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YEM TOHUMU DAĞITIM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen 'Üreten Çiftçi Gelişen Sivas' projelerinde hızla ve somut
adımlar atılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda, Sivas'ta çiftçilere; yonca, silajlık mısır ve korunga
tohumları dağıtıldı.
Sivas İl Özel İdaresi ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi finansmanı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
hazırlanan merkez ve 16 ilçede yürütülecek olan 'Toprağın Kurtarıcısı Hayvancılığın Olmazı Kaba Yem
Açığının Giderilmesi Projesi' kapsamında hayvancılıkla uğraşan işletmelere; sulu tarım arazilerinde
ekilmek üzere 50 ton yonca ve 3 bin paket silajlık mısır tohumu, kuru tarım arazilerinde ekilmek üzere
100 ton korunga tohumu dağıtımı yapılacak.
Dağıtımı yapılacak bu tohumlarla; yaklaşık 17 bin dekar alanda yonca, 10 bin dekar alanda korunga ve
18 bin dekar alanda silajlık mısır yetiştirilecek.
Tarım Kredi Kooperatif Merkezi’nde düzenlenen Yem Bitkileri Tohum Dağıtım Törenine Vali Salih
Ayhan’ın yanı sıra Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri M. Nebi Kaya, İl Tarım ve Orman
Müdürü Seyit Yıldız, TKDK İl Koordinatörü Muhammed Ali Genç, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ,
Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ile çiftçiler katıldı. Törende konuşan İl Tarım ve Orman
Müdürü Seyit Yıldız, yapılacak proje hakkında bilgi vererek, "2016 yılında 7 milyon olan yem bitkileri
desteği, 2019 yılında bu projeler sayesinde 20 milyona kadar çıkartıldı. Bu aynı zamanda
hayvancılığımızın da gelişmesi açısında önemli bir proje. Hayvancılık oranımız her sene bu sayede
yüzde 5-6 oranda artıyor. Projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.
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- "Yapılacak En İyi İşlerden Biri de Tarımsal Üretimin Arttırılmasını Desteklemek"
Sivas İl Özel İdaresi olarak kırsal alt yapının yanı sıra, çiftçinin daha iyi ve nitelikli ürün üretmesi için
gayretlerini devam ettirdiklerini kaydeden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya da, "Şuan
itibari ile Türkiye'de yapılacak en iyi işlerden biri de tarımsal üretimin arttırılmasını desteklemek. Bu
vesileyle bol ve bereketli mahsuller diliyorum. İnşallah rabbim emeklerinin karşılığını fazlasıyla verir."
şeklinde konuştu.
Vali Salih Ayhan ise, Koronavirüs nedeniyle tüm gündemin küresel salgınla mücadele olduğunu söyledi.
- "Bir Çok Proje Yapıyoruz Bunlardan En Önemlisi Tarım ve Hayvancılık"
Birçok program ve etkinliği iptal ettiklerini kaydeden Vali Salih Ayhan, "Zorunlu kamu hizmetleri için
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son bir ayda 4 kavramı çok önemsiyoruz. Bunlar; sağlık, tarım, gıda ve
kamu düzeni. Sağlıkla ilgili ilimizde tedbirler alıyoruz. Sosyal izolasyon sağlıyoruz. Tarımı da
gündemden düşürmemeye çalışıyoruz. Küresel salgınlarda insanı en çok tedirgin eden şey kıtlık olma
ihtimali. Bunun için de bugün bu toplantıyı yapmayı uygun gördük. Birçok çalışma yapıyoruz. Bunların
en önemlisi tarım ve hayvancılık. Üretim zinciri devam edecek. Kendi kendine yeten bir ülke olmamız
için de var gücümüzle çalışacağız. Burada ki yoğun gayretlerimiz hayvancılığı da, ot borsasını da
geliştirecek. Bunların hepsi bir bütündür. Koronavirüs ile ilgili yaptığımız toplantılar kadar bugün
yaptığımız bu toplantının da önemli olduğunu düşünüyorum. Tarım faaliyetlerin ve üretimin devam
ettiğini özellikle ifade etmek istiyorum." diye konuştu.
Konuşanların ardından çiftçilere tohumlar dağıtılarak, hayırlı ve bol üretim temennisinde bulunuldu.
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BAŞKAN HASTAOĞLU VERGİ DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILDI
TOBB Vergi Danışma Kurulu 7 Nisan 2020 tarihinde, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki
Kıvanç ile Kurul Başkanı Fatih Dural ve üyeler Abdullah Aslan, Dr. Ahmet Bumin Doğrusöz, Mahmut
Kutlucan, Murat Semercigil, Sakıp Şeker ve Abdulkadir Hastaoğlu’nun katılımı ile video konferans
yöntemiyle toplandı.
Toplantıda, Maliye ve Hazine Bakanlığı tarafından hazırlığı yapılan taslak kanun hakkındaki görüş ve
öneriler değerlendirildi.
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HİSARCIKLIOĞLU, 365 ODA/BORSA BAŞKANI İLE SANAL ORTAMDA GÖRÜŞTÜ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 365 Oda / Borsa Yönetim
Kurulu Başkanı ile video konferans aracılığıyla toplantı yaptı.
Sivas
Ticaret
Borsası
Başkanı
Abdulkadir
Hastaoğlu
ve
diğer
Oda/Borsa başkanlarının
katılımı ile gerçekleştirilen
Toplantıda,
koronavirüs
salgınının
ekonomiye
etkilerini azaltmaya yönelik
alınan tedbirler ve yapılan
çalışmalar
ile
mevcut
duruma ilişkin istişare
yapıldı.
TOBB

Başkanı
Hisarcıklıoğlu,
"Başkanlarımızdan
üyelerimizin sıkıntılarını ve önerilerini topladık, çözüm önerilerimizle birlikte ilgili kurumlara iletip
takibini yapmayı sürdüreceğiz" dedi.
