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BORSA58

Toprak o kadar cömert ki, 
dökülen her damla alın terinin karşılığını verir.



Borsa 58 dergisinde yayınlanan yazılar yazarların görüşlerini taşır. 
Aksi belirtilmedikçe Borsanın resmi görüşünü yansıtmaz. 
Borsa 58 dergisi 3 ayda bir yayınlanır. Borsa 58 dergisinde 
Tarım , h a y v a n c ılık , e ko n o m ik , so sy a l, kü ltü re l ve 
borsam ız ile ilg ili konularda yazıla r bulunmaktadır.
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Abdulkadir HASTAOĞLU
Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
TOBB Vergi Komisyonu Başkanı

Artık kış mevsiminin sonuna yaklaştığımız bu günlerde yine sizlerle beraber olmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de ilk defa, halkın oylarıyla Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı ve halkımızın 
teveccühü ile ilk turda, yüzde 52'lik bir oy oranıyla, halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanımız olan Sn. Recep Tayyip 
Erdoğan'ı en kalbi duygularımızla tebrik ediyor, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Bu arada, yeni hükümetimiz de Sn. Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlığında, vazifeye başlamış ve 
çalışmalarına devam etmektedir,

5n. Başbakanımıza ve çalışma arkadaşlarına, ülkemiz idaresinde üstlendikleri sorumlulukları için üstün 
başarılar diliyorum. 7 Haziran 2015 yılında yapılacak olan Genel Seçimlerde ilimizden ve diğer şehirlerden 
Aday Adayı olan tüm 5ivaslı hemşerilerimize siyasi parti ayrımı yapmaksızın seçim çalışmalarında kolaylıklar 
diliyorum.

Değerli Üyelerim iz,
Sivas Ticaret Borsası olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde sürdürülen oda ve 

borsaların akreditasyon çalışmalarına dâhil olabilmek için yoğun bir çaba sarfettik ve çabalarımızın karşılığı 
olarak da 11. Dönem Akreditasyon çalışmalarına dâhil olduk. Bu konuda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve 
özellikle Genel Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Oda ve Borsaları yol gösteren 
kurumlar haline getirmiştir.

Şu anda Türkiye'de 191 oda ve borsa Akreditasyon Sistemine geçmiş durumda. Bizimle birlikte de 
41 Oda ve Borsa daha bu sisteme dâhil olacaktır. Genel Başkanımız Sayın Hısarcıklıoğlu'nun hedefi ise, 365 
Oda / Borsanın 2017 yılına kadar bu sisteme dâhil olmasıdır,

Akreditasyon Sistemi, Türk Oda / Borsa Sisteminin; oda/borsalarımız arasında kalite bilincinin yerleştirilmesi, 
Oda / Borsa Sistemimizin iş dünyası nezdinde saygınlığının ve hizmet türlerinin artırılması, hizmet kalitesinin 
iyileştirilmesi, hizmet kalitesinin standardizasyonu açısından büyük önem taşımaktadır. Akredite olan 
oda/borsa, 5 yıldızlı oda/borsa sayılacaktır. Bu belge ile Londra'da, Paris'te, Berlin'de Oda/Borsa üyeleri hangi 
hizmeti alıyorsa, bizim borsamızda da üyelerimizin aynı kalitede hizmet alacağının garantisidir.



SİVAS 
TİCARET BORSASI 

HABER BÜLTENİ

TİCARET BORSASI HEYETİNDEN 
İL EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN'A 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, İçişleri Bakanlığının son Emniyet 
Müdürleri Kararnamesi doğrultusunda Sivas'a İl Em niyet Müdürü olarak atanan Turgay Çalışkan'a hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu.

Tanışmanın ardından Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Borsanın çalışmaları 
hakkında bilgiler vererek, "Başarılı görevlerde bulunmuş, bilgi birikimi ve tecrübeleri ile ilimize en üst 
düzeyde hizmet sunacağını düşündüğüm üz Em niyet Müdürümüze yeni görevinde başarılar d iliyorum .” 
dedi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Sivas em niyetine her alanda gerekli desteği vereceğini, 
sivil toplum örgütü duyarlılığı içinde çözüm e katkı sağlayacağını belirtti.

İl Em niyet Müdürü Turgay Çalışkan ise Sivas Ticaret Borsası Yönetiminin ziyaretinden duyduğu 
m em nuniyeti dile getirerek, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bu şehirde görev yapmaktan mutluluk 
duyduğunu belirtti. İl Em niyet Müdürü Çalışkan, " Sivas tarihi ve stratejik konumu bakımından önemli 
bir ilimizdir. Gözlemlediğim kadarıyla Sivas, kültürünü, örf ve adetlerini kaybetm em iş güzel bir Anadolu 
şehri. Bizlerde em niyet teşkilatı olarak sürekli yenilenen ve gelişen görev anlayışımızla kanunlarla 
verilen sorumlulukları yerine getirmek için 24 saat aralıksız görevimizin başındayız. İlimizde var olan 
huzur ve güven ortamını bundan sonra da devam ettirmek hem temel amacımız, hem de en büyük 
mutluluk kaynağımızdır. Sivas'ta sivil toplum örgütleri, basın ve halkla koordinasyon içinde bulunarak 
İlimizin daha da huzurlu bir il olması için gayret göstereceğiz.” dedi.
Ziyarette Sivas Ticaret Borsası Meclis Başkanı İhsan Aksoy, Yönetim Kurulu Üyeleri Tarık Günhan, Ahm et 
Terzioğlu, Fahrettin Koçak, Hilmi Gül ve Basın Müşaviri Adem  Karakaya da yer aldı
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TİCARET BORSASI HEYETİNDEN 
SİVAS BELEDİYE BAŞHANI AYDIN ve YARDIMCILARINA 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Sivas Ticaret Borsası Meclis Başkanı İhsan Aksoy,
Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir hastaoğlu ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri, 30 Mart 2014 Pazar günü gerçekleştirilen Yerel 
Seçimler sonrasında Sivas Belediye Başkanlığına seçilen Mimar 
Sami Aydın ve Belediye Başkan Yardımcıları Abdurrahim 
Ceylan, M. Naci Süha, Ahm et Özaydın ve Mahir Kuzucu'yıı 
ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

Tanışmanın ardından Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir 
hastaoğlu, Borsanın çalışmaları hakkında bilgiler vererek, "Bilgi 
birikimi ve tecrübeleri ile ilimizin gelişmesi için en üst düzeyde 
hizmet sunacağını düşündüğümüz Belediye Başkanı Sayın 
Sami Aydın ve Başkan Yardımcılarına yeni görevlerinde başarılar 
diliyorum." dedi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada 
Sivas Belediyesi'ne her alanda gerekli desteği vereceğini, sivil 
toplum örgütü duyarlılığı içinde çözüme katkı sağlayacağını 
belirtti.

Sivas Belediye Başkanı Mimar Sami Aydın ise Sivas Ticaret 
Borsası heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, "Ticaret Borsası Başkanımız Abdulkadir hastaoğlu ile 
inşallah bu dönem birlikte şehrimize ve tüccarımıza hizmet 
edeceğiz. Ticaret Borsası Sivas'ımızın çok önemli bir sivil toplum 
kuruluşudur. Sivas hayvancılık ve tarım konuşunda ciddi 
potansiyeli olan bir şehrimiz, inşallah Belediye Başkanlığı 
yaptığımız sürece hem hükümet olarak hem belediyemiz olarak 
ticaret borsamızla beraber tarım ve hayvancılık üzerine 
Sivas'ımıza önemli hizmetler sunacağımız kanaatindeyim.
Özellikle Et ve Süt Kurumu fabrikasının yapımı devam etmek
tedir. inşallah et ve et mamulleri üzerine faaliyete geçecek olan 
organize sanayi çalışmalarına kısa sürede başlarız ve Sivas 
hayvancılığını istenilen düzeye getiririz. Bizler Ticaret 
Borsamızın her zaman yanlarında olacağız, arkasında olacağız, destekçisi olacağız” ifadelerini kullandı. 
Ziyarette Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri Tarık Günhan, Ahm et Terzioğlu, Fahrettin Koçak, Hilmi 
Gül ve Erdal Arslan da yer aldı
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UGE EĞİTİMİME KATILAMLAR SERTİFİKALARIMI ALDI

5ivas Ticaret Borsası (5TB) tarafından başlatılan K05GEB destekli 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ne katılan 
kursiyerler düzenlenen törenle belgelerini aldı.

Sivas Ticaret Borsası M.RifatHisarcıklıoğlu Konferans salonunda gerçekleştirilen törende konuşan Sivas 
Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, açtıkları kursta eğitimi tamamlayan 79 girişimciye sertifikalarını 
vereceklerini söyledi. Sivas Ticaret Borsası olarak 2013 yılında düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 
kapsamında 150 kişiye eğitim verildiğini ve bunların bazılarının da kendi işyerlerini kurduğunu ifade eden 
Başkan Hastaoğlu, KOSGEB Müdürlüğü ile ortak yapılan çalışma ile düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimi'ne katılan 231 kişiden 228 kursiyerin sertifika aldığını ifade etti.

Başkan Hastaoğlu, "Sivas Ticaret Borsası olarak girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı 
kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla KOSGEB Müdürlüğümüz ile yapmış 
olduğumuz çalışmalar neticesinde eğitimini tamamlayan 79 kursiyerimiz Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini 
başarıyla tamamlayarak bugün sertifikalarını almaya hak kazanmıştır. Ben sertifika almaya hak kazanan girişimci 
adaylarımızı kutluyor kendilerine ticaret hayatında başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.
KOSGEB Müdürü Nogay Nadir Koç ise Ticaret Borsası ile ortaklaşa gerçekleştirilen eğitimin önemine değindi. 
Sivas'ın ekonomik potansiyelinin iyi değerlendirilmesi adına girişimciliğin desteklenmesi gerektiğini ifade eden 
Koç, "KOSGEB Girişimcilik Destek Programı kapsamında, kursu başarıyla bitirerek iş yerini kuran ve hazırladıkları 
iş planı KOSGEB tarafından onaylanan yeni girişimci işletmelere 30.000 TL geri ödemesiz, 70.000 TL geri 
ödemeli olmak üzere toplam 100.000 TL üst limitli Yeni Girişimci Desteği verilmektedir. Erkek Girişimciler için 
bu destek %70, bayan girişimciler ve engelli vatandaşlar için %80 oranında uygulanmaktadır. Bu eğitimler 
vasıtasıyla Sivas girişimci ve işletmelerine destek olan Sivas Ticaret Borsası Başkanlığına teşekkür ederiz." dedi. 
Konuşmaların ardından girişimcilik eğitimine katılarak belge almaya hak kazananlara sertifikaları, Sivas Ticaret 
Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve KOSGEB İl Müdürü Nogay Nadir Koç tarafından verildi.
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TOBB'A BAĞLI KOMİSYON VE KURULLAR TOPLANDI

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu Tobb'a bağlı Komisyonlar Ve Kurullar Toplantısına katıldı. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Vergi Komisyonu Başkanı olan Abdulkadir Hastaoğlu, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 70. Genel Kurul hazırlık çalışmaları çerçevesinde bir araya gelen Vergi Komisyonu, Ekonomi 
Politikası Komisyonu, Sosyal Politikalar Kurulu ve KOBİ Politikaları Kurulu Başkan ve üyeleri ile Dünya ve Türkiye 
Ekonomisinin görünümü hakkında fikir alışverişinde bulundular.
TEPAV İstikrar Enstitüsü Kurucu Direktörü Süreyya Serdengeçti'nin sunumuyla başlayan müşterek toplantı, soru 
ve cevap bölümüyle devam etti.
Söz konusu komisyon ve kurullar çalışmalarına özel gündemleriyle ayrı ayrı devam ettiler.

TOBB YÜKSEK KOORDİNASYON KURULU & 
STRATEJİ GELİŞTİRME YÜKSEK KURULU TOPLANTISI YAPILDI.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yüksek Koordinasyon Kurulu & Strateji Geliştirme Yüksek Kurulu Müşterek 
Toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TOBB Ticaret 
ve Sanayi Odaları Konsey Başkanı Osman Yıldırım, Vergi Komisyonu ve Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir 
Hastaoğlu, diğer Oda ve Borsa Başkanlarının katılımıyla TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. 
Toplantının açılışında konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Maliye Bakanı Şimşek'in, her türlü imkânsızlığa rağmen 
çalışkanlığın ve azmin nasıl başarıya dönüştüğünün simgesi olduğunu belirterek, "Disiplinli çalışmayı karakteri 
haline getirmiştir. Bakanlığı döneminde müthiş çalışma azmi ile başarılara imza atmış, bütçe yönetiminde bir 
dünya markası haline gelmiştir. 2013 yılında 'Yılın Maliye Bakanı' seçildi” dedi.

Hisarcıklıoğlu, dünyanın en büyük küresel krizlerinden biri yaşandığı halde, Türkiye'de bütçenin olumlu gidişinin 
bozulmadığını ve Kopenhag Kriterlerini tutturan ülkelerden biri olmaya devam ettiğini söyledi.
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TOBB Başkanı bütçe konusundaki bu disiplinli duruştan dolayı hükümete ekonomi yönetimine, Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek'e ve Maliye bürokrasisine Türk özel sektörü adına şükranlarını sundu. Bütçesini yönetemeyenin 
işini büyütemeyeceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bunun iş dünyasının en temel kuralı belirtti. Ülke ekonomisi için 
de aynı kuralın geçerli olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Ülkenin sağlıklı büyümesi, sektörlerin gelişmesi, 
vatandaşların zenginleşmesi bütçenin iyi yönetilmesine bağlıdır. Biz geçmişte bunun acı tecrübelerini gördük.

Allaha şükür, bugün son yıllarda yapılan güçlü reformlar sayesinde Türkiye'nin büyümesi ve kalkınmasında en 
önemli çıpa, güçlü mali yapımız oldu” dedi.

İşte en son dün gecikmiş vergi borçlarını ödeme zorluğu çeken mükellefler için ödeme taksit sayısı arttırıldı. 
Geçtiğimiz hafta KDV iadelerinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması için yeni bir düzenleme yapıldı. Biz bütün bu 
adımları olumlu buluyor ve Sayın Bakanımıza, değerli bürokratlarımıza bu olumlu adımlardan dolayı teşekkür 
ediyoruz” .

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, mali reformlar konusundaki çalışmalarını anlattı.
Türkiye'nin geçmişteki en temel sorunlarından birinin vermiş olduğu yüksek cari açıklar olduğuna dikkati çeken 
Şimşek, bu problemin önemli ölçüde çözüldüğünü söyledi. Şimşek, buradaki iyileşmenin neticesinde bütçeden 
faize ayrılan miktarında önemli ölçüde azaldığının altını çizdi.
Kamunun bütçe açığını bu sene yüzde 1,1 olarak öngördüklerini belirten Şimşek, söz konusu oranın OECD ve AB 
ülkeleri ortalamasının altında olduğunu vurguladı.

Şimşek, ülkenin kamu borç stoğunu ciddi 
şekilde azalttığını kaydederek, ancak gelinen 
nokta itibariyle bir miktar daha düşüşün gerekli 
olduğunu ifade etti. Söz konusu tabloda mali 
disiplinin önemli bir rol oynadığını söyleyen 
Şimşek, "Bugün Türkiye, içerideki bu tartışmalara, 
dışarıdaki parasal kısmi sıkılaştırmalara rağmen 
enflasyon yüzde 8'in üzerindeyken hala yüzde 
2,2-5 civarında reel faizle bu işi götürebiliyorsa 
bu mali disiplinle yakın ilişkilidir" diye konuştu. 
Şimşek, aksi kanıya rağmen Türkiye'de vergi 
yükünün yüzde 27,7 olduğunu belirterek, bu 
oranında OECD ortalamasının altında olduğunu 
dile getirdi. Şimşek, asgari ücretli üzerindeki 
vergi yükünü de azalttıklarının altını çizdi.
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«70 BAŞKAM ÖZTÜBK 
SİVAS TİCARET BORSASI ZİYARET ETTİ.

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Öztürk, Sivas Ticaret Borsası'nı 
ziyaret etti.

Mayıs ayında gerçekleştirilecek TOBB Genel Kurulu öncesinde oda ve borsa yönetimleriyle istişarelerde 
bulunan Öztürk, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinin ardından, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir 
Hastaoğlu, Meclis Başkanı İhsan Aksoy ve Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Günhan ile bir araya geldi. Ziyaret ettiği 
odalar ve borsaların görüş ve önerilerini dinleyen Öztürk, "Türkiye'deki 1,5 milyon işletmenin temsilcisi olan 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 365 oda ve borsasıyla büyük bir ailedir. Oda ve borsaların birlik ve beraberliği

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 hedeflerimizde Türk özel sektörünün katkısı için önem 
taşımaktadır. TOBB yönetimi olarak tüm oda ve borsalarımızla istişarelerle talep ve önerilerini dinleyerek 
verdikleri hizmetin kalitesini artırmaya çalışıyoruz.

TOBB Yönetim Kurulu Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu da odalar ve borsaların birlik ve beraberliğine 
hassasiyetle önem vermektedir. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde oda ve borsalarımızın hizmet üretme noktasında 
kararlı ve azimli olduğunu görmek bizleri mutlu etmiştir.

Misafirperverliğiniz için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.
TOBB Vergi Komisyonu ve Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ise ziyaretten duyduğu 

mutluluğu dile getirerek verdikleri destekten dolayı TOBB yönetimine teşekkür etti.
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STB'DEN SESOB'A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Sivas Ticaret Borsası (STB) Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Tarık Günhan,
Ahmet Terzioğlu ve Fahrettin Koçak'tan oluşan heyetle Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (SESOB)

Başkanlığına yeniden seçilen Beşir Köksal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette konuşan STB Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, "Beşir Köksal'ın tekrar SESOB Başkanlığına 

seçilmesinden dolayı kendilerini yürekten tebrik ediyorum, başarıların devamını diliyorum. Her zaman Sivas'ın 
sesi olan, her zaman Sivas'ın sorunlarına yürekten yaklaşan bir büyüğümüz. Yeni dönemin hayırlı olmasını 
diliyorum. Önümüzdeki dönemde Ticaret Borsası olarak, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğimiz ile birlikte 
Sivas'ın sorunlarını hep beraber dile getirip, beraber çözüm arayışlarında müşterek hareket edeceğiz" dedi.

SESOB Başkanı Beşir Köksal ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; "Sivas Ticaret Borsası 
ve SESOB Sivas'ın iki büyük sivil toplum kuruluşudur. STB bizim kardeş kuruluşumuzdur. Sivas'ın meselelerini 
sivil toplum kuruluşları olarak bugüne kadar birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, gündeme getirdik. İnşallah 
bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz. Sivas'ın ve esnafımızın sorunlarını açık yüreklilikle 
gündeme taşımak bizim aslı görevlerimizin başında gelmektedir. Halka hizmet, Hakk'a hizmet anlayışı ile hareket 
ediyoruz. Bütün oda başkanlarımız aynı düşünce içerisindedir. Oda ve birlik seçimlerimizi birlik ve beraberlik 
içinde gerçekleştirdik. Bize destek veren herkese, esnaf ve sanatkâr camiasına, Sivas kamuoyuna ve Ticaret 
Borsası Yönetimine çok teşekkür ediyorum, inşallah bize duyulan bu güven karşısında Sivas'a ve esnafımıza en 
iyi hizmeti sunmaya çalışacağız. Kapımız ve yüreğimiz herkese açıktır."
Ziyarette Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.
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SİVAS İL EMHIYET MÜDÜRÜ ÇALIŞRAN'DAN 
TİCARET BORSASI YÖNETİMİNE ZİYARET

Sivas il Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan, Sivas Ticaret Borsası Yönetimine iade-i ziyarette bulundu.
Bir süre önce Sivas il Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Turgay Çalışkan, Sivas Ticaret Borsası'na iadeyi 
ziyarette bulunarak Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
ile görüştü.

Sivas Ticaret Borsası'nın önemli bir sivil toplum örgütü olduğunu söyleyen İl Emniyet Müdürü Çalışkan, 
"İlimizde Ticaret Borsası sivil toplum kuruluşu olarak önemli bir yere sahiptir. Özellikle Sivas'ın tanıtımında, 
Tarım ve Hayvancılığının gelişmesine büyük katkılar sağlayan kuruluşlarımızdandır. İl Emniyet Müdürlüğü olarak 
sivil toplum örgütleri ile diyalog içinde olmaya, Sivas için faydalı olacak projelerde fikir alışverişinde bulunmaya 
gayret gösteriyoruz. Sivas Ticaret Borsası Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerine çalışmalarında başarılar 
diliyorum" dedi.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu İl Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan'a Sivas'ta ki 
görevinde başarılar dileyerek, Sivas Ticaret Borsası olarak sizi ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti dile 
getirmek isterim, İlimiz için birlik ve beraberlik içinde her zaman çalışmaya hazırız dedi ve borsa çalışmaları 
hakkında bilgiler verdi.

5GK SİVAS İL MÜDÜRÜ MAYIŞ 
BORSAYI ZİYARET ETTİ.

Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle çeşitli etkinlik
lerde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Sivas İl Müdürü 
Mustafa Kayış, kurum idarecileri ile birlikte Sivas Ticaret 
Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu'nu ziyaret etti.

Günün anısına Ticaret Borsası Başkanı 
Abdulkadir Hastaoğlu'na çiçek takdim eden SGK İl 
Müdürü Mustafa Kayış, SGK Kanunu'nun, 16 Mayıs 2006 
tarihinde TBMM'de kabul edilmesi dolayısıyla, 2008'den 
beri her yılın 16 Mayıs gününün içinde bulunduğu 
haftanın SGK Haftası olarak kutlandığını belirterek, "Bu 
haftada kurum olarak toplumda sosyal güvenlik bilinci 
oluşturmak amacıyla bir takım etkinlikler 
gerçekleştiriyoruz." dedi. SGK olarak yaptıkları faaliyetler 
hakkında da bilgi veren Kayış, toplumun neredeyse 
tamamını ilgilendiren,
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Sosyal Güvenlik Sistemi ve 5GK ile ilgili yürütülen çalışmalara katılımlarından dolayı Sivas Ticaret Borsası 
Başkanı Abdulkadir hastaoğlu'na ve Meclis Başkanı İhsan Aksoy'a teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ise Sosyal 
Güvenlik Kurumunun önemli bir kurum olduğunu belirterek, "Ülkemiz, son yıllarda Sosyal Güvenlik alanında 
çok büyük mesafeler kaydetmiştir. Özellikle Sosyal Güvenlik Kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesi ile 
Tüccarlarımızın yaşadığı sıkıntılar en aza indirilmiştir. Yeni yapılanmada da tüm vatandaşlarımızın Genel Sağlık 
Sigortası kapsamına alınması konusunda büyük bir gelişme yaşanmıştır. Çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan 
bu hafta vesilesiyle Sosyal Güvenlik Haftanızı kutluyor, sizlerin nezdinde tüm personelinize başarılar diliyor, 
tebrik ediyorum" dedi.

Ziyarette Sivas Ticaret Borsası Meclis Başkanı İhsan Aksoy, Yönetim Kurulu Üyeleri Hilmi Gül, Tarık Günhan, 
Ahm et Terzioğlu ve Sosyal Güvenlik Kurumu idarecileri yer aldı.

5İVA5 İL KÜLTÜR MÜDÜRÜ KADİR PÜRLÜ, BOR5AMIZI ZİYARET ETTİ

Sivas il Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, il Müdür Yardımcıları Teoman Karaca ve lialit Karakoç ile birlikte 
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir liastaoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Ziyarette il Kültür ve Turizm Müdürü Pürlü 11 Göreve geldiğiniz günden beri sizlerle zaman zaman çeşitli program 
ve çalışmalarla bir araya geliyoruz. Bunun yanı sıra sizlerin ilimizin tanıtılması noktasında yapmış olduğunuz 
özverili çalışmalarınızı görüyoruz. Şehrimize hizmette kurumlarımızın imkânları çerçevesinde her daim işbirliği 
içerisinde birlikte çalışacağız. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Yönetim Kurulu Üyelerinizle birlikte inşallah 
şehrimize güzel hizmetler gerçekleştireceğinize inanıyoruz" şeklinde konuştu.
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sivas'a 
daha iyi hizmetler sunabilmek için Kamu Kurumlarımızla iyi diyaloglar içerisinde olmamız lazım, ilimizde kültürel 
etkinliklerin gerçekleştirilmesi noktasında Kültür il Müdürlüğümüzün başarılı çalışmalarını takdir etmekteyiz. 
Ziyaretlerinden dolayı il Kültür Müdürümüz Kadir Pürlü ve Müdür Yardımcılarımıza teşekkür ederim." dedi.

