yönetim Kurulu Üyelerine 509 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu’nda yapılan
değişiklikler ve yeniliklere dair bilgilendirmede bulundu.
Sivas Defterdarı Mustafa Yumuşak yaptığı açıklamada, 19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile mevcut uygulamalara (E-Fatura, E-Arşiv Fatura, Eİrsaliye, E- Defter, E-Serbest Makbuzu, E-Müstahsil Makbuzu ve E- Bilet) ek olarak başka e-belgelerin de (E-Sigorta
Belgesi, E-Gider Pusulası, E- Dekont ve E-Döviz Alım Satım Belgesi) uygulamaya alınmasının sağlandığını ve var olan
uygulamaların da kapsamının genişletildiğini belirtti.
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Sivas Defterdarı ve Vergi Dairesi Müdürlerinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan
Abdulkadir Hastaoğlu ise borsa üyeleri ve tüccarlara çeşitli uyarılarda bulunarak: "E-Fatura uygulamasına geçme
zorunluluğu bulunan iş insanı ve tüccarımızın aynı zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorunda
olduğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır. E-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 01/01/2020
tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine
düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL'yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, "E-Arşiv
Fatura" olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir. EFatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükellefler ile nihai tüketiciler için de E- irsaliye düzenlenebilmesi
sağlanmaktadır.
Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncular 01/01/2020
tarihinden itibaren E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-İrsaliye, E-Müstahsil Makbuzu uygulamaları ile E- Defter
uygulamalarına dâhil olmak zorunda olacaklardır. Gübre takip sistemi kapsamında bulunan mükelleflerce
gerçekleştirilen sistem kapsamındaki malların sevkinde E-İrsaliye kullanma zorunluluğu getirilmektedir.
E-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin çiftçilerden gerçekleştirdikleri zirai mahsül alımlarında kağıt
ortamda düzenledikleri müstahsil makbuzlarının elektronik ortamda e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlenmesi
zorunluluğu getirilmiştir. Borsamız üyeleri ve mükelleflerimizin cezai duruma düşmemeleri için gerekli hassasiyeti
göstereceklerine olan inancımız tamdır " ifadelerine yer verdi.
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BAŞKANLAR KURULU 2019 YILI SON İSTİŞARE TOPLANTISINI YAPTI
Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde kurulan Başkanlar Kurulu 2019 yılının son istişare toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıda ‘Hedefimiz, Gayemiz, Derdimiz; Sivas’ mesajı verildi.
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) öncülüğünde 40 sivil toplum kuruluşu temsilcisinden oluşan Başkanlar Kurulu,
Sivas TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken başkanlığında düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.
2019 yılını değerlendiren Başkanlar Kurulu, Sivas menfaatleri için birlik ve beraberliğin sürdürülmesi çağrısı yaptı.
Toplantıda konuşan Başkan Mustafa Eken, görev
değişiklikleri oldu, aramıza yeni katılan başkanlarımız
var. Önceki başkanlarımıza sağladıkları katkılardan
ötürü teşekkür ediyor, yeni başkanlarımıza başarılar
diliyoruz. Başkanlar Kurulumuzun amacı, STK
başkanlarımızın bu çatı altında bir araya gelerek, Sivas
ile ilgili duygu ve düşünceleri, gördükleri sorun ve
sıkıntılar ile eksiklikleri dile getirmek amacıyla kurulan
bir platformdur. Bu 2019 yılında son toplantımız oldu.
Ocak 2020 ile birlikte yol haritamızı belirlemek
amacıyla bir toplantı yapacağız. Başkanlar Kurulunu
önemsiyoruz. Başkanlar Kurulu demek Sivas demektir.
Sivas’ı temsil eden arkadaşlarımız burada, hepimizin
amacı ilimize faydalı olmak, memleketimize faydalı olmak. Burada gönüllülük esası ile görev yapıyoruz. Hiçbirimizin
maddi bir beklentisi yok” dedi.
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Başkanlar Kurulunun 2020 yılında daha aktif olması gerektiğini ifade eden Eken, şunları kaydetti; “Bu konuda
sizlerden ricam birliğimizi, beraberliğimizi bozmayalım. Başta Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Başkanlar Kurulu ve
diğer başkanlarım adına memleket meselelerinden başka konularda tartışmayacağımızı, kardeşçe ve dostça bu
memlekete hizmet etmeye devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Bu masa Sivas demek, Bizim kadar kimse
Sivaslı olamaz, bizim kadar kimse Sivas’ı sevemez. Burada doğduk, burada yaşıyoruz, burada öleceğiz. Bu
masadakilerin gideceği başka bir yer yok.”

