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BAŞKAN HASTAOĞLU’NDAN TİM BAŞKANI GÜLLE’YE TEBRİK MESAJI

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu,
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığına
seçilen Sivaslı İş Adamı İsmail Gülle için tebrik
mesajı yayınladı.

Başkan Hastaoğlu mesajında; “Türkiye İhracatçılar
Meclisi’nin yapılan 25. Olağan Genel Kurulu’nda
Başkanlığa seçilen saygıdeğer hemşerimiz İsmail
Gülle’yi ve ekibini tebrik ediyorum, başarılar
diliyorum. Sivaslı hemşerimizin böyle önemli bir
göreve seçilmiş olması bizleri ziyadesiyle mutlu
etmiştir. İş adamlarımıza, İhracatçılarımıza ve
ülkemize hayırlı olsun” dedi.

BAŞKAN HASTAOĞLU ANKARA’DA ZİYARETLERDE BULUNDU

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Ankara’da Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı kuruluşlara ziyarette bulundu.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Başkan Yardımcısı
Hilmi Gül, Show Fuarcılık Genel Müdürü Özkan Çatmaz ve Genel
Müdür Yardımcısı Nur Ay'dan oluşan heyet Et ve Süt Kurumu (ESK)
Genel Müdürü Osman Uzun, Tarım İşletmeleri (TİGEM) Genel Müdürü
İsmail Şanlı ve Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) Genel Müdür
Yardımcısı Cihan Soyalp’i makamında ziyaret etti.

Başkan Hastaoğlu ESK Genel Müdürü Uzun TiGEM Genel Müdürü
Şanlı ve TMO Genel Müdür Yardımcısı Soyap ile fikir alışverişinde
bulundu. 04-08 Eylül tarihleri arasında 5’ncisi yapılacak olan Tarım ve
Hayvancılık Fuarına katılım için destek istedi.
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VALİ YARDIMCILARINDAN BORSAYA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi
Kaya ve Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, Sivas
Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve
Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun
ziyaretinde bulundu.

Vali Yardımcıları Mehmet Nebi Kaya ve Zihni
Yıldızhan, gerçekleştirilen borsa seçimleri sonrası
yeniden güven tazeleyen Başkan Hastaoğlu ve
yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun dilekleri
ileterek çalışmalarında başarılar diledi.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Göreve
başladığımız günden itibaren ilimiz ve üyelerimizin memnuniyeti için çalışmalarımız devam etmektedir. Yeni dönemde
Sivas’a hizmet konusunda Vali Yardımcılarımızla uyumlu ve koordineli şekilde çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam
edeceğiz. Vali Yardımcılarımıza bizlere gerçekleştirdikleri nezaket ziyaretinden dolayı yönetim kurulu ve meclis üyesi
arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Gerçekleştirilen ziyarette Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri Hilmi Gül, Tarık Günhan, Tahsin Gülbahar ve Haluk
Yağcı hazır bulundular.
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SESOB’TAN BAŞKAN HASTAOĞLU'NA ZİYARET

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir
Köksal ve Yönetim Kurulu üyeleri Sivas ticaret Borsası
Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’nu makamında ziyaret
ederek, yeni dönem için başarı dileklerini iletti.

SESOB Başkanı Beşir Köksal, Başkan vekili Ali Kılıç,
SESOB Yönetim Kurulu Üyeleri Raif Aydın, Ahmet
Yıldız, Genel Sekreter Hüseyin Özfidan ile Borsa
Yönetim Kurulu Üyeleri Tahsin Gülbahar ve Tarık
Günhan hazır bulundu.

Başkan Abdulkadir Hastaoğlu, ziyaret nedeniyle SESOB
Başkanı Beşir Köksal ve Yönetim Kurulu üyelerine

teşekkür ederek, Sivas Ticaret Borsası olarak yapılan çalışmalar ve yeni dönem projeleri hakkında bilgiler verdi.

SESOB Başkanı Beşir Köksal ise, "Sizler yaptığınız hizmetlerle üyelerinizin takdirini kazanarak, bir kez daha
bulunduğunuz makamlara seçildiniz. Sivas Ticaret Borsası’nın,  yakaladığı gelişme hızını aynen devam ettirmesini temenni
ediyoruz SOSOB ailesi olarak yeni dönemde de sizin ve ekibinizin yanındayız ve başarılarınızın devamını diliyoruz, " dedi.

BORSA ÜYELERİNE TARIM VE HAYVANCILIK KONULU EĞİTİM VERİLDİ.

Sivas Ticaret Borsası (STB) tarafından, üyelerine
ve personeline “Tarım, Hayvancılığın Sorunları
ve Hibe Programları”  konulu eğitim verildi.

Sivas Ticaret Borsası Konferans Salonu’nda,
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şubesinde
görevli Veteriner Hekim Hakan Özgür tarafından
verilen eğitime Ticaret Borsası Başkanı
Abdulkadir Hastaoğlu, Meclis Üyeleri, Ticaret
Borsası üyeleri ve personeli katıldı.