Ziyaretin ardından İl Kültür Müdürü Pürlü, STB Başkanı Hastaoğlu'na Sivas'ı tanıtan cd ve kitap hediye etti

16



i
STB HEYETİ VALI KOLAT'A TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU.

Bivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir hastaoğlu, Meclis Başkanı İhsan Aksoy ve Meclis 
Üyesi Şükrü Aver, geçtiğimiz hafta ablasını kaybeden Kırıkkale Valisi Ali Kolat'a valilik makamında taziye ziyaretinde 
bulundular.

Bivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir hastaoğlu geçtiğimiz gün ablasını kaybeden Kırıkkale Valisi Ali 
Kolat'ın acısını paylaştığını belirterek, "Malatya Turgut Özal Tıp Merkezinde safra kesesi ameliyatı olan ve tedavi 
sırasında hayatını kaybeden Bayın Valimizin ablası Efide Kolat hanımefendinin vefatını üzüntüyle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, Bayın Valimize, kederli ailesine ve sevenlerine sabır ve metanet 
diliyorum" dedi.

Kırıkkale Valisi Ali Kolat ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek hassasiyetlerinden dolayı Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı İhsan Aksoy, Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir hastaoğlu ve Meclis Üyesi Şükrü Aver'e 
teşekkür etti

TOBB 70. GENEL KURULUNDA 
VERGİ KOMİSYONU RAPORU AÇIKLANDI.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 70. Mali Genel Kurulu TOBB ETÜ Üniversitesi'nde yapıldı. Genel 
Kurula Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. TOBB Genel Kurulu'na 
Sivas Ticaret Borsası'nı TOBB Üst Kurul Delegeleri Şükrü Aver, Mesut Emeç ve Meclis Başkanı İhsan Aksoy ile birlikte 
Sivas TB Başkanı ve TOBB Vergi Komisyonu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu temsil ettiler. TOBB 70. Genel Kurulu'nda 
bir konuşma yapan TOBB Vergi Komisyonu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu "Komisyonumuzun, dönem içinde yaptığı 
toplantılarda Türk Vergi Sistemi değerlendirilerek, özel sektörün vergisel alanda karşılaştığı sorunlar görüşülmüştür. 
Bunlara ilişkin öne çıkar öneri ve çözüm yollarının Genel Kurulumuz ile paylaşılmasına karar verilmiştir.
Vergi kanunlarında çok sık aralıklarla değişiklik ve düzenlemeler yapılması vergi sistemini basit ve anlaşılır olmaktan 
uzaklaştırmıştı Mevzuat karmaşık hale geldiği için mükelleflerin vergi mevzuatına uyumu zorlaşmıştır. Vergi 
mevzuatının karmaşık yapısı; mükellefler, vergi idaresi ve vergi mahkemesi arasında görüş ve uygulama



Son zamanda Sayın Maliye Bakanı'nın açıklamaları başta olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vergi 
mevzuatına yönelik değişikliklere devam edildiği görülmektedir. Bunun son örneği TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu'na gönderilen Gelir Vergisi Kanunu tasarısıdır. Hazırlanan taslak metinlerin, yasama süreci başlamadan 
önce Türk özel sektörünün yasal temsilcisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başta olmak üzere ilgili tüm taraflar ile 
paylaşılmasını, uygulamaların sağlıklı olması ve katılımcılığın artırılması açısından zorunluluk olarak görüyoruz" 
Komisyonumuzun Türk Vergi Sistemi ile ilgili görüş ve önerileri ayrıntılı bir rapor halinde Genel Kurul Başkanlığına 
sunulmuştur" diye konuştu.

STB BAŞKANI HASTAOĞLU 
VERGİ DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILDI.

TOBB Vergi Danışma Kurulu 3 Haziran 2014 tarihinde, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete ile 
Kurul Başkanı Fatih Dural ve üyeler Abdullah Aslan, Dr. A. Bumin Doğrusöz, Mahmut Kutlucan, Murat Semercigil, 
Sakıp Şeker ve Abdulkadir Hastaoğlu'nun katılımı ile Birlik merkezinde toplandı.
Toplantıda, 26/04/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama 
Tebliği" hakkındaki görüş ve öneriler ile Yap-İşlet-Devret uygulaması ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı tarafından verilen 
özelge hakkındaki görüş ve öneriler değerlendirildi.
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SİVAS TİCARET BORSASI'NDAN 
TOBB'UN SOMA YARDIM RAMPAMYASTtlA DE5TER

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Boma'da yaşanan felakette şehit olan madencilerin aileleri için 
başlattığı yardım kampanyasına Bivas Ticaret Borsası da destek verdi.
Bivas Ticaret Borsası TOBB Boma şehitlerinin ailelerine yönelik başlattığı kampanyaya destek oldu. Yapılan 
yardım kampanyasının içeriğiyle ilgili bilgiler veren TOBB Vergi Komisyonu Başkanı ve Sivas Ticaret Borsası Başkanı 
Abdulkadir Hastaoğlu; TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun felaketin yaralarının sarılması için 81 İl ve 160 
İlçedeki Oda ve Borsalarla birlikte tüm vatandaşlarımızın da katkıda bulunabileceği bir yardım kampanyası 
başlattığını belirtti.

Şehit yakınlarının yaşadığı acıyı yürekten paylaştıklarını belirten Başkan Hastaoğlu; "Alın teri ve emekleriyle zorlu 
bir ortamda çalışan işçilerimizden madendeki kaza sonucu vefat edenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına 
başsağlığı ve sabırlar; yaralılara da acil şifalar diliyorum. Soma şehitlerinin ailelerine millet olarak sahip çıkmak ve 
acılarını hafifletmek için yanlarında olmalıyız. Bu amaçla Sivas Ticaret Borsası olarak Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliğinin yardım hesabına katkıda bulunmaya karar verdik. Bu günler dayanışma günleridir. Herkesi bütçesi oranında 
bu kampanyaya katkı vermeye davet ediyoruz. Yaraları sarmak için, yaşananları unutmadan acıları paylaşmak için 
tüm üyelerimizi ve vatandaşlarımızı bu seferberliğe davet ediyoruz. Sivas Ticaret Borsası geçmişte; Van'da depremi 
yaşamış ve Afrika'daki kıtlığa maruz kalmış insanlara, bugün de Soma'da felaketi yaşayanlara destek olarak 
üyelerinin bu konudaki hassasiyetlerini paylaştığını göstermektedir" dedi.
Yönetim Kurulunda alınan kararla TOBB Soma yardım hesabına Sivas Ticaret Borsası olarak 5 bin TL katkıda 
bulunuldu.

SİVAS TİCARET BORSASI 
HİJYEN EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Sivas Ticaret Borsası ( STB ) çatısı altında Sivas Halk 
Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile "Hijyen Eğitimi" 
Sivas Ticaret Borsası M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU 
Konferans Salonu'nda düzenlendi. Yönetmelik 
Kapsamındaki bulunan işyerlerinde hijyen eğitimi 
alması gereken ve doğrudan hizmet veren 
çalışanların, bizzat çalışıyorlar ise iş yeri sahiplerine 
ve işletenlere hijyen eğitiminin verildiğini belirten 
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu; 
"Hijyen eğitim Yönetmeliğinin 11. maddesi 
çerçevesinde yapılan denetimler sırasında, işyerinde 
doğrudan hizmetin içinde olan çalışanların hijyen 
eğitim belgelerinin bulunup bulunmadığı sorgulanacak 

ve hijyen eğitimi yönetmeliğinin geçici 1. maddesinde belirtilen 5 Temmuz 2014 tarihine kadar çalışanlarına hijyen 
eğitimi belgesini aldırmayıp bu tarihten sonra belge almamış kişileri çalıştıran işyerleri hakkında 1593 Sayılı Umumi 
Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine göre işlem yapılacaktır. Fiiller ayrıca suç oluşturmadığı takdirde eğitim 
almamış her bir çalışan için ayrı ayrı değerlendirilerek kişi başı 250-1000 TL arasında cezai müeyyide uygulanacağı 
belirtilmiştir. Bu kapsamda Borsamıza başvuru yapan üyelerimizi Halk Eğitim Merkezi tarafından eğitime tabi tuttuk. 
Başarılı olan ve Hijyen Eğitimini tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan üyelerimizi Sivas Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu ve Şahsım adına takdir ediyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.
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Sivas Kent Konseyi toplandı

Sivas Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Çok Amaçlı 
Salonu'nda düzenlenen toplantıya Vali Âlim BARUT, Belediye Başkanı Sami AYDIN, Svas Ticaret Borsası Başkanı 
Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas Baro Başkanı Muharrem ELİŞ, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih 
AYHAN, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir PÜRLÜ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Salim KILIÇ, konsey delegeleri ile çok 
sayıda davetli katıldı.

Vali Âlim BARUT, toplantıda yaptığı konuşmada: "Şehirlerin atanmış seçilmiş kişilerinden, teşkilatlarından öte, 
şehrin kendine has bir kimliği ve kişiliği vardır. Adeta bir manevi şahsiyeti vardır. Bu manevi kişiliğin yaşatılması 
noktasında şehrin insanlarına ve buna paralel olarak kent konseylerine önemli görevler düşmektedir. Burada görev 
yapan her arkadaşımızın da bunun verdiği sorumluluğu bilerek görev yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu 
düşüncelerle genel kurulun ilimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ise şehirlerin gelişmesinde kent konseylerinin önemli bir yeri olduğunu ifade 
ederek; "Katılımcı belediye anlayışı ilimize çok şey kazandıracak. Aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin gelişmesi, 
kardeşliğimizin pekişmesi, yardımlaşmanın had safhaya ulaşması için çok önemli olduğu kanaatindeyim." dedi. 
Konuşmaların ardından Göksel Aras başkanlığında genel kurulda divan oluşturuldu. Divana sunulan tek liste ile açık 
oylama usulü yapılan seçimlerde Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Naci Süha Sivas Kent Konseyi Başkanı 
oldu. Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ise yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

2 0 -



Üretici ve Tüketici Açısından Helal 
Gıdanın Yeri ve Önemi" Adlı Panel Düzenlendi

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Diyanet İşleri Başkanlığı, Sivas Belediyesi, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ), İl 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Sivas ticaret Borsası, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO)'nun katkılarıyla 
hazırlanan "Üretici ve Tüketici Açısından Helal Gıdanın Yeri ve Önemi" adlı panel düzenlendi.
STSO Konferans Salonu'nda gerçekleşen panele Rektör Prof. Dr. Faruk Kocacık, TSE Belgelendirme Merkezi 
Başkanı Doğan Yazar, Sivas İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Tanzer Erdem, Sivas 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, CÜ Şehir ve Sanayi İşbirliği İle İlgili Rektör Danışmanı 
Prof. Dr. Ertan Buyruk, Rektör İletişim Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Mazlum ve davetliler katıldı.

TSE Belgelendirme Merkezi Başkanı Doğan Yazar'ın 
açılış konuşmasının ardından Başkanlığını il Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Müdürü Tanzer Erdem'in yaptığı 
panelde, Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Teknolojileri 
Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sevim Gürdaş, 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda Kontrol 
Genel Müdürlüğünden Ferda Bitlislioğlu, Diyanet İşleri 
Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Dr. Muhlis 
Akar, Altınküpe Entegre Et ve Et Ürünleri Ltd. Şti. 
Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Altınküpe, TSE Helal 
Belgelendirme Müdürü Muhammet Özhan Gündüz 
sunumlarını gerçekleştirdiler.

Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Teknolojileri Ana 
Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sevim Gürdaş 

sunumunda, Melal Gıda, Helal Gıda Kapsamında Bakılması Gereken Parametreler, Helal Et Tüketiminde Dikkat Edilmesi 
Gereken Hususlar, Gıda Güvenliği konularında bilgi vererek "Bitkisel, hayvansal, kimyasal yada mikrobiyal kaynaklı gıda 
ürünleri, işlem yardımcı maddeleri, bileşenleri, katkı maddeleri, işleme yöntemleri, işletme koşulları ve ek olarak 
ambalajlarının İslâmî kurallara uygunluğunun ifadesidir. Helal Gıda Sertifikasyonu gıda güvenliği ile iç içedir ve olmak 
zorundadır. Gıda gelişmiş ülkelerde "sağlık - diyet", geri kalmış ülkelerde ise "hayat - ölüm" ilişkilerinin göstergesidir." 
ifadelerine yer verdi.
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5GK s m s  İL MUDURU KAYIŞ 
B0R5AYI ZİYARET ETTİ.
Bivas Ticaret Borsası Yöneticileri ve Üyeleri il protokolü ile Paşabahçe Tesislerinde düzenlenen Bahur 
Programında bir araya geldi.
Sahur Programı Sivas Valisi Alim Barut, Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı, Jnd. Alay Komutanı Albay Okçin Akşit,
Baro Başkanı Muharrem Eliş, İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin, BBP Eski Milletvekili 
Nevzat Yanmaz, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tanzer Erdem, Sivas Ticaret Borsası Meclis Başkanı İhsan 
Aksoy ve Meclis Üyeleri'nin katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu yaptığı konuşmada; "Sayın Valim, Saygıdeğer İl Protokolü, 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Borsamızın değerli üyeleri, Sizleri şahsım ve Ticaret Borsası 
Yönetimi adına saygıyla selamlıyor, düzenlemiş olduğumuz Sahur Programına katılımınızdan dolayı sizlere 
teşekkür ediyorum.
Yüzölçümü bakımından Ülkemizin ikinci büyük kenti olan ilimiz, aynı zamanda Ülkemizin en çok köyüne 
sahiptir. Topraklarının tamamına yakınının tarıma ve ekilebilir alana müsait olmasının yanı sıra Hayvancılığında 
önemli merkezlerinden birisidir. Sivas Ticaret Borsası olarak Sivas'ın bugünü ve geleceği hakkında etkin, verimli 
ve yapıcı kararlar alarak projeler üretmekteyiz. Sizlere gündemimizde olan iki projeden bahsetmek istiyorum. 
Türkiye'de bir ilk olan KABA YEM ve OT BORSASI projesidir. İlimizde üretilen kaba yemin pazarlanmasını sağlayarak 
yem bitkileri ekim alanlarını artırmak ve böylece ilimiz hayvancılığını geliştirmek, ilimiz ihtiyaçlarını karşıladıktan 
sonra diğer illerden gelecek kaba yem taleplerini karşılamak, alıcıyla satıcıyı bir araya getirerek ilimizi cazibe 
merkezi haline getirmek amacıyla 2008 yılında sanal ortamda kurulmuştur. Yeni dönem itibariyle ön çalışmasını 
yaptığımız yer tespiti ve temini aşamasına getirdiğimiz Ot Borsası ve Yeni Ticaret Borsası Kompleksi ile bir ilki 
gerçekleştirmek hedefindeyiz. Bu konuda Belediye Başkanımızla görüşmelere başladık. Bayram sonrasında tekrar 
çalışmalara hız vereceğiz.

İkincisi ise; tarım, ziraat ve hayvancılıktaki gelişmeleri yakından takip edebilmek, yeni 
teknolojiyi üreticisiyle ve çiftçisiyle buluşturmak, tarımsal eğitimin düzeyini artırmaya katkı 

sağlamak amacı ile 04-07 Eylül 2014 tarihleri arasında " AGROBİVAB'2014 TARIM 
HAYVANCILIK VE GIDA FUARI " Valiliğimiz, Belediyemiz, Tarım il Müdürlüğümüz, Ticaret 

ve Banayi Odamız ile Bivas Ticaret Borsamızın öncülüğünde tertip edilmektedir.
AK Parti Bivas il Başkanı Ziya Şahin ise ; Öncelikle Milli Bavunma Bakanımız Bayın 

ismet Yılmaz beyin selamlarını iletiyorum, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorlar. 
İstanbul Haliç'te gerçekleştirilen toplantıda Bayın Başbakanımız, Cumhurbaşkanı 
adayımız 84 sayfalık vizyon belgesini açıkladı. Bu vizyon belgesinde ülkemizi 

geleceğe taşıyacak olan hedefler vizyonlar söz konusuydu. Ve Başbakanımızın 
arzu ettiği Türkiye'yi kurabilmek için sizlere selamlarını iletmemi 

emir buyurdular. Başbakanımızın da selamlarını sizlere,

22



Sivaslılara iletiyorum. Bu sahur programını düzenledikleri için Ticaret Borsası Yöneticilerine Başkanımız 
nezdinde teşekkür ediyorum.

Saygılar sunuyorum.
Sivas Valisi Alim Barut yaptığı konuşmada Değerli arkadaşlarım, Ticaret Borsası'nın değerli üyeleri bu güzel 

gecede bu güzel sahurda sizleri saygıyla selamlıyorum. Zaten ramazanında anlamı budur. her zaman bir araya 
gelmek bir ve beraber olmaktır. Bizlerde böyle bir birlikteliğin ifadesi olarak buradayız. Milletlerin geleceğinde 
ekonominin değeri artık herkes tarafından kabul ediliyor. Milletlerin kalkınabilmesi için geleceğe emin adımlarla 
bakabilmesi isin kesinlikle ticaretin belirlenmiş kurallarına göre üretim yapması esastır. Sivas Ticaret Borsamız ın 
Sivas ekonomisinde ve Türkiye'de tek olan Ot Borsası örnek borsadır. Niğde Valiliğim sırasında özellikle meralarla 
ilgili fonda tamamıyla Sivas Ot Borsası bizim rehberimiz pozisyonundaydı. Dolayısı ile Türkiye de bir ilki 
gerçekleştiren Sivas Ticaret Borsası Türk ekonomisine katkı sağlıyor. Arkadaşlarımı da Bu yönden tebrik 
ediyorum. burada Vali olarak asıl görevimiz birlik ve beraberliği sağlamak. Toplumun her kesimiyle, ziraatcisiyle, 
çiftçisiyle sanayicisiyle ne kadar bir araya gelebilirsek bizde görevimizi yapmış oluruz. Böyle bir organizasyonu 

düzenledikleri için borsamıza teşekkür ediyorum." dedi.

BORSA MECLİS ÜYELERİ VE 
ÇALIŞANLARI İFTARDA BULUŞTU

Bivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Meclis Üyeleri ve Borsa çalışanları iftar yemeğinde 
bir araya getirdi. Paşabahçe Tesisleri haluk 
Restaurant'ta düzenlenen iftar yemeğinde, 
yöneticiler ve çalışanlar, Ramazan'ın 
bereketi ve paylaşma duygularının verdiği 
mutluluğu hep birlikte yaşadılar. Bivas Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı İhsan Aksoy,Yönetim 
Kurulu Başkanı Abdulkadir hastaoğlu, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Tarık Cünhan, hilmi Gül, Fahrettin 

Koçak, Ahmet Terzioğlu, Meclis Üyeleri Şükrü 
Aver, Mesut Emeç, Yusuf Kasap, Ertuğrul 
Günaltay, Mustafa Karakaya, Buluthan Yarış, Erdal 
Arslan, Genel Bekreter Berna Görcün ve Borsa

Personeli, sohbet etme imkanı da buldular.
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, çalışanlarla sohbet ederek, Ramazan ayının önemine dikkati 
çekti. Hastaoğlu, daha önce İl protokolü ile Sahur sofrasında buluştuklarını anımsatarak, "Çalışanlarımızla da bu 
mübarek ayda birlikte olmak istedik. Özveri ile çalışan tüm arkadaşlarımı kutluyor ve teşekkür ediyorum" dedi.
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ANKARA'DA TOBB HİZMET ve 
ŞEREF BELGESİ PLAKET TÖRENİ ve 
İFTAR PROGRAMI DÜZENLENDİ.

10 ve 20 yıl süreyle görev yapan TOBB Genel Kurul 
delegelerine hizmet şeref belgesi ve plaketleri, TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Hayati Yazıcı, STSO Başkanı Osman Yıldırım, 
Sivas Ticaret Borsası Meclis Başkanı İhsan Aksoy, Sivas 
Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu'nun da 
katıldığı törende verildi. Törende Oda ve Borsaların 
Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanları da hazır bulundu. 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, törenin açılışında 
yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Gül ve Bakan 
Yazıcı'ya Türk iş dünyasına yaptıkları katkılar için 
teşekkür etti.TOBB camiası olarak; ailede birlik- 
beraberliğe, kadirşinaslığa, vefaya büyük önem 
verdiklerini belirten Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:
"Bu kapsamda, delege olarak belirli bir dönemi 
tamamlayan kardeşlerimize Hizmet Şeref Belgeleri'ni 
takdim ederiz. Camiamızın geleneği olarak bu töreni 
her yıl Mayıs ayındaki genel kurulumuzdan bir gün 
önce yapıyoruz. Ancak Soma'da meydana gelen 

maden faciasından dolayı, bu yıl 22 Mayıs tarihinde yaptığımız 70. Genel Kurulumuzda, bu töreni yapmadık. 
Törenimizi erteleyip, Soma için yardım kampanyası başlattık. Yardım kampanyamıza büyük destek oldu. Bu 
kapsamda toplanan 16 milyon 800 bin lirayı aşan bağışı, Sayın Başbakanımızın huzurunda ilgili kamu kurumuna 
ilettik. Bu vesileyle; Maden şehitlerimizin geride bıraktığı emanetlerine sahip çıkan ve bağışta bulunan Oda- 
Borsalarımıza, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum."
- 30 yıldaki dönüşüm
Herkesin bizzat şahit olduğu bir gerçek olduğundan bahseden Hisarcıklıoğlu, "Son 30 yılda Türkiye müthiş bir 
dönüşüm yaşadı. 30 yıl önce Rahmetli Özal'la birlikte özel sektörün fark edilmesi; ve daha sonra özellikle 2002 
yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün Başbakanlığı döneminde başlatılan, Başbakanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan döneminde de devam eden reform ve istikrar adımlarıyla, Türkiye müthiş bir atılım yaptı. Bu süre 
zarfında, Türk özel sektörü neleri başarabileceğini tüm dünyaya gösterdi. Adeta rüştünü ispat etti" diye konuştu. 
Türkiye'nin bir tarım ülkesi iken, İtalya ile Çin'in arasındaki en büyük sanayi devi haline geldiğini ifade eden TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, 30 yıl önce sadece 5 tarım ürünü satabilirken, bugün 200'den fazla ülkeye, 20 bin çeşit 
mal satar hale gelindiğini anlattı. Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: "Yılda 152 milyar dolar ihracat yapıyoruz, bunun 
yüzde 92'si de sanayi malı. Birçok sektörde küresel başarı hikâyeleri yazdık. Tarım hasılasında dünyanın 7'nci 
büyük ülkesi olduk. Yılda 36 milyon turist ağırlayarak, Turizmde dünyada en fazla turist çeken 6ncı destinasyon 
haline geldik. Müteahhitlikte ve karayolu taşımacılığında dünyanın 2nci büyük gücü olduk. İşte bütün bunları, özel 
sektör eliyle yaptık. Yani, bu salonda gördüğünüz insanların temsil ettiği kitle yaptı. Çünkü bu salondakiler, 81 il 
160 ilçede Türk özel sektörünü temsil ediyorlar. Bu salondakiler, tüm Türkiye'de 1,5 milyon müteşebbisi temsil 
ediyorlar. İşte bu nedenle, bu salonu dolduran, Türk özel sektörünün temsilcisi olan Başkanlarımızı kutluyor, her 
birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Vali Yardımcısı Kalaylı 
Başkan Hastaoğlu'na Ziyarette Bulundu.

•ivas Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı, Sivas Ticaret 
I Borsası Başkanı Abdulkadir liastaoğlu'nu 

makamında ziyaret etti. Ziyarette Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Terzioğlu'da hazır 
bulundu. Ziyarette Sivas Vali Yardımcıları Ömer 
Kalaylı, Sivas'ın hem coğrafi konumu ile hem de 
tarım hayvancılık ve Tarihi eserleriyle zengin bir il 
olduğunu ifade ederek Ticaret Borsası Başkanı ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri bizlere hayırlı olsun 
ziyaretinde bulunmuşlardı.Bizde kendilerine iade-i 
ziyarette bulunarak çalışmalarında başarılar diliyoruz, 
dedi. Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir 

Hastaoğlu ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Göreve başladığımız günden bu tarafa şehrimiz 
ve üyelerimiz için çalışmalarımız devam etmektedir. Sivas'a hizmet konusunda Vali Yardımcılarımızla uyumlu ve 
koordineli bir şekilde çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Vali Yardımcımıza bizlere gerçekleştirdikleri 
nezaket ziyaretinden dolayı yönetim kurulu ve meclis üyesi arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" dedi.

