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BAŞKAN

Abdulkadir HASTAOĞLU
Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
TOBB Vergi Komisyonu Başkanı

Değerli Okurlarımız,
Sizlerin karşısına dergimizin yeni sayısıyla çıkmaktan mutluluk duyarken, değerli üyelerimizin çıkarları doğrultusunda hareket eden borsamızın, bu yönde yapmış olduğu çalışmalarını sizlere aktarmaktan, her sayımızda birbirinden değerli konuklarımızın görüşlerini sizlere sunmaktan gurur duyuyoruz.
Bilindiği üzere 4 Mayıs 2013 Cumartesi günü Sivas Ticaret Borsası Merkez binada yeni dönem
için başkanlık ve meclis üyesi seçimi gerçekleştirilmiştir. Borsamız organ seçimleri ilçelerdeki ve merkezdeki
üyelerimizin yoğun katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Üyelerimizin teveccühü ile ve layıkıyla yerine getirdiğimiz göreve mevcut meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte tekrardan seçilmenin mutluğunu yaşıyoruz.
Yönetim kurulumuzun ve meclisimizin ortak amacı üyesi bulunduğumuz borsamızı ve camiamızı hak ettiği bir konuma taşımaktır. Meclis Üyesi arkadaşlarımla beraber, üyelerimiz arasında ayrım yapmadan, her
Sayfa
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zaman üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda çalışmalar yaparak, tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla

hoşgörü ve iyi niyet çerçevesinde iyi diyaloglar kurduk.
Her zaman her işin en iyisini yapmanın gayreti içerisinde olduk.
Sivas Ticaret Borsası Meclisi olarak Sivas’ın
bugünü ve geleceği hakkında etkin, verimli ve yapıcı
grubunun sorunlarını iyi bilen meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte, üyelerimizin yaşam standartlarının
yükseltilmesi, iş yaşamlarının kolaylaştırılması ve potansiyellerinin artırılması konularında sürekli diyalog

BAŞKAN

kararlar alarak projeler üretmekteyiz. Seçildiği meslek

halindeyiz. Sivas Ticaret Borsası’nın yerinin ve öneminin bilinci içerisinde çalışmalarımıza hız kesmeden
devam etmekteyiz.Çalışmalarımızda, desteklerini her
zaman hissettiğimiz çok değerli üyelerimize, borsamızın bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm meclis üyelerimize, yönetim kurulu üyelerimize, çalışanlarımıza
teşekkür eder, minnet ve şükranlarımı sunarım.
Türkiye’de bir ilk olan Ot Borsası, ilimizde üretilen kaba yemin pazarlanmasını sağlayarak yem bitkileri ekim alanlarını artırmak ve böylece ilimiz hayvancılığını geliştirmek, ilimiz ihtiyaçlarını karşıladıktan
sonra diğer illerden gelecek kaba yem taleplerini karşılamak, alıcıyla satıcıyı bir araya getirerek ilimizi cazibe
merkezi haline getirmek amacıyla 2008 yılında sanal ortamda kurulmuştur. Yeni dönem itibariyle ön çalışmasını yaptığımız yer tespiti ve temini aşamasına getirdiğimiz Ot Borsası ve Yeni Ticaret Borsası Kompleksi için 3 alternatif
yer belirledik.

Sivas

Belediyesi’nin yeni imar
kanunu ile ilgili çalışması henüz bitmediği
için bunun sonuçlanmasını bekliyoruz. Belediyemizden cevap geldiği
takdirde 3 arsadan birini
tercih edeceğiz. Seçilen
arazinin

Belediyemiz
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tarafından altyapı, yol vb eksikleri giderildiği vakit, biz projemizle birlikte sayın üyelerimizin kullanımına
sunarak bu konuda da bir ilki gerçekleştirmek hedefindeyiz. Bu hedef dahilinde yeni yapılacak olan Borsa
Kompleksinde depolar, laboratuvar, teknik ve idari birimler le birlikte kompleks içerisinde yeni buğday
pazarı yapmak ve üyelerimizin hizmetine sunmak için özverili çalışmalarımız devam etmektedir.
Ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun bize bu proje için

BAŞKAN

maddi- manevi destek sözü var. Son günlerde bu projenin daha da önemli olduğu ortaya çıktı. Türkiye’de
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ot, saman ithalatı başladı. Bizim projemiz gerçekleşmiş olsaydı, tahmin ediyorum bu tür sıkıntıları yaşa-

mayacaktık. Burada kaba yem dediğimiz ot, saman, yonca korunga bunların tamamı resmi olarak alım
satımı yapılacaktı. İnsanlar saman üretiyor, satamadığı için yakıyor. Ama bizim bu proje değerlendirilmiş
olsaydı herkes ekecek biçecek, maddi anlamında da karşılığını alacak. Bizim amacımız yapılan bütün
ürünleri değerlendirmek. Biz sanal ortamda çalışıyoruz ama fiziki anlamda da alım satım olması lazım.
İnsanların rahatça ürünlerini getireceği, sergileyeceği, kurulacak laboratuvarda analizlerinin yapılacağı,
Saygı değer üyelerimiz ve dostlarımız sizleri şahsım ve borsamız adına saygıylaselamlıyorum.

BAŞKAN

kendilerinin de gelip rahatça alım satım yapacağı bir ortam sağlarsak, inşallah ürünlerin üretimi artacaktır
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SUŞEHRİ TEMSİLCİLİĞİ AÇILIŞI

TB VE TSO SUŞEHRİ TEMSİLCİLİĞİ AÇILDI

Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ile birlikte Oda hizmetlerinden daha hızlı bir şekilde
faydalanabilmesi amacıyla Suşehri ilçesine temsilcilik açtı. Temsilcilik, Suşehri ile birlikte Akıncılar, Gölova ve Koyulhisar’da
yaşayan işadamlarına oda ve borsa hizmetleri sunacak.

Açılış için Suşehri’ne giden Ticaret
Borsası ile Ticaret ve Sanayi Odası heyetini
işadamları ilçenin girişinde çiçekle karşıladı. Daha sonra açılış törenine geçildi. Törene Suşehri Kaymakamı Mehmet Demiral,
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Suşehri Belediye Başkan Vekili Süleyman
Şen, İl Genel Meclis Başkanı Sedat Özata,
Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, TSO

SUŞEHRİ TEMSİLCİLİĞİ AÇILIŞI

Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım, TSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile ve çok sayıda
işadamı katıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan Suşehri Sanayici ve İşadamları Dernek Başkanı İlyas Koçali,
temsilciliğin Kelkit Vadisi için büyük önem taşıdığını söyledi. Koçali, ilçenin kalkınmasını sağlayacak
olan temsilciliğin Suşehri’nin geleceğini için de fırsat yarattığını belirtti.
Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ise temsilcilik sayesinde Suşehri ve komşu ilçelere
hizmet verecek olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, temsilciliğin hayırlı olmasını diledi.
TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanı ve Sivas TSO Başkanı Osman Yıldırım ise
yaptığı konuşmada Karadeniz Akdeniz Projesi’nin tamamlanması ve hızlı trenin Sivas’a gelmesiyle
Suşehri’nin cazibe merkezi olacağını kaydetti.
Suşehri’ne açılan temsilcilik ile Kelkit Vadisinde yaşayan işadamlarının bir belge almak için 260
km yol yapmak zorunda kalmayacaklarını açıklayan Yıldırım, “Ticaret ve Sanayi Odamız ile Ticaret
Borsamız TOBB’un bünyesinde yer alan bir kuruluşuz. Buradaki mensuplarımız için elimizden gelen
tüm imkanları sunmaya hazırız. Odalarımız siz değerli işadamlarımızın emrinde. Bir belge almak için
Odamıza 130 km gidip, 130 km gelmek zorunda kalmayacaksınız. Temsilciliğin hayırlı uğurlu olmasını
diliyorum” diye konuştu.
Suşehri Belediye Başkan Vekili Süleyman Şen’de, temsilciliği açan oda yetkililerine teşekkür etti.
Suşehri Kaymakam’ı Mehmet Demiral ise coğrafi konumu ve nüfusu açısından çok dinamik bir
yapıya sahip Suşehri’ne işadamlarını yatırım yapmaya davet etti. “Suşehrililer yatırımcı, girişimci bir
ruha sahip” diyen Kaymakam Demiral, “Sivaslı, Suşehrililer ata toprağına çok bağlı. Memleketleri ile
gönül bağlarını koparmıyorlar. Bizde bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Yatırımcı için
en önemli konuların başında gelen ulaşım sorununu KAP projesi ile çözüyoruz. Çok yakında Karadeniz
limanlarına ulaşacağız. Sanayici işadamlarına ilçeye yatırım yapmaya davet ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Suşehri temsilciliği törenle hizmete açıldı.
Daha sonra Suşehri Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından düzenlenen öğle yemeğinde TSO
Başkanı Osman Yıldırım ve Ticaret Borsası Başkanı Abdülkadir Hastaoğlu’na plaket takdim edildi.
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PEGASUS SIVAS-İZMIR KARŞILIKLI UÇUŞLARI BAŞLADI
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SİVAS-İZMİR UÇAK SEFERLERİ BAŞLADI
Pegasus Hava yolları, Sivas-İzmir karşılıklı uçuşları başladı.
İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan Sivas’a 17.45’te hareket eden ilk uçak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Habib Soluk, eşi Günay Soluk, Devlet Hava Meydanları
İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Orhan Birdal, İzmir Hava Yolları Genel Müdürü Gürol Yüksel, Pegasus yöneticileri ile Sivas’ta görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları yer aldı. Uçak, Sivas Nuri
Demirağ Havaalanı’nda aprona girişi sırasında iki itfaiye aracından karşılıklı olarak fışkırtılan suyun
altından geçti. Soluk ve beraberindekileri Sivas Valisi Zübeyir Kemelek, Vali Yardıımcıları Veysel Çiftçi,
Vefa Kaya, Belediye Başkanı Doğan Ürgüp Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir
Hastaoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Tarık Günhan, Ahmet Terzioğlu, Hilmi Gül, Şükrü Aver, STSO
Başkanı Osman Yıldırım, Esnaf Odaları Başkanı Beşir Köksal ve sivil toplum örgütü başkanları karşıladı. Müsteşar Soluk, havaalanında düzenlenen kokteylde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları
sonucunda İzmir-Sivas uçuşlarının başladığını, 3 Haziran’da da Antalya-Sivas uçuşlarının başlayacağını söyledi. Emniyet, ve zaman açısından uçak yolculuğunun daha ekonomik olduğunu söyleyen Habib
Soluk, “Hiçbir tereddüt etmeden Pegasus ailesi, Sivas’a İzmir’den haftada 3 gün uçuş kararı aldı. Bu
uçuşları haftada 7 güne çıkarırız diye umut ediyoruz” dedi.
Sivas Valisi Kemelek ise seferlerin, Sivas’ın ekonomik, kültürel ve sosyal yönden gelişmesine katkı
sağlayacağını belirtti. DHMİ Genel Müdürü Birdal ise seferlerin hayırlı olmasını dileyerek, “Türkiye’de
mevcut 49 havalimanı sayısını 2013 yılında 52’ye çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu. İzmir-Sivas
arasında haftada 3 gün düzenlenecek uçuşlar, salı, çarşamba ve pazar günleri karşılıklı olarak gerçekleştirilecek.

İZMİR

PEGASUS SIVAS-İZMIR KARŞILIKLI UÇUŞLARI BAŞLADI

SİVAS
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TARIM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTISI

SİVAS’TA TARIM VE HAYVANCILIĞIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ KONULU TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Sivas’ta tarım ve hayvancılığın sorunları ve çözüm önerileri konulu toplantı
gerçekleştirildi.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kütüphanesindeki toplantıya Milli Savunma Bakanlığı
Müşaviri ve eski İl Tarım Müdürü Mehmet Beykaya, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Aslan, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve birlik başkanları katıldı.
Toplantıda konuşan Beykaya, Sivas’ın bir tarım şehri olduğunu belirterek,”Sivas’ın geleceği için de
insanlığın geleceği için de tarım çok önemli. Bilgisayarsız yaşarız, otomobilsiz yaşayabiliriz ama ekmeksiz,
tarımsız yaşayamayız. Burada Sivas’ın tarımsal gelişiminin önünün açılması için hareket ederek sonuca
ulaşmaya çalışacağız” diye konuştu.
İhsan Aslan ise müdürlüğün faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi verdi. Aslan, köyden kente göç,
çiftçilerin tarım ve hayvancılığa karşı bilinç düzeyinin düşüklüğü, tarıma elverişli arazilerin amacına
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uygun kullanılmaması ve tarıma uygun ancak kullanılmayan topraklar nedeniyle il genelinde nadas alanlarıyla birlikte 642 bin hektar arazinin her yıl tarımsal faaliyette kullanılamadığını söyledi.
Konuşmaların ardından, birlik başkanlarıyla Sivas tarımı ve hayvancılığının sorunları ve çözüm
önerileri görüşüldü.
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TARIM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTISI

TARIM İL MÜDÜRÜ ZİYARETİ

Bakanlık Müşaviri Beykaya ileSivas Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürü AslanTicaret Borsası’nı Ziyaret Etti.
Milli Savunma Bakanlığı Müşaviri ve eski İl Tarım Müdürü Mehmet Beykaya, İl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürü İhsan Aslan ile birlikteSivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’nu
makamında ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Beykaya, Sivas’ın bir tarım ve hayvancılık şehri olduğunu belirterek,”Sivas’ın
geleceği için de insanlığın geleceği için de tarım ve hayvancılık çok önemli. Sivas’ta 6 yıl görev yaptım.
Sivas’ın tarımsal sorunlarını çok iyi biliyorum. Bakanlık müşaviri olarak Sivas’ın tarımsal gelişiminin
önünün açılması için Ticaret Borsamızla ve diğer Sivil Toplum Kuruluşlarımızla ortak hareket ederek
sonuca ulaşmaya çalışacağız” diye konuştu.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İhsan Aslan ise müdürlüğün faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgiler verdi. Aslan, köyden kente yaşanan göç, çiftçilerin tarım ve hayvancılığa karşı bilinç düzeyinin
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düşüklüğü, tarıma elverişli arazilerin amacına uygun kullanılmaması ve tarıma uygun ancak kullanılmayan topraklar nedeniyle il genelinde nadas alanlarıyla birlikte 642 bin hektar arazinin her yıl tarımsal
faaliyette kullanılamadığını söyledi.
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile geti-

TARIM İL MÜDÜRÜ ZİYARETİ
rerek, “Hükümetin verdiği sıfır faizli kredi ile binlerce yeni hayvancılık işletmesinin kurulması ile hayvan
sayısında artış oldu. Fakat hayvan sayısındaki artışa rağmen yonca, ot ve saman üretiminin yeterince artmaması bu ürünlere olan yüksek talep nedeniyle fiyat artışı yüzde 300-400’ü buldu. Ot, yonca ve saman
fiyatındaki bu hızlı artış hayvan yemi ithalatını gündeme getirmiş ve Ot Borsası’nın önemini bir kez daha
bizlere göstermiştir.Türkiye’de bir ilk olan Ot Borsası, ilimizde üretilen kaba yemin pazarlanmasını sağlayarak yem bitkileri ekim alanlarını artırmak ve böylece ilimiz hayvancılığını geliştirmek, ilimiz ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra diğer illerden gelecek kaba yem taleplerini karşılamak, alıcıyla satıcıyı bir araya
getirerek ilimizi cazibe merkezi haline getirmek amacıyla 2008 yılında Tarım İl Müdürümüz iken Sayın
Mehmet Beykaya’nınbüyük desteğiyle sanal ortamda kurulmuştur. Şimdi ise ön çalışmasını yaptığımız
yer tesbiti ve temini aşamasına getirdiğimiz Ot Borsasını ilimize kazandırarak hayvansal yem sektöründe
Sivas’ı bir cazibe merkezi haline getireceğiz” dedi.
Ziyarette Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri İhsan Aksoy, Tarık Günhan ve Fahrettin
Koçak’ta hazır bulundular.
Sayfa
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BAŞSAVCI SİYARETİ

TİCARET BORSASI YÖNETİMİ YENİ ADLİYE BİNASINDA
BAŞSAVCI AYDIN’I ZİYARET ETTİ

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri İhsan Aksoy,
Tarık Günhan, Ahmet Terzioğlu ve Hilmi Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Aydın’ı makamında ziyaret
etti.
Sivas Ticaret Borsası BaşkanıHastaoğlu, Sivas Adliye Sarayı’nın yeni binasının modern ve Sivas’a
yakışır olduğunu belirterek, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Aydın’a hayırlı olsun dileklerini iletti. Hastaoğlu, adliye sarayının Sivas’a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Aydın ise ziyaretlerinden dolayı Başkan Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ederek, “Yeni adliye binası dış görünüşü itibari ile daha mütevazı, daha küçük gibi
görüntü arz ediyor. Fakat şuan istendiği takdirde dört tane daha mahkeme kurulabilecek alan mevcuttur.
Selçuklu Devletine başkentlik yapmış, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas şehrine mimarisi ve dış
görünüşü itibari ile tarihi motiflerin ön plana çıktığı bir adliye sarayı yapılması daha uygun olabilirdi.
Sayfa
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Bildiğiniz üzere Adalet Bakanlığımız tarafından 2003 yılından itibaren çeşitli illere yeni adliye binaları

yaptırılmaya başlanmıştır. Yer tahsisi konusunda yaşanan pürüzler nedeniyle yeni adliye binası yapımında
Sivas çok geç kalınmış bir şehirdir. Adliye binası TOBB ETÜ arazisinin yan tarafında 40 dönüm araziye
kurulması düşünülürken şuan itibari ile 24 dönümlük bir alana inşa edilmiştir. Binanın bize göre hatalı
olan kısımları için yeni tadilat projesi hazırlayarak Adalet Bakanlığı Müsteşarlığının da izni ile birçok
katında tadilat yaptık ve daha kullanışlı hale getirdik.
ladık. Yakın zamanda imardan sorumlu Belediye Başkan Yardımcımız, Baro Başkanımız, Kadastro
Müdürümüzle bir toplantı düzenledik. Adalet Bakanlığı ve Kurumlar nezdinde yazışmalarımız sürüyor.
Yeni yapılacak olan ek binaya İcra Daireleri, Adli Tıp Kurumu ve Otopsi Salonu, Denetimli Serbestlik
Kanunu kapsamında ceza almış hükümlülere meslek edindirme kursları için derslikler, Adli Sicil, Seçim
Kurulu gibi birimleri oraya aktarırsak 10 tane daha mahkeme kurulacak alan açmış olacağız. Buda demek oluyor ki yeni adliye binası tüm ihtiyaçları rahatlıkla karşılayabilecek duruma gelecek. Ek binanın
yapılması ve belediyemiz tarafından çevre görüntüsünün park ve bahçelerinde yapılmasıyla birlikte daha
güzel bir görünüme kavuşacaktır” dedi.