Sivas’ta 2018 yılı destek ödemelerinin toplam
tutarının 65 Milyon TL olduğunu belirten
Veteriner Hekim Hakan Özgür; “Bakanlığımız tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi
kapsamında, Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan yaş meyve sebze,
paketleme ve depolama yatırımları için, tohum işleme, paketleme ve depolama yatırımları için, bunun dışında
kalan yatırımlar için, Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar ile Su
ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara ve Hayvansal orjinli gübre işlenmesi,
paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara, Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına
yönelik yatırımlara, Soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlara ve Çelik silo yapımına yönelik yeni
yatırımlara destek verilmektedir. Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilmektedir. Diğer
%50’si oranındaki tutarı ise başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür”  dedi.

Düzenlenen eğitim soru ve cevapların ardından sona erdi.
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BAŞKAN HASTAOĞLU, TBMM BAŞKANI  BİNALİ YILDIRIM’I KUTLADI

Sivas Ticaret Borsası Başkanı
Abdulkadir Hastaoğlu, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığı'na (TBMM)
seçilen Binali Yıldırım'ı tebrik etti.

Başkan  Hastaoğlu, yaptığı yazılı
açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sayın
Binali Yıldırım, parlamenter sistemin
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı  ile son Başbakanı olarak
ülkemiz için önemli görevlerde
bulunmuştur. Sayın Yıldırım,
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin
ilk TBMM Başkanı seçilerek, tarihi bir
vazifeyi daha üstlenmiştir. Sivas
Ticaret Borsası olarak Sayın Binali
Yıldırım'ı tebrik ediyor, yeni görevinde
başarılar diliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yeni yasama döneminin ilimize, ülkemize ve milletimize
hayırlar getirmesini diliyorum."

SİVAS’TA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli
Birlik Günü dolaysıyla Sivas´ta, Sivas
Valiliği öncülünde iki gün boyunca çeşitli
anma programları gerçekleşti. Gün içinde
gerçekleşen etkinlikler sonrası Sivas
Valililiği öncülünde gerçekleşen Tren Gar
binasından başlayıp Cumhuriyet Meydanın
da son bulan yürüyüş ile 15 Temmuz
Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik günü son
buldu

Sivas valiliği öncülüğünde gerçekleşen milli
birlik ve beraberlik yürüyüşüne başta Sivas
Valisi Davut Gül olmak üzere, Sivas
Milletvekilleri, İl protokolü, sivil toplum
kuruluşları, dernekler, sporcular, gaziler,

şehit aileleri ve yakınlarının yanı sıra yediden yetmiş yediye her yaştan vatandaşın katılımı ile gerçekleşti.

Sivas Valisi Davut Gül, halkımız ile bir olmak, bütün olmak, her zaman onlarla iç içeyiz. Milletimiz bu olayı asla
unutmayacak. İki yıl önce yaşadığımız geceyi Allah bir daha göstermesin. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize
şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Yürüyüş boyunca ellerinde Türk Bayrakları ile Sivas Tren gar binasından yürümeye başlayan İl protokolü ve vatandaşlar
Cumhuriyet Meydanına kadar coşkuyla, sevgiyle hep birlikte el ele milli birlik ve beraberlik yürüyüşünü gerçekleştirdi.
Meydanda toplanan kalabalığa İl protokolü gecenin anlam ve önemine dair selamlama konuşmalarını yaptılar.
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Hükümet konağı önünde toplanan on binlerce
halk ile bir araya gelen Vali Davut Gül, “Bugün
farklı bir gün çünkü üzüntümüz var, öfkemiz var,
kızgınlığımız var. 250 şehidimiz 81 milyon
gazimiz var. Türkiye´nin her tarafında sokağa
çıkanlar şehit olmak için, mücadele etmek için
çıktılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi
15 Temmuz´un sahibi 81 milyon. Bugün
mutluyuz çünkü bu millet Sayın
Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu devleti ve
bu milletin geleceğini, bu ülkeyi uçurumun
kenarından aldı. Bir yandan üzülürken bir yandan
seviniyoruz. Bu milletin birlik ve beraberliği, bu
milletin dayanışması Türk Silahlı Kuvvetlerinin
içerisine sinen Fetöcülerin dışında kalan silahlı
kuvvetlerin namuslu, haysiyetli, vatansever görevlileri yine emniyet teşkilatının şehit ve gazi düşen, bu mücadeleyi yapan
kahraman evlatları ve bu milletin evlatları 15 Temmuz´un sahibidir. Bizler her 15 Temmuz´da bu duyguları bir kez daha
yaşıyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından Vali Gül, 15 Temmuz Şehidi Halil Kantarcı´nın babası Ali Kantarcı´ya Şehit Oğlunun İşitme
Engelliler Lisesine isminin verildiği belgeyi takdim etti.

