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Sivas Ticaret Borsası

Abdulkadir HASTAOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

TOBB Vergi Komisyonu Başkanı

ÖNSÖZ
 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşlarını; “Belli bir mesleğe 

mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, 

mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel 

menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek 

mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde 

dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek 

disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kanunla kuru-

lan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda 

gösterilen usullere göre yargı gözetiminde seçilen kamu 

tüzel kişiliklerdir”, şeklinde tarif etmektedir. Anayas-

amızın bu tarifi, Türkiye’deki tüm oda ve borsalar ile 

bunların üst kuruluşu olan Birliğin faaliyet alanlarını, 

amaçlarını, üstlendikleri tarihi sorumlulukları, çağdaş 

ve büyük Türkiye hedeflerine ulaşılmasında tatbik 

edilecek ilkeleri ve yöntemleri göstererek, meslek kuru-

luşları için bir yol haritası çizmektedir. 

Sivas Ticaret Borsası kurulduğu 1992 yılından itibaren 

her geçen gün üyelerine daha iyi hizmet vermeyi ilke 

edinmiştir. Borsamız bugün 500'e yakın üyesine, Merkez 

Hizmet Binası başta olmak üzere, Tescil Bürosu, Konfer-

ans Salonu, Buğday Pazarında bulunan Gıda Laboratuarı 

ve Satış Salonu, Şarkışla, Gürün ve Suşehri ilçelerinde 

açılan temsilcilikler ile hizmet vermeye devam etmekte-

dir. Bu bağlamda Borsamız kanunlar çerçevesinde, 

modern borsacılık anlayışını ve üye memnuniyetini ilke 

edinerek faaliyetlerini yürütmeyi misyon edinmiştir.

Borsamız; Sanayisi, Tarımı ve Turizmi ile her geçen gün, 

değişen ve gelişen kentimizin potansiyelinin farkında 

olup, değerlerine sahip çıkılması ve Sivas’ın dünyaya 

tanıtılması için Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuru-

luşları ile bir araya gelerek, gerekli çalışmalar yapılması 

konusunda öncülük etmektedir.

Sivas Ticaret Borsası Kurumsal yönetimin en kabul 

gören “Eşitlik, Şe�aflık, Hesap Verebilirlik ve Sorumlu-

luk” kavramları doğrultusunda üye memnuniyetini 

temel alarak 2014 yılında TSE ISO 9001:2008 Kalite 

Yönetim Sistemleri Belgesini almış ve 2015 yılında 

Akreditasyon sistemini kurma çalışmalarına başlamıştır. 

Akreditasyon  İzleme Kurulu ve Personelimizin özveri-

li çalışmaları neticesinde borsamız Akreditasyon Deneti-

mini başarı ile geçerek 3 Şubat 2016 Çarşamba günü 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Ankara’da 

düzenlenen törende belgesini almıştır.

Saygılarımla,
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TOBB DELEGELERİ 

HİZMET ŞEREF BELGELERİNİ 

CUMHURBAŞKANI

ERDOĞAN’DAN ALDI  

AKREDİTASYON 

İZLEME KOMİTESİ 

ÜYELERİ SEMİNERE 

KATILDI.

TOBB 71. GENEL 

KURULUNDA VERGİ 

KOMİSYONU RAPORU 

AÇIKLANDI. 7’de

8’de

11’de

18’de

22’de

26’da

2015 YILININ İLK HASADI 

“TARLA GÜNÜ” ETKİNLİĞİ 

İLE BAŞLADI

Sivas Ticaret Borsası Yayınıdır. Para İle Satılamaz.

YAYIN KURULU
A. Tarık GÜNHAN

Hilmi GÜL
Fahreddin KOÇAK
Ahmet TERZİOĞLU

Sema GÖRCÜN

Reklam İrtibat
Tel : 0.346 222 25 09

Gsm : 0.542 398 73 43
ticborbas@hotmail.com
sivas-tb@hotmail.com

YAYIN KOORDİNATÖRÜ
Adem KARAKAYA

Basın Müşaviri

Mrk  : Bankalar Cad. 2. Park Sk. No: 23 - SİVAS
Tel  : 0 346 221 17 55 Fax : 0 346 222 37 95

www.esofset.com
esofsetmatbaa@hotmail.com

MEDİCANA İLE 

SİVAS TİCARET BORSASI 

ARASINDA PROTOKOL 

İMZALANDI

AGRO SİVAS 2015

TARIM FUARI AÇILDI...
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28’de

31’de

33’de

35’de

42’de

47’de

52’de

ET ENTEGRE TESİSİ,

ET VE SÜT 

KURUMUNA 

DEVREDİLDİ.

56’da

60’da

62’de

SİVAS HEYETİİÇ ANADOLU BÖLGESİ

ORTAK AKIL 

TOPLANTISINA KATILDI

75’de

TİCARET

BORSASINDAN

KIRTASİYE

YARDIMI

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 

POLİKLİNİĞİ İLE STB 

ARASINDA 

PROTOKOL

İMZALANDI

“12. BİRLİK AŞURESİ” 

ETKİNLİĞİ

DÜZENLENDİ

BORSA İLE ZİRAAT BANKASI 

ARASINDA ÜYELER İÇİN 

KREDİ 

PROTOKOLÜ

İMZALANDI.

BAŞKANLAR

KURULUNDAN

BAKAN YILMAZ’A

ZİYARET

BAŞKANLAR KURULU

YILDIZ DAĞINDA

İNCELEMELERDE

BULUNDU

TOBB AKREDİTASYON

BELGE TÖRENİ

SİVAS TİCARET BORSASI 

TS EN ISO 9001 

GÖZETİM DENETİMİNDEN GEÇTİ

GENÇ ÇİFTÇİLERE 

30 BİN TL HİBE DESTEĞİ
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 Sivas’ta Turizm Haftası etkinlikleri 

kapsamında Sivas Ticaret Borsası’nın katkılarıyla, 

Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 

yöresel yemek yarışması düzenlendi. Cumhuriyet 

Üniversitesi Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirilen ve 

katılımın oldukça yoğun olduğu yarışmada jüri 

üyeleri Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir 

Hastaoğlu, Otel İşletmecisi Şemsettin Yolalan, 

Lokantacılar Odası Başkanı Nazım Yiğit, Cumhuri-

yet Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 

Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Özlem Akın, 

Turizm Seyahat Acentası İşletmecisi Mustafa 

Gülmez, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Öğretme-

ni Esra Özkan Önem, Karşıyaka Kız Meslek Lisesi 

Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı Sevgi Cansu, en 

iyi yemeği ve en lezzetli tatlıyı belirleyebilmek için 

yoğun uğraş verdi.

 Yarışmadaki amacın, yöresel yemekleri ve 

halkın damak tadını geliştirmek olduğunu belirten 

Sivas İl Kültür Müdürü Kadir Pürlü, katılımın 

oldukça yoğun ve güzel olduğunu bu tür etkin-

liklerin devam edeceğini söyledi. Sivas’ın yöresel 

yemeklerini ortaya çıkarmak ve Türk mutfağına 

kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya 

katkılarından ve desteklerinden dolayı Sivas Ticaret 

Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’na ve diğer 

jüri üyelerine teşekkür etti.

SİVAS'TA YÖRESEL LEZZETLER YARIŞTI
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Sivaslı ev hanımları tarafından yapılan Sivas’a özgü 

yöresel yemeklerin yer aldığı yarışmada, lezzetin 

yanında sunuma da önem verildi. Bakır ve işlemeli 

orijinal kalaylı kaplarda sunulan yemekler hem 

göze hem de damağa hitap etti. Yapılan yarışmalar 

sonucu Çorbalar Kategorisinde Zehra Soyözen 

birinci, Lale Taş ikinci, Emine Yılmaz üçüncü oldu. 

Ana Yemekler Kategorisinde birinci Sevim Yetkin, 

ikinci Funda Şahin, üçüncü Sıdıka Alev Hacıalibe-

yoğlu oldu. Tatlılar Kategorisinde birinci Hülya 

Hacıalibeyoğlu, ikinci Ayşe Karakaya, üçüncü Funda 

Şahin olurken birincilere hediyelerini Sivas Valisi 

Alim Barut’un eşi Miyase Barut Hanımefendi, Sivas 

Belediye Başkanı Sami Aydın’ın eşi Yurdagül Aydın 

Hanımefendi ve Sivas Ticaret Borsası Başkanı 

Abdulkadir Hastaoğlu takdim etti. Birinci olan 

yarışmacıya 2 çeyrek altın, İkinci olan yarışmacıya 

1 çeyrek altın, Üçüncü olan yarışmacıya gram altın, 

dereceye giremeyen yarışmacılara ise katılım belgesi 

ve şal hediye edildi
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 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 11. 

Dönem Akreditasyon Sürecindeki Oda ve Borsa 

Geliştirme ziyaretleri kapsamında Sivas Ticaret 

Borsası’na ilk geliştirme ziyareti gerçekleştirildi.

Sivas Ticaret Borsası (STB) üyelerine Avrupa stan-

dartlarında 5 yıldızlı hizmet vermeyi, özel sektörün 

önünü açmayı ve temel Oda/Borsa faaliyetlerinin 

kalitesini arttırmayı amaçlayan Akreditasyon 

Sistemi’nin ilk geliştirme ziyareti gerçekleştirildi. 

Sivas Ticaret Borsası’nın akreditasyon sürecindeki 

çalışmalarını gözlemlemek amacı

ile yapılan geliştirme ziyaretine; Türk Loydu Yöne-

tim Sistemleri Denetçisi  Şehnaz Nalbant ve TOBB 

Akreditasyon Kurulu Üyesi Çimen Mutlu katıldı. 

Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve aynı zaman-

da Akreditasyon İzleme Komitesi Başkanı 

Abdulkadir Hastaoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi 

Fahrettin Koçak, Meclis Üyesi Şükrü Aver, Genel 

Sekreter Sema Görcün, Akreditasyon Sorumlusu 

Ahmet Kaçmaz, Borsa Akademik Danışmanı Doç. Dr. 

Berrin Filizöz ve Borsa Personelinin hazır bulunduğu 

geliştirme denetiminde Sivas Ticaret Borsası’nın 

akreditasyon sürecindeki çalışmaları gözden geçiril-

di.

 Akreditasyon Sistemin amacı, Türk Oda/Bor-

sa Sisteminin; Oda/Borsalar arasında kalite 

bilincinin yerleştirilmesi, Oda ve Borsa Sisteminin iş 

dünyası nezdinde saygınlığının ve hizmet türlerinin 

artırılması, hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi, Oda 

ve Borsa Sistemlerinin birbirine yakınlaşmasının 

sağlanması suretiyle Avrupa Oda/Borsa Sistemine 

uyumunun sağlanmasıdır. Bu çerçevede, Sivas Ticar-

et Borsası üyelerine daha iyi hizmet verebilmek ve 

hizmet kalitesini 5 yıldıza yükseltmek amacı ile bu  

sürece dâhil olmuştur. 

TOBB TARAFINDAN BORSAYA AKREDİTASYON 
GELİŞTİRME ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 



 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 71. Mali 

Genel Kurulu TOBB ETÜ Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. 

Genel Kurula Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP Genel 

Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkan Yardım-

cısı Oktay Vural katıldı. TOBB Genel Kurulu’nda Sivas 

Ticaret Borsası’nı, TOBB Vergi Komisyonu ve Sivas Ticaret 

Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Meclis Başkanı 

İhsan Aksoy, TOBB Üst Kurul Delegeleri Şükrü Aver, Mesut 

Emeç ve Sivas TB Genel Sekreteri Sema Görcün temsil 

ettiler.

 “Sayın Başbakanımızın açıkladığı “istihdam, sanayi 

yatırımı ve üretimi destek paketi” ile yatırımcılarımızın 

2015 ve 2016 yıllarında gerçekleştirecekleri yatırım harca-

maları için, yatırım döneminde mevcut yatırımdan elde 

edilen ve diğer faaliyetlerinden elde edecekleri tüm 

kazançlarına daha yüksek miktarda vergi indirimi uygula-

nacaktır. Ancak burada birkaç hususa değinmek 

istiyorum; 

-Özel iletişim vergisi gider olarak yazılabilmelidir. 

-Sanayi ve tarımda kullanılan ürünler içerisindeki ÖTV 

makul düzeylere çekilmelidir. ÖTV kanunu kapsamında 

ürünlerde KDV matrahı da ÖTV hariç olmalıdır. Verginin 

vergisinin olmayacağı özellikle dikkate alınmalıdır.

-Gelir ve gider kayıtları harcama sınırı olmaksızın belge-

lendirilmeli, kayıt altına alınmalı, ticari karın hesabında 

bu belgelerin 

kaydında bir sınırlama konulmamalıdır.

-E-haciz uygulaması kaldırılmalı ya da bu uygulama yetki-

li vergi dairelerince yerine getirilmelidir. Sehven öden-

meyen 10.000 TL vergi borcu için vergi borcunu aşan 

tutarda banka mevduatı bloke edilmemelidir.

-Mükelleflerin tüm vergi dairelerindeki her türlü vergi 

borç ve alacaklarının tek bir cari hesapta izlenmesinde 

yarar görüyoruz.

-Vergi mükelleflerinin dolaylı ve dolaysız tüm vergi 

borçlarının tecil kapsamına alınması sağlanmalıdır. 

Yükümlülüklerini yerine getiren dürüst vergi mükellefleri, 

sosyal güvenlik prim borcu ve cezası olmayan mükelle-

flere uygulanan yüzde 5’lik prim indiriminde olduğu gibi 

indirimli vergi ile ödüllendirilmelidir.” diye konuştu.
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TOBB 
71. GENEL KURULUNDA
VERGİ KOMİSYONU 
RAPORU AÇIKLANDI.
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TOBB bünyesinde 10,20, 30 ve 40 yılını dolduran-

lara Hizmet Şeref Belgesi verildi. TOBB Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğindeki törene 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Vergi 

Komisyonu ve Sivas Ticaret Borsası Başkanı 

Abdulkadir Hastaoğlu, Meclis Başkanı İhsan Aksoy, 

TOBB Delegesi Şükrü Aver, Mesut Emeç, Genel 

Sekreter Sema Görcün ve diğer Oda/Borsa Başkanları 

ile TOBB Delegeleri katıldı. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu burada yaptığı 

konuşmada, Hizmet Şeref Belgesi'ne layık görülen 

üyelere ilişkin, "Kazanırken kazandırmanın, insan-

lara iş ve aş sağlamanın değerini öğrettiler, dürüst 

tüccarın ne olduğunu gösterdiler" dedi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB camiası olarak birlik, beraberlik 

ve vefaya büyük önem verdiklerini söyledi. Törene 

katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 

Başbakanlığı döneminde TOBB camiasıyla istişareye 

büyük önem verdiğini dile getiren 

Hisarcıklıoğlu, "Farklı ortamlarda defalarca bizlerle 

bir araya geldiniz. Başbakanlığınız süresi boyunca 

TOBB genel kurullarının tamamında bizimle 

oldunuz. Bizi asla yalnız bırakmadınız. İlk kez Cum-

hurbaşkanı olarak sizleri ağırlıyoruz. Camiamıza 

verdiğiniz destekten dolayı size gönül dolusu 

şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Hizmet Şeref Belgesi alanların Türkiye'de üretimin 

ve ticaretin adı yokken üretim ve ticaret 

yaptıklarının altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Kazanırken 

kazandırmanın, insanlara iş ve aş sağlamanın değer-

ini öğrettiler, dürüst tüccarın ne olduğunu gösterdil-

er" ifadelerini kullandı

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

TOBB bünyesinde 10. yılını dolduran Sivas Ticaret 

Borsası Meclis Üyesi Mesut Emeç’e Hizmet Şeref 

Belgesi ve plaketini verdi.

Hisarcıklıoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan daha 

sonra TOBB İkiz Kuleler’in bahçesine 71’inci Genel 

Kurul dolayısıyla Oda/Borsa tarafından kurulan 

stantları gezdiler.

TOBB DELEGELERİ HİZMET ŞEREF BELGELERİNİ 
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ALDI  
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ÇİFTÇİLER GÜNÜ 
GÜRÜN İLÇESİNDE DÜZENLENEN ETKİNLİKLERLE KUTLANDI

 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü, 
Sivas’ın Gürün ilçesinde Milli Savunma 
Bakanı İsmet Yılmaz’ın katılımıyla 
gerçekleştirilen tören ve etkinliklerle 
kutlandı.
 Sivas Ziraat Odası, Gürün Ziraat Odası, 
Gürün Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe 
Müdürlüğü tarafından düzenlenen kutlama 
programına, Milli Savunma Bakanı İsmet 
Yılmaz, Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı, Gürün 
Kaymakamı Fatih Özdemir, Sivas İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Musa 
Kalebayır, Sivas Ticaret Borsası Başkanı 
Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas Ziraat Odası 
Başkanı Hacı Çetindağ, , Sivas Ticaret Borsası 
Meclis Başkanı İhsan Aksoy, Gürün İlçe Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Abdullah 
Gülüç, C.Ü. Veterinerlik Fakültesi Dekanı 
Haki Kara, Sivas İl Milli Eğitim Müdürü 
Zekeriya Çınar, Ziraat Odaları İlçe Başkanları, 
diğer protokol üyeleri ile Gürün ve civarında 
yaşayan çiftçiler katıldı.
Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, 

konuşmasında çiftçilerin yaşadığı sorunlara 
değinerek; “Bugün burada alın terini sıyırıp 
evinden huzurla gelen çiftçimize bize verdiği 
emeğe, bize ulaştırdığı yaşam kaynaklarına 
bir nebze teşekkür etmek üzere toplandık. Bu 
çerçevede bizlerde ziraat odaları olarak gerek-
li adımları atacak ve takipçisi olacağız. Bizler 
çiftçimize layık olabilmek için her çabayı 
göstereceğiz” ifadelerini kullandı.
14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü etkinliğinde 
konuşan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, 
Çiftçiler Günü münasebetiyle yaptığı 
konuşmasında; “Aziz hemşerilerim, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Köylü mille-
tin efendisidir. Halka hizmet eden onun 
efendisidir. Bu hakla en çok kim hizmet 
ediyor? Esnaf ve Çiftçi ediyor. Bu millete bir 
efendilik yakışsa buda çiftçimize ve 
esnafımıza yakışır. Üretirken de 
desteklemeli, ürettikten sonrada bizim üret-
tiklerimizi dünya pazarlarına
ulaştırmamız lazım. Dedi.
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BORSAMIZ AKREDİTASYON 
ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

MÜSİAD SİVAS YÖNETİMİNDEN 
TİCARET BORSASINA ZİYARET.

Oda ve Borsaların kurumsal kapasitesinin artırılarak 

üyelerine sunulan hizmet kalitesinin iyileştirilmesi 

amacıyla 11. Dönem Akreditasyon Sürecine dahil olan 

Sivas Ticaret Borsası AKREDİTASYON SİSTEMİ çalışma-

larına hız verdi. Bu amaçla Borsamız Akademik 

Danışmanı Doç. Dr. Berrin Filizöz ve Sivas Ticaret 

Borsası personellerinin katılımı ile Stratejik Plan 

Toplantısı yapıldı. Gerçekleştirilen toplantıda Stratejik 

Plan hazırlama çalışmaları ve Borsamızın hizmet 

kalitesini yükseltmek üzere bilgi alışverişinde 

bulunuldu. 

 MÜSİAD SİVAS Başkanı Avukat Mustafa Coşkun, Başkan Yardımcıları Salim Eminoğlu ve Uğur Görgen, 

Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kaplan, MÜSİAD SİVAS Üyesi Serkan Serin ve MÜSİAD SİVAS Müdürü Ahmet 

Turan Ergüt, Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’nu ziyaret ettiler.

 MÜSİAD SİVAS Başkanı Avukat Mustafa Coşkun, Gıda, tarım ve hayvancılık sektörünün Sivas’ı 

kapsadığını bu vesile ile MÜSİAD Genel merkezimizle görüşmelerimiz sonucunda 15 sektör içerisinden 

belirleyerek Türkiye geneli yapacağımız toplantımızın Sivas’ın gelişimi için hayırlar getireceğini ve bu vesile ile 

Borsamızdan destek beklediklerini belirtti.

 Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadır Hastaoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuni-

yeti dile getirirken, 27 Mayıs 2015 tarihinde yapılacak olan MÜSİAD SİVAS Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör 

Zirvesine gereken hassasiyeti ve özeni göstereceklerini, bu konuda ellerinden gelecek desteği vereceklerini 

belirtti.
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AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ 
ÜYELERİ SEMİNERE KATILDI.

 Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi çalışmaları 

kapsamında, 11.Dönem Akreditasyon sürecinde yer 

alan 41 Oda/Borsa ile 7 Şubenin Akreditasyon İzleme 

Komitesi Üyeleri için düzenlenen Akreditasyon 

Semineri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği  Sosyal 

Tesisleri’nde yapıldı.

 09-11 Haziran 2015 tarihleri arasında 

gerçekleştirilen seminere Sivas Ticaret Borsası Yöne-

tim Kurulu Üyesi Fahrettin Koçak, Meclis Üyesi Şükrü 

Aver, Genel Sekreter Sema Görcün ve Borsa Personeli 

katıldı. Toplantı öncesi Türk Loydu Endüstri ve 

Belgelendirme Bölümü Eğitmeni hemşerimiz İlker 

Gür’e, Sivasspor forması hediye edildi.

 Akreditasyon Sistemi’nin felsefesi ve Akredi-

tasyon Standardı gereklilikleri üzerine bilgi 

paylaşımının yapıldığı seminerde; Yönetim ve 

Oda/Borsa Mevzuatı, Mali Yönetim, İnsan Kaynakları 

Yönetimi, İş Planlaması ve Yönetimi (Stratejik Planla-

ma), Haberleşme ve Yayınlar, Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri Kullanımı, Üye İlişkileri, Kalite Yöneti-

mi, İletişim Ağı, Bilgi, İş Geliştirme ve Eğitim, Satış 

Salonları ve Laboratuar kriterleri çerçevesinde sunum 

gerçekleştirildi.

 Akreditasyon Sistemin amacı, Türk Oda/Borsa 

Sisteminin; oda/borsalar arasında kalite bilincinin 

yerleştirilmesi, Oda/Borsa Sisteminin iş dünyası 

nezdinde saygınlığının ve hizmet türlerinin artırıl-

ması, hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi, Oda/Borsa 

Sistemlerinin birbirine yakınlaşmanın sağlanması 

suretiyle Avrupa Oda/Borsa Sistemine uyumunun 

sağlanmasıdır. Bu çerçevede, Sivas Ticaret Borsası 

üyelerine daha iyi hizmet verebilmek ve hizmet 

kalitesini 5 yıldıza yükseltmek amacı ile bu sürece 

dâhil olmuş ve çalışmalarına hız kesmeden devam 

etmektedir.
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2. SİVAS TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA FUARI 
HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Gıda, Tarım ve Hayvancılık sektöründeki gelişmeleri 

yakından takip etmek, bu sektörlerdeki yeni teknolo-

jileri üreticisiyle ve çiftçisiyle buluşturmak, sektörel 

eğitimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanacak 

olan “ AGROSİVAS’2015 2. Sivas Tarım, Hayvancılık 

ve Gıda Fuarı” nın düzenlenmesine yönelik toplantı 

Sivas Ticaret Borsası’nda gerçekleştirildi.

Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, Sivas İl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü, Sivas Ticaret Borsası, Sivas 

Ticaret ve Sanayi Odası, Sivas Ziraat Odası Başkanlığı, 

Sivas Tarım Konseyi ve Show Fuarcılık tarafından 

düzenlenen, Sivas İl Özel İdaresi, Orta Anadolu 

Kalkınma Ajansı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği 

tarafından desteklenen, ilki 2014 yılında büyük 

katılımla gerçekleştirilen Sivas Tarım, Hayvancılık ve 

Gıda Fuarının İkincisi 03-06 Eylül 2015 tarihleri 

arasında Sivas Fuar Alanında gerçekleştirilecek. 

İstişare toplantısına Sivas Ticaret Borsası Başkanı 

Abdülkadir Hastaoğlu, Sivas Gıda Tarım ve 

Hayvancılık İl Müdürü İhsan Aslan, İl Müdür Yardım-

cısı Musa Kalebayır, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası 

Meclis Üyesi Adnan Koç, Sivas Ziraat Odası Genel 

Sekreteri Bekir Yıldız, Sivas İli Damızlık Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ethem Doğan ile Show 

Fuarcılık Genel Müdürü Özkan Çatmaz ve fuar yetkili-

leri katıldılar.

Sivas Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İhsan 

Aslan yaptığı konuşmada; “Sivas’ta 2. Kez yapılacak 

olan Sivas Tarım Fuarı’nın ilimizde hasat işlemlerinin 

sona ermiş olması, yeni üretim sezonunun Eylül 

ayında başlıyor olması, çiftçinin elinde yeterli 

sermaye birikimi bulunması ile Alet ve Ekipman 

alabilmeleri açısından 03-06 Eylül 2015 tarihlerinde 

yapılması daha uygun görülmüştür. Bölgenin potansi-

yeli de göz önüne alınarak bu yıl gerçekleştireceğimiz 

2. Sivas Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı’nın teması 

Kangal Köpeği ve Kangal Tipi Akkaraman ırkı koyun-

ların tanıtımına yönelik olacaktır. İlçelerimizin 

açacağı standlarda ise üretimi yapılan yöresel ürünler-

in direkt tüketiciye sunulması ile ilimizin tarım ve 

hayvancılık potansiyelinin tanıtımı ve bölge için 

cazibe merkezi oluşturulması hedeflenmektedir” dedi.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdülkadir Hastaoğlu ise 

ilimizde yüksek katılımla geçen yıl ilkini gerçekleştird-

iğimiz tarım fuarının ikincisinin hazırlıklarına 

başladık. Tarım Fuarını Sivas’ta tarım ve hayvancılığın 

gelişmesi için çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz. 

Tarım sektöründeki gelişmeleri ve yeni teknolojileri 

Sivaslı çiftçimiz ve üreticimizle buluşturarak Sivas’ı 

tarım sektörünün İç Anadolu’daki en önemli merke-

zlerinden biri haline getirmek için çalışmaktayız. Bu 

yıl gerçekleştireceğimiz 2. Tarım, Hayvancılık ve Gıda 

Fuarı’nın ilimize, çiftçilerimize ve üreticilerimize 

hayırlı olmasını dilerim“ dedi.

Heyet daha sonra İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve 

Vali Yardımcısı Salih Ayhan’ı makamında ziyaret 

ederek gerçekleştirilecek olan 2. Tarım, Hayvancılık ve 

Gıda Fuarı çalışmaları hakkında bilgiler verdi ve 

destek istedi.
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TARIM FUARI TERTİP KOMİTESİ 
VALİ ALİM BARUT’U ZİYARET ETTİ.

 03-06 Eylül 2015 tarihleri arasında Kongre ve 

Fuar Alanında düzenlenecek olan 2. Sivas Tarım, 

Hayvancılık ve Gıda Fuarı hazırlık çalışmaları 

kapsamında oluşturulan heyet Sivas Valisi Alim 

Barut’u makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkın-

da bilgiler verdi ve destek istedi.

 Gerçekleştirilen ziyarete Sivas Ticaret Borsası 

Başkanı Abdülkadir Hastaoğlu, Sivas Gıda Tarım ve 

Hayvancılık İl Müdürü İhsan Aslan, Sivas Ticaret ve 

Sanayi Odası Meclis Üyesi Adnan Koç, Sivas Ziraat 

Odası Genel Sekreteri Bekir Yıldız, Show Fuarcılık 

Genel Müdürü Özkan Çatmaz ve Genel Müdür 

Yardımcısı M. Nur Ay katıldılar.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdülkadir Hastaoğlu ise 

ilimizde yüksek katılımla geçen yıl ilki gerçekleştirilen 

tarım fuarının ikincisinin hazırlıklarına başladıklarını 

belirterek; Sayın Valimizi fuar çalışmaları hakkında 

bilgilendirmek, görüşlerini ve olurlarını almak için 

arkadaşlarımızla ziyarette bulunduk. Sivas Valiliğimiz-

in katkılarıyla, İlimizde 03-06 Eylül 2015  

tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz 2. Sivas Tarım, 

Hayvancılık ve Gıda Fuarı’na vermiş oldukları 

desteklerinden dolayı Sayın 

Valimize teşekkür ediyorum” ifadelerinde 

bulundu.

 Sivas ekonomisinin temelinin tarım olduğunu 

belirten Sivas Valisi Alim Barut; “ 2014 yılında 

gerçekleştirilen AGROSİVAS 2014 1.Tarım, 

Hayvancılık ve Gıda Fuarı amacına ulaşmış, katılım-

cılar açısından faydalı, ilimiz tarımı açısından verimli 

olmuştur. Bu düşünce doğrultusunda, çiftçilerimizin, 

tarım sektöründeki gelişmeleri takip etmesi, yeni 

teknolojik ürünlerle tanışması, diğer çiftçilerle 

buluşması, tarımsal eğitim düzeyinin artmasına katkı 

sağlaması, Sivas’ı tarım sektöründe önemli bir merkez 

haline getirmek amacıyla ilkini bir önceki sene 

yaptığımız, oradan kazandığımız deneyimle 2. düzen-

lenecek olan II. Sivas Tarım, Hayvancılık ve Gıda 

Fuarı’nın ülkemiz ve ilimiz adına hayırlara vesile 

olmasını temenni ederim” dedi
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 Sivas Ticaret Borsası, Sivas Belediyesi bünye-

sinde kurulan Hayat Ağacı Derneği’ne ramazan 

yardımında bulundu. Sivas Ticaret Borsası Başkanı 

Abdulkadir Hastaoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliğinin maddi desteği ile bu yıl ihtiyaç sahiplerine 

33 Bin TL, Gıda Bankası’na ise 12 bin TL olmak üzere 

toplamda 45 Bin TL yardım yaptıklarını belirtti.

 Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın’ı ziyaret 

eden Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir 

Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Gül, 200 

adet 60 TL’lik gıda alışveriş çeklerini Belediye Başkanı 

Sami Aydın’a teslim etti.

 Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir 

Hastaoğlu, her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi 

ailelere az da olsa katkıda bulunmanın mutluluğunu 

yaşadıklarını dile getirerek  "Türkiye Odalar ve Borsal-

ar Birliği'nin katkılarıyla her yıl düzenli olarak yapmış 

olduğumuz sosyal yardımları artırarak sürdürmektey-

iz. Ramazan yardımlarının 550 adedini meclis üyeler-

imizle birlikte dağıttık. 200 adedi ise Sivas Belediyesi 

bünyesindeki Hayat Ağacı Derneğimiz aracılığıyla 

Sivas’taki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılma üzere Beledi-

ye Başkanımız Sayın Sami Aydın Beye teslim ediyoruz" 

dedi

Gıda yardım çeklerini teslim alan Sivas Belediye 

Başkanı Sami Aydın ise teslim edilen çeklerin ihtiyaç 

sahibi insanlara verileceğini söyledi. Hayat Ağacı 

Derneği’ne yapılan yardımların diğer sivil toplum 

kuruluşlarına örnek olmasını da temenni eden Başkan 

Aydın; “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. Duy-

arlılığından dolayı Ticaret Borsası Başkanı ve yönetim 

kurulu üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

SİVAS TİCARET BORSASI, 
GIDA BANKASI’NA RAMAZAN YARDIMINDA BULUNDU.
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 03-06 Eylül 2015 tarihleri arasında Kongre ve 

Fuar Alanında düzenlenecek olan 2. Sivas Tarım, 

Hayvancılık ve Gıda Fuarı hazırlık çalışmaları 

kapsamında oluşturulan heyet Belediye Başkanı Sami 

Aydın’ı makamında ziyaret etti.

 Gerçekleştirilen ziyarete Sivas Ticaret Borsası 

Başkanı Abdülkadir Hastaoğlu, Sivas Gıda Tarım ve 

Hayvancılık İl Müdürü İhsan Aslan, Sivas Ticaret ve 

Sanayi Odası Meclis   Üyesi Adnan Koç, 

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Show 

Fuarcılık Genel Müdürü Özkan Çatmaz ve Genel 

Müdür Yardımcısı M. Nur Ay katıldı.

 Ziyarette heyet, 2. Sivas Tarım, Hayvancılık ve 

Gıda Fuarı hazırlık çalışmaları hakkında Başkan 

Aydın’a bilgi vererek, organizasyonun bazı noktaların-

da destek istedi.

TARIM FUARI TERTİP KOMİTESİ 
BAŞKAN AYDIN’I ZİYARET ETTİ…

BORSA MECLİS ÜYELERİNE 
AKREDİTASYON EĞİTİMİ VERİLDİ

  Kasım ayında yapılacak olan TOBB 

 Akreditasyon denetimi öncesinde, Akreditasyon   

 Danışmanı Mehmet Besleme tarafından Sivas Ticaret

 Borsası Meclis Üyeleri ve personeline Akreditasyon

 ve Uyum Eğitimi verildi.

  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Akreditasyon

 Sistemi çalışmaları çerçevesinde, 2014 yılında 

 akreditasyon sürecine dâhil olan Sivas Ticaret

 Borsası, 11. Dönem Akreditasyon Sistemi çalışma-

 ları kapsamında düzenlenen eğitimde, Akreditasyon

 Sistemi Süreci ve Akreditasyon Standardı Kriterleri  

 hakkında bilgilendirme yapıldı ve 191 Akredite 

 Oda/Borsanın mevcut iyi uygulamaları örneklerle  

 dile getirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu “Sivas Ticaret Borsası olarak 

üyelerimize verilen hizmeti en iyi şekilde sunabilme gayretiyle, göreve geldiğimiz günden itibaren çalışıyoruz. 

365 Oda ve Borsadan 191 tanesi TOBB tarafından akredite edilmiş durumdadır. Borsamızın da Akredite olan oda 

ve borsa içinde yer alması ve üyelerimizin memnuniyetini üst seviyelerde tutmak için çalışmalarımıza hız kesme-

den devam edeceğiz” dedi.
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Borsa personelinin uyumlu çalışmasının devam etmesinin önemi vurgulandı. Bir sonraki ay tekrar toplanmak 

üzere toplantı sona erdirildi. 

 Sivas Ticaret Borsası Personel 

Toplantısı gerçekleştirildi. Akreditasyon 

Danışmanı Mehmet Besleme ve Genel Sekreter 

Sema Görcün öncülüğünde bir araya gelen 

Borsa personeli Akreditasyon  süreci 

kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların 

değerlendirmesini yaptı.

Gerçekleştirilen personel toplantısında 

personelin karşılaştığı sorun ve sıkıntılar 

değerlendirildi ve neler yapılabileceği konu-

sunda fikir 

alışverişinde bulunuldu. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği desteği ile 

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Antalya Ticaret 

ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından bu yıl 

düzenlenen 6. Yöresel Ürünler Fuarı’na 

(YÖREX) Sivas Ticaret Borsası ile Sivas Ticaret 

ve Sanayi Odası yönetimi ve meclis üyeleri 

katılım sağlayarak Sivas’ın tanıtımında büyük 

rol oynadı.

Sivas Ticaret Borsası ile Sivas Ticaret ve Sanayi 

Odası’nın ortak katılım sağladığı fuardaki 

Sivas standını Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya 

Valisi Muammer Türker, Burdur Valisi Hasan 

Kürklü, Antalya Ak Parti Milletvekili Mevlüt 

Çavuşoğlu ve Gökçen Özdoğan Enç, MHP 

Antalya Milletvekilleri Ahmet Selim Yurdakul, 

PERSONEL TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

ANTALYA'DA DÜZENLENEN 6. YÖRESEL ÜRÜNLER FUARINA
SİVAS DAMGASINI VURDU.

Tarkan Akıllı ve Mehmet Günal, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türk Patent Enstitüsü Başkan 

Yardımcısı İbrahim Yaşar, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası 

Başkanı Ali Çandır ile oda ve borsa başkanları ziyaret ederek Sivas’ın Tarihi ve Yöresel Ürünleri'ni inceledi. TOBB 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Çavuşoğlu ilk olarak Tescilli Sivas Köfte-

si’nin tadına baktılar. Daha sonra ise Kangal Balıklı Kaplıca’nın şifalı suyuna ellerini sokarak Doktor Balıklara 

hayran kaldılar. Sivas TSO Başkan Yrd. Zeki Özdemir tarafından AB eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na Hayat Ağacı 

tablosu hediye edildi.

 Fuarda Sivas standını ziyaret eden misafirler Kangal köpeği ve doktor balıklara büyük ilgi gösterdi. Sivas’a 

has ürünlerin sergilendiği stantta ziyaretçilere Tescilli Sivas köftesi ikram edildi. Sivas, fuarda en çok beğeni ve 

ilgi toplayan stant oldu.
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Antalya Expo Center’da Anadolu’nun yerel lezzetleri, 

el emeği göz nuru ürünlerinin sergilenerek, 

tanıtımının yapıldığı, 68 ilden 101 oda ve borsa, 11 

kalkınma ajansı, 52 kurum, 224 firmanın yanı sıra 

Basın İlan Kurumunun da aralarında bulunduğu 388 

katılımcının yer aldığı YÖREX Fuarı’nda, Sivas’ın 

tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra Anadolu aslanı 

olarak bilinen Kangal Köpeği, doktor balıklarıyla ünlü 

Kangal Balıklı Kaplıcası, sıcak sularıyla şifa dağıtan 

Sıcak Çermik Kaplıcasının da tanıtıldığı Sivas standına 

ilginin bir hayli fazla olduğunu söyleyen Sivas Ticaret 

Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu fuarda 5 gün 

süresince Sivas’ın kültürel tanıtımını yaptıklarını ifade 

etti.

Fuarda Sivas standını ziyaret eden misafirler Kangal 

köpeği ve doktor balıklara büyük ilgi gösterdi. Sivas’a 

has ürünlerin sergilendiği stantta ziyaretçilere Tescilli 

Sivas köftesi ikram edildi. Sivas, fuarda en çok beğeni 

ve ilgi toplayan stant oldu.
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ŞARKIŞLA KAYMAKAMI DAVUT GÜL,
BAŞKAN HASTAOĞLU’NA VEDA 
ZİYARETİNDE BULUNDU

2015 YILININ İLK HASADI 
“TARLA GÜNÜ” ETKİNLİĞİ 
İLE BAŞLADI

 Sivas'ta görev yapmış olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Kaymakam Gül,” Sivas meslek hayatım-

da önemli bir yere sahiptir. Sivas’ta görev yaptığım süre içerisinde çok güzel projelere imza attık. Sivas-Şarkışla 

Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarına verdiği desteklerden dolayı Sayın Başkanımıza 

teşekkür ediyorum. Sivaslı dostlarımızı ve Sivas’ı asla unutamayız.” dedi. 

 Başkan Hastaoğlu ise Kaymakam Gül’e Sivas’a kazandırdığı başarılı projeler ve verdiği hizmetlerden 

dolayı teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

 Sivas İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Aslan yaptığı konuşmada; "2015 yılı hasat mevsimini 

Sivas merkezde başlattık, şuan tutmaç köyünde buğday hasadımızı gerçekleştiriyoruz. Bu sene bahar dönemind-

eki yağışlarımızın çok iyi olması verim ortalamalarımızı oldukça yükseltmiş durumda, ilimiz Gemerek ve Suşehri 

ilçelerinde hasatlar bir hafta önce başladı. Buğday ve arpada ortalama verimlerimiz 400 kg civarında, şuan Sivas' 

ta 800 kg'a kadar verim aldığımız tarlalarımız mevcut olup, daha önceki yıllarda da mücadele ettiğimiz bir süne 

problemimiz vardı ama yaptığımız incelemeler neticesinde şuan da bir tehlike arzetmemektedir. Bereketli bir yıl 

olacak çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

 İl Müdürü Aslan ve beraberindekiler hububat hasadının yapıldığı bölgeyi inceledikten sonra hasatla 

birlikte verilen yemeğin ardından "Tarla Günü" etkinliği sona erdi.

 Şarkışla Kaymakamı Davut Gül, Sivas Ticaret 

Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’nu makamında 

ziyaret etti.

 Kaymakam Davut Gül, İçişleri 

Bakanlığı tarafından her yıl yapılan Mülki İdare Amirleri 

Kararnamesinin 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onay-

lanmasıyla birlikte Şarkışla Kaymakamlığı görevinden, 

1. Derece Kadrolu Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

Daire Başkanlığı görevine getirildi. Sivas Ticaret 

Borsası’nda gerçekleşen veda ziyaretinde Başkan 

Hastaoğlu ile Kaymakam Gül bir süre sohbet ettiler.

 Sivas İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

tarafından merkeze bağlı  Tutmaç  köyünde düzenlenen 

ilimiz çiftçilerinden Aziz Açık'a ait tarlada "Tarla Günü" 

etkinliği yapılmıştır. Etkinlik; Sivas İl Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Müdürü İhsan Aslan, Toprak Mahsulleri Ofisi 

Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Yazgı, Sivas İl Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Musa Kalebayır, 

Sivas Ticaret Borsası Başkan Yardımcıları Tarık Günhan ve 

Hilmi Gül, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, İl Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürleri ile çevre köylerdeki 

çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirildi.
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YILDIZELİ KAYMAKAMI
AHMET CAN PINAR 
TİCARET BORSASINI 
ZİYARET ETTİ

BAŞKAN HASTAOĞLU
ET ENTEGRE TESİSİNDE
İNCELEMEDE BULUNDU.

 Başkan Abdulkadir Hastaoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Tesis kullanım alanı itibariyle üst 

seviye de. Donanım olarak ise en son teknoloji ile donatılmış. Her an içerideki tefrişat değişebilecek şekilde, 

kullanım alanları dizayn edilmiş durumda. Bu güzel tesisi Sivas’ımıza kazandıran Sivas İl Özel İdaremize ve tüm 

emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Burada 100 civarında personel istihdam edileceğini düşünüyoruz. Çünkü 

çalışma alanı geniş tutulmuş. İmalata varıncaya kadar düşünülmüş ve kapsamı çok geniş. Bizim için istihdam 

çok önemli bir husus. Aynı zamanda bölgemiz tarım ve hayvancılık bölgesi olduğu için bu anlamda Sivas’a 

büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Bir diğer önemli husus ise tesiste, soğuk hava depolarına büyük ağırlık 

verilmiş. Bizim meslekte soğuk hava her zaman çok önemlidir. Buralarda her an soğuk hava yapılabilecek durum-

da. Dolayısıyla proje anlamında her yönüyle güzel bir yatırım” ifadelerini kullandı. Başkan Hastaoğlu, kendiler-

ine eşlik eden, çalışmalar ve tesis hakkında bilgi veren firma sorumlusu Özdemir’e de teşekkür etti 

görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette, Başkan Abdulkadir Hastaoğlu tarafından borsanın faaliyetleri ve 

çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Sivas’ın ve Yıldızeli ilçesinin kalkınması ve sorunlarının çözümü hususunda 

Sivas Ticaret Borsası olarak üzerlerine düşen görevi yapacaklarını belirten Başkan Abdulkadir Hastaoğlu, başarılı 

çalışmaları ve ziyaretlerinden dolayı Yıldızeli Kaymakamı Ahmet Can Pınar ve Yazı İşleri Müdürü Ali Dülger’e 

teşekkürlerini sundu.

 Sivas Ticaret Borsası (STB) Yönetim 

Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas İl 

Özel İdaresi tarafından Ulaş Kovalı mevkiine 

yapılan ve yüzde 95’i tamamlanan Et Entegre 

Tesisi’nde incelemelerde bulunarak İnşaat 

çalışmalarını yürüten yüklenici firmanın şantiye 

sorumlusu İbrahim Özdemir’den tesisin 

özellikleri ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

 150 dönüm arazi üzerine kurulu olan 

tesisin, soğuk hava depoları, arıtma sistemleri ve 

teknolojik donamlarına sahip olduğunu belirten 

Şantiye Sorumlusu İbrahim Özdemir, inceleme 

sırasında 

 Yıldızeli İlçesi Kaymakamı 

Ahmet Can Pınar ve Yazı İşleri Müdürü 

Ali Dülger Sivas Ticaret Borsası Başkanı 

Abdulkadir Hastoğlu’nu makamında 

ziyaret etti. 

Sivas Ticaret Borsası Başkanı 

Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim 

Kurulu Üyesi Tarık Günhan tarafından 

karşılanan Kaymakam Ahmet Can 

Pınar ile Sivas ve Yıldızeli ilçesinin 

ekonomik ve sosyal durumu hakkında 

karşılıklı 



20

Sivas Ticaret Borsası

BAŞKAN HASTAOĞLU 
KYK İL MÜDÜRÜ TUNÇ’A 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE 
BULUNDU.

 Yeni görevinin kendisine ve ilimize hayırlar getirmesini temenni ediyor çalışmalarında başarılar 

diliyorum” dedi.

 Bir dönem Sivas Belediyesi’nde Başkan Yardımcılığı görevi yürüten Erdoğan Tunç ise, ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti dile getirerek; “Sivas Belediyesinde edindiğimiz tecrübe ve birikimi yine sosyal bir alan olan Kredi 

Yurtlar Kurumu’nda ailelerimizin gözbebeği olan ve bizlere emanet edilen gençlerimize aktararak daha kaliteli 

hizmetlerde bulunmayı hedefliyoruz.  Sivas’ta yurt kapasitesi bakımından devlet ve özel yurtlar olarak diğer 

illere nazaran iyi yerde olduğumu söyleyebilirim” dedi.

Sivas olarak çok değerli tarihi eserlere sahibiz. Sayın Müdürümüz bu değerleri koruyarak geleceğe taşımak için 

gereken hassasiyeti gösterecektir. Yeni görevinin kendisine ve ilimize hayırlar getirmesini temenni ediyor 

çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

 Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca ise konuşmasında "Sayın Müftümüze, Sayın Borsa Başkanımız 

ve yöneticilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hepimizin ortak paydası Sivas’a hizmeti en 

güzeliyle kazandırmaktır. İlimiz tarihi eserleri ve varlıklarıyla zengin bir yapıya sahiptir. Resmi Kurumlarımız ve 

Sivil Toplum Kuruluşlarımızın destekleriyle bu değerlerimizi koruyarak geleceğe taşıma gayreti içerisinde 

olacağız" dedi.

 Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir 

Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Gül, 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 

Sivas İl Müdürlüğü görevine ataması yapılan 

Erdoğan Tunç’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, 

KYK İl Müdürü Tunç’a yeni görevinde başarılar 

dileyerek; “ Sivas Belediyesinde başarılı hizmetlerde 

bulunmuş olan arkadaşımızın KYK İl Müdürlüğü 

görevine getirilmesi bizleri mutlu etmiştir. 

BAŞKAN HASTAOĞLU’NDAN 
VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRÜ 
KARACA’YA ZİYARET

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir 

Hastaoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Gül ve 

Sivas İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, Ziyabey 

Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürü iken Sivas 

Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevine getirilen 

Cemal Karaca’ya hayırlı olsun ziyaretinde 

bulundu. 

 Karaca’ya yeni görevinde başarılar diley-

en Başkan Hastaoğlu; “Sivas’ın tarihi ve kültürel 

zenginliklerinin korunması için Vakıflar Bölge 

Müdürlüğümüz üzerine düşeni fazlasıyla 

yapmaktadır
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Kayseri Ticaret Odası´nın (KTO) yeni hizmet binası 

temel atma töreni, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, 

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, 

Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri Hilmi 

Gül ve Tarık Günhan ile çevre illerin oda ve borsa 

başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu, Kayseri’nin devlete yük olmadığını 

devletin yükünü alan bir şehir olduğunu söyledi. 

Kayseri Ticaret Odası’nın yeni hizmet binasının temel 

atma töreni gerçekleştirildi. Kur’an tilavetiyle 

başlayan törende konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-

lu, odaların verme makamı olduğunu söyledi. Türki-

ye’deki bütün oda başkanlarının bu anlayışla hizmet 

verdiğini belirten Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: 

“Memleketim Kayseri’de olmaktan gurur duyuyorum. 

2001 yılında yine burada bir fuar alanı münasebetiyle 

toplanmıştık. Bugünde ikinci fuar için bir araya 

geldik. TOBB başkanı olduğumda tüm Türkiye’yi 

gezdim. Odalarımız, hizmet etme anlayışı 80 önceki 

dünyaya kapalı bir hizmet anlayışıyla hizmet veriyor-

du. Tek oda, tek masa vardı. Fiziki şartları yenileme 

kararı aldık ve hizmet etme anlayışını değiştirme 

kararı aldık. 245 oda yeni hizmet binasına kavuştu. 45 

oda da kendini yeniliyor. Bu kapsamda Kayseri Ticaret 

Odası Başkanı ve yönetimi bu hizmet binasını yapma-

ya karar vermiş. Kayseri TO yönetiminde görev alan 

tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum.” 

Sadece fiziki şartlarla dünya standartlarıyla rekabetin 

mümkün olmayacağını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 

müşteri odaklı çalışılması gerektiğini kaydetti. 

Hisarcıklıoğlu, “Bu nedenle yeni binalar yapmak ve 

fiziki şartları geliştirmek yetmiyor, hizmet anlayışını 

da geliştirmemiz gerekiyordu. Odalarımızı dünyanın 

kabul ettiği akreditasyon sistemine geçirdik. Odalar 

birliğinden başladık. Odalarımızda yıldızlama sistem-

ine geçtik. Kayseri 5 yıldız standardına ulaştı. Paris ve 

Londra ile eşdeğer.” dedi. 

Kayseri’nin her şeyi hak ettiğini belirten Hisarcıkklıoğ-

lu, “Kayseri markaysa bu işadamlarımız sayesindedir. 

Ticaret odamız Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından-

dır. Resmi kuruluşu 1896. Gerek turizm, sanayi, eğitim 

şehri haline geldi. Son 5 yılda küresel krize rağmen 

Kayseri’de istihdam artışı yüzde 50. Kayseri devlete 

yük olmaz, devletin yükünü alır. İnşallah bütün 

şehirlerimiz Kayser’yi örnek alıyor zaten. Temelini 

atacağımız hizmet binası hayırlı uğurlu olsun.” 

şeklinde konuştu. 

KTO YENİ HİZMET BİNASI

Yarışmayla belirlenen yeni ticaret odası hizmet binası 

projesi, 14,5 dönüm arsa üzerine 18 bin metrekare 

kapalı alan üzerine oturacak. Tesis içinde toplantı ve 

idari birimlerin yanı sıra 500 kişilik konferans salonu 

ve sosyal alanlar yer alıyor. 20 milyon 550 bin lira 

bedelli hizmet binasının 1,5 sene içinde bitirilmesi 

planlanıyor.

KTO YENİ HİZMET BİNASININ TEMEL ATMA TÖRENİ ...
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 Sivas Ticaret Borsası ile Medicana Sivas Hasta-

nesi arasında kurumsal anlaşma imzalandı. 

 Sivas Ticaret Borsası (STB) Yönetimi ve Medi-

cana Sivas Hastanesi arasında imzalanan anlaşma 

kapsamında Ticaret Borsası personeli, üyeleri ve birin-

ci derece yakınları hastane sağlık hizmetlerinden indi-

rimli olarak faydalanabilecek. 

 Sivas Ticaret Borsası Konferans Salonu’nda 

gerçekleştirilen, Başkan Abdulkadir Hastaoğlu ve 

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Hastane Genel Müdürü 

Ozan Yaşar’ın katıldığı imza töreninde karşılıklı olarak 

beklentiler ve iyi niyetler dile 

getirildi. 

 Anlaşma sonrasında açıklama yapan Medica-

na Sivas Hastanesi Genel Müdürü H. Ozan Yaşar 

“Medicana Sağlık Grubu olarak 11. hastanemizi 

Sivas’a açtık. Seçkin akademik kadrosu ve nitelikli 

sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınlarının mem-

nuniyeti için çalışan Medicana Sağlık Grubu’nun 

gücünü İç Anadolu’ya taşıdık ve sizlere bu konforu 

yaşatmayı hedefliyoruz. Sivas Ticaret Borsası ile 

yaptığımız bu anlaşma kapsamında borsa çalışanları 

ile üyeleri, anne, baba, eş ve çocukları sağlık 

hizmetlerini Sivas’ta indirimli olarak alabilecekler. 

Medicana Sağlık Grubu olarak bizler için önemli olan, 

Sivas halkına, Sivas Ticaret Borsası üyelerine ve 

çalışanlarına başka herhangi bir ile gitmeden kaliteli 

sağlık hizmetini burada veriyor olmaktan gurur ve 

mutluluk duyu-

yoruz. Sizlere en iyi hizmeti sunmak adına günden 

güne kendimizi geliştiriyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını 

diliyorum” 

ifadelerini kullandı. 

 Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir 

Hastaoğlu ise,“ Borsa üyelerimizin kaliteli ve çağdaş 

sağlık hizmetlerinden faydalana-

bilmeleri için bugün burada bir araya geldik. Sivas’ın 

Devlet hastanelerimiz haricinde sağlık alanında kalite-

li hizmet sunan, hasta memnuniyetini ön planda 

tutan, geniş donanımlı bir hastaneye ihtiyacı vardı. 

Şimdiye kadar bizler sağlık problemlerimizin çözümü 

noktasında çevre illere gitmeyi tercih ediyorduk. Med-

icana Sivas Hastanesi’nin hizmete başlamasıyla 

birlikte çevre illere gitmemize gerek kalmadı. Bu 

anlaşmanın borsamıza, üyelerimize ve 

Medicana Hastanesi’ne hayırlı olmasını diliyorum.” 

dedi.

MEDİCANA İLE SİVAS TİCARET BORSASI ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI
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SİVAS BAŞKANLAR KURULU BASIN AÇIKLAMASI
 İlimizdeki STK Başkanlarının katılımıyla 

oluşturulan Başkanlar Kurulu adına Sivas Ticaret ve 

Sanayi Odası Başkanı Osman Yıldırım, hastaneler 

konusunda alınan kararları kamuoyuna açıkladı.

Başkan Yıldırım,  “Ticaret odası öncülüğünde 

ilimizdeki STK başkanlarının katılımıyla oluşturulan 

Başkanlar Kurulumuz, 1 Eylül 2015 tarihinde 

ilimizdeki hastanelerin durumunu görüşmek üzere 

toplantı yapmıştır.

 Toplantıya, Sivas Ticaret Borsası Başkanı 

Abdulkadir Hastaoğu, SESOB Başkanı Beşir Köksal ve 

diğer STK başkanlarımız ile Kamu Hastaneleri Birliği 

Genel Sekreteri Uzman Dr. Yavuz Orak ve tüm hasta-

nelerin yöneticileri katılmıştır.

 Yapılan görüşmelerde yeni ve eski hastaneler 

ile planlanan sağlık hizmetleri konusunda aşağıdaki 4 

madde üzerinde Başkanlar Kurulu olarak, mutabık 

kalınmıştır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. 

ÖNERİLERİMİZ

1-) Yeni Numune Hastanesine yapılması planlanan 

250 yataklı 3’üncü bloğunun yatırım programına 

alınarak, yapımına başlanılması.

2-) Eski Numune Hastanesi A bloğunun 205 yataklı ve 

25 poliklinik ile hizmet sunulmasına devam edilmesi.

3-) Devlet Hastanesi adıyla yenidoğan ve çocuk hasta-

nesi olarak, yataklı servis ve poliklinik hizmetlerine 

devam edilmesi.

4-) Sağlıkta hizmet kalitesinin yükseltilerek, personel 

ve yatak sayısı açısından küçülmenin yaşanmasına 

izin verilmemesi.
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 Sivas Valisi Âlim Barut, İl Özel İdaresi Genel 

Sekreteri Salih Ayhan ve Sivas Ticaret Borsası Başkanı 

Abdulkadir Hastaoğlu inşaat çalışmalarında sona 

gelinen Et Entegre Tesislerinde incelemelerde 

bulundu

 Sivas İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan Et 

Entegre Tesisleri açılışa hazırlanıyor. Son çalışmaların 

yapıldığı tesiste Sivas Valisi Âlim Barut ve protokol 

üyeleri ile il merkezi ve ilçelerden gelen çiftçi ve 

besiciler gezerek, incelemelerde bulundu.

Vali Barut’a Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih 

Ayhan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardım-

cısı Musa Kalebayır, Sivas Ticaret Borsası Başkanı 

Abdülkadir Hastaoğlu, Sivas Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Üyesi Hilmi Gül, Sivas Ziraat Odası Başkanı 

Hacı Çetindağ, tüm İlçe Kaymakamları ve Belediye 

Başkanları ile çok sayıda çiftçi ve besiciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 

başlayan programda konuşan Sivas Valisi Âlim Barut, 

Et Entegre Tesisleri’nin Sivas’a hayırlı uğurlu olmasını 

temenni ederek, ilimizdeki birlik ve beraberliğin 

Türkiye’ye örnek olduğunu kaydetti.

“SİVAS ADINA ÇOK BÜYÜK BİR KAZANIM”

Önümüzdeki aylarda açılışı yapılacak Et Entegre 

Tesisi’nin Sivas için çok önemli bir kazanım olduğuna 

işaret eden Sivas Valisi Âlim Barut, “Bu tesis kadar 

güzel olan en önemli şey buradaki birlik ve beraberlik 

ortamıdır. Gerçekten böyle güzel bir topluluğa hitap 

etmiş olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek 

istiyorum. Ülkemiz çok zor günlerden geçiyor. 

Maalesef ayrışmaların olduğu günlerden geçiyoruz. 

Ama biz burada görüyoruz ki başlangıcından bugüne 

kadar iktidarıyla muhalefetiyle tüm partiler oy birliği-

yle karar verdiler. Bu Sivas adına çok büyük bir 

kazanımdır. Demek ki Sivas birlik ve beraberlik konu-

sunda Türkiye’ye örnek oluyor. Bu ayrıca bir gurur 

kaynağıdır. Dolayısıyla bunun kıymetini bilmemiz 

lazım” dedi.

 Vali Barut konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Et Entegre Tesisleri ben buraya göreve geldiğimde 

başlamıştı. Allah rahmet etsin, Sayın Valimiz Zübeyir 

Kemelek Bey başlatmışlardı. Şuan ki Meclis 

Başkanımız ve o dönemki iktidar ve muhalefet Millet-

vekillerimiz… Yani hepsinden de bu tesisle ilgili 

destek gördüm. Hiçbir olumsuzluğa rastlamadım. 

Hala aynı şekilde de devam ediyor. Sivas, hayvancılık 

potansiyeli olan bir il. Hayvan sayısı bakımından 813 

bin gibi bir rakamla iştigal ettiğimizi bilmemiz gereki-

yor. 

SİVAS VALİLİĞİ ET ENTEGRE TESİSİ TANITIM TOPLANTISI
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Yem bitkileri üretiminde birinci sıradayız. Ot fiyat-

larının belirlendiği Ot Borsası olan tek vilayet Sivas’tır. 

Diğer 81 vilayette Ot Borsası yok. Hayvancılık konusu 

ve buna ilişkin tesisler ve tarıma dayalı sanayileşme 

konusu da geldiği zaman tüm bu rakamların bize belli 

bir şey ifade etmesi lazım. Burada şuana kadar 20 

Milyon TL civarında bir para harcadık. Tabii ki bu 

Sivas, buna layık olduğu için bu para harcandı. Ama 

burada kalmaması lazım. Yani tesisin işletilmesi lazım. 

İşletmesinde de aynı birlik ve beraberliğin sağlanması 

lazım. Bu işi profesyoneller yönetirse çok daha iyi 

olur. Dolayısıyla biz merkezi idareden bu konuyla 

ilgili profesyonel kuruluşu Et ve Süt Kurumudur. Bu 

kurumun da Sivas’ın heyecanına ortak olması gereki-

yor. Bu tesislerin yapılışında motor kuruluş İl Özel 

İdaresi’dir. Başta genel sekreteri ve birim müdürleri 

olmak üzere bütün işçisine teşekkür ediyoruz.”

“SİVAS BÜYÜK BİR DEĞER KAZANACAK”

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, ise 

yapılan tesisle birlikte Sivas’ın büyük bir değer kazan-

acağına işaret etti. 2 yıllık bir süreçte bu zor coğrafya-

da bu noktaya gelmenin kolay olmadığını belirten 

Ayhan, “Ben yüklenici firmaya verdiği sözü tuttuğu 

için çok teşekkür ediyorum. 1 Ocak 2013 tarihinde İl 

Özel İdaresi’nde bir toplantı yaptık. Dönemin Milli 

Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bizi arayarak 5 Milyon 

TL ödenek aktarıyoruz demişti. Projenin startı o gün 

verilmişti” dedi.

 “TBMM Başkanı İsmet Yılmaz’ın ifadesiyle Sivas 

büyük bir değer kazanacak” diyen Ayhan, “İnşallah 

burası Sivas tarımına ve Sivas hayvancılığına çok ciddi 

manada katkı sağlayacaktır. Bu bizim için bir gurur 

tablosudur. Çünkü tabandan alınan destek ve heye-

can, hizmetleri de beraberinde getiriyor. Bu bölgede 

yıllardır çalışıyoruz. Sivaslı çiftçilerimiz Erzurum’da 

hayvanını kestirmek için randevu almak için aylarca 

beklediğini biliyoruz. Artık çiftçilerimiz hayvanlarını 

o illere götürmek zorunda kalmayacaklar. Bu tesiste 

herkesin emeği var, Sivas halkını emeği var. Meclis 

Başkanımızın, Milletvekillerimizin ve bütün kurum-

ların emeklerinden dolayı şükranlarımızı arz etmek 

istiyorum” dedi.

 Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir 

Hastaoğlu ise geçen günlerde tesiste incelemelerde 

bulunduğunu belirterek; Tesis kullanım alanı itibari-

yle üst seviye de. Donanım olarak ise en son teknoloji 

ile donatılmış. Her an içerideki tefrişat değişebilecek 

şekilde kullanım alanları dizayn edilmiş. Bu güzel 

tesisi Sivas’ımıza kazandıran TBMM Meclis 

Başkanımıza, Sivas Valimize, Sivas İl Özel İdaresi 

Genel Sekreterimize, İl Özel İdaresi Meclis 

Başkanımıza, İl Özel İdaresi çalışanlarına ve tüm 

emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tesis proje 

anlamında her yönüyle güzel bir yatırım. İlimize 

hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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Sivas Kongresi’nin 96’ıncı yıl dönümü etkinlikleri 

kapsamında 2’inci AGROSİVAS Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Fuarı açıldı.

Kongre ve Fuar Merkezinde gerçekleştirilen fuara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmet 

Yılmaz, Sivas Valisi Alim Barut, Sivas Ticaret Borsası 

Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Üyeleri, Milletvekilleri, protokol 

üyeleri, işadamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Fuar Tertip Komitesi adına açılış konuşmasını yapan 

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman 

Yıldırım, tarımsal desteklerin önemine dikkat 

çekerek, “Son dönemlerde Tarım İl Müdürlüğü, TKDK 

gibi kurumlarımız çok önemli çalışmalara imza 

atmakta olup, sektörün gelişimine önemli destekler 

sağlamaktadır. Tarımla uğraşan halkımızın gelir 

seviyelerinin artması, katma değeri yüksek modern 

tekniklerle üretim yapmalarının sağlanması amacıyla 

bilgilendirilmesine ihtiyaç vardır. Bunun için de 

fuarlar teknolojik gelişmelerin takip edilmesi, yeni 

tekniklerin öğrenilmesi amacıyla son derece önem-

lidir.  Biz tarım fuarına son derece önem veriyoruz. 

Bu fuarı her sene büyüterek devam ettirmek için her 

türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Başkan Yıldırım, “Geçen yıl 177 firma katıldığı fuarı 

70 bin kişi ziyaret etmişti. Bu yılda fuara şehir içi ve 

dışından toplam 220 firma katılarak, stantlarını açtı. 

Fuarımız her geçen yıl daha da büyüyor” şeklinde 

konuştu. 

AGRO SİVAS 2015 TARIM FUARI AÇILDI...
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MHP Milletvekili Celal Dağgez, CHP Milletvekili Ali 

Akyıldız, AK Parti Milletvekili Selim Dursun ve Sivas 

Valisi  Alim Barut da selamlama konuşması yaptı.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen AGROSİVAS Tarım 

Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nın açılış programında 

konuşan Başkan Aydın, “Ülkemiz adına bugün çok 

mutluyum. Geçmişte tarımla uğraşan insanlar, 

çiftçilerimiz sadece ailelerini geçindirmek için bu işi 

yaparlardı. Sulak arazi köyün sadece belli bir 

bölgesinde mevcuttu, diğer alanlar kırsaldı. Ama 

bugün tüm Türkiye’deki araziler, yapılan baraj ve 

sulama kanallarıyla sulanabilir konumuna geldi. Bu 

durum da tarım algısının farklılaşmasına neden oldu. 

Bugün artık tarım ve hayvancılıkla uğraşan bireyler 

yenilikler arıyor, farklı alternatifler üretmek için 

fuarlara katılıyor ve Sivas’ta fuar düzenliyor. Emeği ve 

katkısı olan herkesi kutluyorum.” dedi. 

Tarımda Türkiye’nin geri gittiği eleştirilerine cevap 

veren TBMM Başkanı İsmet Yılmaz ise, “Tarımsal 

gayrisafi yurtiçi hasılada Avrupa’nın birincisiyiz. 

2002 yılında dördüncüydük. Avrupa’da birinci 

olacaksın, yine Türkiye tarımda geri gidiyor diyecek-

sin. Dünyada tarımda 6. olacaksın yine Türkiye 

tarımda hak ettiği yeri almadı diyeceksin bu da doğru 

değil. 193 ülkeye bin 781 çeşit tarım ürünü ihraç 

ediyoruz. Eğer tarımda kendinize yeterli olmazsanız, 

18 milyar dolar ihracatı yapamazsınız. Türkiye’nin 80 

milyon nüfusu var, 40 milyon da turist geliyor. Bu 

kadar da ihracat ediyor. Hem ihracat yapacaksınız 

hem 40 milyon turist gelecek hem de vatandaşını 

besleyeceksin, ondan sonra Türkiye tarımda geri 

gidiyor diyeceksin, doğru değildir. Ben çiftçi ailesin-

den gelen birisiyim, köye gidin, kaç traktör vardı, 

bizim zamanımızda yoktu, şimdi gidin her köyde kaç 

traktör olduğu, imkân var, talep var da iyi anlaşılır.” 

ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı İsmet Yılmaz ve beraberindekiler 

daha sonra fuarın açılışını yaparak stantları gezdi.
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Sivas Ticaret Borsası tarafından ihtiyaç sahibi öğrencil-

ere 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı için 40 Bin TL 

değerinde 1000 adet Kırtasiye Çeki dağıtıldı. Kırtasiye 

yardımları dağıtılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

ve Sivas Valiliği İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Vakfı yöneticilerine teslim edildi.

 Sivas Ticaret Borsası Yöneticileri Sivas Vali 

Yardımcısı Ömer Kalaylı’yı ziyaret ederek İl Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ihtiyaç sahibi 

öğrencilere dağıtılmak üzere 40 TL’den oluşan 150 

adet kırtasiye çeki yardımında bulundu

 Ziyarette konuşan Sivas Ticaret Borsası Yöne-

tim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu; “Kırtasiye 

yardımlarımızı her yıl Sivas Valiliği İl Sosyal Yardım-

laşma ve Dayanışma Vakfı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

ve Sivas Belediyesi Hayat Ağacı Derneği vasıtası ile 

ilimizde bulunan ihtiyaç sahibi öğrencilerimize 

ulaştırıyoruz. Her biri 40 TL’den oluşan 150 Adet 

kırtasiye yardım çekini Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Vakfı tarafından dağıtılmak üzere Vali 

Yardımcımız Sayın Ömer Kalaylı beye takdim 

ediyorum ve 2015-2016 eğitim ve Öğretim yılında 

öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Sivas Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı ise yaptığı konuş-

mada; “Bildiğiniz gibi 2015-2016 eğitim yılımız 

Kurban Bayramı tatili bitimiyle başladı. Sivas Valiliği 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak 

özellikle maddi yönden sıkıntı yaşayanları destekley-

erek eğitim hayatlarından yoksun kalmamalarını 

sağlamak amacındayız. Bununla birliktede eğitim 

ihtiyaçlarının ve materyallerinin karşılanması 

noktasında bizler valilik olarak ihtiyaç sahibi aileler-

imizin çocuklarına yardım yapılması konusunda çalış-

ma başlattık Şu ana kadar da çok sayıda ailemize 

100’er TL nakit yardımda bulunduk. Bugün ise İlimiz-

in önde gelen sivil toplum kuruluşlarından olan Sivas 

Ticaret Borsamızın yöneticileri her biri 40 TL den 

oluşan 150 tane kırtasiye yardım çekini bizlere takdim 

ettiler. Ben 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 olmalarını bekliyorum” ifadelerini 

kullandı.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve 

Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Gül daha sonra Sivas İl 

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altonsoy’u makamında 

Ziyaret ederek göreve yeni başlamış olmasından 

dolayı hayırlı olsun dileklerini ileterek, okullarda 

İhtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere 150 adet 

Kırtasiye çeki yardımında bulundu.

TİCARET BORSASINDAN
KIRTASİYE YARDIMI
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 Sivas Ticaret Borsası tarafından ihtiyaç sahibi 

öğrencilere 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde 

dağıtılmak üzere Sivas Belediyesi Hayat Ağacı Derneğine 

40 TL değerinde 100 adet Kırtasiye Çeki verildi. 

 Alışveriş çeklerini teslim etmek üzere Hayat Ağacı 

Derneği’ni ziyaret eden Borsa Başkan Vekili Hilmi Gül ve 

yönetim kurulu üyeleri, 40 TL değerindeki çekleri Belediye 

Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın’a teslim ettiler.

 Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın 

her yıl Hayat Ağacı Derneği aracılığı ile yardımlarını 

dağıtan Ticaret Borsası Başkanı ve yönetim kuruluna teşek-

kür etti.

 Hayat Ağacı Derneği’nin, hayır sahiplerinin 

katkılarıyla ihtiyaç sahiplerine yardımcı  

olduğunu belirten Özaydın, daha önce de yardımlarını ulaştıran Ticaret Borsası’nın bu kez kırtasiye yardımları 

ile Gıda Bankası’na destek olduğunu söyledi.

 Ticaret Borsası Başkan Vekili Hilmi Gül ise kırtasiye ve diğer yardımların, Hayat Ağacı Derneği ile ihtiyaç 

sahiplerine ulaşacağına inandığını ifade etti.

XI. Dönem Akreditasyon sürecine dahil olan Oda ve Borsa çalışanları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

tarafından Sosyal Tesislerde düzenlenen İSO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ'ne 

katıldı.

Sivas Ticaret Borsası’nı temsilen düzenlenen eğitime Genel Sekreter Sema Görcün, Genel Sekreter Yrd. Ahmet 

Kaçmaz ve Basın Danışmanı Adem Karakaya katıldı.

BORSADAN GIDA BANKASINA
KIRTASİYE DESTEĞİ

ISO KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ
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Sivas Ticaret Borsası ve KOSGEB işbirliği ile 

gerçekleştirilen "UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİT-

İMİ" sonrasında kursu başarıyla tamamlayan girişim-

ci adaylarına belgeleri Sivas Ticaret Borsası Konfer-

ans Salonu’nda düzenlenen törenle verildi.

Sivas’ta ticaretin canlanması ve işsizliğin önüne 

geçilebilmesi amacıyla yeni işyeri açacak olan 28 

girişimcinin 24 saati atölye çalışmalarından oluşan 

toplam 70 saatlik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini 

başarıyla tamamlamasının ardından sertifikalarını 

Sivas Ticaret Borsası Başkan Vekili Tarık Günhan ve 

KOSGEB KOBİ Uzman Yardımcısı Yılmaz Mert’ten 

teslim aldılar.

Sivas KOSGEB KOBİ Uzman Yardımcısı Yılmaz Mert 

ise konuşmasında;  “KOSGEB’in Destek Program-

larından biri olan Girişimcilik Destek Programı ile 

ilk defa işletme sahibi olan girişimciler 30.000 TL 

hibe ve 70.000 TL geri ödemeli destekten faydalan-

maktadırlar. Bu destek kapsamında işletmelerinin 

resmi kuruluş masraflarına, makine, teçhizat, ofis 

donanımı ve yazılım giderlerine, kira ve personel 

maaşı gibi işletme giderlerine destek alabilmektedirl-

er. Yine makine, teçhizat, ofis donanımı ve yazılım 

giderleri için 70.000 TL’ye kadar 30 ay geri ödemesiz 

ve faizsiz geri ödemeli sabit yatırım desteğinden 

faydalanabilmektedirler. 

BORSA PERSONLELİ 
STRATEJİK PLANLAMA 
EĞİTİMİ ALDI.

Yrd. Ahmet Kaçmaz, Muhasebe Memuru Ümit Çavuşdağı, Vezne Memuru Nuh Kargan, Tescil Memurları Sıtkı 

Toprak, Ahmet Ekici, Volkan Evci, Mihrali Dayı, Kantar Memuru Yiğiter Hastaoğlu, Basın Danışmanı Adem Karakaya 

katıldı.

 TOBB ETÜ-SEM Eğitmeni Yavuz Ercil, Sivas Ticaret Borsası personeline; Akreditasyon süreci kapsamında, 

Stratejik Planlama, Stratejik Planlamanın Tanımı, Özellikleri, Önemi, Organizasyon Yapısı, Stratejik Planlama Süreci, 

Stratejik Planda bulunması gereken unsurlar ve maliyetlendirme konularında ayrıntılı bilgiler verdi. Ticaret 

Borsası’nın güçlü yanları, zayıf yanları, fırsatları ve tehditlerinin de (SWOT Analizi) tartışıldığı eğitimde Borsa 

Personeli, Ticaret Borsası’nın Vizyonu, Misyonu ve Temel Değerleri hakkında görüşlerini belirttiler.

 Sivas Ticaret Borsası personeli 

2016-2019 yıllarını kapsayan Stratejik 

Planının hazırlanması kapsamında yürütülen 

çalışmalar doğrultusunda Stratejik Planlama 

eğitimi aldı.

Sivas Ticaret Borsası tarafından Akreditasyon 

çalışmaları kapsamında düzenlenen ve TOBB 

ETÜ-SEM Eğitmeni Yavuz Ercil tarafından 

verilen “Stratejik Planlama” eğitimine Genel 

Sekreter Sema Görcün, Genel Sekreter 

GİRİŞİMCİLİK  EĞİTİMİNİ TAMAMLAYANLAR BELGELERİNİ ALDI.
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AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ İLE SİVAS TİCARET BORSASI 
ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI

 Sivas Ticaret Borsası ile Özel bir Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği arasında kurumsal anlaşma imzalandı. 

 Sivas Ticaret Borsası (STB) ve Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği arasında imzalanan anlaşma kapsamında Ticaret 

Borsası personeli, üyeleri, eş ve çocukları sağlık hizmetlerinden indirimli olarak faydalanabilecek. 

 Sivas Ticaret Borsası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen, Başkan Abdulkadir Hastaoğlu ve Diş Sağlığı 

Polikliniği Müdürü Akın Işık’ın katıldığı imza töreninde karşılıklı olarak 

beklentiler ve iyi niyetler dile getirildi. 

 Anlaşma sonrasında açıklama yapan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Müdürü Akın Işık “ Sivas’ta ağız ve diş 

sağlığı alanında hizmet vermekteyiz. Seçkin akademik kadrosu ve nitelikli sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakın-

larının memnuniyeti için çalışan kliniğimiz yaklaşık olarak 7 yıldır borsamızın çalışanlarına ve yakınlarına ağız ve 

diş sağlığı hizmeti vermektedir. Bugün itibariyle de borsamız üyelerine, eş ve çocuklarına ağız ve diş sağlığı hizmeti 

vermeye başlayacağız. 

 Sağlık Uygulama Tebliği üzerinden hesaplanarak 

ciddi oranında indirimler söz konusu olacak. Kalemler 

baz alındığında ise yaklaşık yüzde 30 oranında indirim 

yapılmış olacaktır. B

 Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir 

Hastaoğlu ise,“ Borsa üyelerimizin kaliteli ve çağdaş 

sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri için bugün 

burada protokol imzalayacağız. Diş Polikliniğimizle olan 

anlaşmamız uzun süredir devam etmektedir. Bu dönem-

de ise borsamız üyelerinin tamamını kapsayan bir anlaş-

ma imzaladık. Poliklinikle yaptığımız bu anlaşma 

kapsamında borsa üyeleri, eş ve çocukları ağız ve diş 

sağlığı hizmetlerini

indirimli olarak alabilecekler. Bugünden itibaren üyeler-

imiz ağız ve diş sağlığı konusunda Diş Polikliniğinden 

hizmet almaya başlayacaktır. 
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BORSA ÜYELERİNE TARIM VE HAYVANCILIK
KONULU EĞİTİM VERİLDİ.

 Sivas Ticaret Borsası (STB) tarafından, üyeler-

ine ve personeline “Tarım ve Hayvancılığın Sorun-

ları”  konulu eğitim verildi.

 Sivas Ticaret Borsası Konferans Salonu’nda, 

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Koordi-

nasyon ve Tarımsal Veriler Şubesinde görevli Veter-

iner Hekim Hakan Özgür ve Ziraat Mühendisi Adem 

Kepenek tarafından verilen eğitimeTicaret Borsası 

Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Meclis Üyeleri, Ticar-

et Borsası üyeleri ve personeli katıldı.

Sivas’ta 2015 yılı destek ödemelerinin toplam 

tutarının 50 Milyon TL olduğunu belirten Veteriner 

Hekim Hakan Özgür; “Bakanlığımız tarafından 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Proje-

si kapsamında, Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi 

ve depolanmasına yönelik yatırımlardan yaş meyve 

sebze, paketleme ve depolama yatırımları için 

3.000.000 Türk Lirası, tohum işleme, paketleme ve 

depolama yatırımları için 3.000.000 Türk Lirası, 

bunun dışında kalan yatırımlar için 1.000.000 Türk 

Lirası, Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve 

depolanmasına yönelik yatırımlar ile Su ürünleri 

işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik 

yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası, Hayvansal orjinli 

gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına 

yönelik yatırımlara 2.000.000 Türk Lirası, Alternatif 

enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına 

yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası, Soğuk 

hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlara ve 

Çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlara ise 

1.000.000 Türk Lirası destek verilmektedir. Hibeye 

esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek 

verilmektedir. Diğer %50’si oranındaki tutarı ise 

başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etme-

kle yükümlüdür”  dedi.

Düzenlenen eğitim soru ve cevapların ardından 

sona erdi.
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ET ENTEGRE TESİSİ, ET VE SÜT KURUMUNA DEVREDİLDİ.

 TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, Sivas’ın bir 

hayalinin gerçekleştiğini belirtip, “2000 yılında 

özelleştirilen ve kapanan Et ve Balık Kurumu'nu 

Sivas’a kazandırıyoruz. Et ve Süt Kurumu Sivas’a 

hayırlı uğurlu olsun." dedi. 

 Sivaslı çiftçilerin başka illere gitmeden kesim 

yaptırabileceği Ulaş ilçesi Kovalı mevkindeki Et 

Entegre tesisleri düzenlenen törenle Et ve Süt Kuru-

muna(ESK) devredildi. Devir teslim törenine Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu ile 

TBMM Başkanı İsmet Yılmaz da katıldı. Törenin 

düzenlendiği alan jandarma ekipleri tarafından 

bomba uzmanı köpek ile birlikte didik didik arandı.

 TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, 

törende yaptığı konuşmada, Sivas’ın bir hayalinin 

gerçekleştiğini aktararak, “2000 yılında özelleştirilen 

ve kapanan Et ve Balık Kurumunu Sivas’a 

kazandırıyoruz. Et ve Süt Kurumu Sivas’a hayırlı 

uğurlu olsun. Uzun bir süreç içerisinde ortaya bir 

eser çıktı. Sivas bir değer kazandı. 

“76 MİLYON NÜFUSUN YANINDA KOMŞULARI DA 

BESLİYORUZ”

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu 

ise Türkiye’yi dünyada 11. tarım ekonomisinden 7. 

tarım ekonomisi, Avrupa’da ise 4. tarım ekonomisin-

den 1. tarım ekonomisi haline getirdiklerini anlata-

rak, “Tarımsal gayri safi milli hasılamızı 23 milyar 

dolardan 61 milyar dolara getirdik. 76 milyon nüfu-

sumuzu besliyoruz, yetmiyor 40 milyon turisti 

ağırlıyoruz, bölgemizdeki olaylar nedeniyle ülkem-

ize gelen 2.5 milyon komşumuzu beslemenin dışın-

da 18 milyar dolarlık da tarımsal ürün ihracatı 

yapıyoruz. Tarımda çok büyük bir başarı elde ettik. 

Tabi ki bu başarıda hükümetin verdiği desteklerin 

yanında çiftlerimizin ve üreticilerimizin de çok 

büyük katkısı ve emeği var.” sözlerini kullandı.

'MECLİS BAŞKANIMIZIN SAĞLADIĞI ÖZEL UÇAK 

İLE GELDİK'

Tesisleri uluslararası standartlarda çok güzel bir tesis 

olarak niteleyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Kutbettin Arzu, TBMM Başkanı İsmet Yılmaz’ın 

davet etmesiyle törene katıldığını belirterek, “Cum-

hurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan ile birlikte çok 

hayırlı bir projemiz vardı, TBMM Başkanımız davet 

ettiği için onu sabah programına alelacele sıkıştırdık 

ve Meclis Başkanımızın sağladığı özel uçak ile buraya 

geldik.” ifadesini kullandı. 

 Konuşmaların ardından TKDK’dan hibe 

almaya hak kazanan firmalara temsili olarak çekleri 

takdim edildi. Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbet-

tin Arzu, TBMM Başkanı İsmet Yılmaz ve protokol 

üyeleri firmalara çeklerini takdim etti. Et entegre 

tesislerinin devir teslimi nedeniyle protokol imzal-

anması sonrası TBMM Başkanı Yılmaz ve Bakan Arzu 

daha sonra tesisleri gezerek yetkililerden bilgi aldı. 

Törene Vali Alim Barut, Milletvekili Hilmi Bilgin, 

Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas  Ticaret Borsası 

Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, STB Meclis Başkanı 

İhsan Aksoy ve STB Meclis Üyeleri ile il protokolü ve 

çok sayıda vatandaş katıldı. 
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AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI STK TEMSİLCİLERİ İLE 
KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİ.

 TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel 

Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Sivas Ticaret 

borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve SESOB 

Başkanı Beşir Köksal Paşabahçe mesire alanında 

STK’lar ile kahvaltıda bir araya geldi. Burada bir 

konuşma yapan Yılmaz, şimdiye kadar hiçbir parti-

nin seçim beyannamesinin takip edilmediğini 

vurguladı

Yılmaz, “İlk defa siyasette seçim beyannameleri 

önemli hale geldi. Seçmenimize gittiğimizde de o 

bunu veriyor, sen ne veriyorsun. Onu bunu diyor, 

sen ne diyorsun diyor… Siyaset, hizmeti yarıştırma 

sanatıdır. Siyaset vatandaşa dokunma sanatıdır. 

Siyaset vatandaşın karakterini, devlete, Ankara’ya, 

aktarma sanatıdır” dedi.

 Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 

Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan 

Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Sivas İl 

Teşkilatı ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) kahvaltı-

da bir araya geldi.

 TBMM Başkanı Yılmaz şunları kaydetti:“Bir 

kardeşimiz yazmış ve görüşlerini aktarmak 

istiyorum. Bu görüşleri ben duyduğumda bire bir 

yaşadığımı hissettim. Avrupa hayranlığımızın 

coğrafyasıydı. Ne için Avrupa ve Avrupalı gibi 

olamamıştık soruları beynimize işler, kulaklarımız 

hep ‘gibi’ olmakla çınlar dururdu. Geriydik işte. 

Hepimizin yakınları vardı Almanya’da, Hollan-

da’da… İnsanlık oradaydı, gelişmişlik oradaydı, 

insana saygı oradaydı… Bizim 

özgüvenimizi almışlardı.” AK Parti Genel Başkan 

Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye’de seçimler 

milat gibidir, Türkiye’de seçimlerde çok şeyin 

değiştiğini vurgulayarak, 2002’den bugüne kadar 

birçok şeyin değiştiğini belirtti. Geçtiğimiz dönem-

lerde yapılan koalisyon değerlendirmesini yapan 

Özhaseki şu ifadeleri kullandı:“1 Kasım seçimleri 

biraz daha önem arz ediyor.  Aslında Türkiye’de 

yapılan neredeyse bütün seçimler, kendine has bir 

önem arz etmesine rağmen bu seçimde biraz daha 

farklı boyutlarda var.  Ayrıca TBMM Başkanı İsmet 

Yılmaz’a, Sivaslı vatandaşların sahip çıkması ve ona 

verecekleri destek ile Yılmaz’ın elini 

Ankara’da güçlendirecek şekilde hareket edilmesi 

gerektiği ifade eden Özhaseki 

“Değerli kardeşlerim, eğer istikrar olursa, güçlü 

hükümetler olursa hem ekonomide, hem de terör 

dediğimiz bu belada başarı sağlanır. Cenabı Allah 1 

Kasım seçimlerimizi hayırlı eylesin. İnşallah güçlü 

bir iktidar çıkar ve ülkemizdeki bütün bu sorunlara 

bir çözüm bulur ve sıkıntıları giderir diye dua 

ediyoruz. Bu konuda da Sivaslı hemşerilerimiz bizi 

sonuna kadar destek verdiler. Her dönemlerde 

yüksek oranda oy verdiler. Hele hele şimdi değerli 

Meclis Başkanımızın da listenin başında olduğu ve 

sizleri temsil edecek olduğu ortamda bu desteğin 

iyice artacağını düşünüyorum.  Siz Sivaslı hemşeril-

erimize biraz iş düşüyor. Abdullah Gül Cumhur-

başkanı aday olduğunda çok iyi bir şekilde destekle-

dik. Niye derseniz, bir şehirden Cumhurbaşkanı, 

Meclis Başkanı, Başbakanı arada bir çıkar. Böyle bir 

ortamda şehrin bunun kıymetini bilmesi lazım. En 

azından bir hemşerilik ve vefa duygusuyla…
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BORSA ÜYELERİNE IPARD2 HİBE VE DESTEKLER
KONULU EĞİTİM VERİLDİ.

Sivas Ticaret Borsası (STB) tarafından, üyelerine 
“IPARD 2 Hibe ve Destekler”  konulu eğitim verildi.
Sivas Ticaret Borsası Konferans Salonu’nda, Tarım ve 
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Sivas 
İl Koordinatörlüğünde görevli İletişim Uzmanı 
Abdulkadir Yumuk tarafından verilen eğitime TKDK 
Sivas İl Koordinatörü Halis Öztürk, Sivas Ticaret 
Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Meclis 
Başkanı İhsan Aksoy ve Ticaret Borsası üyeleri 
katıldı.
IPARD 2 programında yapılan değişiklikler ile; 
Küçük ve Büyükbaş Besicilik ve süt inekçiliği kanatlı 
etine yönelik yapılacak yatırımlara ilaveten yumurta 
tavukçuluğu, kaz yetiştiriciliği ve manda yetiştiri-
ciliğine yönelik de hibe desteklerinin IPARD 2 
Programı kapsamına alındığını belirtip, IPARD 2 
programı ile artık bu sektörlere de destek verilmeye 
başlanacağını söyleyen TKDK İletişim Uzmanı 
Abdulkadir Yumuk; “IPARD2 Programında Destekle-
necek Sektörler, Hayvancılık Yatırımları kapsamın-
da, Et ve Süt üreten tarımsal işletmeler, Süt ve süt 
ürünlerinin, Et ve Et ürünlerinin, Meyve ve Sebzeler-
in, Su ürünlerinin İşlenmesi ve pazarlanması, Çiftlik 
faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, 
Yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi, 
Kırsal turizm, Kültür balıkçılığının geliştirilmesi, 
Yenilenebilir Enerji Yatırımları oluşturmaktadır. 
Hayvancılık yatırımları kapsamında; mevcut işlet-
melerin modernizasyonu ve sıfırdan yeni işletmeler-

in kurulması desteklenmektedir. Hayvancılık 
yatırımları kapsamında süt üreten ve et üreten 
tarımsal işletmelere de destek verilmektedir. Her bir 
proje için uygun yatırımların toplam değerine yöne-
lik alt ve üst limitler en az 20.000 avro, en fazla ise 
1.000.000 avro olarak belirlenmiştir. Kümes 
hayvancılığı için üst limit 500.000 avro, kaz yetiştiri-
ciliği için üst limit 250.000 avro olacaktır. IPARD2 
(2014-2020) programında her faydalanıcı için mak-
simum 4 yatırıma izin verilecektir. Yatırımı devam 
eden faydalanıcı son ödemeden sonra yeni başvuru 
yapabilecektir. Bu tedbirde kamu katkısı toplam 
uygun harcamanın %60’ı olacaktır. Eğer başvurucu 
başvuru sunulduğu tarihte 40 yaşın altında ise kamu 
katkısı %65, eğer yatırım dağlık alanda ise kamu 
katkısı %65, eğer başvurucu hem 40 yaşın altında 
hemde yatırım dağlık alanda ise kamu katkısı %70 
olacaktır. Eğer çevrenin korunması için pissu depola-
ma ve atık yönetimine yönelik yatırımlar var ise, bu 
yatırımlar için ilave %10 kamu katkısı verilecektir. 
Kamu katkısının %75 i AB kaynaklarından finanse 
edilecektir. Buradan tüm yatırımcılarımıza seslen-
mek istiyorum. IPARD 2 programı ilimiz için çok 
önemli fırsatlar sunmaktadır. Biz yatırımcılarımıza 
her konuda yardımcı olmaya hazırız. Yeter ki proje 
hazırlatıp kurumumuza başvuru yapsınlar” dedi.
Düzenlenen eğitim soru ve cevapların ardından 
sona erdi.
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SİVAS TİCARET BORSASI AKREDİTASYON
ÇALIŞMALARINDA SONA YAKLAŞTI.

Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
Personeli’nin katılımı ile Oda Borsa Akreditasyon 
Sistemi kapsamında Startejik Planlama sunumu, 
misyon, vizyon, politikalar ve stratejik amaçların 
gözden geçirilmesi toplantısı düzenlendi.
Sivas Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda düzenle-
nen ve belgelendirme kuruluşu olan  TÜRK LOYDU 
Eğitmeni Mehmet Besleme tarafından verilen 
“Stratejik Planlama” eğitimine Yönetim Kurulu 
Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve Borsa Personeli katıldı.
TÜRK LOYDU Eğitmeni Mehmet Besleme, Sivas 
Ticaret Borsası yöneticileri ve personeline; Akredita-
syon süreci kapsamında, Kurumun Tanımı ve 
Sınırlarının çizilmesi, Mevcut durum analizi, Yasal 
yükümlülüklerin ve mevzuatın incelenmesi, Kuru-

mun faaliyet alanlarının, ürün ve hizmetlerinin 
belirlenmesi, Paydaş Analizi, Paydaşların tespit 
edilmesi, Paydaşları önceliklendirme, İç Çevre 
Analizi, İnsan Kaynakları, Fiziksel Kaynaklar, 
Kurum Kültürü, Teknolojik Yapı Geleceğin Tasarımı, 
izleme, değerlendirme, Stratejik Planda bulunması 
gereken unsurlar ve maliyetlendirme konularında 
ayrıntılı bilgiler verdi. 
Ticaret Borsası’nın güçlü yanları, zayıf yanları, 
fırsatları ve tehditlerinin de SWOT (GZFT) Analizi, 
GZFT/TFZG Matris Analizi’nin tartışıldığı eğitimde 
Borsa Yönetim Kurulu Üyeleri, Ticaret Borsası’nın 
Vizyonu, Misyonu ve Temel Değerler, Stratejik 
Amaçlar, Stratejik Hedefler, Performans Göstergeleri 
hakkında görüşlerini belirttiler.
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SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN ORTAK AŞURE İKRAMI
BİRLİK AŞURESİ 12 KASIMDA YAPILACAK STK’DAN ORTAK AŞURE 

SİVASTA AŞURE BİRLİKTELİĞİ

 Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının da 
destekleriyle gerçekleştirilen Birlik Aşuresinin 12. si 
Perşembe günü  Kongre Binası Bahçesinde 
gerçekleştirilecek.
Kutsal bir ay olan Muharrem ayında gerçekleştiri-
lecek olan Birlik Aşuresi için hazıklıklarını tamam-
layan Birlik Aşuresi Komitesi, basın toplantısı 
düzenleyerek yapılacak olan etkinlik hakkında bilgi 
verdi. Komite adına açıklama yapan Sesob Başkanı 
Beşir Köksal, 12. Birlik Aşuresini gerçekleştirecekler-
ini söyledi. 
Aşurenin Hazreti Nuhun gemisinin karaya yani Cudi 
dağına oturması ile gemide kalan meyve ve tahıl 
tanelerinden yapılan bir yiyeceğin adı olduğunu 
vurgulayan Köksal, “Aşure günü, sevginin yoğun-
laştığı, birlik, paylaşma ve hoşgörünün güzel 
örneklerinin sergilendiği özel günlerden bir tane-
sidir. Birlik aşuremizde sevincimizi de üzüntümüzü 
de birlikte yaşıyor ve paylaşıyoruz. Muharrem 
ayında birçok olaylar olduğu gibi Hazreti Hüseyin 
efendimiz ve arkadaşları Kerbelada şehit edilmişler-
dir. Bu ayda acılarımızı da, üzüntülerimizi de 
sevincimizi de dostça paylaşıyoruz.   7 sivil toplum 
örgütü olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik duygu-

ları içinde el ele vererek güzel bir birliktelik oluştur-
maya gayret gösteriyoruz. Birlik Aşuremize katılarak 
destek veren komite üyelerimize, Valilik, Belediyem-
ize, kurumlarımıza ve işadamı Hüseyin Kaptan’a 
teşekkür ediyoruz” dedi.
 Birlik Aşuresi komitesi başkanı Beşir Köksal, 
yapılacak olan birlik aşuresine tüm Sivas halkını da 
davet etti. 
Birlik Aşuresinin 12 Kasım tarihinde Atatürk Kongre 
ve Etnografya Müzesi  bahçesinde  yapılacağını dile 
getiren Köksal,  programın içeriği hakkında da bilgi 
verdi. 
 12. Birlik Aşuresi Kur’anı Kerimin okunması 
ile başlayacak. Günün anlam ve önemini belirten 
konuşmaların ardından, dua edilecek ve aşure 
ikramında bulunulacak.  
BİRİLK AŞURESİNE KATILAN SİVİL TOPLUM 
KURULUŞLARI 
 Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Ticaret 
ve Sanayi Odası, Cem Vakfı Sivas Şube Başkanlığı, 
Ticaret Borsası Başkanlığı,  Ziraat Odası Başkanlığı,    
Esnaf ve 
anatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı   ve 
Hayat Ağacı Derneği yer alıyor. 
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SİVAS TİCARET BORSASI’INDAN SİVASSPORA DESTEK ZİYARETİ

 Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir 
Hastaoğlu ve Meclis Üyeleri, Gaziantepspor maçı 
öncesi Sivasspor kulüp tesislerinde kurban keserek 
takıma başarı dilediler.
 Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde 
Sivaspor Başkanı Mecnun Odyakmaz ve As Başkan 
Faruk Taşseten tarafından karşılanan Sivas Ticaret 
Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Meclis 
Üyeleri, Sivasspor Teknik Direktörü Okan Buruk ve 
futbolcularla bir araya gelerek onlara baklava ikram 
ettiler. Sivas Ticaret Borsası adına bir açıklama yapan 
Başkan Abdulkadir Hastaoğlu, takıma ve hocaya 
güvendiklerini ifade ederek, her zaman takımın 
yanında yer alacaklarını söyledi. Sivasspor`un Sivas 
için önemli olduğunu vurgulayan Hastaoğlu, 
“Sivasspor ilimiz için önemli bir değerdir, markadır. 
Son günlerde takımımız 3 puana hasret. Bizde Sivas 
Ticaret Borsası olarak manevi destekte bulunmaya 
geldik. İnşallah bu kestiğimiz kurban ile Sivassporu-

muz hakkettiği puanları alacaktır. Bildiğiniz gibi 
Gaziantep baklavası ile ünlüdür. Bugün futbolcu-
larımız antep baklavasını yiyecek ve yarında sahada 
Gaziantepsporu yenecek. Biz takımımıza her zaman 
güveniyor ve başarılı olacağına inanıyoruz. 
Takımımıza başarılar diliyoruz” dedi
Sivas Ticaret Borsası yöneticilerinin kendilerini 
ziyaret etmelerinden dolayı teşekkürlerini ifade eden 
Sivasspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivas Ticar-
et Borsası tarafından kesilen kurbanın takıma şans 
getireceğini belirterek, bu şansızlığı galibiyetle 
sonuçlandıracaklarını söyledi. Buruk, Gaziantepspor 
maçına çıkacaklarını ve Ligdeki ilk galibiyetlerini 
almak istediklerini söylerek, Sivas Ticaret Borsası 
Yöneticilerine teşekkür etti.
 Sivas Ticaret Borsası Meclis Üyelerinin 
ziyareti hep birlikte çekilen hatıra fotoğrafı ile sona 
erdi



39

Sivas Ticaret Borsası

“12. BİRLİK AŞURESİ” ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

 Sivil toplum kuruluşları öncülüğünde “12. 
Birlik Aşuresi” etkinliği düzenlendi. Atatürk Kongre 
ve Etnografya Müzesi Bahçesi'nde düzenlenen etkin-
liğe katılım oldukça yoğun olurken, aşure dağıtım 
esnasında zaman zaman izdiham yaşandı.
 Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği 
öncülüğünde, Sivas Ticaret Borsası,  Sivas Ticaret ve 
Sanayi Odası, Cem Vakfı Sivas Şubesi, Sivas Ziraat 
Odası, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet 
Kooperatifi ve Sivas Belediyesi Hayat Ağacı Derneği 
tarafından 12. Birlik Aşuresi düzenlendi.
Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi Bahçesi'nde 
düzenlenen etkinliğe Sivas Valisi Alim Barut, Sivas İl 
Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, Sivas Bele-
diye Başkan Vekili Erdal Karaca, Sivas Ticaret Borsası 
Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, SESOB Başkanı Beşir 
Köksal, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Cem 
Vakfı Başkanı Ali Dağ, Sivas Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Üyeleri, İl Protokolü ve çok sayıda 
vatandaşın katılımları ile gerçekleştirildi.
Program başlangıcında, Vali Alim Barut yapmış 
olduğu konuşmasında, muharrem ayının bereketin, 
birliğin ve beraberliğin, kardeşliğin pekiştiği bir ay 
olduğuna vurguladı. “Peygamber efendimizin 
Allah’ın ayı olarak haber verdiği muharrem ayı, 
bereket ve feyzin, birlik ve kardeşliğin, ihsan ve 
keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Sivas Beledi-
yesi Başkan Vekili Erdal Karaca, aşure gününün 
inanç tarihinde önemli bir yeri olduğunu vurguladı. 
Aşure gününde birçok peygamberin hayatın önemli 
ve olumlu gelişmelerin yaşandığını belirterek şunları 
kaydetti:
“Bugün burada bir kez daha Sivas’ın birlik ve bera-

berliğini en güzel şekilde sergilemeye şahitlik 
ediyoruz. Aşure günü dinler tarihinde kutsal bir 
gündür. Aşure gününde birçok peygamberin 
hayatında önemli ve olumlu olaylar meydana 
gelmiştir. Bugünde peygamberler ve onlara inanan-
lar çok büyük sıkıntılarda, zulümlerde, baskılardan 
kurtulmuşlardır. Yeni ve güzel başlangıçlara 
bugünün ilahi lütuflarla ermişlerdir. Ramazan 
orucundan sona tutulacak en faziletli orucun bu 
ayda tutulan oruç olduğu söylenmiştir. Nice güzel 
günlerin kurtuluşların, tatlı ve güzel günlerin 
başlangıcı olan aşure gününü, aslına ve ruhuna 
uygun olarak değerlendirmeyi, sevgi ve dostluk 
bağlarımızı geliştirmeyi temenni ediyorum. Bu 
vesile ile 12. Düzenlenen birlik aşuresinde bu 
kazanın içindeki malzemeler gibi birlikte kaynayar-
ak, 
kaynaşarak, sevgi ve kardeşliği paylaşarak daha 
mutlu, daha huzurlu yarınlara hep birlikte ulaşmayı 
yüce rabbimden niyaz ediyorum. Bu organizasyona 
katkı sağlayan tüm sivil toplum kuruluşlarına teşek-
kür ediyorum. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim 
etsin. Her günümüz böyle olsun.”
 Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Odaları 
Birliği(SESOB) Başkanı Beşir Köksal ise 
Aşure günü sevginin yoğun yaşandığı umut ve 
coşkunun doruğa çıktığı birlik paylaşma ve 
hoşgörünün güzel örneklerinin sergilendiği özel 
günlerden olduğu vurgulayan Köksal,  özellikle bu 
günlerin kazandırdığı alışkanlıkla tüm yaşamımızda 
iyiye ve güzele yönelmeli,insanlara hoşgörü ile 
yaklaşmalıyız.”
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 2016 – 2019 Stratejik Plan çalışmaları 

hakkında Sivas Ticaret Borsası Meclis Üyelerine bilgi 

verildi. Sivas Ticaret Borsası tarafından bu yıl 

başlatılan Akreditasyon çalışmaları kapsamında  

2016 – 2019 Stratejik Plan çalışmalarında sona gelin-

di. Çalışmalarla Sivas Ticaret Borsası Meclis Üyeler-

ine yönelik bir toplantı düzenlendi. TOBB-ETÜ 

Sürekli Eğitim Merkezi Danışmanı Doç. Dr.  Yavuz 

Ercil’in sunumuyla gerçekleşen toplantıda, yapılan 

çalışmalar görüşleri alınmak üzere meclis üyelerine 

aktarıldı. Toplantıya Meclis Başkanı İhsan Aksoy, 

Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve 

meclis üyeleri katıldı.

 Toplantıda Stratejik Plan hakkında bilgi 

veren Doç. Dr Yavuz Ercil “Vizyon, misyon ve değer-

ler başta olmak üzere Sivas’ta gıda, tarım, 

hayvancılık, ekonomik yapı, üyelere hizmet ve 

bütçeyi göz önüne alarak Sivas Ticaret Borsası’nın 

gelecek 5 yılında gerçekleştirilmesi beklenen ana 

amaçlarını oluşturduk. Stratejik Plan ile birlikte 

öncelik verdiğimiz Kaba Yem ve Ot Borsası konusun-

da amaç, hedef ve stratejimizi belirledik. Yaşanan 

sorunları önem sırasına göre çözmek yolunda adım-

lar attık ve amaçlarımızı da başlıklar halinde topar-

ladık. Sivas’ın ekonomik potansiyelini geliştirmek, 

İyi uygulamaların sayısını artırarak üyelere hizmeti 

en üst düzeyde gerçekleştirmek, doğru, uygulanabil-

ir, kalıcı planlar yaparak Sivas Ticaret Borsası’nı 

örnek gösterilen borsa haline getirmek için bu 

amaçlara ait hedef ve stratejileri de alt başlıklar 

halinde değerlendirerek planımızı tamamladık ” 

dedi. 

Başkan Abdulkadir Hastaoğlu ise yaptığı açıklamada, 

“Üyeye hizmet odaklı, şeffaf, katılımcı ve sürdürüle-

bilir bir anlayışın kurumsallaştırılması açısından 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin de öngördüğü 

gibi Akreditasyon ve Stratejik Planlama çalışma-

larının tamamlanmasıyla beraber iyi bir yere geld-

iğimizi düşünüyorum. Allah nasip ederse ayın 24 

ünde denetleneceğiz. Bu bağlamda da meclis üyeler-

imiz olsun, danışman hocalarımız olsun bizlere 

destekleri çok fazladır. Bilgilerinden faydalandık ve 

bu aşamaya geldik. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. 

Başta Meclis Başkanım, yöneticilerimiz, genel sekret-

erimiz, personelimiz ve emeği geçen herkese teşek-

kür ediyorum” dedi.

 Toplantı sonunda meclis üyelerinin, plan 

çalışmaları hakkında sordukları sorulara yanıt veril-

di. Doç. Dr. Ercil, toplantıya katılım gösteren meclis 

üyeleri tarafından yöneltilen soruları yanıtlayarak 

yaptıkları çalışmalar hakkında meclis üyelerini 

bilgilendirdi. Daha sonra ise Meclis Başkanı İhsan 

Aksoy ve Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir 

Hastaoğlu tarafından personele plaket ve teşekkür 

belgeleri takdim edildi

2016 - 2019 YILI STRATEJİK PLAN BORSA MECLİS ÜYELERİNE ANLATILDI
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öğretim, araştırma ve yönetim görevlerini değil ayrıca bulunduğu bölgenin ve ülkenin sosyo-ekonomik 

yönden gelişmesine katkı sağlayan, Üniversite- Şehir-Sanayi işbirliği çerçevesinde öncülük eden kurumlardır. 

Sivas Ticaret Borsası olarak "Üniversite-Şehir-Sanayi İşbirliği Çalıştayı’nda bizlere yapmış olduğunuz 

katkılardan ve desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu; “ Üniversi-

temiz öncülüğünde Sivas'ın her yönden gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayabilmek ve kalkınma planı 

hazırlıklarına ve yatırımlara ışık tutabilmek, izlenecek yollan belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalıştayda, 

tarım ve hayvancılık konusunda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri bizler tarafından dile getirilmiştir. 

Sayın Rektörümüze ve Rektör Yardımcımız Ertan Beye, paydaşları bir araya getirerek Sivas’ın gelişimine 

sağladıkları katkılardan dolayı ve nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Sivas Ticaret Borsası ile Yapı Kredi arasında imzalanan protokol ile borsa üyeleri artık avantajlı kredi fırsat-

larından faydalanabilecek. Yapılan anlaşma çerçevesinde borsa üyeleri, 100.000 TL’ye kadar olan finansman 

ihtiyaçlarını 36 aya varan vadelerle ve uygun faiz oranları ile karşılayabilecek. Sivas Ticaret Borsası üyelerine 

sunulan avantajlı POS fiyatının yanı sıra yüzde 50 indirim oranı ile Çam ve Sedir paketinde aylık %1.37 oranı 

ve özel fiyatlamalı teminat mektubu kullanma imkânına sahip olabilecek. 

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Faruk Kocacık ve Rektör Yardımcısı Prof. 

Dr. Ertan Buyruk, Sivas Ticaret Borsası 

Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’nu ziyaret 

etti.

Sivas Ticaret Borsası’nda gerçekleştirilen 

ziyarette konuşan Cumhuriyet Üniversite-

si Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık; 

“Üniversiteler, küreselleşen dünyada, 

yenileşme ihtiyacı içindeki bilgi 

toplumunu oluşturmada en önemli 

kurumlardır. Sadece eğitim 

Sivas Ticaret Borsasına kayıtlı üye işletmel-

ere destek sağlamak amacıyla özel bir 

banka ile Sivas Ticaret Borsası (STB) arasın-

da kredi protokolü imzalandı. Ticaret 

Borsası M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU Kon-

ferans Salonu’nda imzalanan protokol 

kapsamında, borsa üyelerine bankacılık ve 

kredi hizmetlerinde çeşitli kolaylıklar 

sağlanarak işletmelerin finansmana daha 

kolay ulaşması sağlanacak. İşbirliği 

protokolü imza törenine Sivas Ticaret 

Borsası 

REKTÖR KOCACIK’TAN 
BAŞKAN HASTAOĞLU’NA
ZİYARET

BORSA İLE YAPI KREDİ 
BANKASI ARASINDA ÜYELER İÇİN 
KREDİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.
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BORSA İLE ZİRAAT BANKASI ARASINDA ÜYELER İÇİN 
KREDİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.

 Sivas Ticaret Borsasına kayıtlı üye işletmelere 
destek sağlamak amacıyla Ziraat Bankası ile Sivas 
Ticaret Borsası (STB) arasında kredi protokolü 
imzalandı. Ticaret Borsası M. Rifat HİSARCIKLIOĞ-
LU Konferans Salonu’nda imzalanan protokol 
kapsamında, borsa üyelerine bankacılık ve kredi 
hizmetlerinde çeşitli kolaylıklar sağlanarak işletme-
lerin finansmana daha kolay ulaşması sağlanacak. 
 İşbirliği protokolü imza törenine Sivas Ticar-
et Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas Ziraat 
Bankası Bölge Başkanı Mustafa Aktuğran, 4 Eylül 
Şubesi Müdiresi Nurdan TOKA ve Borsa Genel 
Sekreteri Sema Görcün katıldı.
 İmza töreninde bir konuşma yapan Ziraat 
Bankası Bölge Başkanı Aktuğran; “Ziraat Bankası 
olarak Türkiye’nin her yerinde müşterilerimize 
hizmet vermekteyiz. İşletmelerin Finansmana daha 
kolay ulaşmasını sağlamak amacı için Bankamız ile 
Ticaret Borsası arasında üyelere yönelik olarak kredi 

protokolü imzaladık. Sivas Ticaret Borsası üyelerinin 
ihtiyaçlarını çok yakından takip ederek onlara en 
uygun çözümleri sunarak, yeni ürün ve hizmetlere 
imza atmaya devam edeceğiz.” dedi.
 Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Abdulkadir Hastaoğlu ise yaptığı açıklamada; “Ticar-
et Borsası olarak üyelerimizin menfaatleri doğrul-
tusunda piyasaya oranla daha uygun şartlarda finans 
temin edebilmeleri için Ziraat Bankamız ile protokol 
anlaşmaları imzaladık. Üyelerimiz, imzalanan bu 
protokolle Bankadan uygun faiz oranlarıyla Ticari 
nakdi kredi, taksitli ticari kredi kullanabilecekler. 
Bankanın istediği başvuru evraklarını tamamlayan 
üyelerimiz bankayla iletişim kurarak ve Borsamızdan 
kayıt belgesi alarak bu imkânlardan faydalanabilece-
klerdir. Ziraat Bankası ile yaptığımız protokol 
anlaşmasının üyelerimize hayırlı olmasını 
diliyorum." dedi.
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 Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir 
Hastaoğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Sivas İl 
Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Bektaş 
Arslan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette 
Başkan Abdulkadir Hastaoğlu, Jandarmanın başarılı 
çalışmaları sayesinde Sivas ve İlçelerinde Borsa 
üyelerinin güven içerisinde ticari hayatlarını 
sürdürdüklerini dile getirdi. 
 Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir 
Hastaoğlu ile birlikte Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet 
Terzioğlu ve Hilmi Gül’ün de katıldığı ziyarette Sivas 
İl Jandarma Alay Komutanlığına atanan Albay 
Bektaş Arslan’a hayırlı olsun dileklerinde bulunuldu.
Samimi bir havada gerçekleşen ziyarette Borsanın 
faaliyetlerinden ve Sivas’ın ülke ekonomisindeki 
öneminden bahseden Başkan Abdulkadir Hastaoğlu; 
Sivaslı İş Adamları olarak ilimiz merkez ve İlçeler-
inde asayişi sağlayan Jandarmanın özverili ve 
başarılı çalışmalar yürütmesinden dolayı Tüccar ve 
Esnafın güven duygusu içinde çalıştıklarını dile 
getirdi. Başkan Hastaoğlu, Sivas Ticaret Borsası 
olarak hayvan hırsızlığı, sahte para ve dolandırıcılık 
konularında yapılacak olan bilgilendirme çalışma-
larına destek vereceklerini belirterek Jandarma 
Teşkilatı’nın yanında olduklarını söyledi.
Borsa yöneticileri tarafından gerçekleştirilen ziyaret-
ten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Jandarma 

Alay Komutanı Albay Bektaş Arslan, Asayiş ve 
güvenlik anlamında Sivas’ta 17 ilçe ve 1238 Köye 
hizmet verdiklerini belirtti. 
 Jandarma Alay Komutanı Arslan yaptığı 
açıklamada; “ Bingöl, Muş ve Kütahya’da Alay 
Komutanı olarak görev yaptım. Sivas Alay Komutanı 
olarak dördüncü görev yerim. Sivas yüzölçümünün 
yüzde 94’ü Jandarma sorumluluk bölgesi içerisinde 
bulunmaktadır. Sivas vatanını milletini seven, milli 
duyguları yüksek bir şehir. Bizde Jandarma Teşkilatı 
olarak huzur ve güven ortamının devamını sağlam-
ak amacıyla 24 saat görevimizin başındayız. Sivas’ta 
2016 yılında Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi 
Sistemi (JEMUS) kurulumuna başlayacağız. Türki-
ye’nin ilk ve en büyük kamu güvenliği haberleşme 
sistemi olan ve kriptolu telsiz muhaberesinin yanı 
sıra araç takip sistemi, plâka tanıma sistemi, T.C. 
kimlik numarası ile şahıs sorgulama ve plâka numar-
ası ile araç sorgulama uygulamalarına sahip olan 
Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi 
(JEMUS) ile kentte şüpheli araç ve kişilerin yakalan-
maları sağlanırken, sistemin bünyesinde 
barındırdığı özellikler sayesinde doğal afetlerde 
karşılaşılabilecek iletişim ve kurtarma faaliyetlerine 
de büyük katkı sunacaktır. JEMUS’un Sivas’ta kurul-
ması ile Jandarma ve Polis MOBESE Sistemi tam 
entegre haline gelmiş olacaktır” dedi.

STB YÖNETİMİ İL JANDARMA KOMUTANI BEKTAŞ ARSLAN’I
ZİYARET ETTİ.
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SİVAS TİCARET BORSASI'NIN
İLÇE ZİYARETLERİ

 Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir 

Hastaoğlu,Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile 

birlikte Altınyayla, Gürün, Kangal, Ulaş, Suşehri, 

Zara, Hafik, Şarkışla ve Gemerek ilçesindeki üyeler-

ini ziyaret etti.

 Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hastaoğlu, 

yaptığı açıklamada, 2015 yılsonu dolayısıyla, 

borsaya üye olan esnaf ve tüccarları ziyaret etmek 

amacıyla ilçe gezilerini başlattıklarını belirtti. 

Başkan Hastaoğlu; “Altınyayla, Gürün, Kangal, 

Ulaş, Suşehri, Zara, Hafik, Şarkışla ve Gemerek 

ilçesindeki esnafları ziyaret ederek onlarla fikir 

alışverişinde bulunduk. Her yılsonunda Yönetim 

Kurulu ve Meclis Üyelerimizle birlikte ilçelerim-

izdeki Ticaret Borsası'na üye olan esnaflarımızı 

ziyaret ediyoruz. Bu vesileyle anket düzenliyoruz, 

üyelerimizin sorunlarını dinliyor ve görüşlerini 

alıyoruz. İlçelerimizde gıda, tarım ve hayvancılık 

sektöründe iddialı firmalarımız bulunmaktadır" 

ifadelerini kullandı. 
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 Şarkışla Kaymakamlığı, Şarkışla Belediyesi, 
Zara Belediyesi, Gürün, Şarkışla ve Suşehri İşadam-
ları Derneği’ni de ziyaret eden Hastaoğlu, Şarkışla 
Kaymakamı Akif Pektaş, Şarkışla Belediye Başkanı 
Ahmet Turgay Oğuz, Zara Belediye Başkanı Seyit 
Ahmet Pala, Gürün İşadamları Derneği Başkanı Ali 
Rıza Demirsoy Şarkışla İşadamları Derneği Başkanı 
Osman Aydın ve Suşehri İşadamları Derneği Başkanı 
İlyas Koçali ile bir süre sohbet etti. 
 Ziyarete, Sivas Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
İhsan Aksoy, Yönetim Kurulu Üyeleri Tarık Günhan, 
Ahmet Terzioğlu ve Fahrettin Koçak, Meclis Üyeleri 
Yusuf Kasap, Şükrü Aver ve Buluthan Yarış'ın da 
eşlik ettiği bildirildi.



