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2 TEMMUZ’DA HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI 

2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde yaşanan müessif olayda hayatını kaybedenler için anma programı 
düzenlendi. 

Vali Salih Ayhan, il protokolü, Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner Sivas Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı 
Hilmi Gül ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'nde oluşturulan anı köşesine karanfil 
bırakarak, dua etti. 

Vali Salih Ayhan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sivas olaylarında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet 
dileyerek, yaşanan üzücü olayın Sivas’ın ortak acısı olduğunu ve bu tür hadiselerin herkesi derinden yaraladığını 
söyledi. 

Vali Ayhan, "26 yıl boyunca da bu acı hep hissedildi. Sivas'ın ortak acısı, milletin ortak acısıdır. Bu olay, milletimizin 
yüreğinde derin izler bırakmakla beraber bizi birleştirecek, bütünleştirecek, birliğimizi ve beraberliğimizi daima 
perçinleyecektir. Adımlarımız hep bu minvalde olacak, olmaya devam edecektir. Bu yıl hep beraber, burada vefat 
eden insanlarımızın aileleriyle anma programını yapmak isterdik, ancak onların içeri giremeyeceklerine dair 
beyanları oldu. Tabi gönül isterdi ki beraber bu anmayı yapalım ve bu acı, toplumun, milletin acısı bizi daha da 
birleştirsin." diye konuştu. 
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Vali Salih Ayhan, "Özellikle bir hususun altını çizmek istiyorum, sosyal medyada olsun, kamuoyunda olsun, 
sorumluluk mevkiinde olan herkesin 'Sivas ile katliamı yan yana kullanmamalarını, bütünleştirmemelerini istiyor, 

bu konuda Sivaslılar olarak hassasiyet bekliyoruz. Sivas, 100 yıl önceki asil ruhla kadim bir şehirdir. Milli 
Mücadele'nin sarsılmaz duruşunu gösterdiği bir şehirdir. Dolayısıyla bu iki kavram asla bir araya gelmez, 

gelmemelidir de. Sivas'ta yaşayan ve Sivas'ın dışında yaşayanların hiçbiri bu olayı tasvip etmiyor. Hayatını 
kaybedenlerin aileleri gibi Sivas halkı da bu elim olaydan yıllardır acı duymaktadır.” ifadeleri kullandı. 

“Buraya gelen vatandaşlarımızı misafir olarak görüyor, sağduyumuzla ağırlıyoruz” diyen Vali Ayhan, “Düzenleme 
Kuruluna teşekkür ediyorum, olgunluk gösterdiler, hassasiyetle adımlar atıyorlar. Uzlaşı mantığını devreye 
sokuyorlar ve inşallah istişare ederek de isteklerini elimizden geldiği kadar değerlendireceğiz. Kimseyi kırmadan 
incitmeden, bu acıyı ortak bilip, birlik beraberlik içerisinde netice alabiliriz." şeklinde konuştu. 

Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner ise, "Buradan gerekli dersleri hepimizin çıkardığına inanıyoruz. Hangi 
inançtan olursa olsun, inancı ne olursa olsun, kim olursa olsun hiçbir dini inanç, insanların katledilmesine müsaade 
etmez. Hele bizim inancımız asla kabul etmez. Çünkü bizim İslam inancımızda kin, nefret, cebir ve şiddete yer 
yoktur." ifadelerini kullandı. 
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SİVAS’TA 2019 YILI 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 23 TL, Damızlık vasfını kaybetmiş Düve 22 TL, Damızlık vasfını kaybetmiş İnek 20 TL, Dişi Koyun 20 
TL, Erkek Koyun ise 22 TL,’den satılacak. Kombinalardaki kesim ücretleri ise Büyükbaş için 450 TL, Küçükbaş için 
100 TL, Parçalama ücreti 350 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 ile besi çiftliklerini 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, 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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SİVAS’TA 3.TARIM ŞURASI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ 

Sivas Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda 3.Tarım Şurası Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. 
Toplantı; İl Müdürü ve Tarım Platformu Başkanı Seyit YILDIZ, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir 
HASTAOĞLU, Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdürü İsmail KÖSE, Orman İşletme Müdürü Sefa DUMAN, kurum 
müdürleri, üreticilerimiz ve tarım platformu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. 

İl Müdürü Seyit YILDIZ 3.Tarım Şurası Değerlendirme Toplantısı'nda; "3. Tarım Şurası öncesinde düzenlediğimiz 
değerlendirme toplantısında Tarım sektörünün paydaşları olarak bir araya geldik. Bakanlığımızın talimatı ile tüm İl 
Müdürlükleri, sektör paydaşları ile burada olduğu gibi toplantılar düzenleyecek. 

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bu toplantıyı düzenleme amacımız tarımsal üretim açısından güçlü yönlerimizi 
artırarak ülkemiz kalkınmasına fayda sağlamak ve düzenlenecek 3. Tarım Şurasına hazırlıklı olmaktır. Tarım ve 
hayvancılık konusunda geleceğe yönelik stratejiler ve hedefler bu toplantı sonucunda belirlenerek, sizlerin fikirleri 
ve çözüm önerileri rapor olarak hazırlanacak ve Bakanlığımıza sunulacaktır." dedi. 

Tarım Şurası ile Türkiye'de tarımsal üretimi ve orman ürünleri üretimini arttırmak, güvenilir gıda teminini, doğal 
kaynaklarımızın sürdürülebilirliği, çiftçilerimizin refahını ve planlı üretimi sağlayacak çalışmalar yapmak ve 
stratejiler geliştirmek amaçlanıyor. Ekim ayında Ankara'da yapılacak şura ile tarım ve ormancılıkta önümüzdeki beş 
yıl planlanarak, gelecek 25 yılı yönetmek hedeflenmektedir. 
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SİVAS TİCARET BORSASI, 'YETKİLİ SINIFLANDIRICI LABORATUVAR LİSANSI' ALDI 

Sivas Ticaret Borsası'nı temsilen Başkan Yardımcısı Hilmi Gül ve Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kaçmaz, Yetkili 
Sınıflandırıcı Faaliyet Belgesi'ni Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Adnan Yankın'dan teslim aldı. 

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu yaptığı açıklamada, Sivas'ın tarım ürünlerinde, özellikle 
hububat üretim miktarında bölgede ilk sıralarda yer aldığını, Laboratuvarın yenilenmesiyle gerçekleştirilen 
denetimi başarıyla geçerek aldıkları "Yetkili Sınıflandırıcı Laboratuvar Lisansı" ile Sivas’ta hububat ürünlerinin 
lisanslı depolarda muhafaza edilebileceğini belirtti. 