Birlik gecesinde dualar okundu, Devlet Türk Halk Müziği Korosunun ses sanatçıları çeşitli türküler seslendirdi. Okunan
selanın ardından gece son buldu.

SİVAS’TA KURBANLIK FİYATLARI BELLİ OLDU

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Sivas’taki kurbanlıkların
durumu ve fiyatları hakkında basın mensuplarına 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 22 TL, Damızlık vasfını
kaybetmiş Düve 20 TL, Damızlık vasfını
kaybetmiş İnek 19 TL, Dişi Koyun 18 TL,
Erkek Koyun ise 20 TL,’den satılacak.
Kombinalardaki kesim ücretleri ise Büyükbaş
için 400 TL, Küçükbaş için 75 TL, Parçalama
ücreti 300 TL, Et çekim ücreti ise 2 TL olarak
belirlenmiştir.

Hemşerilerimiz belediyelerimiz tarafından kurulan kurban pazarlarından veya besi çiftliklerinden gönül rahatlığıyla
kurbanlıklarını alabilirler. Hayvan kesimlerini için ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan ruhsat alınmış mezbaha
ve kombinalar veya Belediyelerimizce belirlenen geçici kesim yerleri tercih edilmelidir. Hemşerilerimizden küpesi
olmayan hayvanları almamalarını konusunda dikkatli olmalarını özellikle rica ediyorum. Veteriner Sağlık Raporu olmayan,
çok zayıf olan, Gebe veya yeni doğum yapmış 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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BORSA ÜYELERİNE İYİ TARIM UYGULAMALARI EĞİTİMİ VERİLDİ

Sivas Ticaret Borsası akademik Danışmanı Doç. Dr. Berrin Filizöz tarafından borsa üyelerine İyi Tarım Uygulamaları
hakkında eğitim verildi.

Sivas Ticaret Borsası Konferans Salonunda
gerçekleştirilen eğitimde konuşan  Doç Dr.
Berrin Filizöz;  “Gıda sektöründe üretimin
hijyenik ve güvenli koşullarda yapılması, insan
sağlığını olumlu yönde etkileyecek en belirleyici
unsurlar arasındadır. Fakat bunun dışında global
çapta etkin olan bazı faktörler de gıda
maddelerinin her geçen gün insan sağlığına
zararsız bir hale gelmesini sağlar. Bu faktörler
arasında ise; dünya nüfusunun artması, beslenme
alışkanlarının sürekli olarak değişmesi, ekolojik
dengenin git gide bozulması, gelişen teknolojiyle
beraber yeni tarımsal tekniklerin kullanılması ve
tarım ürünlerinin işlenerek tüketime hazır hale
getirilmesi yer alır. İyi tarım uygulamaları anlamına gelen Global GAP ise, bu faktörlerin göz önüne alınarak üretim
yapıldığına dair teminat veren perakendeciler grubunun oluşturduğu bir uygulamadır. Günümüzde gıda sektörü için büyük
bir önem taşıyan bu uygulama için sertifika veren birçok eğitim kuruluşu vardır. Dolayısıyla gıda sektöründe kariyer
hedefleyen veya iş arayan bireylerin, şirket personellerinin ve yöneticilerin tarım uygulamaları ve sağlıklı gıda üretimi
konusunda bilinçlenmesi; tüketicilere gıda güvenliği konusunda teminat vermesi açısından bu eğitim büyük önem taşır”
dedi

DEMONSTRASYON ALANINDA TARLA GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
tarafından merkeze bağlı Çelebiler
Köyünde bulunan demonstrasyon
alanında "Tarla Günü Etkinliği"
düzenlendi. Etkinlik; Sivas Valisi
Davut GÜL, İl Tarım ve Orman
Müdürü Seyit YILDIZ, Ticaret Borsası
Başkanı Abdulkadir HASTAOĞLU,
Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdürü
İsmail KÖSE, İl protokol üyeleri ve
köy sakinlerinin katılımı ile
gerçekleştirildi.

Sivas İl Müdürü Seyit YILDIZ Tarla
Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada;

"Tarımda bir yıllık emeğin, sabrın ve umudun karşılığı, bereketin ve bolluğun simgesi olan hasadın başladığı günlerdeyiz.
İlimiz,  Anadolu'nun ortasında sahip olduğu geniş toprakları, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri bünyesinde barındırmış ve son
yıllarda tarımsal üretim gücünü daha belirgin hale getirmiştir. İlimiz ekonomisinin lokomotifi olması ve istihdam açısından
tarım önemli bir sektördür. Amacımız Sivas tarımını daha ileriye taşımaktır. Gerek iç Pazar, gerekse dış pazarı da dikkate
alarak, hangi kalitede ve standartta ürün üretmemiz gerektiğinin planlamasını yaparak, ilimize uygun projelerle,  üretmenin



BÜLTEN TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2018/3

ve uygulamanın gayreti içerisinde olacağız. Üretici ve tüketicilerimizin memnuniyetini en üst düzeyde sağlayarak
üreticilerimizin refah seviyesini yükseltmek ortak amacımız olacaktır.