SİVAS TİCARET BORSASI
YÖNETİCİLERİ ÜYELERİNİ
ZİYARET ETTİ
 Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir 
Hastaoğlu, Meclis Başkanı İhsan Aksoy, Yönetim 
Kurulu ve Meclis Üyeleri ile birlikte Altınyayla, 
Gürün, Suşehri, Zara, Hafik, Şarkışla, Yıldızeli, 
Gemerek, Kangal ve Ulaş ilçesindeki üyelerini 
ziyaretlerinin ardından Sivas merkezinde bulunan 
üyelerini de ziyaret etti.
 Sivas Ticaret Borsası yöneticilerinden 
oluşan heyet Toptancılar Sitesi, Toptancılar Sebze 
Hali, Yeni Buğday Pazarı, Organize Sanayi Bölgesi 
ve Şehir Merkezinde bulunan diğer üyeleri ziyaret 
etti. Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hastaoğlu, 
yaptığı açıklamada, 2015 yılsonu olması itibariyle 
Borsa Meclis Üyeleri ile birlikte ilçelerde ve 
merkezde bulunan borsaya kayıtlı olan üyelere, 
esnaf ve tüccarlarlara ziyaretlerde bulunduklarını 
belirtti. Başkan Hastaoğlu; “Altınyayla, Gürün, 
Suşehri, Zara, Hafik, Şarkışla, Yıldızeli, Gemerek, 
Kangal ve Ulaş ilçesindeki üyelerimiz ile Sivas 
merkez de bulunan üyelerimizi de ziyaret ederek 
onlarla fikir alışverişinde bulunduk. Ziyaretimiz 
esnasında üyelerimizin sorunlarını dinleyerek 
istek ve önerilerini aldık. Her yılsonu itibariyle 
düzenli olarak Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeler-
imizle birlikte Borsamıza kayıtlı olan tüm üyeler-
imizi ziyaret ediyoruz. Bu vesileyle anket düzenli-
yoruz, üyelerimizin sorunlarını dinliyor ve 
görüşlerini alıyoruz. Borsamızın yapmış olduğu 
çalışmalar hakkında üyelerimizi bilgilendiriyoruz" 
ifadelerini kullandı. 
 Üye ziyaretlerine, Sivas Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Üyeleri Hilmi Gül, Tarık Günhan, 
Ahmet Terzioğlu, Fahrettin Koçak, Meclis Üyeleri 
Yusuf Kasap, Şükrü Aver, Mesut Emeç, Ertuğrul 
Günaltay, Erdal Arslan, Buluthan Yarış'ın da eşlik 
ettiği bildirildi. 
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 Sivas’taki Sivil Toplum Kurulu Başkanlarının 
katılımıyla oluşturulan Başkanlar Kurulu, Milli 
Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ı Ankara’da ziyaret 
etti.
 Sivas Milletvekilleri Hilmi Bilgin, Selim 
Dursun ve Habib Soluk’un da katıldığı ziyarette 
Başkanlar Kurulu adına konuşan Osman Yıldırım, 
“Yeni dönemin Bakanımıza ve Milletvekillerimize 
hayırlı olmasını diliyor, başarılar temenni ediyoruz” 
dedi. Yıldırım, “Sizleri bakan olarak görmek bizleri 
mutlu ediyor. Bakanlığınız ve Meclis Başkanlığınız 
sürerince Sivas’a yaptığınız hizmetler ve ilimizi en 
iyi şekilde temsil ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. 
Önümüzdeki 4 yıl seçimsiz bir dönem var. İş dünyası 
olarak bu fırsatı çok iyi değerlendirmek istiyoruz. 
Sizlerle işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. 
Bizler Sivas’ta çalışıp, birlikte hareket ederek, 
tespitlerimizi ortak belirleyeceğiz. Sizlere de bu 
konuları getirdiğimizde bugüne kadar olduğu gibi el 
birliğiyle çalışacağımıza inanıyoruz. Ortak bir 
amacımız var; Sivas’ımızı elbirliğiyle daha iyi yerlere 
getirmek. Birlikteliğimizin rahmetini almak 
istiyoruz. Yeni yılda da  hedefler ortaya koyarak, 
çalışmalara devam edeceğimiz. Başkanlar Kurulu 
olarak, görevinizin hayırlı uğurlu olmasını 
diliyorum. Yolunuz açık olsun” dedi.
 Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ise 
ziyaretten duyduğunu memnuniyeti dile getirerek, 

“Ankara’ya Sivas gelmiş gibi oldu.  Hepinizden Allah 
razı olsun,  bu kış gününde içimizi ısıttınız "dedi.
“Biriz, beraberiz, kardeşiz” diyen Yılmaz, “Başkanlar 
Kurulunda bu gönül birlikteliğini gördüm. Son 
seçimde Sivaslı hemşehrilerimiz çok büyük destek 
verdi. Aldığımız oy %75 ama Sivaslının %99 mutlu. 
Türkiye’de ve Sivas’ta istikrar var. Pamuk ipliğine 
bağlı hükümetlerle bu iş götürülemezdi. Ülke dışın-
da yaşanan olaylar hepimizin gözü önünde oluyor. 
Türkiye'nin de güçlü olması gerekiyor, gücümüzde 
birliğimizden geçiyor” diye konuştu.
Türkiye’nin dünyada en hızlı büyüyen ülkeler 
adasında yer aldığına dikkat çeken Bakan Yılmaz, 
“Bu Türkiye’nin temel taşlarının sağlam olduğunu 
gösteriyor. Ancak bu coğrafyada güçlü bir Türkiye 
istemiyorlar. İstiyorlar ki kendi iç problemleriyle 
uğraşın da dışarıyla uğraşamasın. Bu coğrafyada 
yönlendirici aktör olmasın istiyorlar. Bizim başımıza 
farklı problemler çıkartmaya çalışıyorlar. Biz bunları 
yeneriz. Bunun şartı birlik, beraber olmazımız. Ortak 
şartımızı artırmalıyız. İnanarak söylüyorum Türki-
ye’nin bugünkü durumu dünden çok çok daha iyi” 
dedi.
 Ziyaret anısına Sivas Başkanlar Kurulu adına 
STSO Başkanı Osman Yıldırım, Bakan İsmet Yılmaz'a 
Divriği Ulu Cami’nin kapısının işlenmiş olduğu 
tablo, Milletvekillerine Hayat Ağacı hediye etti.

BAŞKANLAR KURULUNDAN BAKAN YILMAZ’A ZİYARET



 Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir 
Hastaoğlu’nunda yer aldığı Başkanlar Kurulu, 2015 
yılını değerlendirmek ve yeni yılda yeni hedefler belir-
lemek amacıyla bir araya geldi. Başkanlar Kurulu 
adına açıklama yapan TSO. Başkan Osman Yıldırım, 
“Amacımız göçü önlenmiş, yaşanabilir, rekabet edile-
bilir, yatırım yapılabilir bir şehir oluşturmak” dedi.
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Sivas’taki 
38 Sivil Toplum Kuruluşu Başkanının katılımıyla 
oluşturulan Başkanlar Kurulu, yılın ilk toplantısını 
gerçekleştirdi. STSO Başkanı Osman Yıldırım, 
toplantıda 2015 yılında belirlenen Genel ve Yerel 
Projelerin durumu hakkında bilgiler verdi.
Yıldırım, “İki başlık altında tespit ettiğimiz yol harita-
mız, bizleri hedeflerimize taşıyacaktır. Sivas’ta 
gerçekleşmeye başlayan projelerin ana temasını da 
kurulumuz belirlemiştir. 10 yıl önce gündeme 
taşıdığımız konuların bugün gerçekleştiğini görmek-
ten mutluyuz. Sivas için el ele verip çalışmaya devam 
edeceğiz” dedi.
 “Yaşadığımız bu coğrafyada mutlu yaşamak 
istiyorsak, bir araya gelip şehrimizle ilgili görüş ve 
önerilerimizi söylememiz lazım” diyen Yıldırım, 
hedeflerinin gelecek nesillere güzel bir Sivas bırakmak 
olduğunu açıkladı ve ekledi: “38 sivil toplum kuruluşu 
olarak, farklı görüş ve düşüncede insanlarız. Ortak 
noktamız ülkemiz ve Sivas olunca bir yumruk gibi bir 
ve beraber oluyoruz.”
 Başkan Osman Yıldırım, şu şekilde konuştu: 
Yaşanabilir, yatırım yapılabilir, göçü önlemiş ve her 
açıdan gelişmiş bir Sivas hedefimize ulaşmamız için 
15 genel ve 28 yerel olmak üzere 43 konu tespit etmiş-

tik. Bu konuları yakından takip ediyoruz.
Lojistik Köy için 4 Şubat da teklifler alınmaya başlan-
acak. İkinci OSB konusunda Sanayi Bakanlığında bekl-
ediğimiz tahsisler yapıldı. Her parselden tren yolu 
geçecek şekilde bu yıl yatırımcılarımıza yer tahsis 
etmeye başlayacağız.
Yıldız Dağı’nın kış turizmine kazandırılması için yıllar 
önce önerimiz olmuştu. Bu konuyu gündemde 
tutarak, bugün gerçekleştirilmesini sağladık. 
Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Yol ve oteller 
yapıldığında Sivas, Yıldız Dağı’ndan daha fazla faydal-
anacak. Termal kaplıcalar ile birlikte bu bölge cazibe 
merkezine dönüşecek.
 TÜDEMSAŞ’ın gelişmesi için yeni bir alana 
taşınması lazım. Şehircilik anlamında tren yolunun 
taşınmadığı müddetçe şehir merkezinin gelişmeye-
ceğine inanıyorum. Bunun için de en uygun yer 2. 
OSB alanı. Yeni yatırımlar ile ürün çeşitliliğini artır-
ması gerekiyor. Bu fabrika hakkında herkes gibi benim 
de kaygılarım var. Yarın özelleştirme olduğu zaman 
satın alan kişi değerlendirir. Sivas’a bir şey kalmaz. 
Rantı Sivas halkı yesin. Teklifimiz çok açık: Fabrikanın 
arazisini belediyemize devretsinler. Belediye de 
karşılığında yeni bir fabrika yapsın ve eski yeri şehre 
kazandırsın. Biz bu konuya sürekli gündeme getirerek, 
fabrikanın çalışarak, kapasite artırmasına katkı 
sağladık.
Başkanlar Kurulu Üyelerinin önerdiği maddeler 
doğrultusunda 2016 yılı Genel ve Yerel Projeleri belir-
lenecek. Bu maddeler ile ilgili olarak Başkanlar Kurulu 
içinden komiteler belirlenerek, konuların takipçisi 
olunacak.

BAŞKANLAR KURULUNDAN BAKAN YILMAZ’A ZİYARET
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 Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir 

Hastaoğlu, Başkan Yardımcısı Hilmi Gül ile birlikte 

Sivas İl Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan’ı makamın-

da ziyaret ederek PKK’lı hainler tarafından şehit 

edilen Polis’ler için taziye ziyaretinde bulundu.

 Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir 

Hastaoğlu, Sivas İl Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan’ı 

ziyaret ederek, Diyarbakır’da terör örgütü PKK’nın 

haince gerçekleştirdiği bombalı saldırılarda şehit olan 

Özel Harekat Polisleri Kenan Ardıç ve Nuri Yazanel 

için taziyede bulundu. Başkan Hastaoğlu, son 

günlerde ülke genelinde yaşanan terör olaylarını 

kınadığını belirterek; “Hunharca, adice ve kalleşçe 

gerçekleştirilen saldırılarda gelen şehit haberleri 

bizleri derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Milletçe 

birliğimizi ve bütünlüğümüzü hedef alan terör 

saldırıları milletimiz arasında yüzyıllardır devam eden 

kardeşlik bağlarını bozamayacaktır. Bu tür saldırıların 

failleri elbette devletimiz tarafından tespit edilecek, 

hem milletimizin vicdanında hem de hukuk sistem-

imiz içerisinde hak ettikleri karşılığı göreceklerdir. 

Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin 

değerli aileleri ve Emniyet Teşkilatı mensuplarımıza 

başsağlığı ve sabırlar diliyorum” dedi.

 Ziyaretten ve taziyeden dolayı Başkan 

Hastaoğlu’na teşekkür eden İl Emniyet Müdürü 

Turgay Çalışkan, “Malumunuz son dönemlerde terör 

olayları arttı. Şehitlerimiz var. Milletimizin başı sağ 

olsun. Şehitler hepimizin şehidi. İnşallah bu tür acı 

olayları bir daha yaşamayız. Şehitlik mertebesi bizler 

için şereflerin en büyüğüdür. Meslektaşlarım ve ben, 

her zaman bu bilinçle görev yapmaktayız. Bu zorlu 

günlerde milletçe bize düşen vazife, birlik-beraberlik 

içinde ve barış ortamında terörün her türlüsünün 

karşısında olmak ve ülkemizin bütünlüğüne sahip 

çıkmaktır” dedi.

BORSA’DAN SİVAS İL EMNİYET MÜDÜRÜNE
TAZİYE ZİYARETİ
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 Melikgazi ilçesi Köşk Caddesinde yapılan 
açılışa, Vali Orhan Düzgün, Melikgazi Kaymakamı 
Erkaya Yırık, Marka Alışveriş Merkezleri Yönetim 
Kurulu Başkanı Halis Kaplan, Sivas Ticaret Borsası 
Başkanı Abdülkadir Hastaoğlu, Kayseri Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, Sivas Gıda 
Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Musa Kale-
bayır, Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi 
Hilmi Gül, Sivaslı İşadamları ve çok sayıda vatandaş 
katıldı. 
 Açılışta konuşan Marka Alışveriş Merkezleri 
Yönetim Kurulu Başkanı Halis Kaplan, “Marka 
Alışveriş Merkezi Anadolu’dan aldığı bayrağı inşallah 
sizlerden aldığı güçle Kayseri’de dalgalandırmaya 
devam ediyoruz. Şuanda yaklaşık 2 bin çalışanımızla  
45’inci mağazamızla 8 sektörde sizlere hizmet etmeye 
devam ediyoruz. Kayseri’de kısa zamanda 3’üncü 
şubemizi açıyoruz. Kayseri halkı her şeyin en güzeline 
layık. Bizde marka ailesi olarak Kayseri’nin bize açtığı 

kucağa layık olmaya çalışacağımıza söz veriyorum” 
diye konuştu.
Vali Orhan Düzgün ise “Tabii biz Kayseri, Sivas ve 
Yozgat illeri olarak kalkınma ajansının oluşturduğu 
bir bölgeyiz. Dolayısıyla bu iller arasındaki işbirliğinin 
artması, ekonomiye katkı sağlaması her iki il arasında 
diğer illerimizle beraber diyalogun artmasının da 
bölge ekonomisine katkı sağlayacağını düşünüyorum. 
Tabi bu tür işyerleri açıldıkça aynı tarz işyerleri 
arasındaki pozitif rekabette artacak. Bundan tüketicil-
erimiz karlı çıkacak. Daha kaliteli ürünleri daha 
ekonomik fiyata almak bakımından her yeni açılan 
işyerinin ben piyasaya olumlu katkı koyacağını 
düşünüyorum” şeklinde konuştu.
 Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdülkadir 
Hastaoğlu da, açılışı yapılan Marka Alışveriş Merkez-
inin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
Yapılan konuşmaların ardından Marka Alışveriş 
Merkezinin açılışı yapıldı.

MARKA ALIŞVERİŞ MERKEZİ 45’İNCİ 
MAĞAZASINI KAYSERİ’DE AÇTI
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 Akreditasyon çalışmaları kapsamında 

Borsamızın 2016 yılı ilk personel toplantısı yapıldı. 

Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir HASTAOĞLU 

başkanlığında toplanan Borsamız Personelleri 2016 

yılı İş Planı ve Faaliyet Takvimi, personel birim kalite 

hedefleri, Borsamız Akreditasyon denetiminin değer-

lendirilmesi, şikâyet ve önerilerin alınması gibi konu-

lar görüşüldü.

 Düzenlenen toplantıda açıklama yapan Yöne-

tim Kurulu Başkanı Abdulkadir HASTAOĞLU şunları 

ifade etti; Borsamız 2015 yılını ve Akreditasyon Dene-

timini başarılı bir şekilde geçirmiştir. 2016 yılında ise 

Borsamız hizmet kalitesinden ödün vermeden Yöne-

tim Kurulu ve Personelleriyle birlikte hizmetlerini 

arttırarak çalışmalarına devam edecektir. İnşallah 3 

Şubat Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği tarafından Ankara’da düzenlenecek olan Akred-

itasyon Sertifika Töreni’nde belgemizi alacağız. 

Borsamızın Akredite olmasında ve hizmetlerinin 

gerçekleşmesinde emeği geçen tüm yöneticilerimize 

ve personelimize teşekkür ederim” dedi.

BORSAMIZIN 2016 YILI İLK PERSONEL
TOPLANTISI YAPILDI
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 Başta Sivas’ın sorunları olmak üzere farklı 
konularda bir araya gelen ve Sivas Ticaret Borsası 
Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’nunda yer aldığı 
Başkanlar Kurulu, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm 
Merkezi’nde incelemelerde bulundu. 
 Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih 
Ayhan’ın misafiri olarak Yıldız Dağı Kış Sporları 
Turizm Merkezine giden Başkanlar Kurulu, burada 
yapılan yatırımları yerinde görme imkânı buldu.
İl Özel İdare Genel Sekreteri Salih Ayhan tarafından 
kayak merkezinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi 
verildikten sonra, otelde düzenlenen programla 
başkanlar kuruluna bu güne kadar yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi verildi.
 Bölgeye yapılan yatırımlarda öncülük eden ve 
bu yatırımın yapılmasında büyük katkısı olan İl Özel 
İdare Genel Sekreteri Salih Ayhan, yatırımların devam 
edeceğini söyledi.
 Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezinde devlet 
yatırımlarının yanı sıra özel teşebbüsünde yatırım 
yapacağını vurgulayan Ayhan, “ Turizm merkezi-

mizde otelimiz, kafeteryalarımız, meteoroloji 
istasyonumuz, karakol binamız hizmete açılmış 
durumdadır. İdari binamızda ise çalışmalar son 
aşamaya gelmiştir. Bağlantı yollarında çalışmalar 
devam ediyor. Özel sektörümüz ve üniversitemiz de 
buraya yatırımlar yaparak merkezin daha da cazip 
hale gelmesi sağlanacaktır. Kış aylarında olduğu gibi 
yaz döneminde de turizm merkezine ziyaretçi çekmek 
amacıyla proje çalışmaları yürütüyoruz. Yapılacak 
yatırımlarla birlikte inşallah Türkiye genelinde bulu-
nan kayak merkezleri arasında ilk 5’de yer almak 
istiyoruz. Bunun için da çalışmalarımız yoğun bir 
şekilde devam ediyor.”diye konuştu.
 İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan , 
‘Sivas’ın Yıldızları Parlıyor’ projesi kapsamında 500 
öğrencinin de kayak eğitimi alması için çalışmalar 
yapıldığını ve yeni sporcuların yetiştirileceğini dile 
getirdi. Görüş ve önerilere de her zaman açık olduk-
larını kaydeden Ayhan, Başkanlar Kurulu üyelerinin 
görüş ve düşüncelerinin de önemine dikkat çekti.

BAŞKANLAR KURULU YILDIZ DAĞINDA
İNCELEMELERDE BULUNDU
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 Metropol Marketler Zinciri konsept mağazası 
ve Kaptanlar Alış Veriş Merkezi il protokolü ve yoğun 
katılım ile açıldı. Açılışta yaklaşık 150 kilo et döner ile 
çeşitli hediyeler dağıtıldı
“Sivas için Metropol vakti” sloganı ile yola çıkan ve 
açtığı alış veriş merkezleri ile Sivaslının yediden 
yetmişe beğenisini kazanan Metropol, şubelerine bir 
yenisini daha ekleyerek Kaptan AVM ve 41. şubesini 
açtı.
Sivas Valisi Alim Barut, Belediye Başkan Yardımcıları, 
Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Sivas Emni-
yet Müdürü Turgay Çalışkan, İl Müftüsü Recep Şükrü 
Balkan, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir 
Hastaoğlu, Sivas Ticaret Borsası Meclis Başkanı İhsan 
Aksoy, SESOB Başkanı Beşir Köksal, Ziraat Odası 
Başkanı Hacı Çetindağ, il protokolü, davetliler, 
toptancı esnaf ve firma temsilcilerinin katıldığı açılış 
töreni görkemli geçti.
Mehter takımından Konser.
Açılış öncesi Sivas Belediyesi mehter takımı kısa bir 
konser verdi. Gerçekleştirilen bu konser vatandaşlar 
tarafından büyük beğeni toplarken, vatandaşlar bu 

anı telefonlarıyla ölümsüzleştirdiler.
Açılışta Döner ve Hediyeler Dağıtıldı.
Metropol konsept mağazası kaptanlar alış veriş merke-
zi açılışında market önünde döner dağıtıldı. Yaklaşık 
150 kilo ağırlığında kurulan et döner için vatandaşlar 
uzun kuyruklar oluşturdu. Dağıtılan döner kısa 
zamanda tükendi. Diğer yandan da açılışa gelen 
vatandaşlar için markette çeşitli hediyeler ve ikramlar 
verildi.
Açılışa Özel İndirim.
Metropol alış veriş merkezleri, Kaptanlar Avm’nin 
açılışına özel markette büyük indirimler yaptı. Birçok 
üründe indirim yapan Metropol marketlerine 
vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Öte yandan kasalarda 
ise uzun kuyruklar oluştuğu gözlemlendi.
“Her Şey Sivas İçin”
Açılış öncesi kısa bir konuşma yapan Kaptanlar Grup 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Kaptan, 
açışını yapılan 41. şubelerinin hayırlı olmasını diley-
erek, her şeyin Sivas için olduğunu belirtti. Kaptan, 
ilerleyen zamanlarda birçok mağazanın açılışını daha 
gerçekleştireceklerini ifade etti.