BAŞSAVCI SİYARETİ

Daha ilerisini düşünerek adliye binasının yakınına bir ek bina daha yapmak için görüşmelere baş-

Ayrıca Başsavcı Aydın, 4 Mayıs cumartesi yapılacak olan Ticaret Borsası Organ seçimlerinin demokratik ve kardeşlik içerisinde geçmesi, Sivas için hayırlı bir sonuç çıkması temennilerinde bulundu.
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SGK İL MÜDÜRÜ ZİYARETİ

TİCARET BORSASI YÖNETİMİ
SGK İL MÜDÜRÜ TURAN’I ZİYARET ETTİ

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri İhsan Aksoy, Tarık Günhan, Ahmet Terzioğlu ve Hilmi Gül, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü’ne atanan
Bekir Turan’ı makamında ziyaret etti.
Ticaret Borsası Yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, daha önce
Sivas’ta Bağ-Kur il Müdürü olarak görev yaptığını belirterek, Sivas’ta yeniden görev yapmaktan mutlu
olduğunu kaydetti.
SGK İl Müdürü Turan, “Sivas tarih ve kültürel yönden çok zengin bir ilimiz. Görev yaptığım süre
içerisinde Sivas halkıyla iç içe olduk. Görev yerim değişse bile sürekli diyalog halinde oldum ve Sivas’la
bağlarımı koparmadım. Sivas’ta uzun süre Bağ-Kur İl Müdürlüğü yaptım. Sivaslılar beni benimsedi ve
bende Sivas halkını çok seviyorum. Bu yüzden olsa gerek Sivas’ta üç kez göreve getirildim.Yeni il binamızda Sivas halkına daha kaliteli hizmet sunmaktayız. Eski SGK binamız ise tadilat yapılarak sağlık işleri
ve arşiv olarak tarafımızdan ek bina olarak kullanılacaktır.” ifadelerini kullandı.
Sivas Ticaret Borsası Başkan Abdulkadir Hastaoğlu ise “Sayın Müdürümüz Sivas’ı, Sivas tüccar
ve esnafını yakından tanıyan, sorunlarını yakından bilen,Sivas’ta görev yaptığı süre içerisinde esnaf ve
tüccarın sorunlarıyla yakından ilgilenen bir büyüğümüzdür.. SGK İl Müdürü olarak Sivas’aatanmasınSayfa
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dan dolayı çok mutlu olduğumu ifade ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Veterinerlik Fakültesi tarafından Veterinerler Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler çerçevesinde konferans düzenlenirken, Veterinerlik 1. sınıf öğrencileri de Beyaz Önlük giydi.
CÜ Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haki Kara, Londra Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Dr.
Muhammed Khalid, Sivas Ticaret Borsası Meclis Üyesi Hilmi Gül, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve
öğrenciler katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haki Kara, “2010
yılında kurulan fakültemiz şuanda 110 öğrenci, 24 akademik personel ile eğitim öğretim faaliyetlerini
yürütmektedir. Veterinerlik mesleğinin sorumluluklarına göre görevleri ve sıkıntıları var. Son yıllarda gıda
güvenliği, halk sağlığı en çok öne çıkan konu başlıları olarak karşımıza çıktı. Dünya nüfusunun hızla
artması, bunun yanı sıra gıda kaynaklarının giderek azalması, başta hayvansal proteinli gıdalar olmak
üzere gıdada temin edilme sıkıntısı ile karşı karşıya kaldığımızın göstergesidir. Biz slogan olarak “Ahırdan
sofraya”, “Güvenilir Gıda Temini”, “Salgın Hastalıklar”, “Hastalıklarla Mücadele” ve “Standartlara
Uygun Hayvan Yetiştirilmesi” konulularını sıralayabiliriz. Bunlara mesleğimizin genel hatları olarak da
bakabiliriz.” dedi.
Yrd. Doç. Çağrı Çağlar Sinmez “Dünya’da ve Türkiye’de Veteriner Hekim ve Yeni Konseptler”,
Sivas Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hekim Özcan Karataş “Veteriner Hekimlikte Güncel Sorunlar” ve Londra Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Muhammed Khalid “Sütçü
İneklerde İnfertilite” adlı konferanslarını verdi.
Programın ardından CÜ Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haki Kara tarafından konferans
veren Yrd. Doç. Çağrı Çağlar Sinmez, Sivas Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hekim Özcan
Karataş ve Londra Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Muhammed Khalid’eplaket takdim
edildi.
Veteriner Haftası nedeniyle düzenlenen program sonunda Veterinerlik Fakültesi 1.sınıf öğrencileri
beyaz önlük giydi. Öğretim Üyeleri ve öğrenciler daha sonra oluşturulan Hatıra Ormanı’na fidan dikti.

C.Ü VETERİNERLİK FAKÜLTESİ PROGRAMI

VETERİNERLİK HAFTASI
KONFERANSI DÜZENLENDİ
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KÜLTÜR İL MÜDÜRLÜĞÜ YEMEK YARIŞMASI

YÖRESEL YEMEK YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI.
15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Sivas Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek
Lisesi’nde düzenlenen “Yöresel Yemek Yarışması”’nın 2. gününde, hamur işi ve börekler ile tatlılar yarıştı.
Yarışmada hamur işi ve börekler kategorisinde köy böreği ile Tuğçe YÖRÜK 1 nci, kete ile Hilal
KEKLİKÇİ 2nci., su böreği ile Zeliha ULU 3 ncü oldu. Tatlılar dalında ise karamuk ile Funda ŞAHİN
1nci, tel helvası ile Perihan ÖNCÜLOĞLU 2 nci, yufka tatlısı ile de Sevgi ALTUNAY 3 üncü oldu. Yarışma sonrası düzenlenen ödül töreninde 1 nci’lere iki çeyrek altın, 2 nci’lere bir çeyrek altın, 3 ncü’lere ise
1 gr altın; Sivas Valisi Zübeyir KEMELEK, Vali Yardımcısı Veysel Çiftçi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir
PÜRLÜ, Milli Eğitim Müdürü Turan AKPINAR ve hediyelere büyük
katkı veren Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Vekili A.Tarık
GÜNHAN tarafından takdim edildi.
Tüm katılımcılara ve jüriye de teşekkür belgeleri törenle verildi.
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YOZGAT ZİYARETİ

BOZOK ÜNİVERSİTESİ TOBB SAĞLIK YÜKSEKOKULU AÇILDI.

Yozgat’ta TOBB tarafından yaptırılan Bozok Üniversitesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sağlık Yüksekokulu’nun açılışı, TOBB Başkanı M. RifatHisarcıkoğlu, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Yıldırım, Sivas Ticaret
Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, STB Yönetim Kurulu Üyeleri Tarık Günhan ve Hilmi Gül’ün
katılımıyla açıldı.
Açılış sonrasında, TOBB Başkanı Hisarcıkoğlu, TBMM Başkanı Çiçek, Başbakan Yardımcısı
Bozdağ ve protokol heyeti yüksekokulu gezerek, yetkililerden bilgi aldılar. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
burada öğrenim gören hemşirelerin TOBB Tıp Fakültesi ve TOBB ETÜ Hastanesi’nde işe başlayabileceklerini söyledi.
Hisarcıklıoğlu, Çiçek ve Bozdağ daha sonra öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan TBMM Başkanı Çiçek, ‘’İyi
okuyun, kaliteyi tutturun, iş garantiniz var. Ama (iş garantimiz var)
diye de dersleri bırakmayın. Çünkü
bunlar özel sektör, iyi çalışmazsanız
bırakırlar’’ dedi.
İncelemelerin
ardından,
TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve
Okul Müdürü Sevinç Özpolat,
TOBB Başkanı RifatHisarcıklıoğlu’naplaket takdim etti.
Sayfa
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TOBB, 68. MALİ GENEL KURULU

TOBB, 68 NCİ MALİ GENEL KURULU YAPILDI.

TOBB Mali Genel Kurulu nedeniyle
TOBB Başkanı RifatHisarcıklıoğlu , TOBB
Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanı ve
STSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım, TOBB Vergi Komisyonu Başkanı ve Sivas
Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ile TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri Ata’nın
huzuruna çıktı. Anıtkabir’i ziyaret eden heyet
Ata’nın huzurunda saygı duruşunda bulundu
TOBB Mali Genel Kurulu, TOBB
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Genel kurula, Gümrük ve Ticaret
Bakanı Hayati Yazıcı, Sivas Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Üyeleri Tarık Günhan, Mesut Emeç, Şükrü Averile 81 İl ve 160 İlçedeki 365 OdaBorsa başkanı ile 2000 delege katıldı. Genel Kurulu TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanı
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ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım yönetti. Divan Başkanı
olarak görev yapan Başkan Yıldırım, Sivas’ı en iyi şekilde temsil etti. Sivas’ta ilk defa bir oda başkanı
TOBB Genel Kurulu’nu yöneterek, tarihe geçmiş oldu. Konsey Başkan Yıldırım’ın bu başarısı Sivaslılar
tarafından gururla karşılandı. Mali Genel .Kurulda ilk olarak Sivas Ticaret borsası Başkanı Abdulkadir

hale geleceğine dikkati çekti. Yazıcı, reel sektörün çatı kuruluşu olan TOBB´un, Türkiye´nin ekonomisine yön veren, güç katan kuruluşlarından biri ve en büyüğü olduğunu söyledi. Hükümetin, ekonominin en
büyük gücünün tacir ve sanayiciler olduğunu her zaman ifade ettiğini belirten Yazıcı, “Sizler, sadece kendi
sofranıza değil; binlerce insanın sofrasına aş getirme gayretinde olan insanlarsınız” diye konuştu.

TOBB, 68. MALİ GENEL KURULU

Hastaoğlu’nun başkanlığını yaptığı Vergi Komisyonu raporu okundu.
Genel Kurul’da bir konuşma yapan TOBB Başkanı M. RifatHisarcıklıoğlu
TOBB camiasının, özel sektörün birlikten doğan gücü olduğunu belirterek, “Hem
Türkiye’ye, hem de dünyaya örnek olan bu geleneğimiz sayesinde, bugün OECD tarafından komşu coğrafyamızdaki tüm ülkelere bizim Oda ve Borsa yapımız örnek gösteriliyor” dedi.
Türkiye’nin en büyük çatı örgütünün nasıl meydana geldiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, “Gönüllerimizi de aklımızı da farklı seslere, farklı düşüncelere açtık. Bu
ülkenin bütün renklerini kucakladık” dedi. Hisarcıklıoğlu “Odalar ve Borsalar, ülkemizdeki, yerli-yabancı, küçük-büyük, tüm girişimcileri, tüccarları, sanayicileri, turizmcileri ve müteahhitleri temsil etme yetkisine sahip tek teşkilattır. Gururla ifade etmek
istiyorum. Sizlerin meydana getirdiği TOBB camiası, özel sektörün birlikten doğan
gücü oldu. Biz, bir olduk, iri olduk, diri olduk. Sesimiz daha gür çıktı. Biz, bir oldukça
önümüzdeki engelleri aştık, yeni yollara çıktık. Bu çatı altında hiçbir zaman ayrımcılık
yapmadık. Her fikri, her sesi farklı bir heyecanla dinledik. “İstişare sünnettir” öğüdüne bağlı kaldık. İstişare ve diyalog kapısını her zaman açık tuttuk. İşte bu sayede,
her toplumsal kesim, her farklı düşünce, her farklı anlayış, burada kendisini temsil
etme imkânı buldu. Gönüllerimizi de aklımızı da farklı seslere, farklı düşüncelere açtık.
Bu ülkenin bütün renklerini kucakladık. Sizlerin sayesinde Anadolu’nun sesi, yüreği olduk. Anadolu’nun nabzı işte burada atmaya başladı. Anadolu’nun duygularının,
taleplerinin, hayallerinin tercümanı olan, aktif, dinamik bir TOBB meydana geldi.
Türkiye’nin en büyük çatı örgütü işte böyle ortaya çıktı. Ülkeye güven veren, herkesin
fikrini sorduğu, her kesimin danıştığı, büyük bir aile olduk. Bunu
hep birlikte başardık. Biliyoruz ki büyük güç büyük sorumluluk
getirir. Biz hep bu bilinçle hareket ettik” diye konuştu.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, terörden arınmış, kardeşliği güçlenmiş bir Türkiye´nin ekonomik, sosyal ve
toplumsal alanda sıçrama yapacağını belirterek, “Böyle bir
Türkiye´de tahmin ediyorum ki 2023 hedeflerini revize edip,
hedefleri büyütmek durumunda kalacağız” dedi. Yazıcı, çözüm
sürecinin Türkiye´nin en büyük projesi olduğunu söyledi. Bakan Yazıcı, bu projeyle, terörden arınmış, kardeşliği güçlenmiş bir
Türkiye´nin, adeta bir bahçeyi süsleyen değişik çiçeklerin, güllerin ortaya koyduğu renkli, güzel görünümlü bir Türkiye´nin
ekonomik, sosyal ve toplumsal alanda büyük sıçrama yapacağını
söyledi. Bunu en iyi ticaret erbabının bileceğini vurgulayan Yazıcı, “Çünkü ticari büyümenin de ekonomik büyümenin de en büyük dinamiği güven ve istikrardır” dedi.
Yazıcı, terörden arınmış, güvenin tesis edildiği bir Türkiye´nin, uluslararası sermaye için çok cazip
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KANAL 24 RÖPORTAJ

“KONUŞAN EKONOMİ” PROGRAMI SİVAS’TAYDI.

Star Medya Grubu’na bağlı 24 Televizyonunun TOBB’un katkılarıyla hazırladığı “Konuşan Ekonomi programı bu kez Sivas’taydı. Programa Sivas Ticaret borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ile
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Yıldırım konuk oldu.
Başkanlar cumhuriyet şehri Sivas’ın sorunlarını ve hedeflerini paylaştı. Organize sanayi bölgesindeki yatırımların tamamlanmasıyla 180 fabrikaya ulaşmayı hedefleyen kent, cumhuriyetin 100. Yılında 1
milyar dolarlık ihracatı yakalamayı planlıyor. 40 bin öğrenciye ev sahipliği yapan Sivas’ta İkinci üniversite olan TOBB ETÜ Üniversitesi yapım çalışmaları devam etmektedir.
Programda çok önemli konulara değinen Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu
Konuşmasında,”Sivas Ticaret Borsası T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izni ile 13 Aralık 1991 yılında Şükrü Günhan ve Salim Evci Başkanlarımızın önderliğinde yapılan girişimlerden sonra organ seçimlerinin kesinleşmesini müteakip 08 Mart 1992 tarihinde faaliyete geçmiştir. Hububat ve Hububat mamulleri, un ve unlu mamuller, kasaplık ve canlı hayvan ticareti, et ve et ürünleri, deri, sakatatçılar, hayvansal
gıda maddeleri, beyaz et ve yumurta, yaş ve kuru sebze meyveler, toptan ve perakende gıda maddeleri alan
ve satanlar, orman ürünleri, deniz ürünlerinin tamamı ile iştigal eden Gerçek ve Tüzel Kişilerin işlemleri
yapılabilmektedir. Borsamız 2000 yılında kendi hizmet binasına taşınarak, gerek personel gerekse donanım yönünden daha kaliteli bir hizmet anlayışıyla çalışmalarına devam etmektedir.
Sayfa

26

İlimizde tarım ve hayvancılık belli seviyelere geldi. Patates tohumunda Türkiye birincisi, canlı hay-

vanda Türkiye altıncısı, hububat ve baklagillerde Türkiye üçüncüsü, alabalık üretiminde Türkiye altıncısıyız. Bu rakamlar ilk bakışta güzel görünse de daha iyi yerde olmamız lazım. Çünkü arazimiz çok
fazla. Sivas’ta tarımsal ürünler çok fazla. Buna pastırma sucuk imalatı da dahil. ,hatta onun bir deyimi
vardır ‘pastırma ve sucuk Sivas’ın merkezinde yapılır’ diye, yani patronlar Kayseri ve Afyon’dan ustalar is
Sivas’tan çıkıyor. Biz şimdi bunu geri döndürmeye çalışıyoruz. İlimizde 7 tane sucuk ve pastırma fabrikası
dırlar. Sivas’ta üretilen Ballarımız da markalaştı. Ulusal firmaların raflarında yerlerini almaya başladı.
Ayrıca Sivas köftemiz çok meşhur. Sivas’a geliptesivas Köftesi yemeden gitmek mümkün değil. Sivas Köftesi Sivas Ticaret ve Sanayi Odamızın girişimleri ve çalışmalarıyla Tescil edilmiştir. Hububatta
ve bakliyatta çok iyi durumdayız. İlimizde meyvecilikte gelişti. Kavun ve Antep fıstığı dahi yetiştiriliyor.
Ama heniz piyasaya sunamadık. İlerleyen dönemde onlarında daha büyük bir sektör olacağını tahmin
ediyorum.
Sektörümüz Et Balık kurumu’nun ilimizde kurulmasını çok arzuluyordu. Milli Savunma Bakanımız İsmet Yılmaz’ında desteğiyle bu proje faaliyete geçmek üzere Kovalı mevkiinde yer tespiti yapıldı.
Sivas hayvancılığın yoğun yapıldığı bir bölgedir. Sayın Valimiz Zübeyir Kemelek öncülüğünde İl Özel
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var. Helal Gıda Sertifikalarını almaya başlayan fabrikalarımız şehirlerarası karkas et satışı da yapmakta-