Bu vesileyle çiftçilerimize örnek olmak, birim alandan daha yüksek ve daha kaliteli ürün elde etmelerini ve daha karlı
üretim yapmalarını sağlamak amacıyla 2017 yılında 8 çeşit buğday, 3 çeşit arpa ve 4 çeşit nohut ile demonstrasyon
çalışmalarımıza başladık. Bu yılki çalışmalarımızdan biri olan bu alanda hasat bayramını yapıyoruz.

Bakanlığımız araştırma enstitüleri tarafından geliştirilen ve tescil edilen çeşitlerden bölgemiz şartlarına uygun, yüksek
verimli ve kaliteli, hastalık ve zararlılara mukavemetli çeşitlerin üretici şartlarındaki performanslarının görülmesi amacıyla
Merkez ilçe, Zara, Şarkışla, Kangal, Gürün ve Suşehri ilçeleri olmak üzere 6 farklı lokasyonda buğday, arpa ve nohut çeşit
adaptasyon ve verim demonstrasyon çalışmalarına devam ediyoruz.

Yaklaşık 1,5-2 dekar büyüklüğündeki parsellerde ekilişleri yapılan çeşitlerin 3 yıllık çalışma sonucunda gelişimleri takip
edilerek, gerek hastalık ve zararlılara karşı toleransı, gerek verim potansiyelleri değerlendirilecek, üreticilerimiz için gerekli
tavsiyelerde bulunulacaktır.

2018 yılının hayırlı ve bereketli bir yıl olmasını diliyor, başta sayın valimiz olmak üzere katılımlarınızdan dolayı hepinize
çok teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından demonstrasyon alanında ekili olan buğday ve arpa çeşitlerinin hasadı yapıldı.
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VALİ GÜL, HUBUBAT ALIM SEZONU AÇILIŞ PROGRAMINA KATILDI

Sivas Valisi Davut Gül, Toptancılar
Sitesi'nde bulunan yeni buğday
pazarını ziyaret ederek, Sivas Ticaret
Borsası tarafından düzenlenen
Hububat Alım Sezonu Açılış
Programına katıldı.

Vali Davut Gül, Sivas Ticaret Borsası
Satış Salonu’nda çiftçilerle ve
esnaflarla bir araya geldi. Borsadaki
tahlil laboratuarını gezen ve Sivas
Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir
Hastaoğlu’ndan borsanın çalışmaları
hakkında bilgi alan Vali Gül, Sivas
Ticaret Borsası Satış Salonu’nda
buğday satış seansına katıldı.

Çiftçilerle sohbet ettikten sonra sezonluk buğdayı ve arpayı borsaya ilk getiren çiftçileri ödüllendiren Gül, buğday
pazarındaki esnafları da gezerek ürün rekoltesi hakkında bilgi aldı.

Gezi ve temaslarının ardından
açıklamalarda bulunan Vali Gül,
Ticaret Borsasının Et ve Süt
Kurumu'nun yer aldığı bölgede yeni
bir borsa alanı inşa edeceğini
hatırlatarak, "Geçen yıl ilimizde 230
bin civarında ürün mahsulü yapıldı.
Bu yıl rekoltenin fazla olması ile
beraber bu miktarın 250 bini aşacağı
tahmin ediliyor. Burada hem
esnaflarımızın hem de çiftçilerimizin
piyasa şartlarında alım-satım
yaptıkları bir ortam var. Ufak-tefek
sorunlar mevcut. Onlarda zaman
içerisinde çözüldüğünde, özellikle
buğday borsası yeni yerine taşınarak
günümüz şartlarına uygun fiziki
şartlar oluştuğunda, alanın da satanın
da memnun olduğu bir buğday
borsamız olacak. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ekim ayının 15'ine kadar devam edecek olan alım
satımlarda bereketli kazançlar diliyorum." dedi.

Temaslarda İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Sivas Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Meclis Başkanı İhsan Aksoy ve Meclis Üyeleri de yer aldı.
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SİVAS TİCARET BORSASI’NDAN ANKARA ÇIKARMASI

Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve
Yönetim Kurulu Üyeleri Ankara´da
Bakan Yardımcılarına hayırlı olsun
ziyaretinde bulundu.

Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve
Yönetim Kurulu Üyeleri Hilmi Gül,
Tahsin Gülbahar ve Tarık Günhan´dan
oluşan heyet Ankara´da Bakan
Yardımcılarına hayırlı olsun ziyaretinde
bulundu.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı ve beraberindeki heyet, Ulaştırma Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanan AK Parti Sivas
eski dönem Milletvekili Selim Dursun´u ve Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanan AK Parti Sivas Eski
Milletvekili Hilmi Bilgin´i makamında ziyaret ederek, başarılar diledi.