SİVAS'TA BİHLEBCE İHSAM TEK BİB SOFBADA BULUŞTU Sivas'ta 'Binlerce insan Tek Bir Sofra' 
sloganıyla bu yıl Z'incisi düzenlenen 

iftara yaklaşık ZO bin kişi katıldı.Sivas Belediyesi, Sivas Ticaret Borsası ve Sivas'ta yayın yapan Kanal 58 başta 
olmak üzere çeşitli sivil toplum örgütlerinin işbirliği ile kent merkezinde iftar programı düzenlendi. 'Binlerce insan 
Tek Bir Sofra' sloganıyla gerçekleştirilen iftar öncesi istasyon Caddesi ve İnönü Bulvarı trafiğe kapatılarak sofralar 
kuruldu. 1.5 kilometrelik cadde nostaljik lambalar ile süslendi. Sivas Belediyesi tarafından vatandaşlara ikram 
edilmek üzere İZ  bin 500 kişilik, Sivasspor'da Z bin 500 kişilik yemek hazırlayarak vatandaşlara ikram etti. Bazı 
vatandaşlarda kendi yaptıkları yemekleri alana getirdi. Sofralarda yer bulamayan bazı vatandaşlarda açık alanlarda 
iftar yaptı.Ezanın okunmasıyla birlikte aynı sofrada buluşan binlerce kişi kavurma, pilav, tatlı ve su ile hep birlikte 
oruçlarını açtı. Yemek sonrasında İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan'ın duasına vatandaşlarda ellerini açarak eşlik etti. 
Sivas için bugünün çok özel olduğunu ifade eden Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, "Kadir Gecesi'ni inşallah 
bugün idrak ediyoruz bütün İslam alemi olarak Sivas'ta da tarihi kent meydanında on binlerce Sivaslı istasyon 
Caddesi'nde hep birlikte iftarımızı gerçekleştirdik. Güzel bir hava, güzel bir atmosfer ve çok güzel bir 
organizasyonla bu güzelliği yaşadık ve yaşamaya da devam 
ediyoruz. Ben öncelikle şunu ifade etmek istiyorum gerçekten 
Sivas Anadolu'nun kadim şehirlerinden bir tanesi geçmişte 
birçok talihsizlikler yaşandı. Belki bizler kenetlenmesini çok 
başaramadık bizleri çok kolay kutuplaştırabildiler işte bunları 
önlemek adına bunları engel olmak adına biz Sivas'ta 
yaşayan bütün bireyler olarak birlik ve beraberlik içerisinde, 
kardeşlik içerisinde olduğumuzu sevgi, saygı ve hoşgörünün 
esas olduğu bir günü, bir geceyi hep birlikte yaşamayı arzu 
ettik. Ben bu güzelliğe Sivas halkının ilgi gösterdiğini, katkı 
sunduğunu bugün burada gördüm. Bundan dolayı bütün 
hemşerilerimize, Sivaslı kardeşlerimize şükranlarımı 
sunuyorum" dedi.Programa, Sivas Vali Vekili Ömer Kalaylı, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, 
STSO Başkanı Osman Yıldırım, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık, Cem Vakfı Sivas Şube 
Başkanı Ali Akyıldız, Sivas Belediyesi Eski Başkanı Doğan Ürgüp, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir 
Köksal ve il protokolü katıldı.
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İl Protokolü, Şehit Aileleri ve Bivas il Emniyet Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Şehit ve Gazi Aileleri
. i f fa rd a  R ir  A ra u a  G e ld i  onuruna iftar programı düzenlendi. Polisevi'nde gerçekleştirilen iftar

y ja z ııe r ıe  ır ıa ra a  o ı r  n r a y a  ue/o/ programına Van A |im BAR(JT ve Eşi Miya5e b a ru t  hanımefendimin

yanı sıra; Garnizon ve B. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Fatih Celaleddin BAĞIR, Belediye Başkanı 
Bami AYDIM, Bivas Ticaret Borsası Meclis Başkanı İhsan AKBOY, Bivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir FIABTAOĞLU, 
Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk KOCACIK, BTBO Başkan Yardımcısı Zeki ÖZDEMİR, Vali Yardımcısı 
Ömer KALAYLI, il Jandarma Alay Komutanı J. Albay Okçin AKŞİT, il Emniyet Müdürü Turgay ÇALIŞKAN, il Müftüsü 
Recep Şükrü BALKAN, Bivas Şehit Aileleri ve Gazileri Bosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa 
hIZAL, Bivasspor Kulüp Başkanı Mecnun OTYAKMAZ, protokol eşleri, çok sayıda şehit ve gazi annesi ile yakınları 
katıldı. Ezanın okunmasının ardından oruçlar açıldı, iftar programı, yemek sonrası il Müftüsü Recep Şükrü BALKAN 
tarafından yapılan yemek duasıyla devam etti.

Bayramlaşma Töreni Düzenlendi.
Bivas Ticaret ve Banayi Odası öncülüğünde 

sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla 
oluşturulan Başkanlar Kurulu, Bayramlaşma 
programında biraya geldi. Törene AK Parti 
Milletvekili hilmi Bilgin, Bivas Belediye Başkanı 
Bami Aydın, Bivas Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Abdulkadir hastaoğlu, Bivas 
Ticaret Borsası Meclis Başkanı İhsan Aksoy,
BTB Yönetim Kurulu Üyeleri Tarın Günhan, 
hilmi Gül, Ahmet Terzioğlu, AK Parti il Başkanı 
Ziya Şahin, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Ahmet Kuzu, Veterinerler Odası Başkanı Özcan Karataş, MÜBİAD Bivas Şube 
Başkanı Mustafa Coşkun, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık, BTBO Meclis Başkanı Necati Şahin, 
BTBO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Yıldız ile Meclis Üyelerimiz ve çok sayıda işadamı katıldı.
Açılış konuşmasını BTBO Meclis Başkanı Necati Şahin'in yaptığı törende protokol üyeleri birlik ve beraberlik mesajları 
vererek, tüm İslam âleminin bayramını kutladılar.
Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın da Filistin ve Gazze başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde 
şehit olan Müslümanlar için Kur-an'ı Kerim tilaveti okudu.
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AGR05İVA5 İÇİN DEV BİLBOARD!..

Sivas'ın ilk Tarım ve hayvancılık Fuarı olarak düzenlenecek AGR05İVA5'2014'ün daha iyi tanıtabilmesi için 
yapılan çalışmalar arasında yer alan ve fuarın düzenleneceği binanın üzerine asılan 250 metrekarelik bilboard 
dikkat çekiyor.

Yapılan çalışmalar ve dev Bilboard hakkında gazetemize açıklamalarda bulunan Sivas Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Abdülkadir hastaoğlu "Bu fuarın tanıtımı için çevre yolunun kenarında ki binanın yüzüne asılan 
bilboard yoldan geçen herkesin dikkatini çekmekte. 2 - 7  Eylül tarihleri arasında turizm patlaması bekliyoruz.
Fuar ayrıca Sivas'a, çiftçimize, besicimize, tarımla ilgili üretim yapanlara, Sivas'ın tanıtımına ve en önemlisi 
açacağı yeni ufuklarla oluşabilecek istihdam kaynakları sebebiyle büyük faydaları olacak" dedi.

Hastaoğlu ayrıca şunları da belirtti.
BİRLİKTE BAŞARDIK!..
AGROSİVAS'2014'ün hayata geçirilebilmesi için herkes elini taşın altına koydu. Valiliğimiz, Belediye 

Başkanlığımız, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüz, Ticaret ve Sanayi Odamız, Ticaret Borsamız, Esnaf ve 
Sanatkârlar Odaları Birliğimiz, diğer il Müdürlüklerimiz, Siyasi Partiler ile tüm Sivil Toplum Kuruluşları bu projede 
emek sahibi.

ÖZLENEN BİRLİKTELİK
Bu fuar çalışmasında bizler Sivas'ta özlenen, fakat yıllardır yapılamaz tabuları sebebiyle askıda kalan bir 

birlikteliğin ürününü aldık. Bununla bizlere dev gibi gösterilen bir Tabu'yu yıktık. Bu birliktelikleri sürdürecek ve yeni 
başarıların oluşması için çalışacağız

A G R O S İV A S ’2014
Taam, Hayvancılık 

ve G ıd a

FUARI
04 07 Eyiıil 2BI4

um ;h o w Te»:+90 312 44017 30 (pbxj

ffriı? n ‘İ3râf»0'ftWpO.cöiTf - vıns-n -sAfttafafr cofp

ÇİÇEK KATILABİLİR!..
Fuarımızı 2-7 Eylül tarihlerinde düzenliyoruz. Bu tarih 4 Eylül Kutlamaları ile kesişmekte. Bu hafta içerisinde 

Muhtemelen Sivas'ta bulunacak olan TBMM Başkanımız Cemil Çiçek'inde programlarının uygun olması halinde 
fuarımıza katılımlarını hatta fuar açılışının başkanımız tarafından yapılmasını beklemekteyiz. Bu konuda 
girişimlerimizi sürdürüyoruz.
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MİRMAHMUTOĞU'NA t e ş e k k ü r

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı ve hemşerimiz Vedat Mirmahmutoğlu bizlere en büyük desteği 
veren kişiler arasında yer almakta. Kendileri bizleri iki kez kabul etti, önerilerini sunarak bizlerin yeni bakış açıları 
kazanmamıza yardımcı oldu. Bu projenin hayata geçirilmesinde büyük emek sahibi olan birisi. Sizler aracılığınızla 

da Sivas halkı adına Sayın Müsteşarımıza teşekkür ediyorum.
NE GETİRECEK?..
İlçelerimiz ve çevre illerden gelecek insanlar fuarın açık olduğu süre boyunca fikir alış verişinde bulunacaklar.

Bu insanlar Sivas piyasasına artı katkı yapacaklar.Hemşerilerimiz tarım ve hayvancılıkla ilgili teknolojileri yakından
takip ederek kendilerini daha da geliştirecek. 
Sanayicilerimiz burada gördükleri ürünlerin belki 
daha da gelişmişlerini üretmeye çalışacaklar.
Bu da istihdama katkı sağlayacak.

İlk  f u a r  ç o k  ö n e m l İ
Bu fuarı ilk olarak düzenlediğimiz için katılımcılar 
her şeyi ceplerinden harcayacaklar. Çok sayı da 
Firma ve kuruluşumuzun katılması beklemekteyiz. 
Başvurular ve rezervasyonlar onu göstermekte. 
İKİNCİYE KOBİ DESTEĞİ 
Önümüzde ki yıllarda düzenlenecek fuarlarda ise 
devlet destekleme yapıyor. Önümüzdeki yıl Tarım 
ve hayvancılık bazında düzenleyeceğimiz ikinci 
fuara katılanların masraflarının yarısı Kobi 
kapsamında KOBGEB tarafından karşılanacak.

GIDA BANKASINA BIK DESTEKTE 
TİCABET BOK5A5TNDAN

Bivas Ticaret Borsası , hayat Ağacı 
derneğinin gıda bankasına maddi destekte 
bulundu. Bivas Ticaret Borsası Başkanı 
Abdulkadir hastaoğlu, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliğinin maddi desteği ile Gıda 
Bankası'na İB  bin TL'lik yardım yaptı.
Gıda Bankasını ziyaret ederek maddi destekte 
bulunan Ticaret Borsası Başkanı hastaoğlu,
300 adet 30 TL'lik gıda yardım çeklerini 
Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın'a 
teslim etti hayat Ağacı'nın şeffaf olmasından 
dolayı yardım yapmaya devam edeceklerini
ifade eden Hastaoğlu, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteği ile hazırlamış olduğumuz gıda yardım 
çeklerimizi teslim ettik. İhtiyaçlı kişilerde bu çekleri anlaşmalı marketlerden ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş 
yapabileceklerdir" dedi.
Gıda yardım çeklerini teslim alan Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ise teslim edilen çeklerin ihtiyaç 
sahibi insanlara verileceğini söyledi. Hayat Ağacı Derneği'ne yapılan yardımların diğer sivil toplum kuruluşlarına örnek 
olmasını da temenni eden Özaydın; "Hayat Ağacı Derneğimiz tamamen Sivaslı işadamlarının ve Sivaslı 
hayırseverlerin katkıları ile halkımıza hizmet veriyor. İhtiyaç sahibi insanlarımız buraya gelerek ihtiyaçlarını rahatlıkla 
gideriyorlar. Veren el ile alan eli buluşturan çok mükemmel bir sistem var burada.
Sivas'ta yaşayan ve mağdur olan insanlara yardım etmek hepimizin görevi. Duyarlılığından dolayı Ticaret Borsası 
Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.
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CUMHURBAŞKANI ADAYI 
ERDOĞAN, İÇİN DESTEK 
İSTEDİLER
AK Parti Bivas heyeti BTK ziyaretleri 

Kapsamında Bivas Ticaret Borsası 
Başkanı Abdulkadir hastaoğlu'nu 
ziyaret etti.

AK Parti heyeti adına konuşma yapan 
İbrahim Karademir, Cumhurbaşkanlığı 
seçimiyle ilgili sivil toplum kuruluşu 
temsilcilerinden Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'a ülkenin geleceği ve 
kalkınmışlık düzeyinin artması için 
destek istediklerini belirterek 
''.Ziyaretimizin amacı Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri ile ilgili olarak ilimizin önemli 

sivil toplum kuruluşlarından biri olan Sivas Ticaret Borsası Başkanımız Abdulkadir Hastaoğlu'nu seçim süreci hakkında 
bilgilendirmek ve desteklerini istemek içindir. 10 Ağustosta Türkiye çok önemli bir seçime giriyor. Tarihinin en önemli 
seçimlerinden birisini yapacak. Şimdiye kadar parlamento Cumhurbaşkanını seçiyordu. Bundan sonra inşallah 
halkımız kendi Devlet Başkanını, Cumhurbaşkanını kendisi seçecektir. Bu Türkiye için devrim niteliğinde bir şey. 
Bununla birlikte Türkiye 12 yıllık süreçte AK Parti ile büyük mesafeler kat etmiştir. Yeni Türkiye de belirli kesimlerin 
zenginleşmesi değil de halkın zenginleşmesi ile Türkiye zenginleşecek, Siyasetiyle, ekonomisiyle vesayetiyle daha 
güçlü bir Türkiye olacaktır. Biz bu seçimlerin ülkemize bölgemize ve dünyaya hayırlar getirmesini temenni ediyoruz" 
dedi.

Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin toplumların önemli bölümlerini oluşturduğunu aktaran Hastaoğlu; " Öncelikle 
AK Parti Yöneticilerimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. 10 Ağustos da gerçekleştirilecek olan seçim 
ilk defa Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilecek olması ile çok büyük önem taşımaktadır.. Bizler sivil toplum 

örgütü olarak tüm partilere eşit mesafedeyiz. Tüm adaylara başarılar diliyoruz. Halkımızın oyları ile seçilecek olan 
Cumhurbaşkanının ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
Ziyarette Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Yasin Kütükde, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Hülya Kılıç, ve Gülcan Özdemir de 
hazır bulundular.
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SİVAS TİCARET BORSASI'MD A 
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA 
TÖREMİ YAPILDI..

Sivas Ticaret Borsası, Kangal ve Köyleri Yardım 
laşma Derneği ve K05GEB işbirliği ile gerçekleştirilen 
"UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ" sonrasında kursu 
başarıyla bitiren kursiyerlere belgeleri törenle verildi.

Sivas'ta ticaretin canlanması ve işsizliğin önüne 
geçilebilmesi amacıyla yeni işyeri açacak girişimcilerin 
uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlamalarının 
ardından kendi işlerini kurmalarını ve yeni iş yeri 
açacak girişimcilerin kuracakları işletmelerde hedefle
rine ulaşmalarını sağlayan ve bu yönde bir içeriğe 
sahip olan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sivas Ticaret Borsası tarafından 16 Mayıs- 9 Temmuz 2014 tarihleri 
arasında düzenlendi.

Kangal ve Köyleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa BUĞRA yaptığı açıklamada; "Kangal ve Köyleri 
Yardımlaşma Derneği olarak girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak 
başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla Sivas Ticaret Borsamız, KOSGEB Müdürlüğümüz ile yapmış 
olduğumuz çalışmalar neticesinde eğitimini tamamlayan 57 kursiyerimiz Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini başarıyla 
tamamlayarak bugün sertifikalarını almaya hak kazanmıştır. Ben sertifika almaya hak kazanan girişimci adaylarımızı 
kutluyor kendilerine ticaret hayatında başarılar diliyorum" dedi.

Sertifika Programında kursiyerlere hitaben bir konuşma yapan STB Başkan Yardımcısı Ahmet Tarık GÜNHAN, 
"Girişimciliğin yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında, Kangal ve Köyleri Yardımlaşma Derneği, KOSGEB Sivas 
Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Sivas Ticaret Borsası işbirliği ile Borsamızda gerçekleştirilen "UYGULAMALI 
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ"ne katılan ve başarıyla tamamlayan 57 kursiyerimize Sertifikalarını vereceğiz. Sizlerin de bildiği 
gibi bu eğitimler yeni işyerlerinin açılmasına ve yeni istihdam alanları oluşmasına katkı sağlamaktadır. Girişimcilik

potaneSİVAS TİCARET BORSASI BAŞKANI HASTAOĞLU
I • • • •

S (HAC’DAN DONDU
sağlayacaklardır. Sivas'ımıza ve kursiyerlerimize hayırlı uğurlu olsun.

ası ve iş 
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Kurs Eğitmenimiz Necati ÇAMAYAZ ile birlikte bu eğitimi en üst düzeyde katılımla gerçekleştirerek eğitim 
sonunda hepiniz sertifika almaya hak kazandınız. Yeni iş fikirlerinizi hayata geçirdiğiniz takdirde 30 bin TL hibe ve 
70 bin TL'ye kadar 0 faizli kredi desteği sizleri bekliyor. Bu desteklerden yararlanarak başarılı işletmeler kurabilirsiniz. 
Sivas Ticaret Borsası olarak girişimcilerimizi desteklemeye devam edeceğiz ve ilimizdeki girişimcilerin hak 

ettiği konuma gelebilmeleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sizlere Borsa Meclisimiz ve Yönetim Kurulumuz 
adına başarılar diliyorum" dedi.

Sivas Ticaret Borsası tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifika Programına Sivas Ticaret 
Borsası Başkan Yardımcısı Ahmet Tarık GÜNHAN, KOSGEB Sivas Hizmet Merkezi KOBİ Uzman Yardımcısı Yılmaz 
MERT, Kangal ve Köyleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa BUĞRA, Eğitmen Necati ÇAMAYAZ ve kursiyerler ile 
basın mensupları katıldı

30



SİVAS TİCARET BORSASI'ND A 
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA TÖRENİ YAPILDI..

Sivas Ticaret Borsası, Kangal ve Köyleri Yardımlaşma Derneği ve KOSGEB işbirliği ile gerçekleştirilen 
"UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ" sonrasında kursu başarıyla bitiren kursiyerlere belgeleri törenle verildi.

Sivas'ta ticaretin canlanması ve işsizliğin önüne geçilebilmesi amacıyla yeni işyeri açacak girişimcilerin Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimini tamamlamalarının ardından kendi işlerini kurmalarını ve yeni iş yeri açacak girişimcilerin 
kuracakları işletmelerde hedeflerine ulaşmalarını sağlayan ve bu yönde bir içeriğe sahip olan Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimi Sivas Ticaret Borsası tarafından 21 Temmuz - 18 Ağustos 2014 tarihleri arasında düzenlendi.
Kangal ve Köyleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa BUĞRA yaptığı açıklamada; "Kangal ve Köyleri Yardımlaşma 
Derneği olarak girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı 
işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla Sivas Ticaret Borsamız, Sivas Kosgeb Hizmet Merkezi Müdürlüğümüz 
ile yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde eğitimini tamamlayan 54 kursiyerimiz Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini 
başarıyla tamamlayarak bugün sertifikalarını almaya hak kazanmıştır. Ben sertifika almaya hak kazanan girişimci 
adaylarımızı kutluyor kendilerine ticaret hayatında başarılar diliyorum. Katkılarından dolayı Sivas Ticaret Borsası 
Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu'na ve KOSGEB Müdürü Serhat Hoşcan'a teşekkür ediyorum" dedi.

Sertifika Programında kursiyerlere hitaben bir konuşma yapan Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, 
"Girişimciliğin yaygınlaştırılması amacıyla, Kangal ve Köyleri Yardımlaşma Derneği, KOSGEB Sivas Hizmet Merkezi 
Müdürlüğü ve Sivas Ticaret Borsası işbirliği ile Borsamızda gerçekleştirilen "UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ"ne 
katılan ve başarıyla tamamlayan 54 kursiyerimize Sertifikalarını vereceğiz. Sizlerin de bildiği gibi bu eğitimler yeni 
işyerlerinin açılmasına ve yeni istihdam alanları oluşmasına katkı sağlamaktadır. Girişimcilik Türkiye'mizin 2023 
hedeflerine ulaşmasında anahtar rolünü üstlenmektedir. Bölgemizde de bu konuda bir potansiyel olduğu ve bunun 
değerlendirilmesi amacı ile yeni eğitimlerin verilmesi, eğitimlerin yaygınlaştırılması ve iş kurma potansiyeli olan 
kişiler ile özellikle iş kuracak kişilerin konudan haberdar edilerek farkındalığın artırılması hedeflenmektedir.
Eğitimlere katılan girişimcilerimiz yalnızca kendilerine değil, ülke ekonomisine de katkı sağlayacaklardır.

Sivas'ımıza ve kursiyerlerimize hayırlı uğurlu olsun.
Sivas Kosgeb Hizmet Merkezi Müdürü Serhat Hoşcan ise konuşmasında; "Gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik 

Eğitimin hayırlı olmasını diliyorum. Ev sahibi olan Sivas Ticaret Borsası'nada teşekkür ediyorum. Girişimcilik 
eğitimi yeni girişimcilik desteğine başvurusunun ilk aşamasını oluşturuyor. KOSGEB gerek Sivas'ta olsun gerek 
diğer illerde olsun girişimcilik kültürünün oluşması ve yaygınlaşması noktasında çok büyük çaba sarf ediyor.

illerdeki teşkilatlanmasını tamamlandığı içinde tüm illerde 
girişimcilik desteğini sağlayabiliyoruz. Ben sertifikasını alıp 
işini kuracak olan arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. 

Kalıcı ve başarılı işletmelerinin ortaya çıkmasını diliyorum. 
K05GEB sadece girişimcilik desteği veren bir kurum değil. 
Girişimcilik desteği desteklerimizden sadece birisidir.
K05GEB bünyesinde diğer desteklerimizde mümkündür.
Yeni girişimci desteği kapsamında 30 TL hibe 70 bin TL 
geri ödemeli destekten faydalanabilecektir. Girişimcilik 
eğitimlerinin gerçekleşmesi noktasında Sivas Ticaret 
Borsası Başkanıma ve değerli yöneticilerine teşekkür 
ediyorum. Hayırlı olsun diyorum."

Sivas Ticaret Borsası tarafından düzenlenen Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi Sertifika Töreni sonunda Kangal ve 
Köyleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Buğra 
tarafından Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir 
Hastaoğlu, K05GEB Sivas Hizmet Merkezi Müdürü Serhat 

Hoşcan ve Eğitmen Necati Çamayaz'a desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.
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AHİLİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ SÜRÜYOR...

Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal ve Ticaret İl Müdürlüğü'nde kurulan komite üyeleri 
Ahilik Haftası nedeniyle Belediye Başkanı Sami Aydın'ı ziyaret etti.

