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KÖYÜMDE YAŞAMAK İÇİN BİR ‘SÜRÜ’ NEDENİM VAR PROJESİ HAYATA GEÇTİ 

Sivas'ta küçükbaş hayvancılığı geliştirmek, yerli ırk olan Kangal Akkaraman koyun yetiştiriciliğini 
yaygınlaştırmak ve kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmek amacıyla, 
“Köyümde Yaşamak İçin Bir ‘Sürü’ Nedenim Var Projesi” protokol imza töreni gerçekleştirildi. 

Ulaş ilçesi Yenikarahisar Mahallesi Geven Mezrasındaki bir işletmede yapılan programda konuşan Vali 
Salih Ayhan, "Burada olmamızın bir sürü nedeni var. Örnek olacağını düşündüğümüz projeyi çok güzel 
bakir bir yerde ve işin de merkezi olan bir işletmede hayata geçiriyoruz. Hayırlı bir işe birlikte imza 
atacağız, bu protokole hep birlikte şahit olacağız. Duamızla, desteğimizle inşallah güzel bir projeyi 
hayata geçireceğiz. Projemizin 3 aylık bir mutfak hazırlığı oldu. Ziraat Bankası ile yoğun bir görüşme 
gerçekleştirdik. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz güzel bir saha çalışması yaptı. Kredi Garanti Fonu da 
kefalet konusunda teminatı kendisi verecek. İşin en püf noktası burasıydı. Bu sözleşmeden sonra da 
koyun alımına başlayacağız." dedi. 

Proje ile birlikte Sivas'ın hayvancılıkta Türkiye'nin lokomotifi olacağını belirten Vali Ayhan, 
“Çayırlarıyla, meralarıyla, doğasıyla, tarımsal arazileriyle işin merkezi olacak bu proje bölgeye ayrı bir 
anlam katacaktır. Hayal kurduk, hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Sivas’ın coğrafyası bu iş için çok 
elzem. Dağlarında, ovalarında, yaylalarında, meralarında artık koyunlarımızın, kuzularımızın sesleri 
daha çok duyulacak. Küçük ve büyük baş hayvanlarımızla bu coğrafyamız çok daha anlamlı olacak. 
Sivas’ın tarım, turizm ve sanayide kalkınabilir bir il olacağını düşünüyor, bu yönde çalışmalar yapıyoruz. 
Özellikle Sivas’ın tarımda bir numara olduğunu söylüyorum. İlimiz tarımda merkez olacak, Türkiye’nin 
lokomotifi haline gelecek. Çünkü bu coğrafyanın gerekliliği bunu göstermektedir." ifadelerini kullandı. 

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak istediklerini vurgulayan Vali Ayhan, "Hedef 1 milyon 
ama zemini düzgün attığımız için başarılı işletmeciler bulduğumuz da bu sayının daha da artacağını 
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düşünüyorum. Bunun ekonomik ve sosyal etkileri de var. Proje, üstün verimli Akkaraman ve Kangal 
Akkaraman ırkının da  

 

üretimini teşvik edecek. Bu bizim yerli bir ırkımız. Bunu da gerek ulusal gerekse uluslararası bir 
platforma taşımak istiyoruz." diye konuştu.   

Ziraat Bankasının çiftçilere çok uygun finans desteği sağladığını aktaran Vali Ayhan şöyle konuştu: 
"Hepimiz köylü çocuğuyuz. Koyunculuğun ne kadar önemli olduğunu biliriz. Hem kırmızı et üretiminde 
Türkiye’yi ön plana çıkarabilmek, ihtiyacını giderebilmek hem de köylülerimize ekonomik anlamda 
güzel bir girdi sağlamak istiyoruz. Çiftçilerimizin yüzünün gülmesi, ceplerinin dolması, sözleşmeli 
küçükbaş üretim modellerinin güçlendirilmesi, artırılması en büyük arzumuz. ‘Sözleşmeli Küçükbaş 
Üretim Modeli’ temelinde hazırlanarak uygulanacak olan “Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim 
Var Projesi” kapsamında, Ziraat Bankası’nın şubelerinden ‘Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım 
ve İşletme Kredisi’ kullanılacak.  Proje ile asgari 100 baş kapasiteli ağıla sahip olan işletmelerin hayvan 
sayılarını asgari 100 başa çıkarması ve 100 baş üzeri işletmelerde ise hayvan sayısının artırılması 
amaçlandı. İnşallah hayvan sayımız bu tür proje ve çalışmalarla daha da artacak. Kırsalın gelişmesi, 
göçün önlenmesi ve herkesin doğduğu yerde mutlu olması için gayret gösteriyoruz. Sivas’ta TİGEM gibi 
bir merkezimiz var. Daha da gündeme alarak inşallah o bölgeyi bir merkez haline getireceğiz. Ürettikçe 
Sivas’ımız büyüyecek, büyüdükçe güçleneceğiz. Yapacak daha çok işimiz var ama kaybedecek hiç 
zamanımız yok. Projemiz hayırlı uğurlu olsun."  dedi. 
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İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ise, ‘Üreten Çiftçi Gelişen Sivas’ projesi kapsamında Sivas 
tarımına kakı sağlamak isteyen her çiftçiye destek olduklarını söyledi. 