Başkan Abdulkadir Hastaoğlu, ziyarette
4 – 8 Eylül tarihleri arasında Sivas´ta
5´incisi düzenlenecek olan Sivas Tarım
ve Hayvancılık Fuarının açılış törenine
davet ederek, Sivas´a yapılacak projeler
konusunda da görüş alış verişinde
bulundu.

Bakan Yardımcıları ziyaretten
duydukları memnuniyeti dile getirerek,
“Bizler halkımızın hizmetkârıyız.
Milletvekili olarak görevimizi
tamamlamış olsak da Bakan Yardımcısı
olarak ülkemizin ve Sivas´ımızın
kalkınması için var gücümüzle
çalışacağız. Sivas için yapılacak olan
projelere her zaman destek olacağız”
dedi.
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SİVAS TİCARET BORSASI’NDA PAZARLAMA EĞİTİMİ VERİLDİ

Sivas Ticaret Borsası üyelerine yönelik olarak
pazarlama eğitimi verildi.

Sivas Ticaret Borsası’ndan yapılan açıklamada,
Borsa Akademik Danışmanı Doç. Dr. Berrin
Filizöz  tarafından firmalara pazarlama yönetimi
ile ilgili farklı bir bakış açısı kazandırmak
amacıyla "Pazarlama Yönetimi " konulu eğitim
verildiği belirtildi.

Borsa üyesi birçok firma temsilcisinin de eğitime
katıldığı işaret edilen açıklamada, eğitim programı
kapsamında pazarlama sektöründeki değişen bakış

açılarına vurgu yapıldığını kaydedildi.

Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu yaptığı açıklamada; "İşletmeler büyük bir hızla
değişen dünyaya uyum sağlamak zorundalar. Bu nedenle firmaların pazarlama yönetimi ile ilgili farklı bakış açıları
kazanması gerekmektedir. Eğitim kapsamında değişen dünyadaki pazarlama anlayışı, müşterinin tercihlerinin ne kadar
önemli olduğu, ürün ve hizmetlerin beklenen ihtiyaçlar karşısında nasıl tercih edilebilir hale gelebileceğine ilişkin teknikler
ve konular paylaşıldı." ifadelerine yer verdi

VALİ GÜL, KURBAN PAZARINI GEZDİ

SİVAS Valisi Davut Gül, canlı hayvan pazarını ziyaret
ederek yetiştiricilerden bilgi alarak sahte para konusunda
uyarılarda bulundu.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarını
ziyaret eden Sivas Valisi Davut Gül, hayvan yetiştiricileri
ve vatandaşlarla sohbet etti. Vali Gül'e ziyaretinde İl
Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Tarım ve Orman İl
Müdürü Seyit Yıldız, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ,
Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu eşlik etti.
Pazar alanında besicilerden küçük ve büyük baş
hayvanların fiyatları hakkında bilgi alan Vali Gül,
besicilerin sorun ve taleplerini dinleyerek pazardaki
satışlar ve hareketlilik hakkında bilgi aldı. Vali Gül,

kurban satanları da sahte para konusunda uyararak mağdur olmamaları için para alırken dikkat etmelerini istedi.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Davut Gül, pazarda her keseye uygun kurbanlıkların olduğunu
söyledi. Gül "Arkadaşlarımızla beraber hayvan pazarını ziyarete geldik. Gördük ki hem küçükbaş, hem büyükbaş her
bütçeye uygun kurbanlıklar var. Kurbanlıkların önemli bir kısmı yüzde 70'i satılmış. Kurban Bayramına kadar da kalanların
satılacağını düşünüyoruz. Satılmayanlarla ilgili de Et ve Süt Kurumu'nun bütün Türkiye'de  alımla ilgili bir rakam hazırladı.
Vatandaşlar alırsa alır, almazsa üreticiler hayvanlarını satabilecekleri Sivas'ta en yakın yer Et Süt Kurumumuz başka illerde
de yine var.



BÜLTEN TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2018/3

Burada vatandaşlarımızın özellikle hem alıcılar için
hem satıcılar için sahte para, sahte döviz buna
benzer dolandırıcılara dikkat etmeleri. Hayvan
satanların veya kurban almaya gelenlerin paralarını
yankesici ve buna benzer kişilere kaptırmamaları
bunlar çok önemli. Her kurbanda söylüyoruz ama
her kurbanda birileri maalesef sahte para ile alış
veriş yapıyor, paralarını çaldırıyor. Hem alanlar için
hem de satanlar Allah hayırlı bereketler alış verişler
nasip etsin. Allah kimsenin emeğini zayi etmesin"
ifadelerini kullandı.