Hububat ürünlerinde Ürün İhtisas Borsası'nın kurulması ile lisanslı depoculuğun öne çıktığını kaydeden Başkan 
Hastaoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Gerçekleştirilen denetimden geçerek bu belgenin alınmasıyla "Yetkili Sınıflandırıcı 
Laboratuvar Lisansı" hizmetleri yetkisi Sivas'ta sadece borsamızda verilmektedir. Borsamızın, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden 'Yetkili Sınıflandırıcı Faaliyet Belgesi' almasıyla Hububat Ürünlerinin 
analizi yapılarak, nitelik ve özellikleri belirlenecek, standartlara uygun olarak sınıflandırılıp ve bu durumun 
belgelendirilmesi yapılabilecek ve hububat ürünleri lisanslı depolarda muhafaza edilecek. Sivas Ticaret Borsası 
olarak üyelerimize bu hizmeti sunarak ilimizde lisanslı depoculuk faaliyetinin de artmasını beklenmekteyiz." 
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU SİVAS VALİSİ AYHAN’I ZİYARET ETTİ 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu beraberindeki hayetle birlikte Sivas Valisi 
Salih Ayhan’ı makamında ziyaret etti. 

Sivas Kongresi’nin 100’üncü yılı münasebetiyle oda ve borsa başkanlarıyla birlikte kente geldiklerini ifade eden 
Hisarcıklıoğlu, Sivas’ın milli mücadelede çok önemli bir ev sahipliği yaptığını belirterek, bu sebeple 80 milyon adına 
Sivas’a minnettar olduklarını ifade etti. Hisarcıklıoğlu Vali Ayhan’a da çalışmalarından ötürü başarılar dilerken, 
ticaret odası ve borsasına gösterdiği yakınlık ve işbirliği için teşekkür etti. 

Vali Ayhan da iş dünyasının Türkiye’nin lokomotifi olduğuna işaret ederek, “Sizler ürettikçe bizlerin yüzü gülüyor. 
Kongremizin 100’üncü yılında sizlerin bu ziyareti esnafımıza ve iş dünyamıza moral olmuştur” dedi. 

Hisarcıklıoğlu, daha sonra Vali Ayhan’a Dede Korkut Kitabı hediye etti. 
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SİVAS CANLI HAYVAN PAZARI VE OT BORSASI YAPIM VE İŞLETME PROTOKOLÜ İMZALANDI 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sivas'ta Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası 
Yapım ve İşletme Protokolü’nün imza törenine katıldı. Sivas Valiliği Dr. Hasan Canpolat Salonu'nda düzenlenen imza 
töreninde Sivas'ta kendilerine gösterilen ev sahipliğine teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, protokolü imzalanan projenin 
Sivas Ticaret Borsasının yıllardır hayali olduğunu belirtti.  

Projenin, Sivas için bir vizyon niteliği taşıdığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "Bu vizyondan dolayı 
Ticaret Borsamızı kutluyorum. Bunun gerçekleşmesi vizyoner iki insanın göreve gelmesiyle gerçekleşti. Burada 
Sayın Valimizin ve belediye başkanımızın çok büyük katkıları var. Eğer onların katkısı olmasa Sivas Ticaret 
Borsamızın Sivas ekonomisine kazandıracağı Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsasının bugün imzasını 
gerçekleştiremezdik. TOBB olarak da kanunlar ve bize verilen yetki çerçevesinde biz de buraya katkı yapmak isteriz. 
Sivas adına böyle bir işe imza attığınız için teşekkür ediyorum." 

Vali Ayhan da Sivas'ın milli meşalenin yakıldığı, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı emin şehir olduğunu söyledi. 100 
yıl önceki asil ruhun yıllardır devam ettiğini vurgulayan Ayhan, "İnşallah dünden bugüne, bugünden de yarına bu 
asil ruhu hep beraber devam ettireceğiz." diye konuştu. 

Sivas'ta tarımla ilgili güzel çalışmalar yapıldığını vurgulayan Ayhan, "Türkiye'ye örnek olacak bir şirket kurduk. Çok 
büyük bir sermaye büyüklüğü var. İnşallah bu yapıyı daha da güçlendiririz. Sivas'ta tarımda emin bir liman 
oluşturmaya çalışıyoruz. Çiftçilerimize katkı sağlamaya ve maliyetlerini azaltmaya çalışıyoruz. Sivas, tarım ve 
hayvancılıkta Türkiye'ye örnek bir model olacak." ifadelerini kullandı. 

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu da protokolün hayırlı 
olmasını diledi. 

İmzalanan protokol kapsamında Sivas'ta tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, çiftçilerin korunması gayesiyle Canlı 
Hayvan Pazarı ve Ot Borsası tesislerinin yapılması ve işletilmesi amaçlanıyor. 
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU BELEDİYE BAŞKANI BİLGİN’İ ZİYARET ETTİ 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu beraberindeki heyet ile birlikte, Sivas 
Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i makamında ziyaret etti. 

Hisarcıklıoğlu Bilgin’e Sivas’ta 
oluşturdukları birlik ve beraberlik 
havası için teşekkür ederken, 
çalışmalarında başarılar diledi. Milli 
Mücadele’de Atatürk ve arkadaşlarına 
108 gün ev sahipliği yapan Sivas’a tüm 
Türkiye’nin minnettar olduğunu ifade 
eden Hisarcıklıoğlu, “Sivas milli 
mücadelemizin temel taşlarından 
birisi olmuştur” dedi. 

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de 
‘ben’ değiz ‘biz’ anlayışıyla şehre 
hizmet etmeye talip olduklarını 

vurgularken, “Bundan 100 yıl önce manda ve himaye kabul edilemez diyen bu şehire hizmet etmenin gururunu 
taşıyoruz” diye konuştu. 
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SİVAS TİCARET BORSASI’NDA İSTİŞARE TOPLANTISI 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sivas Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek 
meclis üyeleri ile istişarede bulundu.  

Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Hastaoğlu ile Meclis Başkanı İhsan Aksoy’un konuğu olan 
Hisarcıklıoğlu, Sivas’ın milli mücadelede oynadığı rolün her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirterek, ‘Sivas ne 
kadar öğünse azdır’ dedi. 