İdaresi tarafından Sivas’ta hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayacak Et ve süt Entegre tesisinin kurulması çalışmaları başlamıştır. 42 milyon liralık bu dev projedeki tesis, AB normlarında, ISO Belgesi
standartlarında olacak ve günlük 350 büyük baş, 500 adet küçükbaş hayvanın kesimi yapılacak, ayrıca
günlük 200 ton süt işleme kapasitesine sahip olacaktır. Tesisin tamamlanmasıyla birlikte hayvancılık kırsalda gelişecek, güçlenecek, cazip hale gelecek, çiftçilerimize düzenli bir pazar oluşacak, istihdama katkı
sağlanacak ve bu proje ile bir nebzede olsun kırsaldan göç önlenecektir.
Sivas Ticaret Borsası bünyesinde kurulan Ot Borsası’nın önemini sap, saman ve kuru ottaki yaşanan fiyat artışları bir kez daha bizlere göstermiştir.Türkiye’de bir ilk olan Ot Borsası, ilimizde üretilen kaba
yemin pazarlanmasını sağlamak, yem bitkileri ekim alanlarını artırmak ve böylece ilimiz hayvancılığını
geliştirmek, ilimiz ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra diğer illerden gelecek kaba yem taleplerini karşılamak,
alıcıyla satıcıyı bir araya getirerek ilimizi cazibe merkezi haline getirmek amacıyla 2008 yılında Tarım İl
Müdürlüğümüzün de desteğiyle sanal ortamda kurulmuştur. Ön çalışmasını yaptığımız yer tesbiti ve temini aşamasına getirdiğimiz Ot Borsası ve Yeni Ticaret Borsası Kompleksini Sivas halkının kullanımına
sunarak bu konuda da bir ilki gerçekleştirmek hedefindeyiz. Bu hedef dahilinde yeni yapılacak olan Borsa
Kompleksinde depolar, laboratuvar, teknik ve idari birimler ile birlikte kompleks içerisinde yeni buğday
pazarı yapmak ve üyelerimizin hizmetine sunmak için özverili çalışmalarımız devam etmektedir.
Merkez Buğday Pazarı şubemiz satış salonunda alım-satım işlemleri ve laboratuvar hizmeti verilmektedir. Ayrıca 80 tonluk Kantar kurularak üyelerimiz ve çiftçilerimizin kullanımına sunulmuştur.
Altınyayla, Gürün, Şarkışla, Gemerek ve Suşehri ilçelerimizde temsilcilik açarak borsa hizmetlerini ilçelerdeki üyelerimizin hizmetine sunulmuştur.
Sivas Ticaret Borsasının Sivas’taki üyelerine sağladığı en büyük fayda ise, Borsamıza kayıtlı olan
üyelerimiz yaptırdıkları işlemlerde Stopaj vergi indiriminden faydalanmaktadırlar. Ödeyecekleri vergi ora-
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nı canlı hayvanda % 2 den % 1’e, zirai ürünlerde ise %4 den % 2 ye düşmektedir. Kısaca borsamız üyelerine % 50 oranında stopaj vergi indirimi sağlamaktadır.
Hayvancılık sektörü yüksek girdi maliyetleri, ucuz et ve hayvan ithalatı ile rekabet gücünü yitirirken
bir yandan da kaba yem açığı nedeniyle ot, saman ve yonca fiyatındaki artışla karşı karşıya kalmıştır.
Buğday ve arpa üretiminin yaklaşık yüzde 40′ını sağlayan İç Anadolu bölgesinde, ilkbahar yağışlarının
yetersiz olması sonucu bitki gelişiminin arzu edilen ölçüde gerçekleşmemesi, , yem bitkilerine verilen desteklerin artırılmaması, hayvancılığı bilmeden sektöre girenlerin bilinçsizce yem talebini artırmaları, piyasadan
kaba yemi alarak stoklayan spekülatörler ve Hükümetin verdiği sıfır faizli kredi ile binlerce yeni hayvancılık işletmesinin kurulması ile hayvan sayısında artış oldu. Hayvan sayısındaki artışa rağmen yonca, ot
ve saman üretiminin yeterince artmaması bu ürünlere yüksek talep olması gibi nedenler fiyat artışında
etkili olmuştur. Yem fiyatlarının çok pahalı olduğu ülkemizde yaşanan ot ve saman sıkıntısı ile Ot Borsası
projesinin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.
Ayrıca sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Kurumumuz tarafından KOSGEB mevzuatı çerçevesinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi düzenlenmektedir. Sivas’ta girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri teşvik ederek kuracakları işletmelerde başarı olanaklarını artırmak için eğitim
Sayfa

28

materyalleri, eğitmen ve diğer giderleri kurumumuz tarafından karşılanarak bu güne kadar ücretsiz olarak
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150 kişiye eğitim verilmiştir.
2012-2013 eğitim ve öğretim yılında Sivas’ta Eğitimin Kalitesini Artırma Projesi (SEKAP) kapsamında kardeş okulumuz olan Yanalak İlköğretim Okulu’nun ihtiyaçları ve burada eğitim gören öğrencilerimizin okul kıyafeti, ayakkabısı, kırtasiyesi, fotokopi makinesi, sobası ve birçok ihtiyacı kurumumuz
tarafından karşılandı. Kurumumuz tarafından sosyal sorumluluk çerçevesinde ilimizdeki eğitimin kalitesini iyileştirmek için yapılan bu yardımlar ilerleyen yıllarda da artarak devam edecektir
Sivas ve Sivas’ta üretilen ürünlerin tanıtımının yapılması için düzenlenen etkinliklere ve fuarlara
katılmaktayız. Her yıl Antalya’da düzenlenen YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI, Ankara’da düzenlenen SİVAS GÜNLERİ, Sivas’ta tüm sivil Toplum örgütlerinin katılımıyla gerçekleştirilen Ahilik Kutlamaları, Birlik Aşuresi’ne katılım ve katkı sağladık.
İlimizdeki kamu kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşan Kent Konseyi’nin organizesiyle birlik olarak Sivas Olayları’nın aydınlatılması için çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda heyet olarak
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü makamında ziyaret ettik. Ziyaretimiz neticesin Sayın Cumhurbaşkanımız Sivas olaylarının’ araştırılması ve incelenmesi için Devlet Denetleme Kurulu’nu (DDK) görevlendirmiştir.
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SEÇİM SONUÇLARI

BAŞKAN HASTAOĞLU
GÜVEN TAZELEDİ
Sivas Ticaret Borsası (STB) Genel Kurulu hafta sonu yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimde mevcut
başkan Abdulkadir Hastaoğlugüven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.
Sivas Ticaret Borsası Organ Seçimlerinde ilk oy Nihat Babacan tarafından kullanılırken mevcut
başkan Abdulkadir Hastaoğlu’nun sunduğu listeoy kullananüyelerin tamamının güven oyunu alaraktekrardan seçildi.
Seçim sonrası kısa bir konuşma yapan Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, “Mevcut aday arkadaşlarımızla beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beklenenden fazla katılım olanseSayfa
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çimimiz, demokratik bir ortamda gerçekleşti. Seçime olan büyük ilgi, borsayı iyi bir noktaya getirdiğimizin

bir göstergesidir. Meclis üyesi arkadaşlarımızla görev yaptığımız 4 yıllık
süre zarfında borsayı iyi yerlere getirdik, ikinci dönemimizde tecrüberenKamu Kurumlarımıza, tüm üyelerimize, dostlarımıza, basınımıza,
Sivaslı hemşerilerimize ve Genel Kurulumuza katılamayarak çiçek ve
telgraf gönderen herkeseteşekkür ederiz” dedi.
Ticaret Borsası konferans salonunda gerçekleştirilen seçimler sonunda Abdulkadir Hastaoğlu Sivas Ticaret Borsası Başkanlığına yeniden seçilirken Ticaret Borsası Meclisi üyeliğine seçilen isimler ise şöyle;
İhsan AKSOY, Ahmet Tarık GÜNHAN, Hilmi GÜL, Mesut EMEÇ, Ahmet TERZİOĞLU, Ertuğrul GÜNALTAY, Şükrü

SEÇİM SONUÇLARI

mizle daha iyi hizmetler vermeye devam edeceğiz. Bizlere destek ve-

AVER, Fahrettin KOÇAK, Buluthan YARIŞ, Yusuf KASAP, Tuncay ÇOŞMAN, Erdal ARSLAN ve Mustafa KARAKAYA.
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ALO NET AÇILIŞI

ÇAĞRI MERKEZİ AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Akdeğirmen Mahallesi Özel İdare Binası karşısında yaptırılan çağrı merkezinin açılışı hafta sonu
gerçekleştirildi. Açılışa Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Hüseyin Çelik, Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Habip Soluk, Vali Zübeyir Kemelek, Belediye Başkanı
Doğan Ürgüp, TOBB Vergi Komisyonu Başkanı ve Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Abdulkadir Hastaoğlu, Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, Alonet Bilgi Teknolojileri AŞ’nin sahibi
Murat Dursun katıldı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, yaptığı konuşmada, Türkiye’de tek-
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nolojinin gelişmesiyle beraber bilişim yollarının artmasıyla yeni yeni iş alanları oluşmaya başladığını belirterek, “Artık bilişimle her yer yakın oldu. Burada oturan genç kızlarımız ve delikanlılar Türkiye’nin
her tarafından arayan vatandaşlarımızın derdine derman oluyor, sorularına cevap veriyor ve sorunlarını
çözüyorlar. Yani, Türkiye’nin sesi ve gözü kulağı oluyor Sivas’taki gençlerimiz” dedi.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 71’İ KADIN
Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, aylık ortalama 1 milyon 115
bin dakika görüşmenin yapıldığı ve 300 bin çağrının karşılandığı Sivas
Çağrı Merkezi’nde çalışanların yaş ortalaması 28, yüzde 71’i ise kadın olduğuna dikkat çekti. Ciliv, “Bu oran, yüzde 22’lerde seyreden kadın istihdamı ile dünya ülkeleri arasında geride yer alan Türkiye için çok önemli bir
oran teşkil ediyor. Çağrı merkezi çalışanlarının yüzde 18’i lise, yüzde 44’ü
önlisans, yüzde 38’i de lisans mezunlarından oluşuyor” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Bakanlar Binali Yıldırım, İsmet Yıldırım
ve Fatma Şahin ile Hüseyin Çelik birlikte açılışı gerçekleşti. Bakan Fatma
Şahin ve Hüseyin Çelik açılışın ardından çağrı merkezinde gelen telefonları
cevaplandırdı.

ALO NET AÇILIŞI

Milli Savunma Bakanı Yılmaz da, seçim süreci öncesi çağrı merkezi sözü verdiklerini hatırlatarak, Sivas’a yapılan çağrı merkeziyle 400
kişiye istihdam sağlandığını, bunun yılsonunda 750’ye çıkacağını ifade etti.
Yılmaz, elektronik arşivlemenin kurulmasıyla da bin 200 kişiye istihdam
sağlanacağını söyledi.
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SUSİAD ZİYARETİ

Suşehri Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (SUSİAD)
Sivas Ticaret Borsası BaşkanıAbdulkadir Hastaoğlu
ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

Suşehri Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (SUSİAD) Sivas Ticaret Borsası
Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve yönetim kurulunu ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirenBaşkan Hastaoğlu, “Suşehri Sanayiciler ve İş Adamları Derneği Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Borsa Organ
Seçimleri sonrasında üyelerimizin desteğiyle tekrar seçilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Üyelerimizin ve
ilimizin menfaatleri doğrultusunda hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Suşehri ilçesi hepimizin ortak noktasıdır. Yakın zamanda Suşehriilçemizdeki üyelerimiz için SUSİAD binasındatemsilcilik
açarak hizmetlerine sunduk. Ticaret Borsası ve SUSİAD olarak üyelerimiz için hep birlikte çalışmalıyız.
“dedi.
Suşehri Sanayiciler ve İş Adamları Derneği Başkanı İlyas Koçali ise yaptığı açıklamada, “2009
yılında kurulan Suşehri Sanayiciler ve iş Adamları Derneği olarak,güven tazeleyerek tekrar seçilen Sivas
Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerine başarılı çalışmalarının devamını ve hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. SUSİAD olarak üzerimize düşen bir şey varsa her zamanSayfa
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göreve hazırız”dedi.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil kısa süre önce
yapılan seçim sonrasında Sivas Ticaret Borsası Başkanlığına tekrar seçilen Abdulkadir Hastaoğlu’na
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Sivas’ın ve esnafların sorunlarının çözümü noktasında her zaman sivil toplum örgütleriyle diyalog

ESNAF KEFALET KOOPERATİFİ BAŞKANI ZİYARETİ

ESNAF KEFALET VE KREDİ KOOPERATİFİ BAŞKANI
DEMİRGİL TİCARET BORSASINA ZİYARETTE BULUNDU.

içerisinde olduklarını söyleyen Demirgil, ‘Sivas’ın gelişip kalkınması ve sorunların çözümü noktasında
Sivas Ticaret Borsamızla her zaman fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bu kapsamda kısa süre önce yeniden
Sivas Ticaret Borsası Başkanlığına tekrar seçilen Başkan Abdulkadir Hastaoğlu ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Başkanımın şahsındatüm ekibine bundan sonraki çalışmalarında
başarılar diliyor, hayırlı olsun diyorum’ dedi.
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ise ziyaretten dolayı Demirgil’e teşekkür ederek, kooperatifin sağladığı düşük faizli krediler ile Sivas esnaf ve sanatkârına destek verdiğini ifade etti.
Sivas Ticaret Borsası olarak sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle her zaman istişare içerisinde
olduklarını söyleyen Hastaoğlu, Sivas’ın sorunlarının çözümü noktasına Borsa olarak önemli çalışmalara
imza attıklarını sözlerine ekledi.
Ziyarette Sivas Ticaret Borsası Meclis Başkanı İhsan Aksoy, Yönetim Kurulu Üyeleri Tarık Günhan, Hilmi Gül, Fahrettin Koçak ve Ahmet Terzioğlu’da hazır bulundular.
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MÜSİAD ZİYARETİ

MÜSİAD’DAN TİCARET BORSASI’NA
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ.
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) yöneticileri Sivas Ticaret Borsası’nı ziyaret
etti. 4 Mayıs 2013 tarihinde yapılan Ticaret Borsası Başkanlık seçimlerinde tekrar başkanlığa seçilen
Abdulkadir Hastaoğlu’na MÜSİAD Başkanı Mustafa Çoşkun ve yönetim kurulu üyeleri hayırlı olsun
ziyaretinde bulundu.
MÜSİAD Başkanı Mustafa Coşkun yeniden Sivas Ticaret Borsası Başkanlığına seçilen Abdulkadir Hastaoğlunu ve yeni yönetim kurulunu tebrik ettikten sonra şunları söyledi, “MÜSİAD Sivas’ta
faaliyete başladığından beri Borsamızla kardeş kuruluş gibi çalışmalar yapmaktayız. Göreve Yeniden seçilen Başkanımız ve Yönetim Kurulu ile bu çalışmalarımıza hız vereceğiz, Sivas için ortak akıl, ortak fikir
kurarak şehrimiz için elimizden gelenin en iyisini yapma gayretini göstereceğiz” dedi.
Ziyarettenduyduğu memnuniyeti dile getiren Sivas Ticaret Borsası
Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ise, “4
mayıs 2013 günü yapılan seçimlerde
üyelerin büyük bir teveccüh göstererek
tekrar başkanlığa seçildiğini amaç ve
arzularının Sivas’a hizmet olduğunu
belirtirken, Ziyarete gelen başta MÜSİAD Başkanı Mustafa Coşkun ve
MÜSİAD üyelerine ayrı ayrı teşekkür
ediyorum” dedi.

SGK İL MÜDÜRÜ ZİYARETİ

SGK İL MÜDÜRÜ BORSAYI ZİYARET ETTİ.