TAŞ TOPLAMA VE KATI GÜBRE DAĞITIM MAKİNESİ DEVİR TESLİM TÖRENİ

SİVAS Valisi Davut Gül, ‘Tarımsal
Etkinlik Artırma Projesi’ kapsamında İl
Özel İdaresi ve İl Tarım Müdürlüğü
tarafından organize edilen ‘Taş Toplama
ve Katı Gübre Dağıtma Makinesi
Tanıtım Programı’na katıldı.

İl Tarım Müdürlüğü Uygulama
Bahçesi’nde gerçekleştirilen programda
konuşan Vali Gül, yerli kaynakların
olabildiğince kullanılmasını isteyip,
israftan kaçınılması gerektiğini
vurgulayarak, "Bu makineler çalıştığında
toprağımız daha iyi işlenecekse,
ekilmeyen, dikilmeyen arazilerde

tarımsal üretim yapılacaksa, bu arazideki israf ortadan kalkmış olacak. Dolayısıyla da daha çok üretmiş olacağız. Kendi
yerli kaynaklarımızı daha çok değerlendirmiş olacağız. Bu makineler tarımsal verimliliği artıracak" dedi.

Taş toplama ve katı gübre dağıtma makinesinin çiftçilerin kullanmak isteyeceği bir ekipman olduğunu ifade eden Gül, "Bu
tür makineler çiftçinin işini kolaylaştırdıkça sivil toplum kuruluşlarımız bunların sayılarını artıracaklardır. İl Özel İdaremiz
sadece bu makineleri dağıtmadı. Geçen senede süt soğutma tanklarını dağıttı. İnşallah bu senede 100’ün üzerinde süt
soğutma tankı dağıtacak. Böylece çiftçilerimiz ürettikleri sütleri kısa sürede soğutma zincirine koyduğunda gelirleri artmış
olacak. Rekabet edebilme şartları artmış olacak. İhracat yaparken istenilen kalitede ürün pazarlamış olacağız" diye konuştu.

Konuşmanın ardından makineler çalıştırılarak, arazide taş toplatıldı. İl Özel İdaresi tarafından 2'şer adet alınan taş toplama
ve katı gübre dağıtma makinesi İl Tarım Müdürlüğüne devredilecek. İl Tarım Müdürlüğü ise yapılan protokolle Ziraat
Odası Başkanlığına makineleri verecek. Daha sonra ise oda yönetimi makineyi çiftçilerin kullanımına sunarak, tarımsal
üretimin artırılmasını sağlayacak.
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AGRO SİVAS 2018 TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA FUARI AÇILDI

SİVAS Kongresi'nin 99'uncu
yıldönümü etkinlikleri
kapsamında 5'incisi
düzenlenen 'AGRO Sivas
2018 Tarım, Hayvancılık ve
Gıda Fuarı' ile İlçeler
Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Kongre Merkezi ve Fuar
Alanı'nda 4 gün sürecek olan
AGRO Sivas 2018 Tarım,
Hayvancılık ve Gıda Fuarı ve
İlçeler Sergisi'nin açılışı
gerçekleştirildi. Tarımın her
sektöründen katılımın
sağlandığı fuarın açılışına
Büyük Birlik Partisi Genel

Başkanı Mustafa Destici, Vali Davut Gül, Ak Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz, Habip Soluk, Semiha
Ekinci, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Sivas Belediye Başkanı
Sami Aydın, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Açılış öncesi konuşan TBMM
Milli Savunma Komisyonu
Başkanı, Ak Parti Sivas
Milletvekili İsmet Yılmaz, tarım
sektörünün hem Türkiye, hem de
Sivas için hayati öneme sahip
olduğunu söyledi. Türkiye'de tarım
sektöründe yaklaşık 5,5 milyon
kişinin istihdam edildiğini belirten
Yılmaz, "Ülkemizde yaklaşık 5,5
milyon insanımıza istihdam
sağlayan tarım, ülkemizin gıda
güvenliği ve halkımızın sağlıklı
beslenmesi açısından önemlidir.
Nasıl ülkenin sınırlarının güvenliği
önemliyse, gıda güvenliği ondan
çok daha önemlidir. Karnını doyuramadığınız askerin sınırda nöbet tutabilmesi mümkün olmaz. 2002'de 36
milyar olan tarımsal gelir, 2017 yılında 188 milyara yükseldi. Üretmeden bunu yapabilir misin? 80 milyon
nüfusumuzu besliyoruz. Yetmez; yurt dışından 5 milyon Suriyeli, Afgan, Irak'tan gelenler var, besliyoruz. 40
milyon turist geliyor, besliyoruz. Bir de geçen yıl 17 milyar dolarlık ihracat yapıyorsun. Üretmeden ihracat
yapabilmek mümkün mü? 2002'de 4 milyar dolar ihracat yapıyorduk. Şimdi 17 milyar dolar ihracat yapıyoruz.
Tarımsal milli gelirimiz 36 milyar dolarken, şimdi 188 milyar liraya çıkmış" ifadelerini kullandı.
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Vali Davut Gül ise organizasyonlarda emeği geçenlere teşekkür ederek, "4 Eylül'ün bir ruhu var. Birlik
beraberlik içerisinde tekrar o ruhu yaşamak. Birliğimizi muhafaza etmek, kardeşliğimizi muhafaza etmek, bunu
her sene yapmaya çalışıyoruz. Tarım anlamında burada yapıyoruz. Kitap, kültür anlamında şehir merkezinde
yapıyoruz. Yine akşam 18.00'de devlet büyüklerimizin katılımıyla Kongre Müzemizin yanında yapıyoruz. En
sonunda Sivas'ın özgü değerleri olan aşıklarımız Sivas'a özgü konser vermiş oluyorlar" dedi.

