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“Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, 
düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.” 
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Saygıdeğer Üyelerimiz, 

Sivas Ticaret Borsası kuruluşundan bu yana 

ilimizin ve bölgenin ekonomik ve sosyal 

kalkınmasında aktif rol üstlenen bir 

kurumdur. 1992 yılında kurulan ve 27 yıllık 

hizmet geçmişine sahip olan Sivas Ticaret 

Borsamız, Sivas ilinin ve borsa üyelerinin 

gelişimine katkı sağlamayı birincil amaç 

edinmiştir. Bu kapsamda tarımsal ve 

hayvansal ürünlerin ticaret ve üretiminin 

kalitesini ve miktarını artırmak,  

bu sayede ilimizin ve bölgemizin ekonomik ve 

sosyal gelişimine katkıda bulunmak en 

önemli amacımız ve vazifemizdir. 

Sivas Ticaret Borsası Sivas’ın bugünü ve 

geleceği hakkında etkin, verimli ve yapıcı 

kararlar alarak projeler üretmekteyiz. Sivas 

Valimiz Salih Ayhan ve TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun destekleri, DAP, Sivas İl Özel 

İdaresi, Sivas Belediyesi ve Borsamız ortak işbirliği ile  Hayvan Pazarı ve Ot Borsası’nın temeli atılmıştır.  

Hayvan Pazarının hayata geçirilmesinin ardından bölgeye Kaba Yem Ot Borsası, Lisanslı Depoculuk ve 

Buğday Pazarı kurulması için çalışmalara başlanacaktır. 

Bu yıl Sivas’ta tarım ve hayvancılığın daha iyi seviyelere gelmesi, tarımla uğraşan çiftçilerimizin, tarım 

ve hayvancılık sektöründeki gelişmeleri makine ve teçhizatları yakından takip etmeleri amacıyla Sivas 

Kongresi'nin 100'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında 6'ıncısını düzenlediğimiz 'AGRO Sivas 2019 

Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nı gerçekleştirdik. Tarımın her sektöründen katılımın sağlandığı 

fuarda yeni gelişmeleri üreticimize sunarak teknoloji üretenler ile kullananlar arasında bir köprü görevi 

üstlendik. 

Çalışmalarımızda, desteklerini her zaman hissettiğimiz çok değerli Üyelerimize, borsamızın bugünlere 

gelmesinde emeği geçen tüm Meclis Üyelerimize, Yönetim Kurulu Üyelerimize, Personelimize teşekkür 

eder, minnet ve şükranlarımı sunarım. 

 

Abdulkadir HASTAOĞLU 

Sivas Ticaret Borsası  

Yönetim Kurulu Başkanı 
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BORSA YÖNETİMİ BASIN MENSUPLARI İLE KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİ 

 

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, çalışan Gazeteciler 

Günü dolayısıyla Sivas'ta görev yapan basın mensupları ile kahvaltı programında bir araya geldi. 

 

Sivas Ticaret Borsası Meclis Başkanı İhsan Aksoy, Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve 

Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Selçuklu Sosyal Tesislerinde Sivas'ta görev yapan Basın Mensupları 

ile düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. 

 

Programı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü münasebetiyle yaptıklarını belirten Başkan Hastaoğlu, basın 

mensupları ile bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu belirtti, Davete katılımlarından dolayı 

teşekkürlerini iletti. Program sonunda basın mensupları ile toplu bir hatıra fotoğrafı çektirildi. 
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IPARD PROJE HAZIRLAMA İŞBİRLİĞİ VE EĞİTİM PROTOKOLÜ' İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ 

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında 'IPARD Proje 

Hazırlama İşbirliği ve Eğitim Protokolü' imza töreni düzenlendi. Törene, Bakan Bekir Pakdemirli, TOBB 

Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ile çok sayıda borsa ve 

oda başkanı katıldı.  

İmza töreni sonrasında Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Bakan Pakdemirli’den 

Kenevir üretimi yapılacak olan iller arasına Sivas’ında alınmasını talep etti. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı ile 

yapacakları "Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi" sayesinde, oda ve borsa çalışanlarını Avrupa Birliği 

Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) proje yazımı konusunda 

yetiştireceklerini belirterek, " Biz TOBB olarak, IPARD desteklerinden faydalanan 42 ildeki 77 ticaret 

borsamız ve ticaret borsası bulunmayan illerdeki 8 ticaret odamızla birlikte yani toplam 85 oda ve 

borsamızla üyelerimizin bu desteklerden daha çok faydalanması için taşın altına elimizi koyuyoruz. 

TOBB olarak IPARD Programı'nın üyelerimiz tarafından en yaygın şekilde kullanılmasını çok 

önemsiyoruz." dedi. 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı konuşmasında, Avrupa Birliği Kırsal 

Kalkınma(IPARD) hibelerinin, Avrupa Birliği sürecinin etkili ve önemli bir ayağını oluşturduğunu 

belirterek, şunları söyledi;  "Temel olarak yatırımcıya önemli bir kolaylık ve alternatif sağlayacak bu 

protokol, IPARD kapsamında ki projelerin artık ücretsiz hazırlanabileceği anlamına geliyor. Bugün 

imzalayacağımız bu protokol sayesinde yatırımcılar IPARD'ın uygulandığı 42 ilimizde TOBB 

bünyesindeki borsalar üzerinden projelerini ücretsiz hazırlatabileceklerdir" diye konuştu. 