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BAŞKAN HASTAOĞLU’NDAN 23 NİSAN MESAJI
TOBB Vergi Komisyonu Başkanı ve Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Haastaoğlu, 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Başkan Abdulkadir Hastaoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "TBMM'nin 100. Kuruluş Yılını, Milletimizin
Ulusal Egemenlik Bayramını, Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının Çocuk Bayramını en içten dileklerimle
kutluyorum. 23 Nisan 1920, Milli Mücadelemizin en önemli dönüm noktasıdır. 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün
Samsun'a çıkışıyla başlayan Milli Mücadelemiz, Amasya'da 'Milletin istiklâlini, yine milletin azim ve kararı
kurtaracaktır' düsturuyla bambaşka bir boyut kazanmış, Erzurum ve Sivas kongreleriyle İstiklal Mücadelemizin
esasları belirlenmiştir. 23 Nisan 1920'de Ankara'da ülkemizin tüm şehirlerinden temsilcilerin katılımıyla
milletimizin istiklalini temin ve istikbalini inşa etmek üzere Ankara'da Atatürk'ün önderliğinde TBMM
toplanmıştır. 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' şiarıyla toplanan TBMM Milli Mücadelemizi zafere
taşımış, sonrasında da milletimizin istikbalini inşa amacıyla Cumhuriyetimizi kurmuştur."
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu
yıl ilk kez evlerinde kutlayacaklarını belirten Başkan Hastaoğlu; "Milli tarihimizin en önemli günü olan 23
Nisan 1920'nin hatırasını dünyanın tüm çocukları için emsalsiz bir bayrama dönüştüren Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ü ve Milli Mücadelemizin ölümsüz kahramanlarını, kurulduğu günden bu yana TBMM çatısı altında
milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesine omuz vermiş tüm milletvekillerimizi saygıyla anıyorum."
İfadelerine yer verdi.
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SİVAS ODA VE BORSA ÜYELERİNE NEFES KREDİSİ
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), Sivas Ticaret Borsası ve Denizbank yetkilileri TOBB Nefes Kredisi
ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıya Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, Sivas Ticaret
Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Denizbank Orta Anadolu Bölge Müdürü Cem Turgut Gelgör, Sivas
Çarşı Şube Müdürü İlker Özdemir ve Sivas Şube Müdürü Aslan Kayapınar katıldı.
Programda konuşan Başkan Eken, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Denizbank ve Kredi
Garanti Fonu (KGF) iş birliğiyle "TOBB Nefes Kredisi" hayata geçirildi. Yaşanan Kovid-19 salgını
üyelerimizi olumsuz etkiledi. Salgını nedeniyle birçok küçük işletmemiz haftalardır kapalı. TOBB
öncülüğünde başlatılan Nefes Kredisinin yeniden hayata geçirilmesi konusunda Başkanımız Rifat
Hisarcıklıoğlu öncülüğünde protokol imzalanarak TOBB, Denizbank ve Kredi Garanti fonu işbirliğiyle
kredi verilmeye başlandı. Üyelerimiz bu kredi ile bir nebze de olsa rahatlayacak ve yaşadıkları sıkıntıları
atlatacaktır” dedi.
Nefes Kredisine taşın altına elini koyan tüm Oda ve borsa başkanlarına teşekkür eden Eken, “Biz de
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ve Sivas Ticaret Borsamız ile tüm imkanlarımızı üyelerimiz için seferber
ettik. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da dediği gibi "Şimdi yine üyelerimize nefes olmak için yola
çıkıyoruz. Bu projede TOBB ve 365 oda ve borsa olarak, elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyuyoruz.
Tüm kaynaklarımızı üyelerimizin emrine veriyoruz.” 6 Milyar lira olan Nefes Kredisi cirosu 25 milyon
liranın altındaki küçük işletmelerin üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesi ile
Denizbank şubesine başvurabilecekler” şeklinde konuştu.
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Kredi ile ilgili detayları da açıklayan Eken, şunları kaydetti; “Krediyi alan üyelerimiz 2021 yılında 12 eşit
taksitte geri ödeyecek. Kredinin yüzde 80'i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak. Nefes
Kredisi alacak üyelerimiz, bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının binde 7,5'u olarak
komisyon uygulanacak ve üst limit 50 Bin TL’dir. Burada 50 Bin lira olmasının nedeni biz Ticaret
Borsası Başkanımızla da istişare ettik ve Sivas’ta daha çok üyemizin faydalanması için limiti 50 bin lira
olarak sınırladık. Daha çok üyemizin faydalanması için çaba harcıyoruz. Dosya masrafı olarak 150 TL
alınacaktır. 8 ay ödemesiz olan kredilerin ödemesi 2021 yılında başlayacak ve 12 eşit taksit olarak
ödeyecekler. Öte yandan Nefes Kredisi Kampanyası süresince Denizbank şubelerindeki çalışma saatleri
09.00-17.00 arasında olacak. Bu konuda gayret gösteren destek veren başta Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’a, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat
Albayrak’a ve Denizbank yetkililerine teşekkür ediyorum. İş dünyamıza hayırlı olsun.”
Eken, Denizbank yetkililerinden krediye müracaat eden üyelerin son 2 aylık sürece bakılmaksızın
incelenmesini talep ederek, “Üyelerimizin son dönemde ki sıkıntıları malum. Bu krediye zaten ihtiyacı
olanlar başvuracaktır. En azından son iki ayın baz alınmamasını istiyorum. Çünkü bu iki ayda insanların
kredi kartı ödenmemiş olabilir, ödemesi gecikmiş olabilir. Sizlerden ricamız üyelerimizden Mart
ayından önceki çalışma düzeni baz alınırsa daha çok üyemiz bundan yararlanır. İhtiyacı olmayan kişi
kredi almaz. Bu dönemde de ihtiyacı olanlara kredi vereceğiz ki bayramdan sonrada onlar çalışıp
kredilerini ödesinler. Ben tekrar Denizbank'a teşekkür ediyorum. Bunun diğer özel bankalara da örnek
olmasını diliyorum” dedi.