İlimizin 800 bin hektar mera varlığı ile Türkiye’de 3. sırada yer aldığını ifade eden Yıldız, "Sivas'ın bitki 
örtüsü ve arazi yapısı küçükbaş hayvancılığa çok müsait. İlimizde 700 bin adet küçükbaş hayvan var. 
Hedefimiz bu  

 

rakamı 1 milyon âdete çıkarmak. “Köyümde Yaşamak İçin Bir ‘Sürü’ Nedenim Var” projesiyle küçükbaş 
hayvancılığı yaygınlaştıracağız." şeklinde konuştu.  

 Ziraat Bankası Bölge Başkanı Dr. Murat Serdar Bulut ise köyde yaşayan vatandaşların bulundukları 
bölgede yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak için Sivas Valiliği ile Ziraat Bankası arasında imzalanan 
proje kapsamında protokol imzalandığını söyledi. 

Projeyle köyde yaşayan vatandaşlara yeterli geliri sağlayacak üretimi gerçekleştirmek istediklerini ifade 
eden Bulut, "Ülkenin kırmızı et tedarikinde koyunculuğun önemini ortaya koymak istiyoruz. Bankamız 
150 bin TL'ye kadar teminat sorunu yaşayan vatandaşlarımıza KGF kefalet ile bu krediye kolay 
erişmelerini sağlayacak. Tek isteğimiz bu üretimi yapacak vatandaşların projeden faydalanmasıdır. İl 
Tarım ve Orman Müdürlüğümüz projeden faydalanacak kişilerin listesini bizlere ulaştırdı. Yakın 
zamanda da kredileri sistemli bir şekilde kullandırmaya başlayacağız." dedi. 

Konuşmaların ardından Vali Salih Ayhan ve Ziraat Bankası Bölge Başkanı Dr. Murat Serdar Bulut 
arasında protokol imzalandı. 

Düzenlenen programa; İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Ulaş Kaymakamı Muhammed 
Burak Akköz, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Hastaoğlu, Ulaş İl Genel Meclis Üyeleri 
Hikmet Kuruçay, Ahmet Gençer, Sivas Damızlık Keçi Koyun Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehrali 
Deliktaş, Tarım Platformu üyeleri ve bölge halkı katıldı. 
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU, SİVAS ODA-BORSA MÜŞTEREK TOPLANTISI’NA 
KATILDI 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, webinar yoluyla 
gerçekleştirilen Sivas Ticaret ve Sanayi Odası – Sivas Ticaret Borsası Müşterek Meclis Toplantısı’na 
katıldı. 

Sivas TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Sivas TB Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir 
Hastaoğlu, Oda ve Borsa Yönetim Kurulu ile Meclis Üyelerinin de takip ettiği toplantıda ekonomiye 
ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. 

Gerçekleştirilen toplantıda Sivas Ticaret Borsası Meclis Üyeleri ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Meclis 
Üyeleri yaşadıkları sorunları TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na iletti. 
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SİVAS’TA 15 TEMMUZ MİLLİ BİRLİK VE DEMOKRASİ GÜNÜ PROGRAMI 

Sivas’ta 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü 4’üncü yıl dönümü dolayısıyla anma programı 
düzenlendi. 

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4’üncü yıl dönümü dolayısıyla Sivas kent merkezi Atatürk Kongre ve 
Etnografya Müzesi bahçesinde anma programı düzenlendi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas 
Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, il protokol üyeleri ve 
vatandaşlar katıldı. Düzenlenen programda vatandaşların sandalyeleri mesafeli bir şekilde ayarlandı, 
alanda bulunanlara 15 Temmuz amblemli maske dağıtıldı. Anma programı Saygı duruşu ve İstiklal 

Marşının okunması ile başladı. Ardından 
şehitler için Kuranı Kerim okunup dualar 
edildi. 15 Temmuz temalı sinevizyon 
gösterisinin ardından protokol 
konuşmaları yapıldı. Öte yandan 
Cumhurbaşkanının millete seslenişi LED 
ekrana yansıtıldı. 

 

Programda konuşan Sivas Valisi Salih 
Ayhan, “Fethullahçı terör örgütünün 15 
Temmuz 2016 da ki darbe girişimi 
karşısında aziz milletimizin ve kahraman 
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güvenlik güçlerimizin onurlu duruşun, Anadolu'nun bir kez daha vatan kılındığı ve demokrasi zaferinin 
4’üncü yıl dönümündeyiz. Anadolu coğrafyası bizim bin yıllık vatanımız ve biz bu  

 

 

topraklarda nice destanlar, nice tarihler ve nice hikayeler yazdık. Aziz hemşehrilerim biz bu toprakları 
vatan yapmak için uğruna çok bedeller ödedik. Sultan Alparslan’ın beyaz kefeniyle en önde olduğu 
Malazgirt'te, İstanbul’un fethinde, Çanakkale’de, Sarıkamış’ta, Süveyş’te yüz binlerce şehir verdiğimiz 
dönemde ödedik. Biz bu bedeli adete küllerimizden ayağa kalkarak, yeniden doğarak verdiğimiz 
kurtuluş savaşında ödedik. Bu topraklar üzerine kurduğumuz son devlet Türkiye Cumhuriyeti bizim 
namusumuzdur, onurumuzdur. Kimse bizim bu değerimize el uzatamaz göz koyamaz. Tarih boyunca 
nice ihaneti feraset, cesaret ve fedakarlıkla aşan milletimiz siyasi tarihimizin en büyük ihanetlerinden, 
en alçak teşebbüslerinden biri olan FETÖ'nün yaşattığı bu günü de unutmayacak, unutturmayacaktır’’ 
dedi. 