Başkanlık makamındaki ziyarette Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi 
ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil, Ticaret il Müdürü Salih Coşkun, Halk Bankası Müdürü Tuncay Koramaz, 

Cem Vakfı Başkanı Ali Akyıldız ve Sivas Hizmet Vakfı Genel Sekreteri Sadettin Doğan da hazır buldu.
Burada konuşan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, ilimizde ve Türkiye genelinde kutlanan Ahilik 

Haftası etkinliklerine değinerek, Ahilik kültürünün OsmanlI'dan süregelen bir gelenek olduğunu söyledi.
Ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Aydın ise, "Bu sistemde bir insana sadece iş 

öğretilmiyor, ayrıca çok önemli ahlaki değerler kazandırılıyor. Topumun haklarının ne kadar değerli olduğu adeta zihnine 
kazınıyor. Sonrasın da ise belirli sınavlardan ve testlerden geçerek usta olabiliyor. Ahilik kültürü böylesine güzel bir 
uygulama" diyerek tüm esnafların Ahilik Bayramı'nı kutladı.

t'ALI BARUT AHİLİK KOMİTESİ ÜYELERİNİ MAKAMINDA KABUL ETTİ
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Beşir KÖKSAL'ın başkanlığındaki Ahilik Kutlama Komitesi, Vali Âlim 

BARUT'u ziyaret etti.
Valilik makamındaki ziyarette Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve 

Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil, Ticaret il Müdürü Salih Coşkun, Halk Bankası Müdürü Tuncay Koramaz,
Cem Vakfı Başkanı Ali Akyıldız ve Sivas Hizmet Vakfı Genel Sekreteri Sadettin Doğan da hazır buldu.

Komite Başkanı ve aynı zamanda Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Beşir KÖKSAL, Ahilik Haftasında 
yapılan etkinlikler hakkında Vali BARUT'a bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Âlim BARUT; "Ahilik Teşkilatı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
kuruluş dayanaklarını oluşturan; milleti, millet yapan değerlerin bir bölümünün sanatkârlara yansıdığı, kendine has 
geleneklerle yüzyıllarca hüküm süren çok güçlü bir kurumdur. Bu kurumun halen günlük hayatımızda önemli etkileri 
bulunduğunu görmekteyiz.
Ahilik, bizim milletimize has olan bir teşkilattır. Yani hem emek sahibi, hem sermaye sahibi bir şahsın uhdesinde bir 
araya gelmektedir. Öte yandan da aralarında öyle bir dayanışma var ki; finansman ve tüketicisine ilişkin kalite konusunu 
ahilik teşkilatı kendi içinde çok güzel bir sistemde çözmüştür. Ziyaretiniz için teşekkür ediyor, Ahilik Bayramınızı 
kutluyorum." Dedi. Ziyaret, Vali BARUT'un Ahilik Kutlama Komitesi üyeleriyle hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.
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TİCARET B0R5A5IHDA/1 KIRTASİYE YARDIMI

Sivas Ticaret Borsası tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere 
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı için 40 Bin TL değerinde 1000 adet 
Kırtasiye Çeki dağıtıldı. Kırtasiye yardımları dağıtılmak üzere il Milli 
Eğitim Müdürlüğü, Sivas Belediyesi Gıda Bankası ve Sivas Valiliği il 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yöneticilerine teslim edildi.

Gıda Bankası'nda bir açıklama yapan Sivas Ticaret Borsası Başkan 
Vekili Tarık Günhan; "Sivas Ticaret Borsası olarak her yıl geleneksel hale 
getirdiğimiz kırtasiye yardımlarına başladık. Kırtasiye yardımlarımızın 
toplam miktarı 40 Bin TL dir. Bu yardımların bir kısmı il Milli Eğitim 
Müdürlüğü, il Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile hayat Ağacı 
Derneğimiz vasıtasıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmaktadır.
Sivas Belediyesi Gıda Bankasında dağıtılmak üzere Belediye Başkan 
Yardımcımız Ahmet Özaydın beye her biri 40 TL den oluşan 100 tane 

kırtasiye çekini takdim ediyorum ve çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.
Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ise "Sivas Belediyesi olarak 40 TL değerinde olan 100 tane 

kırtasiye yardım çekini biz inşallah Hayat Ağacı derneğimiz aracılığıyla ihtiyacı olan kayıtlı ailelere ulaştıracağız. Bu 
ailelerde bu yardımlarla eğitim öğretimlerini devam ettirecekler. Öncelikle ben gerek basın mensuplarımıza gerekse 
Sivas Ticaret Borsamız Başkan vekili Tarık Günhan beye ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hilmi Gül ve Ahmet Terzioğlu beye 
teşekkürler ediyorum. Borsa Başkanı Abdulkadir beyde şimdi hac yolculuğunda inşallah sağ salim gelirler. Sivas 
Ticaret Borsamız tarafından Ramazan Ayı içerisinde yine gıda yardımında bulunmuşlardı. Bizlerde ihtiyaç sahiplerine

takdim ettik. Ben tekrar tekrar bütün Sivas halkına 
özellikle işadamlarımıza ve bizim her an yanımızda 
olan Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir 
Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerine 
huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bu yardımların 
artarak devam etmesini kendilerinden temenni e 
diyorum." diye konuştu.

Sivas Ticaret Borsası Yöneticileri Gıda 
Bankası ziyaretinin ardından Sivas Vali Yardımcısı 
Ömer Kalaylı'yı ziyaret ederek il Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 100 adet 
kırtasiye çeki yardımında bulundu

Ziyarette konuşan Sivas Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Muhasip Üye Hilmi Gül; "Kırtasiye 
yardımlarımızı her yıl Gıda Bankasına, Milli Eğitim 

Müdürlüğümüze ve bu sene bir değişiklik yaparak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nı da düşünerek dağıtılmak 
üzere Vali Yardımcımız Sayın Ömer Kalaylı beye takdim ediyorum ve 2014-2015 eğitim ve Öğretim yılında 
öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Sivas Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı ise yaptığı konuşmada; "Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi 2014-2015 eğitim 
yılımız geçen ay itibari ile başladı. İlimizde yaşayan 125 bin öğrencimiz eğitim hayatına başladılar. Bununla birliktede 
eğitim ihtiyaçlarının ve materyallerinin karşılanması noktasında bizler valilik olarak Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Vakfı olarak ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına yardım yapılması konusunda çalışma başlattık.
Şu ana kadar da çok sayıda başvurular oldu. Sosyal Yardımlaşma 

ve Dayanışma Vakfı olarak bu başvuruları hızlı bir şekilde değerlen
diriyoruz. Özellikle maddi yönden sıkıntı yaşayanları destekleyerek 
eğitim hayatlarından yoksun kalmamalarını sağlamak amacındayız, 
ilimizin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından olan Sivas Ticaret 
Borsamızın yöneticileri her biri 40 TL den oluşan 100 tane kırtasiye 
yardım çekini bizlere takdim ettiler. Biz başta Ticaret Borsası 

Başkanımız olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine ve kurumuna 
yapmış oldukları yardımlardan dolayı teşekkür ediyorum. Eğitime 
yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Tüm işadamlarımızdan ve 
kurumlarımızdan Vakfımıza destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Heyet son olarak il Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Çınar'ı 
makamında Ziyaret ederek ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere 
100 adet Kırtasiye çeki yardımında bulundu.
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SİVAS'TA AGR05İVA5 2014 
TARIM HAYVANCILIK ve GIDA FUARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

A GROSİVAS 2014 Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı, Sivas Valiliği, Sivas Ticaret Borsası, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası, Cumhuriyet Üniversitesi ve 160 özel firmanın katılımlarıyla 

4-7 Eylül tarihleri arasında Sivas Kongre ve Fuar Alanı'nda gerçekleştirildi.
Fuarın açılışında konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Vedat Mirmahmutoğulları Sivas'a 

hipodrom yapılması konusunda üzerine düşen görevi yaptığını geriye sadece işin siyasi boyutunun kaldığını söyledi.
Sivas'ın atçılık kültürünün harman bir yer olduğunu belirten Müsteşar Mirmahmutoğulları, "Hipodrom konusunda 

Ticaret ve Sanayi Odası Başkan'ı Osman Yıldırım'a yüksek komiserler kurulu başkanı olarak Sivas'ta bir hipodromun 
kurulması için ne gerekiyorsa üzerime düşeni yaptım işin siyasi boyutu var. 4 Eylül'de siyasetçiler Sivas'a geliyor 
sizde gereğini yapın dedim ama herhalde Yıldırım siyasete hazırlanıyor olacak ki yeni bir konu imiş gibi benden talepte 
bulunuyor" dedi

Hipodrom meselesinin Kendisinin ve tüm SivaslIların meselesi olduğunun altını çizen Müsteşar 
Mirmahmutoğulları, "Sivas atçılık kültürünün harman olduğu bir yer. Ayrıca Sivas çok önemli iki at ırkına da ev sahipliği 
yapan bir il. Yarışçılık kültürünün de harman olduğu bir yer. Dolayısıyla Hipodromun Sivas'ın ekonomisine kültürüne ne 
kadar katkı sağlayacağını iyi biliyorum. Bana düşeni yapmak yetmiyor. Sizlere düşen görevlerde var. Bugün açılışını 
yaptığımız fuara gelince ilkini gerçekleştirdiğimiz fuar ilimiz için oldukça önemli. Fuarlar ürünlerle üreticilerle alıcıların 
birleştiği mekanlardır. Sivas'ta şimdiye kadar karma fuarlar düzenlendi. Bundan sonra genel tarım fuarları değil, tarımın 
bütün alt disiplinleri bazında fuarlar düzenleyeceğiz. Sivas'ın potansiyeli bunun çok üzerinde. Gördüğüm kadarı ile 
katılımda oldukça güzel, inşallah bundan sonra Sivas daha büyük fuarlara ev sahipliği yapar. Ben fuarda emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



KATILIMIN FAZLA OLMASI BİZİ MUTLU ETTİ

Sivas Valisi Alim Barut ise, "Sivas'ta tarım ve hayvancılık sektörünün gelişmesini yakından takip etmek, bu 
alanda yeni çıkan teknolojileri çiftçilerle buluşturmak, yapılacak olan eğitimlere katkıda bulunmak üzere hazırlanan 
ARGOSİVAS'2014 Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarının açılışını gerçekleştirdik" dedi.

Görev yaptığı ilde il defa düzenlenen tarım fuarında konuşma yapmaktan son derece mutlu ve memnun 
olduğumu belirten Vali Alim Barut; "ARG05İVA5'Z014 Tarım Flayvancılık ve Gıda Fuarını Bivas kongresinin günlerine 
denk getirdik, ilçeler sergisini birlikte yapıyoruz. Daha çok katılım daha büyük bir organizasyon oldu. 4 Eylül Bivas 
Kongresi'nin 95. yıl dönümü nedeni ile ilimize gelen tüm katılımcılara bu vesile ile hoş geldiniz diyorum. Ana 
teması arıcılık olan fuarda tarım ve hayvancılıkla alakalı ekipmanların yanı sıra çeşitli hayvansal üretim makineleri, 
ambalajlama, depolama tarımsal ilaçlar gibi çeşitli ürünler bulunmakta. Fuara yaklaşık 177 kuruluş katıldı. Katılımın 
oldukça fazla olması bizleri mutlu etti. Fuarın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Fuarımız 
milletimize, ilimize ve tarım sektörüne hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

SİVAS ARTIK BİZİ ZORLUYOR

Sivas Belediye Başkanı 5ami Aydın da fuarın Sivas'a ve tarım sektörüne hayırlar getirmesini dileyerek sözlerine 
başladı. Fuara destek verenlere teşekkür eden Belediye Başkanı Sami Aydın; "Gıda, Tarım ve Flayvancılık Bakanlığı 
Müsteşarı Vedat Mirmahmutoğulları'nın destek konusunda gerekenleri en kısa zamanda yapacağından kuşku 
duymuyorum. Sivas'ın ZOOZ yılından bu yana taahhüt edilip de gerçekleştirilmeyen tek konu hipodrom konusu. Bu 
konu ile ilgili de desteklerini bekliyoruz" dedi.

Hipodrom konusunun ardından fuar alanını Sivas'a kazandırılmasını dile getiren Başkan Aydın; "Burası 2006 
yılında temeli atılan bir tesis. Bugün inşaat olmasına rağmen burada tarım ve gıda noktasında bir fuar yapıyorsak bu 
şunu ifade ediyor. Sivas artık bizi zorluyor. En kısa zamanda yıllardan beri inşaat halinde kalan bu tesisi Sivas'ın 
gelişmesi için ayağa kaldırmak zorundayız. Bu bizim görevimiz. İnşallah kısa zaman içerisinde burası Sivas'a yakışır bir 
konuma kavuşmuş olacak. Bugün ilki düzenlenen fuarın devamı daha güzel ortamlarda gerçekleştirilecek. Sivas'ta 

tarımla ilgili çok önemli adımlar atılıyor. Tarımın alt yapısı çok güzel oluşturuluyor. Sulanabilir arazi sayımız artırıldı. Artık 
iş bize düşüyor tarımdan gereken payımızı hayvancılıktan gereken payımızı almamız gerektiğine inanıyorum. Hepinize 
başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYIP 
ERDOĞAN'I ZİYARET EDECEĞİZ

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman 
Yıldırım ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
temelini attığı fuar merkezinin Sivas'a kazandırılması 
için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret 
edeceklerini söyledi.

Fuar merkezinin Devlet Planlaması Teşkilatının 
desteği ile yatırım planına alındığını ve Z006 yılında 
temelinin atıldığını hatırlatan Yıldırım; "Fuar merkezini 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesini yapmak için 
burayı Odalar Birliğine tahsis ettik ve YÖK'e müracaat 
ettik. Şuanda talebimiz YÖK'te beklemede. Fuar 
merkezinin Sivas'a kazandırılması için Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edeceğiz" dedi.
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Ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sivas'ın bugüne kadar kendisine hep destek verdiğini 
söyleyeceklerinin altını çizen Yıldırım; "YÖK'e gerekli talimatın verilmesini isteyeceğiz, inşallah talimatı aldıktan sonra 
inşallah burası özel bir üniversite olacak. Ayrıca bu binada fuarlar ve kongreler yapılabilecek, ikinci bir konu 
19 Martta Bakanlar Kurulu Kararı ile destekler verildi, hayvancılık noktasında Sivas kapsamın dışında tutuldu. Tarım 
ve hayvancılık şehri olan Sivas'ın teşvikten yararlanması gerekiyordu. Bunun peşini bırakmayıp takip edeceğiz. Son 
olarak da bizim hipodrom talebimizi iletmiştik. Türkiye'de 8 tane olan Hipodrom'un 9'uncusunun Sivas'a 
kurulmasını istiyoruz. Sivas'ta gerçekten bu alt yapı var. Özellikle Türkiye'nin her yerinde yapılan yarışlardan 
belediyeler pay alıyor, iklimimizde bu şartlara uygun Sivas'a hipodrom kurulursa hem Sivas'ın gelişmesine katkı 
sağlar hem de belediyemiz kazanç elde eder diye düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda fuarımızı daha da geliştireceğiz. 
Ben şimdiden fuarda emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuşmasını sonlandırdı.

2. ORTAK AKIL' TOPLANTISI YAPILACAK
Tarım Fuarı kapsamında düzenlenecek olan 2. Ortak Akıl toplantısı öncesinde istişare toplantısı düzenlendi, 

il Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Aslan Başkanlığında yapılacak toplantıda Ortak Akıl toplantısında gündeme 
getirilecek konular görüşüldü
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Aslan Başkanlığında İl Tarım Konseyi ve İl Gıda Konseyi üyelerinin katılımıyla 
istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda bir konuşma yapan Aslan, önümüzdeki günlerde ilimizde tarım fuarı 
gerçekleştirileceğini hatırlattı.
Tarım Fuarı çerçevesinde ilki 2011 yılında yapılan 'Ortak Akıl' toplantısının ikincisinin gerçekleştirileceğini ifade eden 
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Aslan, bu toplantıda yapılacak istişareler sonucunda Bakanlıktan talep edilecek 
olan hususların belirlenerek, 2. Ortak Akıl toplantısında gündeme getirileceğini belirtti.
Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan Tarım Fuarı ve Tarım Fuarı içerisinde gerçekleştirilecek olan ortak akıl 
toplantısı olduğunu belirten Aslan, toplantıya Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ile birlikte ilimizdeki 
tarım ve gıda konseyi üyeleri katılım sağladığını belirtti.
İhsan Aslan toplantıda şunları kaydetti:
"Önümüzdeki günlerdeki Tarım Fuarı'nda neler yapılacak. Ne gibi çalışmalar yürütülecek. Ortak Akıl toplantısında 
gündeme getirmemiz gereken konular neler. Üyeleri daha çok Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşan konsey üyelerimiz 
var. Üyelerin sıkıntıları ve sorunları ya da uygulanmasını talep ettikleri önerilerini alacağız. Bu konuda Bakanlıktan talep 
edilebilecek neler var. Hangi konularda ödeneğe ihtiyacımız var. Hangi konularda proje hazırlayacağız. Bunları 
belirleyeceğiz."
İlk ortak akıl toplantısı ilimizde 2011 yılında yapıldığını kaydeden İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Aslan, 
2011 yılında düzenlenen Ortak Akıl toplantısında gündeme gelen sorunları sıralayarak, bu sorunlarla ilgili yapılan 
çalışmaları anlattı.
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HİPODROM YENİDEN GÜNDEME GELECEK
il Gıda, tarım ve hayvancılık Müdürü İhsan Aslan Z011 yılında yapılan ortak akıl toplantısında gündeme gelen 

konularla ilgili Müdürlüğün yaptığı çalışmalarda sorunların çözümü noktasında çalışmaların yapıldığını kaydetti.
Ancak ilimizde yıllar önce gündeme gelen hipodrom yapılmasıyla ilgili konuyla ilgili halen çalışmaların devam 

ettiğini ve bu konunun muhtemelen Z. Ortak Akıl toplantısında yeniden gündeme gelebileceğini ifade etti.
TARIMDA ZARAR %30

Toplantı sonunda bir basın mensubunun bu yıl ki mevsim şartları nedeniyle ilimiz tarımındaki zararın ne oranda 
olduğu ile ilgili soruyu yanıtlayan İhsan Aslan, zarar oranının yer yer değişiklikler gösterdiğini kaydetti.

Kimi bölgelerde neredeyse hiç zarar yaşanmadığını kaydeden Aslan, bazı bölgelerde de zarar oranının fazla 
olduğunu belirterek, il genelindeki ortalamaya bakıldığında tarımdaki zararın yüzde 30 civarında olduğunu belirtti.

BORSA ÜYELERİNE 
KUYAP EĞİTİMİ VERİLDİ.

Sivas Ticaret Borsası tarafından M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda, ildeki KOBİ'lerin 
çalışan ve işverenlerine, 'Küresel Ekonomideki 
Değişimlere Uyum Yeteneğini Artırma Eğitimi' verildi. 
Türkiye'de belirlenen 15 büyüme merkezinde devam 
eden KOBİ Çalışan ve İşverenlerinin Küresel 
Ekonomideki Değişimlere Uyum Yeteneğinin 
Artırılması Projesi (KUYAP) kapsamında sürdürülen 
eğitimler devam ediyor. Sivas Ticaret Borsası 
tarafından, ildeki KOBİ'lerin çalışan ve işverenlerine, 
'Küresel Ekonomideki Değişimlere Uyum Yeteneğini 

Artırma Eğitimi1 verildi.
Sivas Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen eğitimlere Ticaret Borsası personeli ve üyeleri katıldı. Eğitim 

programına katılan KOBİ çalışan ve işverenlerine, 'değer yaratma ve işletme değer zinciri', 'pazarlama stratejisi ve 
pazarlama planı', 'konumlandırma', 'etkinlik ve pazara nüfus etme', 'ekonomik ve finansal kontrol araçları', 'inovasyon', 
'fiyatlandırma teknikleri ve maliyet analizi' ile 'organizasyon ve insan kaynakları yönetimi' başlıkları altında önemli 
bilgiler aktarıldı. Eğitimin sonunda ise katılımcılara sertifikaları verildi.



SİVAS TİCARET BORSASI 
BAŞKANI HASTAOĞLU HAC'DAN DÖNDÜ

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, hac görevini yaparak yurda döndü.
Yaklaşık bir ay önce hac farizasını yapmak üzere kutsal topraklara giden Başkan Abdulkadir Hastaoğlu, hac 

görevini yaparak Sivas'a döndü. İlk önce Suudi Arabistan'dan İstanbul'a hava yoluyla gelen Hastaoğlu, oradan 
aktarma ile Sivas Nuri Demirağ Havaalanı'na indi. Misafirlerini evinde ağırlayan Başkan Hastaoğlu'nu İl Müftüsü 
Recep Şükrü Balkan, Defterdar Mehmet Yazar, Sivas Belediyesi Başkan Danışmanı Hamdi Dilmen, Özbelsan Genel 
Müdür Vekili Şaban Kaya, bidaş Genel Müdürü Kazım Özgan, bivas Belediyesi Protokol Müdürü Kaya Erdoğan,

bivas Ticaret Borsası yöneticileri, Meclis üyeleri, Ticaret Borsası üyeleri, borsa personeli ve akrabaları ziyaret etti, 
bivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir hastaoğlu hacdan dönüşüyle ilgili olarak, "Mac vazifemiz için bir ay 

önce gittiğimiz kutsal topraklardan hac farizamızı yaparak döndük. O kutsal yerlerde ibadet etmek insana 
bambaşka bir duygu veriyor. Çok mutluyum. Beni ziyarete gelen herkese teşekkür ediyorum. Allah tüm Müslüman 

kardeşlerimize de oraya gitmeyi nasip etsin" dedi.

11. BİRLİK AŞURESİ PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Sivas'ta düzenlenen 11. Birlik Aşuresinde 10 bin kişilik aşure ikram edildi. Atatürk Kongre ve Etnografya 
Müzesi Bahçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği öncülüğünde gerçekleştirilen Aşure programına 8 sivil t 
oplum örgütü destek verdi. Protokol ve vatandaşların da katılımın oldukça fazla olduğu aşure'de birlik ve beraberlik 
örnekleri sergilendi
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Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan Aşure Programında Kur'anı kerimi Ulu Cami İmam 
Hatibi Ergün Ceyhan okudu.