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ise kredinin üyeler için son derece önemli bir
süreçte verildiğine dikkat çekerek, “Projeye destek vere Hazine ve Maliye Bakanımıza, TOBB
Başkanımıza, KGF yönetimine ve DenizBank yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyor, Borsamızın ve
Odamızın tüm üyelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Denizbank Orta Anadolu Bölge Müdürü Cem Turgut Gelgör ise yaşanan süreçte Denizbank olarak bu
konuyu bir kamu görevi ifası olarak görüyoruz. Amacımız kar etmek değil yaşanan bu süreçte hizmet
vermek. Umuyoruz önümüzdeki birkaç daha bu şekilde uygun oranlarla kredi desteği sağlarız ve
ekonomimizi hep birlikte düzeltiriz” ifadelerini kullandı.
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SİVAS TİCARET BORSASI BAŞKANI HASTAOĞLU’NDAN 1 MAYIS MESAJI
TOBB Vergi Komisyonu Başkanı ve Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, 1 Mayıs Emek
ve Dayanışma Günü nedeniyle yayımladığı mesajında; “Emekleriyle ve alın terleriyle ülkemizin
gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkı sağlayan çalışanlarımızın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma
Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum” dedi.
Başkan Hastaoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan
Hastaoğlu’nun mesajında: “Emeğin, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın kutlandığı bu günde tüm
işçilerimizin ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum. Bu gün işçinin ve
emekçinin alın terinin kutsal olduğunu bir kez daha hatırladığımız çok özel günlerden birisi. Sevgili
Peygamberimiz ‘İşçinin alın teri kurumadan hakkını veriniz’ şeklinde buyurarak dinimizde de işçi ve
emeğe ne kadar değer verildiği gösterilmiştir.
Bu duygu ve düşüncelerle, İçerisinde bulunduğumuz COVİD-19 sürecinde iş başında fedakarca, cesurca
ve özveri ile çalışan, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, gıda, banka, taşıma, güvenlik,
temizlik,haberleşme, basın ile kamu ve özel sektörde çalışan tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek
ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, 1 Mayıs’ın ülkemizde birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini, anlamına
yakışır bir şekilde kardeşlik ve barış içinde geçmesini temenni ediyor, tüm emekçilerimizi sevgiyle
selamlıyorum." İfadelerini kullandı
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SÜT VE DAMIZLIK DÜVE ÜRETİMİ UYGULAMALI EĞİTİM TESİSİ TEMEL ATMA TÖRENİ
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il
protokolünün katılımı ile Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği tarafından TKDK desteği ile yapımına başlanan Süt
ve Damızlık Düve Üretimi Uygulamalı Eğitim Çiftliği Tesisi Temel Atma Töreni'ne katıldı.
Sivas Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Süt ve Damızlık Düve Üretimi Uygulamalı Eğitim Tesisi Temel Atma
Töreni merkeze bağlı Porsuk köyünde gerçekleştirildi.
Törende sırasıyla söz alan Sivas Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kadir Çönger, Tarımsal Kırsal
Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Müdürü Muhammet Genç ve Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu,
tesis hakkında bilgiler vererek bölgede önemli bir ihtiyacı karşılayacağını dile getirdi.
Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise; pandemiyle birlikte çok farklı günler yaşadıklarını belirterek, "Aldığımız
tedbirlerle inanıyorum ki bayramdan sonra daha normal bir süreç başlayacak. Böyle bir dönemde böyle güzel
bir yatırım yapan herkese teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemin dünyada iki stratejik sektörü var biri milli
savunma ikincisi gıda sektörü. Gıda sektörü konusunda ilimizin ciddi bir altyapısı var." dedi.
Başkan Bilgin bugüne kadar birçok projeye destek verilerek katkı sağlandığını belirterek "Biz de tarım ve
hayvancılık konusunda ilimizde güvenli bir liman oluşturmak adına SİVTAŞ AŞ'yi kurduk. Yem fabrikası süt
işleme tesisleri kazandıracağız ortak akıl ve istişare ile bu şehirde üreteceğiz çok çalışacağız işimizi iyi
yapacağız." ifadelerini kullandı.
Vali Salih Ayhan da, tarımda örgütlü yapının neler başarabileceğini gösterdiklerini belirterek, "Tarımın
olmazsa olmazı örgütlenmedir. Geçmişte bu konuda çok önemli adımlar atılmış ama yanlış ellerde, yanlış bir
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şekilde kullanılarak
insanların heyecanı,
motivasyonu
bitirilmişti.
Her
alanda olduğu gibi
bu konuda da elini
taşın altına sokan
kahramanlar
üreticiye
güven
veren
tesisler
yapabiliyor.
Bu
zamanda çok anlamlı
olarak görüyorum.
Atılan adım olarak
çok büyük olarak
görüyorum." dedi.
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‘Üreten
Çiftçi,
Gelişen Sivas’ projesini geçtiğimiz yıldan beri sürdürdüklerini kaydeden Vali Ayhan, "Zirai ve hayvancılık
çalışmalarımız projenin alt kolu olarak devam etmektedir. Sivas'ın tüm coğrafyasını, ilmek ilmek dokuma,
üretmeye, çiftçimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Gelinen noktaya baktığımız zaman güzel işler yapıldığını
görüyoruz. Bir potansiyelimiz ve gücümüz var. İlçelerimizde farklı iklimlere sahibiz. Öz güveni yüksek, çalışkan,
üretken ve güven veren insanların elinde sahaya aktarabilmektir başarı." diye konuştu.
Buradaki
programın
ardından
Vali
Salih
Ayhan
ve
beraberindekiler, Sivas
Damızlık
Sığır
Yetiştiricileri
Birliğine
bağlı
süt
toplama
merkezini ziyaret etti.
Hayvan Pazarında 500
m² kapalı alana sahip
merkez hakkında bilgi
alan
Ayhan,
“Sivas
genelinde 110 köy, 9 ilçe,
500 adet müstahsilden
süt toplanmakta. Kış
sezonunda günlük 15
ton, yaz sezonunda bu
rakam 45 tona yükselmektedir. Amacımız soğuk süt zincirini daha geniş alanlara yaymaktır.” dedi.