 

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, “Bundan yüz yıl önce istiklali için, istikbali için Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşuna 108 gün ev sahipliği yapan güvenli şehrim Sivas’ta yüz yıl sonra o gün ki 
aynı ruhla, aynı duyguyla kırk yıl boyunca devlete sızıp, çeşitli kamu ve kamu kuruluşlarına sızıp 
kendilerine göre en güzel planları yapıp, vakti geldiğinde karar verip bu devleti ele geçirip millete diz 
çöktürmek isteyen hain FETÖ'ye karşı yüz yıl önceki ruhla büyük Türk milleti dur demiştir. Bu gün o 
kutlu günün 4’üncü yıl dönümündeyiz. Sözlerimin başında 1071 tarihinden itibaren bu toprakları 
Müslüman Türk yurdu yapmak için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle, 
şükranla anıyorum’’ diye konuştu. 
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BAŞKAN HASTAOĞLU’NDAN 15 TEMMUZ MESAJI 

TOBB Vergi Komisyonu Başkanı ve Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, 
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.  

Başkan Hastaoğlu, mesajında şunları kaydetti: "15 Temmuz 
2016 yılında, hain terör örgütü Fetö üyeleri tarafından bir 
darbe girişimi ve kalkışma yaşanmıştır. Halkımız kendi iradesi 
dışında başka hiçbir iradeyi kabul etmeyeceğini ve 
demokrasiye bağlı kalacağını kararlılık ve cesaretle 
göstermiştir. Demokrasiye karşı yapılan her türlü girişim 
hukuksuzdur ve kabul edilemez. Hiçbir güç milletin kararının 
üzerinde değildir. Türk Milleti Cumhuriyet ve demokrasinin 
yanındadır. Milletimiz, iradesine ve ülkesine sahip çıkmıştır. 
Bundan sonra da bu necip milletin, milli mücadele ruhu ile bu 
vatan toprağını koruyacağından kimsenin şüphesi olmasın. 15 
Temmuz’da demokrasiden yana tavır alan, ülkesine sahip çıkan 
halkımıza bir kere daha teşekkür ediyorum.  Ülkemiz üzerinde 
hain emeller peşinde koşanlar dün olduğu gibi, 15 Temmuz 
hain darbe girişiminde olduğu gibi, bundan sonra da karşısında 
yüce milletimizi bulacaktır. Tüm hainlere, Ulu Önder Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Vatana ihanetin nedeni olmaz, er ya 
da geç bedeli olur” sözünü hatırlatıyor, 15 Temmuz hain darbe 

girişimini püskürten milletimizi kutlarken, 15 Temmuz şahitlerimizi 4’ncü yılında rahmet, minnet ve 
saygıyla anıyorum. Gazilerimize de şükranlarımızı sunuyorum. Allah bir daha bu asil millete böyle kara 
bir gece yaşatmasın" ifadelerine yer verdi.  
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ŞEHİDİMİZ MUHAMMED DEMİR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 

Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan hemşehrimiz 
Muhammed Demir son yolculuğuna uğurlandı. 

Siirt İl Jandarma Komutanlığınca 
gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay 
Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" 
kapsamında, 15 Temmuz'da Değirmentaşı 
Tepe Bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 
hemşehrimiz Muhammed Demir şehit oldu.  

Havaalanındaki karşılamanın ardından konvoy 
eşliğinde kent merkezine getirilen şehidimizin 
cenazesi, Numune Hastanesi morguna 
konuldu. Buradan da helallik alınmak için baba 
ocağının önüne getirildi.  

Şehit Polis Memuru Muhammed Demir'in cenazesi, Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği’nde, 
İl Müftüsü Yusuf Akkuş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından polis şehitliğinde dualarla 
toprağa verildi.  

Koronavirüs tedbirlerine riayet edilerek yapılan şehidimizin cenazesine, İçişleri Bakan Yardımcısı 
Muhterem İnce, Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Milletvekili M. Habib Soluk, Özel Harekât Daire Başkanı 
Selami Türker, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı Ayşegül Özcan, 5. Piyade Eğitim Tugay 
Komutanı P. Alb. Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir 
Hastaoğlu, askeri, adli ve mülki erkân, emniyet mensupları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum 
örgütleri ve şehidimizin ailesi ile çok sayıda vatandaşımız katıldı.   
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SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİ KAYA’DAN BAŞKAN HASTAOĞLU’NA VEDA ZİYARETİ 

Resmi Gazete’de son yayınlanan Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar Kararnamesi ile İstanbul’un Şile 
ilçesine Kaymakam olarak atanan Sivas Vali Yardımcısı ve Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya 
veda ziyaretleri kapsamında Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem ile birlikte Sivas Ticaret Borsası 
Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’nu makamında ziyaret etti. 

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya; Sivas’ta bulunduğu süre içerisinde Sivas Ticaret 
Borsası Yöneticileri ile birlikte uyumlu ve koordineli bir çalışma dönemi geçirdiklerini ve güzel 
dostluklar kurduğunu belirterek, “Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bu şehirde görev yapmış olmaktan 
mutluluk duyuyorum. Borsa yöneticileri ile dostluklarımız bundan sonra da devam edecektir. Mahkeme 
kadıya mülk değildir. Devletimiz bize nerede görev tevdi ederse biz oraya hizmet etmekle mükellefiz. 
Sivas’tan hayır duayla ayrılmak bizim için en güzeli, Sivas’ı ve Sivaslıları asla unutmayacağım” dedi. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Abdulkadir Hastaoğlu, Vali Yardımcısı ve İl Özel 
İdaresi Genel Sekreteri Sayın Mehmet Nebi Kaya ile uyumlu çalıştıklarını vurgulayarak, “Sayın Valimiz 
ile Kaymakamlık, Vali Yardımcılığı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yaptığı süre içerisinde ortak 
çalışmalar içerisinde yer aldık. Gerçekten işini seven ve benimseyerek daha da güzel yapmaya gayret 
gösteren bir bürokratımızdır. Sivas’tan ayrılacak olmasından dolayı da üzgünüz. Sayın Vali 
Yardımcımıza yeni görev yeri olan Şile’de başarılar diliyoruz” diye konuştu.  