Sivas Borsası’nın iki önemli projesinin vizyon işi olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, Laboratuar ve Depoculuk A.Ş. ile 
Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası Yapım ve İşletme Protokolü’nün sektöre büyük katkıları olacağını anlattı. 
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TARIMSAL ÜRÜNLER ANALİZ LABORATUVARI TÖRENLE AÇILDI 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sivas Ticaret Borsası’nın Tarımsal Ürünler 
Analiz Laboratuvarının açılış törenine katıldı. Sivas Ticaret Borsası’nın vizyon işi bir projeyi gerçekleştirdiğini 
belirten Hisarcıklıoğlu, “Allah, Sivaslı üreticilerimize hayırlı hizmetler vermeyi nasip etsin” dileğinde bulundu. 

Hisarcıklıoğlu daha sonra laboratuvarı gezerek, 
yetkililerden bilgi aldı. 
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SİVAS TSO, PROTOKOL SALONUNA HİSARCIKLIOĞLU ADINI VERDİ 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na Sivas programı sırasında bir sürpriz 
açılış hazırlayan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, protokol salonuna Hisarcıklıoğlu’nun ismini verdi. 

Salonun açılışını yapan M. Rifat Hisarcıklıoğlu başta, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ve Sivas 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu olmak 
üzere tüm Sivas iş 
dünyasına teşekkür 
ettiğini söyledi. 
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SİVAS’A DEĞER KATANLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ 

Sivas’a Değer Katanlar Ödül Töreni’ne katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Birlik ve beraberlik içinde bütün sıkıntıları aşarız. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim” mesajı 
verdi. 

Hisarcıklıoğlu, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ile Sivas Ticaret Borsası’nın ortaklaşa düzenlediği ‘Sivas’a Değer 
Katanlar Ödül Töreni’ne katıldı. Burada birlik ve beraberlik mesajı veren TOBB Başkanı, “Sivas’ın geleceği de, 
geçmişi gibi parlak olacak inşallah. Sivas’ın cazibesi artıyor 

Sivas çok daha iyi işler başarabilir” dedi. Projeler için hükümetten beklentilerin de olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, 
“Karadeniz ile Akdeniz’i, Ordu-Sivas üzerinden bağlayacak yolun tamamlanmasını bekliyoruz. Bu sayede Sivas 
denize bağlanacak, limana kavuşacak. Sivas’ın ihracat yapması da kolaylaşacak. Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı 
da artık tamamlanmalı. 

Böylece Ankara–Sivas 2 saate, İstanbul–Sivas 5 saate inecek. Sivas, doğuyla batıyı birbirine bağlayan merkez haline 
gelmeli. Ayrıca hem Cumhurbaşkanımız hem de Sanayi Bakanımız, Sivas’ı endüstri merkezi yapacak özel 
teşviklerden bahsettiler. Bu konunun takipçisiyiz” ifadesini kullandı. 

-Oda ve borsalarla beraber neler yaptık? 

Son 1 sene içinde, oda ve borsalarla birlikte çalışarak, neler başardıklarını anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 
şunları söyledi: “En büyük şikâyetiniz finansmana erişimdi. Bu bankalar, iyi günden hepsi peşimizden koşar, 
yağmurlu günde hepsi ortadan kaybolur. İşte bizde bunlara karşı, düşük faizli KOBİ destek paketlerini başlattık. 
TOBB-Oda ve Borsalarımız ellerini taşın altına koydu. Tüm kaynaklarımızı seferber ettik. 2 yılda 96 bin KOBİ’ye 12 
milyar TL kredi sağladık. Sonrasında hükümetimize gidip, ilave destek talep ettik. Onlar da sağolsun, 4 ayrı kredi 
paketiyle KOBİ’lerimize kredi imkanı sundular. Finansmanda ikinci adımımız Ticari Alacak Sigortası oldu. Devlet 
destekli ticari alacak sigortası bu sene başlatıldı. Diğer bir sıkıntı yüksek istihdam maliyetleriydi. Önce İşverene 
Asgari Ücret Desteği getirilmesini sağladık. Geçen sene bitmişti, yeniden başlatıldı, miktarı artırıldı. 2019’da aylık 
150 TL olarak 12 ay verilecek. Sonra, Oda ve Borsamızla istihdam seferberliği başlattık. Hükümetimizle birlikte 
tarihi destekler çıkmasını sağladık. Yeni istihdamda; Ücret Desteği, SGK ve Muhtasar Desteği, Kısa Çalışma Ödeneği 
Desteği, İç piyasayı destek için vergi indirimi talebi, Mobilya-Beyaz Eşya-Otomobil ve Konut’ta vergi indirimi, iş 
davalarında arabuluculuk gibi birçok konuda çalışmalar yapıldı. 
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Peki, başka sıkıntılar da yok mu, var. Ama biz birlik ve beraberlik içinde, tüm bu sıkıntıları aşarız. Yeter ki birbirimizi 
ötekileştirmeyelim. Devletten tek isteğimiz, rakiplerle eşit şartlar olsun. Gerisini biz hallederiz.” 

-Sivas’ta 100’üncü yıl kutlamaları 

Bundan 100 sene önce, birlik ve beraberlik tohumunun atıldığı yer olan, Sivas’ta bulunmaktan onur duyduğunu 
anlatan Hisarcıklıoğlu, “İstiklal mücadelesi ve bağımsızlık ateşi, Sivas Kongresi’nde doğdu Dolayısıyla, ben Sivas’ı; 
umudun ve milli iradenin şehri olarak görüyorum. Sivas olmasaydı, Türkiye olmazdı, Türk milleti var olmazdı. 82 
milyon ve gelecek nesilller bunu bilmeli” dedi. 

Sivas Kongresinde, herkesin kulağına küpe olması gereken, çok önemli bir karar alındığını bildiren Hisarcıklıoğlu, 
“Dendi ki; vatan bir bütündür, bölünemez. İşte; Sivas’tan yükselen, bu millî birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, 
günümüzde de, milletimize, bayrağımıza, atanımıza ve devletimize yönelen tehditler karşısında, en büyük 
gücümüzdür. Bu ülkenin birliğini-bütünlüğünü bozmak isteyen herkes bilmeli ki, Sivas ruhu ve Sivaslılar var 
oldukça, bu ülkeyi kimse bölemez” diye konuştu. 
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BAŞKAN HASTAOĞLU 24 TEMMUZ BASIN BAYRAMI MESAJI 

Sivas Ticaret Borsası ve TOBB Vergi Komisyonu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu 24 Temmuz Basın Bayramı 
dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. 