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CANLI HAYVAN PAZARI VE OT BORSASI İNCELEME ZİYARETİ
Vali Salih Ayhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Tarım ve Orman İl müdürü Seyit Yıldız,
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Aralık ayında temelleri atılan ve ilimizin hayvancılığına çok
önemli katkı sağlayacak olan 'Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası' inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.
Gerçekleştirilen inceleme ziyaretinde konuşan Vali Salih Ayhan, “Sivas tarım ve hayvancılığı için çok değerli bir
proje. Örgütlü yapının birlikte hareket etmenin en güzel örneğini görüyoruz. İnşallah bittiği zaman Sivas,
tarım ve hayvancılıkta bir üs merkezi olacak. Buranın yakınında Demirağ 2. OSB daha ileride Şarkışla hayvan
pazarımız, birbirine güç vererek, destek vererek bir arada bir merkez olacak. Sadece bir alanda tematik olarak
mücadele eden kurum ve kuruluşlar değil. Çok boyutlu çok bakışlı tüm vatandaşlarımızın ihtiyacını giderecek
zamanın ruhuna uygun projelerdir bunlar.”
Projenin; Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ticaret Borsası ve Doğu
Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın (DAP) birlikte hareket etmesiyle ortaya çıktığını
söyleyen Vali Ayhan, "Demirağ OSB ve Şarkışla hayvan pazarımızla, birbirine güç vererek, rantabl bir merkez
olacak. İnşallah Ağustos ayına kadar belli bir mesafe kat edilecek” dedi.
Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası bölgesinin 100 dönüm alana sahip olduğunu söyleyen Vali Ayhan; “Burası
çok hareketli, bereketli bir yer olacak. Kurban bayramında da inşallah siftahı yapacağız. Binaları bitirip
vatandaşımız hayvanları satmak için burayı ilk kullanım için de kurban bayramını bekleyeceğiz. Tabi 4 başı
mamur bir şekilde bitmesi biraz daha zaman alacak. Sivas’taki çiftçilerimize, hayvan üreticilerimize, tarımsal
faaliyeti bulunan herkese önemli kazanımlar sağlayacak.” ifadelerini kullandı.
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MOR PATATES TOHUM EKİM TÖRENİ
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas Valisi Salih Ayhan ile birlikte, Türkiye'de son yıllarda
yaygınlaştırılmaya çalışılan ve "mor patates" olarak adlandırılan patates türünün Hafik Göydün köyünde
düzenlenen ekim törenine katıldı.
Karbonhidrat, potasyum, C vitamini, folik asit ve demir kaynağı olan mor patatesin, hücreleri koruyan ve
vücudu iyileştirmede yardımcı olan antosiyaninler sayesinde kanser hücrelerinin çoğalmasını azaltmada ve
daha birçok rahatsızlığın giderilmesinde aktif rol oynadığı biliniyor.
Sivas Valisi Salih Ayhan, Hafik ilçesine bağlı Göydün köyünde mor patates ekim tarlasını ziyaret etti. Çiftçilerle
sohbet eden Vali Ayhan, hayırlı bol kazançlar diledi. Burada açıklamalarda da bulunan Vali Ayhan, çiftçiyi
bilgiyle, toprağı da suyla buluşturulduğunda ortaya birçok güzelliğin çıktığını söyledi. Çiftçilerin katma değeri
yüksek ürünler üretmeye başladığının altını çizen Vali Ayhan “Bugün Hafik Göydün bölgesinde Pusat-Özen
Barajının sulama havzasının olduğu mevkideyiz. Bu bölgede yoğun şekilde farklı ürünlerin ekimlerinin
gerçekleştiğini görmekteyiz. Daha önce arpa, buğday, hububat bitkileri yoğunluktayken artık patates, şeker
pancarı gibi daha katma değeri yüksek ürünler ekilmektedir. Bugünde bir patates ekim sahasındayız. Bu
patatesinde özellikli bir patates olması ilk tescilli yerli patates. Yani ilk mor rengiyle, ismiyle müsemma bir
patates çeşidi olması. Bu bölgede ekimiyle iyi bir katma değer olacağı aşikardır. Hayırlı bereketli olsun
diyorum, bol kazançlar diliyorum.” dedi.
“Patates Üretiminde Önemli Bir İliz”
Sivas’ın patates üretiminde Türkiye’de önemli iller arasında yer aldığını belirten Vali Ayhan “Bu bölgede
çiftçimizin kendilerinden üretim yapmaları daha ziyadesiyle mutlu edecektir ama o da ilk aşamada farklı
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yerlerden bu toprakları işlemeye gelen insanların işlemesi bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Bilimsel,
teknik ve kontrollü bir şekilde ekimlerin yapılmasını özellikle arzu etmekteyiz toprağın muhafaza edilmesi
açısından. Patateste Sivas yemeklikte ilk 10’da 6. Sıradayız, tohumlukta 1. sıradayız. Bu alanla da birlikte
herhalde yemeklikte de Türkiye’de ilklerde olacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü hem bu bölgenin toprak yapısı
hem yeni sulama alanlarının açılması ve bununla birlikte çiftçimizin de bilinçlenmesiyle birlikte bu bölgede
katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi yapılacaktır. Bugün bir müteşebbisimizin ilk ekim yapılan alanı
ziyaret ettik. Hayırlı kazançlar diledik, çiftçilerimizle de hasbihal ettik.” ifadelerini kullandı.

“Birçok Faydası Bulunmaktadır”
Mor patatesin Sivas’ta üretiliyor olmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Vali Ayhan “Bu patatesin de
ülke gündeminde olması hem protein bakımından olsun, insan sağlığına faydaları açısından olsun önem arz
edeceğini ve daha fazla gündemde olacağına inanıyorum. Bunun da Sivas topraklarında Hafik bölgesinde
üretilecek olması bizi ayrıca mutlu edecektir. Ben müteşebbisi tebrik ediyorum, başarılar diliyorum,
helalinden bol kazançlar diliyorum. Sivas’ın dağının, taşının, toprağının insanlığa hizmet edeceğini ve bütün
topraklarda ekim olacağına inanıyorum. Korona virüsle mücadelede de üretimin yapıldığı, tarımsal zirai
faaliyetlerin daha da artarak devam ettiğini gösteriyoruz.” diye konuştu.