Sosyal Güvenlik İl Müdürü Bekir Turan ve beraberindeki heyet Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’nu makamında ziyaret ederek 13-19
Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Sosyal Güvenlik Haftası etkinliklerine
davet etti.
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve yönetim kurulu üyelerine yönelik hayırlı
olsun ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik İl Müdürü Bekir Turan beraberindeki
heyetle birlikteMeclis Başkanı İhsan Aksoy, Başkan Abdulkadir Hastaoğlu ve yönetim kurulu üyelerini
ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti ve her yıl 13-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası etkinliklerine davet etti.
Sivas SGK İl Müdürü Turan,Sosyal Güvenlik Haftası münasebetiyle düzenlenecek olan programda, Sosyal Güvenlik Kurumuna Sivas’ta düzenli şekilde en yüksek prim ödeyen ve borcu olmayan ilk on
(10) işverene teşekkür plaketi verilmek suretiyle onure edileceğini belirtti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Hastaoğlu ise, “Sayın İl Müdürümüzün ziyareti bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu ilimizde son yıllarda en çok değişim
ve gelişim yaşayan kurumların başında gelmektedir. Yeni SGK binasında verilen kaliteli hizmetlerinden
dolayı İl Müdürümüz nezdinde tüm SGK çalışanlarına teşekkür ediyor, Sosyal Güvenlik Haftalarını
kutluyorum”

Sayfa

37

EMNİYET MÜDÜRÜ ZİYARETİ

SİVAS EMNİYET TEŞKİLATINDAN TİCARET
BORSASI YÖNETİMİNE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ.
Sivas İl Emniyet Müdürü Selçuk Kızılay, 4 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilen seçimin ardından Sivas Ticaret Borsası Başkanlığına tekrar seçilen Abdulkadir Hastaoğlu’nu makamında ziyaret etti.
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Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğluve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılanan Sivas İl Emniyet MüdürüSelçuk Kızılay, Emniyet Müdür Yardımcıları, Emniyet Şube Müdürleri,
Başkan Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerini tebrik ederek, ‘hayırlı olsun’ dileğinde bulundular.
Sivas Ticaret Borsası’nın önemli bir sivil toplum örgütü olduğunu söyleyen İl Emniyet Müdürü
Kızılay, “Ticaret Borsası sivil toplum kuruluşu olarak önemli bir yere sahiptir. Özellikle Sivasın Tanıtımında, Tarım ve Hayvancılığının gelişmesine büyük katkılar sağlayan kuruluşlarımızdandır.İl Emniyet
Müdürlüğü olaraksivil toplum örgütleri ile diyalog içinde olmaya, Sivas için faydalı olacak projelerde fikir
alışverişinde bulunmaya gayret gösteriyoruz. Başkanımı tekrar bu makamda görmek bizleri mutlu etmiştir.
Yapılan seçimler sonrası güven tazeleyen Sivas Ticaret Borsası Başkanı ve Meclis Üyelerini tebrik ediyor,
çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğluise İl Emniyet Müdürü Kızılay, Emniyet Müdürleri ve Şube Müdürlerininziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “4 Mayıs Cumartesi günü
yapılan borsamız organ seçimlerinde üyelerimizin güvenoylarını alarak Mevcut Meclis Üyesi arkadaşlarımızla birlikte bu hizmet yarışına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Demokratik bir ortamda gerçekleşen
Borsa Organ Seçimlerinde güvenlik tedbirleri sağlayan İlEmniyet Müdürümüzün şahsında tüm emniyet
personeline teşekkür ediyorum” dedi.
Ziyarette, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’nun yanı sıra Yönetim Kurulu
Üyeleri Tarık Günhan, Hilmi Gül, Ahmet Terzioğlu, Fahrettin Koçak ve Şükrü Aver de yer aldı.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri 5 Mayıs Pazar
günü gerçekleştirilen Organ seçimleri sonrasında oluşturulan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi ve
STSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım’ı ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Ziyarette konuşan Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, “Kardeş kuruluşumuz olan
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’nın Seçimleri sonrasında yeni seçilen yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza
ve Güven tazeleyerek tekrar seçilen TSO Başkanımız Osman Yıldırım’a hayırlı olsun dileklerimizi iletmek ve kendilerini tebrik etmek için bir ziyaret gerçekleştirdik. Sivas’ın sorunlarının gündeme getirilmesinde, çözüm yolu bulunmasında Ticaret ve Sanayi Odamızla birlikte her zaman birliktelik içerisinde olduk
ve bundan sonrada birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Yıldırım ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti
ifade ederek, Sivas Ticaret Borsası
ile tek çatı altında olan iki ayrı kardeş kurumuz.Borsamız ile birliktelik
içerisinde her platforma Sivas’ı en
iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz.
Sivas Ticaret Borsası Başkanımız
Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim
Kurulu Üyelerinin bizlere gerçekleştirmiş olduğu hayırlı olsun ziyaretinden dolayı şahsım ve meclis üyesi
arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” dedi.

STSO HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

TİCARET BORSASI YÖNETİMİNDEN STSO’NA
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
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SESOB BAŞKANI BEŞİR KÖKSAL ZİYARETİ

SESOB’DAN TİCARET BORSASI YÖNETİMİNE
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal ve Esnaf Odaları Yönetim Kurulu, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret ederek
hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Ziyarette konuşan SESOB Başkanı Beşir Köksal, “Sivas’ın sorunlarının gündeme getirilmesinde, çözüm yolu bulunmasında sivil toplum örgütlerinin önemi büyüktür. Sivil toplum örgütleri olarak
Sivas Ticaret Borsamızla birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Borsa Organ Seçimleri
sonrasında güven tazeleyerek tekrar görev almanızdan dolayı tebrik ediyorum. Sivas’ımız için daha güzel
çalışmalar yapmanızı temenni ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğluise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti
ifade ederek, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Sivas ve ilçelerinde 34 meslek odası ile faaliyet
gösteren önemli sivil toplum örgütlerimizdendir. Her platforma Sivas’ı en iyi şekilde temsil eden SESOB
Başkanımız Beşir Köksal ve Yönetim Kurulu Üyelerinin bizlere gerçekleştirmiş olduğu hayırlı olsun ziyaretinden dolayı şahsım ve meclis üyesi arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” dedi.
Ziyarette SESOB Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Toy, Ali Kılıç Hakan Demirgil, Sadi Aytek,
Ömer Şeker, Ömer Işık, Genel Sekreter Hüseyin Özfidan ile Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üye-
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leri Tarık Günhan, Hilmi Gül, Fahreddin Koçak ve Ahmet Terzioğlu ’da hazır bulundular.

Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri Sivas Belediye
Başkanı Doğan Ürgüp’ü makamında ziyaret etti.
Geçtiğimiz günlerde seçimleri yapılan Ticaret Borsası yeni yönetimi Sivas Belediye Başkanı Doğan
Ürgüp’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Sivas Ticaret Borsası Meclis Başkanı İhsan Aksoy, Yönetim
Kurulu Üyeleri Tarık Günhan, Hilmi Gül, Ahmet Terzioğlu, Fahreddin Koçak ve Mesut Emeç’te hazır
bulundular.
Seçimlerde güven tazelediklerini ifade eden Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, “Yönetim Kurulumuzla birlikte ziyaretinize geldik. Önümüzdeki dönemlerde Sivas ile alakalı yapacağınız
çalışmalarda destek vermeye hazırız” dedi.
Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Seçimlerde güven tazeleyen Ticaret Borsası yönetimine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Geçen dönemlerde
ekibinizle birlikte uyum içerisinde olduk. Aynı uyumu göstererek Sivas’a destek konusunda elimizden geleni yapacağız inşallah. Bize ihtiyaç duyulan her
yerde destek vermeye hazırız. Ticaret Borsamız
tarafından Ot Borsası ve Yeni Ticaret Borsası
Kompleksi projesine yer tahsisi yapılabilmesi
için yeni imar kanunu ile ilgili çalışmaların sonuçlanmasını bekliyoruz. Yeni imar kanununun
yürürlüğe girmesiyle birlikte seçilen arazinin
Belediyemiz tarafından altyapı, yol vb eksikleri giderilerek projeye başlanması sağlanacaktır.
Bu güel projenin Sivas’a hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

BELEDİYE BAŞKANI ZİYARETİ

TİCARET BORSASI’NDAN BAŞKAN
ÜRGÜP’E ZİYARET…
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EKONOMİ BAKANI ZAFER ÇAĞLAYAN

EKONOMİ BAKANI ÇAYLAYAN SİVASTAYDI.
Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan, Sivas’ta sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri
ve iş adamları ile yemekli toplantıda bir araya geldi. AK Parti il Başkanlığı’nın organize ettiği toplantı
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Çatı Restoran’da gerçekleştirildi. Sivas ve ülke ekonomisinin
masaya yatırıldığı toplantıda Bakan Çağlayan’a, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu,
STSO Başkanı Osman Yıldırım, Sivas Esnaf ve Sanat ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Beşir
Köksal, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Faruk Kocacık, Baro Başkanı Muharrem Eliş, , AK Parti İl
Başkanı Burhanettin Kuru, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Erdal Karaca eşlik ettiler..
TEŞVİK SİSTEMİ VE SİVAS…
Bakan Çağlayan Teşvik Sistemi ile ilgili de görüşlerini paylaştı. Sivas’ın teşvik sistemindeki konumu ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çağlayan, İstihdam ve yatırım oranlarına dikkat çekti.
Çağlayan; “Kontrolsüz güç, güç değildir. Gücümüzü kontrol ettiğimiz müddetçe Türkiye güçlü ol-
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maya devam edecek. Türkiye birlik, beraberlik, kardeşliği sağladığı sürece güçlü olmaya devam edecek.

Geçen sene tarihimizin en gelişmiş teşvik sistemini açıkladık. Bugüne kadar yatırımlar açısından en mükemmel, en gelişmiş teşvik sistemini geçen sene açıkladık. Teşvik
sistemi ile beraber Türkiye’de yatırımların dozu artmaya başladı. Sivas, gelişmişlik endeksine göre 4. Bölge olarak teşvik sisteminde yerini aldı. Ancak Organize Sanayi Bölgesi’ne
yapılan yatırımları da 5. Bölge destekleri ile destekliyoruz. Desteklere sadece bölgesel
başta bakmayın. Kültür ve turizm başta olmak üzere birçok alanda da önemli teşvikler
sağladık. Ben Sivas’ın bilhassa teşvik sisteminde almış olduğu yeri fazlasıyla önemsiyoolduğu teşvik sistemine baktığımız zaman 2001 yılından bu tarafa Sivas’ta toplam 433
tane teşvik belgesi düzenlendi. 1 milyar 800 milyon TL, yani eski rakama göre 2 katrilyona yakın bir sabit yatırım ön görüldü ve 11 bin 705 Sivaslı ya istihdam sağlandı. Yeni
teşvik sisteminin devreye girmesi ile beraber ki, geçen sene 20 Haziran’da devreye girdi.
Bugüne kadar Sivas’ta alınan teşvik belgesi 39 adet, öngörülen sabit yatırım tutarı 133
milyon ve bin 75 kişiye de istihdam sağlanması öngörüldü. Sivas’ın bu teşvik sisteminde
yapmış olduğu bu belge, sabit yatırım ve istihdamı geçen senin, bir önceki senenin aynı
dönemi ile mukayese ettiğimiz zaman sabit yatırım tutarında tam yüzde 50’lik bir artış
var. İstihdamda yüzde 106’lık bir artış var. Şimdi Sivas, ihracatta önemli bir noktaya
gelmiş durumda” ifadelerini kullandı.
İHRACAT RAKAMLARI,
Sivas’ın ihracattaki önemine değinen Bakan Çağlayan, ihracat rakamlarından
bahsederek Sivas’ın ihracatının 95 milyon dolar, ithalatının ise 90 milyon dolar olduğu-
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rum. Ve Sivas, yeni teşvik sisteminde son derece önemli bir yere sahip oldu. Sivas’ın almış

nu söyledi. Bu rakamın Sivas’taki gümrük verilerine göre dile getirdiğini, belki Sivas’taki
ihracatın daha fazla olabileceğini belirtti.
Her ne olursa olsun bugün Sivas, şükürler olsun ihracatı ithalatından fazla olan bir ildir. Bugün
Sivas’ın

en

büyük

özelliği 74 ülkeye ihracat yapıyor benim
Sivaslı

sanayicim,

tüccarım. Ne kadar
farkındasınız bilemiyorum. Sivas’ta üretilen ürünler tam 74
ülkeye gönderiliyor ve
Sivas’tan ihracatın en
fazlası Çin’e yapılıyor,
Avrupa’ya

yapılıyor,
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Amerika’ya yapılıyor.
Uzakta gelirken yanımda oturan bir sanayici kardeşim vardı. Hayri diye bir arkadaşım. Çorap
fabrikasının sahibi. Yapmış olduğu, Sivas’taki çorapları Fransa, İngiltere ve İtalya’ya gönderiyor. Fransa, İtalya bugün dünyada modanın beşiği olan yerler. Ve şükürler olsun, Sivas’ta üretilen çorap şimdi bu
ülkelere gidiyor.”
Konuşmaların ardından Sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve işadamları da Sivas ve Türkiye
gündemi ile ilgili görüşlerini Bakan Çağlayan ile paylaştı.
SİVAS ÖNEMLİ BİR ŞEHİR”
Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan Sivas’ın Türkiye ekonomisinde, kültüründe, turizminde
önemli bir şehir olduğunu belirtti.
Çağlayan; “Sivas benim en sık geldiğim illerden biri. Anadolu’muzun son derece önemli, binlerce
yıllık mazisi olan, Türkiye ekonomisinde, sanayisinde, ticaretinde, kültüründe, turizminde ve yiğitliğinde
şükürler olsun son derece önemli bir şehrimiz. Ayağımızın tozu ile Amerika’dan yeni geldik. İlk ziyaretimi
de Sivas’a gerçekleştiriyorum. Zannediyorum, birkaç ay öncede yine Sivas’ta bir ekonomik değerlendirme
toplantısı yapmıştık” dedi.
KRİZLER DEVAM EDİYOR…
Avrupa ülkelerinde ekonomik krizlerin devam ettiğini, ancak Türkiye’nin krizden başarı ile çıktığını belirten Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan, bu krizlerin 5-10 yıl daha devam edeceğinin ön
görüldüğünü söyledi.
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Çağlayan; “Türkiye ve dünya, çok önemli bir süreçten geçiyor. Bilhassa dünyanın içinde bulunduğu

ekonomik krizin daha da devam edeceği gözüküyor. Bilhassa ihracatımızın bundan birkaç yıl öncesine
kadar yüzde 60’ına yakınını yapmış olduğumuz Avrupa şuanda krizi yoğun bir şekilde yaşamaya devam
ediyor. Öyle zannediyorum ki bu kriz Avrupa’da önümüzdeki 5-10 yıl da etkisini devam ettirecek. Bu
noktada Kuzey Afrika, Ortadoğu ülkelerinde Arap Baharı ile beraber başlayan dönem, siyasi ve ekonomik
krizler devam ediyor. Şükürler olsun ki, Türkiye böylesine önemli bir siyasi ve ekonomik krizin yaşandığı,
buhranların çalkantıların yaşandığı ve tüm dünya ile entegre olan bir ülke olmasına rağmen bu küresel
ortaya koymuş vaziyette” dedi.
“CUMHURİYET TARİHİNİN
REKORUNU KIRDIK”
Türkiye’de geçen yıl cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunun kırıldığını belirten Bakan Çağlayan,
“Bir yıllık milli gelire eşit bir rakamı artık Türkiye sadece ihracatla yapıyor” dedi.
Bakan Çağlayan, şu ifadeleri kullandı:
“Türkiye, geçen yıl dünyada ihracatını en fazla artıran ikinci ülke oldu. Bakın sadece Suriye’den
ihracat kaybımız yılda 3 milyar dolar. Eğer Suriye Bugün, iç savaşı yaşamamış olsaydı, ekonomi sağlıklı
bir şekilde devam etmiş olsaydı biz Suriye’ye 3 milyar dolar daha fazla ihracat yapmış olacaktır. Ancak
bunlara rağmen geçen yıl Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Türkiye 152,5 milyar dolarlık bir ihracat
gerçekleştirdi. Artık Türkiye, sadece mal ihracatı yapan bir ülke değil. Türkiye turizmi ile, müteahhitlik
sektörüyle, lojistiği ile hizmet ihracatında da önemli bir konumda. Geçen yıl, Türkiye 44,2 milyar dolar
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krizi şükürler olsun fırsata çevirmiş, bu küresel krizden başarıyla çıkmış olan bir ülke olma özelliğini de
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hizmet ihracatı gerçekleştirdi. Her iki ihracatı topladığımız zaman Cumhuriyet tarihimizde görülmedik bir
ihracat rakamını Türkiye yakaladı ve 197 milyar dolara yakın bir ihracat gelirimiz oldu. 197 milyar dolar
Türkiye’nin ihracat geliri, bundan 10 yıl önceki neredeyse 1 yıllık milli gelirine eşit bir rakam. Bir yıllık
milli gelire eşit bir rakamı artık Türkiye sadece ihracatla yapıyor.
Ancak ihracat tek başına yetmez, iç piyasanın, iç pazarın da mutlak suretle büyüyor olması lazım.”
“TÜRKİYE DÜNYADA CİDDİ
İTİBARA SAHİP BİR ÜLKE”
Türkiye’nin artık dünyada ciddi bir itibarının olduğunu belirten Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer
Çağlayan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte işadamlarının da katılımı ile gerçekleştirdikleri
Amerika ziyaretini örnek gösterdi. Çağlayan, İşadamlarının pasaport kontrolü yapılmadan Amerika’ya
girdiğini belirten, Başbakan Erdoğan’ın Türkiye ve Amerika tarihinde ilk deva askeri törenle karşılandığını söyledi.
Çağlayan, şu şekilde konuştu:
“Ülkemize inanıyoruz, ülkemize güveniyoruz. Gelmiş olduğumuz seviye son derece önemli. Ama
yeterli değil. Biz Türkiye’yi 2023’e götürecek olan kilometre taşlarını tek tek yerine koymak zorundayız.
Bundan 10 yıl önce Ankara Sanayi Odası Başkanı olduğum dönemde Amerika’ya bir ziyaret gerçekleştir-
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miştim. Geçen hafta da sayın Başbakanımız önderliğinde 6 bakan ve 102 iş adamı ile beraber Amerika’ya

başkanıydım. Çünkü o tarihte biz Ankara’ya giderken IMF’ye 23,5 milyar dolar borcumuz vardı. Türkiye
ekonomisi büyük kriz yaşamıştı. Gecelik yüzde 7 bin, 8 bin faizleri bu ülke görmüştü. Yüzlerce sanayici,
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bir seyahat gerçekleştirdik. 10 yıl önce Amerika’ya mahcup bir şekilde gitmiştik. Ankara Sanayi Odası

esnaf; işini, aşını, birçoğu da hayatını kaybetmişti. Amerika’ya ziyaretimizin gerçek sebebi IMF’den 1
milyar dolar daha borç almak için dönemin hükümetinin işadamlarının kendi yanında olduğunu göstermesinin amacını taşıyordu. Bu ülke için hizmet etmiş ola herkesten Allah razı olsun. Ama o dönem maalesef
Türkiye’nin boynu bükük olduğu bir dönemdi.
Bugünü mukayese ettiğimiz zaman, eğer bana bugünü anlatmış olsalar asla böyle bir şeyin olmayacağına dair iddiaya girerdim. Bugün öyle bir şekilde gittik ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin başbakanı bir küresel lider olarak karşılandı. İlk defa Amerika tarihinde, Türkiye tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı askeri törenle karşılandı. Ve bizimle birlikte Amerika’ya gelen 102 iş adamının tamamı, pasaport
kontrolü olmaksızın, XRAY’dan geçmeksizin, kemerlerini, ayakkabılarını çıkartmaksızın Amerika’ya
girdi. Ve çıkarken de aynı şekilde çıktı. Niye şükürler olsun, IMF’ye tek bir kuruş borcu kalmamış. Şimdi
IMF’ye ‘biz sizin için ne yapabiliriz? 5 milyar dolar size kredi açabiliriz’ diyen bir Türkiye olarak gittik.
Dünyanın en büyük 17. Ekonomisi olarak gittik. Böyle bir ekonomik krizden başarıyla çıkmış bir ülke
olarak gittiğimiz için biz itibar gördük ”dedi
Bakan Çağlayan toplantının ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Sivas Ticaret Borsası
Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve SESOB Başkanı Beşir Köksal öncülüğünde Atatürk Caddesindeki
Esnafları ziyaret eden Bakan Çağlayan daha sonra ilimizden ayrıldı.
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VALİ KEMELEK ZİYARETİ

TİCARET BORSASI YÖNETİMİ VALİ KEMELEK
ve VALİ YARDIMCILARINI ZİYARET ETTİ
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir HASTAOĞLU, Ticaret Borsası Meclis Başkanı İhsan AKSOY ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri göreve yeni seçilmeleri dolayısıyla Vali Zübeyir KEMELEK’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Ticaret Borsasının Sivas’a hizmet için oluşmuş bir kurum olduğunu ifade eden Vali Zübeyir
KEMELEK, “Geçmiş dönemden kazandığınız tecrübeleri günümüz şartlarıyla harmanlayarak Ticaret
Borsası olarak ilimize daha fazla katkıda bulunmanızı temenni ediyorum.” dedi.
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir HASTAOĞLU ise kendilerini makamında
kabul etmesinden dolayı Vali Zübeyir KEMELEK’e teşekkür ederek, çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Ziyaret,

Vali

Zübeyir

KEMELEK’in Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir
HASTAOĞLU ve beraberindeki heyete çalışmalarında başarılar dilemesi ve
hatıra fotoğrafı çektirmesi ile son buldu.
Sivas Ticaret Borsası Yönetimi
daha sonra Vali Yardımcısı Veysel Çiftçi ve Vefa Kaya’yı makamında ziyaret
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ederek fikir alışverişinde bulundular.