Başkan Hastaoğlu mesajında; “Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biride özgür basındır. Özgür basının önemi 
bundan 111 yıl önce anlaşılarak II. Meşrutiyet ile birlikte gazeteler ilk defa sansür denetiminden geçmeden 
yayımlandı. 24 Temmuz bir anlamda gerçek gazeteciliğin başladığı, basının kaleminin yenilendiği gündür. Basınımız 
her zaman olduğu gibi bugün de demokrasimizin güvencesi olmaya devam etmektedir.  

Demokrasinin vazgeçilmez kurumlarından olan basın, kamuoyunun en önemli bilgi edinme kaynaklarındandır. 
Demokrasimizin gelişmesi, sağlıklı bir toplumun oluşumu için tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan 
bir gazetecilik anlayışını hâkim kılmalıyız. 

Her gün yerel ve ulusal gündemi takip etmemize olanak sağlayan, kamuoyunun gözü, kulağı ve sesi olan basın 
çalışanlarının yaşadıkları zorlukları görmemek ve bu zorluklara rağmen göstermiş oldukları başarıyı takdir 
etmemek mümkün değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Basın, bir milletin ortak sesidir. Bir milleti aydınlatma 
ve olgunlaştırma yolunda, ihtiyaç duyduğu düşünsel gıdayı vermede, hedefi mutluluk olan ortak doğrultuda 
yürümesinin sağlanmasında basın, başlı başına bir güç, bir okul, bir öncüdür’ sözü de basının önemini ve 
mensuplarının üstlendiği büyük sorumluluğu ortaya koymaktadır.  

Halkımızın doğru bilgilendirilmesi ve haber alma hakkının gelişiminde büyük katkıya sahip olan ve bu görevin ifası 
uğruna yaşadığı tüm zorluklara rağmen fedakârca meslek ilkelerine sadık kalarak doğru habercilik görevini en 
başarılı şekilde yerine getiren Sivas medyasının Basın Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Şehrimizde 
faaliyette bulunan yaygın ve yerel medya mensuplarının, yerel ve bölgesel gazete, dergi, radyo, internet ve 
televizyonlarımız ile ulusal ajanslarımızın temsilcilerine çalışma hayatlarında başarılar diliyorum.” dedi. 
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SİVAS'TA 'TARLA GÜNÜ' ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ 

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, il protokolünün ve çiftçilerin katılımı ile 'Tarla Günü' etkinliği düzenlendi. 

Programda konuşan Vali Salih Ayhan, Sivas'ta çiftçilerin hasatlarını heyecanla yapmaya başladığını söyledi. 

Dualarının ve desteklerinin çiftçilerle olduğunu kaydeden Vali Ayhan, "Güzel ve bereketli bir hasat dönemi diliyoruz. 
Öncelikle çiftçimizin yüzünün gülmesi bizim için çok önemli. Yeni dönemde kurumlarımız üretim ve istihdam odaklı 
bir çalışmayı benimsedi. İlimizde 800 bin hektar potansiyel bir alan var. Nitelikli bir tarım yapılması için de 
devletimizin çeşitli destekleri bulunuyor. Çiftçilerimizin daha güçlü, iyi bir üretim yapabilmesi ve bütün arazilerin 
ekilebilir olması için gayret gösteriyoruz. Birlikte olduğumuz takdirde güzel işler yapacağız." dedi. 

Tarım şirketi kurduklarını da hatırlatan Vali Ayhan, "SİVTAŞ'ı hayata geçirdik. Bu bir model olacak. Bunun güzel bir 
şekilde altını besliyoruz. İyi bir yapı oluşturuyoruz. SİVTAŞ kısa zamanda Sivas'ın lokomotifi ve güvenilir bir limanı 
olacak. El birliği ve güç birliğiyle bunu başaracağız. İyi bir samimiyetimiz ve iyi bir heyecanımız var. Çiftçilerimizin 
yüzünü güldürecek çalışmaları hep birlikte yapacağız. Tarım alanında 'Üreten Sivas, Gelişen Sivas Projesi' 
kapsamında birçok çalışmamız var." diye konuştu. 

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de hasat mevsiminin bütün üreticiler için hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. 

Konuşmaların ardından buğday hasadı yapıldı. 
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VALİ AYHAN, KURBAN PAZARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU 

Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Sivas Ticaret 
Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Hilmi Gül, Ziraat Odası Başkanı Hacı 
Çetindağ ve Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık’tan oluşan heyet yaklaşan Kurban Bayramı öncesi; havaalanı 
yolu üzerinde kurulan kurban pazarını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.  

Pazarda alım-satım yapan vatandaş ve besicilerle sohbet eden Vali Ayhan ve Başkan Hastaoğlu, pazarcılara hayırlı 
kazançlar temennisinde bulundu. 

Vali Salih Ayhan, kurban pazarında alıcı ve satıcı arasında yaşanan pazarlığa da ortak oldu. Kurban satıcıları için 
modern yeni bir hayvan pazarı kurulacağı müjdesini veren Vali Ayhan, “Vatandaşlarımızın kurban pazarına ilgisi 
yoğun. Satışlar iyi noktada. Vatandaşlarımızın kulak küpesi olmayan hayvanları almamaları gerekiyor. Hayvan 
varlığının devamı açısından da öncelikle erkek hayvanları kurban olarak tercih etmelerini arzuluyoruz. 
Çiftçilerimizin yüzünün gülmesini istiyoruz. En asil üreticilerimiz onlardır” dedi. 

Pazarda besicilerin mağdur olmaması için sahte para olayına karşı da dikkatli olmalarını isteyen Vali Ayhan, 
“Emniyetimiz çiftçilerimizi bilinçlendirmek için çalışma yaptı. Bu hassasiyetlerinden dolayı emniyet camiamıza 
teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı. 
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YETİŞMEZ' DENİLEN SİVAS'TA, 150 TON KARPUZ HASADI 

Sivas'ta, bu yıl 50 dönüm arazide deneme üretimi yapılan karpuzların hasadı gerçekleştirildi. Hasat sonrası yaklaşık 
150 ton karpuz, tüketiciye ulaştırılacak. 

Sebze ve meyve firması sahibi Mehmet Dalkürek, kente 5 kilometre uzaklıkta bulunan tarlasına 7 bin 500 elma fidesi 
dikti. 