Vali Salih Ayhan, konuşmasının ardından traktöre binerek patates ekimi gerçekleştirdi. Programa, Vali Salih
Ayhan’ın yanı sıra Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Hafik Kaymakamı Hacı
Kerim Meral, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ile
çiftçiler katıldı.
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TOBB İSTİŞARE TOPLANTISI HAZİNE BAKANI BERAT ALBAYRAK’IN KATILIMI İLE
YAPILDI
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı 365 oda ve borsa başkanı ile 61 sektör meclis başkanının
katılımıyla gerçekleştirilen TOBB Ekonomi Buluşması yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle
alınan tedbirler doğrultusunda video konferans yöntemiyle yapıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
tarafından yönetilen ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da katıldığı toplantıda, Sivas Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu da katıldı.
Toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Tarihi fırsatlara şahit olduğumuz, her
alanda daha etkin bir şekilde üretmenin gündemde olacağı bir sürece giriyoruz. Bu üretim kapasitemizi
iyi değerlendirirsek, ekonomide yepyeni ve kalıcı bir hikaye yazacağımız bir dönem olacak" dedi.
Albayrak, tüm dünyayı etkisi altına alan ve küresel ekonomiye ağır bir darbe vuran Kovid-19 salgının
etkisinin gün geçtikçe azaldığına dikkati çekerek, her gelen verinin normalleşmeye daha da
yaklaşıldığını somut bir şekilde gösterdiğini ifade etti.
Sürecin ekonomimize olan etkilerini de gidermek için devreye aldıkları Ekonomik İstikrar Kalkanı ile
sanayiciye, çalışana, esnafa bütün vatandaşlarımızla bu süreçte adeta bir koruma kalkanı sağladıklarını
dile getiren Albayrak, özellikle Kovid-19 sonrası döneme en iyi şekilde hazırlanmak için yoğun bir mesai
harcadıklarını söyledi.
Bakan Albayrak, bu dönemde esnafa, sanayiciye, KOBİ'lere likidite ihtiyaçları için gerekli tüm destekleri
seferber ettiklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu: "İnşallah normalleşme sürecinde, bundan sonraki
dönemin 'yeni normal' olduğunu göz önünde bulundurarak hızla adımlarımızı atmaya devam edeceğiz.
Ekonominin yeni normale hızla adapte olacağını düşünüyorum. Küresel sistemde tedarik zincirlerinin
gözden geçirilmesi, üretim alanlarında alternatiflerin oluşturulması, sağlık altyapısının yatırımlardan
turizme her alanda öncelik haline gelmesi ile oluşacak. İşte bu dönemde güçlü üretim altyapısı, genç ve
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eğitimli insan kaynağı, küresel değişimlere hızlı adapte olan iş dünyası ve gelişmiş sanayisi ile Türkiye
dünyada yıldızı daha da parlayan ülke olacak” dedi.
Toplantının açılışında konuşan
TOBB
Başkanı
Rifat
Hisarcıklıoğlu, Kovid-19 salgını
sürecinde Bakan Albayrak'ın
attığı adımlarla sıkıntılı sürecin
en
az
hasarla
geride
bırakılacağını
ve
yeniden
büyüme sürecine girileceğini
söyledi. "Ekonomide hayata
geçirilen tedbirler ve destekler
sayesinde
normalleşme
konuşulmaya başlandı" diyen
Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak ilk
günden
itibaren
kenetlendiklerini,
sorunların
tespiti ve çözülmesi için gereken katkıyı verdiklerini bildirdi. Hisarcıklıoğlu, sahadan aldıkları bilgileri hızlı
şekilde hükümete ilettiklerini, Bakan Albayrak'ın büyük kısmını sonuçlandırdığını dile getirdi. Bu süreçte
bankacılık sistemini harekete geçiren kredi paketlerinin devreye sokulduğunu, Kredi Garanti Fonu'nun kefalet
kapasitesini ikiye katlandığını, vergi-SGK ertelemeleri, kısa çalışma ödeneğiyle işletmelerin önemli bir yükten
kurtarıldığını anlatan Hisarcıklıoğlu, dinamik bir sürecin başarıyla yönetildiğini vurguladı. Hisarcıklıoğlu,
Türkiye'nin belirlediği hedeflere ulaşma noktasında 3 aylık mola şeklinde gördükleri bu sürecin sonunda
olunduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Ekonomiyi harekete geçirmeye ve çarkları yeniden döndürmeye
hazırız. Bu noktada ihtiyaç duyulan tedbir ve desteklerle ilgili olarak oda-borsa ve sektör meclisi arkadaşlarım
çok güzel bir çalışma hazırladılar. Kamu ve özel sektör eş güdümü sayesinde zorlukların aşılabildiğini
gösterdiniz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve sizin liderliğinizde tüm bu sıkıntıları da aşarak
küresel yarışa kaldığımız yerden devam edeceğiz." dedi.
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SİVAS MİLLETVEKİLİ EKİNCİ’DEN, SİVAS TİCARET BORSASI’NA ZİYARET
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Sosyal Politikalar Başkanı ve Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ile AK Parti
Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim
Kurulu Üyelerini ziyaret ederek, salgın sebebiyle ticarette yaşanan sıkıntılar hakkında değerlendirmelerde
bulundu.