METROPOL KONSEPT  MAĞAZASI AÇILIŞINA
YOĞUN KATILIM
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BAŞKAN HASTAOĞLU, TKDK SİVAS İL KOORDİNATÖRÜ
GENÇ’İ ZİYARET ETTİ

 TOBB Vergi Komisyonu Başkanı ve Sivas 
Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı 
Abdulkadir Hastaoğlu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu (TKDK) Sivas İl Koordinatörü 
Muhammed Ali Genç’e hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu. 
 Başkan Hastaoğlu, TKDK Sivas İl Koordi-
natörü Genç’i makamında ziyaret etti. Ziyarette 
Sivas’ta geçmiş dönem TKDK destekleri ve 
önümüzdeki dönemde ilimize daha fazla ve farklı 
konularda yatırımların nasıl yapılabileceği konu-
larında fikir alışverişinde bulunuldu.
 Sivas’ın kalkınması noktasında TKDK hibe-
lerinin bulunmaz bir fırsat olduğunu ifade eden STB 
Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu; “ Sivas proje ve hibe 
kullanımında ilk 3 il içerisine girerek büyük başarı 
yakalamıştır. TKDK Sivas İl Koordinatörlüğü vermiş 
olduğu hibe ve desteklerle ilimizde tarım, 
hayvancılık, sanayi ve ticaret alanında modern, 
kaliteli işletmelerin kurulmasını sağlamış ve bu 
desteklerle faaliyete geçen işletmeler Sivas ekono-
misine büyük katkı sağlamıştır. Böyle önemli bir 
kuruma genç ve deneyimli olan Sivaslı hemşerimiz 
Muhammed Ali Genç kardeşimizin atanmış olması 
bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. İl Koordi-
natörümüze yeni görevinin hayırlı olmasını temen-
ni ediyor, başarılı çalışmalarının devamını 
diliyorum” dedi.
 Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren TKDK İl Koordinatörü Genç, 2011 yılından 

bugüne kadar il koordinatörlüğü olarak yapmış 
oldukları yatırımlara değinerek; “2011 yılından 
itibaren uyguladığımız hibe programı ile Sivas’ta 572 
yatırımcımızla sözleşme imzaladık. Bu 572 projenin, 
yatırım tutarı 213 milyon liradır. Bu 213 milyon 
liranın, 81 milyon lirası yatırımcılara hibe olarak 
verilmiştir. Ayrıca 15. başvuru çağrı kapsamında 
incelemesi tamamlanan, sözleşme işlemleri devam 
eden 25 projemiz bulunmakta olup, bu 25 projenin 
toplam yatırım tutarı ise 70 milyon TL dir. Sivas 42 il 
içerisinde, hem proje uygulatmada, hem de hibe 
kullandırmada, ilk 3 il içerisinde yer almıştır. Biz bu 
başarıyı Sivil Toplum Kuruluşları ve Resmi Kurum-
larımızla yapmış olduğumuz ortak çalışmalara 
borçluyuz. Sivas Ticaret Borsası olarak kurumumuza 
vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkür 
ediyorum” dedi.
 2020 yılına kadar uygulanacak olan IPARD 2 
Programının ilk çağrısına çıktıklarını belirten İl 
Koordinatörü Genç; “18 Aralık’ta çıkılan çağrı ilanı 
ile IPARD 2 programı olarak adlandırdığımız, yeni 
bir döneme başlıyoruz. Hedefimiz, 2020 yılına kadar 
sürecek bu yeni dönem ile Sivas’ta daha kaliteli, 
daha modern, daha fazla istihdam sağlayan, 
sürdürülebilir projeleri hayata geçirmektir. Kurum 
olarak amacımız IPARD 2 Programı kapsamında 42 il 
içerisinde fonların kullanımı açısından, yeniden ilk 
üç il arasında yer almaktadır, bu hedefe ulaşmak için 
Borsamızın desteklerinin devam etmesini bekli-
yoruz.” ifadelerini kullandı.
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MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ALTINSOY BORSAYI
ZİYARET ETTİ

 Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altın-

soy, Sivas Ticaret Borsası’nı (STB) ziyaret etti. Sivas 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir 

Hastaoğlu ile bir araya gelen Altınsoy, Sivas Ticaret 

Borsası’nın faaliyetleri ve çalışmaları hakkında 

bilgiler aldı.

 Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altın-

soy, iş dünyasının önemine dikkat çekerek “Sizin 

varlığınız bizler için çok önemli. Sizler üretiyor, 

katma değer ve istihdam sağlıyorsunuz. Vergi 

ödüyorsunuz. Ekonomik kalkınmanın temel 

yapıtaşını teşkil ediyorsunuz. Bizler de sizlerin 

ihtiyaç duyduğu işgücünün yetiştirilmesi için, 

eğitim kalitemizin ve grafiğimizin daha yukarılara 

çıkabilmesi için elimizden gelen tüm çabayı sarf 

edeceğiz. İlimize faydalı uğraşlar ve hizmetler suna-

bilmeyi amaçlıyoruz. Kurumunuz tarafından 

eğitime yapmış olduğunuz desteklerden dolayı 

sizlere teşekkür ediyorum.” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy’un ziyaret-

lerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren 

Başkan Hastaoğlu; “Faaliyet alanlarımız her ne kadar 

farklı olsa da, hepimiz ortak bir amaç için, Sivas’ın 

geleceği için çalışıyoruz. Sizlerin bu önemli göreve 

getirilmiş olmanızı büyük bir memnuniyetle 

karşıladık. Son derece isabetli bir atama yapılmış 

durumda. Allah utandırmasın. İlimizin eğitim 

çıtasının daha da yükseltilmesi için sizlerin önder-

liğinde yapılacak çalışma ve projelerin önemi büyük. 

Sivas Ticaret Borsası olarak her yıl Milli Eğitim 

Müdürlüğümüz, Gıda Bankası,  Sosyal Yardımlaşma 

ve Dayanışma Vakfı vasıtası ile eğitime destek 

vermekteyiz. Ben nazik ziyaretinizden dolayı teşek-

kür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.” 

ifadelerinde bulundu.
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TOBB AKREDİTASYON BELGE TÖRENİ
 Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdülkadir 
Hastaoğlu, Meclis Başkanı İhsan Aksoy ve Akredita-
syonu izleme Kurulu Üyeleri  Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Konferans Salonu’nda Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi ve TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile düzenlenen 11 
Dönem Akreditasyon Belge Töreni’ne katıldı.
 11. Dönem Akreditasyon Sertifika 
Töreni'nde konuşan TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, sertifika alan oda ve borsaların 
sayısının 224'e yükseldiğini ve bununla iftihar 
ettiklerini söyledi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 
dünya genelinde ekonomik sıkıntıların devam 
ettiğine işaret ederek, ekonomiye ilişkin değerlendir-
melerde bulundu.
 Başkan Hisarcıklıoğlu, sertifika alan oda ve 
borsaların sayısının 233'e yükseldiğini ve bununla 
iftihar ettiğini dile getirerek, "Bugün 5 yıldızlı olan 
oda ve borsalarımız, hizmet kalitesi anlamında, 
Londra'daki, Paris'teki, Berlin'deki oda ve borsalar 

seviyesine ulaşmış durumda. Onlar üyelerine hangi 
standartta hizmet veriyorsa, bu oda ve borsalarımız 
da minimum aynı seviyede hizmet veriyorlar. TOBB 
ailesi içindeki 365 oda ve borsanın 233'ü dünya stan-
dartları üstünde hizmet verdiklerinin en somut 
belgesi bu" şeklinde konuştu.
 Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Abdulkadir Hastaoğlu, 2014 yılı Kasım ayında 
çıkılan akreditasyon yolculuğunu başarı ile tamam-
layarak B sınıfı Akredite Borsa olmanın mutluluğunu 
yaşadıklarını ifade ederek, “Çıktığımız bu yolda 
böyle güzel bir sonucu almış olmanın gururunu 
yaşıyoruz. Bu süreçte gerek yönetim, meclis ve 
personelimizle birlik içerisinde çalıştık. Yol harita-
mızı hep birlikte hazırladık. Bugün bu sonucu 
almamızda da herkesin büyük payı var. Emeği geçen 
Meclis Üyesi, Genel Sekreter ve borsa personeli 
arkadaşlarımıza teşekkür ediyor; sonucun Sivas’a ve 
Borsamıza hayırlı olmasını diliyorum.” açıklamasın-
da bulundu.
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YILDIZ DAĞI KIŞ SPORLARI TURİZM MERKEZİ’NİN
RESMİ AÇILIŞI YAPILDI.

 Sivas’ın kuzeyinde bulunan ve merkeze 58 
kilometre mesafede olan 2 bin 552 metre rakımlı 
Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nin açılış 
töreni Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas 
Valisi Alim Barut, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, 
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, 
Meclis Başkanı İhsan Aksoy, Sivas Milletvekilleri, İl 
Protokolü ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerinin 
katılımı ile gerçekleştirildi.
 Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merke-
zi'nin açılış törenine katılan Bakan Yılmaz yaptığı 
konuşmada, merkezin Sivas'a 58 kilometre uzaklıkta 
ve 2 bin 500 metre rakımda olduğunu söyledi.
Çeşitli kültür zenginlikleri olan Sivas'ın bir değer 
kazandığını ifade eden Yılmaz, "Sivas kültür turizmi 
için bir markadır. Sağlık turizmi için de potansiyel 
vardır. Kangal Balıklı Kaplıca'yı sağlık turizmi olarak 
değerlendirmek lazım. Termal turizmde de imkanları 
var. Sıcak Çermik ile bu merkez arasındaki mesafeyi 
ve havaalanı bağlantısını da önümüzdeki dönemde 
gerçekleştirdiğimizde, aynı gün hem termal turizm-
den hem de kış turizminden yararlanabilmek 
mümkün olacak" diye konuştu.
 Yılmaz, bu tesisin Sivas'ın kalkınmasında tek 
başına yeterli olabilecek öneme sahip olduğuna 
işaret ederek, şunları kaydetti:
"Devlet üzerine düşeni gereği gibi yaptı. Bundan 
sonra iş Sivaslı hemşehrilerimize düşüyor. Buranın 
tanıtımını yapacağız. Buradaki hizmeti en üst 
seviyede kaliteli olarak vereceğiz ve önümüzdeki 
dönemde yılda 500 öğrencimizi kayakçı olarak 
yetiştireceğiz. 10 yılda 5 bin öğrenci yapar. Bunların 
içerisinde inşallah Türkiye'yi yurt içinde ve yurt 
dışında temsil eden sporcularımız çıkacaktır."
Bu eserin ortaya çıkmasında çok sayıda kurumun 
katkısının olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Yıldız Dağı 

ile Sivas'ın yıldızı parlıyor. Sivas'ın geleceğinden 
umutluyuz. Şunu inanarak söyledik, 'Sivas'ın da 
Türkiye'nin de bugünü dünden her bakımdan daha 
iyi oldu'. İnşallah bir ve beraber olursak Sivas'ın da 
Türkiye'nin de yarını bugünden daha iyi olacaktır. 
Bundan hiç şüphem yoktur" ifadesini kullandı.
- "Buranın getireceği iktisadi dinamizm Sivas'a farklı 
bir boyut katacaktır"
 Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol 
Yarar ise kayak sporunun dünyada iktisadi gelişmeyi 
ve bölgesel kalkınmayı sağlayan tek spor olduğunu 
söyledi.
 Bu yatırımın Sivas'ın kalkınması için önemli 
olduğunu dile getiren Yarar, "Buranın getireceği 
iktisadi dinamizm Sivas'a farklı bir boyut katacaktır. 
Bizim Kayak Federasyonu olarak bir olimpik 
hedefimiz var. 2026 olimpiyatlarını Türkiye'ye 
almak, olimpiyat şampiyonları yetiştirmek, başta 
kayak olmak üzere Türkiye'de az tanınan kış spor-
larını geliştirmeyi çok büyük bir hedef edindik. Bu 
güzel yatırım Türkiye'nin büyük ve olimpik hedefleri 
doğrultusunda önemi bir mihenk taşı olacaktır" 
açıklamasında bulundu.
 Konuşmaların ardından Bakan Yılmaz ve 
beraberindekiler, içinde pistler, mekanik tesisler, 
yapay karlama, buz park, otel, 2 günübirlik tesis, 2 
kütük ev, idari ve teknik bina, sağlıkevi, karakol 
binası, meteoroloji istasyonu ile mesire alanlarının 
bulunduğu Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm 
Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.
 Açılış töreninde, "Sivas'ın Yıldızı Parlıyor" 
projesi kapsamında Kayak Merkezi'nde eğitim alan 
öğrenciler, Türk bayraklarıyla kayak gösterisi yaptı. 
Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı törenin ardından 
Bakan Yılmaz ve beraberindekiler, tesisleri gezdi.
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BAŞKAN  HASTAOĞLU ANKARA’DAKİ
HAİN TERÖR SALDIRISINI KINADI.

 TOBB Vergi Komisyonu ve Sivas Ticaret 

Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Ankara’daki 

askeri servis konvoyuna yönelik hain saldırı sonrası 

kınama ve taziye mesajı yayımladı.

 Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hastaoğlu,  

Ankara’da yaşanan bombalı terör saldırısını şiddetle 

kınayarak, Türk milletine başsağlığı diledi.

Başkan Hastaoğlu, terör saldırısını kanayarak birlik 

ve beraberlik çağrısında bulundu. Yapılan açıklama-

da şöyle denildi; " Başkent Ankara’nın merkezinde 

gerçekleşen hain saldırıda çok sayıda insanımızın 

hayatını kaybetmesi ve yaralanması tüm ülkemizi 

olduğu gibi bizleri de derinden üzmüştür. Öncelikle 

bu hain saldırıda hayatını kaybeden 

vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve 

milletimize başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar 

diliyorum.

 Bir kez daha görülmektedir ki bu menfur 

saldırının tek hedefi, ülkemizin birlik, beraberlik ve 

kardeşliğine darbe vurmaktır. Türk milleti, bundan 

önce karşılaştığı bu tür insanlık dışı saldırılar 

karşısında birlik ve beraberliğini bozmamıştır, 

bundan sonra da aynı dirençle bu beraberliği koruy-

acak azim ve kararlılığa sahiptir. Bir insanlık suçu 

olan terör, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 

başarıya ulaşamayacaktır. Ülkemizi bölmeye yöne-

lik, bu terör faaliyetlerini gerçekleştirenleri ve 

terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz. 

Bu hain saldırıyı gerçekleştirenler ve bunu destekley-

enler bilsinler ki milletimiz teröre en güzel cevabı 

yine birlik içinde kalarak verecektir. Ülkemizin 

birliğini, dirliğini, huzurunu bu tarz oyunlarla 

bozmak isteyenlere geçmişte fırsat vermediğimiz 

gibi bugünde bu millet asla fırsat vermeyecektir. Her 

zaman söylediğimiz gibi terörün dili, dini, ırkı ve 

milleti yoktur. Yaşanan bu saldırıyı Sivas Ticaret 

Borsası olarak nefretle kınıyor, aziz milletimize bir 

kez daha başsağlığı diliyoruz." şeklinde konuştu.
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AHİLİK KUTLAMA KOMİTESİ TOPLANDI

 Sivas’ta kutlanacak olan Ahilik Bayramı için 
çalışmalar devam ediyor. Kutlama komitesinde yer 
alan STK Başkan ve Temsilcileri Vali Yardımcısı 
Turgay İlhan Başkanlığında bir araya geldi.
 Sivas Valiliği Halil Rıfat Paşa Salonunda 
gerçekleştirilen toplantıya kutlama komitesinde yer 
alan üyeler, Sivas Vali Yrd. Turgay İlhan, Sivas Ticar-
et Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas Bele-
diye Başkan Yrd. Ahmet Özaydın, Cumhuriyet 
Üniversitesi Rektör Yrd. Metin Bozkuş , İl Kültür ve 
Turizm Müdür Yrd. Teoman Karaca, Ticaret İl Müdür 
Vekili Selim Bbaş, İl Milli Eğitim Şube Müdürü 

Ayhan Bülbül, STSO Yönetim Kurulu Üyesi Bekir 
Çam, Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkan 
Vekili Erol Çelik, Gençlik Merkezi Müdürü Selahat-
tin Arslan, Sivas Hizmet Vakfı Genel Sekreteri 
Saadettin Doğan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
Genel Sekreteri Hüseyin Özfidan ve Cem Vakfı 
Başkanı Ali Dağ katıldı. 
 Toplantıda 24-25 Mayıs 2016 tarihleri 
arasında gerçekleştirilecek olan Ahilik Bayramı ile 
ilgili hazırlıklar görüşüldü. Daha sonra belirlenen 
ahi adayları arasında yılın ahisinin seçimi yapıldı.
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SİVAS TİCARET BORSASI TS EN ISO 9001 
GÖZETİM DENETİMİNDEN GEÇTİ

 Kaliteli hizmet anlayışını TSE ile belgelen-
diren Sivas Ticaret Borsası, 2014 yılında almaya hak 
kazandığı TS ISO EN 9001:2008 Kalite Yönetim 
Sistemi Belgesi gözetim denetimini başarıyla geçti.
Türk Standartları Enstitüsü Baş Tetkikçisi Erol Güneş 
tarafından gerçekleştirilen gözetim tetkikinde Sivas 
Ticaret Borsası Kalite Yönetim Temsilcisi olan Genel 
Sekreter Sema Görcün ve borsa personeli denetim-
lerde hazır bulundu. Borsa işleyişinin, tüm evrak ve 
dosyaların incelendiği denetim sonucunda Sivas 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir 
Hastaoğlu ve borsa personelinin katılımlarıyla açılış 
ve kapanış toplantısı gerçekleştirildi.
 2014 yılından bugüne kadar yapılan TSE ve 
Akreditasyon denetimlerini başarıyla geçen Sivas 
Ticaret Borsası’na tam not veren TSE Denetçisi Erol 
Güneş, hizmet safhasının her aşamasında kalite 
standartlarına uyulmuş olmasından dolayı başta 
Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu 
olmak üzere borsa personeline teşekkür etti.

Kapanış toplantısında konuşma yapan Başkan 
Hastaoğlu, “Göreve geldiğimiz günden bugüne 
kadar Sivas Ticaret Borsası’nın kaliteli hizmet 
anlayışını yükseltmeye çalıştık. Sunduğumuz 
hizmetlerin kalitesini sürekli artırarak TS EN ISO 
9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardı kriterl-
erine bağlı kalarak Akreditasyon Belgemizi aldık. 
2015 yılında revize olan TSE ISO 9001 standardına 
uygun olarak sistemimizi tekrar yenilemeyi plan-
lıyoruz. Borsa personelimiz tarafından yürütülen 
yoğun ve titiz çalışmalar sonucunda kurulan Kalite 
Yönetim Sistemi’nin yenilenmesi ile hizmetler ve 
yürütülen faaliyetler çok daha kaliteli olacaktır. Sivas 
Ticaret Borsası, üyelerine etkin ve kaliteli hizmet 
etme yolunda bundan sonra da başarılı çalışmalara 
imza atmaya devam edecektir. Tüm bu çalışma-
larından dolayı başta yönetim kurulu üyeleri olmak 
üzere meclis üyelerimize ve personelimize çok teşek-
kür ediyorum.” dedi.
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SİVAS TİCARET BORSASI TS EN ISO 9001 
GÖZETİM DENETİMİNDEN GEÇTİ

 AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler 
Başkan Yardımcısı Nevzat Yanmaz, Sivas Ticaret 
Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’nu ziyaret 
ederek borsanın çalışmaları hakkında bilgiler aldı.
 AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler 
Başkan Yardımcısı Yanmaz; "Cumhurbaşkanımız, 
Başbakanımız, Bakanlarımız ve Milletvekillerimizin 
destekleri ile Türkiye’nin ve Sivas'ın kalkınması için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizde törörün 
bitmesi için Sivil Toplum Kuruluşlarımız ve sizlerin 
desteğiyle birlik ve beraberlik içerisinde çalışma-
larımıza devam ediyoruz. Sivas’ın kalkınması için 
yapacağınız projelerde destek olmaya hazırız." dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sivas 
Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu; 

“Sivaslı hemşerimizin Adalet ve Kalkınma Parti-
si’nde önemli bir göreve getirilmiş olması bizleri 
ziyadesiyle mutlu etmiştir. Yeni görevinizin Türki-
ye’mize ve ilimize hayırlı olmasını temenni 
ediyorum. Sivas’ta tarım ve hayvancılığın gelişmesi 
için yapacağımız projeleri sizlerle paylaşarak, istişare 
ederek desteklerinizi talep edeceğiz. Sizlerle birlikte 
işbirliği içerisinde ilimizin kalkınması ve üyelerimize 
hizmet için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.
Sivas Ticaret Borsası’nda gerçekleştirilen ziyarete Ak 
Parti Sivas İl Başkan Yardımcıları Hamza Bayrak ve 
Salih Öztoprak, Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Üyeleri Tarık Günhan, Ahmet Terzioğlu ve Fahrettin 
Koçak’ta katıldı.
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SİVAS HEYETİ İÇ ANADOLU BÖLGESİ
ORTAK AKIL TOPLANTISINA KATILDI