Dalkılıç, elmaların altı boş kalmasın, diye karpuz tohumu ekme kararı aldı. Dalkılıç, deneme amaçlı 50 dönümlük 
araziye karpuz tohumu ekti. 

Karpuzlar, 72 gün sonra yetişmeye başladı. 10- 12 kilo ağırlığa ulaşan karpuzların hasadı gerçekleştirildi. Vali Salih 
Ayhan, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve il protokol 
üyeleri yaklaşık 150 ton kapuz hasadı yapılan tarlayı inceleyerek, işletme sahibi Adil Dalkürek ve Mehmet 
Dalkürek'i tebrik etti.  

Karpuz tohumu ekerek, emeklerinin karşılığını aldıklarını belirten işletme sahibi Mehmet Dalkürek, "Karpuzu 
Sivas'ta üretme kararı aldık. Bu sene karpuz, seneye de elma alacağız. 7 bin 500 elma fidesi diktik ve bunun altı boş 
kalmasın, diye karpuz ektik. Şükürler olsun, 150 ton mahsul aldık. Harika bir karpuz. Diğer yerlerin karpuzlarının içi 
geçik çıkıyor. Sivas'ın hava şartlarından dolayı biraz iklimi sert olduğu için karpuzlar kütür kütür ve daha lezzetli 
oldu. Alanların bir daha tercih edeceğine eminiz. Bugün 40 ton kadar hasat yaptık. Hedefimiz 150 tonun üzerine 
çıkmak. Karpuzlar yaklaşık 12 kilo civarında geliyor. Emeğimizin karşılığını aldık. 'Sivas'ta yetişmez' diyorlardı ama 
biz başardık. 72 günde karpuzlarımız yetişti. Kendi manav ve marketlerimizde kilosunu 1 liradan satıyoruz. " dedi. 
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TARIM ALETLERİ SERGİSİ 

SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, 'Geçmişten günümüze tarım aletleri' adlı sergi açıldı. 
Sergide yer alan, 1956 model bahçe traktörü, ilgi gördü.  

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri, kentte düzenlenen çeşitli programlarla sürdürülüyor. Etkinlikler 
kapsamında, Kongre Müzesi bahçesinde 'Geçmişten günümüze tarım aletleri' adlı sergi açıldı. Açılışa Sivas Valisi 
Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl 
Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir 
Hastaoğlu, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, protokol üyeleri ve kent sakinleri katıldı. Sergide karasaban, yaban, 
biçerdöver, düven, yaba, saban, eski traktörler ve çeşitli aletler sergilendi. Serginin açılışında konuşan Vali Ayhan, 
"Kongremizin 100'üncü yılında tarımdaki 100 yıllık değişimi, alet ve ekipman değişimini görmektir. Sergimizin 
amacı geçmişimizi yad ederek geleceğe ümitlerle bakabilmektir. Tarımda çok kısa zamanda olağanüstü bir değişim 
yaşadık. Bu sergiyle tarımda olan değişimi de bir görmüş olacağız" dedi.  

Sergide Sivas merkeze bağlı Çelebiler köyünde yaşayan Muzaffer Topbaş'ın (69) getirdiği 1956 model bahçe 
traktörü dikkat çekti. 63 yıllık traktörü görenler, binerek fotoğraf çektirdi. Traktörün İngiltere yapımı olduğunu 
söyleyen Topbaş, "Aynı greyder gibi bıçakları ortada bir bahçe motoru. Kompresör ile çalışıyor. Yakıtı ise dizel. Ben 
kendi bahçemde çok zaman kullandım. Şu anda zehir gibi çalışıyor. Gelip bakıyorlar, beğeniyorlar. Ben de çok 
memnun oluyorum" dedi. 
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13. ETAP TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ TEBLİĞİ VE UYGULAMALARI HAKKINDA 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 13. Etap Tarıma Dayalı Yatırımların 
Desteklenmesi; İl Müdürü Seyit YILDIZ, Ziraat Odası Başkanı Hacı ÇETİNDAĞ, Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir 
HASTAOĞLU ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti. 

Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit YILDIZ yaptığı konuşmada; "Bakanlığımız tarafından ilimize yılda yaklaşık olarak 
180 milyon hibe ve destek ödemesi yapılmaktadır. Amaç kırsalda yaşayan üreticilerimize destek olmak, ürün 
çeşitliliğini artırmak, gelir seviyelerini yükseltmek, tarım sanayi entegrasyonunu sağlamak, tarımsal sanayi 
geliştirmek, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmektir. 

2006-2018 yılları arasında Bakanlığımız tarafından yürütülen Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 
programı kapsamında ilimizde toplam 94.946.945 TL tutarındaki 164 adet yatırım projesine 44.160.472 TL hibe 
ödemesi yapılmıştır. 13. etap destekleme programı kapsamında başvuruların önceki yıllara göre büyük bir artış 
göstermesini bekliyoruz. Bu konuda tüm paydaş kurumlarımızla ortak çalışarak, toplantılar düzenleyerek,  basın ve 
sosyal medyadan duyurular yaparak, hazırlamış olduğumuz bilgilendirme lifletlerimizi dağıtarak tüm üreticilerimizi 
bilgilendirerek, Sivas olarak yarısı sizden, yarısı bizden sloganıyla %50 hibe programından maksimum faydalanmak 
istiyoruz. 

Hibelerden faydalanmak isteyen üreticilerimiz 30 Eylül'e kadar elektronik ortamda tarimorman.gov.tr adresindeki 
KKYDP başvuru butonundan başvuruda bulunabileceklerdir. 
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BAŞKAN HASTAOĞLU “30 AĞUSTOS, CUMHURİYETİMİZİN KURULUŞUNUN EN ÖNEMLİ AŞAMASI OLMUŞTUR”  

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 

Başkan Hastaoğlu mesajında; “Cumhuriyetimizin Kurucusu Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki 
ordumuzun 30 Ağustos günü zaferle sonuçlandırdığı Büyük Taarruz Meydan Muharebesi, Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun en önemli aşaması olmuştur. O gün; din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan bir araya gelen Anadolu’nun 
kahraman evlatları işgalci düşmanı ve işbirlikçilerini vatan topraklarından atmış, bağımsızlığımıza el uzatanlara 
gereken cevabı vermiştir. Büyük kahramanlıkla vatanımızı ve milletimizi yok etmeye çalışanlara karşı birlik ve 
beraberlik ruhuyla her zaman mücadele etmiştir. Bir milletin vatan sevgisiyle, onuruyla verdiği bağımsızlık 
mücadelesi ve direnişinin yakın Türk tarihindeki karşılığı; 30 Ağustos 1922'de zafer kazanılan Başkomutanlık 
Meydan Muharebesi'dir. 97. yılını kutladığımız bu zafer, vatan toprağı işgal altında bulunan bir milletin, azimle, 
inançla ve kararlılıkla toprağını nasıl müdafaa edebileceğini, büyük bedeller ödeyerek de olsa dünyaya göstermiştir. 
Kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere birlik ve beraberlik içerisinde unutulmayacak bir ders vermiş olan 
milletimiz, hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm 
dünyaya kabul ettirmiş; 97 yıl önceki bu ruh 15 Temmuz darbe girişiminde de kendini göstermiştir. 