Başkan Hastaoğlu, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kaya’ya Sivas’a özgü olan el yapımı 
hediye takdim etti. 
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BAŞKAN HASTAOĞLU’NDAN KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR 

Koronavirüs salgını gölgesinde geçecek olan Kurban Bayramı öncesi, kurban pazarları kurulmaya 
başlandı. İlimizde ise Bölge Trafik Müdürlüğü yanında bulunan Hayvan Pazarında kurbanlıklar 
satılmaya başlandı. 

Bu yıl koronavirüs nedeniyle kurban pazarlarında ve kesim yapılacak olan kombinalarda daha fazla 
önlem alındığını belirten Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, "İlimizde kurbanlık 
sayısıyla alakalı bir sıkıntının olmayacağını düşünüyoruz. Oluşacak talebin çok üzerinde ilimizde 
kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunduğunu söyleyebiliriz. Bölge Trafik yanında bulunan 
hayvan pazarı bu yılda Kurbanlık Hayvan Satış Yeri olarak belirlenmiştir. Kesim yeri olarak da, Pazartesi 
Pazarı, Yenişehir Pazar Alanı, Perşembe Pazar Alanı, Şeyhşamil Mahallesi Çarşamba Pazar Alanı, 
Yenidoğan Mahallesi Cumartesi Pazar Alanı, Tarım ve Orman Bakanlığı Ruhsatlı Kombinalar 
belirlenmiştir. Koronavirüs salgını nedeniyle "Kontrollü sosyal hayat" kurban pazarlarında ve 
kombinalarda da hakim olacak. Bu yıl salgın gölgesinde geçecek Kurban Bayramı öncesi, Kurban 
pazarında çok sayıda önlem alındı. Maske, Mesafe ve Temizlik kuralına uyulacak. Kurban pazarlarına 
girişlerde ateş ölçülecek, maske kontrolü yapılacak ve dezenfektan kullanılacak. Giriş ve çıkışların ayrı 
kapılardan yapılacağı alanlarda, aynı anda belirli sayıda kişi bulunabilecek. 8 metrekareye bir kişi satıcı 
ve müşteri beraber olacak şekilde kontrollü giriş sağlanacak. Birbirine yakın sıralanmasına alışkın 
olduğumuz çadırlar arasında da, en az iki metre mesafe bırakılacak. Kurbanlık satışlarının vazgeçilmezi, 
satıcı ve müşteri arasında dakikalar süren 'el sıkışmalı' uzun pazarlıkların yapıldığı tokalaşma ise bu yıl 
olmayacak. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından ‘ 

Kurban kesimi yapılacak olan kombinalarda ise randevulu sistemin uygulandığını ifade eden Başkan 
Hastaoğlu, "Kombinalarımızda randevulu kesim sistemi devam ediyor. Kalabalık olmamak adına da her 
hisse ile ilgili olarak bir kişinin kesim noktalarına girişine izin verilecek. Kurban kesecek olan 
vatandaşlarımızdan rica ediyoruz, eğer randevunuz öğlen saatinde ise, sabah 8'de gelmeyin. 
Biliyorsunuz bizim insanımızın şöyle bir huyu vardır, ilk gün ilk sırada kesmek isterler ama bu mümkün 
olmuyor. Kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını riske atmayalım.” şeklinde konuştu. 
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BAŞKANLAR KURULU İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

40 Sivil Toplum Kuruluşundan oluşan Başkanlar Kurulu, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde 
istişare toplantısını gerçekleştirdi. STSO’da yapılan toplantıya, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir 
Hastaoğlu ve Başkanlar Kurulunda yer alan STK Başkanları katıldı. 

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, kurulun önemine 
değinerek, “Başkanlar Kurulumuz, söz konusu Sivas ise her zaman gövdesini taşın altına koymaktadır. 
Ben değil biz kavramının hakim olduğu ve ortak paydanın Sivas olduğu Başkanlar Kurulumuz daha aktif 
olarak çalışmalarını sürdürecektir” dedi.  

Kovid-19 salgını nedeniyle toplantıların yapılamadığına değinen Başkan Eken, “Bugün pandemi sürecini 
ve yapılan çalışmaları değerlendirmek için bir araya geldik. Ayrıca Ağustos ayı toplantımızda 
Başkanlarımız kendi alanlarıyla ilgili hazırlayacağı raporlar doğrultusunda yol haritamızı belirleyeceğiz. 
Ben tüm başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsi gece-gündüz demeden şehre dair, temsil 
ettiği insanlar için çalışıyor. Bizlerde, Sivas TSO olarak, SESOB, Ticaret Borsası, Ziraat Odası, il genel 
meclisi başkanımız, sendikalarımız, diğer meslek örgütlerimiz, STK’larımız ve şehrin tüm kanaat 
önderleriyle çalışmalarımızı sonraki süreçte daha hızlı yapacağız. Başkanlar Kurulumuz adına tekrar 
söylüyorum; tek derdimiz Sivas, tek mevzumuz Sivas. Buradaki başkanlarımızın, Sivas’ın menfaatleri ve 
çıkarları dışında kişisel hiçbir düşüncesi yoktur. Ben, Başkanlar Kurulunda sizlerle bir arada olmaktan 
gurur duyuyorum, şeref duyuyorum. Katılımlarınızdan ötürü hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
Kurban Bayramımızın hayırlara vesile olmasını, birlik ve beraberliğe vesile olmasını, ülkemizin dünyada 
lider olmasını Cenabı Allah’tan diliyorum” şeklinde konuştu.  
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İl Genel Meclisi Bakanı Hakan Akkaş, Başkanlar Kurulunda yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade 
ederek, “Memleketin Dertleriyle dertlenen, bu anlamda elini taşın altına sokan insanlarız. Bir şehrin 
dinamiğini sivil  