Proje hazırlama sürecinde oda ve borsalar tarafından hiçbir ücret talep edilemeyeceğini hatırlatan 

Pakdemirli, şöyle konuştu: "Proje kabul edilince katılımcılar TKDK'dan alacakları danışmanlık desteğini 

projeyi hazırlayan oda ve borsaya ödeyeceklerdir. Eğer projesi TKDK'nın değerlendirme sürecinde 

destek kapsamına giremezse hiçbir ücret ödemeyecektir. TKDK böylelikle proje hazırlama konusunda 

oda ve borsalara eğitim verecek proje hazırlama kapasitelerini güçlendirecektir. TOBB ile 

imzalayacağımız bu protokol ile IPARD kapsamında STK ile işbirliğini daha da genişletiyoruz. TOBB 

protokolü IPARD'ın tüm sektörlerde ki yatırımlarını kapsayacaktır. Ayrıca IPARD kapsamında 

desteklenen bu projeler üretime geçtikten sonra ürünlerinin pazarlanması ve ihraç edilmesi için 

TOBB'un desteği ve katkısını da alacaklardır." dedi. 

Konuşmanın ardından Bakan Pakdemirli ile Başkan Hisarcıklıoğlu arasında 'IPARD Proje Hazırlama 

İşbirliği ve Eğitim Protokolü' imzalandı.  
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BAKAN PAKDEMİRLİ’DEN SİVAS’A KENEVİR EKİM MÜJDESİ 

TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu'nun ev 

sahipliğindeki Türkiye Ekonomi 

Şurası; Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı 

Yardımcısı Fuat Oktay; Aile, Çalışma 

ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 

Zümrüt Selçuk, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat 

Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya 

Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mustafa Varank, Tarım ve Orman 

Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret 

Bakanı Ruhsar Pekcan, Sivas Ticaret 

Borsası Başkanı Abdulkadir 

Hastaoğlu, Meclis Başkanı İhsan 

Aksoy, Genel Sekreter Sema Görcün, 

Oda ve Borsa Başkanları, Meclis 

Başkanları, OSB Başkanları ile çok 

sayıda iş insanının katılımıyla TOBB 

İkiz Kuleler Konferans Salonu’nda 

gerçekleştirildi.  Şura’da iş 

dünyasının temsilcileri sorun ve 

çözüm önerilerini birinci ağızdan 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 

Bakanlar ile paylaşma imkânı buldu. 

Sivas Ticaret Borsası Başkanı 

Abdulkadir Hastaoğlu 

gerçekleştirilen toplantıda Tarım ve 

Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den 

Kenevir ekimi yapılacak olan iller 

arasına Sivas’ında alınmasını talep 

etti. Tarım ve Orman Bakanı 

Pakdemirli ise;“Siz başvurunuzu 

yapın Sivas’ın kenevir üretimi 

yapılacak olan iller arasına alınması için gerekli yasal düzenlemeyi yapacağımın sözünü veriyorum” 

dedi. 

En kısa zamanda gerekli başvurunun yapılacağını belirten Başkan Hastaoğlu; “Sivas, yüzölçümü olarak 

Türkiye’nin ikinci büyük ili. Coğrafi konumu itibariyle ise doğu ve batıyı, kuzey ve güneyi birbirine 

bağlayan önemli bir tarım şehridir. Sivas’ın bu iller arasına dâhil edilmesiylebirlikte Sertifikalı kenevir 

tohumu üretimi ve kenevir bitkisinin işlenmesiyle birlikte endüstriyel ürünler anlamında önemli bir 

merkez haline gelecektir. Sayın Bakanımıza Sivas’a verdiği müjdeli haber ve destekten dolayı teşekkür 

ediyorum” dedi. 
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TÜRKİYE EKONOMİ ŞURASI, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN KATILIMIYLA 

TOBB’DA YAPILDI 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan ve bazı bakanların katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen TOBB Türkiye Ekonomi 

Şurası'nın açılışında yaptığı konuşmada, cesur ve ezber bozan yeni yatırım hamlesinin Türkiye'yi 

küresel rekabette öne çıkaracağını belirtti. Hisarcıklıoğlu, "Bu tekerlek, bu tümsekte kalmayacak. 

Allah'ın izniyle yola devam edeceğiz. El birliğiyle Türkiye'yi yeniden tempolu büyüme sürecine 

kavuşturacağız." dedi. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğindeki Türkiye Ekonomi Şurası; Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 

Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat 

Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman 

Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Oda ve Borsa Başkanları, Meclis Başkanları, 

OSB Başkanları ile çok sayıda iş insanının katılımıyla TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu’nda 

gerçekleştirildi.  Şura’da iş dünyasının temsilcileri sorun ve çözüm önerilerini birinci ağızdan 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanlar ile paylaşma imkânı buldu. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasında, 2003 yılında başlayan Ekonomi Şuralarında, hep 

yanlarında oldukları ve iş dünyasına destek verdikleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 

teşekkür etti. 