Sivas Milletvekili Ekinci, Tarım ve Hayvancılık sektörünün önemine değindi. Yeni tip Koronavirüs salgınından
sonra tarımsal üretimin çok daha önemli hale geldiğini belirten Ekinci, şöyle konuştu: “Salgın bize temizlik ve
hijyenin ne denli önemli olduğunu öğretti. Bir de tarım ve hayvancılık sektörünün olmazsa olmazımız
olduğunu gösterdi. Gıda ihtiyaçlarımızı karşılamak, sağlıklı ve güçlü beslenmek için her zamankinden daha çok
çalışmamız ve üretmemiz gerekiyor. Yaşadığımız bu salgın sürecinden ülkemizin diğer ülkelere nazaran daha
iyi durumda olduğunu ve sonraki süreçte de daha avantajlı olacağını düşünüyorum. Sivas olarak bu zor
süreçten zarar görmeden çıkmak istiyorsak birlik olmalıyız. Sivaslılar olarak tüm şehir dinamikleri
Milletvekilleri, Parti temsilcileri, Borsamız ve Odalarımız ile birlikte hareket edersek başaramayacağımız iş
yok.” dedi
Ziyarette konuşan Başkan Hastaoğlu ise şu sözlere yer verdi: “ Ziyaretinizden dolayı şahsım, Yönetim Kurulum
ve üyelerim adına canı gönülden teşekkür ederim. İçerisinde bulunduğumuz Koronavirüs salgını sebebiyle
hem üreticilerimiz hem de ticaret yapan üyelerimiz etkilendi. Bizler Koronavirüs salgınının başladığı ilk
günden itibaren üyelerimizden aldığımız talepleri, yaşadıkları sıkıntıları ve çözüm önerilerini Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği’mize ilettik. TOBB Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ilgili bakanlıklar ve kurumlar nezdinde
sürekli olarak takip ettiği talepler her geçen gün sonuçlanmaktadır. Devletimiz, bu zorlu süreçte dünyaya
örnek olmuştur. Buradan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanlarımıza, TOBB Başkanımıza,
Milletvekillerimize, Valimize, Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
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Bu zorlu süreçte ilimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam etmekteyiz. Ürünlerimizin katma değer
kazanması için yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Sivas Valimiz Salih Ayhan öncülüğünde İl Özel
İdaremiz tarafından Hayvan Pazarı ve Kaba Yem Satış. Salonu yapım işi devam etmektedir.
Yine
TOBB
Nefes
Kredisi
kampanyası
ile
Borsamız
kaynakları
üyelerimizin
istifadesine sunulmuştur. Ayrıca
ilçelerimizde bulunan üyelerimizin
alım-satımı ve tescil işlemlerini
borsamıza gelmeden online olarak
yapabilmeleri için her türlü
kolaylığı sağladık.
Bu
zorlu
süreci
birlikte
aşacağımıza inancımız tamdır.
Sivas olarak birlikte hareket
ederek ilimiz ekonomisini daha da
büyütebiliriz. Biz her zaman kurum olarak her türlü işbirliğine açığız. Verdiğiniz desteklerden dolayı şahsınıza
ve diğer Milletvekillerimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum.” dedi.
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TOBB VE TARIM BAKANLIĞI İSTİŞARE TOPLANTISI
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, 365 oda/borsa başkanı ile video
konferans yöntemiyle bir araya geldi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, Kovid-19'un başladığı ilk günden itibaren
Bakan Pakdemirli'nin TOBB ile devamlı istişare içinde bulunduğunu söyledi.
Pakdemirli'nin bu süreçte üreticinin ve müteşebbisin yanında olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu,
"Ortak akla verdiğiniz önem, vizyonunuz ve sergilediğiniz bu dinamik çalışma tarzı, bize moral ve şevk
verdi." dedi.
Hisarcıklıoğlu, bu dönemde tarım kredilerinin faizsiz ertelendiğini, üreticilerin ayakta kalmaları için
destekleme ödemelerinin erkene çekildiğini ve geleneksel şekilde hayvansal, bitkisel üretim yapan
işletmelere faizsiz kredi temin edildiğini, lisanslı depoların 2020'de süresi dolan lisanslarının 1 yıl daha
uzatıldığını anlattı.
Bu zor süreçte, bakanlık ve TOBB'un birlikte 2 önemli projeyi hayata geçirdiğine değinen Hisarcıklıoğlu,
"Önce, DİTAP projesini ülkemize kazandırdık. Sonra da giderek büyüyen bir soruna dönüşen gıda
kaybını ve israfını önlemek üzere harekete geçtik. Gıdanı Koru Kampanyası'nı başlattık. Sektörümüzün
daha hızlı büyümesi için 365 oda ve borsamızla birlikte çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz."
ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde
sürdürülebilir üretim ve gıda arz-talep dengesi açısından küçük aile işletmelerinin varlığıyla, lisanslı
depoculuğun öneminin bir kez daha hissedildiğinin altını çizerek, kısıtlama günlerinde fırsatını
bulanların şehirleri terk ettiğini, köy nüfuslarının ikiye katlandığını söyledi.
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Pakdemirli, tarım ve orman alanında verilen desteklere dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Son 18 yılda,
310 milyar lira tarımsal destek verdik. Tarımsal hasılamızı 7,5 kat artırarak 275 milyar liraya çıkardık.
585 baraj inşa ettik, 6,6 milyon hektar araziyi sulamaya açtık. 4,6 milyar fidanı toprakla buluşturduk.
Tohumluk üretimimizi 8 kat, tohumluk ihracatımızı 10 kat artırdık.
Büyükbaş hayvan varlığımızı yüzde 80, küçükbaş hayvan varlığımızı yüzde 51 artırdık. Süt üretimimizi
de yüzde 173 yükselttik. Ayrıca 18 milyar dolarlık tarımsal ihracatımız ve 5,3 milyar dolarlık dış ticaret
fazlamız ile tarımda net ihracatçı konuma geldik. İhracatımızı nasıl 2, 3, 10 katına çıkartırız, onun
altyapısını ve çalışmalarını yapıyoruz."
Pakdemirli,
Cumhurbaşkanlığı
Hükümet
Sistemi ile verilen desteklerle tarımsal
üretimdeki artışın büyük bir ivme kazandığına
işaret ederek, "Bugün ülkemiz tarımsal gayri
safi milli hasılası açısından Hollanda, İspanya
Fransa gibi tüm Avrupa ülkelerini geride
bırakarak 48 milyar dolarlık tarımsal hasılayla
Avrupa'da lider konumuna gelmiştir. 2018
yılında çiftçimize, 14,5 milyar lira tarımsal
destek veriyorken, 2019'da bunu 16,1 milyar
liraya, 2020'de ise desteklerimizi toplamda
yüzde 52 artışla 22 milyar liraya çıkardık.