siyaset oluşturur. Bunların hepsinin üstünde bir Sivaslı gerçeği vardır. Ticaret Sanayi Odası Başkanımıza 
böyle bir kahvaltıyı düzenleyip bizleri bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum” dedi. 

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, salgın sürecinde küçük esnafın olumsuz 
etkilendiğinin altını çizerek, “Pandemi döneminde gerek Avrupa’da gerek Türkiye’de büyük bir 
huzursuzluk yarattı. Özellikle Türkiye’de en fazla zarar gören küçük esnaf ve sanatkarlar oldu. Bazı 
işyerlerimiz kapandı, bazı işyerlerimiz açıldı. Ama özellikle hizmet gurubunda kahvecilerimiz, 
işyerlerinde oyun oynanmıyor ve 5-6 aydır bu esnaflarımızın iş yerleri kapalı. Biz, kahvecilerimiz ve 
diğer mağdur olan esnaflarımız için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ticaret ve Sanayi Odası başkanımıza 
bu toplantıyı yapıp, bizleri bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 

Demiryol-İş Sendikası Sivas Şube Başkanı Murat Kütük TÜDEMSAŞ’ın, Sivas için önemine vurgu 
yaparak, “Gündemde TÜRASAŞ’a bağlanan TÜDEMSAŞ var. 1939’dan beri şehrimizde faaliyet gösteren 
cer atölyesi sonra TÜDEMSAŞ kurumumuz geçtiğimiz yılbaşında alınan kararlarla şimdi TÜRASAŞ adı 
altında Eskişehir, Sakarya, Sivas’taki fabrikaları birleştirerek tek bir genel müdürlük olması yasalaştı ve 
yürürlüğe girdi. Sürecin başından beri değerli Ticaret Odası Başkanımız Mustafa Eken beyle beraber 
siyasi erkle Ankara’daki bürokrasiyle, Sivas adına kayba uğramamak için bir mücadele veriyoruz. Şuana 
kadarda yansıma ve dönüşleri TÜDEMSAŞ adına iyi durumda. Bu hafta Ticaret Odası Başkanımız 
Mustafa Eken’in, Ankara’da görüşmeleri oldu, o konuda da kendisine teşekkür ediyorum” dedi.  
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SİVAS TB KALİTESİNİ BİR KEZ DAHA TESCİLLEDİ 

Sivas Ticaret Borsası uygulamış olduğu, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002 
Müşteri Memnuniyet Sistemi belgeleri periyodik denetimleri Türk Loydu İktisadi İşletmesi denetçisi 
Savaş Tatıl tarafından gerçekleştirildi.  

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’nun hazır bulunduğu denetim açılış toplantısı Türk 
Loydu denetçileri Savaş Tatıl tarafından gerçekleştirildi. Kalite Yönetim Sistemi ve Müşteri Memnuniyet 
Sistemi standartları kapsamında gerçekleştirilen periyodik belge yenileme denetimi başarıyla 
sonuçlandı. 

Bu dış denetim sonucunda; Türkiye’de ve Uluslararası alanda en bilinilir ve güvenilir Kalite Yönetim 
Sistemi belgelendirme Kuruluşu olan ve TOBB’un Akreditasyon çalışmalarını da yürüten Türk Loydu 
Vakfı tarafından Sivas Ticaret Borsası hizmet kalitesi tescillenerek, üye memnuniyeti odaklı çalışma 
prensibini geliştiren oda ve borsalardan birisi olma yolunda çalışmalarımıza güç katmıştır. 

Denetimler sonrası Türk Loydu İktisadi İşletmesi denetçisi Savaş Tatıl, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, 
10002 Müşteri Memnuniyet Sistemi ve TOBB Akreditasyon Sisteminin entegre şekilde 
yürütülmesindeki başarısından dolayı borsa yöneticileri ve borsa personelini tebrik etti. 

 

 

 



   BÜLTEN TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2020/3 

SİVAS TİCARET BORSASI- 
Demircilerardı Mahallesi Celal Bayar Caddesi No:5/A SİVAS 

Tel: 0346 222 25 09  Fax:0346  221 33 34 
www.sivastb.org.tr 

 

ZERON BUĞDAYININ HASADINI YAPTI 

Ulaş Tarım İşletmeleri (TİGEM) arazisinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün 'Üreten Çiftçi Gelişen 
Sivas' projesi kapsamında 200 dekarlık alana ekilen Sivas'a özgü tohumluk Zeron Buğdayı tarlasının 
hasadı yapıldı. Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’nun da katılım sağladı programda 
Sivas Valisi Ayhan, biçerdövere binerek Zeron Buğdayının hasadını gerçekleştirdi. 