Büyük Birlik Partisi
Genel Başkanı Mustafa
Destici ise bugünün
sadece Sivas için değil,
Türkiye, Türk ve İslam
coğrafyası için de tarihi
günlerden birisi olduğunu
söyledi. Fuarın hayırlı
olmasını dileyen Destici,
ülkede son dönemlerde
tarım ve hayvancılığa
yapılan desteklemelerden
bahsetti. Sivas'ın tarım ve
hayvancılık bakımından
tarım arazilerinin
büyüklüğü ve
işlenebilirliği bakımından

Türkiye'nin dördüncü büyük şehri olduğunu dile getiren Destici, "Biz bunu daha verimli hale nasıl getirebiliriz.
Ürettiğimiz ürünü nasıl değerli hale getirebiliriz. Bunun sanayisini nasıl kurabiliriz. Bunun endüstrisini nasıl
kurabiliriz. Hep birlikte bunun uğraşını vermemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Çiftçiye mazotun daha ucuz verilmesi gerektiğinin altını çizen Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim süratli bir şekilde bu alanlarda yerli üretimi desteklememiz ve yerli gübre üretimini artırmamız gerekiyor.
Burada da dışa bağımlılıktan kurtulmamız lazım. Yani bu hem fiyat açısından, hem de Türkiye'deki tarımın
kimyasallardan arınmış bir şekilde yapılması açısından çok önemli olduğunun altını özellikle çizmek istiyorum.
Yine hayvancılık açısından, hem küçükbaş, hem büyükbaş bu anlamda yapılabilecek, atılması gereken adımlar
var. Verilmesi gereken teşvikler, desteklemeler var. Dolayısıyla da bunları Sivas'a daha fazla nasıl getirebiliriz,
göçü de önleme anlamında insanları doğduğu yerde nasıl doyururuz, bunun uğraşını hep birlikte vermemiz
gerekir diye düşünüyorum."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve beraberindekiler, AGRO Sivas 5'inci Tarım Fuarı ve İlçeler
Sergisi'nin açılışını yaptı ve ardından stantları gezdi.
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BAŞKENTTE SİVAS TANITIM GÜNLERİ’NİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ

13-16 Eylül 2018 tarihlerinde
ziyaretçisiyle buluşacak olan Sivas
Tanıtım Günleri ziyaret saatleri
10.00 ile 20.00 arasında
gezilebilecek. Açılışını Türkiye
Büyük Millet Meclisi(TBMM)
Başkanı Binali Yıldırım, Sivas
milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanı
İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Davut
Gül ve Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Tuna yaptı.

RENKLİ TANITIM

13-16 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 'Başkent'te Sivas Günleri', yörenin meşhur lezzetleri ve geleneklerini
Ankaralılar ile buluşturacak. Eşsiz tatlarıyla bilinen Sivas, kaymaklı katmer, Sivas köftesi, etli ekmek gibi yöresel lezzetini
beğeniye sunacak. Bununla birlikte Sivas'ın el işçiliğinden, halıcılık, kilim dokumacılığı, gümüşçülük, kemik tarakçılık,
çubukçuluk, ahşap oymacılığı, bıçakçılık ve cam üfleme sanatları da sergilenecek. Sivas Günleri'nde, Cengiz Özkan ile
Âşık Veysel'i, Kubilay Dökmetaş ile de Sivas'ın önemli bir değeri olan Zaralı Halil'i anma konserleri düzenlenecek. Ayrıca
Gökhan Akar, Ersin Perçin ve Mustafa Özarslan da sahne alacak. Başkent'e getirilecek kangal köpekleri ile bir
kaburgasının fazla olmasıyla bilinen kangal koyunu da tanıtılacak. Sivas âşıklarının gösterileri, bölgeye özgü halk oyunları
ve semah gösterileri de Sivas Günleri'ni renklendirecek.
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SİVAS'TA AHİLİK HAFTASI KUTLANDI

Sivas'ta 31'incisi düzenlenen Ahilik Haftası
düzenlenen programla kutlandı.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
(SESOB) tarafından düzenlenen Ahilik Haftası
kutlamaları Ahi Emir Ahmet Türbesi önünde kortej
yürüyüşüyle başladı. Katılımcılar, Sivas Belediyesi
Mehter Takımı eşliğinde Kongre Müzesi bahçesine
kadar yürüdü. Daha sonra programa geçildi. Sayı
duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın
okunmasıyla başlayan programda mehteran takımı
konser verdi.