Bütçemizin de yüzde 55'ini çiftçimize, yani
tarımsal desteklere ayırdık." diye konuştu.
Lisanslı depoculuğun, kazancın ve güvencenin
hazinesi olduğunun altını çizen Pakdemirli,
şunları kaydetti: "Bu kapsamda bugün için
depolanabilen ürünler, hububat, baklagiller, yağlı tohumlar, pamuk, fındık
SİVAS TİCARET BORSASIDemircilerardı Mahallesi Celal Bayar Caddesi No:5/A SİVAS
Tel: 0346 222 25 09 Fax:0346 221 33 34
www.sivastb.org.tr

BÜLTEN

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2020/2

ve zeytindir. Kuru kayısı, kuru üzüm ve Antep fıstığı ürünlerinin lisanslı depolarda depolanabilmesine
yönelik çalışmalarımızda son aşamaya geldiğimizi de belirtmek isterim. Halihazırda lisans alan 91
lisanslı depo işletmesinin toplam depolama kapasitesi yaklaşık 4,8 milyon ton. Hedefimiz 2023'te 140
lisanslı depo işletmesi ile kapasiteyi 8-10 milyon ton aralığına çıkarmaktır."
Dijital Tarım Pazarının (DİTAP) kooperatifleşme ve sözleşmeli üretim adına ülke için büyük bir fırsat
olduğunu belirten Pakdemirli, verilen eğitim ve tanıtım çalışmalarıyla DİTAP'da işlem yapan firma,
kurum ve çiftçi sayısındaki artışa bağlı olarak ciro miktarının her geçen gün yükseldiğini kaydetti.
Pakdemirli, bankaların sisteme katılımıyla ilgili olarak ilk etapta bazı özel bankalarla tanıtım toplantıları
gerçekleştirdiklerini de aktardı.
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ise toplantıda söz alarak Tarım ve Orman Bakanı
Bekir Pakdemirli’den Sivas’ta yapımı devam eden Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası’nın ikinci etabı için
maddi destek istedi.
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BAŞKAN HASTAOĞLU CANLI HAYVAN PAZARI HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Sivas’ta tarım ve hayvancılık sektörüne önemli katkılar sağlayacak olan Canlı Hayvan Pazarı ve Kaba Ot
Borsası’nın inşaat çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.
Kovalı Mevkii Demirçelik kavşağında yer alan “Canlı Hayvan Pazarı ve Kaba Yem Ot Borsası” inşaatı,
korona virüse rağmen durmaksızın devam ederken, hayvan pazarının Kurban Bayramı öncesinde
hayvan satışları için açılıp açılmayacağı merak konusu oldu.
İnşaat çalışmaları hakkında açıklama ve değerlendirmede bulunan Sivas Ticaret Borsası Başkanı
Abdulkadir Hastaoğlu,” Canlı Hayvan Pazarı ve Kaba Yem Ot Borsası projemizin hayvan pazarının bir
kısmının Kurban Bayramında teslim edileceğini temel atma töreninde söylemiştik, Fakat tüm Dünya’yı
ve ülkemizi de etkisi altına alan Koronavürüs salgını ile mücadele için alınan tedbirler kapsamında firma
yetkilileri sınırlı sayıda işçi ile çalışmak zorunda kalmış ve Covid19 salgını nedeniyle inşaatımız
düşündüğümüz planlamaya göre ilerleyememiştir. Bizler Kurban Bayramı öncesi besicilerimizin ve
halkımızın hizmetine açmak için uğraşıyoruz. Bugün itibariyle Kurban Bayramı’na daha 2 ay zamanımız
var. Bu 2 aylık zaman dilimi içerisinde hayvan pazarı inşaatımız istediğimiz oranda tamamlanır ve
Kurban Bayramı öncesi kurbanlık alım-satımı için uygun halde olursa Sayın Valimizinde tekrar
görüşünü ve onayını alarak besicilerimizin ve Sivas halkımızın hizmetine açabiliriz.” dedi.
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SİVAS’TA 2020 YILI KURBANLIK FİYATLARI AÇIKLANDI
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Sivas’taki
kurban kesimi ve fiyatları hakkında açıklama yaptı.
Başkan Hastaoğlu, Sivas’ta bulunan besicilerle yapmış oldukları toplantı sonrasında yapmış olduğu
açıklamada; “Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilimizdeki besici ve üreticilerle yaptığımız toplantı
sonucunda, Tosun Canlı Kilogram Fiyatı 27 TL, Damızlık vasfını kaybetmiş Düve 26 TL, Damızlık vasfını
kaybetmiş İnek 24 TL, Dişi Koyun 25 TL, Erkek Koyun ise 30 TL’den satılacak. Kombinalardaki kesim
ücretleri ise Büyükbaş için 550 TL, Küçükbaş için 125 TL, Parçalama ücreti 450 TL, Et çekim ücreti ise 2
TL olarak belirlenmiştir” dedi.
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Hayvan Pazarlarında alınacak olan tedbirlere de değinen Başkan Abdulkadir Hastaoğlu: ”Tarım ve
Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Kurban kesimi ve
satışı yapılacak olan yerlerde alınması gereken tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu. Kurban
Bayramında bir gelenek olan tokalaşarak hayvan satış işlemi bu Bayramda olmayacak. Sosyal mesafe
kuralına uyulacak ve maske kullanımı zorunlu olacak. Kurban satış ve kesim yerlerinde uygun giriş-çıkış
kapıları oluşturularak, kurban satış yerinin etrafı sınırlandırılacak ve çadırlar arası mesafe en az 2 metre
olacak. Maskesiz girişlere de izin verilmeyecek. Ayrıca girişlerde vatandaşlarımızın el dezenfeksiyonu ve
ateş ölçümü işlemleri de titizlikle gerçekleştirilecek.” ifadelerine yer verdi.