Hasat sonrası konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Sivas'ın ülkemizin buğday ambarı 
olduğunu belirterek, "Bölgemize adapte olmuş, geçmişten günümüze zeron buğdayı gibi yerli 
tohumların aratılmasıyla ilgili bir proje yaptık. TİGEM ile yaptığımız protokolle 200 dekar alanda ekimi 
gerçekleştirdik. Bugün de hasadını yapıyoruz. İlimize hayırlı olsun." dedi. 

Merkez ve taşranın nüfus dengesinin tarımla korunabileceğini ifade eden Vali Ayhan, "Ekmek olmayınca, 
yemek olmaz. Tarım Müdürlüğümüzün ‘300 Fikir 300 Proje’ kapsamında yaptığı çalışmalar, 2023 
kalkınma planlarında, 2023'ü üretim odaklı bir dönüşüm sağlanmaya çalışılıyor. Ekonomik ve toplumsal 
refahın artırılmasında üretim olmazsa olmaz. Bu işin merkezi de tarım ve özellikle tarımın birçok sosyal, 
ekonomik faydaları var. Demografik yapıya yani nüfus hareketliliğine ciddi manada faydası var. Merkez 
taşra dengesini de yine tarım korur. Üretim olursa nüfus olur, nüfus olduğu zamanda merkezlere 
yoğunluk olmaz. Ekilebilir tarım arazimizin potansiyelini de iyi biliyoruz. Bunun üzerine de ‘Üreten 
Çiftçi, Gelişen Sivas’ projesi kapsamında da çiftçilerimizi yüreklendirmek, onların yanında olmak, 
örgütlü bir yapı kurarak da üretilen ürünlerin pazar bulmasını sağlayacak çalışmalar yapıyoruz." dedi. 
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Zeron Buğdayının ilimiz için özel bir yanı olduğunu belirten Vali Ayhan, "Bu buğdayımız bizim 
karakteristik yapımıza, yani bu 
ilin iklimsel özelliklerine, toprak 
yapısına çok uygun. Dekar başına 
yüksek verim olmasa da besin 
değeri çok yüksek olan bir yerli 
tohumumuz. İşte bu 
tohumumuzu da hem gelecek 
kuşaklara aktarmak, muhafaza 
etmek hem de ekonomiye 
kazandırmak istiyoruz. TİGEM'de 
200 dekar arazide ekim 
yaptığımız  

Zeron Buğdayının bugün de 
hamdolsun hasadına geldik. Bu 
üretimi daha da artıracağız. Özel 

İdare, DAP, TKDK, diğer kurumlarımız ve Tarım Bakanlığımızın destekleriyle hem çiftçimizim yanında 
olacağız hem de çiftçimizin ürettiği ürünleri güvenli limanlar oluşturarak yani örgütlü yapılar da 
kurarak pazara ulaştıracağız." ifadelerini kullandı. 

Sivas'ın tarımda çok önemli bir olduğunu aktaran Vali Ayhan sözlerini şöyle sürdürdü: "Sivas'ımız 
hakikaten tarımda her alanda bir numara olabilecek potansiyele sahip. Buna uygun coğrafyamız ve alt 
yapımız var. Alt yapımız derken, göletlerimizden, barajlarımızdan, tarımsal sulamadan bahsediyorum. 
Güçlü irade ile birlikte inşallah çiftçimizin daha çok kazanmasını, toprakların daha anlamlı olmasını, 
katma değeri yüksek ürünleri daha çok üreterek de tarımda daha iyi noktaya gelmeyi hedefliyoruz. 
Pandemi sürecinde gördük ki hakikaten işin olmazsa olmazı tarım. İşin olmazsa olmazı insanların 
üretim ve tedarik zincirini muhafaza etmek. Salgınla mücadele ediyoruz. Allah korusun insanların bir de 
kıtlık korkusu olduğu anda inanın en büyük panik o zaman gerçekleşir. Her alanda kısıtlamalar yapıldı, 
bazı azaltmalara, tasarruflara gidildi ama tarımda olmadı. Üretim ve tedarik zinciri hep muhafaza edildi. 
Bu coğrafyanın anlamlı olması için daha çok çalışmalıyız, daha çok üretmeliyiz, daha çok birlikte 
olmalıyız. İnşallah Sivas'ımız da tarımda çok daha iyi noktalara gelecek." 
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BAŞKAN HASTAOĞLU SİVAS’IN SORUNLARINI İÇ ANADOLU BÖLGE TOPLANTISINDA DİLE GETİRDİ 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında Video 

Konferans Sistemi (VKS) aracılığıyla İç Anadolu Bölge toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Sivas Ticaret 

Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve İç Anadolu Bölgesi Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanları 

katıldı.  
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Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na Sivas’ta üyelerin yaşadıkları sıkıntıları iletti. Başkan Hastaoğlu; Sivas’ta tarım 

ve hayvancılık sektörüne önemli katkılar sağlayacak olan Kaba Yem ve Ot Borsası Projesi için Tarım ve 

Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı’nın desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

konunun Sayın Bakanlarımıza iletilmesi, - Mülkiyeti ölmüş kişiye ait olan intikali yapılamamış tarım 

arazileri Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kaydı yapılamadığından dolayı ne alan üzerinden nede üretilen ürün 

üzerinden destek alınamadığı, - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun İPARD desteği ve 

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı ile Sivas’ta yapılan 

tarıma dayalı işletmelerin büyük bir kısmının işlevsel olmadığı, işlevsel olanların ise %50 kapasite ile 

çalıştığı, bu işletmelerin tam kapasite ile çalışabilmesi için ek bir teşvik paketi çıkarılması ve Sivas 

Demirağ OSB’nin özel teşvik kapsamına alınması konularını iletti.   
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KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIKTA TÜRKİYE'YE ÖRNEK PROJE 

Sivas Valiliği himayesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesi, Ziraat Bankası'nın kredi desteği ile 
başlatılan "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" projesi kapsamında Ulaş Acıyurt köyünde ilk 
koyunlar sahiplerini buldu. 