Bu duygu ve düşüncelerle Yüce Türk Milleti'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, bu 
topraklarda hür ve kendi bayrağımız altında yaşamamızı kanları ve canları pahasına sağlayan başta 
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman gazilerimizi, aziz şehitlerimizi 
minnet ve şükranla anıyorum. Bu vesileyle teröristleri yok etmek amacıyla operasyon başlatan kahraman Türk 
Ordumuzun ve Polisimizin operasyonlarında başarıya ulaşmasını diliyorum.” ifadelerine yer verdi. 
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BAKAN BEKİR PAKDEMİRLİ İLİMİZDE DÜZENLENEN ORTA ANADOLU EKONOMİK FORUMU’NA KATILDI 

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Orta Anadolu Ekonomi 
Forumu düzenlendi. Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nun açılış gününde yapılan oturuma Tarım ve Orman Bakanı 
Sayın Bekir PAKDEMİRLİ'de katıldı. 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir PAKDEMİRLİ dünya tarımını etkileyen en önemli faktörler arasında iklim değişikliği 
olduğunu söyleyerek; "Tarımın en önemli girdilerinden biri olan ve de biri diğerinden ayrı düşünülemeyen iki 
unsurundan biri toprak, diğeri sudur. Bu iki hayati kaynağı, en uygun koşullarda ve en optimum şekilde kullanmak 
zorundayız." dedi. 

Dünyada, toplam toprak alanının 13 milyar hektar ve bu alanın sadece 5 milyar hektarlık kısmının tarım alanı 
olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, "Bu alanın da 1,5 milyar hektarlık bölümü, işlenen tarım alanı olarak 
kullanılmakta ve tarıma elverişli olan bu araziler hızla azalmaktadır. Geleceğin dünyasında, gıda ve tarım, 
bugünkünden çok daha önemli ve kritik bir noktada olacaktır. Bu sebeple tarımı çok önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz 
ki, gıdayı kontrol eden, dünyayı da kontrol edecektir." diye konuştu. 

Pakdemirli, önümüzdeki süreçte, gıda sorunlarıyla karşılaşmamak için gerekli tedbirlerin alınması, uygun 
politikaların üretilmesi ve bu kapsamda tarım sektörüne yatırım yapılıp, her türlü yenilik ve teknolojiye en üst 
düzeyde destek vermenin elzem olduğunu vurguladı. 
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Özellikle tarıma elverişli toprakların, geleceğin gözde hedeflerini teşkil ettiğini dile getiren Pakdemirli, şöyle 
konuştu:"Tarımın en önemli girdilerinden biri olan ve de biri diğerinden ayrı düşünülemeyen iki unsurundan biri 
toprak, diğeri sudur. Su kaynaklarını ve havzalarımızı potansiyel olarak, kirlilikten ve yok olmaktan korumak, bir 
disipline tabi tutmak için elimizden gelen her türlü tedbiri alıyoruz. Su kanunu çalışmalarının da hızlandırılarak, 
yasal alt yapının güçlendirilmesi, önümüzdeki sürecin önemli kazanımlarından birisi olacaktır." 

Orman alanlarını korumak ve geliştirmenin bakanlığın en asli görevlerinden biri olduğunu da belirten Pakdemirli, 
bu kapsamda pek çok önemli çalışmayı uygulamaya koyduklarını vurguladı. 

"2019 yılında 16,1 milyar lira destekleme ödemesi yapılacak" 

Tarımsal üretim, toprak, su kaynakları ve orman alanlarının korunması gibi her alanda kaliteyi artırmak adına 
çalışmaların devam ettiğini aktaran Pakdemirli, şöyle devam etti:"2002 yılında, 36,9 milyar lira olan tarımsal Gayri 
Safi Yurtiçi Hasıla, 2018 yılında yüzde 478,2 artarak 213,4 milyar liraya ulaşmıştır. 2002 yılında, 3,8 milyar dolar 
olan tarım ürünleri ihracatımız, 2018 yılında ise yüzde 371 artarak 17,7 milyar dolara ulaşmıştır. Tarımsal Destek 
Ödemeleri kapsamında 2002 yılında, 1,8 milyar lira tarımsal destek verilmiş iken, 2019 yılı sonunda 16,1 milyar lira 
destekleme ödemesi yapılacak. 2003-2019 yıllarında çiftçilerimize toplam, 136,2 milyar liranın üzerinde nakit 
tarımsal destek ödenmiş olacak." 

 

2003-2019 yılları arasında çok sayıda baraj, gölet, sulama tesisi, taşkın koruma tesisi, içme suyu temini ve atıksu 
arıtma tesisi ile hidroelektrik enerji santralleri inşa edildiğini anlatan Pakdemirli, toplam 206,7 milyar lira yatırım 
yapıldığını ve 7 bin 927 adet tesisin hizmete açıldığını aktardı. 
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6. SİVAS TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA FUARI AÇILDI 

Sivas'ta, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 6. Sivas Tarım, 
Hayvancılık ve Gıda Fuarı açıldı. Tarım Fuarı açılışına katılan Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Semiha Ekinci, 
Ulaş Karasu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve il Protokol Üyeleri Sivas Ticaret Borsası tarafından açılan 
standı ziyaret etti. 

Sivas Valisi Salih Ayhan açılışta yaptığı konuşmada, Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla kentin çok 
yoğun ve bereketli günler yaşadığını söyledi. 

Fuarın ilin ekonomisine ve tarımına faydalı olmasını dileyen Ayhan, Sivas'ın sanayi, tarım ve turizm gibi üç 
öncelikli sac ayağı bulunduğunu ifade etti. 