2017’de iş dünyasının istihdamda ve yatırımda rekorlar kırdığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, aynısını 

2019’da da yapmaya hazır olduklarının altını çizdi. Erdoğan’dan özel sektörü desteğinin devamını 

isteyen Hisarcıklıoğlu, “Şu an bu salonda, 81 il ve 160 ilçeden, bölgelerinin kanaat önderleri olan, Oda ve 

Borsa Başkanlarımız bulunuyor. Onlar Temmuz’dan beri yoğun bir mesai harcadılar. İllerin ve ilçelerin 

sorunlarını çıkardılar, öneriler hazırladılar. Böylece tüm ülkede, yerelde hangi ekonomik sıkıntılar 

yaşanıyorsa, hepsini tespit ettiler. Emekleri için teşekkür ediyorum. Biz şimdi tüm bunları, il bazında ve 

ayrıca bakanlıklara göre tasnif ediyoruz. Şura’dan sonra tamamını size ve her birini ilgili kamu 

kurumlarına ileteceğiz” dedi. 

İş dünyası için en büyük teşvikin devletini yanında görmek olduğunu bildiren TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, “Sizin liderliğinizde, gündeme getirdiğimiz her konunda, geçmişte olduğu gibi, çözüm 

sağlayacağınıza inanıyoruz. İşte bununla ilgili pek çok örneği, şu geçtiğimiz birkaç ayda yaşadık. 
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Kısa çalışma ödeneği ve asgari ücret desteği artışıyla, firmalarımızın üstündeki yükleri azalttınız. 

 

 

İç Piyasaya destek için, 4 sektörde KDV ve ÖTV indirimi yaptınız. Bankaların yüksek faiz uygulaması 

yüzünden, büyük sıkıntı yaşadığımız, krediye erişimde, aylık %1,54 faizle, Kobilere kredi imkânı 

sundunuz. Mera fonu gibi ciddi bir yükün kaldırılmasını sağladınız. Kamu müteahhitlerine tasfiye ve 

devir hakkı tanıdınız. Uzun yıllardır beklediğimiz, ticari hayata büyük kolaylık getirecek, devlet destekli 

ticari alacak sigortasını başlattınız. Meslek liselerinde 81 ilde kamu-özel sektör işbirliğini tabanda 

sağlayacak projeyi de hayata geçiriyorsunuz, Yine bu vesileyle, aramızda bulunan sayın Bakanlarımıza 

tüm bu icraatlar için teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

Dünya Bankası’nın Doing Business raporuna göre Türkiye’nin, 2018’de en çok reform yapan ilk 10 ülke 

arasında yer aldığını belirten Hisarcıklıoğlu, ülke olarak iş ve yatırım ortamında 17 basamak birden 

sıçrayarak, 60. sıradan 43. sıraya ilerlediğini ve tarihindeki en üst sıraya yükseldiğini dile getirdi 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde, Hükümetin istihdamı, ticareti ve sanayiyi destekleyen adımları 

ile her kesime dokunan müjdelerinin, iş dünyasının moralini ve şevkini artırdığını ifade eden 

Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: 

81 il’den tüccar ve sanayicilerle bir araya geldik. Burada şunu gördük, KOBİ’lerin en büyük sıkıntısı 

nakit açığı. Finansmana erişimde büyük sıkıntı var. Yüksek kredi faizleri, bir türlü reel sektörümüzün 

yakasını bırakmıyor. Yaptığımız işin bereketi kalmıyor. Ne yatırım yapabiliyor, ne de iş hacmimizi 

artırabiliyoruz. İşte bu ortamda, yüksek faize karşı sizin gösterdiğiniz hassasiyet ve mücadele, bizlere 

güç ve moral veriyor. Bizler de, Sizin, bu konudaki çağrınıza, ilk ve en somut katkıyı verdik. TOBB, 

Odalar ve Borsalar, tüm kaynaklarını bir araya getirdi dedi. 
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SİVAS’IN KENEVİR ÜRETİLEN İLLER ARASINA ALINMASI İÇİN BAŞVURU YAPILDI 

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sivas’ın Kenevir üretimi 

yapılan iller arasına alınması için girişimlere başladı. 

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu Ocak ayı içerisinde Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Ekonomi Şurası’nda Tarım ve Orman Bakanı Bekir 

Pakdemirli’den Kenevir ekimi yapılacak olan iller arasına Sivas’ında alınmasını talep etmişti. Tarım ve 

Orman Bakanı Pakdemirli ise;“Siz başvurunuzu yapın Sivas’ın kenevir üretimi yapılacak olan iller 

arasına alınması için gerekli yasal düzenlemeyi yapacağımın sözünü veriyorum” demişti. 

Başkan Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas’ın Kenevir ekimi yapılacak olan iller arasına alınması için gerekli 

olan müracaat dilekçesini Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Ahmet 

DALLI’ya teslim ederek Sivas adına başvuruyu yaptı. 