VALİ KEMELEK BORSA ZİYARETİ

VALİ ZÜBEYİR KEMELEK TİCARET BORSASI YÖNETİMİNE
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Sivas Valisi Zübeyir Kemelek, Sivas Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.

Sivas Ticaret Borsası Meclis Başkanı İhsan Aksoy, Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğluve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Zübeyir Kemelek, Borsa yönetimine yeni görevlerinde başarılar diledi.
Bu kapsamda yeniden seçilen Ticaret Borsası yönetiminehayırlı olsun ziyaretigerçekleştirdiğini vurgulayan Vali Zübeyir Kemelek ziyarette yaptığı konuşmada, “Sayın başkanımızın güven tazeleyerek tekrar aynı göreve seçilmesi bizleri mutlu etmiştir. Yeni görevlerinde başkanımıza ve yönetim kurulu üyesi
arkadaşlarımıza başarılar diliyor, Allah utandırmasın diyorum” dedi.
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti
dile getirerek, “Sivas’ta göreve başladığımız günden bu tarafa şehrimiz için başarılı çalışmalarımız devam
etmektedir. Sivas’a hizmet konusunda gerek Sayın Valimizle gerek Vali Yardımcılarımızla uyumlu ve koordineli bir şekilde çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.
Ziyarette Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri Tarık Günhan, Hilmi Gül, Ahmet Terzioğlu ve Fahreddin Koçak ta hazır bulundular.
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STSO VE STB’DAN ANKARA ÇIKARMASI
Sivas Ticaret ve Sanayi Odasıile Sivas Ticaret Borsası’nda yapılan seçimlerin ardından Meclis
Başkanları ve Yönetim Kurulu üyeleri Ankara’da Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ile TOBB Başkanı RifatHisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti.
Ziyarete TOBB Vergi Komisyonu Başkanı ve Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdülkadir Hastaoğlu, STB Meclis Başkanı İhsan Aksoy ile Yönetim Kurulu Üyeleri Tarık Günhan, Hilmi Gül, Ahmet
Terzioğlu, Fahreddin Koçak ve TOBB Genel Kurul Delegeleri Mesut Emeç, Şükrü Aver, TOBB Ticaret
ve Sanayi Odaları Konsey Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım, Meclis Başkanı Necati
Şahin ve Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Genel Kurulu Delegeleri Muzaffer Gezgin ile Taştan Öcalan
katıldı.
İlk ziyareti iş dünyasının çatı kuruluşu olan TOBB’a gerçekleştiren heyet, RifatHisarcıklıoğlu’nu
makamında ziyaret etti. Heyet adına konuşan Başkan Osman Yıldırım, seçimlerin demokrasi ve sağduyu
içerisinde tamamlandığı söyledi ve hizmete kaldıklarını yerden devam edeceklerini kaydetti.
TOBB Başkanı RifatHisarcıklıoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ticaret ve
Sanayi Odası ile Ticaret Borsasının birlikte hareket etmesi çok önemli. Hepinizi kutluyorum. Allah hayırlı
uğurlu etsin. İki başkanı da çok seviyorum. Başarıların devamını diliyorum.”
Heyet daha sonra Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ı ziyaret etti. Milli Savunma Bakanlığı’nda
gerçekleşen ziyarette konuşan Osman Yıldırım, doğu ve güneydoğuya sağlanan teşviklerin yerinde olduğu-
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nu belirterek, “Doğudaki OSB’lerin dolmasıyla birlikte oradaki yatırımcılar Sivas’a doğru gelecek. Bu ge-

lişmeler bize de yansıyacaktır” dedi.
“Sivas’ın her konusunda elimiz taşın altındadır” diyen Yıldırım,
“ Sürekli fikir beyan ediyoruz. Hiçbir
siyasetin içerisinde değiliz. Amacımız tüm STK’lar ve kurumlarla Sivas için ortak hareket ederek, hizmet
olduğu gibi yeni dönemde de daha çok
çalışarak sizlerin gayretli çalışmalarına destek olacağız” diye konuştu.
Bakan İsmet Yılmaz, Sivas’ın
diğer illerden çok daha fazla çalışması gerektiğine dikkat çekti. Bakan Yılmaz konuşmasına şu şekilde
sürdürdü: “Siyasetin işi iklimi sağlamaktır. Mevsimi geldiğinde kendi
tarlanı kendin süreceksin. Kendi tarlanı başkasının sürmesini beklersen
hayatta oradan etkin bitmez. Yatırım
iklimi de vardır. Ülkedeki kavga, sıkıntı terör bitmişse yatırım zamanı
gelmiş demektir. Yaklaşık iki yıldır
Güneydoğudaki terör olayını kimse konuşmuyor. Her sabah kalktığımızda hangi karakol basıldı veya
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sağlamaktır. Bunun için de eskiden

hani karakola ne oldu? Diye merak
içerisindeydik. Geceleyin bazen baskın haberlerini alıyorduk. Ama gece
haber gelmiyor. Dağ başında kolay
değil. Sabaha çıkıldığında o baskının sonucu öğrenebiliyorsun. Böyle
bir ortamda Güneydoğu’da yatırım
olur mu? Olmaz. Ama artık oluyor.
Güneydoğuya yapılan yatırım geçen yıla nazaran iki katına çıkmış
durumdadır.”dedi.
Bakan Yılmaz, oda ve borsanın seçimlerinin hayırlı olmasını dileyerek, başkanları ve ekibini tebrik
etti.
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GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ
İLİMİZİ ZİYARET ETTİ
Başta Sivas’a yeni yapılacak stadyum olmak üzere çeşitli açılış ve temel atma programlarına katılmak üzere Sivas’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, AK
Parti Sivas Milletvekili Ali Turan’ı, Sivas Valisi Zübeyir Kemelek, Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Emniyet Müdürü Selçuk Kızılay, İl Jandarma komutanı Ali Taş, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir
Hastaoğlu, SESOB Başkanı Beşir Köksalve daire müdürleri karşıladı.
Havayolu ile kentte gelen Bakan Kılıç ve Bakan Yılmaz, ilk olarak Sivas Valisi Zübeyir Kemelek’i
ziyaret etti. Bakanlar Kılıç ve Yılmaz ziyaret sırasında Valilik Şeref defterini imzaladı.
Sivas Valisi Zübeyir Kemelek, ziyaret sırasında Bakan Kılıç ve Yılmaz’a Sivas hakkında çeşitli
bilgiler verdi. Sivas’ta önemli yatırımların gerçekleştirildiğini belirten Kemelek, “Sivas’ta gerçekten spor
anlamında önemli yatırımların temelini atıyoruz. Tabi hep stat görünüyor ama aynı zamanda Yıldız Dağı
Kayak Sporları Merkezi’ne de büyük katkılarınız oldu. İhalesini yaptık, yüklenici firmaya da yer teslimini
yaptık. İnşallah sene sonuna kadar altyapısını bitireceğiz” dedi.
“HİZMETLERDEN MEMNUNUZ”
Daha sonra konuşan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ise, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın
Sivas’taki yatırımlarından dolayı teşekkür etti.
Bakan Yılmaz; “Spor Bakanımıza Sivas’a geldiği için teşekkür ediyorum. Son yıllarda Sivas’ın
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merkezinde ve her ilçesinde spor alanında çok büyük yatırımlar yapıldı. Biliyorsunuz bu hükümet dö-

neminde Gençlik ve Spor Bakanlığı kuruldu. Niye kuruldu? Bu hizmetler daha etkin şekilde çalışkan,
genç bir bakan tarafından verilsin diye. Kabinemizin en genç bakanı tarafından bu hizmetler veriliyor.
Biz kendi hizmetlerinden memnunuz. Yıldız Dağı için de 10 milyon lira ve ihtiyaç olursa artısı olmak
üzere bir kaynak aktarıldı. Ben sayın bakanımıza teşekkür ediyorum. Yiğitler diyarından bir bakanımızı
Sivas’ımızda görmekten mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.
“YATIRIM VE PROJELERİ ANLATTI”
Bakan Kılıç, daha sonra Sivas’ta gerçekleştirilen ve gerçekleştirilen olan projeleri anlattı. Sivas’ta
kenetlendiklerini belirten Bakan Kılıç, Sivas’ta spor alanında toplam yatırımın 200 milyon liraya ulaştığını söyledi.
Bakan Kılıç, şu ifadeleri kullandı:
“Sivas her yönüyle gerçekten büyüleyici, tarihi bir şehir. Fakat sadece stadyum değil tabii ki… Stadyum bugün temel atma merasimi etrafında kenetlendiğimiz büyük projemiz. Stadyum dışında Sivas’ta çok
sayıda spor ve gençlik tesisini kente kazandırma vizyonu ile bugün ilde bulunuyoruz.
Merkezde geçen yıl ihalesini yaptığımız bir büyük stadyumumuz var. 33,5 milyon liralık bir proje.
İtirazlar nedeniyle henüz inşaatına başlayamadık ama birkaç ay içerisinde bu itirazların sonlanmasını
bekliyoruz. İnşallah en kısa sürede inşaatına başlamayı hedefliyoruz. Yine 2012 yılı yatırım programı
kapsamında Sivas Merkez’de bir gençlik merkezi ihalesi yapıldı, inşaatına başlandı. Yine Sivas merkezde
sentetik yüzeyli atletizm pisti inşaatı tamamlandı, Sivaslı sporcuların hizmetine girdi. Yine Kangal ilçemizde spor salonu inşaatına halen devam ediliyor. Çatı projesi değiştiğinden dolayı henüz hizmet alamadık
ama bu yıl bitmeden Kangal Spor Salonu tamamlanmış olacak. Gemerek ilçemizde sentetik çim yüzeyli
futbol sahası ihalesi bu yıl yapılacak. Koyulhisar ilçemizde spor salonu inşaatı yüzde 35’ler düzeyinde.
İnşaatına devam ediliyor ve kısa sürede onu da bitirmeyi hedefliyoruz. Zara’da sentetik çim yüzeyli futbol
sahası inşaatını tamamladık.
2013 yılında Sivas’ta ayrıcı yeni projeleri yatırım programına dâhil ettik. Suşehri ilçemizde bir gençlik merkezinin arazi tahsis işlemlerine devam ediliyor. Zara ilçemizde bir spor salonunun projelendirme
işlemlerine devam ediliyor. Yine Sivas Yıldızeli ilçemizde bir gençlik merkezi arazi tahsis sürecinde devam
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spor alanında birçok yatırım yapıldığını ancak en büyük yatırım olan stadyumun açılış merasimi etrafında

ediyor. En kısa sürede oraya başlamayı hedefliyoruz. Koyulhisar ilçemizde sentetik çim yüzeyli futbol sahasına da bu yıl başlamayı planlıyoruz.
Yine Yıldız Dağı Kayak Tesisleri’ne 10 milyon liralık nakit destek ayırıyoruz. Diğer finansman
imkanı İl Özel İdaresi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve diğer kurumlardan sağlanacak. Ama yüzde 50
oranında sponsorluğunu bir anlamda Gençlik ve Spor Bakanlığı üzerine almış bulunmaktadır.
Bütün bunları stadyumla birlikte alt alta yazıp topladığımızda, Sivas stadyumu 25 bin kişilik, özellikli ve nitelikli bir proje. 100 milyon lira, bugünkü rakamla katma değer vergisi dâhil yapım maliyeti var.
Sivas’taki spor yatırımlarının toplam yatırım maliyeti 200 milyon liraya ulaşmış olmaktadır.”
“YURTLARLA BİRLİKTE 300 MİLYON LİRAYI AŞIYOR”
Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, bakanlık olarak gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirilecek yurt
projeleri hakkında da bilgi verdi. Bakan Kılıç, yurt yatırımları ile birlikte bakanlığının Sivas’taki toplam
yatırım tutarının 300 milyon lirayı aştığını söyledi.
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Bakan Kılıç, “Zara ilçemizde 500 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdu inşaatı. Bu yıl inşallah bu inşaatı bitirmeyi hedefliyoruz. Şuan yüzde 50 düzeyinde. Zara’daki 500 kişilik öğrenci yurdunun şu anki proje
maliyeti yaklaşık 20 milyon lira.
Sivas merkezde 2 bin 250 öğrenci kapasiteli yüksek öğrenim yurtları yapılacak. Bunlar için arazi
tahsis işlemleri tamamlandı. Sivas merkezdeki öğrenci yurtlarının yaklaşık proje maliyeti 80 milyon lira.
Ve yine, Gürün ilçemizde 300 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdu. 2013 yılı yatırım programında bunu Kalkınma Bakanlığı’na teklif ettik. Ve yine Şarkışla ilçemizde 400 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdu. Bunu da
2013 yılı yatırım programında Kalkınma Bakanlığımıza teklif ettik.
Gürün, Şarkışla; toplamda 700… 500 Şarkışla; bin 200, 2 bin 250 Sivas merkez olmak üzere toplam 3 bin 450… Bir anlamda şunu diyebiliriz; 2 yıllık yatırım performansı ile Sivas’taki yüksek öğrenim
öğrenci yurdu yatak kapasitesini yüzde yüz oranında hatta biraz daha üzerinde artırmış oluyoruz. Yurt
projelerinin yatırım maliyetleri ile birlikte değerlendirdiğimizde Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 25 Mayıs
2013 tarihi itibariyle Sivas ilindeki yatırım büyüklüğü 300 milyon lirayı aşmış bulunmaktadır” ifadelerini
kullandı.
“SİVAS, HAK EDİYOR”
Sivas’ın tüm bu yatırımları hak ettiğinin altını çizen Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, kentin
tarihi ve kültürel önemine de değindi.
Kılıç, şu ifadeleri kullandı:
“Bütün bu yatırımlar Aşık Veysel Diyarı olan, yiğitlerin yurdu olan, Selçuklu, Osmanlı medeniyetinin ev sahipliğini yapmış olan ve Samsun’dan sonraki üç vilayetten biri olan, Amasya, Erzurum, Sivas
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Kongrelerinin toplandığı mekanlardan biri olan Sivas ilinin hak ettiği yatırımlardır. Bütün bu yatırımlar

Sivas, demokrasi yolculuğumuzda arkamızda sapasağlam duran, Sivas Türkiye’nin özgürlük ve
çağdaşlaşma mücadelesine şartsız destek sağlayan bir kentimizdir ve bütün bu altyapı gençlik yatırımlarımızdan yararlanmayı diğer şehirlerimizle birlikte hak etmektedir.
Sivas’a olan bu yatırım paketimizin arka planındaki asıl ve en büyük motivasyon kaynağımız da hiç
tereddüdünüz olmasın ki, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dır. 300 trilyon
(milyon) liralık bu yatırım paketi ile Sivas iline stadyumun temelini atmak üzere gelirken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın selam ve sevgilerini de halkımıza iletiyorum. Sivas’ta başta stadyum olmak üzere
adım attığımız, yapımına karar verdiğimiz, inşaatına başlayacağımız ya da yatırım programına almış
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aynı zamanda Sivaslıların hak ettiği yatırımlardır.