Birlik Aşuresinin açılış konuşmasını yapan Cem Vakfı Şube Başkanı Ali Akyıldız, birlik aşuresinde tıpkı aşurenin 
tadını ve kıvamını vermeye çalıştıklarını ifade ederek, "Sivas'taki sivil toplum örgütleri ile bir araya gelerek 11'incisini 
yapmış olduğumuz birlik aşuresinde tıpkı aşurenin tadını ve kıvamını vermeye çalıştık. Bugün burada aşure olduk. 
Muharrem ayı kötülüklerin yasaklandığı razılıksız kazançlarla yenen lokmaların haram edildiği kutsal bir aydır.
Muharrem matem ayıdır. Muharrem Hz. İmam Hüseyin efendimizin anıldığı bir aydır. Kerbela'da insan onuru ve insanlık 
72 Ehlibeytin şehit edildikleri aydır. Muharrem ayı mübarek aydır çünkü bu ayda yetimlerin, öksüzlerin doyurulduğu 
çıplakların giydirildiği aydır. Alevi inancında Kerbala vakası ile özleşen 12 günlük muharrem orucu ile Kerbala matem 
orucu öylesine birleşmiştir ki Aleviler bu orucu tutarlarken matemi de tuttukları oruçla birlikte yaşıyorlar. Muharrem 
ayının 10 günü kutsal kabul edilen ortak değer olmuştur. İnsanlar peygamberlerini anan sevgi ve inançlarından dolayı 
bu günü kutsallaştırmışlardır. Hz. Muhammed (S.A.V)'den önce gelen peygamberlerde bu kutsal günde yüce 
Allah (CC)'ya şükür ve senalarını ifade etmek için oruç tutmuşlar ve Nuh Peygamberin kurtuluş çorbasından pişirip 
akiri fukarayı doyurmuşlardır. Bütün Peygamberlerde kurtuluş ve selamete ulaşılan bu günde oruç tutmuşlardır"dedi 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal ise aşurenin sevginin yoğun yaşandığı, umut ve coşkunun 
doruğa çıktığı, birlik, paylaşma ve hoşgörünün güzel örneklerinin sergilendiği özel günler olduğunu belirterek, 
Sivas'taki sivil toplum örgütleri olarak bu mübarek ay olan Muharrem ayında birlik ve beraberlik, kardeşlik ve dostluk 
içerisinde Sivas'ta 11 yıldır Birlik Aşuresini yaptıklarını söyledi

Milli Birlik ve Beraberliğimizin daha çok güçlenmesi, mezhep farklılıklarımızın hiçbir zaman sorun haline gelmemesi,
"Bir ve Beraber olmaktan zevk duyan" insanlarımızın artması için herkese görevler düştüğünü vurgulayan Köksal,
"Milli Birliğimizi artırıcı nitelikte, mezhep farklılıklarımıza saygılı olmak; birbirimize daha hoşgörülü davranmak; 
birbirimizin hak ve özgürlüklerine, daha samimi yaklaşmak, ortak toplumsal menfaatlerimizin yaşatılması açısından 
oldukça önemlidir. Bu nedenle Sivas'taki sivil toplum örgütleri olarak ilimizin geleceği açısından Birlik Aşuresini 
önemsiyor ve 11 yıldır bu etkinliğimizi, birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde dil, din, ırk ve mezhep 
ayrımı yapmadan el ele, gönül gönül'e vererek güzel birlikteliğimizi taçlandırıyoruz. Bugün ilimizde Valiliğimiz ve 
Belediyemiz öncülüğünde sivil toplum örgütleri ile halkımızın güzel bir birlik, beraberlik ve dayanışma örneği 
sergilediğini görüyoruz. Bu birliğimiz, beraberliğimiz ve dayanışmamız yıllarca devam edecektir. Birlik Aşure gününde 
bizlere destek olan sayın Valimiz Alim Barut olmak üzere Belediye Başkanımız Sami Aydın'a, Birlik aşuresinde yer alan 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığına, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına, Cem Vakfı Başkanlığına,
Ticaret Borsası Başkanlığına, Ziraat Odası Başkanlığına, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına, 
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanlığına, Hayat Ağacı Derneği Başkanlığına teşekkür ediyorum."dedi. 
Belediye Başkan vekili Ahmet Özaydın ise Muharrem ayının önemine değinerek, bu ayda yaşanan hadiselerin 
ayrıştırıcı değil, birleştirici olması gerektiğini söyledi. Toplumu ayırmak isteyenlere fırsat verilmemesi gerektiğini 
kaydeden Özaydın şu ifadelere yer verdi;
Yaşanan bu olaylardan ders alarak, topluma birlik ve beraberlik mesajları vererek bu acıların tekrarlanmaması 
önemlidir. Zaten bugün yapılan birlik aşuresinin anlamıda budur. Gerek Sünni, gerekse da alevi kemsi bizim için 
ayrıştırıcı olarak görülmemelidir. İleriye dönük nasıl bu matemi daha nasıl aza indiririz, toplumu nasıl birleştiririz 
konusunda ciddi çalışmalar yapılmalıdır. Birlik aşuresinin yapılmasında emeği geçen sivil toplum kuruluşlarını tebrik 
ediyorum.
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Birlik aşuresinin son konuşmasını yapan Vali Alim Barut ise görevde bulunduğu 9 aylık süre içerisinde bugün 
oluşan manzaradan aldığı hazzı hemen hemen hiçbir yerde almadığını söyledi. Sivas'ta birliğin beraberliğin olduğunu 
belirten Vali Alim Barut; "Birliğin olduğu yerde huzur, refah ve geleceğe ümitle bakmak vardır. Burada oluşan manzara 
beni güzel duygulara itti" dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının destekleri ile gerçekleştirilen birlik aşuresi programında birlikte olmaktan mutluluk 
duyduğunu vurgulayan Alim Barut; "Muharrem ayınızı tebrik ediyor. Muharrem ayı bereket ve feyzin birlik ve kardeşliğin 
coştuğu bir aydır. Zira aşure günü diğer günlerden daha bereketlidir. Aşure günü hepimizin malumu olduğu üzere 
hicri senenin ilk ayı olan muharremin 10'uncu günüdür. Bugüne aşure isminin verilmesinin hikmeti o günde cenabı 
hakkın 10 peygamberine 10 değişik ikram ve ihsanda bulunmasıdır. Bu ikramlar peygamber efendimizden önceki 
10 peygambere verilmiştir. Bu ay matem ayı olduğu kadar da kurtuluşa huzura geçişe ilişkin günlerdir. Bu mübarek 
gün ve gece Müslümanlarca kutlanmıştır. Bizleri derinden hüzün'e boğan bir yanı da vardır bu günün. Bu tertemiz 
berraklığın üzerinde Kerbela karanlığının kesafeti de görünmektedir. Hicretin 61'inci yılının muharremine ait 10'uncu 

gününde Hz. İmam Hüseyin (r.a.) 55 yaşında iken ailesi ile birlikte şehit edilmiştir. Bugünü en güzel şekilde 
değerlendirmeli bu günün güzelliğini çevremize en iyi şekilde yansıtmalıyız. Anne babalarımızı ve akrabalarımızı 
ziyaret etmeli atalarımızın bize bıraktığı aşure tatlılarından eşe dosta ikram etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Mevlana Tasavvuf Kültürü ve 5ema Derneği üyeleri tarafından sema gösterileri yapıldı, il 
Müftü Yardımcısı Hüseyin Karayaka tarafından okunan duanın ardından il protokolü aşurenin başına geçerek aşure 
ikramında bulundular. Türk bayrağı ile süslenen aşurelerden alabilmek isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. 
Bazı vatandaşlar, aşure alabilmek için yaşanan izdiham nedeniyle zor anlar yaşadı.

BORSA MECLİS ÜYELERİ 
ANKARA'DA BİLGİLENDİRME SEMİNERİNE KATILDI.

Sivas Ticaret Borsası Yöneticileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) iştiraklerinin kurumsal yapılarını 
ve hizmetlerini tanımak, Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeler hakkında bilgiler edinmek amacı ile TOBB 
Birlik merkezindeki seminere katılım sağladılar.
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TİCARET BORSASI YÖNETİMİ 
BAŞSAVCI İRCAL'İ ZİYARET ETTİ.

Seminere Sivas Ticaret Borsası'nı temsilen Meclis 
Başkanı İhsan Aksoy, Yönetim Kurulu Başkanı 
Abdulkadir Hastaoğlu, Yönetim Kurulu üyeleri Tarık 
Günhan, Hilmi Gül, Fahrettin Koçak, Ahmet Terzioğlu,
Meclis Üyeleri Şükrü Aver, Mesut Emeç, Buluthan 
Yarış ve Ertuğrul Günaltay katıldılar.

Üç gün süren program boyunca TOBB Hizmet Binası, 
Kurumsal Yapısı ve yine TOBB ETÜ Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesi Kampus ve Sosyal alanlarının da 
tanıtım ve ziyaretleri gerçekleştirildi.
TOBB tarafından 2015 yılı Şubat ayı sonuna kadar tüm 
Oda ve Borsalarda görev alan Meclis Üyelerinin sınıflar 
halinde katılımlarının planlandığı programın ikincisine 
iştirak eden Meclis Üyelerimize Seminer süresi boyunca 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin hizmet ve iştiraklerinden 
yararlanma, Dünya ve Türkiye Ekonomisi, Dış Politika, Genel 
Ekonomi Faiz, Döviz, Borsa, Kişisel Gelişim, Etkili Yönetim ve 
iletişim Becerileri, Türkiye Ekonomi Politikaları Vakfı TEPAV 
çalışmaları, Teşvikler vb. konularda sunumlar ve 
detaylı bilgiler verildi.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir hastaoğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri Fahrettin Koçak, Ahmet 
Terzioğlu ve Hilmi Gül, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Murat ircal'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar 
diledi. Gerçekleştirilen ziyarette Başsavcı ircal, Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir hastaoğlu ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile bir süre sohbet etti.

Sivas Ticaret Borsasının çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan hastaoğlu; "Sivas Ticaret Borsası olarak 
bugüne kadar kamu kurum ve kuruluşlarımızla uyumlu bir şekilde çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz. Şahsım 
ve Yönetim Kurulum adına ilimize hoş geldiniz diyor, görevinizde başarılar diliyorum" dedi.

Başsavcı İrcal ise Ticaret Borsası Yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirterek, " Sivas tarihi, 
kültürel ve doğal güzellikleri açısından çok güzel bir şehir. Tarım ve hayvancılık yönü gelişmiş bir şehrimiz. Çeşitli 
illerde görev yaptım fakat Sivas her yönüyle yaşanılacak güzellikte bir şehir. Sivas'ta görev yapmaktan mutluyum. 
Sivas Havaalanının aktif şekilde çalışması, hızlı trenin gelecek olması Sivas'ın gelişimi ve tanıtımı açısından büyük 
kazanım olacaktır. İnanıyorum Ticaret Borsası'nın da bu gelişmeye büyük katkıları olacaktır. Ziyaretinizden dolayı



SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDEN SIVASSPORA DESTEN

Geçtiğimiz günlerde 11. Birlik Aşuresini gerçekleştiren 8 sivil toplum kuruluşu temsilcileri, hep birlikte 
Bivasspor kulübünü ziyaret ederek, her zaman Bivasspor'un yanında olduklarını belirttiler.

Vali Lütfullah Bilgin Bivas spor tesislerinde Tesisler Genel Müdürü Cafer Kaplan tarafından karşılanan, Bivas 
Ticaret Borsası, Bivas Esnaf ve Banatkarlar Odaları Birliği, Bivas Ticaret ve Banayi Odası, Cem Vakfı, Bivas Ziraat 
Odası, Bivas Esnaf ve Banatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Bivas Berbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası 
ve hayat Ağacı Derneği'nin temsilcileri, Kırmızı-Beyazlı ekibin Teknik Direktörü Roberto Carlos ve futbolcularla bir 
araya gelerek tatlı ikramında bulundular.

Bivil toplum örgütleri adına Teknik Direktör Roberto Carlos'a çiçek takdim eden Esnaf ve Banatkarlar Odaları 
Birliği Başkanı Beşir Koksal, takıma ve hocaya güvendiklerini ifade ederek, her zaman takımın yanında yer 
alacaklarını söyledi. Bivas sporun Bivas için önemli olduğunu vurgulayan Koksal, "Bivas'ta 8 sivil toplum örgütünün 
birleşmesi ile Birlik aşuremizi gerçekleştirdik. Bivas spor ilimiz için önemli bir değerdir, markadır. Bon günlerde 
takımımız iyi gitmiyor ama biz her zaman güveniyoruz. Komite olarak Sivas sporumuzun yanındayız. Biz size 
güveniyor ve başarılı olacağınıza inanıyoruz. Takımıza başarılar diliyoruz" dedi
Sivil toplum örgütlerinin kendilerini ziyaret etmelerinden dolayı teşekkürlerini ifade eden Sivas spor Teknik Direktörü 
Roberto Carlos, komite üyelerinin takıma şans getireceklerini belirterek, bu şansızlığı galibiyetle sonuçlandıracaklarını 
söyledi. Carlos, Sivaslıların ve sivil toplum örgütlerinin ne zaman ziyarete gelmek isterler ise her zaman 
gelebileceklerini dile getirerek, teşekkür etti.
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal konuşmaların ardından, Teknik Direktör Carlos'a çiçek takdim 
ederek komite üyeleriyle birlikte futbolculara ve hocaya baklava ikramında bulundu.
Ziyaret Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile Sivassporlu futbolcuların hep birlikte çektirdikleri hatıra fotoğrafı ile sona erdi
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STB YÖNETİMİ AN PARTİ MERKEZ İLÇE BAŞKANI'NI ZİYARET ETTİ

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri hilmi Gül, Ahmet Terzioğlu 
ve Tarık Günhan, geçtiğimiz günlerde yapılan AK Parti Merkez ilçe 5. Olağan Kongresi sonucunda güven tazeleyerek 
AK Parti Sivas Merkez ilçe Başkanlığı'na yeniden seçilen Ahmet Kuzu'yu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde 
bulundular.

AK Parti Sivas Merkez ilçe Başkanı Ahmet Kuzu'yu tebrik etmek için ziyarete geldiklerini söyleyen Sivas 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu: "Sivas için yapılacak olan her türlü çalışmada 
başkanımıza mutlaka destek olacağız. Dolayısıyla bizim de Ticaret Borsası olarak gerçekleştirmeyi planladığımız 

Türkiye de bir ilk olan Ot Borsası projemize desteklerinizi bekliyoruz. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kuzu ve yönetimine 
başarılar diliyorum. Sivas'ımıza hayırlı olsun" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Merkez ilçe Başkanı Ahmet Kuzu: "Nazik 
ziyaretlerinden dolayı Ticaret Borsası Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ediyorum, inşallah hep 
beraber Sivas'ın problemlerinin çözümü noktasında ne yapmamız gerekiyorsa el birliği ile çalışmalarımızı yürüteceğiz. 
Sivil Toplum Örgütü temsilcilerimiz, Milletvekillerimiz, il Genel Meclisi Üyelerimiz ve Belediye Meclis Üyelerimizle 
birlikte sahaya iniyoruz, ilimizde, ilçelerimizde, köylerimizde toplantılar düzenleyerek talepleri ve sorunları tespit 
ederek çözümü noktasında hep birlikte çalışacağız. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim AK Parti Sivas Teşkilatı 
olarak özverili çalışmalarımız neticesinde Türkiye 5 ncisi olduğumuzu belirtmek istiyorum " diye konuştu.

STB YÖNETİMİ AK PARTİ MERKEZ İLÇE BAŞKANI'NI ZİYARET ETTİ
Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Tarık Günhan, 

Ahmet Terzioğlu ve hilmi Gül, içişleri Bakanlığı'nın Mülki idare Amirleri Kararnamesi'yle Sivas'a ataması yapılan Vali 
Yardımcıları Mehmet Şerif Olcaş ve Turgay ilhan j  makamında ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledi
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Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir hastaoğlu konuşmasında, Ticaret Borsası'nın çalışmaları hakkında 
bilgiler vererek; "Sivas'a hizmet konusunda gerek Sayın Valimizle gerek Vali Yardımcılarımızla uyumlu ve koordineli 
bir şekilde çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam etmekteyiz. Sayın Vali Yardımcılarımıza yönetim kurulu 
üyelerimizle birlikte nezaket ziyareti gerçekleştirerek yeni görevlerinin kendilerine ve ilimize hayırlı olmasını temenni 
ediyorum " dedi.

Sivas Vali Yardımcıları Mehmet Şerif Olcaş ve Turgay ilhan, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir hastaoğlu 
ve Yönetiminin gerçekleştirdiği ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Sivas'ın gelişmesi ve kalkınması için 
yapılacak olan her türlü çalışmada Sivas Ticaret Borsasına destek olacaklarını belirtti.

BORSA YÖNETİMİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ÇINAR'I ZİYARET ETTİ

Sivas Ticaret Borsası Yönetimi, Muğla Milli Eğitim Müdürü iken Sivas'a il Milli Eğitim Müdürü olarak atanan 
Zekeriya Çınar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarete Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir hastaoğlu başkanlığında yönetim kurulu üyeleri Tarık 
Cünhan, Ahmet Terzioğlu ve hilmi Gül katıldı.

Tanışmanın ardından Sivas Ticaret Borsası Başkanı hastaoğlu, "Borsanın çalışmaları hakkında bilgiler 
vererek "il Milli Eğitim Müdürümüzün ilimizdeki eğitimin kalitesinin yükseltilmesi amacıyla yapmış olduğu çalışmaları 
takip etmekteyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Sivas eğitimine katkı sağlayarak her alanda gerekli 
desteği kendilerine vereceğimizi, olumsuzlukları sivil toplum örgütü duyarlılığı içinde gündeme getirerek çözüme 
katkı sağlayacağımızı belirtmek istiyorum" dedi.

il Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Çınar ise Sivas Ticaret Borsası yönetiminin ziyaretinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek; "Sizlerin milli eğitim camiasına ne kadar sıcak ve olumlu baktığınızı biliyoruz. Kurum 
olarak tüm gelişmeleri yakından takip ederek, o dinamiklik ve enerji ile çalışmak mecburiyetindeyiz. Onun içinde 
güzel bir çalışmamızı daha yeni sonuçlandırıyoruz. Kendimize yeni bir vizyon, bir amaç belirledik. Projemizin 
detaylarını yaklaşık bir ay sonrada kamuoyuyla paylaşacağız. Sivas'ta Selçuklu ve OsmanlI'dan kalan çok güzel 
mekanlarımız ve Sivas'ta yaşamış kanaat önderlerimiz var. Öğrencilerimiz bu mekânları ve kanaat önderlerimizi tam 
manasıyla tanımıyor. Buradan yola çıkarak yeni vizyonumuza 5İVA5İ ismini koyduk. Baş harflerini de esas alarak 
Sevgi ve Saygıyı esas alan, ilim, irfan ve irade sahibi, Vefalı ( zamana, mekâna ve insana), Ahlak ve Adalet ilkelerini 
benimsemiş, Sanat yönü kuvvetli, iletişime ve işbirliğine açık bir nesil yetiştirmek için bütün projelerimizi bu hedef 
doğrultusunda topluyoruz. Bu hedefimize ulaşmak için Sivas'ta sivil toplum örgütleri dâhil eğitime gönül vermiş tüm 
bileşenlerle mesai mefhumu gözetmeksizin bütün enerjimizi sarf edeceğiz. Kurumsal olarak eğitime yapmış 
olduğunuz desteklerinizden dolayı sizlere tekrar teşekkür etmek istiyorum" dedi.

AK PARTİ 5TKLARLA BİR ARAYA GELDİ

Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kuzu kahvaltı programında STK'larla bir araya geldi. Programa, Milletvekili 
Ali Turan, İl Başkanı Ziya Şahin, Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Esnaf ve 
Sanatkarlar Birliği Başkanı Beşir Koksal ile bağlı 14 Oda Başkanı, Esnaf Kefaret Kredi Kooperatif Başkanı Yüksel 
Demirgil ile Yönetim kurulu üyeleri katıldı.
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Programın açılış konuşmasını yapan 
Merkez ilçe Başkanı Ahmet Kuzu, 
göreve geldiği 6 ay içerisinde bir seçim 
atlattığını ve seçimde de Sivas tarihinin 
merkez'e en yakın oy oranına 

ulaştıklarını ifade etti. Konuşmasına 
devam eden Kuzu: Tabi önümüzdeki 
süreçte genel merkez Kongre sürecine 
girdi ve Genel Merkezimiz, Bakanımız, 
Milletvekillerimiz, il Başkanımız hep 
birlikte karar verip, bizim devam 
etmemiz yönünde kara aldılar ve 
Kongre sürecimizi de hiç bir sıkıntı 
çıkmadan tamamladık. Bildiğiniz gibi 
AK Partinin sloganı Durmak Yok Yola 
Devam, bizde kongre tarihinden bir 
gün sonra hemen yürütme kurulumuzu 
oluşturduk ve programlara başladık.

Oluşturulan yönetimde de her birime ayrı ayrı görev verildiğini belirterek yaptıkları ve yapacakları programlar hakkında 
bilgi verdi.

Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı Beşir Koksal ise, Öncelikle Merkez İlçe Başkanımız Sayın Ahmet kuzu'ya 
bu organizasyonu yaparak bizi bir araya getirdi için şahsım ve tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Tabi esnaf 
teşkilatı büyük bir camia, özellikle Sayın Başkanıma birlik beraberlik içerisinde çalışmalarından dolayı teşekkür 
ediyorum. Tabi Memleket bizim, Sivas bizim, esnaf bizim, sorunlarımız sıkıntılarımız tabi oluyor, onun için de mümkün 
olduğu kadar Sayın Vekillerimizle, Sayın Bakanımızla, Sayın İl Başkanımızla, İlçe Başkanımızla irtibata geçiyoruz, 
mümkün olduğu kadar sorunlarımızı kendilerine iletiyoruz. Onlarda sağ olsunlar her zaman bizlere yardımcı oluyorlar.
Tabi memlekette birlik beraberlik olma zamanı, sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz onun için birlik beraberlik de fayda var 
biz bir Sivas olarak, Sivaslı olarak, bütün Kamu kuruluşları ve Belediyemizle, Valiliğimizle, bakanımızla, Milletvekilimizle 
hep birlikte el ele vererek, Sivasın sorunlarını zaman zaman bir araya toparlanarak, bir yol haritası çizip ona göre 
çalışacağız tekrar bu organizasyonu düzenlediği için ilçe başkanımıza teşekkür ediyorum"dedi

il Başkanı Ziya Şahin, Biz seçimden seçime halkla buluşan bir parti değiliz, her iki seçimde de, daha önceki 
seçimlerde de vatandaşın yanında hiç öyle bir cümle duymadık. Yine seçim bittiği ertesi günü halkın içerisinde arazide 
mahallede, köyde, esnafla, çiftçi ile hepsiyle beraber bir yıl yaşadık. Dolayısıyla merkez ilçe başkanlığımızda ve bu 
bağlamda sürekli bu toplantıları tertip ederek, hem halkımızla, hem de köylümüzle birlikte oluyor diğer ilçe 
teşkilatlarımız ada örnek oluyor diğer ilçe teşkilatlarından da bunları istiyoruz ve bu şekliyle de hem vatandaşımızın 
derdiyle dertleniyoruz hem de hizmetlerimizi çalışmalarımızı anlatma imkanı buluruz. Sizlerde bu güzel güne teşrif 
ettiniz, bizlerler bir arada oldunuz inşallah önümüzdeki süreçte birlikte böyle devam edeceğiz zira seçim startına 
girdiğimiz zamanlarda sıkça sizlerle bir araya geldik aynı çalışmalarımız devam edecek ben geldiniz için teşekkür 
ediyorum ''dedi
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Milletvekili Ali Turan İse; İlçe başkanımız göreve geldiği günden beri hep ilkleri yaşatıyor, kendisine teşekkür 
ediyorum. Ekibiyle birlikte size de çok teşekkür ediyorum bugün bu davete icabet ettiğiniz için, burada belki 30 40 
kişi belki 50 kişi var ama bugün burada 650.000 Sivaslı temsil ediyor, buradaki bu gönüller onun için gönüllerimiz 
çok büyük belki buraya gelen arkadaşlarımız olsun dışarıdaki arkadaşlarımız olsun siyasi görüşleri farklı olabilir ama 
bu ülke hepimizin biz hepimiz bu geminin içerisindeyiz. Siyasi görüşümüz düşüncemiz ne olursa olsun, eğer bu 
ülke iyi yönetiyorsa, bu ülkeyi bir yönde ilerliyor, bu gemi iyi bir yönde yol alıyorsa, hedefe doğru gidiyorsa, içindeki 
insanların siyasi görüşleri, kimlikleri, kişilikleri önemli değil. Önemli olan zaten onların insan olmaları, siyasi konuşma 
yapmak istemiyoruz ama şunu söylemek istiyorum ki, AK Parti kurulurken biz insanı merkeze aldık. Bizim atalarımız 
şunu söylemişler, insanı yaşat ki devlet yaşasın eğer insanı yaşat masanız devlet olmaz zaten bizde de bugün 
burada bu seçilmiş insanlar olarak, yani seçilmiş derken diğer insanlardan bir üstün biri olarak değil, insanların oyu 
ile seçilmiş insanlarız. Yani İl Başkanı olarak, İlçe Başkanı olarak, oda başkanı olarak seçilmişsiniz. Sizlerin bağlı 
bulmuş olduğunuz kurumlar tarafından seçilmiş buraya gelmişsiniz. Tabi ki problemleri siz burada dile getireceksiniz 
bu problemleri hep birlikte çözmeye çalışacağız.''dedi.
Program toplu fotoğraf çekimi ardından sona erdi.

BAŞKAN SAMİ AYDIN 
TİCARET BORSASI'NI ZİYARET ETTİ.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve Belediye Başkan Yardımcıları 
Sivas Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve 
Başkan Yardımcıları Sivas Ticaret Borsası'nı ziyaretlerinde Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı İhsan Aksoy, Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri tarafından karşılandı.Ziyarette konuşan Sivas Belediye Başkanı 
Mimar Sami Aydın; "Ben değerli başkanıma ve borsamızın çok değerli 
yönetimine bu sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür ediyorum. Borsamızı 
Başkan Yardımcısı arkadaşlarım ve Meclis Üyesi arkadaşlarımızla birlikte ziyaret 
ediyoruz. Borsa Başkanımız Sivas!ın yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden bir tanesi.

Sivas'ın tüm sorunlarına vakıf birisi. Özellikle tarım ve hayvancılık konusunda 
önemli birikimi olan bir isim. Bizler şehri bir bütün olarak olarak görüyoruz. 
Dolayısıyla bizim katkı sunabileceğimiz destek verebileceğimiz her türlü projeye 
her zaman açık olduğumuzu destek vermekten katkı sunmaktan mutlu 
olacağımızı belirtmek istiyorum. İnşallah güzel projelere hep birlikte Sivas olarak 
imza atacağız. Sivas'ta güzel gelişmeler oluyor ve olmaya devam edecek. Bunu 
da ancak sizlerle birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştireceğiz. Sivas 
hepimizin. Sivas gelişirse içerisindeki yaşayan herkesin gelişeceği düşüncesiyle 
olaylara bakmak lazım. Geçmişte Sivas ayrılıklardan parçalanmalardan çok şey 
kaybetti. Bizlerin bir bütün olarak Sivas'ı kalkındırmanın hesabını yapmamız 
lazım. Mücadelesini ortaya koymamız lazım. Enerjimizi birbirimizi zayıflatarak 
değil enerjilerimizi birleştirerek, gücümüzü birleştirerek çalışmalıyız. Bunu 
başardığımız zaman ben Sivas'ta her şeyin daha iyi olacağına inanıyorum. Sizin 
bu anlamda yapıcı tavrınızı, yöneticilik anlayışınızı da bildiğim için katkılarınızdan 

dolayı her zaman teşekkürlerimi, minnetlerimi de ifade etmek istiyorum, inşallah Sivas'ımız için güzel şeylere el birliği 
ile imza atacağız." ifadelerini kullandı.

Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve 
TOBB Vergi Komisyonu Başkanı Abdulkadir hastaoğlu 
ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek;
"Sayın Belediye Başkanımız, Başkan Yardımcılarımız ve 
Belediye Meclis Üyelerimize öncelikle borsamıza hoş 
geldiniz diyorum. Başkanımıza seçimlerden sonra bir 
çok kez ziyarette bulunduk. Başkanımız göreve geldik
ten sonra yaptığı çalışmaları da yakından takip etmek
teyiz. Belediyemizle koordineli bir şekilde işbirliği 
içerisinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Sayın 
Başkanımız ve Başkan Yardımcılarımıza borsamızın 
projelerini anlatacağız ve desteklerini alacağız inşallah.
Başkanımıza ve Başkan Yardımcılarına çalışmalarında 

başarılar diliyor, iade-i ziyaretlerinden dolayı teşekkür 
ediyorum" dedi.



Ziyarette Sivas Belediyesi Başkan Vekili Erdal Karaca, Belediye Başkan Yardımcıları Mahir Kuzucu, Ahmet 
Özaydın, Naci Süha, Belediye Meclis Üyeleri Birkan Çakmak ve Fahrettin Taşdemir, Sivas Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Üyeleri Tarık Günhan, Ahmet Terzioğlu, Fahrettin Koçak ve Hilmi Gül de hazır bulundular

VALİ BARUT VE VALİ YARDIMCILARI 
TİCARET BORSASIZI ZİYARET ETTİ

Sivas Valisi Alim Barut ile Vali Yardımcıları 
Mehmet Şerif Olcaş ve Turgay ilhan Sivas Ticaret 
Borsası'nı Ziyaret etti.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı ve yönetim kurulu 
üyeleri tarafından karşılanan Vali Alim Barut ve Vali 
Yardımcıları, Başkan Mastaoğlu'ndan borsanın 
çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Sivas Valiliği görevine 
başlayalı yaklaşık dokuz ay olduğunu ifade eden 
Vali Alim Barut, fırsat buldukça da iadei ziyaretlerde 
bulunduğunu söyledi.

Bu kapsamda Ticaret Borsasını da ziyarette 
bulunduğunu vurgulayan Vali Alim Barut ziyarette 
yaptığı konuşmada, "Göreve geldiğimiz günden bu 

tarafa sayın başkanımıza resmen iade-i ziyarette bulunamamıştık. Bu vesileyle Başkanımızdan çalışmaları, Sivas'ın 
tarım ve hayvancılığının gelişimi hakkında bilgiler aldık. Valiliğimiz ve Sivil Toplum Kuruluşları ne kadar fazla iş birliğinde 
içerisinde olursa Sivas'ın gelişmesi ve sorunlarının çözümü noktasında çok daha faydalı oluruz" dedi.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir hastaoğlu ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 
"Sivas'ımızda göreve başladığınız günden bu yana şehrimiz için başarılı çalışmalarınız devam etmektedir. Bugünde 
bize iade-i ziyarette bulunduğunuz ve ayrıca göstermiş olduğunuz nezaketten dolayı teşekkür ederim. Sivas'a 
hizmet konusunda Valiliğimiz ve diğer kamu kuruluşları ile şimdiye kadar uyumlu ve koordineli bir şekilde çalışmaları
mızı sürdürmekteyiz. Bundan sonrada Sivas'ın gelişmesi ve kalkınması için her projeye destek vereceğimizi

Sayın Valimizle ve Vali Yardımcılarımızla paylaşmaktan memnunum" dedi. Başkan Abdukladir hastaoğlu, Vali 
Alim Barut'a ziyareti anısına Sivas Kongre Binası'nın Gümüş minyatürünü hediye etti.



HASTAOĞLU, 365 ODA VE 
BORSA BAŞKANI İLE BİRLİKTE 
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I 
ZİYARET ETTİ

TOBB Vergi Komisyonu Başkanı ve Sivas Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, 
TOBB da yapılan Oda ve Borsa Yönetim Kurulu 
Başkanları İstişare toplantısının ardından, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
Başkanlığında, 81 il, 160 ilçeden gelen 365 Oda ve 
Borsa Başkanı ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan 
Hastaoğlu ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada "Hayırlı 
olsun ziyaretiyle beraber, Sayın Cumhurbaşkanımızla 
ekonomik meseleler hakkında istişarelerde bulunduk. 
Görüşlerimizi aktarabilme fırsatını bulduk. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın yaklaşımından ev sahipliğinden 
dolayı kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu. 
Gerçekleştiren istişare toplantısında Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi istikrar adına 
çok önemli adımlar attığını ve bu kazanımlarını koru
makta kararlı olduğunu kaydederek, "Türkiye'nin 
bağımsızlığına namahrem elin uzanmasına asla 
müsaade etmeyeceğiz. Artık dışarıdan kendisine yön 
çizilen bir Türkiye yok. Ekonomimizle hedeflerimizi, 
ilke ve ideallerimizle tüm politikalarımızı milletimiz 
belirler" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleş

tirilen toplantıda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB'a, 81 ilimiz, 160 ilçemizdeki oda ve borsa 
başkanlarına Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına, refahın ve demokrasinin standartlarının artmasına verdikleri 
katkıdan dolayı teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 milyona yakın insanımızı istihdam eden, toplam ihracatın 
yüzde 95'ini gerçekleştiren TOBB'un 1,5 milyon üyesine de şükranlarını sunduğunu ifade etti.

Başbakanlık yaptığı süreçte 12 yıl boyunca, TOBB ile son derece uyumlu ve istişareye dayalı, koordineli bir iş 
birliği gerçekleştirdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her reformu istişare ettik. Atacağımız her adımın 
öncesinde sizin görüşlerinize, tavsiyelerinizi başvurduk. Önerilerinizi, dertlerinizi, şikâyetlerinizi dinledik ve gerekenleri 
hep birlikte yaptık. Allah'a hamdolsun bu uyum, bu dayanışma Türkiye ekonomisinin 12 yıllık süreçte büyük bir 
sıçrama yapmasına, öz güven kazanmasına, adeta şaha kalkmasına zemin hazırladı" dedi.



TİCARET BORSASI YÖNETİMİ ÜYELERİNİ ZİYARET ETTİ.

Sivas Ticaret Borsası Yönetimi Yıldızeli, Hafik, Zara, Gürün, Altınyayla, Kangal, Ulaş, Suşehri ve 
Akıncılar'daki Üyelerini Ziyaret Etti.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Yıldızeli, Hafik, Zara, Gürün, 
Altınyayla, Kangal, Ulaş, Suşehri ve Akıncılar ilçesindeki üyelerini ziyaret etti.

Yılsonu dolayısıyla, Ticaret Borsası'na üye olan esnafları ziyaret etmek amacıyla ilçe gezilerine başladıklarını 
belirten hastaoğlu, "Yıldızeli, Ma tik, Zara, Gürün, Altınyayla, Suşehri ve Akıncılar ilçesindeki esnafları ziyaret ederek 
onlarla fikir alışverişinde bulunduk, her yılsonunda ilçelerimizdeki Ticaret Borsası'na üye olan esnaflarımızı ziyaret 
ediyoruz. Bu vesileyle yılsonu hediyelerimizde kendilerine vererek onların görüşlerini alıyoruz. " dedi.

Suşehri Kaymakamını da ziyaret eden Başkan hastaoğlu, Suşehri Kaymakamı Kadir Perçi ile bir süre sohbet 
etti. Ziyaretlere, Sivas Ticaret Borsası Yöneticileri Tarık Günhan, hilmi Gül, Şükrü Aver, Fahrettin Koçak , Yusuf Kasap, 
Gürün Sanayici ve iş adamları Derneği Başkanı Ali Rıza Demirsoy, Suşehri Sanayici ve iş adamları Derneği Başkanı 
ilyas Koçali ve dernek yöneticileri de eşlik etti.



BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ'NDEN BAŞKAN HASTAOĞLU'NA ZİYARET

Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir 
Hastaoğlu'nu ziyaret etti.

Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Mahir Arı, Merkez İlçe Başkanı Ömer Aydoğan, Sivas eski Belediye Başkanı Doğan 
Ürgüp ve parti yöneticileri, karşılıklı sohbet ortamında geçen ziyarette Sivas Ticaret Borsası'nın çalışmaları hakkında 
bilgiler aldı. Büyük Birlik Partisi il Başkanı Mahir Arı, Başkan hastaoğlu'na çalışmalarından ve hayata geçirdiği 
projelerden dolayı teşekkür ederek, Sivas'ın gelişmesi için yapılacak olan her türlü projede Bivas Ticaret Borsası'nın 
yanında olduklarını belirtti.

Bivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir hastaoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyük 
Birlik Partisi Yeni il Yönetim Kuruluna çalışmalarında başarılar diledi. Ziyarette Bivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Üyeleri Tarık Günhan ve Ahmet Terzioğlu'da hazır bulundular.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ'NDEN BAŞKAN HASTAOĞLU'NA ZİYARET

Bivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir hastaoğlu, Şarkışla'da Tarıma Dayalı (Besi) Organize Banayi Bölgesi'nin 
yer seçimiyle ilgili yapılan toplantıya katıldı.

Aşık Veysel Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Sivas Valisi Alim Barut, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri 
Salih Ayhan, Şarkışla Kaymakamı Davut Gül, Gemerek İlçe Kaymakamı Yusuf Özbey, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl 
Müdürü Tanzer Erdem, Şarkışla İş Adamları Derneği Başkanı Osman Aydın ve Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Üyesi Hilmi Gül katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Sivas Valisi Sayın Âlim Barut, Şarkışla'nın hayvancılık bölgesi olduğunu söyledi. İlçede 
hayvancılığın yapılmasına müsait araziler olduğunu aktaran Barut, işletmelerin kapasitelerinin genişletilmesi, daha 
organize, daha disiplinli ve piyasaya mal sürecek konuma gelinmesi gerektiğini belirtti.
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Toplantıda konuşma yapan Vali Âlim Barut:
''Bugüne kadar aile işletmeleri, besi işletmeciliği şeklinde 
gelen hayvancılık sektörümüz önümüzdeki dönem hem 
maliyet azaltmak hem de işletme büyüklüklerini arttırmak 
zorundadır. Sanayideki teknolojik gelişmeler kadar gıda 
ürünlerinin daha sağlıklı ortamlarda, daha bol, pazara 
yakın olması şeklindeki trende uymak zorundayız. 
Ülkemizde, son yıllarda Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) 
Organize Sanayi Bölgeleri gündeme gelmiştir.

İlimiz bu yönden çok avantajlıdır. Şarkışla İlçemize, 
Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi yer 
seçiminde emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi. 
Şarkışla Kaymakamı Davut GÜL ise, Şarkışla ilçesi 
Tarıma Dayalı ihtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi 
Gıda, Tarım hayvancılık Bakanlığı yetkilileriyle yapılan 
incelemeler sonrasında Maksutlu, Döllük ve Merkez

höyük arasında kalan 227 hektarlık alanın belirlendiğini belirtti.

üçüncü ÜHİVER5İTE, ŞEHİR ve SAHAYI İŞBİRLİĞİ TOPLAHTI5I DÜZERLERDİ

Rektör Prof. Dr. Faruk Kocacık Başkanlığı'nda Cumhuriyet Üniversitesi, Şehir ve Sanayi İşbirliği toplantısının 
üçüncüsü, Rektörlük Senato Salonu'nda öğretim elemanları, Belediye Başkan Yardımcıları, sivil toplum kuruluşları 
temsilcileri, ORAN yetkililerinin ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya Rektör Prof. Dr. Kocacık'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Abdurrahim Ceyhan, Ahmet Özaydın, 
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Zeki Özdemir ve 
STSO Genel Sekreteri Mutlu Türkoğlu, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ertan Buyruk, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ahmet Demirci, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Tatar, MÜSİAD Sivas Şube Başkanı Mustafa Coşkun, TÜMSİAD 
Sivas Şube Başkanı Fatih Şener, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tanzer Erdem, Kamu Hastaneleri Birliği Genel 
Sekreteri Yavuz Orak ve ekibi, Sivas Şehir Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahat Türkmenoğlu ve Başkan 
Vekili Orhan Çelebi ile Cumhuriyet Üniversitesi öğretim elemanları katıldı.

Daha önce 2 kez gerçekleştirilmiş olan Üniversite Sivas -  Sanayi işbirliği toplantısının sonuçları tekrar gözden 
geçirilerek, Sivas-Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas- Sivas Sanayisi ve Cumhuriyet Üniversitesi - Sivas Sanayisi işbirliği 
konularında daha önceden hazırlanmış rapor ve tespitler doğrultusunda alt çalışma grupları oluşturuldu.
İmalat Sanayi, Enerji, Madencilik, Kültür ve Turizm, Eğitim, Göç ve İstihdam, Tarım ve Hayvancılık ve Sağlık alanlarında 
oluşturulan bu alt çalışma gruplarına hangi kurumların ve kişilerin dâhil olacağı konusunda görüş birliğine varıldı.
Alt çalışma gruplarının toplantılarını gerçekleştirmeleriyle beraber tekrar geniş katılımlı bir toplantı yapılması kararı alındı. 
Toplantı, tüm katılımcıların şehrimiz, üniversitemiz ve sanayimiz adına belirttikleri dilek ve temennilerle sona erdi.
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SAKARYA TİCARET BORSASI BAŞKAMI METE, 
BAŞKAM HASTAOĞLU'MU ZİYARET ETTİ.

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Cevdet Mete, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir hastaoğlu'nu ziyaret etti.
Sivas Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği ziyaretinin ardından Sivas Ticaret Borsası'na nezaket ziyaretinde 

bulunduklarını belirten Başkan Mete, "Ticaret Borsaları çiftçilerle, tüccar ve sanayiciyi buluşturan ekonomik hayatın en 
önemli faktörlerinden birisidir Bütün sivil toplum örgütleri toplumsal yapıyı şekillendiren çok önemli yapı taşlarıdır. 
Ticaret Borsaları olarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde hizmet için kurulmuş önemli kurumlardan biri 
olduğumuzu belirterek misafirperverliğiniz için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi

TOBB Vergi Komisyonu Başkanı ve Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir hastaoğlu ise ziyaretten duyduğu 
mutluluğu dile getirerek, "Türkiye'deki 1,5 milyon işletmenin temsilcisi olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 365 oda 
ve borsasıyla büyük bir ailedir. 5ivas Ticaret Borsası olarak tüm oda ve borsalarımızla istişareler yaparak üyelerimize 
verdiğimiz hizmetin kalitesini artırmaya çalışıyoruz. Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Cevdet Mete beye nazik 
ziyaretlerinden doları teşekkür ediyorum" dedi.

BAŞKAMLAR KURULU TOPLAMDI

Başkanlar Kurulu, 2014 yılının değerlendirilmesi ve 2015 yılı hedeflerinin belirlenmesi amacıyla yeni yılın ilk 
toplantısını gerçekleştirdi.

37 Sivil Toplum Kurulu Başkanının katılımıyla Sivas Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde oluşturulan Başkanlar 
Kurulu Toplantısına Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman 
Yıldırım, Baro Başkanı Muharrem Eliş, İl Genel Meclis Başkanı Sedat Özata, Müsiad Başkanı Mustafa Çoşkun, Ziraat Odası 
Başkanı Hacı Çetindağ ve diğer oda başkanları katıldı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım, toplantıda 2014 yılında belirlenen Genel ve 
Yerel Projelerin durumu hakkında bilgiler verdi.
Başkan Yıldırım, "Amacımız göçü önlenmiş, yaşanabilir, rekabet edilebilir, yatırım yapılabilir bir şehir oluşturmak" dedi.
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Yıldırım, "Sivas'ı ilgilendiren her konuya müdahil olmak zorundayız. Bu şehirde yaşamak istiyoruz. Yeşil alandan 
parkına, otoparkından yürüyüş alanına, restoranından sinemasına, ticaretinden sanayisine kadar her şeyi konuşmamız 
lazım. Bizim amacımız göçü önlenmiş, yaşanabilir, rekabet edilebilir, yatırım yapılabilir bir şehir oluşturmak. Bunun için de 
çok çalışacağız. Ya da banana deyip, kenara çekileceğiz. Ancak böyle bir lüksümüz yok. Tüm başkanlarıma Sivas 
konusunda çok duyarlı olup, çalıştıkları için teşekkür ediyorum. İnşallah 2015 yılı hedeflerine ulaşmada başarılı bir yıl 
olur" dedi.

Sivil Toplum Kuruluşu Başkanları da tek tek söz alarak, yapılması gereken konular hakkında görüşlerini bildirdiler.
Tek tek kayıt altına alınan konular, rapor haline getirilecek. Önümüzdeki dönemde Başkanlar Kurulu belirlenen bu rapor 
üzerinden çalışmalara başlayacak.

t +1» -

YILDIZ DAĞI 
KIŞ SPORLARI MERKEZİ AÇILDI

Sivas'ın rüyası olan Yıldız Dağı Kış Sporları 
ve Turizm Merkezi, bugün görkemli bir törenle 
açıldı. Açılışa Millî Savunma Bakanı ismet Yılmaz, 
Milletvekilleri Ali Turan, Hilmi Bilgin, Sivas Valisi 
Âlim Barut, Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas 
Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir hastaoğlu,
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman 
Yıldırım ve diğer il protokolü ile çok sayıda davetli 
katıldı. Saygı Duruşu ve istiklal Marşı ile başlayan 
açılış programında ilk olarak Yıldız Dağı Kayak 
Merkezi'nin yapım aşaması ve içerisinde olan 
tesisler hakkında bilgi içeren film gösterildi.

Filmin ardından söz alan il Özel idare Genel Sekreteri Salih Ayhan, "Yıldız Dağı Kayak Merkezi, Sivas'ın rüyasıydı bugün 
buranın açılışı yapılıyor. Yapım aşamasında ve Sivas ile ilgili konularda her zaman Sayın Bakanımızın desteğini görüyoruz, 
bunun için kendilerine teşekkür ediyorum ve tesisin yapılmasında emek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı. 
Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın yaptığı konuşmasında, "Bu projenin gerçekleşmesinde emeği bulunan herkese 
şükranlarımı sunuyorum. Bu bölge garip kalmış bir bölgeydi. Bu tesisler Yakupoğlan, Yıldız, Kurtlapa ve bu bölgedeki 
bütün köylerimize hayırlı uğurlu olsun. Sivas'ta çok göç oluyor, sebebi nedir? diye sorulduğunda iklim şartları itibarıyla 
dezavantajlı bir şehir denilirdi. Hamdolsun kışımızı yaşa çeviriyoruz. Kış mevsimi şenlik havasına dönüşüyor, bundan 
sonra kış mevsiminde buraya turistler gelecek." şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan Milletvekilleri Ali Turan ve Hilmi Bilgin, "Sivas'ın 40 yıllık rüyası gerçekleşti, bunun mutluluğunu 
yaşıyoruz. Ne söz verdiysek yaptık. Bundan sonrada il merkezinde bölge hastanemizin açılışını yapacağız. Allah bu 
yatırımları ilimize ve ülkemize hayırlı kılsın" dediler.

Vali Âlim Barut da ise, "İlimizin için çok önemli olan kayak merkezinin açılışını yapıyoruz. Bu tesisin yapımında emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin sezon açılışı töreninde konuşan Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, merkezin 
Sivas'a hayırlı olmasını diledi. Bir eser ortaya çıkarmanın kolay olmadığını belirten Yılmaz, "Sivas'ın bu güzelliğine ve 
zenginliğine sahip olmak için, bu güzelliği daha da güzelleştirmek için dört bir yanından gelen kardeşlerime teşekkür 
ediyorum." diye konuştu. "Yıldız Dağı Pir Sultan Abdal'ın dağıdır desek yeridir" diyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"hiçin gitmez başındaki dumanı derken, o duman kasveti anlatır. Bizde sadece dumanlar kasveti değil, karı kışı da her

zaman öyledir. Bizim kültürümüzde, 'neyinden 
korkarım kışın, yazın yağar kar başıma' derler.

Karın yağması kışı hatırlatır. Kışın yağar olması 
yoksulluğu, üşümeyi hatırlatır. Göç olur, ne 
zaman olur, kış gelince. Dolayısıyla inşallah 
bundan sonra kışından, karından korkmayacağız 
" Hem kışı hem karı nimet bileceklerini ancak 
bu nimeti daha da büyütmek için tanıtımını 
yapmaları gerektiğini vurgulayan Yılmaz, kar 
senesinin var senesi olduğunu ispat etmeleri 
gerektiğini anlattı. Bakan Yılmaz, "Türkiye'de 
kayak merkezleri arasında Bursa'nın Uludağ'ı, 
Bolu'nun Kartalkaya'sı, Çankırı'nın Ilgaz'ı, Kars'ın 
Sarıkamış'ı, Erzurum'un Palandöken'i,
Kayseri'nin Erciyes'i sayılır.
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Bugünden sonra bu kayak merkezlerinin arasına Sivas'ın Yıldız Dağı da girecek inşallah" ifadesini kullandı. 
Tesislerde konaklama imkânlarının artırılması gerektiğini söyleyen

Yılmaz, kayak ve ulaşım kapasitesinin zenginleştirilmesi gerektiğini kaydetti.
Yılmaz, Yıldız Dağı'nı Sıcak Çermik ve Nuri Demirağ Havaalanı ile birleştiren yaklaşık 50 kilometrelik yolun yatırım 

programına alındığını bildirdi. Yıldız Dağı Kış Turizm Merkezi'nde kayak simülasyon merkezi için proje hazırlanması 
gerektiğini belirten Yılmaz, bazı ilkokullarda kayak dersinin seçmeli ders olarak konulabileceğine işaret etti. Bakan 
Yılmaz, Yıldız Dağı Kış Turizm Merkezi'nde her mevsim turizmin sağlanması gerektiğine dikkati çekerek, "Burası sadece 
kışın çalışmasın, yazın da çalışsın. Basket, tenis ve futbol sahaları olursa o zaman her mevsim turizmi sağlayabilmek 
mümkün. Yıldız Dağı'nın sadece kışın değil, yazın da inşallah nimetlerinden faydalanılır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Yılmaz ve beraberindekiler, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin sezon 
açılışını gerçekleştirdi.

Sivas Valisi Âlim Barut, Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Sivas Milletvekilleri Ali Turan ve Hilmi Bilgin'in 
kızakla kaydığı törende, kayakçılar da gösteri sundu.

BAŞSAVCI İRCAL'DEN, 5TB BAŞKANI HASTAOĞLU'NA ZİYARET
Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu'na iade-i ziyarette 

bulundu.
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu tarafından karşılanan Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal,

Başkan Abdulkadir Hastaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti. Ticaret Borsası'nın çalışmaları hakkında 
bilgiler veren Başkan Hastaoğlu; "Şehrimize ve tüccarımıza kaliteli ve en iyi şekilde hizmet vermek için çalışmalarımıza 
devam etmekteyiz. Ticaret Borsası olarak her zaman resmi kurumlarla işbirliği içerisinde faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. 
İade-i ziyaretlerinden dolayı Sayın Başsavcım Murat İrcal'a teşekkür ediyorum" dedi.