Başkan Hastaoğlu yaptığı açıklamada;“Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından 2016 yılında 

yayınlanan Kenevir yetiştiriciliğini düzenleyen yönetmelik kapsamında yetiştiricilik yapılmasına izin 

verilen 19 il arasında Sivas bulunmamaktadır. İlimiz gerek ekolojisi gerekse de toprak bakımından  

Kenevir yetiştiriciliği için son derece uygun bir ildir. Bu sebeple Tarım ve Orman Bakanımız Bekir 

Pakdemirli’den sözünü almış olduğumuz ve Kenevir üretimi yapılan illere arasına alınabilmemiz için 

bizden istenen başvuru dilekçemizi Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcımıza teslim ettik. Sayın 

Cumhurbaşkanımıza ve Bakanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi. 
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BORSA ÜYELERİNE BİLGİLENDİRME YAPILDI 

2019 yılı Şubat ayı itibariyle yeni tescil programı olan Ticaret Borsaları Otomasyon Sistemi (TİBOS) 

Sivas Ticaret Borsası tarafından uygulanmaya başlandı. Borsa üyelerinin tescil işlemlerinde mağduriyet 

yaşamamaları için borsa üyelerine bilgilendirme yapıldı. 

2006 yılından beri kullanılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Net Borsa Tescil Modülü 

Programının, 2019 yılı Şubat ayı ile birlikte sonlandırıldığını, TOBB dijital dönüşüm projesi 

çerçevesinde, Türkiye’deki 113 borsanın teknolojik alt yapısını, günümüz teknolojisine uygun hale 

gelmesini amaçlayan projenin, yeni sistemi olan Ticaret Borsaları Otomasyon Sistemi (TİBOS)’a 

Türkiye’deki tüm borsalar geçmiştir. 

Yeni tescil yazılımı (TİBOS) çerçevesinde, özellikle teminatsız ve stoksuz çıkış yapılmayacağı gibi alt 

yapının Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Hayvan Bilgi  Sistemi, Mernis, 

Mersis/Esbis, SGK, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve Ticaret Bakanlığı gibi kurumlarla 

uyumlu çalışmaktadır. Özellikle teminatlı çalışmayı zorunlu kılan sistemde; fatura tescilinde, stok 

girilmediği takdirde sistem üzerinden tescil yapılamamaktadır. Bundan dolayı değerli üyelerimizin 

stoklarını bildirmeleri, müstahsillerden doğan stopaj vergisinin, Maliye tarafından tahsil edilerek, 

dekont beyanını Ticaret Borsasına ibraz etmeleri gerekmektedir. Stopaj vergisini yatırmayan üyelerin 

mevcutta bulunan açık senetleri önemini yitirdiğinden dolayı stopaj vergisini kapsayacak miktardaki 

banka teminatı ile tescillerini yaptırabileceklerdir’ denildi. 
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SİVAS HEYETİ ERZİNCAN VE ERZURUM’DAKİ CANLI HAYVAN PAZARLARINI İNCELEDİ 

Sivas Valiliği, Sivas İl Özel İdaresi ve Sivas Ticaret Borsası, Sivas´ın modern bir hayvan pazarına 

kavuşması noktasında çalışmalara hız verdi.  

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Sivas 

Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ve İl Özel İdaresi Proje Ekibinden oluşan 15 kişilik heyet, Sivas’a 

yapılması planlanan Canlı hayvan pazarı için Erzincan ve Erzurum’da yapılmış ve yapımı devam eden 

Hayvan Pazarlarına inceleme ziyaretinde bulundu. 

Heyet ilk olarak Erzincan Belediyesi tarafından 65 bin metrekarelik alan üzerinde yapımı devam eden 

Et Entegre Tesisi ve Hayvan Pazarını ziyaret ederek, Sivas´a kazandırılacak olan modern hayvan 

pazarının nasıl olması gerektiği hususunda Erzincan Belediyesi Başkan Yardımcısı Halit Mutlu, Erzincan 

Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin ve Erzincan Ticaret Borsası Başkanı Nadir Akar’dan bilgi aldı.  
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Heyet daha sonra Erzurum Merkez Aziziye İlçesinde Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 

tarafından 70 bin metre kare alan üzerine yapılan ve 12 milyon liraya mal olan canlı hayvan pazarını 

gezerek Başkan Emrullah Akpınar’dan bilgi aldı. 

Heyet son olarak Erzurum 

Büyükşehir Belediyesi tarafından 

yapımına devam edilen ve 52 bin 

m2 kapalı alandan oluşan, 2050 

büyükbaş, 2190 küçükbaş, 200 kişi 

oturma kapasiteli müzayede alanı, 

veteriner ve kantar alanları, 

bodrum katta otomatik gübre 

sıyırma sistemleri ve bunlara ait 

sosyal donatı alanlarından oluşan 

Canlı Hayvan Borsası inşaatını 

gezerek yetkililerden bilgi aldı. 
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İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ 2019 TOBB’DA TANITILDI 

İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Toplantısı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 

Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sivas 

Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’nun katılımıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun evsahipliğinde yapıldı. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, istihdam seferberliği 

başlatılması konusuna Bakan Selçuk ve Bakan Albayrak ile bir araya gelip çalıştıklarını ifade ederek, iki 

bakanın olumlu yaklaşımlarıyla teşviklerin tasarlandığını söyledi.  

Kanun tasarısının torba kanuna eklendiğini ve hızla Meclis'ten geçerek Resmi Gazete'de yayımlandığını 

anımsatan Hisarcıklıoğlu, " Türk iş dünyası için böyle bir hızlı hareket eden bakanlarımıza huzurunuzda 

teşekkür ediyorum. İşte burada sizlerle birlikte 2019 İstihdam Seferberliğini başlatıyoruz. 

Cumhurbaşkanımızın istihdam seferberliği çağrısına yönelik ilk adımı atıyor, kampanyayı başlatıyoruz. 