olduğumuz bütün eserlerin arka plandaki banisi, motivasyon kaynağı ve istikrar ortamı içerisinde finansmanını sağlayan esas gücümüz Sayın Başbakanımızdır. Kendisine Ben Gençlik ve Spor Bakanı olarak,
İsmet Ağabey’de zannediyorum Sivas halkı adına minnettarız. Teşekkür ediyorum.”
Konuşmaların ardından Bakan Kılıç, Bakan Yılmaz ile birlikte Sivas’ta yapılacak yurt projeleri ile
ilgili görselleri basın mensupları ile paylaştı.
Bakan Kılıç ve Bakan Yılmaz, Valilik ziyaretinin ardından Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp’ü
de makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Ürgüp, belediyenin başta sportif proje ve çalışmaları olmak
üzere bazı çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Bakan Kılıç ve Yılmaz, belediye ziyaretinin ardından AK Parti Sivas İl Başkanlığı’nı da ziyaret
etti. Bakan Kılıç kurum ziyaretlerinin ardından Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve
SESOB Başkanı Beşir Köksal öncülüğünde esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi.
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STADYUMUN TEMELİ RESMEN ATILDI
Sivas’a yapılacak olan 25 bin seyirci kapasiteli stadyumun temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene
Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Zübeyir Kemelek, Vali
Yardımcısı Veysel Çifçi, İl Emniyet Müdürü Selçuk kızılay, İl Jandarma Komutanı Ali Taş, Belediye
Başkanı Doğan Ürgüp, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Meclis Başkanı İhsan
Aksoy, SESOB Başkanı Beşir Köksal, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Yıldırım katıldı.
Arena Stadyumu ve çok amaçlı spor kompleksinin temel atma töreninde konuşan Milli Savunma Bakanı
İsmet Yılmaz, verdikleri her sözü tuttuklarını belirtirken Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ta Sivas’a ve
Sivasspor’a hayırlı olması temennisinde bulundu.
Erzincan yolu üzerinde ve Sivasspor tesisleri karşısında inşaasına başlanılan stadyumun temel atma
töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, “Hükümetin gözü kulağı Sivas’ın üzerinde. Ankara, Sivas’ı çok yakından takip ediyor. Zaman zaman sayın Başbakanımız ‘Sivas stadında durum ne
oldu, ne zaman temel atıyoruz?’ gibi cümlelerle bizi yokluyor. Nihayet o temeli bugün atıyoruz. Temelle iş
bitmiyor. Müteahhit firmayı sürekli gözetim altında tutacağız. Temel attık gittik ama şantiyeyi müteahhide
terk edip gitmek yok. An be an ilerlemeleri sizlerle beraber takip edeceğiz. Attığımız temel güneşin alnında
kavrulmayacak. Günden güne, dakika dakika ilerleme raporlarını alacağız” dedi.
Kılıç ayrıca, ihalesinin ardından Kamu ihale kurumuna itiraz edilen spor salonunu en kısa zamanda Sivas’a kazandıracaklarını, merkez ve ilçelerde 3 ayrı gençlik merkezinin yapımına başlayıp devam
edeceklerini, İl merkezinde 2 bin 500, Zara’da 500, Gürün’de 400 Şarkışla’da 300 kişilik öğrenci yurtlarını üniversite öğrencilerinin hizmetine kazandıracaklarını söyledi.
Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ise konuşmasında ekolojik özelliğe sahip yeni stadyum ve
Çok Amaçlı Spor Kompleksi’nin Sivas’ın çehresini değiştireceğini belirterek, hiçbir zaman yapamayacakları işleri vaat etmediklerini söyledi. Yılmaz, “Yapamayacağımız şeyleri söylemek bizim için büyük
bir vebaldir. Söz verdiğimiz çağrı merkezimiz tamamlandı, bölge hastanesinde çalışmalar devam ediyor,
stadyumun temellerini atıyoruz, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nin ihalesinin başlatılması ile Yıldız
Dağı Kış Sporlar Turizm Merkezi Kamulaştırma işlemlerini başlatmış bulunuyoruz” dedi.
Belediye Başkanı Doğan Ürgüp’te yeni stadyumun Sivas’a hayırlı olmasını dilerken, temeli bakanlar ve il protokolü ile birlikte ortaklaşa butona basılarak atıldı.
Stadyumun 2014-2015 futbol sezonu ikinci yarısına yetişeceğini ve toplam 600 iş gününde tamamlanacağı ifade edildi.

Sivas İl JandarmaAlay Komutanı Kurmay Albay Ali Taş, Sivas Ticaret Borsası Yönetimine hayırlı
olsun ziyaretinde bulundu.

JANDARMA ALAY KOM. BORSA ZİYARETİ

KURMAY ALBAY ALİ TAŞ TİCARET BORSASI’NA
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU

Jandarma Alay Komutanı Ali Taş,Sivas’ta görev yapmanın büyük bir mutluluk olduğunu ifade ederek, “Hem nezaket ziyareti olsun hem yeniden seçilmenizden dolayı sizleri makamınızda ziyaret ederek,
hayırlı uğurlu olsun diyor, görevinizde başarılar diliyorum. Sivas’ta Ticaret Borsası olarak sizler ve Sivaslı
hemşerilerimiz bizlere karşı çok yakınlık gösterdiler. Sizlere ve Sivaslı hemşerilerimize göstermiş oldukları
yakınlıktan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Abdulkadir Hastaoğluise Ticaret Borsası’nın
çalışmaları hakkında bilgiler vererek, “4 Mayıs cumartesi gerçekleştirilen Organ Seçimlerinin ardından
üyelerimizin teveccühleri ile tekrardan seçilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli komutanımızı borsamızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Şahsım ve Yönetim Kurulum adına gerçekleştirilen hayırlı olsun ziyareti için teşekkür ediyorum, Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki yeni görev yerinizde size
başarılar diliyorum. Sivas Ticaret Borsası olarak bugüne kadar kamu kurumlarımızla ve güvenlik güçlerimizle uyumlu bir şekilde çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz.” dedi.
Gerçekleştirilen ziyarette Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri Tarık Günhan, Hilmi Gül,
Ahmet Terzioğlu ve Fahreddin Koçak’ta hazır bulundular.

Sayfa

57
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İL MÜFTÜSÜ ŞAHİN TİCARET BORSASI’NA
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU
Sivas İl Müftüsü Yusuf Şahin, Sivas Ticaret Borsası Yönetimine hayırlı olsun
ziyaretinde bulundu.
İl Müftüsü Şahin yaptığı konuşmada,”Mayıs ayı içerisinde yapılan seçim neticesinde güven tazeleyerek tekrar seçilen Başkanımız Abdulkadir Bey ve Yönetim Kurulu üyelerine hayırlı olsun diyor, ilimiz
için hayırlı uğurlu olmasını Cenabı-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Abdulkadir Hastaoğluise Yönetim Kurulu
Üyelerini tanıtarak, “4 Mayıs Cumartesi gerçekleştirilen Organ Seçimleri sonrasında Sivas’ta hizmetlerimize yeni yönetimimizle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Müftümüzün ziyareti bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Ziyaretiniz için
sizlere teşekkür ediyor her zaman dualarınızı bekliyorum ”dedi.
Ziyaret sonrasında İl Müftüsü
Yusuf Şahin, Ticaret Borsası Başkanı
Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerine Diyanet Vakfı yayınlarına ait kitap seti hediye etti.
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Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdülkadir Hastaoğlu, STSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman
Yıldırım ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Ankara ziyaretlerini değerlendiren Başkan Yıldırım,
“Borsamız ile birlikte bu ziyareti gerçekleştirmemiz Sivas’ın birlikte hareket ettiğinin en güzel göstergesi
olmuştur” dedi.
“TOBB ETÜ’nün Sivas’ta açacağı iki fakülte TOBB Başkanı RifatHisarcıklıoğlu’nun Sivas’a
ve bizlere verdiği desteği göstermektedir” diyen Başkan Yıldırım, TOBB seçimlerinde Oda ve Borsa olarak Sayın Hisarcıklıoğlu’nu desteklediklerini açıkladı. Yıldırım, “Sayın Hisarcıklıoğlu’nun her zaman
yanında olacağız” dedi.
RifatHisarcıklıoğlu yönetimindeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Sivas’a büyük önem verdiğine dikkat çeken Yıldırım, “Delege sayımıza ve bütçemize baktığımız zaman Odamız ve Borsamızın
çok fazla delege sayısı yok. Komşu illerimize baktığımızda daha fazla delege var. Ancak TOBB tarafından bizlere önemli görevler verilmektedir. Borsa Başkanımız TOBB Vergi Komisyonu Başkanlığı yapmaktadır. Yine ben TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Bunun
yanında Odamızın ve Sivas’ımızın en büyük projelerinden birisi olan TOBB ETÜ 4 Eylül Kampüsü
açılması için yoğun destek verilmektedir. İki Fakülte için TOBB ETÜ senatosundan karar çıktı ve YÖK’e
müracaat edildi. Bu fakülteler iktisat ve Teknoloji Fakülteleri olarak kurulacak. Bunun için YÖK’den
randevu istedik. Bu süreci Sayın Bakanımız yakından takip ediyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Meclisimizle, Delegelerimiz ile Odamız ve Borsamız ile beraber Sayın Hisarcıklıoğlu’nun her zaman yanında
olacağımızı belirtiyorum” diye konuştu.
Başkan Hastaoğlu, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve TOBB Başkanı RifatHisarcıklıoğlu’na
yapılan ziyaretlerin oldukça verimli ve başarılı geçtiğini kaydetti. “Sivas Ticaret Borsası olarak Genel
Başkanımız ve ekibinin her zaman yanlarında olacağız” diye konuştu.

STSO ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

SİVAS ODA ve BORSASI
HİSARCIKLIOĞLU’NU DESTEKLİYOR.
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ŞEHİT AİLELERİ DERNEĞİ BORSA ZİYARETİ

ŞEHİTLER DERNEĞİ BORSA YÖNETİMİNE
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU

Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal
ve beraberindekiler, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’nu makamında ziyaret etti.
Başkan Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılanan Hızal ve beraberindekiler bir süre görüş alışverişinde bulundu.
Ziyarette konuşan Dernek Başkanı Mustafa Hızal, “Sivas Ticaret Borsası’nın Mayıs ayı başlarında gerçekleştirilen seçimleri sonrasında yeniden seçilen Borsa Başkanımız Abdulkadir Hastaoğlu’nun şahsında yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyelerine hayırlı olsun diyor, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu
ise, “Sivas Ticaret Borsası olarak şehit aileleri ve gazilerine her zaman yardımcı olmaya çalışıyoruz.Ülkemizde son altı aydır şehit haberleri gelmemesi bizleri ayrıca sevindirmektedir.Vatanımız için şehit olanlara
Allahtan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Dernek başkanımıza ve şehit yakınlarınagerçekSayfa
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leştirmiş oldukları ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal
ve beraberindekiler, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’nu makamında ziyaret etti.
Başkan Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılanan Hızal ve beraberindekiler bir süre görüş alışverişinde bulundu.

BELEDİYE BAŞKANI ÜRGÜP BORSA ZİYARETİ

BELEDİYE BAŞKANI ÜRGÜP
BORSAMIZI ZİYARET ETTİ

Ziyarette konuşan Dernek Başkanı Mustafa Hızal, “Sivas Ticaret Borsası’nın Mayıs ayı başlarında gerçekleştirilen seçimleri sonrasında yeniden seçilen Borsa Başkanımız Abdulkadir Hastaoğlu’nun şahsında yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyelerine hayırlı olsun diyor, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu
ise, “Sivas Ticaret Borsası olarak şehit aileleri ve gazilerine her zaman yardımcı olmaya
çalışıyoruz.Ülkemizde son altı aydır şehit haberleri gelmemesi bizleri ayrıca sevindirmektedir.Vatanımız için şehit olanlara Allahtan
rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum.
Dernek başkanımıza ve şehit yakınlarınagerçekleştirmiş oldukları ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
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İLBEYLİLER DERNEĞİ BORSA ZİYARETİ

SİVAS İLBEYLİ ÇEVRESİNİ GELİŞTİRME VE YARDIMLAŞMA
DERNEĞİ BAŞKAN HASTAOĞLU’NU MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

Sivas İlbeyli Çevresini Geliştirme ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mesut Acıöz, seçimler sonrası
yeniden göreve gelen Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdülkadir Hastaoğlu’nu ziyaret ederek tebriklerini
iletti.
Geçtiğimiz günlerde yapılan Borsa Organ Seçimleri sonrasında oluşturulanyeni yönetim kurulunuziyaret eden İlbeyliler Çevresini Geliştirme ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Dr. Mesut Acıöz ve beraberindeki heyet, Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’nu makamında
ziyaret ederek, Meclis Başkanı İhsan ve Yönetim Kurulu Üyelerine görevlerinde başarılar diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Abdulkadir Hastaoğlu, “Ticaret Borsası
olarak dernek ve sivil toplum örgütleri
ile her zaman uyum içerisinde çalışmaya
gayret göstermekteyiz. İlbeyli Çevresini
Geliştirme ve Yardımlaşma Derneğimiz
kurulduğu günden itibaren yaptığı etkinlik ve faaliyetlerle adını sıkça duyurmuş
ve bölgesine güzel hizmetlerde bulunmaya
gayret göstermiştir. Bizlere gerçekleştirmiş
olduğunuz ziyaretiniz ve Sivas kültürüne
güzel hizmetlerde bulunduğunuz için te-
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şekkür ediyorum” dedi.

Sivas Vali Yardımcıları Necmi Akman, Veysel Çiftçi, Vefa Kaya, Mustafa Aydın ve Gemerek İlçesi

VALİ YARDIMCILARI BORSA ZİYARETİ

VALİ YARDIMCILARI BORSA’YA HAYIRLI
OLSUN ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Kaymakamı Yusuf Özbey, yapılan borsa organ seçimleri sonrasında göreve yeniden gelen Sivas Ticaret
Borsası (STB) yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, STB Meclis Başkanı İhsan
Aksoy, STB yönetim kurulu üyeleri Tarık Günhan, Hilmi Gül ve Ahmet Terzioğlu ile bir araya gelen Sivas Vali Yardımcıları, yönetime görevlerinde başarılar diledi.
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğluziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, “Seçimler sonrasında göreve başladığımız günden bu tarafa şehrimiz ve üyelerimiz için çalışmalarımız devam etmektedir. Sivas’a hizmet
konusunda gerek Sayın Valimizle gerek
Vali Yardımcılarımızla uyumlu ve koordineli bir şekilde çalışmalarımıza kaldığımız
yerden devam edeceğiz. Vali Yardımcılarımıza ve Kaymakamımıza bizlere gerçekleştirdikleri nezaket ziyaretinden dolayı
yönetim kurulu ve meclis üyesi arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” dedi.
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BBP YÖNETİMİ BORSA ZİYARETİ

BBP SİVAS İL YÖNETİMİNDEN TİCARET BORSASINA ZİYARET

Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Aytekin Kulmaç ve yönetim kurulu üyeleri, Sivas Ticaret
Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’nu makamında ziyaret etti.
Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Aytekin Kulmaç, Büyük Birlik Partisi Sivas Merkez İlçe
Başkanı Ömer Ağdoğan, Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkan Yardımcıları Turan Özgülmez, Adnan
Yüzbaşıoğlu ve Büyük Birlik Partisi Sivas İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Sivas Ticaret
Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek yeni görev için başarı
dileklerinde bulundular.
Başkan Hastaoğlu’na yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen BBP Sivas İl Başkanı Aytekin Kulmaç: “Sivas Ticaret Borsası şehrimizin tarım ve hayvancılığının gelişmesi için güzel çalışmalar yapmaktadır. Ticaret Borsası yönetimine yeni görevlerinin hayırlı olması temennilerimle başarılar diliyorum.” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu
ise Sivas’a ve üyelerine hizmete kaldıkları yerden devam edeceklerini belirterek “Siyasi partiler ülkemizin
vazgeçilmez unsurlarıdır. Büyük Birlik Partisi de misyonu itibariyle bu görevi şimdiye kadar layıkıyla
yapmıştır, BBP İl Başkanı Aytekin Kulmaç’ın şahsında bizlere hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren yöneSayfa
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ticilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Sivas Ticaret Borsası meclis ve yönetim kurulu başkan seçimleri yapıldı.
Sivas Ticaret Borsası salonunda gerçekleştirilen seçimlerdeborsanın tüm organları belirlendi. 14kişidenoluşanTicaret Borsası Meclis Üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanı, Meclis Başkanı ve yönetim kurulu

MECLİS BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU SEÇİMLERİ YAPILDI

SİVAS TİCARET BORSASI MECLİS BAŞKANI
veYÖNETİM SEÇİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

üyelerini belirledi.
Delegeler, ilk olarak meclis başkanını belirledi. Daha sonra meclis üyeleri arasından 5 kişilik yönetim kurulu oluşturuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri ise şu isimlerden oluştu Ahmet Tarık Günhan, Hilmi
Gül, Fahrettin Koçak ve Ahmet Terzioğlu. Mesut Emeç ve Şükrü Aver ise üst kurul delegeliğine seçildi.
Tek liste halinde Yönetim Kurulu Başkanlığı’na aday olan Mevcut Başkan Abdulkadir Hastaoğluyeniden başkan seçildi. Meclis üyeleri Meclis Başkanlığına ise İhsan Aksoy oybirliği ile seçildi.
Abdulkadir Hastaoğlu, tek liste halinde girdiği seçimlerde delegelerin kendisine olan güven teveccühüne teşekkür ederek, yönetim olarak önceden olduğu gibi bundan sonrada çalışacaklarını ifade etti.
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SOYDER BORSA ZİYARETİ

SOYDER TİCARET BORSASI’NI ZİYARET ETTİ.

Soğuk Çermik Yöresi Köyleri Kalkındırma Derneği (SOYDER) yöneticileri, Sivas Ticaret Borsası
Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’nu makamında ziyaret etti.
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’nu ziyaret eden Soğuk Çermik Yöresi Köyleri
Kalkındırma Derneği (SOYDER) Başkanı İbrahim Çıtır ve yönetim kurulu üyeleri hayırlı olsun dileklerini iletti.
Ziyarette konuşan SOYDER Başkanı İbrahim Çıtır, Derneğin yapacakları çalışmalar hakkında
bilgiler vererek, “Görevi aldıktan sonra arkadaşlarımızla birlikte derneğimize bağlı olan 22 pare köyde
yaklaşık 7-8 bin nüfusa hizmet vermekteyiz. Dernek olarak köylerimizin kalkınması için çalışmalarımız
devam etmektedir. Çevre köylerinde katılımlarıyla dernek olarak ilk defa Günören köyünde bu ay içerisinde festival yapmayı düşünüyoruz.Sizleri de aramızda görmek istiyoruz ve desteklerini bekliyoruz. Yeni
görevinizde sizlere hayırlı olsun diyor başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu,
Soğuk Çermik Yöresi Köyleri Kalkındırma Derneği (SOYDER) yöneticilerine ziyaretleri için teşekkür
ederek derneğin çalışmalarında başarılar diledi.
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DEFTERDAR BORSA ZİYARETİ

DEFTERDARLIK HEYETİ SİVAS TİCARET BORSASI’NA
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU.