2023 vizyonu kapsamında tarımla ilgili önemli çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Ayhan, "Sivas'ın ekilmeyen 
hiçbir alanı kalmasın. Sözleşmeli üreticilik ve sözleşmeli besicilik kavramını bu ilde daha çok gündem 
yapacağız." ifadelerini kullandı. 

anlı hayvan pazarı ve ot borsası noktasında ihale sürecinin başladığını müjdeleyen Ayhan, "Yaklaşık 20 milyon 
liralık bir yatırım. Ulaş Kovalı mevkisinde çok güzel canlı hayvan pazarı ve ot borsasının ihale süreci başladı. 
Bunun paydaşları İl Özel İdaresi, Sivas Belediyesi, Ticaret Borsası ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği. Hep 
beraber güzel bir şekilde Sivas'a örnek bir projeyi gerçekleştireceğiz." diye konuştu. 
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TBörene katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de açılışından ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 
Sivas Kongresi'nin 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kongre üyeleri ve tüm şehitleri rahmetle, minnetle 
ve şükranla andığını belirtti. 

O gün Sivas'ta konulan irade, cesaret, kahramanlık ve şiarı ilke ve ülkü edindiklerini dile getiren Destici, "Türkiye 
bir bütündür, parçalanamaz ve bölünemez. İnşallah dünya var oldukça da bu ilkemizi, bu ülkümüzü hep birlikte 
büyük Türk milleti olarak yaşatacağız." dedi. 

Sivas'ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu vurgulayan Destici, "Tabi istediğimiz düzeyde değiliz, destekler var 
ama yeterli değil. Bunun ötesinde özellikle girdi maliyetlerinin çok yüksek olması tarım ve hayvancılıkla uğraşan 
vatandaşlarımızı epey zorluyor." dedi. 

Tarım ve hayvancılıkta olumlu gelişmelerin de yaşandığını ifade eden Destici, şunları kaydetti: 

"Örneğin, buğday, arpa, fındık, şeker pancarı, çay ve kuru üzümde taban fiyatların bu sene erken açıklanması 
yani hasat mevsiminden önce açıklanması ve tatminkar olması gerçekten bu anlamda çiftçimizin yüzünü 
güldürdü. Özellikle destekler konusunda şu talep her zaman canlılığını ve haklılığını koruyor, o da şudur; 
zamanında destek, özellikle ekim dönemlerinde ve ürüne destek isteniyor. Bu da sağlanabilirse bu da yeterli 
hale getirilebilirse mazot başta olmak üzere gübre, ilaç, bu tür girdi maliyetlerinde çiftçimize yardımcı 
olunabilirse, Türk çiftçisinin daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum. Tarım ve hayvancılığı asla ihmal 
edemeyiz çünkü Türkiye'nin önünü açacak, ileriye taşıyacak en önemli alanlardan birisidir." dedi. 
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SİVAS SULTAN ŞEHİR SANAYİ SİTESİ AÇILDI 

Ata Sanayi esnafı, Sivas Tesviyeciler ve Oto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Hakan Demirgil´in koordinesinde 
gerçekleştirilen kahvaltı programında Halfelik Alt Geçidinde yapılan düzenleme nedeniyle Belediye Başkanı Hilmi 
Bilgin´e teşekkür etti. Programda konuşan Başkan Bilgin, “Biz belediye makamını millete hizmet etmenin bir aracı 
olarak görüyoruz. Bu makamlar gelip geçer. Bizim de bu görev süremiz bir gün bitecek. İyi işler yaptı dedirtebilirsek 
bizim yanımıza kalacak olan kazanç budur” dedi. 

Sivas Tesviyeciler ve Oto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Hakan Demirgil, Aksu içerisinde faaliyet gösteren bir 
kafede gerçekleştirilen programda Halfelik Alt Geçidinde yapılan düzenleme nedeniyle Belediye Başkanı Hilmi 
Bilgin´e sanayi esnafı ile birlikte teşekkür etti. 

Programa Belediye Başkanı Hilmi Bilgin´in yanı sıra Sivas Tesviyeciler ve Oto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı 
Hakan Demirgil, Sivas Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rafet Raif Aydın ve çok sayıda sanayi esnafı 
katıldı. 

Programın açılış konuşmasını gerçekleştirilen Sivas Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rafet Raif 
Aydın, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin´e esnafa verdiği destekten dolayı teşekkür etti. 

Daha sonra konuşan Sivas Tesviyeciler ve Oto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Hakan Demirgil ise Başkan Bilgin´in 
her zaman esnafın yanında olduğunu ifade etti. 
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SİLAJLIK MISIR TARLA GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ 

Sivas Ticaret Borsası Başkan Vekili Hilmi Gül, Sivas Valisi Salih Ayhan ile birlikte ilimizde tarımsal ürün çeşitliliğini 
artırmak için başlatılan çalışmalar kapsamında 'Silajlık Mısır Tarla Günü Etkinliği'ne katıldı. 

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen ‘Üreten Çiftçi Gelişen Sivas’ projesi kapsamında Çayboyu Mahallesinde 
silajlık mısır hasadına katılan Vali Ayhan, ürün hakkında bilgi alarak mısır hasat makinesinin direksiyonuna geçip 
tarlada hasat yaptı. Daha sonra elde edilen yemlerin torbalanma makinesini inceleyen Vali Ayhan, çiftçimizin 
hayvancılık faaliyetleri hakkında da bilgi aldı. 

Programda konuşan Vali Ayhan, Sivas'ta 3'lü bir gelişim modeli üzerinde yoğunlaştıklarını kaydederek, "Bunlar; 
tarım, sanayi ve turizm. Buna yönelik bir yol haritası çizdik. Tarımda yenilenme, çiftçinin yeni bilgilerle tanışması, 
ürün çeşitliliği ve küçük dokunuşlarla mevcut potansiyellerini daha üst seviyeye nasıl taşıyabiliriz? buna yönelik 
yoğun çalışmalarımız oldu. Bunlardan bir tanesi de kaba yem açığının giderilmesi. Hayvancılıkta işin ana maliyeti 
yem. Bu kaba yem açığını giderdiğimiz takdirde ilimizdeki tarım ve hayvancılık gelişimini daha da arttırmış 
olacağız." dedi. 