Zaman buldukça iade-i ziyaretlere devam ettiğini, bu kapsamda Sivas Ticaret Borsası'nı da ziyaret ettiğini ifade 
eden Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, 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 Murat 
İrcal, "Cumhuriyet Başsavcılığı olarak resmi kurumlarla ve sivil toplum örgütleriyle her zaman işbirliği içerisinde olacak
larını belirterek misafirperverliğiniz için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

Ziyarette Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri Tarık Günhan, Ahmet Terzioğlu ve Fahrettin Koçak da yer aldı

STB HEYETİNDEN ZİRAAT ODASI ve İLBEYLİLER DERNEĞİNE ZİYARET

Sivas Ticaret Borsası Meclis Başkanı İhsan Aksoy, Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Tarık Günhan, Hilmi Gül ve Ahmet Terzioğlu'ndan oluşan Borsa heyeti, geçen hafta gerçekleştirilen Ziraat Odası 
Başkanlığı ve Elbeyliler Derneği seçimlerinde güven tazeleyerek tekrar başkanlığa seçilen Sivas Ziraat Odası Başkanı 
Hacı Çetindağ ve İlbeyliler Dernek Başkanı Dr. Mesut Acıöze'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ve Elbeyliler Derneği Başkanı Musut Acıöz ile bir süre sohbet eden Sivas 
Ticaret Borsası heyeti "Ziraat Odası Başkanı ve lbeyliler Derneği Başkanına görevlerinde başarılar diledi".
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Sivas Ticaret Borsası heyetinin ziyaretinden çok memnun kaldığını belirten Başkan hacı Çetindağ çiftçilere 
hizmetin asli görevi olduğunu belirterek, ziyaretlerinden dolayı Meclis Başkanı İhsan Aksoy, Yönetim Kurulu Başkanı 
Abdulkadir hastaoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

ilbeyliler Dernek Başkanı Mesut Acıöz ise ziyaretlerinden dolayı Ticaret Borsası yöneticilerine teşekkür ederek, 
SivaslIlara daha iyi hizmetlerde bulunabilmek için Kamu hastaneleri Birliği'ndeki görevinden istifa ederek 2015 yılında 
yapılacak olan Genel Seçimlerde Sivas'tan Milletvekili Aday Adayı olacağını belirtti.

SİVAS TİCARET BORSASI HEYETİ AKREDİTASYON SEMİNERİME RATILDI.

5ivas Ticaret Borsası Akreditasyonu izleme Komitesi üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 
12-14 Şubat 2015 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen 11. Dönem Akreditasyon Eğitimine katıldı.

Sivas Ticaret Borsası'nın, TOBB tarafından 11. Dönem Akreditasyon çalışmalarına dâhil edildiğini açıklayan 
Başkan Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas Ticaret Borsası olarak, daha iyi hizmet verebilmek ve hizmet kalitesini 5 yıldıza 
yükseltmek amacı ile bu sürece dâhil olduklarını dile getirdi

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde 
sürdürülen oda ve borsaların akreditasyon çalışmalarına dâhil olabilmek için yoğun bir çaba sarfettiklerini ve çabanın 
karşılığı olarak da 11. Dönem Oda Akreditasyon çalışmalarına dâhil olduklarını açıkladı.

Başkan Hastaoğlu, "2015 yılı bizin için oldukça yoğun geçecek. Üyelerimize 5 yıldızlı hizmet verebilmek için, 
bu sisteme dâhil olmamız gerekiyordu ve bunu da başardık. Şu anda Türkiye'de 191 oda ve borsa Akreditasyon 
Sistemine geçmiş durumda. Bizimle birlikte de 41 Oda ve Borsa daha bu sisteme dâhil olacaktır. Genel Başkanımız 
Rifat Hısarcıklıoğlu'nun hedefi ise, 365 Oda/Borsanın 2017 yılına kadar bu sisteme dâhil olmasıdır. Akreditasyon 
Sistemi, Hizmet Kalitesinin Standardizasyonu açısından büyük önem taşımaktadır. Akredite olan oda/borsa, 5 yıldızlı 
oda/borsa sayılacaktır. Bu belge ile Londra'da, Paris'te, Berlin'de oda/borsa üyeleri hangi hizmeti alıyorsa, bizim 
borsamızda da üyelerimizin aynı kalitede hizmet alacağının garantisidir" dedi.
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Sivas Ticaret Borsası Genel Sekreteri Sema Görcün ise, akreditasyon sürecini başarı ile geçip sertifika almayı 
hedeflediklerini belirterek, "Bu konuda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve özellikle Genel Başkanımız sayın Rıfat 
hisarcıklıoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Oda ve Borsaları yol gösteren kurumlar haline getirmiştir. Akreditasyon 
Sistemin amacı, Türk Oda/Borsa Sisteminin; oda/borsa la rı m ız arasında kalite bilincinin yerleştirilmesi, Oda Sistemimizin 
iş dünyası nezdinde saygınlığının ve hizmet türlerinin artırılması, hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi, Oda Sistemlerinin 
birbirine yakınlaşmanın sağlanması suretiyle Avrupa Oda/Borsa Sistemine uyumunun sağlanmasıdır. Bu çerçevede, 
biz de Sivas Ticaret Borsası olarak daha iyi hizmet verebilmek ve hizmet kalitemizi 5 yıldıza yükseltmek amacı ile bu 
sürece dâhil olduk" dedi.

I SİVASLILAR AI1TALYA DEMEĞİ 
YÖNETİCİLERİ BAŞKAN HASTAOĞLU'NU ZİYARET ETTİ

SivaslIlar Antalya Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Güven ve Sosyal işlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Cafer 
Bayraktar, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir hastaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

SivaslIlar Antalya Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Güven, Antalya'da düzenleyecekleri "Sivas Tanıtım Günleri" 
için Sivas'ta bulunduklarını belirterek, "Aslen Sivas'ın Hafik ilçesindenim. Uzun yıllardır Antalya'da yaşamaktayım. 
Sivaslılar Antalya Yardımlaşma Derneği olarak Kepez Belediyesi'nin de desteğini alarak 27 Mart- 4 Nisan 2015 tarihleri 
arasında Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde kültürel etkinliklerin olacağı, kültür merkezinin yanındaki meydanda ise 
stantların kurulacağı, Sivas'ın yaşatılacağı ve tanıtılacağı bir etkinlik yapmayı planlamaktayız. Sivas Valimiz ve Belediye 
Başkanımızla bir görüşme gerçekleştirdik ve desteklerini talep ettik.. Sivas Tanıtım günlerimize sizlerinde desteklerinizi 
ve katılımlarınızı bekliyorum" dedi.
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Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; "Bizler 
her yıl Antalya'da Sivas Ticaret ve Sanayi Odamızla birlikte, diğer illerdeki Oda ve Borsalarında katılımlarıyla gerçekleş
tirilen Sivas'ın tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra Sivaslı firmaların ürünlerini de tanıtma imkânı bulduğu Yöresel ve 
Geleneksel Ürünler Fuarı'na katılmaktayız. Sivas'ın gelişmesi ve tanıtılması için yapılacak olan her türlü proje içerisinde 
olmaya gayret göstermekteyiz. Dernek olarak Antalya'da Sivas'ın tanıtılması noktasında yapmış olduğunuz çalışmaları
nızdan dolayı ve nazik ziyaretinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum.

|  I AV. MUHARREM ELİŞ 
TİCARET BOR5A5IHI ZİYARET ETTİ.

Sivas Barosu eski Başkanı, AK Parti Sivas 
Milletvekili Aday Adayı olan Av. Muharrem Eliş, 
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir 
Hastaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Sivas Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen 
ziyarette, Adalet ve Kalkınma Partisi Sivas 
Milletvekilliği Aday Adaylığı dolayısıyla kurum 
ziyaretlerine başladığını belirten Av. Muharrem 
Eliş "Seçim çalışmaları dolayısıyla Ticaret 
Borsamızı ziyaret ediyoruz. Sayın başkanımız 
hem bizim başkanımız hemde abimiz. Zaman 
zaman şehrin problemleri ile ilgili konularda 
kendisinin görüşlerini aldığımız bir büyüğümüz. 

Hem konum gereği hemde Sivas'ı ve Borsayı Türkiye'de ve uluslar arası platformlarda temsil görevlerinden dolayı bizim 
içi gerçekten önemli bir şahsiyet. Baro başkanlığım döneminde hem başkanlar kurulunda ve sair ortamlarda birlikte 
çalıştık. Bu süreç adaylıkla neticelenir ve seçilirsek bizler Sivas'ımız ve Borsa üyelerimizin her zaman hizmetinde 
olacağız. Her zaman birlikte çalışacağız. Bizim derdimiz tasamız ve gönlümüz Sivas'tır. Sivaslı hemşerilerimiz bizleri vekil 
olarak seçerse böyle bir şerefe nail olursak hizmet etmekten, emek harcamaktan kesinlikle kaçınmayız. İnşallah bu 
aday adaylığı sürecinin ve gerçekleştirilecek olan genel seçimlerin şahsımıza Sivas'ımıza hayırlar getirmesini temenni 
ediyorum. Bizlerde inşallah fırsat verilirse bu sultan şehre ve aziz hemşerilerime hizmet etme fırsatı buluruz diye ümit 
ediyorum. Başkanımıza tekrar ev sahipliğinden dolayı ve nezaketlerinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; "Muharrem 
bey kardeşimiz daha önceki baro başkanımız. Kendisiyle bazı toplantılarda birlikte bulunduk. Her zaman takdir ettiğimiz, 
kişilikli, şahsiyetli ve çalışma azmi olan birisidir. Milletvekili olarak seçilirse Sivas her zaman faydalı olacaktır. Kendilerine 
güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Milletvekilliği listesinde ilimizde ilk sıralarda yer alacağına inanıyorum. Çalışmalarında 
kendilerine başarılar diliyorum".

"Bir konuya da değinmeden geçemeyeceğim. Sivil Toplum Kuruluşu Başkanı ve kurum amiri olarak kamuoyunu 
bilgilendirmek adına bir önerim olacak. Bazı Sivil Toplum Kuruluşu ve Dernek başkanlarıyla görüşmelerde bulundum. 
Onlarında desteklerini alarak konuşuyorum. TBMM de ilimizi temsil noktasında Milletvekili sayımız zaten yeterli değil. 
Dışarıdan gelen ve Ankara'da bürokrat olarak görev yapan arkadaşlarımızın Milletvekilliği için görevlerinden ayrılmalarını 
pek hoş karşılamıyoruz. O makamlar uzun süreçler ve tecrübeler sonucu kazanılmış makamlardır. Üst düzey görevlerde 
bulunan Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür ve Daire Başkanlarının görevlerinde kalmaları neticesinde Sivas'a 
hizmet konusunda daha faydalı olacaklarını düşünüyorum. Bu bürokratlarımız gerçekten çok çalışkan ve kaliteli insanlar. 
Bulundukları makamlar ilimiz ve bizler için çok önemli. Özellikle tüm parti yöneticilerimizden bu konuda hassas 
davranmalarını rica ediyorum" dedi.

SİVAS' A YATIRIMLARI ARTTIRMAK İÇİN ZİYARETLER DEVAM EDİYOR

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Sivas İl Koordinatörü Vekili. Halis Öztirk Sivas Ticaret Borsası 
Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Sivas Ticaret Borsasında yapılan ziyaret'te, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu hakkında bilgi 
veren ve 2011-2014 yılındaki uygulamaları anlatan Koordinatör Vekili Öztürk , IPARD Programı ile Sivas'ta 894 
projenin kabulünün yapıldığını ve Sivas'ta 2015 yılı sonu itibariyle 95 milyon TL bir hibe kullandırılmış olacağını belirterek 
bu hibelrin yaklaşık 42 milyon TL kısmı hayvancılık sektöründe kullanıldı bu Sivas'ımız için önemli bir rakam ama yeterli 
değil dedi,

TKDK Koordinatörü ÖZTÜRK Ayrıca 2015 yılı sonunda uygulanmaya başlanacak olan ve İlimizin de faydalanacağı 
IPARD 2 Programı ile Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Desteklerinden Sivas ve tüm ilçelerin en üst düzeyde faydalanması 
için çalıştıklarını söyleyip; Hibe destekleri ile şuan uygulanmakta olan IPARD Programına yeni tedbirlerin eklenip hibe 
oranlarının arttırılacağını belirten Öztürk, IPARD 2 programı 2015 yılı sonunda uygulanmaya başlayacak.
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IPARD 2 Programı ile Sivas alternatif enerji 
üretimi, kaz yetiştiriciliği, manda yetiştiriciliği 
ve altyapı projeleri gibi farklı alanlarda farklı 
destekler sağlanacak. Koordinatörlük olarak 
bizim amacımız farkındalık yaratıp insanlarımızı 
açıklanacak olan yeni program hakkında 
bilgilendirmek. Bu programdan faydalanmak ve 
yatırım yapmak isteyenlerin, il Koordinatörlüğü 
tarafından yapılacak olan bilgilendirme ve 
tanıtım faaliyetlerini takip etmeleri gerektiğini 
söyledi.

Ziyaret sonrasında Ticaret Borsası 
Başkanı hastaoğlu ziyaretten duyduğu mem
nuniyet dile getirerek "Bizler için çok faydalı bir 

ziyaret oldu, Sivas'ımız için neler yapabiliriz, insanımıza nasıl daha faydalı olabiliriz, çalışan üreten insanlara nasıl daha 
fazla katkı sağlayabiliriz diye sürekli düşünmekteyiz. Sivas bir tarım şehri TKDK Yatırım yapmak isteyen ve AB standart
larında üretim yapmak isteyen hemşerilerimiz için bulunmaz imkânlar sunmakta. Bu kurum 3.000.000 Avro'ya kadar 
olan projelere dahi hibe desteği verebilmekte. Bu hibeler şehrimiz için önemli bir fırsat olmaktadır' dedi

Ziyarette sonunda Ticaret Borsası ve Sivas İl Koordinatörlüğü İlimize yapılacak olan yeni yatımlar için birlikte hareket 
etme kararı aldı.

DR. MEHMET ÇAKIRTAŞ TİCARET BOR5A5IHI ZİYARET ETTİ.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Uluslar
arası ilişkiler Daire Başkanlığı görevindeyken 
istifa ederek AK Parti Sivas Milletvekili Aday 
Adayı olan Dr. Mehmet Çakırtaş, Sivas Ticaret 
Borsası Başkanı Abdulkadir hastaoğlu'nu 
makamında ziyaret etti.

Sivas Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen 
ziyarette, Adalet ve Kalkınma Partisi Sivas 
Milletvekilliği Aday Adaylığı dolayısıyla RTÜK 
Uluslararası ilişkiler Daire Başkanlığı görevinden 
istifa ederek Sivas'a geldiğini belirten Dr. 
Mehmet Çakırtaş " haziran ayında yapılacak 
olan Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Adalet 
ve Kalkınma Partisinden aday adayıyım Aslen 
Suşehri doğumluyum. Ankara Üniversitesi 
ilahiyat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 

İslam Tarihi alanında doktora çalışmamı tamamladım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sivaslı hemşerimiz Ekrem 
Erdem'in danışmanlığının ardından Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde Bekir Bozdağ'ın da danışmanlığını yaptım. Son 
olarak Başbakan Yardımcısı Prof.Dr. Emrullah işler'in danışmanlığını yaptığım sırada. Bozdağ ve işler'e bağlı olan TİKA ve 
Yurtdışı Türkler Başkanlığı koordinasyonunda birçok uluslararası projeye imza attım. Bir dönem RTÜK'te Özel Kalem 
Müdürlüğü ile Eğitim Müdürlüğü görevlerinde bulundum. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından, Uluslararası ilişkiler 
Daire Başkanlığı görevine atandım. Uzun yıllar Ankara'da görev yapmama rağmen Sivas'tan hiç kopmadım. Sivas'ın 
sorunlarına vakıf bir insanım. Bu aday adaylığı sürecinin ve gerçekleştirilecek olan genel seçimlerin şahsımıza, Sivas'ımıza 
hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bizlere de fırsat verilirse Bürokrat olarak sürdürmüş olduğumuz hizmetlerimize 
inşallah Milletvekili olarak devam ederiz. Bizlere zaman ayırarak göstermiş olduğunuz nezaketten dolayı teşekkür ediyo
rum. Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu da, önümüzdeki süreçte Çakırtaş'a başarı dileklerini ileterek, "Bu 
görevler güzel görevler. Milletimize, şehrimize, ülkemize hizmet etme noktasında olan tüm aday adaylarımızın bu süreçte, 
demokrasinin getirdiği kurallar çerçevesinde başvurularını yapıyor. Allah herkes için hayırlı olanı nasip etsin" diye konuştu.
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SİVAS 4 EYLÜL TV 
YÖNETİMİ BORSAMIZI 
ZİYARET ETTİ.

Sivas 4 Eylül Tv Yönetim Kurulu 
Başkanı Ersoy Yıldırım, Genel Yayın Yönet
meni Can Vural ve Genel Müdür Ömer 
Çakal, Sivas Ticaret Borsası Başkanı 

Abdulkadir Hastaoğlu'nu ziyaret etti.
Sivas Ticaret Borsası'nda gerçekleş

tirilen ziyarette yayın politikaları ve çalış
maları hakkında bilgiler veren 4 Eylül Tv 
Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy Yıldırım 
televizyonlarının yeni kurulmasına rağmen 

hedeflenen kaliteyi ve kitleyi yakaladığını belirtti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Abdulkadir hastaoğlu ise 4 Eylül Tv'nin ve Sivas'taki diğer Tv lerin 

bir çok ulusal olarak nitelendirdiğimiz televizyon kanallarının kalitesini yakaladığını belirtti. 4 Eylül Tv'nin ilimiz için hayırlı 
olması dileklerini iletti.

I DEFTERDAR YAZAR'DAM,
SİVAS TİCARET BORSASIZA VERGİ HAFTASI ZİYARETİ.

Sivas Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Yazar, Vergi haftası'nın başlaması dolayısıyla Vergi Dairesi müdürleri ile birlikte 
TOBB Vergi Komisyonu Başkanı ve Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu'nu ziyaret etti.

Bu yıl 26.'sı kutlanan Vergi Haftası kapsamında Vergi Dairesi Başkanı ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı 
teşekkür eden Başkan Hastaoğlu, Sivas'ta görev yapan tüm Vergi Dairesi personelinin Vergi Haftası'nı kutladı. Vergilerin 
hizmetlerin yerine getirilmesindeki önemine dikkat çeken Hastaoğlu, "Vergi Haftası kutlamalarının amacı, toplumda 
farkındalık yaratmak, vergi bilinci oluşturmak, vatandaşlarımıza vergi vermenin bir vatandaşlık görevi olduğunu hatırlatmak
tır. Devletin vatandaşlara sunmak zorunda olduğu hizmetler olduğu gibi vatandaşlarımızın da devlete karşı ödev ve sorum
lulukları vardır. Vatandaş olarak devletimizden en iyi hizmeti beklemek hakkımız. Devletimiz de vatandaşlarına en iyi 
hizmeti vermekle mükelleftir. Şüphesiz bu hizmetleri yapmanın bir maliyeti var. Bu maliyet, devletin gelirlerinin önemli 
bölümünü oluşturan vergilerle karşılanmaktadır. Ne kadar kaliteli hizmet istiyorsak ticaret erbabı olarak üzerimize düşen 
vergi yükümlülüğünü yerine getirmek zorundayız" dedi.

Sivas Defterdarı Mehmet Yazar ise 20 Şubat-1 Mart tarihleri arasında kutlanan Vergi Haftası kapsamında resmi 
kurumları, meslek odalarını ve borsamızı ziyaret ederek, toplumda vergi bilincini yükseltmeye çalışacaklarını belitti. 
Defterdar Yazar, Başkan Hastaoğlu'na Vergi Dairesi'nin kokartını da takarak çiçek takdim etti.
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SİVAS TİCARET BORSASI, 
ÜYELERİNE YÖNELİR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLEDİ.

Sivas Ticaret Borsası, Sivas KOSGEB hizmet Merkezi Müdürlüğü ile birlikte 23 Şubat 2015 tarihinde, KOSGEB 'in 
kuruluş amacı ve destekleri hakkında borsa üyelerine bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Sivas Ticaret Borsası, Sivas KOSGEB Müdürlüğü ile birlikte, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı'nın vizyon ve destekleri hakkında ticaret borsası üyelerine bilgilendirme toplantısı düzenledi. Sivas Ticaret 

Borsası M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonunda yapılan toplantıya, çok sayıda üye katıldı.
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu'nun üyelere yaptığı selamlama konuşmasının ardından KOSGEB 

Sivas Hizmet Merkezi Müdürlüğü Kobi Uzmanı Yılmaz Mert, KOSGEB tarafından desteklenen Kredi Faiz Desteği, Genel 
Destek Programı, Girişimcilik Proje Destek Programı, AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı, İşbirliği 
Güçbirliği Destek Programı ve Kobi Proje Destek Programı'nın amaçları ve gerekçeleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi. 
Destek programları ve başvuru formlarının kosgeb.gov.tr adresinde ayrıntılı olarak yer aldığını belirterek bütün işletmeleri 
proje yazma konusunda aktif olmaya çağırdı. KOSGEB 'in proje yazılımı konusunda her türlü desteği verdiğini belirterek 
taleplerin geçen yıllara oranla giderek arttığını belirtti. Toplantı soru ve cevaplarla sona erdi.

NEVZAT YANMAZ 
TİCARET BORSASINI ZİYARET ETTİ.

7 Haziran'da yapılacak olan Genel Seçimlerde AK Parti'den Milletvekili Aday Adaylığını açıklayan BBP eski Milletvekili 
Nevzat Yanmaz Borsamızı ziyaret etti.

Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Terzioğlu ile 
görüşen Mimar Nevzat Yanmaz seçilmesi halinde Sivas'ı hak ettiği konuma getirmek için çalışacağını belirtti.
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MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI 
KARADEMİR'DEN BAŞKAM 
HASTAOĞLU'NA ZİYAKET

25. Dönem Ak Parti Bivas Milletvekili Aday 
Adayı olan Halil İbrahim Karademir, Bivas Ticaret 
Borsası Başkanı Abdulkadir hastaoğlu'nu ziyaret 
etti. Bivas Ticaret Borsasında gerçekleştirilen ziya
rette aday adaylığı süreci hakkında bilgiler veren 
Karademir; AK Parti iktidarları ülkemiz içinde ve 
Bivas için bir fırsattır, bunu boşa harcama lüksümüz 
olmamalıdır. Bivas bu seçimde kendi kaderini 
belirleyecektir. Kendi geleceğini başkalarına 
bırakmamalıdır ve kendisi karar vermelidir. Aksi 

halde büyüyen Yeni Türkiye'de, küçülen bir Bivas kalmaya mahkûm oluruz. Bizleri temsil eden kişilerin, Bivas'ın dertleri ile 
dertlenen, sokaklarında gezen, Sivas'ta yaşayan, sevinciyle sevinen, üzüntüsüyle üzülen insanlar olması elbette ki, hepimizin 
isteğidir. Bundan sonra da elimden geldiğince Sivas'ımız ve halkımız için çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Abdulkadir hastaoğlu ise tüm adaylara eşit mesafede olduklarını ve 
Milletvekili Aday Adaylığı sürecinin bir hizmet yarışı olduğunu belirterek çalışmalarında Halil İbrahim Karademir'e başarılar diledi.

MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI 
ZEKİ KILIÇTAN BAŞKAM 
HASTAOĞLU'MA ZİYAKET

Ak Parti Bivas Milletvekili Aday Adayı olan 
Zeki Kılıç, Bivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir 
hastaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

AK Parti Bivas eski il Başkanlarından olan 
Zeki Kılıç, 25. Dönem Milletvekilliği seçimlerine 
Sivas'tan aday adayı olduğunu belirterek; "Bilgi, 
tecrübe, birikim ve enerjimi memleketimize ve 
milletimize hizmet yolunda kullanmak üzere 
Sivas'tan AK Parti Milletvekili aday adayı oldum. 

Çalışmalarıma 5TK temsilcilerimizi ziyaretlerle başladım. Aday adaylığı sürecinde ilimizde önemli sivil toplum kuruluşlarımızdan 
olan Bivas Ticaret Borsası'nın da desteklerini bekliyorum" dedi

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Abdulkadir Hastaoğlu ise Milletvekili Aday Adaylığı sürecinin bir 
hizmet yarışı olduğunu belirterek çalışmalarında Zeki Kılıç'a başarılar diledi.