Sivas Defterdarı Duran Salihoğlu beraberindeki üst düzey yöneticiler ile birlikte Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu’nahayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Abdulkadir Hastaoğlu’nunev sahipliğinde gerçekleşen ziyaretteDefterdar Salihoğlu, Başkan Hastaoğlu’na
çiçek takdim etti.
Sivas Defterdarı Duran Salihoğlu ve Vergi Dairesi Müdürleri Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Meclis Başkanı İhsan Aksoy ve Yönetim Kurulu Üyelerini tebrik ederek, görevlerinde başarılar dilediler.
Ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getiren Sivas Ticaret Borsası BaşkanıAbdulkadir
Hastaoğlu ise, “Gerçekleştirilen organ seçimleri sonrasındaDefterdarımız Salihoğlu ve çalışma arkadaşları
borsamıza hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Öncelikle Sayın Defterdarımıza ve Müdürlerimizebizlere
gerçekleştirmiş oldukları nezaket ziyaretindendolayı şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyor,
Defterdarlığımızla iyi ilişkiler içerisinde koordineli bir şekilde çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam
edeceğimizi belirtmek istiyorum” dedi.
Ziyarette Defterdar Salihoğlu’nun yanı sıra. Defterdar Yardımcısı Müslüm Eser, Kale Vergi Dairesi Müdürü İbrahim Koç, Site Vergi Dairesi Müdürü Cabir Akın, Personel Müdürü Şengün
Kurtoğlu,Muhakemat Müdürü Av. Bekir Polat, Gelirler Müdür Vekili Semra Nart , Milli Emlak Müdürü Nurşen Oruç, Sivas Ticaret Borsası Meclis Başkanı İhsan Aksoy, Yönetim Kurulu Üyeleri Hilmi Gül,
Ahmet Terzioğlu, Fahrettin Koçak da katıldılar.
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ÇAĞRI MERKEZİ TEMEL ATMA TÖRENİ

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİNİN TEMELİ ATILDI
Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Gül’ün katılımıyla Sivas 112 Acil Çağrı Merkezi temel atma töreni İşhan TOKİ Mevkiinde yapıldı. Törene Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, eski
Tarım Bakanı Mehdi Eker, Sivas Milletvekilleri Ali Turan, Hilmi Bilgin, Sivas Valisi Zübeyir Kemelek,
Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Faruk Kocacık, Sivas Sanayi ve
Ticaret Odası Başkanı Osman Yıldırım, İl Protokolü, bazı Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve Sivas
Halkının katılımıyla gerçekleştirildi.
Törende konuşan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan’da İl Özel İdaresi olarak Sivas’a
yaptıkları hizmetlerden bahsetti. Ayhan, “Türkiye’de 26 tane çağrı merkezi inşaatı sürüyor. Sivas’taki çağrı merkezi inşaatına da bu gün başlamış oluyoruz. 112 Acil Çağrı Merkezinin tek numara olarak hizmet
verecek. 112 Ambulans, 155 Polis, 156 Jandarma ve 110 İtfaiye gibi ilk yardım numaraları 112 numarası
altında toplanacak ve tek yerden hizmet verecekler. İlk seçtiğimiz yerdeki imar sorunundan dolayı çok hızlı
olarak Sivas Belediyesi ve Milli Emlak vasıtasıyla burayı yatırım planına aldık” diyerek devam etti.
TEK YERDEN HİZMET MÜMKÜN DEĞİL
Ayhan, “28 bin kilometrekare alana sahip olan Sivas’ta tek yerden hizmet etmek zordu. Bunun yerine kaymakamlıklarımıza görevlerini artırdık. İlçe kaymakamlarını yaptığımız revizyonlarla etkin hale
getirdik” dedi. Başta İl Özel İdaresi personellerine ve katkısı olan herkese teşekkür etti.
SİVAS ÇAĞRI MERKEZİ ÜSSÜ OLACAK
Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp’te yaptığı konuşmada, “Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Kısa sürede yapımı imkânsız olan bir alandan buraya kısa bir sürede bu alanda yapılmasını birlikte
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sağladık. Sivas yakın gelecekte bir çağrı merkezi üssü olacaktır” dedi.

Milletvekillerimiz Ali Turan ve Hilmi Bilgin’de konuşmalarında çağrı merkezinin hayırlı olması
temennisinde bulundular. Bilgin, “76 milyon insana daha iyi hizmet vermek için 2002 den beri durmadan
çalışıyoruz” dedi.
1 DAKİKA BİLE ÖNEMLİ
Sivas Valisi ZübeyyirKemelek’te konuşmalarında bu hizmetin tek noktada olmasının öneminden
bahsetti. Kemelek, “Dünyadaki gibi ülkemizde çağrı merkezlerini tek çatı altında toplamaya çalışıyor. AB
ülkelerinden başlayan bu tek numara hizmeti Türkiye’de Antalya ve Isparta’da pilot olarak başlatıldı. Acil
recek. Buradaki hizmetler Coğrafi Bilgi Sistemi ile de desteklenerek arayanın nerden arandığı bilgisi daha
telefona bakılmadan tespit edilecektir. Projedeki teknik ekip ve Başta Sivas Belediyesi ve Milli Emlak’a
teşekkür ederim” dedi.
ALO 170 SİVAS’A GELİYOR
Son olarak konuşan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’da, “Vatandaş artık numaraları bilmek
zorunda kalmayacak tek nurdan yardım alabilecek. Vatandaşa en kısa sürede hizmet verilecek. Burada
emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Buradan size bir müjde daha vermek istiyorum. Alo 170 Çağrı
Merkezi ’de Sivas’tan hizmet verecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığın Alo 170 servisinde 200
kişi çalışacak. Bu yatırım için Faruk Çelik’e teşekkür ediyorum. Sivas’ta 16 bin kişiye iş istihdamı sağladık” dedi.
Bakan Yılmaz, “Barış içinde kardeşlik içinde yaşanır. Sınırsız özgürlük anarşidir. Demokrasilerde
fikir özgürlüğü vardır. Şiddet haklılığı götürür. Türkiye’nin imajını zedelememeliyiz. Yıkmak kolay, yapmak zordur. Hizmet edenden yapandan Allah razı olsun” dedi. Katılan ve emeği olanlara teşekkür etti.
Temel atma töreni için hazırlanan platforma tüm protokolün çağrılmasından sonra hep birlikte ilk

ÇAĞRI MERKEZİ TEMEL ATMA TÖRENİ

durumlarda 1 dakikanın bile önemi büyük. Kurumlar arası koordinasyon en iyi şekilde buradan hizmet ve-

betonu dökmek için butona basıldı.
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ŞARKIŞLA HAYVAN PAZARI AÇILIŞI
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TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK HAYVAN PAZARI AÇILDI
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yapılan Türkiye’nin en büyük hayvan pazarı olma
özelliği taşıyan yeni hayvan pazarının açılışı gerçekleştirildi.
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yapılan Türkiye’nin en büyük hayvan pazarı olma özelliği taşıyan yeni
hayvan pazarının açılışı gerçekleştirildi.
Açılışa, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Şarkışla Kaymakamı Davut Gül, Belediye Başkanı
Kasım Gültekin, Sivas Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Aslan, Sivas Ticaret Borsası Başkanı
Abdulkadir Hastaoğlu, STB Yönetim Kurulu Üyeleri Tarık Günhan, Hilmi Gül, Erdal Arslan, BBP
İl Başkanı Aytekin Kulmaç, çevre İlçe Belediye Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve davetliler katıldı.
Açılışa Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlandı. Sivas Belediyesi Mehteran Takımı ve Şarkışla Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterileri beğeni ile izlendi.
Gösterilerin ardından Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin açılış konuşması ile misafirlere
seslendi.
Belediye Başkanı Kasım Gültekin; “Giriş çıkışı kontrollü, üretimi kontrollü, bütün hastalıklardan
arındırılmış organize hayvancılık bölgesi yapacağız. Her alanda olduğu gibi tarım alanında da Şarkışla’mız
gelişiyor kalkınıyor. Burada insanlarımızın bir olması, sivil toplum örgütleri, halkıyla, esnafıyla yerel yönetimi ile dayanışma içerisinde olması, ebetteki Şarkışla’mıza ciddi anlamda yatırım çekecektir.
Bugün de 2009 yılında söz vermiş olduğumuz hayvan pazarının açılış törenindeyiz. Bundan sonrada bugün olduğu gibi Şarkışla’mız için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Hayvan pazarımız 200.000m²
daha önceki hayvan pazarımızın tam 20 katı. Daha önceki hayvan pazarı ihtiyacı karşılamıyor ve çevre
kirliliğine sebep oluyordu, giriş çıkışlarda kontrolü sağlayamıyorduk. Yeni hayvan pazarımızda Türkvet
kayıt sistemine dahil olmayan hiçbir hayvanı pazara almıyoruz. Şuan girişte dezenfekte ünitesi bulunmakta, kısa bir süre sonra pazarımızın çıkışına da ikinci bir zenfekte ünitesini kuracağız. Bu hayvan pazarının
Şarkışla’mıza hayırlı olmasını temenni ediyor hoş geldiniz diyorum” diye konuştu.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Aslan ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici birer
konuşma yaptılar. Konuşmalarının ardından, hayvan pazarının açılışı gerçekleştirildi.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Salih Ayhan, Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsunziyaretinde bulundu.
Ziyarette Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’nun yanı sıra Meclis Başkanı İhsan
Aksoy, Yönetim Kurulu Üyeleri Tarık Günhan, Hilmi Gül, Ahmet Terzioğlu ve Fahreddin Koçak da
hazır bulundular.
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde
hayırlı olsun dileklerini ileten İl Özel İdare Genel Sekreteri Salih Ayhan, “Seçimler sonrasında yeniden
seçilmeniz bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Ticaret Borsamızla olan diyaloglarımız yapıcı ve olumlu
yönde devam etmektedir.İl Özel İdaresi olarak Sivas’ta bir çok projeyi faaliyete geçirmiş durumdayız.
Alonet çağrı merkezi binası şehrin mimarisine yakışır bir şekilde tamamlanmıştır. 112 Çağrı Merkezi’nin
temeli geçen hafta Sayın Bakanımızın katılımıyla atılmıştır. Kongre ve Fuar Merkezinin yeri TOBB
ETÜ Üniversitesine tahsis edilmiştir. Ayrıca Türk Hava Kurumu Üniversitesinin ilimizde açılması için
çalışmalar devam etmektedir. Havaalanı yakınında bir arazi tahsis edilerekilimizde pilot yetiştirilmesi
sağlanacaktır.
Sivas’ta yapılmasına karar verilen Et ve Süt Entegre Tesisi çalışmalarında sona yaklaşıldı. Ulaş
Kovalı bölgesinde 150 bin metrekare alana yapılacak olan tesisin projeleri, yoğun süren çalışmaların ardından İdaremiz Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından tamamlanarak ihale aşamasına
getirildi.Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde ise ihaleyi alan firma çalışmalarına devam etmektedir. İl Özel İdaremiz Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü de turizm merkezi standartlarında yol
yapımını sürdürmektedir. Bu çalışma bir ekip çalışmasıdır. Bu çalışmalara İl Özel İdaremiz başta olmak
üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın katkısı oldu. Finansman konusunda da Milli Savunma Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Suat Kılıç’ın büyük maddi destekleri
olmuştur. İnşallah önümüzdeki yıl Sivas, kış sporları yapılabilecek duruma gelecektir. Sivas’ın gelişmesi
için Valilik, İl Özel İdaresi, Belediye, Ticaret Borsası, Ticaret ve Sanayi Odası ile diğer Siyasi ve Sivil
Toplum Kuruluşlarıbirlik ve beraberlik içerisinde çalışmalıdır.” dedi
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu
ise “ Seçimler sonrasında üyelerimizden aldığımız güçle hizmetlerimize kaldığımız yerden devam etmekteyiz. Ticaret Borsası olarak tüm resmi kurumlarımızla iyi ilişkiler içerisinde uyumlu şekilde çalışmaktayız. Sivas Valiliğimizin ve İl Özel İdaremizin çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Sivas’ın gelişmesi için
yapılan her türlü projede sizleri desteklemeye hazırız. Şahsım ve yönetim kurulum adına ziyaretiniz için
teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum” dedi.

VALİ YARDIMCISI SALİH AYHAN BORSA ZİYARETİ

İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİ AYHAN, TİCARET BORSASI
YÖNETİMİNE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU.

Sayfa

71

KAMU-SEN İL TEMSİLCİLİĞİ BORSA ZİYARETİ

SİVAS KAMU-SEN TİCARET BORSASI YÖNETİMİNE
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU.

Türkiye Kamu-Sen Sivas İl Temsilcisi Muzaffer Karadağ, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret ederek
hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarette konuşan Sivas Şube Başkanı Karadağ; “Üyelerinizin desteğini alarak seçilmiş olmanız
bizleri memnun etmiştir. Seçim sonuçlarının üyelerinize ve camianıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Sizlere yeni görevleriinizde başarılar diliyorum Biz bu şehri seviyoruz. Şehrimizin kalkınmasında yapmış
olduğunuz başarılı çalışmalar için ve size ve yönetim kurulu üyelerinize teşekkür ediyorum” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan AbdulkadirHastaoğlu isesivil toplum kuruluşlarının illerin kalkınmasında ve toplumun gelişmesinde çok önemli bir role sahip olduğunu belirterek,”
Seçimler sonrasında yönetici arkadaşlarımızla birlikte görevimize ve çalışmalarımıza kaldığımız yerden
devam etmekteyiz. Nazik ziyaretlerinden dolayı Kamu-sen Şube Başkanımız Sayın Muzaffer Karadağ’ın
şahsında tüm kamu-sen üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.
Gerçekleştirilen ziyarete Sivas Ticaret Borsası Meclis Başkanı İhsan. Aksoy, Yönetim Kurulu ÜyeSayfa
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leri Tarık Günhan, Hilmi Gül, Ahmet Terzioğlu ve Fahreddin Koçak ta katıldılar.

CHP İL BŞK. BORSA ZİYARETİ

CHP SİVAS MİLLETVEKİLİ ÖZDEMİR’DEN TİCARET
BORSASI YÖNETİMİNE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve CHP Sivas İl Başkanı Ulaş
Karasu beraberindeki parti yöneticileri ile birlikte geçtiğimiz ay yapılan Borsa Organ seçimleri sonrasında
yeniden başkanlığa seçilen Abdulkadir Hastaoğlu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek hayırlı olsun
dileklerinde bulundular.
Ziyarette, CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, Sivas Ticaret Borsası Meclis Başkanı,
İhsan Aksoy, Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve yönetim kurulu üyelerine başarı dileklerinde bulunarak, “Siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır.
İlimizin sorunlarının çözümü noktasında her zaman resmi kurumlarımızla ve meslek odalarımızla uyum
içerisinde çalışmaktayız. Borsa organ seçimleri sonrasında tekrar seçilen başkan Abdulkadir Hastaoğlu,
Meclis Başkanı İhsan Aksoy ve yönetim kurulu üyesi arkadaşları kutluyor, Sivas’ımız için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sivas Ticaret Borsası olarak bundan öncesinde olduğu gibi Sivas’ın gelişmesinde, kalkınmasında
ve sorunların çözümü noktasında yapılan çalışmalara katılarak her zaman resmi kurumlarımızla, siyasi
partilerimizle ve sivil toplum kuruluşlarımızla iyi ilişkiler içerisinde olmaya gayret göstermekteyiz. Sayın
Vekilimize ve il yöneticilerine nazik ziyaretlerinden dolayı yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum.”
ifadelerini kullandı.
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JAND. KOMUTANLIĞI 174. KURULUŞ KUTLAMALARI
Sayfa

74

SİVAS TA JANDARMA TEŞKİLATININ
174. YILI KUTLAMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve STB Meclis Başkanı İhsan Aksoy, Jandarma Teşkilatının 174. yılı nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Tarihi Jandarma Binası’nda gerçekleştirilen törene Vali Kemelek;Eşi Zehra Kemelek, Garnizon ve 5. Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral
Mustafa İlter ve Eşi Nilüfer İlter, Belediye Başkan Vekili Orhan Demirok, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan
Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık, İl Jandarma Komutanı J. Kur. Alb.
Ali Taş ve Eşi Mine Taş, İl Emniyet Müdürü Selçuk Kızılay ve Eşi Reyhan Kızılay, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı.
Törende bir konuşma yapan J. Kur. Alb. Ali Taş; “Bugün, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ayrılmaz bir
parçası olan ve mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 174’üncü yıl
dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içindeyiz. Başarılarla dolu 174 yıllık köklü
bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne yüce milletimizin engin sevgi
ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin
huzur ve güvenliği ile kamu düzenin sağlanması yönündeki hizmetleriyle milletimizin takdirini kazanmıştır.” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından İl Jandarma Komutanlığı’nın Sivas’ta Eğitimin Kalitesini Artırma Projesi kapsamında kendilerine kardeş okul olarak belirlediği Kayadibi İlk/
Ortaokul’unda dereceye giren öğrencilere
Vali Zübeyir Kemelek ve protokol üyeleri
tarafından hediye takdim edildi.
Daha sonra katılımcılar Sivas
Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi
Bahçesi’nde İl Jandarma Komutanlığı
tarafından kurulan sergiyi gezdi. Kutlama programı askeri bando konseri ile sona
erdi.