Programda konuşan Başkanlar Kurulu üyesi STK başkanları da birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak,
“Başkanlar Kurulunun aldığı her kararın arkasındayız ve yanındayız. Başkanlar Kurulunu bir araya getiren Sivas
TSO Başkanı Mustafa Eken’e teşekkür ediyoruz. Kurul olarak hep birlikte hareket edeceğiz. Başka Sivas yok. Hep
birlikte tek ses, tek yürek olarak şehrimize hizmet edeceğiz” dedi.
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TARIM PLATFORMU TOPLANTISI VE TARIMA DEĞER KATANLAR ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ
Sivas Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Tarım Platformu Toplantısı ve Tarıma Değer Katanlar Ödül Töreni
düzenlendi. Program; Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Milletvekili Semiha EKİNCİ, Belediye Başkanı Hilmi BİLGİN, Vali
Yardımcısı Yeliz YILDIZHAN, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet KUL, Cumhuriyet
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali TAŞKIN, İl Müdürü Seyit YILDIZ, Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir
Hastaoğlu, protokol üyeleri ve örnek çiftçilerimizin katılımı ile gerçekleştirildi.
Kangal Çiftçilerinden Adil KANGAL selamlama konuşmasında; "Bizi bu ödüle layık gören devlet büyüklerimize ve
emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.
Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit YILDIZ açılış konuşmasında; "İl Müdürlüğü olarak yoğun ve verimli geçen bir
yılın sonunda anlamlı bir program yaparak, Hayatı boyunca tarımla uğraşmış, tarımdan kazanmış, çevresine iyi
örnek olmuş, çiftçilerimizi ödüllendirmek ve onure etmek istedik. Ben kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum.
Ödülü her ilçemizden seçilen bir çiftçimize veriyoruz. Bu programı İlimizde ilk defa yapıyoruz ve İnşallah bundan
sonra da her yıl düzenli olarak yapacağız.
Tarım Platformumuzu 2016 yılında kurduk. Türkiye de örnek bir model oluşturduk ve diğer illere de örnek olduk.
Platform, İlimiz tarım sektörünün tüm paydaşları olan; kurum ve kuruluş temsilcileri, üniversitemiz, birlik ve oda
temsilcilerinden oluşmaktadır. Platform olarak Sayın Valimiz başkanlığında her ay düzenli bir şekilde bir araya
geliyoruz. Tarım platformunda; İlimiz tarımı ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuyor, doğru ve sağlıklı iletişim
sağlıyoruz. Tarım platformunun amacı birlik ve beraberlik içerisinde ortak akılla, ilimiz tarımına katkı sağlamak,
çözümler ve projeler üretmek, ilimizi tarımsal alanda bölgede ve ülkemizde marka şehir haline getirmek.
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Bakanlığımız tarafından ilimize yaklaşık olarak her yıl 180 Milyon tarımsal destekleme ödemesi yapılmaktadır. 2019
yılı için 237 Mil yon civarında bir ödeme bekliyoruz.
2019 yılı için 20 proje hazırladık ve birçoğunu tamamladık. Ayrıca 2020 yılı projelerimizi hazırladık bir kısmını DAP
idaresine sunduk diğerlerini de İl Özel idaremize sunacağız. Platform üyelerimizden veya projesi olan, fikri olan,
ilimiz tarımıyla ilgili hayali olan herkesi İl Müdürlüğümüze bekliyoruz. Bu projelerimiz ile daha sürdürülebilir
tarımı, gıda güvenliğini sağlamayı, gelecek nesillere daha güçlü, üreten ve refah düzeyi yüksek bir ülke bırakmayı
hedeflemekteyiz. Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyor, 2020 yılının tüm üreticilerimize, ilimize ve ülkemize
hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.
Sivas Belediye Başkanı Hilmi BİLGİN ise konuşmasında; "Üretene ve üreten çiftçilerimize çok teşekkür ediyorum.
Klasik Belediyecilik anlayışını bir kenara bırakarak, bu şehirde istihdam alanı oluşturana katkı sağlamak adına
elimizi taşın altına koyduk ve SİVTAŞ'ı kurduk. Ot Borsasının ve açık hayvan pazarının temeli atıldı inşallah Kurban
Bayramı'na yetişecek.
Tüm sivil toplum örgütlerimizle, üreticilerimizle, muhtarlarımızla, 16 ilçemizle birlikte bir bütün olarak şehrimizi
kalkındıracağımıza inanıyorum ve tarıma değer katan çiftçilerimize teşekkür ediyorum." dedi.