Sloganımız ‘Burası Türkiye Burada İş Var’. TOBB, sektör meclislerimiz ve odalar-borsalar olarak bu 

kampanyayı 81 ilde ve 160 ilçede en yaygın şekilde tanıtacak ve en geniş katılımın sağlanması için 

çalışacağız. Buradan tüm iş dünyamıza ve işverenlere de çağrıda bulunuyorum, Türkiye'nin gücüne ve 

geleceğine güvenin. İstihdam kampanyasına katılın, bu tarihi desteklerden faydalanın. En az bir işsiz 

vatandaşımızı işe alarak hem işinizi geliştirin hem ekonominin büyümesine katkınız olsun, hem de 

Türkiye geleceğine yatırım yaparak kazanan siz olun" dedi.  

Hisarcıklıoğlu, “Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik. Kaybetmeyeceğiz. Bereketli ve 

umut dolu bir güne merhaba demek için, Burada iş var, Burada aş var, Burada gelecek var diyoruz” 

şeklinde konuştu. 
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da  konuşmasında, ülke ekonomisinin 

son 16 yılda hızlı bir büyüme eğilimi gösterdiğini ancak bunun geçen beş yılında ciddi risklere maruz 

kaldığını belirtti. 

Gezi olayları, terör saldırıları, 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi birçok badirenin güçlenerek geride 

bırakıldığına işaret eden Selçuk, 2018 yaz aylarından itibaren, dolar üzerinden kurulan ekonomik 

spekülasyonların da başarıyla yönetilerek bertaraf edildiğini söyledi. 

Selçuk, Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alması için kalkınmaya dair projelerin ve 

hamlelerin hız kesmeden sürdürüleceğini ifade etti. 

Türkiye'nin 16 yılda 3,5 kat büyüdüğünü anlatan Selçuk, bu süreçte uygulamaya konulan reformlarla, 

"İş Yapma Kolaylığı" bakımından, Türkiye'nin dünyada 43. sıraya kadar yükseldiğini aktardı. 

Bakan Selçuk, "2002'de 727 bin olan sigortalı çalıştıran iş yeri sayımız 1,9 milyona, aktif sigortalı 

sayımız 12 milyondan 22,3 milyona yükseldi. Aynı dönemde, aktif iş gücü programlarımızdan 

yararlanıcı sayısı ise yaklaşık 3,1 milyona ulaştı." diye konuştu. 

Birinci 100 günlük icraatlarının başarıyla bitirildiğini, ikinci 100 günlük icraatların süratle 

tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayan Selçuk, bu kapsamda kolay işverenlik uygulamasının 

genişletilmesi, aktif iş gücü programlarının yaygınlaştırılması ve yabancı çalışma iznine yurt dışından 

başvurunun kolaylaştırılması gibi hizmetlerin hayata geçirildiğini söyledi. 

Selçuk, "Bugün burada bir müjde daha vermek isterim. 100 Günlük Eylem Planı'nda olan, 'teşvikten 

kazancım ne kadar' uygulamasıyla da işverenlerimiz sunduğumuz teşvik ve desteklerden ne kadar 

fayda sağlayacaklarının bilgisine ulaşacaklar inşallah." ifadesini kullandı. 

Bakan Selçuk, "Bugün burada, bu güzel atmosferde, yeni teşvikimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. 

İşverenlerimizin nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve 

vergilerin yanı sıra ücreti de devlet olarak biz karşılayacağız. İzleyen 9 ayda da prim ve vergileri 

ödemeye devam edeceğiz." dedi. 
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MEB VE TOBB 81 İLDE 81 MESLEK LİSESİNDE İŞBİRLİĞİ YAPACAK 

Mesleki eğitim ile reel sektörü, birbirine entegre edecek proje için adım atıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ile 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında Mesleki 

Eğitim İşbirliği Protokolü TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Milli Eğitim Bakanı 

Ziya Selçuk, Sivas Ticaret Borsası (STB) Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, STB Başkan Yardımcısı Hilmi 

Gül, Milli Eğitim Sivas İl Şube Müdürü Malik Erdoğan, Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü 

Salih Delice’nin  katılımıyla düzenlenen törende imzalandı.  

Hisarcıklıoğlu protokolü, ‘hem eğitim sistemi hem de iş dünyamız için tarihi bir gün’ olarak 

değerlendirirken, “Yıllardır dile getirdiğimiz ama bir türlü hayat geçiremediğimiz bir adım atıyoruz. 

Mesleki eğitim ile reel sektörü, birbirine entegre ediyoruz” dedi. 

Yıllardır firmaların çalıştıracak nitelikli eleman bulamadığından şikayet ettiklerini belirten TOBB 

Başkanı şunları söyledi: “Memleketin her yerinde kahvehanelerde gençler işsiz bir şekilde oturuyor. 