Sivas Baro Başkanı Avukat Muharrem Eliş, Baro yönetimi ile birlikte Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’nu makamında ziyaret etti.
Sivas Baro Yönetimi, Mayıs ayında gerçekleştirilen Borsa Organ seçimleri sonrasında başkanlığa
yeniden seçilen Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri Tarık Günhan, Hilmi Gül, Ahmet Terzioğlu ve Fahreddin Koçak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak görevlerinde başarılar dilediler.
Sivas Baro Başkanı Av. Muharrem Eliş ziyarette yaptığı konuşmada, “Borsa seçimleri sonrasında
göreve yeniden gelen Sivas Ticaret Borsası Başkanımıza ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunuyoruz. Sivas Barosu olarak Sivas için yapılacak olan her türlü çalışmada Ticaret Borsamıza destek
vermeye hazırız. Tüm yönetim kurulu üyelerim ve meslektaşlarım adına Ticaret Borsası yönetimine tekrar
hayırlı olsun diyorum ve saygılar sunuyorum.”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu
ise, “Mayıs ayının ilk haftası gerçekleştirdiğimiz seçimler sonrasında yeni yönetim kurulumuzu oluşturarak
hizmetlerimize ve projelerimize kaldığımız yerden devam etmekteyiz. Sivas Baro Başkanımız Muharrem
Bey ve yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımıza ziyaretleri için teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar
diliyorum” dedi.

SİVAS BAROSU BORSA ZİYARETİ

SİVAS BAROSU’NDAN BAŞKAN
HASTAOĞLU’NA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ…
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STSO BORSA ZİYARETİ

STSO YÖNETİMİ TİCARET BORSASI’NA
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri 4 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilen Borsa Organ seçimleri sonrasında oluşturulan Sivas Ticaret Borsası Yönetimi ve STB Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’nuziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde
bulundu.
Başkan Abdülkadir Hastaoğlu ve ekibini kutlayan Yıldırım, işbirliği içerisinde birlikte hareket etmeye devam edeceklerini belirtti. Yıldırım, “Üst kurulumuz olan TOBB’a bağlı olarak Borsa ve Odamız
her zaman ortak hareket ediyor. Hem Ankara’da temsil noktasında hem de Sivas’ta her konuda fikir
birlikteliğimiz ve işbirliğimiz var. Bu dönemde de işbirliğimizin devam edeceğine inanıyoruz. Geçtiğimiz
yıllarda yaptığınız başarılı çalışmaları bu dönemde de olacağına inanıyor, yeni görevinizin başarılar diliyorum” dedi.
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti
ifade ederek, “ Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden
dolayı teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere biz kardeş kuruluşuz. Geçen dönemlerde yapmış olduğumuz
çalışmalarda fikir birliği içerisinde beraber
çalıştık. Bu dönemde de Ticaret Odasındaki ve Ticaret Borsasındaki yeni arkadaşlarımızla beraber bu birlikteliği devam
ettireceğiz. Üst kurulumuz TOBB’daki
yapmış olduğumuz çalışmalarda da başkanımın belirttiği gibi her zaman birlikte
hareket edeceğiz. İnşallah bundan sonraki
süreçte de Sivas ve üyelerimiz için hayırlı
olmasını temenni ediyorum” dedi.
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Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, geçtiğimiz günlerde yapılan seçimler nedeniyle Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin
Osman Budak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
İlk ziyaretini Antalya Ticaret Borsasına gerçekleştiren Başkan Hastaoğlu, “ATB Başkanı Ali Çandır ve yeni yönetimine görevinde başarılar diledi. Bu yıl Eylül ayındayapılacak olan 4. Hediyelik, Yöresel
ve Geleneksel Ürünler Fuarı’nın iyi bir organizasyon olduğunu belirterek, Antalya Ticaret Borsası’nın
çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ise, Sivas
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’na ziyareti nedeniyle teşekkür etti. İyi
bir seçim dönemi geçirdiklerini anlatan Çandır, yeni dönemde yeni çalışmalara imza atacaklarını söyledi.
İkinci ziyaretini Antalya Ticaret ve Sanayi Odasına gerçekleştiren Başkan Abdulkadir Hastaoğlu,
tüm oda ve borsaların birbirinden ayrılmaz kardeş kuruluşlar olduğunu belirterek, ATSO Başkanı Çetin
Osman Budak ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerini iletti. Yeni yönetime çalışmalarında
başarılar diledi.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Osman Budak’ta Başkan Hastaoğlu^nun ziyaretinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, “ Bizi ziyaret etmeniz gerçekten bizleri hem mutlu etti, Hem de onurlandırdı.
Sizlerin de belirttiği gibi oda ve borsalar
kardeş kuruluş olarak bulundukları illerin kalkınmasında önemli role sahiptirler.
Antalya’da ATSO ve ATB birlikte hareket ederek birçok başarılı çalışmaya imza
attık. Yeni dönemde de işbirliği içerisinde
hareket edeceğiz” şeklinde konuştu.

BAŞKAN HASTAOĞLU ATSO VE ATB ZİYARETİ

BAŞKAN HASTAOĞLU, ATB VE ATSO’YA
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU
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KOLAY RAMAZANLAR

Prof.Dr.Mustafa TAYAR
Uludağ Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü
mtayar@uludag.edu.tr
http://homepage.uludag.edu.tr/~mtayar/index.htm
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Kolay Ramazanlar!
İşte yine su gibi geçti zaman ve geldi çattı Ramazan. Bir yılda ne
kadar çok olayla karşılaştık sevindik, üzüldük…
Şimdi, sorsam sizlere eski Ramazanlar nasıldı? Diye. Nerde o eski
Ramazanlar dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında ramazanlar eskimez, eskiyen bizleriz. Ramazan, yine bizim çocukluğumuzda bildiğimiz,
heyecanla sahurlara kalkmak için annelerimize yalvardığımızı günlerdir Ramazan. Şu anda, içimizde eskiden yaşadığımız heyecanı, huşuyu duymuyorsak bu bizlerden bir şeylerin kopup gittiği, kaybolduğunun
göstergesi değil midir?
Sıcak pideler, hurmalar, çeşit çeşit yemekler ve birbirinden güzel
tatlılar... Tüm bunlar Ramazan`ın haberciliğini yapıyor. Her yerde bir
telaş, bir koşturmaca ve heyecan var. On Bir ayın sultanı, sofralarımızın
bereketi, yoksulların umudu ramazan geldi çattı yine... Tuhaf bir heyecan
ve mutluluk sardı kalplerimizi, davul sesleri eşliğinde sahurlar, kalabalık
iftar sofraları… Ne güzeldir ramazan.
Sahurda başlayıp iftarda sona eren oruç sadece aç ve susuz kalmak
olmamalıdır. Hem beden hem de ruh, olumsuzluklardan, kötülüklerden arınacak bir orucu birlikte tutmalı. İnsan bu mübarek ayda, sadece boğazına
oruç tutturmamalı, kötü bakmayarak gözüne, kötülüklere kulak asmayarak
kulağına, kötü düşünmeyerek kalbine ve kötü konuşmayarak, dedikodu yapmayarak diline de oruç tutturmalı. Zor olduğunu biliyorum, ama yine de bu
uğurda verilen çabalara değer diye düşünüyorum. Birde yoksullar var unutulmaması gereken. Bu ayda biraz daha umut dolar karnımız doyar belki diye, belki bir
hayırsever bizi de mutlu eder diye... En yakınımızda bulunup da göremediklerimizin
fark edilmesi, olanların sıkıntılarının giderilmesi, toplumsal olarak yardımlaşmanın, dayanışmanın zirvede olması adına bu güzelliklere o kadar çok ihtiyacımız var ki... İşte bu
anlamda yenileşmenin zirve ismi Ramazan...
On Bir ayın sultanı diye tanımlanan Ramazan ayının gelmesiyle birlikte beslenme şeklinde büyük bir değişiklik yaşanır. Beslenme alışkanlığındaki bu değişime bağlı olarak eğer dikkat
edilmezse sağlık sorunlarıyla karşılaşılabilir. Ramazan ayında da ‘yeterli ve dengeli beslenme’
‘ye özen gösterilmelidir.
Yeterli ve dengeli beslenmede amaç; ana öğün sayısının en az üç olması ve her öğünde her
besin grubundan tüketilmeye çalışılmasıdır. Bunlara uyulmadığı takdirde çeşitli sindirim rahat-
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sızlıkları ortaya çıkabilir, hasta ve yaşlı kişilerde daha ağır sorunlar oluşabilir. Öğün sayısının
az olması ise gün içinde yorgunluk, konsantrasyon azalması, sinirlilik, kan şekerinin düşmesi,
uyku hali gibi durumlara yol açmaktadır. Ramazan ayında yaşanan sağlık sorunları uzun süren açlığın ardından aşırı yemek yemeyle bağlantılıdır. Normalde hafif olan bir hastalıkla ilgili
şikayet Ramazan ayındaki dengesiz beslenmeye bağlı olarak ciddi sorunlara zemin hazırlayabiliyor. Oruç tutmak için öncelikle vücudun sağlıklı olması gerekir.
Oruç tutanlar genelde aynı dertten yakınırlar. “Çok yedim kendimi rahat hissetmiyorum.” “Doymayacağımı zannederek önüme konan herşeyi bitirdim kendimi uykulu
hissediyorum.” “ Ramazan süresince oldukça kilo aldım ne yapacağımı bilemiyorum?”
Bu gibi durumları engellemek için “yeterli ve dengeli beslenme”den ödün
vermemek gerekir. Normal günlük hayatımızda nasıl azar azar ve sık sık beslenmemiz gerekiyorsa ramazanda da olabildiğince az yiyerek öğün sayısını
arttırmaya çalışmalıyız. Akşam iftarda yemeğe çok yüklenmeden bir çorba
ve biraz ekmekle oruç açılıp biraz zaman geçtikten sonra biraz sebze yemeği
ve diğer yiyeceklerden az miktarda tüketilebilir. Gün boyu aç kalınacağı
ve gereksinim duyulan besin öğelerinin karşılanması gerektiği düşünülürse
sahur yapılmasının gerekliliği ortaya çıkar. Sahurda sadece su içerek niyetlenmek veya gece yiyip yatmanın son derece zararlı olduğu unutulmamalıdır. Sahurda yenilen ağır yemeklerin metabolizma hızı düştüğü için
yağa dönüşme şansı yüksektir.
Ramazanda iftar sofralarına bir insana yetecek yemeklerin 2-3 katı
fazla yemek konur. İşin garibi, iftarın ardından belki de çoğu el sürülmeden sofradan kaldırılmaktadır. Kişi bütün gün aç kaldığı için, iftarda
vücudun gereksiniminden çok daha fazla yemek yer. Boş olan mideye
bu kadar çok yemek yiyerek yüklenildiğinde sindirim zorlaşacak, bu da
midede ağırlık, ekşime, yanma, bulantı, uyuklama gibi sorunlara yol
açacaktır. Bağırsaklarda ise şişkinlik, kabızlık ve gaz gibi problemler
oluşacaktır. Bu nedenle sahurda, özellikle de iftarda sadece yiyebileceğimiz kadar yemek bulunursa, vücudumuza boş yere yükleme yapmamış ve
sağlığımızı da korumuş oluruz.
İftar ve sahur sofralarında en çok yapılan yanlışlardan birisi de çok
çabuk ve yeterince çiğnemeden yemek yememizdir. Sindirim önce ağızda
çiğnemeyle başlar. Beyin doyma emrini 15-20 dakikada verir, çabuk yemek
yediğimizde doyma emrini henüz alamadığımız için kendimizi hala aç hissederiz ve gereğinden fazla yemek yeriz. Ayrıca ağızda yeterince çiğnenmeyen yiyecekler, sindirim sistemini zorlayacağı için zamanla birçok hastalığa ve
probleme neden olacaktır. Gerek Ramazan’da gerekse normal öğünlerde yiyecekleri olabildiğince yavaş yemeli ve çok iyi çiğnemeliyiz.
Günümüz şartlarında çoğu kişi, özellikle de çalışanlar iftarda fazla yemek yiyerek sahura kalkmıyor, başka bir grup da sahurda fazla yemek yiyorlar. Her ikisi de
yanlış, çünkü bütün gece ve bütün gün boş kalan midede asit salgısı artacak ve bu da
çeşitli mide rahatsızlıklarına yol açacaktır. Bunun dışında açlık, kan şekerinin düşmesi, tansiyonun azalması gibi sorunlarla da karşılaşılacaktır. Uyku sırasında sindirim yavaşlayacağı
için, sahurda çok yemek sindirim sistemini zorlayacaktır.
Ramazan ayında iftar ve sahur yemeklerinde beslenme kurallarına uygun olarak yemek
yenildiği takdirde, hem sağlığımızı korumuş oluruz hem de ay boyunca sindirim sistemimizi
dinlendirmiş oluruz.
Ramazan ile ilgili iyi dileklerde bulunurken ‘Kolay Ramazanlar’ denmesi eski ve eski olduğu kadar da doğru bir gelenektir. ‘Kolay Ramazanlar’ diyorum.
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Şifaiye Medresesi

Daruşifa

Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykâvus tarafından 1217 yılında şifahâne olarak yaptırılmıştır. Dört
eyvanlı olan medresenin bir eyvanı türbe haline getirilmiştir. Darüşşifa 48 x68 mebadında dikdörtgen planlı, tek katlı kesme taştan yapılmıştır. Orta avlulu ve revaklı olan medrese, portal ve arka duvarlar boyunca
uzanmaktadır. Ana eyvanın yanında iki büyük salon bulunur. Medrese hücreleri beşik tonozla örtülü ve
pencerelidir. Portaldeki arslan ve boğa kabartması, ana eyvan köşelerindeki madalyonlarda bulunan kadın
ve erkek başı rölyefleri bu medresenin belirgin özelliğini oluşturur. Taş ve çini işçiliği ise ayrı bir önem arz
etmektedir.
“Taç kapısı üzerindeki kitabesinden şifahanenin 1217 yılında Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykavus tarafından yaptırıldığını öğreniyoruz.
Taç kapısı cepheden daha ileriye taşkın durumdadır. Kapı kavsarası dokuz sıralı mukarnaslı olup
yan yüzler geometrik ve yıldız motifleri ile işlenmiştir. Bu motifler, ışık-gölge tesirleri yaratacak görünümdedir. Kapı kemeri köşeliklerinde simetrik iki hayvan figürü görülmektedir. Tahrip olmuş bu hayvanlardan
sağdakinin kuvveti sembolize eden bir aslan, soldakinin sıhhati sembolize eden boğa figürü olduğu kaynaklarda belirtilmektedir. Bazı kaynaklarda ise her ikisinin de aslan figürü olduğu yazılıdır.
Anadolu’daki Selçuklu Tıp sitelerinin ve hastanelerinin en büyük boyutlusudur. Hastane, 1768 yılında çıkarılan bir fermanla medreseye çevrilmiş, I. Dünya Savaşı esnasında levazım ambarı olarak kullanılmıştır.
Genç yaşta hastalanan İzzeddin Keykâvus vasiyeti üzerine çok sevdiği Sivas’a ve yaptırdığı ŞifaiSayfa
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ye’deki türbeye getirilerek 1220 yılında defnedilmiştir. I. İzzeddin Keykâvus bilgin, iyi huylu şair bir insandır. Genç yaşta hastalanması sebebiyle tıbba ve hekimlere çok önem vermiştir. III. GıyaseddinKeyhüsrev,
hocası Mecdüddin İshak, halası Gevher Nesibe, karısı MengücekliBehramşah’ın kızı Selçuk Hatun’dur.
Selçuk Hatun için 100.000 kızıl altın başlık verilmiştir.
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Binada taş, tuğla malzeme karışık olarak kullanılmıştır. Selçuklu yapılarında olduğu gibi taç kapı,
pencere bordürlerinde, ana eyvan cephesinde Rumi tezyinata önem verilmiştir. Dikkatle incelendiğinde
stilize çift başlı kartal ve kuş motifleri olduğu ortaya çıkar.
Ana eyvanın sağında ay sembolünün içinde örgülü saçları olan bir hanım başı ve çevresinde “La-İlâhe İllallâhMuhammedünResûlllâh”, altta “Sûret-i Kamer” yazılıdır. Ana eyvanın solunda ise bir güneş sembolü ve ortada bir erkek başı figürü, altta “Sûret-i Şems” çevresinde “Lâ-İlâhe
İllallâhMuhammedünResûlullâh” yazısı yer almaktadır. Bugün bu figürler tanınmayacak haldedir. Gerek
taç kapı cephesi gerek pencereler gerekse ana eyvan cephesi iç içe geçmiş yıldız biçiminde zarif motiflerle
kaplıdır.
Darü’ş-Şifa’nın güney eyvanı I. İzzeddin Keykavus’a türbe olarak ayrılmış ve inşa edilmiştir. Türbe
kareye yakın planlı olup ongen tuğla örgülü bir kasnağa sahip kubbe ile örtülü ve sivri külahlıdır.
1220 yılında vefat eden I. İzzeddin Keykavus’un sandukasından başka, hanedanına mensup on
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iki mezar sandukası daha yer almaktadır. Türbe cephesi, Selçuklu sanatının zengin çini süslemelerine
sahiptir. Süslemede geometrik geçmeler, yıldızlar, kûfi yazıları; mavi, lacivert, firuze ve beyaz renkleri
ile şifahanenin en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Bu çini süslemeyi yapanın sağ pencere üzerindeki
alınlıkta yazılı olan “amel-i Ahmet bin Bekir-ülMarendi” kaydından Ahbet bin Bekir-ülMarendi olduğu
anlaşılmaktadır.
Türbe içinde on üç sanduka bulunmaktadır. Sandukaların üzerleri çinilerle kaplanmıştır. Mihrap
önündeki sanduka, I. İzzeddin Keykavus’a aittir.
Türbe kubbesi tuğla örgülüdür. Türbe mihrabı giriş aksındadır. Mihrabın iki yanında birer pencere
bulunmaktadır.
Mihrap dışa taşıntılı olmayıp geometrik yıldız motifleri ve yazı ile süslenmiştir. Mihrap nişi kavsarası beş sıra mukarnaslıdır. Nişin iki yanında sütunceler yer almaktadır. Kavsaranın sivri kemerinde Tevbe
suresi 18. ayet yazılıdır.
1220 tarihli en eski vakfiyeye de sahip olan ve döneminde tıp öğrenimi yapılması yanında hastane
olarak da hizmet veren Şifaiye Medresesi Selçuklu döneminin şaheserlerinden biridir.” (Hikmet Denizli,
Sivas Tarihi ve Anıtları, Sivas 1998, s. 83-91.)
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