Sivas, Aksaray, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, 
Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde 
ve Yozgat olmak üzere bölgedeki toplam 13 ilin 
katılımıyla düzenlenen İç Anadolu Bölgesi Ortak 
Akıl Toplantısı Konya'da Yapıldı.
Tarım Bakanı Faruk Çelik, Milletvekilleri, Kurum 
Amirleri, Sektör temsilcileri ve Çiftçilerin katılım-
larıyla gerçekleştirilen ortak akıl toplantısına Sivas’ı 
temsilen Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir 
Hastaoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü 
İhsan Aslan, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, 
TKDK İl Koordinatörü M. Ali Genç, Kırmızı Et Üreti-
cileri Birliği Başkanı Çetin Yıldırım, Damızlık Sığır 
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hulusi Kantar, Damızlık 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ethem 
Doğan yer aldılar.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Kon-
ya'da düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi Bakanlık Koor-
dinasyon ve Sektörel Ortak Akıl Toplantısı"nda et ve 
süt ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Süt üretiminin 18.6 milyon tona ulaştığına dikkati 
çeken Çelik, şunları kaydetti:
"Süt üretiminin artması demek hayvan varlığının 
artması demek. Bunu desteklememiz lazım. Şimdi 
sütü üreten üreticimiz ile sanayicimiz, Ulusal Süt 
Konseyi'nde oturuyorlar biz bakanlık olarak orada 
yokuz ve burada diyorlar ki "sütün litresi 1 lira 15 
kuruş." Kim belirliyor, Ulusal Süt Konseyi. Biz var 
mıyız, yokuz. Peki şimdi kamuoyunda 85 kuruşa, 1 
liraya alınıyor lafı nerden çıktı. Etrafımız ateş çem-
beri. Sıkıntılar olduğu için arz-talep dengesizliği var. 
Arz var ama talep oluşmadığı için sıkıntı yaşıyoruz. 
Oturdum sanayicilerle ne yapalım dedim. Süt 
günlüktür. İnek her gün sağılıyor ve değer-
lendirmemiz gerekiyor. O zaman ne yapalım dedik, 
"Sütü, tozuna dönüştürürsek zaman kazanırız ve 
ihraç ederiz" dediler. 4 bin lira süt tozu desteği 
istediler verdik. Bir süre sonra dünya piyasalarında 
düşme olduğu için 4 bin 500 olmasını istediler, 

yaptık. Bir sanayicimiz de "Ben 120 bin ton sütü 
çekeceğim" dedi süt tozu yapmak için. 3-4 aylık 
dönem içerisinde süt daha fazla çekilmiş olacak. 
Daha sonra zaten dondurma dönemi açılıyor ve 
orada fazla sıkıntı olmayacak. Sütle ilgili tekrar 
sorunlar yaşanmaya başlandı. Geçen bir toplantıda 
söyledim ve şimdi de söylüyorum. Sanayici 
arkadaşım, 4 bin 500 lira destekle sen süt tozunu yap 
diye senin istediğin desteği verdik. Sen bunu yeterli 
görmeyip araya müteahhitleri koyuyorsan, 
uyanıklık yapıp 115 ton süt sözü verdiğinden sen 
aradan çıkıp araya müteahhitleri gönderip ucuz sütü 
alıp kendi fabrikanda işliyorsan benim senle işim var 
arkadaş. Ben seninle uğraşacağım. Yalnız ben değil 
Bakanlar Kurulu senle uğraşacak bunu bil.
 Böyle olmaz."
"Et ve hayvancılıkla ilgili çalışma Pazartesi Bakanlar 
Kurulu'nda"Et ve hayvancılıkla ilgili çalışmaların 
Pazartesi günü Bakanlar Kurulu'nda ele alınacağını 
belirten Bakan Çelik, sözlerine şöyle devam etti: 
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"Bize ithal et uzun süredir geliyor. Bir müddet daha 
gelecek. Hayvan varlığını bir noktaya çıkarıncaya 
kadar gelecek. Amaç üreticiyi ve sektörü hayvan 
varlığımızı istediğimiz noktaya taşımak. Piyasadaki 
maliyetler belli. Burada üreticiyi sıkıntıya sokacak 
bir uygulamaya girmemek gerekiyor. Bizim eti yarı 
yarıya ucuza ithal etme imkânımız var. Fiyatı yarı 
yarıya düşürebiliriz. İthal ederiz piyasada fiyatı 
15-20-22 liraya düşürürüz. Siz 35-32 liraya kıymayı 
almazsınız da 20-22 lirayla alabilirsiniz. Bu 
mümkün. Ama bu, bizim hayvan varlığımıza yapıla-
bilecek en büyük kötülüktür. Bu doğru değil. Biz 
böyle bir ithalat peşinde değiliz. Biz, gelin halkın 
kullandığı kıyma ve kuşbaşı ile ilgili bir tavan 
belirleyelim ve etle ilgili kararlarımızı revize ederiz 
dedik. Birileri başka şeyler yapmaya çalışıyor. Uyan-
lara teşekkür ediyorum. Ama bu kadar ince, hassas 
konuyu anlamayıp 'ben bunu daha pahalı 
satarım' diye hayvan varlığımızın geleceğiyle ilgili 
hesapsız, kitapsız hareket edenleri milletimizin 
vicdanına havale ediyorum. Alınan kararlar et ve süt 

varlığımızı artırmak içindir. Bunu destekleyecek 
olan, bütün taraflardır. Aksi takdirde işin kolayına 
kaçarız. İki yıl alkış alırız bu geçici olur ve hayvan 
varlığınız büyük yara alır. Nasıl olsa bir 100 bin ton, 
200 bin ton ete ihtiyaç var. Bunu fırsat bilip 
yaklaşanlara fırsat vermeyeceğiz. Pazartesi günü 
Bakanlar Kurulunda ciddi sunumlarımız var. Orada 
aldığımız kararlar var. Et, hayvan nasıl gelecek 
buraya. Nasıl daha uygun şartlarda üreticiye 
verilecek. Nasıl hibe edilecek. Bunların çalışmalarını 
bakanlık olarak tamamlamış bulunuyoruz."
İfadelerini kullandı.
Bakan Çelik, bu toplantıda çiftçiler, üreticiler ve sivil 
toplum kuruluşlarının sorunlarını dinledi. Sivas 
heyeti toplantıda Sivas çiftçisinin ve üreticisinin 
sorunlarını Bakan Çelik'e ilettiler.
Konuşmaların ardından toplantıya verilen arada 
salon önünde üretici firmalar tarafından açılan 
stantları gezen Bakan Çelik’e Sivas’a has çeşitli hedi-
yeler verildi.
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BORSA YÖNETİMİ İLE BELEDİYE BAŞKANI SAMİ AYDIN 
VE YARDIMCILARI BİR ARAYA GELDİ

 Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Başkan 
Yardımcıları ile birlikte Sivas Ticaret Borsası’nı 
ziyaret etti.
 Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve Başkan 
Yardımcıları Ahmet Özaydın, Hasan Karaman, 
Kazım Özgan, Abdurrahim Ceyhan, Sivas Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı İhsan Aksoy, Yönetim Kurulu 
Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve yönetim kurulu 
üyeleri ile sohbet ederek, karşılıklı görüş alışver-

işinde bulundu. Gerçekleştirilen ziyarette ayrıca 
Sivas Belediyesi ve Sivas Ticaret Borsası tarafından 
ortaklaşa yapılan işbirliği çalışmaları gözden geçiril-
irken, yapılacak proje ve çalışmalar üzerinde 
duruldu. 
 Başkan Hastaoğlu ayrıca Sivas Ticaret 
Borsası’nın çalışmaları hakkında Belediye Başkanı 
Aydın ve Başkan Yardımcılarına bilgiler verdi.
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SİVAS TİCARET BORSASI BAŞKANI ABDULKADİR HASTAOĞLU, 
ANKARA'DAKİ HAİN TERÖR SALDIRISINI KINADI.

 TOBB Vergi Komisyonu Başkanı ve Sivas 
Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, 
Ankara Kızılay’da sivillere ve polise yönelik yapılan 
bombalı hain terör saldırısını kınadı.
 Başkan Hastaoğlu, açıklamasında,” Ankara 
Kızılay'da otobüs durağına bomba yüklü araçla 
yapılan intihar saldırısında 37 kişinin hayatını 
kaybetmesi, 16'sı ağır 122 kişinin de yaralanması 
tüm ülkemizi olduğu gibi bizleri de derinden 
üzmüştür. Öncelikle bu hain saldırıda hayatını 
kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakın-
larına ve milletimize başsağlığı, yaralananlara da acil 
şifalar diliyorum. Bir kez daha görülmektedir ki bu 
menfur saldırının tek hedefi, ülkemizin birlik, bera-
berlik ve kardeşliğine darbe vurmaktır. Böyle haince 
saldırılardan medet bekleyenler, sonuç alacaklarını 
umanlar gaflet içerisindedirler. Bu vatan hainleri 

hedeflerine hiçbir zaman ulaşamayacak ve muvaffak 
olamayacaklardır” dedi.
 Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan 
Hastaoğlu ayrıca “Hainler bilmelidir ki, gerçekleştir-
ilen bombalı saldırılarda ve vatan savunması için 
canlarını feda eden aziz şehitlerimiz Türk Ulusunun 
yüreğinde sonsuza dek yaşacaklardır. Milletimiz, 
tarihini kahramanlık destanlarıyla yazmış, bağımsı-
zlığını kahramanca mücadele veren, bu uğurda 
gözünü bile kırpmadan canını veren şehitleriyle 
kazanmıştır. Hiçbir kalleş saldırı, hiçbir hain pusu 
milletimizi beraber yaşama kararlığından, bölünmez 
bütünlüğünden döndüremeyecektir. Her zaman 
söylediğimiz gibi terörün dili, dini, ırkı ve milleti 
yoktur. Yaşanan bu saldırıyı Sivas Ticaret Borsası 
olarak nefretle kınıyor, aziz milletimize bir kez daha 
başsağlığı diliyoruz." 
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MİLLETVEKİLİ HABİP SOLUK
SİVAS TİCARET BORSASINI ZİYARET ETTİ.

 AK Parti Sivas Milletvekili Habib Soluk, Sivas 

Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve 

Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi

 TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve 

Sivas Milletvekili Mehmet Habip Soluk, bütçe 

çalışmalarının son bulması ile Sivas’ta kurumları 

ziyaret ettiğini belirterek; “ Sivas’a ne yapabiliriz, 

Sivas’a ne kazandırabiliriz, ne problemlerimiz var, 

bunları tespit edebilmek, kurumlarımızla işbirliği 

içerisinde çözmek amacıyla sizleri ziyaret ederek bu 

zamanı iyi değerlendirmek arzusundayım. Ama 

maalesef pek bu imkânı yakalayamadık. TBMM’de 

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olduğum için hafta 

sonları da dahil olmak üzere yoğun bir şekilde 

çalıştık. İlimizde ise 2. OSB çalışmalarımız bitme 

noktasına geldi. Sizlerinde destekleriyle güçlü 

sermayeler inşallah Sivas’a gelir. Lojistik Köy 

çalışmalarında sona gelindi. Onunda ihalesi bitti ve 

sözleşmesi yapılıyor. Tarımla ilgili çalışmalarımız 

sürüyor. Sayın Başbakanımızın seçim öncesi vaat 

ettiği şeylerin birçoğunu gerçekleştirdik. Üretici ve 

tüccara verilecek destekler ve faizsiz krediler, asgari 

ücreti desteklenmesi gibi çalışmalara önem verdik. 

Uygun bir zamanda sizlerle şehirle ilgili düşünceler-

inizi almak için bir buluşma ve toplantı yapmak 

istiyorum. Sizlerin önereceğiniz şeyleri, fikirlerinizi 

yol haritası olarak almak ve elbirliğiyle doğduğu-

muz, büyüdüğümüz, kimliğimizin, kişiliğimizin, 

karakterimizin şekillendiği, havası ile suyu ile bizi 

besleyen topraklara, Sivas’a hizmet edebilme gayreti 

ve çalışması içinde olmak amacındayım” dedi.

 Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Abdulkadir Hastaoğlu ise ziyaretten duyduğu mem-

nuniyeti dile getirerek “ Sayın Vekilim çalışma-

larınızı yakından takip ediyoruz. Plan ve Bütçe Kom-

isyonu’ndaki görevinizden dolayı sizleri kutluy-

orum. Bizler sizi Sivaslı olarak çok seviyoruz. 

Müsteşarlık ve Bakanlık yaptığınız dönemde ilimize 

yaptığınız hizmetleri unutmuyoruz. Bizler sizi abi 

olarak görüyoruz. Sivaslı olarak samimiyetinizi 

biliyoruz. İlimize kazandırdıklarınız için çok teşek-

kür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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MEDİCANA SİVASSPOR’A MORAL ZİYARETİ
 STB Başkanı Hastaoğlu ve yönetim kurulu 
üyeleri, kulübü ziyaret etti Sivasspor Kulüp 
Asbaşkanı Taşseten: 'Trabzonspor maçında iyi bir 
mücadele ortaya koyarak 3 puan almayı 
edefliyoruz'. dedi
 Sivas Ticaret Borsası (STB) Başkanı 
Abdulkadir Hastaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, 
Trabzonspor maçı öncesinde Sivasspor Kulübünü 
ziyaret ederek, başarı diledi.
 STB Başkanı Hastaoğlu, Sivasspor Kulübü 
Asbaşkanı Faruk Taşseten, Teknik Direktör Mesut 
Bakkal ve futbolcularla bir araya geldi.
 Asbaşkan Taşseten, ziyarette, desteklerinden 
dolayı Başkan Hastaoğlu ve yönetim kurulu üyeler-
ine teşekkür etti. Şehrin vereceği destekle kulübün 
bulunduğu durumdan kurtulacağını ve ligi iyi 
yerlerde tamamlayacağını belirten Taşseten, 
'Hocamızın takımda göreve başlaması ve alınan 
galibiyetle takımımızın morali yükselmiştir. Trab-
zonspor maçında iyi bir mücadele ortaya koyarak 3 

puan almayı hedefliyoruz' açıklamasında bulundu.
Başkan Hastaoğlu da son haftalarda alınan mağlubi-
yetler neticesinde oluşan kötü gidişatın Kasımpaşa 
maçı sonrası son bulduğunu belirterek, Medicana 
Sivasspor'un yeniden ivme kazanarak başarıya ulaşa-
cağına inancının tam olduğunu aktardı. Takımın 
ligde bulunduğu durumdan kurtulacağına 
inandığını vurgulayan Hastaoğlu, kırmızı-beyazlı 
ekibe başarılar dileyerek, şunları kaydetti: 'Medicana 
Sivasspor, Sivas için çok önemli bir değer ve mark-
adır. Takımımız galibiyet aldığı zaman seviniyoruz, 
yenildiği zaman ise hep birlikte üzülüyoruz. Şehir 
olarak hocamıza ve takımımıza inancımız sonsuz. 
Takımımız deplasmandaki Trabzonspor maçında 
alacağı galibiyetle yükselişe geçecektir. Alınacak 
galibiyetlerle çıkış yakalayacak ve ligi iyi sıralarda 
tamamlayacaktır. Sivaslı 'Yiğidolar'ın ve Sivas 
halkının takımımızı yalnız bırakmamalarını 
istiyorum.' İfadelerini kullandı.
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MEVLANA TÜNELİ TEMEL ATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali 
Yıldırım, "Unutmayın açılan her tünel, vurulan her 
kazma, yapılan her yol terörün tepesine vurulan en 
büyük darbedir. Bugün bölücü teröre bir darbe daha 
vuruyoruz. Mevlana Tüneli'nin ilk kazmasını vuruy-
oruz. Bizim işimiz yıkmak değil; yapmak" dedi.
Sivas'ta Belediyenin prestijli projesi olan Mevlana 
Tüneli'nin temel atma törenine, Ulaştırma, Denizci-
lik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Milli 
Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Milletvekill-
eri Habip Soluk, Hilmi Bilgin, Selim Dursun, Vali 
Alim Barut, Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas 
Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Sesob 
Başkanı Beşir Köksal ile il protokolü ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. 
Yüceyurt Mahallesi'nde bulunan tünelin çıkış 
güzergâhında düzenlenen törende konuşan Ulaştır-
ma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali 
Yıldırım, Türkiye'nin ayak basmadık bir yeri bırak-
madıklarını ve yurdu dört baştan tünellerle, 
köprülerle, yollarla, havaalanlarıyla, hızlı demiryol-
larıyla donattıklarını söyledi.
"BU HİZMETLERİ YAPINCA BİRİLERİ RAHATSIZ 
OLUYOR"
"Nuri Demirağ sizin hemşeriniz. Nuri Demirağ'ın 
çalışması bazılarını rahatsız etti. Sattığı uçakları 
almadılar. Türkiye'nin büyümesinin üstün teknoloji-
ye geçmesinin önüne geçtiler. Tıpkı bugünkü gibi." 
diyen Yıldırım, "Türkiye, bugün dünyanın en büyük 
havalimanını yapıyor. Türkiye, Sultan 
Abdülmecid'in150 yıllık rüyasını, dedemiz Sultan 
Abdülhamid'in rüyasını Recep Tayyip Erdoğan ile 
gerçekleştiren Marmaray'ı, Avrasya tünelini yapıyor. 
Türkiye, 50 yıldır konuşulan bu milletin hayali hızlı 

treni, Körfez köprüsünü, otoyolu yapıyor. 
Hemşehriniz merhum Aşık Veysel'in 'Uzun ince bir 
yoldayım, gidiyorum gündüz gece' dediği o uzun 
ince bir yolu, uzun duble yollar haline getiriyor. 
Bütün bunları yapınca birileri rahatsız oluyor. 
Dışarıda ve içerde rahatsız olanlar var. Ama onlar ne 
kadar rahatsız olursa olsun, bu millet, istiklal için el 
ele, omuz omuza kararlılıkla yürüyüşüne devam 
edecek. Dışarıdaki bazı mihraklar 'Bu Türkiye de 
fazla oluyor artık canım, bunlar dünyanın en büyük 
150 milyon yolcu kapasiteli havalimanını nasıl 
yaparlar? Olur mu böyle şey, bunlar bizim işimiz...' 
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Hemen bölücü terör örgütü ve taşeronları devreye 
sokuyorlar. Unutmayın; açılan her tünel, vurulan 
her kazma, yapılan her yol terörün tepesine vurulan 
en büyük darbedir. Bugün bölücü teröre bir darbe 
daha vuruyoruz. Mevlana Tüneli'nin ilk kazmasını 
vuruyoruz. Bizim işimiz yıkmak değil yapmak." 
ifadelerini kullandı.
BAKAN YILMAZ: TERÖR ÖRGÜTÜ DIŞ GÜÇLERİN 
MAŞASI
Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da konuşmasın-
da, Türkiye'nin ekonomik dengelerinin iyiye 
gittiğini dile getirdi. Yılmaz, "Türkiye yüzde 4 
büyüdü, son çeyrekte yüzde 5 büyüdü. Faizler iyi bir 
noktada, ekonomi daha iyiye gidecek. İhracatımız 
şubat ayında ilk defa arttı. Tabi bir de sıkıntımız var; 
Güneydoğumuzda terörle mücadelemiz de var" diye 
konuştu.
Terör örgütünün dış güçlerin maşası olduğunun 
altını çizen Bakan Yılmaz, "Kendi projeleri yok, 
başkalarının projelerini Türkiye'de uygulamak 
istiyorlar. İstiyorlar ki Türkiye kendi problemleriyle 
uğraşsın, dışarıya bakamasın. Gazze'yle uğraşmasın, 
Mısır'la uğraşmasın, Libya'yla uğraşmasın, Suriye'yle 
uğraşmasın, Irak hakkında bir kelime söylemesin, 
'mazlum milletlerin sesi olmasın' diyorlar. Ama bu 
milletin 78 milyonu bir ve beraber oldukça, biz 
biliyoruz ki gerek bu dünyada gerek öteki dünyada 
alınabilecek en büyük paye şehitliktir. Çünkü bu 
toprağın her karışını sıksan şüheda fışkıracak. Allah, 
o şehitlerimize rahmet etsin diyorum, mekanları 
cennet olsun. İnşallah onların anısını yaşatmak, 
onların uğrunda değer verdiklerini korumaktan, 
bayrağı yüceltmekten, Türkiye'yi güçlendirmekten 
geçer. Hayatı canlandırmaktan geçer. İnşallah 
bunları hep birlikte yapacağız, diyorum." şeklinde 
konuştu.

BAKAN YILDIRIM AÇILIŞ İÇİN PAZARLIK YAPTI
Her biri 652 metre uzunlukta olan 2 tüp geçidin 
önümüzdeki yılın temmuz ayı olan açılış tarihini 
Bakan Binali Yıldırım, müteahhit firma ile pazarlık 
yaparak geri çekti. Yıldırım, "Tüneli seneye Ramazan 
Bayramı'nda açılışını yapıyoruz, hayırlı uğurlu 
olsun" dedi. Bakan Yıldırım, şehrin doğu batı istika-
metinde Mevlana-Aydoğan mahallelerini 
birleştirmek, buradaki trafiği rahatlatmak için çok 
anlamlı bir projeye imza atıldığını söyledi.
Daha sonra ise Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, 
Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve beraber-
indekiler, butona basarak dev projeye ilk kazmayı 
vurmuş oldu.



70

Sivas Ticaret Borsası

BAŞKANLAR KURULU SİVAS TERMALDE BİR ARAYA GELDİ

 Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde bulunan 
Başkanlar Kurulu, Sivas'ın yeni yaşam merkezi olan 
Sivas Termalde bir araya geldi. Kahvaltı programına 
Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın yanısıra 
milletvekilleri Hilmi Bilgin, Selim Dursun, Habip 
Soluk, Vali Alim Barut, Belediye Başkanı Sami Aydın, 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir 
Köksal, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir 

Hastaoğlu ile başkanlar kurulu üyeleri katıldı. 
 TSO Başkanı Osman Yıldırım, yapılan 
çalışmalar ve yatırım hakkında bilgi vererek 
desteklerinden dolayı Bakan ve Milletvekillerine 
teşekkür etti. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, 
Sivas Milletvekilleri ve Sivas Başkanlar Kurulu 
temsilcileri daha sonra Sivas Termali gezdi
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7.TARIM VE İNSAN FOTOĞRAF SERGİSİ
AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ

 7.Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi Açılış 
Töreni; Sivas İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
İhsan ASLAN, TKDK Sivas İl Koordinatörü 
Muhammed Ali GENÇ, Sivas İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Kadir PÜRLÜ,  İl Müdür Yardımcıları Musa 
KALEBAYIR ve Sami TAKCI, Koordinasyon ve 
Tarımsal Veriler Şube Müdürü İrfan YOKUŞ, Damı-
zlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hulusi 
KANTAR, Ziraat Odası Başkanı Hacı ÇETİNDAĞ ve 
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir HASTAOĞ-
LU'nun katılımı ile gerçekleştirildi.
 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı'nın, 
Denizbank sponsorluğunda düzenlediği Tarım ve

 İnsan Ulusal Fotoğraf Yarışmasında dereceye giren 
ve tüm illerde sergilenmesi planlanan ve bu plan 
dahilinde,  Sivas İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü tarafından 12-15 Nisan 2016 tarihleri 
arasında Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde sergile-
necektir.
  2009'dan bu yana düzenlenmekte olan ve bu 
yıl 7. kez düzenlenen yarışmanın bu seneki teması 
"Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatının (FAO) 
2015 yılını Uluslararası toprak yılı ilan etmesi 
nedeniyle "TOPRAK" olarak belirlenmiştir. 
Yarışmacılar; Tarım, hayvancılık, toprak, su, su ürün-
leri, gıda ve muhafazası, tarım ürünlerinin işlenme-
si, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair her türlü faali-
yeti konu alan fotoğraflarla katılmışlardır.
 Sivas İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
İhsan ASLAN, 7. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi 
Açılış Törenin'de yaptığı konuşmada; "7.Tarım ve 
İnsan Fotoğraf Sergimize öncelikle hoşgeldiniz, bu 
fotoğraflarda çiftçimizin emeğinin, alın terinin ve 
doğanın fotoğraflarını göreceğiz, herkesin çocuk-
luğundan bir anısını bulabileceği gibi şehirde 
büyüyenler içinde hayallerini süsleyecek fotoğraflar 
sergilenecektir. 7. Tarım ve İnsan konulu fotoğraf 
yarışmasına 401 katılımcı 1827 eserle katılım 
sağlamıştır. Değerlendirmeye alınan 739 eserden 17 
eser ödül, 156 eser ise sergilemeye layık görülmüştür, 
bugün burada ise seçilen 60 fotoğraf sergilenmekte-
dir. Sergimizin sanat severler ve ilimiz için hayırlı 
olmasını temenni eder, tüm Sivaslıları sergimizi 
gezmeye davet ediyorum" dedi.
 Sivas İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
İhsan ASLAN' ın konuşmasının ardından davetliler 
eşliğinde sergi gezilerek açılış töreni sonlandırıldı.



72

Sivas Ticaret Borsası

GENÇ ÇİFTÇİLERE 30 BİN TL HİBE DESTEĞİ

 Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, 
genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, 
gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir 
kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç 
nüfusun istihdamına katkı sağlamak amacıyla 
genç çiftçilere 30 Bin TL hibe desteğinde 
bulunulacak. 
 Tebliğ kapsamında Sivas Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından destekle 
ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. Düzenle-
nen bilgilendirme toplantısına Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürü İhsan Aslan, İl Müdür 
Yardımcısı Musa Kalebayır, Ticaret Borsası 
Başkan Vekili Tarık Günhan, Tarım Kredi 
Kooperatifleri Bölge Müdürü İsmail Köse, 
Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ve Birlik 
Başkanları katıldı.

 Program kapsamında illerde destekle-
necek genç çiftçi sayısı ve hibe miktarı; Kalkın-
ma Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumunun 
belirlemiş olduğu, kırsal alandaki yerleşim 
birimleri sayısı, genç çiftçi nüfusu, kırsal alan 
nüfusu ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi 
kriterleri ve programın yıllık bütçesi dikkate 
alınarak belirlenecek. Genç Çiftçiler Tarım 
Reformu Genel Müdürlüğü tarafından açılan 
https://gencciftci.tarim.gov.tr adresinden 
başvurularını yaparak aldıkları çıktı ile il veya 
ilçe tarım müdürlülüklerine projelerini teslim 
edecekler. 
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