Yem fabrikasının temelini yakın zamanda atacaklarını belirten Vali Ayhan, "Gayemiz; bu bölgenin potansiyelini 
arttırarak, sözleşmeli üreticilik modeline geçmek. Ürettiğimiz ürünleri Sivaslı çiftçilere ulaştıracağız, çiftçimize daha 
az maliyetle yem vereceğiz. Şirketimizin temel mantığı da bu; Sivas çiftçisi açısından maliyeti azaltmak ve 
çiftçilerimiz açısından güvenilir bir liman olmak. Silajlık mısır, bu bölgenin en iyi, en verimli bitkilerinden birisi. Bu 
tür yemleri arttırdığımız taktirde inşallah coğrafyamızda işlenmeyen tarlamız kalmayacak." şeklinde konuştu. 

Programa; Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya, 
Sivas Ticaret Borsası Başkan Vekili Hilmi Gül, DSİ 19.Bölge Müdürü İsmail Kaya, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ 
ve diğer davetliler yer aldı. 
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TOBB BAŞKAN YARDIMCISI BÜYÜKSİMİTCİ’DEN SİVAS BORSAYA ZİYARET 

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Sivas Ticaret 
Borsası’nı ziyaret etti. 

Ziyarette Sivas Ticaret Borsası Meclis Başkanı İhsan Aksoy, Başkan Vekili Hilmi Gül, ve Genel Sekreter Yardımcısı 
Ahmet Kaçmaz hazır bulundu. 1 saat süren görüşmede ilin sorun ve sıkıntılarının dile geldiği görüşmede bu 
sorunların giderilmesi için ilgili yerler ile iletişim sağlanacağı dile getirildi.  

Sivas Ticaret Borsası´na nezaket ziyaretinde bulunduğunu belirten Büyüksimitci, “Türkiye´deki 1,5 milyon 
işletmenin temsilcisi olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 365 oda ve borsasıyla büyük bir ailedir. Oda ve 
borsalarımızın birlik ve beraberliğine çok önem veriyoruz. Sivas Borsa Başkanlarıma misafirperverlikleri için 
teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi. 

Meclis Başkanı İhsan Aksoy ise, Kayseri Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet 
Büyüksimitci´nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek nazik ziyaretlerinden dolayı Büyüksimitci´ye 
teşekkür etti. 
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TARIM ŞEHRİ TOKAT’TA MUHTEŞEM FUAR AÇILDI 

18-21 Eylül tarihlerini kapsayan 8. Tokat Tarım Hayvancılık Gıda Fuarı ve Yöresel Ürünler Fuarı dün Tokat Kapalı 
Pazaryeri alanında dün start verdi. Türkiye’nin her yerinden 150 firmanın katıldığı Fuarın açılışına katılması 
beklenen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sağlık problemi nedeniyle son anda programa katılamazken 
organizasyona ilgi yoğun oldu. 

 İl protokolü, tarım, hayvancılık ve gıda sektörünü, tarıma dayalı sanayi sektörünü bir araya getiren fuara katılan 
Gümrük ve Turizm İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na 
vekaleten yaptığı konuşmada, Tokat’ı tarımda Türkiye’nin parlayan yıldızı yapmayı istediklerini söyledi. 

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu; “Şehirler de artık adeta bir ülke gibi. Artık şehirlerin yarıştığı bir dünya 
düzenindeyiz. Bu anlamda da Tokat’ın hem Türkiye’de hem de dünyada inanıyorum ki çok önemli bir yeri var. 
Bundan sonra da şehrimizin önemli bir yeri her zaman olacak. Tokat’ta ortak aklı çalıştırdığımızda en başa hep 
tarımı, hayvancılığı yazıyoruz. Tarım ve hayvancılığa dayalı sanayiden hep bahsediyoruz. İnanıyorum ki Tokat’ın da 
en başta gelen önemli hedeflerinden birisi de tarımda şehrimizi daha iyiye taşımak. Bunun için hedefler koymak 
gerekir. Bizim de ilk etapta hedefimiz Türkiye’de tarımda sayılı illerden biri olmak. Ben inanıyorum ki Tokat 
sebzesiyle, meyvesiyle, hayvancılığıyla Türkiye’de kendinden söz ettiren bir il olacak. Ardından hedefimizi daha 
global düşünerek büyüteceğiz. Tokat’ın tarımsal potansiyelinin dünyada kendinden söz ettirmesi için çalışacağız.  Bu 
noktada birkaç yıldır üzerinde durduğumuz ve çok önemli gördüğüm projeyi de burada sizlerle paylaşmak 
istiyorum. Uluslararası yaş sebze meyve köyü projesini hep birlikte yapacağımıza canı gönülden inanıyorum. 
Böylece hem ürünlerimizin dışa açıldığı hem çiftçimizin bu anlamda eğitimden geçtiği ve ürünlerde de kaliteyi 
yakaladığımız bir anlayışla Tokat’a tarımda bir ivme kazandıracağız” diye konuştu. 
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TOBB'DAN MECLİS ÜYELERİNE BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 

Sivas Ticaret Borsası Meclis üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 20-22 Eylül 2019 
tarihlerinde düzenlene "Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri“ne katıldı. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, meclis üyelerini bilgilendirmek amacıyla 3 gün süren seminer 
düzenlendi. TOBB tarafından 20-22 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Meclis Üyeleri Bilgilendirme 
Semineri'ne Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Hilmi Gül, Yönetim Kurulu Üyeleri Tahsin Gülbahar, Haluk Yağcı ve Ahmet Tarık Günhan, Borsa Meclis 
Üyeleri Nuri Bayazıt, Sami Aygül, Engin Ekşioğlu, Timuçin Özyalçın ve Turan Rıfat Özkan katıldı. 

TOBB Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz'ün açılış konuşmasıyla başlayan ve 3 gün süren seminer programında, Meclis 
Üyelerine TOBB'un kurumsal yapısı, küresel gelişmeler ve Türkiye, Protokol Kuralları, Finansal Yönetim, TOBB 
İştiraki GS1, TOBB Tahkimi ve Arabuluculuk, E-Ticaret, Etkili Yönetim Becerileri, TOBB ETÜ ve MEYBEM gibi 
başlıklarda sunumlar yapıldı. 

Seminer programının gerçekleştirilmesinde TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve emeği geçenlere teşekkür eden 
Başkan Hastaoğlu, borsa olarak eğitim faaliyetlerine büyük önem verdiklerini belirtti. 

 