Programda konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz,"Sanatın
ahlakla yoğrulduğu ahilik belirli kurallarla işleyen esnaf ve birliğinin anlamıdır. Bu hafta bir sürü etkinlikler yapılacak. Bu
etkinliklerin amacı Türk esnafının çağa uygun geleneklerini yaşatmak, sanat ve ticaret iş ahlakını yerleştirmek ve
tanıtmaktır. Esnaf toplumumuzun taşıyıcı kolonudur. Ahilik bu coğrafyanın esnaf örgütüdür. "dedi.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ise "Ahilik sisteminden yetişen birisinin bir işi sadece ticari kazanç olarak yapması
mümkün değildir. O iş onun haysiyeti, şerefi adeta namusu, geleceğe vurduğu mühür olarak görüyor esnaf. Bir esnaf,
Ahilik anlayışı ile yetişen bir
zanaatkar bir işi yaparken hiç para
almasa da, zararına da olsa eğer orada
kendi mührü olacaksa ki oluyor, onu
hak ettiği şekilde yapıyor. Dolayısıyla
bizim bu kutlamaları yapmamız
önemlidir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından AK Parti
Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz
'Yılın Ahisi' ödülünü mobilyacı Nadir
Yüzer'e takdim etti. 'Yılın Kalfası'
seçilen oto elektrik işi ile uğraşan
Mehmet Akkuş'a ödülünü Vali Davut
Gül verirken, 'Yılın Çırağı' olan
doğalgaz tesisatçısı Emre Erdoğan'a
ise ödülünü CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu takdim etti. Daha sonra farklı mesleklerde odalar tarafından belirlenen
esnafın yemin töreni yapıldı. Yemin töreninin ardından Kırşehir Ahi Şed Kuşatma ekibi tarafından ustaçırak ilişkisinin
anlatıldığı gösteriye yer verildi. Ahilik Haftası etkinlikleri etli bulgur pilavı ikramı ile sona erdi.

Programa Sivas Valisi Davut Gül,İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Alim Yıldız, SESOB Başkanı Beşir Köksal, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ile protokol üyeleri ve
vatandaşlar katıldı.
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GÖNÜL RAHATLIĞIYLA ET TÜKETEBİLİRSİNİZ

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas’taki etlerin Tarım ve Orman İl
Müdürlüğünün kontrolü adına veteriner hekimlerin denetimi altında yapıldığını, tamamıyla
kombinalardan çıkmış olan etlerin gönül rahatlığıyla tüketilebileceğini söyledi.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Kurban Bayramı’nın hemen ardından Türkiye’nin
bazı bölgelerinde etkisini gösteren Şarbon (Anthrax) vakasının Sivas’ta olmadığını, vatandaşların
kasaplardan ve marketlerden gönül rahatlığıyla et alabileceğini belirtirken; Gürün ilçesinden bir vakaya
rastlandığını Sivas Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hastalık konusunda zamanında ilaçlama
ve aşılama yapılıp gerekli önlemlerin aldığını söyledi.

Tüketicilerin Sivas’ta rahatlıkla et yiyebileceklerinin altını çizen Başkan Hastaoğlu;“ Mezbaha ve
kombinalarda yapılan kesimlerde Şarbonlu hayvan etinin muayenede gözden kaçması mümkün
değildir. Şarbon hastalığına yakalanmış bir hayvanın kesilmesi halinde gerek kan yapısının farklılığı ve
gerekse organ muayenesinde teşhis edilmesi mümkündür. Etten alınan numune mutlaka laboratuara
gönderilir ve kesin teşhisten sonra et tüketime sunulur.

Sivas’ta tüketicilerimiz kasap veya market reyonlarında uygun koşullarda satışa sunulan et ve sakatatı
gönül rahatlığı ile tüketebilirler. Kaldı ki Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından yapılan
denetimler, gerek Tarım ve Orman Bakanlığınca alınan tedbirler gerekse 5996 sayılı Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde çiftlikten sofraya gıda güvenliği
uygulaması ile gerek üreticiler ve gerekse tedarikçiler piyasaya sürülen ürünlerin hangi aşamalardan
geçerek reyona geldiğini belgelemek zorundadırlar. Mezbaha ve kombinalarda muayene ve denetleme
hizmetleri Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüğü Veteriner Hekimlerince yapılmaktadır. Bu
nedenle muayene ve denetlemede işletmelerden bağımsız hareket etmektedirler. İnsan tüketimine
uygun olmayan ürünlerin piyasaya sürülmesi mümkün değildir” dedi.