Niye, çünkü okullarda verdiğimiz eğitim, dışarda işe yaramıyor. Dışarda talep gören nitelikler, okullarda 

öğretilmiyor. Bu asimetrik yapıyı değiştirmek zorundaydık. Yurtdışına baktık. Avrupa’da genç işsizliğin 

en düşük olduğu ülke, yüzde 6 ile Almanya. Niye, çünkü mesleki eğitim ile reel sektörü, Odalar 

vasıtasıyla birbirine entegre etmişler. Genç nüfusumuz var diye övünüyoruz. Ama aslında bu 

potansiyelimizi kullanamıyoruz. Mesleksiz olduğu için birçok gencimiz işsiz kalıyor. Bu aslında gelecek 

açısından da büyük bir risk. İşte Türk iş dünyası, Odalarımız ve Borsalarımız vasıtasıyla elini taşın  
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altına koyuyor. Milli Eğitim Bakanımızın cesur ve kararlı politikası sayesinde Türkiye’de bir ilk başlıyor. 

Piyasada talep gören niteliklere göre hazırlanan, yeni ve dinamik bir mesleki eğitim modeline 

geçiyoruz. Bu kapsamda 81 İl’de 81 meslek lisesi, protokol kapsamına alınıyor. Odalarımız ve 

Borsalarımız vasıtasıyla buralardaki mesleki eğitimin dinamik, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda 

tasarlanmasını sağlayacağız. Bu okullarda atölyeler ve laboratuvarlar kuracağız, mevcut olanları 

yenileyeceğiz. AR-GE ve Beceri Tasarım Atölyelerini faaliyete geçireceğiz. Eğitim içeriklerini TOBB ETÜ 

desteğiyle hazırlayacağız.” 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da "Ekonomimizin itici gücü olarak TOBB’un varlığı ve bu birlikle bizim 

işbirliğimiz son derece hayati bir önem taşıyor. Bu önemi ekonomi ve eğitim arasındaki ilişkiyle 

doğrudan doğruya ifade ediyoruz. Çünkü eğer ekonomide bir orta gelir tuzağından söz ediliyorsa bu 

aslında orta eğitim tuzağıdır. Yani eğitimimiz iyileşirse ekonomimiz iyileşecek mesajı bize verilir. Bu 

dönüşüm 

çerçevesinde 

mesleki ve 

teknik eğitimin 

ders çizelgeleri, 

öğretmen 

eğitimleri, 

buradaki iş ve 

işlemlerin 

yürütülmesi, 

üretim bazlı bir 

öğretime 

geçilmesi 

bunların hepsi 

mesleki 

eğitimde 

paradigmanın 

dönüştüğünü 

değiştiğini 

değişeceğini 

gösteriyor. Bu 

bizim MEB bünyesinde aldığımız kararlarla değil, oda temsilciliklerimizin gayretleriyle milli eğitim 

müdürlüklerimizin okul müdürlerimizin gayretleri belli bir noktaya taşınacak bir husustur. Bundan 

dolayı da bu gayretleri esirgemeden muhakkak suretle bu desteklerimizi ortaya koymak zorundayız" 

ifadelerini kullandı.  
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SİVAS TİCARET BORSASI, AKREDİTASYON SERTİFİKASINI TÖRENLE ALDI 

Sivas Ticaret Borsası (STB), 2014 yılında başladığı akreditasyon çalışmalarını ikinci defa başarıyla 

tamamlarken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen tören ile sertifikasını aldı.  

Sivas Ticaret Borsası’nın akreditasyon sertifikasını, Başkan Abdulkadir Hastaoğlu, TOBB Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu’nun elinden aldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen 

Akreditasyon Sertifika Töreni’ne, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı.  

2014 yılında akreditasyon çalışmalarına başlayan ve 2016 yılında 5 yıldızlı hizmet sunan borsalar 

arasına dâhil olan Sivas Ticaret Borsası, 2018 yılı sonunda yapılan denetimlerden de yüzünün akı ile 

çıkarak, ‘Akredite Borsa’ unvanını sürdürdü. Oda ve borsaların Avrupa standartlarında 5 yıldızlı  hizmet 

vermelerine imkan sağlayan akredite sistemine dahil olan ve akredite borsa uygulaması çerçevesinde 

Sivas Ticaret Borsası’nda hizmet kalitesini Avrupa standartlarına çıkarmayı amaçlayan çalışmalar 

yapılmıştı.  

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, 5 yıldızlı hizmetin anahtarı olan akredite borsa 

unvanını sürdürdüklerini belirterek, bu süreçte emeği olan herkese teşekkür etti. Başkanı Abdulkadir 

Hastaoğlu, “2016 yılında akredite oda unvanını elde eden odamız, geçtiğimiz yılsonunda yapılan 

denetimlerin ardından başarısını devam ettirerek, ikinci defa bu sertifikayı almaya hak kazandı. Bu 

belgeyi Sivas’ımıza ve borsamıza kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese 

teşekkür ediyorum” dedi.  
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB'un oda ve borsa 

sistemini tüm dünyaya ihraç edecek konuma geldiklerini belirterek, “Akredite oda ve borsalarımız, 28 

ülkenin odaları ile beraber proje yürütüyorlar. Hatta yaptıkları projelerle, tüm dünyadaki oda 

borsaların katıldığı yarışmalarda ödül alıyorlar. Odalar ve borsalar girişimcimize en iyi şekilde hizmet 

üreten ve sunan merkezler haline geldi. Reel sektöre kanaat önderi oldu” diye konuştu.  

Başkan Hisarcıklıoğlu, geçen sene 115 oda ve borsada akreditasyon denetimleri yapıldığını, bunlardan 

103'ünün belgelerini yenileyebildiğini bildirdi. Hisarcıklıoğlu, "Belgeyi aldık, iş bitti yok. Onlar da 

kendilerini yeniliyorlar." dedi. 