Sivas'ta küçükbaş hayvancılığı geliştirmek, yerli ırk olan Kangal Akkaraman koyun yetiştiriciliğini 
yaygınlaştırmak ve kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmek amacıyla 
hazırlanan projede, belirlenen hak sahiplerine Acıyurt köyü Tarihi Mihrali Bey Konağı önünde teslim 
töreni yapıldı. 

Törende, Sivas coğrafyasının hayvancılık için en uygun illerden birisi olduğunu dile getiren Vali Salih 
Ayhan, "Toplam küçükbaş hayvan sayımızı bir milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Şehrimiz en kısa 
zamanda, tarım ve hayvancılıkta ülke ekonomisine fark edilir bir ivme katacaktır." dedi. 

2019 yılının Sivas açısından, ulusal ve uluslararası anlamda çok çok verimli geçtiğini dile getiren Vali 
Salih Ayhan; “Geçen yıl il genelinde sektörel çalıştaylar yaptık. Gerek sanayide, gerek turizmde gerekse 
tarımda yol haritamız olsun diye çalıştaylar gerçekleştirdik. Bu minvalde Sivas’ın güçlü bir gelişim 
modeli ortaya koymasında pusulamız oluştu.” ifadelerine yer verdi. 

Vali Ayhan; “Türkiye’de tarımda önemli gelişmeler oldu. Sivas’ta bundan nasibini aldı. Sivas 
coğrafyasıyla, doğasıyla ürün çeşitliliği bakımından şanslı bir konumda. Coğrafyası, ekilebilir alanı, 
meraları, yaylaları, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta merkez olabilecek bir yer. 62 baraj ve gölet, 
modern sulama sistemleri ile tarıma ivme katıldı. Güçlü bir irade var, güçlü bir altyapı var ve güçlü 
destekler var. Çiftçilerimize küçük dokunuşlarla tarım ve hayvancılıkta iyi bir noktaya taşıyacağız. 
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Belediyemizle birlikte SİVTAŞ şirketini kurduk. Fabrikalarımızın temelleri attık. Belli bir noktaya geldik. 
Bu sene 29 Ekim’de de düğmeye basıp üretime  

 

başlayacağız. Bu şirketin bünyesinde yaklaşık 10 işletme olacak ve 1000 civarında istihdam sağlanacak. 
Ana amacımız; Sivas’ın çiftçisine tarım ve hayvancılığına bir lokomotif oluştursun, regüle etsin, bir 
model olsun.” 

Türkiye’ye örnek bir tarım platformu kurulduğunu belirten Vali Ayhan, “Bu platformdaki 
paydaşlarımızın düşüncelerini alarak her alanda ne yapabiliriz diye bir yol haritası ortaya koyduk ve 
hamdolsun hemen hemen hepsini gerçekleştirdik. Hedef olduktan sonra, hayal kurduktan sonra o hayal 
hedefe dönüştükten sonra gerçek olmaması mümkün değil.” dedi.  

Projenin hazırlık aşamasında Tokat Valiliği ile birlikte hareket edildiğini ifade eden Vali Ayhan, “Birçok 
ortak noktada buluşarak, detaylar üzerinde tartışarak, çiftçimizin finansal teminini kolaylaştırmak 
açısından Ziraat Bankası ile görüştük. Ben Hazine ve Maliye Bakanımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu 
projeyi kendisi duyduğu zaman, Türkiye genelinde genelleştirelim gibi bir düşünce hasıl oldu.” şeklinde 
konuştu. 

Proje kapsamında yapılan başvurulardan da bahseden Vali Salih Ayhan, “Koyunculukta şu an 1000 
müracaat var, 337’si olumlu bulundu, kısa zamanda da talep eden 1000 vatandaşımıza da koyunları 
teslim ederek 100 bin rakamına ulaşacağız. Koyunculuk yerli ırk Akkaraman koyununu korumak adına 
da coğrafyasına en uygun işlerden birisi. Bilişim teknolojilerini kullanarak da projenin sürdürülebilir 
olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Geçmiş dönemde vatandaşlarımıza birçok koyun ve süt ineği verdik 
ama bilgi ve birikim yeterli olmadığından heder oldu gitti birçoğu. Şimdi ise sürdürülebilirliği sağlamak 
adına tecrübeli olan, bu alanda faaliyet gösteren işletmesi olan vatandaşlarımıza verdik. Bu coğrafyada 
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en az 1 milyon koyun olması için 2 ay önce projeyi imzaladık. Bugün de meyvelerini alıyoruz.” diye 

konuştu. 

Türkiye’nin büyük bir tarım ülkesi olduğunu kaydeden ve son yıllarda yapılan desteklemeler ile 
projelerden örnekler veren Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, “Ülkemiz ürettikçe güçlenecek. Önemli bir 
üretim kapasitesine ulaştık. Toprağımızı suyla, çiftçimizi bilgiyle buluşturmak istiyoruz. Bunlar olursa 
Sivas’ımız gelişir, ülkemiz  

büyür. İnsanlarımızın bugünü, dünden daha iyi olacak. Yarını da bugünden daha iyi olsun diye tüm 
gayretimiz. Bu projenin ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi. 