Kurbanlık Bayramı öncesinde hayvan alırken dikkat edilmesi gereken hususları da açıklayan Başkan
Hastaoğlu; “Hemşerilerimiz belediyelerimiz tarafından kurulan kurban pazarlarından veya besi
çiftliklerinden gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını alabilirler. Hayvan kesimlerini için ise Tarım ve Orman
Bakanlığı’ndan ruhsat alınmış mezbaha ve kombinalar veya Belediyelerimizce belirlenen geçici kesim
yerleri ile besi çiftlikleri tercih edilmelidir. Hemşerilerimizden küpesi olmayan hayvanları almamalarını
konusunda dikkatli olmalarını özellikle rica ediyorum. Vatandaşlarımız aldıkları kurbanlık hayvanları
küpe numarası ile "HAYSAG" mobil uygulamasından sorgulayabileceklerdir. Veteriner Sağlık Raporu
olmayan, çok zayıf olan, Gebe veya yeni doğum yapmış olan, Yüksek ateşi olan, Çok genç ve etleri
olgunlaşmamış olan, Kılları karışık ve mat halde olan, Bakışları ve dış görünümü canlı olmayan, Salya
akıntısı bulunan, Uzuvları eksik olan hayvanlar satın alınmamalıdır. Son olarak Sivaslı hemşerilerimizin
ve tüm milletimizin Kurban Bayramını Sivas Ticaret Borsası olarak şimdiden tebrik eder, hepinize
hayırlı günler dilerim” diye konuştu.
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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BÜROKRATLARI CANLI HAYVAN PAZARI İNŞAATINI
İNCELEDİ
Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü Alt Yapı ve Çevre İzleme Daire Başkanı Emre
Gürçay, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Adem Taşçı ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
Şube Müdürü Mehmet Bülent Akçay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin görevlendirmesi
üzerine Sivas’a gelerek Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası inşaatında incelemelerde bulundu.
Sivas Ticaret Borsası Başkanı
Abdulkadir Hastaoğlu, 3 Haziran
Çarşamba günü Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği tarafından
Tarım ve Orman Bakanı Bekir
Pakdemirli’nin
katılımı
ile
gerçekleştirilen
toplantıda
yapımı devam eden Canlı
Hayvan Pazarı ve Kaba Yem Ot
Borsası için destek talebinde
bulunmuştu. Bu konu üzerinde
çalışacaklarını belirten Bakan
Pakdemirli, Bakanlığın ilgili
bürokratlarını görevlendirerek
Sivas’a gönderdi.
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Tarım ve Orman Bakanlığı Bürokratları ile Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız ve Sivas Ticaret
Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’ndan oluşan heyet ilk olarak Sivas Valisi Salih Ayhan’ı
makamında ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu. Sivas Valisi Salih Ayhan ise Canlı Hayvan Pazarı
ve Kaba Yem Ot Borsası’nın Sivas tarım ve hayvancılığına önemli katkılar sağlayacağını belirterek,
Bakanlık Bürokratlarına Sivas’ta 108 gün kitabı hediye etti.
Bakanlık Heyeti daha sonra Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’nu makamında ziyaret
ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bakanlık Heyeti Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız
ve Başkan Hastaoğlu ile birlikte Kovalı mevkii üzerinde yaklaşık 100 dönümlük arazi üzerine yapımı
devam eden Canlı Hayvan Pazarı ve Kaba Yem Ot Borsası inşaatında incelemelerde bulunarak
yetkililerden bilgi aldı. Aldıkları bilgiler doğrultusunda hazırlayacakları raporu Tarım ve Orman Bakanı
Bekir Pakdemirli’ye sunacaklarını belirten Bakanlık Bürokratları Sivas’ta iki tane Besi Çifliğini de ziyaret
ederek ilimizden ayrıldı.
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STB İLE BALKIR TARIM ÜRÜNLERİ LİSANLI DEPOCULUK ARASINDA SÖZLEŞME
İMZALANDI
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Ticaret Borsası tarafından kurulan laboratuvarın
bölgede bulunan lisaslı depolara hizmet vermeye başladığını, rahatlıkla ürün tahlillerinin yapılabildiğini
söyledi.
STB İle Balkır Tarım Ürünleri Lisanlı Depoculuk Şirketi arasında yetkili sınıflandırıcı hizmetine ilişkin
sözleşme imzalandığının altını çizen Hastaoğlu, “Tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda depolanmasını ve
ürün senetleri vasıtasıyla ticaretinin kolaylaştırılmasını sağlayan lisanslı depoculuk sisteminde lisanslı
depolara giren her tarımsal ürünün kalite sınıfı bellidir. Bu nedenle, kurduğumuz laboratuvarda
öncelikle lisanslı depoya gelen ürünlerin rutubet, protein, hektolitre gibi fiziksel analizleri
yapılmaktadır” dedi. Laboratuvar hizmetin veriliyor olmasının bölge tarımına katma değer
sağlayacağının altını çizen Hastaoğlu, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yetki verilen ve bölgede
yetkilendirilmiş tek borsa olan Sivas Ticaret Borsası, lisanslı depoculuk izni olan şirketlerle sözleşme
imzalamaya devam edecek. Kayseri Şeker Fabrikasına ait olan ve Şarkışla ilçesinde bulunan 20 Bin
Tonluk lisanslı depo ile yapılan sözleşmenin ardından Kangal ilçesi ve Yozgat merkezde bulunan Kainat
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Şirketine ait olan 95 Bin Tonluk Lisanslı Depo ve Yıldızeli ilçesinde
yeni kurulan 20 Bin Tonluk Balkır Tarım Ürünleri Lisanlı Depoculuk ile de sözleşme imzaladı ve hizmet
vermeye başladı. Yine yeni imzaladığımız sözleşme kapsamında Lidaş’ın Hafik ilçesinde kurulu bulunan
23 Bin tonluk olan lisanslı deposunun yetkili sınıflandırıcı ve laboratuvar hizmetleri de Sivas Ticaret
Borsası tarafından verilecek” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından imza törenine geçildi. Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Meclis Başkanı İhsan Aksoy ile Balkır Tarım
Ürünleri Lisanlı Depoculuk A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Şimşek karşılıklı olarak sözleşmeleri
imzaladı.
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