Ticaret Bakanı Pekcan, 21. yüzyılın küresel ekonomisinde akreditasyonun öneminin farkında 

olduklarını dile getirerek, "Akreditasyon güven demek, kalite demek, kalite ise marka demek. 

Günümüzde güven veren, kaliteli olan, markalaşan rekabette her zaman öne çıkıyor. Artık ülkeler, 

şehirler markalaşıyor." ifadesini kullandı.  

Konuşmaların ardından sertifika törenine geçildi. Sivas Ticaret Borsası’nın sertifikasını; Sivas Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Hilmi Gül, Tahsin 

Gülbahar, Tarık Günhan, Haluk Yağcı, Meclis Üyesi Engin Ekşioğlu, Sami Aygül, Genel Sekreter Sema 

Görcün ile Akreditasyon Sorumlusu Ahmet Kaçmaz, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun elinden 

aldılar. Sivas Ticaret Borsası heyetine TOBB Akreditasyon Kurulu Başkanı Faik Yavuz da eşlik etti. 
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BORSA PERSONELİ TEŞEKKÜR BELGESİ İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ 

Sivas Ticaret Borsası,  Akreditasyon belge yenileme denetimini başarıyla geçen borsa personelini 

teşekkür belgesi ile ödüllendirdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği´nin (TOBB), 2001 yılında İngiltere 

Odalar Birliği ile birlikte yürütmeye başladığı Oda-Borsa Akreditasyon Sistemi´ne 2016 yılında dahil 

olan ve Şubat ayının son haftası TOBB’da düzenlenen törende B sınıfı akreditasyon belgesini 

yenileyerek tekrar alan Sivas Ticaret Borsası, tüm personelini Mart Ayı Meclis Toplantısı’nda başarı 

belgesiyle ödüllendirdi. 

Sivas Ticaret Borsası tarafından borsa personelinin Akreditasyon çalışmaları ve kurum hizmetlerinin 

yerine getirilmesinde göstermekte oldukları üstün performans ve özverili çalışmalardan dolayı 

ödüllendirilmesi için yapılan tören ile teşekkür belgeleri Meclis Başkanı İhsan Aksoy ve Yönetim Kurulu 

Başkanı Adulkadir Hastaoğlu tarafından borsa personeline takdim edildi. 

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu yaptığı konuşmada; “2016 yılında akredite borsa 

unvanını elde eden borsamız, geçtiğimiz yılsonunda yapılan denetimlerin ardından başarısını devam 

ettirmiştir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’nın katılımı ile 

gerçekleştirilen törende ben ve Akreditasyon Kurulu Üyelerimiz B sınıfı akreditasyon sertifikamızı 

Genel Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun elinden aldık. Bu belgeyi Sivas’ımıza ve borsamıza 

kazandıran Borsa Personelimize ve Akreditasyon Kurulu Üyelerimize özverili çalışmalarından dolayı 

teşekkür ediyorum” dedi. 
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TKDK’DAN TİCARET BORSASI’NA BİLGİLENDİRME ZİYARETİ 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Sivas İl Koordinatörü Muhammed Ali Genç, 

Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’nu makamında ziyaret ederek, 16 

Şubat 2018 tarihinden itibaren Beşinci Başvuru Çağrı İlanına çıktıklarını belirterek, 2014/2020 dönemi 

kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile 

ilgili bilgilendirdi. 

Destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımların uygulanacağı iller arasında Sivas’ın da 

olduğunu aktaran TKDK İl Koordinatörü Muhammed Ali Genç, “Bu illerimizin arasında Sivas’ta 

bulunuyor. Başvuru çağrı ilanı kapsamında Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar, 

Süt Üreten Tarımsal İşletmeler, Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler, Kanatlı Eti Üreten Tarımsal 

İşletmeler, Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler, Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve 

Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar, Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve 

Pazarlanması, Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin 

İşlenmesi ve Pazarlanması, Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile Meyve ve Sebze Ürünlerinin 

İşlenmesi ve Pazarlanması kapsamında başvurular kabul edilecektir” dedi.   
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Beşinci çağrı ilanı kapsamında hazırlanacak başvurularda, yatırım sürelerinin en fazla 18 ay olarak 

planlandığını aktaran Genç, “Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler, başvuru çağrı 

rehberinde yer almaktadır. 2014-2020 IPARD programının güncel hali Bakanlığımız www.tarim.gov.tr 

ve kurumumuz internet adreslerinden www. Tkdk.gov.tr adreslerinden temin edilebilir. Detaylı bilgileri 

ve başvuru kurallarını içeren başvuru çağrı rehberi kurumumuzun resmi internet adresinden temin 

edilebilmektedir” şeklinde konuştu.   

Ziyaretten Duyduğu memnuniyeti diye getiren Borsa Başkanı Yılmaz Başar ise “Avrupa Birliği (AB) hibe 

fonlarını kullandırmaya yönelik oluşturulan kurumların amacı, kalkınmayı sağlamaktır. Bundan dolayı 

da TKDK’dan Burdurlu üreticilerimiz büyük ölçüde yararlanmıştır ve yararlanmaya da devam 

etmektedir. Bu sayede kırsal alanda yaşayan nüfusun refah seviyesi de artarak, gelişmiş ülkelerdeki 

seviyeye yükselmektedir. Bundan dolayı da sizlere ve ekip arkadaşlarınıza yaptığınız çalışmalardan 

dolayı teşekkür ediyorum” dedi. 