Sivas Milletvekili Semiha EKİNCİ ise konuşmasında; "Sivas tarımına gereken yatırımlar ve teşvikler veriliyor bundan
sonrada inşallah Sayın Cumhurbaşkanlığımızın başkanlığında gerekli hizmetler verilecektir. Bugün yerli
otomobilimizin de lansmanı yapılacak. Dışarıdan bir şeyler alan Türkiye'den üreten ve dışarıya ihraç yapan bir
Türkiye haline geldik. İnşallah tarımda kendi kendine yeten bir ülke olarak ve ihracatımızın da önemli bir kalemini
tarım oluşturuyor. Bu noktada Sivas'ın hak ettiği yeri alması adına Sayın Valimiz, kurum müdürlerimiz ve bizler
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milletvekili olarak her zaman çiftçimizin üreten insanlarımızın emrinde olacağız. Ödül alacak çiftçilerimizi şimdiden
tebrik ediyor hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.
Sivas Valisi Salih AYHAN konuşmasında; "İlk geldiğimiz zaman gördük ki en organize en disiplinli mekanizma
sadece Tarım Platformu'ydu. Tarım Platformu doğru bilginin doğru kaynaktan alınması açısından işlevi olan çok
güzel bir birliktelik. Tarım Platformu diğer kurumlara da örnek teşkil etmektedir.
Verimli bir yıl geçti ve tarımda bir farkındalık oluşturduğumuza inanıyorum. İlimiz açısından önemli bir katma
değer taşıyan tarım ve hayvancılıkla ilgili güzel bir yılı geride bıraktık. Çiftçilerimizin hep yanında olduk, her
gittiğimiz yerde birçok yere uğramakla beraber olduğumuz yerde nitelikli bir tarım ve hayvancılık işletmesi varsa
mutlaka ziyaret ettik.
Geçtiğimiz günlerde yaptığımız çalıştay neticesinde üç önemli başlık ortaya çıktı. Bunlar; Tarım, turizm ve sanayi bu
üç başlıktan en önemlisi ve çok küçük dokunuşlarla kendisini gösterecek olan alanın tarım olduğunu düşünüyoruz.
İlimizde, Ülkemizde değer üretenlere değer verilmesi ve ödüllendirilmesinin oldukça önemli olduğunu
düşünüyorum. 2019 yılı gerçekten bereketli ve güzel geçti, 2020 yılının da bereketli geçmesi temennisi ile emeği
geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Konuşmaların ardından SİVTAŞ Genel Müdürü Hakan BOZBIYIK SİVTAŞ hakkında sunum eşliğinde SİVTAŞ hakkında
genel bilgilendirmede bulundu. Sunumun ardından, İlimizde Tarımsal Üretim alanında yapmış oldukları başarılı ve
farkındalık oluşturan çalışmaları ile örnek davranışları ve sağladığı katkılardan dolayı ödül almaya hak kazanan
çiftçilerimize, Sivas Valisi Salih AYHAN, Sivas Milletvekili Semiha EKİNCİ, Belediye Başkanı Hilmi BİLGİN, Vali
Yardımcısı Yeliz YILDIZHAN, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet KUL ve İl Müdürümüz Seyit
YILDIZ tarafından hediyeleri takdim edildi.
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BAŞKAN HASTAOĞLU, YENİ YIL KUTLAMA MESAJI
Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Vergi Komisyonu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu,
“Acı ve tatlı hatıralarıyla 2019 yılını geride bırakıyor, umudumuzu ve heyecanımızı diri tutarak yeni bir
yıla giriyoruz” dedi.
Yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayan Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu,
“Yeni yılın milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini temenni ediyorum. Toplumsal
hayatımızda daima sağduyunun, hoşgörünün, kardeşliğin, sevgi ve saygının hâkim olmasını diliyorum.
2019 yılının muhasebesini yaparken, 2020 yılının en iyi şekilde geçmesi için hangi adımların atılması
gerektiğini düşünmek, zamanımızı, enerjimizi ve potansiyelimizi en verimli şekilde değerlendirmek
durumundayız. Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın bütün güzelliklerine ve imkânlarına sahip
Sivas’ımızı istenilen gelişmişlik düzeyine çıkarabilmek en büyük hedefimizdir. Bizler Ticaret Borsası
olarak 2020 yılında da üyelerimize ve halkımıza daha çok sosyal ve ekonomik imkânlar sunabilmenin
gayreti içerisinde olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa,
huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni eder, bu vesile ile hizmet etmekten onur
duyduğum Saygıdeğer Sivaslı hemşerilerimin ve değerli basın mensuplarının yeni yılını en içten
duygularımla kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım” diye konuştu.
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