Ülkemizin tarımsal üretim anlamında kendi kendine yetebildiğini belirten Sivas Milletvekili Semiha 
Ekinci, “Pandemi sürecinde gıda tedarikinde sorun yaşanmadı. Bu proje tüm Türkiye ye örnek 
gösterilecek nitelikte. İnşallah hedef 1 milyon koyun. Sivas bu birliktelikle bu rakamı çok kısa zamanda 
yakalayacaktır. Üreticilerimize ve ilimize hayırlı olsun” dedi. 

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ise, ‘Üreten Çiftçi Gelişen Sivas’ projesi kapsamında Sivas 
tarımına katkı sağlamak isteyen her çiftçiye destek olduklarını söyledi. 

İlimizin 800 bin hektar mera varlığı ile Türkiye’de 3. sırada yer aldığını ifade eden Yıldız, "Sivas'ın bitki 
örtüsü ve arazi yapısı küçükbaş hayvancılığa çok müsait. İlimizde 700 bin adet küçükbaş hayvan var. 
Hedefimiz bu rakamı 1 milyon âdete çıkarmak. “Köyümde Yaşamak İçin Bir ‘Sürü’ Nedenim Var” 
projesiyle küçükbaş hayvancılığı yaygınlaştıracağız." şeklinde konuştu. 

Programın sonunda hak sahiplerine temsili çeklerin takdim edilmesinin ardından Vali Salih Ayhan, 
Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Semiha Ekinci, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş ve beraberindekiler; 
türküleri ve kahramanlık hikâyeleri dilden dile ulaşan "Mihrali Bey"in Acıyurt köyünde bulunan 
konağını da inceledi. 
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SİVAS TİCARET BORSASI YETKİLİ SINIFLANDIRICI HİZMETİ VERMEYE BAŞLADI 

Ülkemizde tarım ürünleri ticaretinin kolaylaştırılması, geliştirilmesi ve bölge tarımına katma değer 
sağlaması amacıyla, Sivas Ticaret Borsası tarafından kurulan Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş. mudilere ve 
bölgede bulunan lisanslı depolara hizmet vermeye devam ediyor. 

Sivas Ticaret Borsası Laboratuvar ve Depoculuk Şirketi ile Sivas Lidaş Lisanlı Depoculuk Şirketi arasında 
yetkili sınıflandırıcı hizmetine ilişkin sözleşme imzalandı. 

Sözleşme kapsamında Sivas Lidaş’ın Hafik ilçesinde kurulu bulunan 23 Bin tonluk olan lisanslı 
deposunun yetkili sınıflandırıcı ve laboratuvar hizmetleri Sivas Ticaret Borsası tarafından verilecek. 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yetki verilen ve bölgede yetkilendirilmiş tek borsa olan Sivas 
Ticaret Borsası, lisanslı depoculuk izni olan şirketlerle sözleşme imzalamaya devam ediyor. 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. 

Sivas Ticaret Borsası’nda gerçekleştirilen imza törenine, Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Abdulkadir Hastaoğlu ve Sivas Lidaş Lisanlı Depoculuk A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Turan Gülbahar 
katıldı. Başkan Hastaoğlu, yaptığı konuşmada imzalanan protokolün her iki taraf içinde hayırlı olması 
temennisinde bulunarak; “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. Yetkili 
sınıflandırıcı hizmetinin, Sivas`ta Sivas Ticaret Borsası Laboratuvar ve Depoculuk Şirketi. tarafından 
veriliyor olması, bölge tarımına katma değer sağlamaktadır” diye konuştu. 
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SLAJLIK MISIR HASAT TÖRENİ YAPILDI 

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Tarım Orman İl Müdürü 
Seyit Yıldız ile birlikte Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası inşaatında incelemede bulundu ve ardından da 
silajlık mısır hasadına katıldı. 

Temelinin atılmasının ardından hızla inşası devam eden 'Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası'nda 
sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Salih Ayhan, 50 bin metrekare toplam proje alanı ile 1000 
küçükbaş ve 500 büyükbaş kapasitesi olan proje hakkında yetkililerden bilgi aldı. 

Yeni bir projenin daha hayat bulması için yoğun gayret gösteren yetkililere teşekkür eden Vali Ayhan, 
"Yakın zamanda da 2'nci etap olan ve ülkemizde tek olacak olan ot borsasına başlayacağız." ifadelerini 
kullandı. 

Daha sonra Körtuzla köyünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen 'Üreten Çiftçi Gelişen Sivas' 
projesi kapsamında silajlık mısır hasadına katılan Vali Ayhan, ürün hakkında bilgi alarak mısır hasat 
makinesinin direksiyonuna geçip tarlada hasat yaptı. 

Programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, "2020 üretim döneminde il müdürlüğü 
olarak hazırlamış olduğumuz ve Sivas İl Özel İdaremiz ve DAP İdaresi Başkanlığı tarafından finansa 
edilen “Kaba Yem Açığının Giderilmesi Projesi” kapsamında yaklaşık 50 ton yonca tohumu, 100 ton 
korunga tohumu ve 3 bin paket silajlık mısır tohumu dağıtımını bahar döneminde gerçekleştirmiştik. 
Bugün silajlık mısır hasadını gerçekleştiriyoruz." dedi. 

TKDK İl Koordinatörü Muhammet Ali Genç ise, "Bugün burada bulunduğumuz işletme aynı zamanda 
TKDK'dan bizim ilk desteklediğimiz işletmelerden bir tanesi. TKDK ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 