SİVAS KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ 
BİRLİĞİ OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Sivas Kırmızı Et Üreticileri 2. Olağan Genel Kuruluna katılan TÜKETBİR Genel Başkanı Bülent Tunç; "15 liraya koyun eti 
satılamazken televizyonlarda ithalat çığırtkanlığı yapanlar, vatan hainidir" diyerek, Türkiye'de yeterince kesim hayvanının 
bulunduğunu belirtti

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Genel Başkanı Bülent Tunç, "15 liraya koyun eti satılamazken 
televizyonlarda ithalat çığırtkanlığı yapanlar, vatan hainidir. Kesinlikle ve kesinlikle ülkemizde hayvan var ve hayvan yetiştiricileri 
sayesinde inşallah bu üretimi arttıracağız" dedi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Sivas Kırmızı Et Üreticileri 2. Olağan Genel Kuruluna 
katılan Tunç, önemli açıklamalarda bulundu.
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"BU ÜLKEYE ET GELMEKTENSE, CANLI HAYVANIN GELMESİ HEPİMİZİN TALEBİ"
TÜKETBİR Genel Başkanı Bülent Tunç, ülkeye et gelmektense canlı hayvan getirilmesinin herkesin talebi 

olduğunu vurgulayarak; Bu ülkeye et gelmektense, canlı hayvanın gelmesi hepimizin talebi ve isteğidir. Çünkü 2010 
yılında yapılan şuursuzca ithalatın sonunda yüzlerce üretici kardeşimiz iflas etti, zarar etti, intiharlar oldu ve ahırlar 
kapandı. 7 bin liraya, 7 bin 500 liraya almış olduğu düveyi 3 bin liraya satmak zorunda kaldı. Bunun önüne geçmenin 
tek yolu üretimi kendi ülkemizde yapmak, kendi malımızı kendimiz üretip, dışarıya bağımlı olmamaktır. Bununla ilgili 
5 baş ve 20 baş olmak üzere bir proje gerçekleştirdik. Bu projede Et ve Süt Kurumu genel müdürlüğümüz, Tarım 
Bakanlığımız ve Ziraat bankası bizlere çok destek oldu. Onların katkılarıyla bu projeyi başlattık. 1-2 problemin dışında 
her şeyimiz tamam ve nasip olursa ilk parti malımız Mart sonu itibariyle gelecek" diye konuştu.
"İLK PARTİ MALI S İVAS 'A  GÖNDERECEĞİM"

"5-20 Baş Besi Projesf'ne değinen Bülent Tunç, ilk parti hayvanlı Sivas'a göndereceğinin sözünü vererek; "Bu 
gelen hayvanlardan ilk parti malı da Sivas'a gönderilmesi hususunda hepinize burada söz veriyorum. Öncelikle bu 
hayvanların gelmesi ve bu hayvanların üretime katkı sağlaması tamamen biz getirdikten sonra sizlerin elinde. Sivas 
ilinde yaklaşık 150 üretici arkadaşımız bu işe başvurmuş. Yaklaşık 2000'e yakında dana başvurusu var. Bu 150 
arkadaşımızın hepsi alacak mı sözünü veremeyiz. Çünkü bunların Ziraat bankasına TC kimlik numaralarını verdik. Ziraat 
bankasının onayladığı arkadaşlarımıza vereceğiz. Yani geçmişinde problem olmayan, ödemede problem yaşamayan ve 
yaşatmayan arkadaşlara vereceğiz. Çünkü biz bir günlük düşünmüyoruz bu projeyi. Ülkemiz her geçen gün büyüyor. 
Hem nüfusumuz artıyor, hem tüketimimiz artıyor. Et üretimimiz artsa da, tüketimimiz arttıkça bu açığımız meydana 
çıkıyor. O yüzden bir seferlik değil bu proje. Seneler boyunca devam etmesi için doğru arkadaşlara verilmesinden 
tarafım ben. Doğru yere giderse bu hayvanlar beslenir, düzgün bakılır ve tekrar üretime katkı sağlarsa bir daha ki 
sefere tekrar hükümetimiz, bakanlığımız bize bu fırsatı tanır. Biz bu işi sürdürülebilir hale getiririz. Buda tabii ki sizlerin 
desteğiyle olacak" dedi.
"PROJEDE BAŞARILI OLURSAK SENEYEDE DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Bu projede başarılı olurlarsa 2016 yılında da devam ettireceklerinin altını çizen Tunç şunları söyledi; "Sizlerinden 
ricam gelen hayvanların zaten seçimi ile ilgili Sivas ilinden bir üretici arkadaşımızı ve başkanımızı göndereceğiz. Kendisi 
orada seçip, onaylayıp getirecek bu hayvanları. Çünkü yarın farklı problemler olmasını istemiyoruz. Bu bölge bölge Mart 
sonu 20 bin, Nisan sonu 20 bin ve ondan sonra 10'ar bin 10'ar bin olmak üzere yılsonuna kadar devam edecek. Bu 
projede biz başarılı olursak 2016 yılının içerisinde de biz bunu devam ettireceğiz."
"O  KADAR ET GELMESİNE RAĞMEN KİMSE UCUZ 
ET YEMEDİ, KİMSEYE UCUZ ET YEDİRMEDİLER"

Gazetelerde, televizyonlarda kırmızı et fiyatının yükseldiğine ilişkin haberler yapıldığını belirten Tunç; "Her geçen 
gün gazetelerde, televizyonlarda kırmızı et yükseldi, kırmızı et fiyatları arttı. Vatandaşlar kırmızı ete ulaşamıyor diye 
gündem yaratıyorlar. Bugün Hürriyet gazetesi yine yazmış. Bu tamamen bilinçli yapılan ve ithalat lobisinin özellikle bir 
algı oluşturarak ithalatın önünü açmak için çaba sarf eden gruplar tarafından yapılan bir durum. 2010 yılında şuursuzca 
ithalat yapıldı. İthalat yapıldığında eti getiren firma sayısı 10 kişi bile yok. Binlerce ton et geldi. Gelen etlerden o kadar 
et gelmesine rağmen kimse ucuz et yemedi, kimseye ucuz et yedirmediler. Yarında gelse yine ucuz yedirmeyecekler" 
ifadelerini kullandı.
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" İTHALAT ÇIĞIRTKANLIĞI YAPANLAR VATAN HAİNİDİR"
Televizyonlar ithalat çığırtkanlıkları yapanlara tepki gösteren TÜKETBİR Genel Başkanı Bülent Tunç; ''Üretici 

kazansın ki bu işi yapsın. 15 liraya koyun eti satılamazken televizyonlar ithalat çığırtkanlığı yapanlar vatan haini. 
Kesinlikle ve kesinlikle bu ülkemizde hayvan var ve sîzlerinde sayesinde inşallah bu üretimi arttıracağız" diye konuştu. 
ÇETİN YILDIRIM GÜVEN TAZELEDİ

Sivas Kırmızı Et Üreticileri Birliği 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salo- 
nu'nda gerçekleştirilen genel kurulda, mevcut başkan Çetin Yıldırım 238 oy alarak güven tazeledi. Diğer aday Hakan 
Bedirhanoğlu ise 72 oy aldı, 4 oy da geçersiz sayıldı. Genel kurula, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Genel 
Başkanı Bülent Tunç, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hasraoğlu da katıldı.

AK PARTİ MV. ADAY ADAYI 
SOLUK TİCARET BORSASI'NI 
ZİYARET ETTİ.

AK Parti Sivas Milletvekili Aday Adayı Habib 
Soluk, Sivas Ticaret Borsası Başkanı 
Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile bir araya geldi Ulaştırma Bakanlığı 
eski Müsteşarı Mehmet Habip Soluk, seçim 
ziyaretleri kapsamında kurumları ziyaret 
ettiğini belirterek; "Asırlar sonra rahmetle 
anılacak projelerin içinde bulunduk. Buralar
da bunlara ilave bir şeyler yapabilir miyiz 
düşüncesi ile tekrar doğduğumuz, 
büyüdüğümüz, kimliğimizin, kişiliğimizin, 

karakterimizin şekillendiği, havası ile suyu ile bizi besleyen topraklara acaba borcumuzu yeterince ödedik mi, daha 
ödeyeceklerimiz var mı? Düşüncesi ile geldik. Herhangi bir yetki verilirse Sivas'ta Sivil Toplum Kuruluşlarımızın önerileri 
ile önceliklerini ele alıp hayata geçirmede tecrübelerimizi kullanırız diye düşünüyorum. Böyle bir yetki verilmediği 
takdirde yine elimden gelen herhangi bir makam ve mevki gözetmeksizin, bana gelen talebi bir kenara atmaksızın 
çözüm için uğraşırım. Bunda da başarılı olacağıma inanıyorum. Eğer Sivas'ı temsilen gönderilirsek orada da Sivas için 
bir şeyler üreteceğimi biliyorum. Sivas'ın problemlerini, dertlerini, sıkıntılarını biliyorum." dedi.

Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek " Sivil Toplum Kuruluşu olmamız dolayısıyla Tüm partilere ve adaylara aynı mesafedeyiz. Tabii ki Sivas için 
hizmet edecek en iyi adayın seçilmesinden yanayız. Habip Soluk beyin Müsteşarlığı döneminde Sivas'a çok büyük hiz
metleri olmuştur. Seçim çalışmalarında kendilerine başarılar diliyorum. Bu sürecin barış, kardeşlik ve centilmenlik 
içerisinde geçmesini temenni ediyorum" dedi.
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ADAY ADAYI KURU 
BAŞKAN HASTAOĞLU'NU 
ZİYARET ETTİ.
AK Parti Sivas Milletvekili Aday Adayı 

olan Av. Burhanettin Kuru, Bivas Ticaret 
Borsası Başkanlığına bir ziyaret gerçekleştirdi. 
Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Masta- 
oğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından 
ağırlanan Kuru, ziyareti sonrası yaptığı açık
lamada " Sivas'ımızın geçeceği için görüş ve 
düşüncelerimizi paylaştık" dedi.30 Mart 
seçimleri öncesinde Sivas AK Parti il Baş
kanlığı görevini başarıyla yürüten Avukat 
Burhanettin Kuru, 25. Dönem Milletvekilliği 

seçimlerine Sivas'tan aday adayı olduğunu belirterek, "Seçim çalışmalarımız kapsamında Sivil Toplum Kuruluşlarımızı 
ziyaret ediyoruz. Bugünde ilimizde önemli bir yere sahip olan sivil toplum kuruluşlarımızdan Sivas Ticaret Borsamızı 
ziyaret ediyoruz. Sağ olsunlar Başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri bizleri kabul ettiler. Bizlere zaman ayırdılar. Biz sivil 
toplum kuruluşlarımızı çok önemsiyoruz. İl Başkanlığımız döneminde de STK'larla işbirliği içerisinde çalışmalarımız oldu. 
Hemen hemen her konuda şehrimizin geleceğine, problemlerine ve çözümlerine dair istişarelerde bulunduk. Bu çalış
mamızın da karşılığını aldığımız kanaatindeyim. Başkanlarımızla birlikte birçok sorunu Ankara'ya taşıdık ve çözüme 
kavuşturduk. Ben Sayın Başkanıma hem İl Başkanlığım döneminde hem bu aday Adaylığı döneminde bizlere göstermiş 
olduğu ilgiden dolayı ve teşekkür etmek istiyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de Milletvekili olduğumuz takdirde 
Sayın Başkanımızla Ticaret Borsamızın yönetim kurulu ve üyeleriyle birlikte eskiden olduğu gibi en güzel şekilde uyumlu 
bir birliktelik oluşturacağımız kanaatindeyim. Tek başına siyasetin yâda tek başına STK'ların bu şehrin problemini çözmesi 
mümkün olmayacaktır. Ancak bir araya gelirsek siyasetiyle bürokrasisiyle, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla, esnafıyla, tüccarıyla, 
hemşerilerimizle bir arada olduğumuz sürece birlikte olduğumuz ve istişare ettiğimiz sürece Sivas'ın sorunlarının 
çözüleceği kanaatindeyim. " ifadelerine yer verdi.

I BORSA YÖNETİMİ KIRMIZI ET 
ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİNİ ZİYARET ETTİ.

Geçtiğimiz günlerde yapılan olağan genel kurul sonrası Sivas Kırmızı Et Üreticileri Başkanlığı'na yeniden seçilen 
Çetin Yıldırım'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Fahrettin Koçak, Ahmet Terzioğlu 
ve Hilmi Gül, Sivas Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanlığına yeniden seçilen Başkan Çetin Yıldırımı ziyaret ederek yeni 
Yönetim Kurulu Üyelerine başarılar dilediler.
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Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, yeni görevinden dolayı Çetin Yıldırım ve Yönetim Kurulu 
Üyelerine hayırlı olsun temennilerinde bulunarak "İnşallah Sivaslı besicilere ve kırmızı et üreticilerine hayırlı olur. 
Başkanımızın genç olması ve yönetiminin tecrübeli isimlerden oluşması Sivas Kırmızı Et Üreticileri Birliğine taze kan 
getirecektir. Yeni yönetimin ilimizde kırmızı et üretimini artırmak için çalışacağına inanıyorum" dedi

Sivas Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Çetin Yıldırım ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; 
"Bugün bizlere ziyarette bulunan Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve yönetim kurulu 
üyelerine bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Bizleri oldukça onure ettiler. Sivas Ticaret Borsası'nın des
teğini yanımızda görmek bizlere daha farklı bir güç kazandırdı. Bize güvenen ve bir kez daha bu önemli görevi bize layık 
gören tüm üyelerimize ve tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz, inşallah bize güvenenleri mahcup etmeyiz. Şimdiye 
kadar göstermiş olduğumuz güzel çalışmalarımız inşallah bundan böyle de devam edecektir" dedi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Bivas Bölge 
Müdürü İsmail Köse, Bivas Ticaret Borsası 
Başkanı Abdulkadir hastaoğlu'nu makamında 
ziyaret etti. Bıçak 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.Bivas ve ilçelerinde tarımsal faaliyet
lerin geliştirilmesi için karşılıklı görüş alışve

rişinde bulunulan ziyarette Tarım Kredi Kooperatifleri Bivas Bölge Müdürü İsmail Köse, Bivas Ticaret Borsası tarafından 
yapılacak tarımsal projelere her türlü katkı ve desteğe hazır olduklarına vurgu yaptı.

Çiftçilerin ürünlerini büyük emekler sarf ederek ürettiğini 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 kooperatiflerimiz başta olmak üzere tüm tarımsal kurum ve derneklerimize 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.

TOBB'DAN KÜLTÜRÜMÜZE 'DEDE KORKUT' ARMAĞANI
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OEDE K O R K U T  Kİ TA B I

h a n ’ım  h e y

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Dede Korkut 
hikayeleri'ni uzun bir çalışmanın sonunda yeniden 
kitaplaştırarak,
kültürümüze armağan etti. TOBB Başkanı 
hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
lansman törenine Başbakan Ahmet Davutoğlu, TOBB 
Vergi Komisyonu ve Bivas Ticaret Borsası Başkanı 
Abdulkadir hastaoğlu, diğer Oda ve Borsa 
Başkanları da katıldı.

TOBB ikiz Kuleler'de gerçekleştirilen Dede Korkut 
Kitabı Lansman Töreni'nde konuşan TOBB Başkanı 
M. Rifat Misarcıkİloğlu, her toplumun, geçmişin 
meydana getirdiği bir organizma olduğuna vurgu yaptı. 
Kavimlerin gerçek kılavuzlarının gelenekleri, kültürel 
ve tarihsel mirasları olduğuna değinen hisarcıklıoğlu, 
"Geleneksiz yani milli ruhsuz hiçbir uygarlık geleceğe 
sağlam adımlarla ilerleyemez. Elbette değişim 
önemlidir. Zamanın ruhunu algılamak, çağı yakalamak 

zorunludur. Ancak bir millet, kendi medeniyetinin üzerine yeniyi inşa etmelidir. Fikirler geçmişin evlatları, geleceğin 
anaları ve her vakit zamanın tutsağıdır. Geçmişini bilmeyen toplumlar, geleceğe sağlam adımlarla yürüyemez" dedi.

-Tarihimiz geleceğe pusuladır 
| Ülke tarihinin geleceğe ışık tuttuğunu, ortaya konulan

büyük hedeflere pusula olduğunu anlatan hisarcıklıoğlu, 
"işte bu vizyonla ve Ahilik geleneğinin günümüzdeki 
temsilcisi ve mirasçısı olarak, kültürel mirasımıza sahip 
çıkıyoruz. Türk özel sektörünün çatı kuruluşu olmanın 
sorumluluğuyla, kadim kültürel değerlerimizi muhafaza 
ediyor ve gelecek nesillerimize aktarıyoruz" diye 
konuştu.

her sene, önemli bir eseri, daha önce benzeri 
olmamış içerikte ve kalitede hazırlayıp bastıklarını 
belirten TOBB Başkanı, bunları hem yurtiçinde, hem de 
yurtdışında dağıtarak, kültürümüzün tanınmasını ve 
yayılmasını sağladıklarını açıkladı, hisarcıklıoğlu, bugüne 
kadar milli şairimiz Mehmet Akif, Türk ve İslam 
mutasavvıfı Yunus Emre ve büyük üstat Necip Fazıl'ın 
eserlerini hazırladıklarını hatırlatarak, "Bu yıl da, Türk 
edebiyatının en muazzam örneklerinden birinin 
basımını gerçekleştirdik. Türklerin bilinen en eski kadim 

destanlarından, Oğuz Türklerinin büyük destanı; Dede Korkut hikâyelerini kitaplaştırdık" ifadesini kullandı.
Pek çok kişinin, Dede Korkut kitabının, çocuk hikâyelerinden oluştuğunu düşündüğünü ancak bu eserlerin sadece 

çocuklar için değil, en çok da büyükler için rehber olduğunu bildirdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: "Elbette 
çocuk hikâyeleri de kıymetli ve anlamlıdır. Ama Dede Korkut'a bu şekilde bakmak, zihnimizi ve fikrimizi küçük bir alana 
sıkıştırıp bırakır. Bilakis, Dede Korkut, büyükler için, hatta yöneticiler için, millet ve ülkesi için mücadele etmeyi hayat tarzı 
olarak benimseyenler için, son derece faydalı ve değerli bir başvuru kitabıdır.

Dede Korkut Kitabı'ndaki hikâyeler, Türklerin Müslüman olması sonrasında, tarih boyunca dilden dile, anlatıcıdan 
anlatıcıya aktarılan, bir sözlü gelenek ürünüdür. Bunlar ancak 15. ve 16. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. Oğuz Türkleri'nin bu
büyük destanını, tarih boyunca dilden dile anlatan atalarımıza, ve kaleme sarılıp kağıda geçirenlere sonsuz şükran
borçluyuz.

Dede Korkut kitabı; Türklerin doğaya, insana, anaya, babaya, yoldaşa, dosta, düşmana ve Allah'a bakışının özetidir. 
Bu kitabı okuyan, Türk örf ve âdetinin, Türk tarihinin özünü öğrenmiş olur. Kitabın orijinali, Oğuz Türkçesi anlatımıyla 
Osmanlıca kaleme alınmıştır. Dede Korkut kitabı, hakkında pek az çalışma yapılmış tarihi eserlerden birisidir. Ancak, bunu 
keşfedenler ve bugüne gelmesini sağlayanlarsa, ne bizim ülkemiz, ne de insanlarımız oldu. Bu da hepimiz için ayrı bir 
üzüntü kaynağı. Her şeye rağmen, yapılan çalışmaların hepsini çok önemsemek ve ayrı ayrı teşekkür etmek gerekir.

Ne yazık ki, ecdadın bu emanetine de zamanında yeterince sahip çıkamamışız. Orijinal metinleri elimizde 
tutamamışız. Günümüzde Dede Korkut Kitabı'nın iki orijinal yazması bulunuyor. Bunlardan biri, Almanya Dresden'de, 
öbürü Vatikan'dadır. Vatikan ve Dresden kütüphanelerindeki Dede Korkut'un orijinal tasvirlerine ulaşabilmek için büyük 
uğraşlar verdik. Ama ortaya çıkan eseri görünce, tüm bu emeklerimizin boşa gitmediğini de anladık. Vatikan nüshası 
tıpkıbasımı Türkiye'de ilk kez basılıyor.
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Hem Vatikan nüshası, hem de Dresden nüshası tıpkıbasımları ise, bir arada, dünyada ilk kez bu kitapta bulunuyor. 
Türkçe metne ilaveten ikinci bir cilt ekleyerek, Vatikan ve Dresden'deki iki nüshanın da orijinal halinin tıpkı basımlarını 
gerçekleştirdik. Amacımız, Türk araştırmacılara metnin orijinalinden çalışma imkânını yaygın bir şekilde sunmaktır."
-13 aylık bir çalışmanın ürünü

1.492 sayfadan oluşan Dede Korkut kitabının, 13 aylık bir çalışmanın ürünü olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, 
bilimsel araştırmalara kaynak olabilmesi için, akademik veri tabanlı bir hazırlık yapıldığını kaydetti. TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu , ayrıca, geniş muhteva çalışmaları da yapılmış ve okuyucu için de anlaşılır bir dille kaleme alındığını 
belirttiği bu esere özel olarak tasarlanan minyatürlerin de, 18 ayrı sanatçının aylar süren çalışmalarıyla ortaya çıktığını 
anlattı. Hisarcıklıoğlu, "Tarihimizde; 18 ayrı sanatçının 20 ayrı minyatür yaptığı ilk orijinal eser de bu kitaptır. Bu 
bakımdan da bu çalışma ayrı bir özelliğe sahiptir. Çok uzun ve yoğun bir çalışmadan sonra ortaya çıkan bu eserin, 
kıymetli bir değer taşıdığına inanıyorum. Gerek içerisindeki orijinal minyatürler, gerek açıklamalı anlatımlar, gerekse 
sadeleştirilirken benimsenen üslup, her yaşta insanımızın anlayacağı bir seviyede kaleme alındı. Yani bu kitap, Dede 
Korkut'un, Türk milletinin her kesimi tarafından keşfedilmesini sağlayacak bir çalışma oldu. Bu bakımdan her yaştan ve 
kültürden insanımızın bu çalışmayı büyük bir zevkle okuyacağından eminim" dedi.

Hisarcıklıoğlu, Dede Korkut kitabının hazırlanmasında emeği geçen akademisyenler Prof. Dr. İlhan Genç, Prof 
Dr. Atabey Kılıç ve Prof. Dr. Hakkı Aksoyak, Habibe Şimşek önderliğindeki minyatür sanatçıları ile TOBB personeli Hasan 
Erbay, Yasin Ekmen ve Werner Gruber'e de teşekkür etti.

-Başbakan Ahmet Davutoğlu
Başbakan Ahmet Davutoğlu da konuşmasında, "Şimdi 5ünni, Alevi diye ayrım yapıldığı bir dönemde, Mazreti Ali'yi, 

Hazreti Hasan'ı, Hazreti Hüseyin'i, Hazreti Osman'ı aynı anda böyle güzelce ifade eden bir kültür parçalanabilir mi, 
ayrılabilir mi? Dedem Korkut okuyanları, şu veya bu mezhep temelinde bölmek mümkün olabilir mi" ifadesini kullandı.

Davutoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Merkezi'nde düzenlenen Dede Korkut Kitabı Baskısı 
Tanıtımı'nda yaptığı konuşmada, akademik olarak bakıldığında, bu eserlerde en fazla üstünde durduğu hususlardan 
birisinin, kültürel dönüşümler esnasında, siyasi zihniyeti etkileyen büyük geçiş dönemlerinin analizi olduğunu söyledi.

Yunan medeniyet tarihinde, mitolojiden felsefeye geçişin en kritik aşama olduğunu belirten Davutoğlu, Avrupa'da 
da Paganizm'den Hristiyanlığa geçişe bakıldığında, birçok Pagan tanrısının, zamanla nasıl azizleştiğini anlatan çok önemli 
bir geçişkenlik süreci olduğunu anlattı.

Türk tarihinde de sözlü edebiyattan yazılı edebiyata, metafizik düşünceden tarihi alana geçişte ara metinlerin 
olduğunu belirten Davutoğlu, bunların bir yönüyle tarih ötesine seslenir gibi durduğunu, diğer yönüyle tarihin dokusunu 
anlattığını kaydetti.

Milli kültürün oluşumunu, Anadolu'daki engin kültürün izlerini anlamak isteyenlerin atıfta bulunması gerekenin, 
o döneme ait eserler olduğunu ifade eden Davutoğlu, bu sentez döneminin derin irfanının etkisi görülmediğinde tarihin 
anlaşılamayacağını söyledi. Davutoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Orta Asya'dan yola çıkan, o büyük yolculuktaki Dedem Korkut'un bütün izlerinde bu yolculukları görürsünüz, 
o yolculukta, o değişimi, İslamiyetle sentezlenen yolda, birçok İran-Turan ilişkisiyle, İran kültürüyle etkilenip, onunla bir 
temasa geçen, sonra Anadolu'ya gelip yerleşen o kültürün ana çizgilerini takip ettiğinizde, işte bu tarihe hitap noktsında, 
belki de bugüne kadar bize sirayet eden ana unsurları görürsünüz. Bizim tarihimiz, Dedem Korkut ve onun benzeri
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