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırım Başvuruları 08.04.2019 tarihi saat 09:00’dan 

itibaren ilimizde bulunan TKDK İl Koordinatörlüğünde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje 

Başvuru Sistemi 14.05.2019 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 

17.05.2019, saat 18:00’dir. Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırım 

Başvuruları 08.04.2019 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilimizde bulunan TKDK İl 

Koordinatörlüğünde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 21.05.2019 tarihi saat 

21:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 24.05.2019, saat 18:00’dir. Son teslim tarihinden 

sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

       Beşinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla 18 (on 

sekiz) ay olarak planlanmalıdır.  
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DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN 

 

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir 

kutlama mesajı yayımladı. 

Başkan Hastaoğlu mesajında, “Tarihte kadınlarımız vatanı ve milleti için kendisinden beklenmeyen 

birçok fedakârlık göstererek, bu aziz vatan için neler yapabileceğini ortaya koymuştur. Ülkemizin 

Kurtuluş mücadelesinde ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda Anadolu kadınının oynadığı rol 

hafızalarımızdan silinmemektedir. Nitekim büyük önder Atatürk, "Dünyada hiçbir milletin kadını, ‘ben 

Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi zafere götürmekte Anadolu kadını kadar himmet 

gösterdim' diyemez" sözleriyle Anadolu kadının milli mücadelede oynadığı can alıcı rolü özetlemiştir. 

Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli 

kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü yürekten kutlarım” ifadelerini kullandı. 
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BAŞKAN HASTAOĞLU, HAKİKAT GAZETESİNİN 70. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Vergi Komisyonu Başkanı ve Sivas Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Hakikat Gazetesinin 70. Yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama 

mesajı gönderdi. 

Başkan Hastaoğlu mesajında, “İleri demokrasilerin vazgeçilmez kurumlarından olan basın ve medya 

kuruluşları, toplumun gözü kulağı ve sesi olmakla kalmayıp; aynı zamanda devletle toplum arasında 

köprü görevi gören önemli birer sivil toplum örgütleridir. İlimizin güzide yerel gazetelerinden Hakikat 

Gazetesi 1 Mart 1949 tarihinde yayın hayatına başlamış ve bugün ise 70. yayın yılını tamamlayarak 

yayın hayatı boyunca başarılı, objektif yayın politikası ile hareket ederek o günden bu güne aralıksız 

olarak okurlarına ulaşmayı başarmıştır. Kurulduğu 1949 yılından bugüne kadar basın camiasında 

kendisine saygın bir yer edinen ve her geçen gün büyüyen Hakikat Gazetesi’nin 70. Kuruluş 

yıldönümünü kutlar; ilk günden bugüne kadar yapılan doğru ve ilkeli habercilikte emeği geçen Sivas 

Gazetecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyelerine, Yazı İşleri Müdürü Haydar 

Aldıkaçtı ve Hakikat Gazetesi çalışanları ile kuruluşundan bugüne kadar emeği geçenleri tebrik eder, 

nice başarılı yıllar dilerim” dedi. 
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SİVAS TİCARET BORSASI’NDAN İSTİHDAMA TAM DESTEK 

Sivas Ticaret 

Borsası Başkanı 

Abdulkadir 

Hastaoğlu, 

Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip 

Erdoğan'ın 

çağrısının 

ardından Türkiye 

Odalar ve 

Borsalar Birliği 

(TOBB) 

tarafından başlatılan "2019 İstihdam Seferberliği" programını desteklediklerini belirtti. 

Başkan Hastaoğlu, yazılı açıklamasında, Sivas Ticaret Borsası üyelerini istihdam seferberliği 

kapsamında uygulanan desteklerden yararlanmaya davet etti. 

"Ülkemizin ve ilimizin kalkınması, güçlü bir ekonomi için “Burası Türkiye Burada İş Var”, “Burası Sivas 

Burada İş Var” sloganıyla hayata geçirilen istihdam desteği çağrısını yürekten destekliyoruz." ifadesini 

kullanan Başkan Hastaoğlu, Sivas Ticaret Borsası bünyesinden kurulan Laboratuvar ve Depoculuk 

Anonim Şirketinde 4 kişi istihdam ederek Sivas’ta istihdama Borsa olarak destek sağladıklarını kaydetti.  

Destekler hakkında bilgi veren Başkan Hastaoğlu, “İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında iş 

dünyamıza, girişimcilerimize 8 farklı teşvik sunuluyor. Nisan ayı sonuna kadar sağlanacak her ilave 

istihdam için 3 ay boyunca ücret, sigorta primleri ve vergisi devlet tarafından karşılanacaktır. 2.021 TL 

ücret ve 1.113 TL sigorta ve vergiler olmak üzere 3.134 TL’yi devletimiz karşılamış olacak. İşveren 

cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak.  Devamındaki 9 ay boyunca da 

devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık 1.113 TL’yi devletimiz 

karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz.  İş alınacak 

kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak. Yine imalat sanayi ve bilişim 

sektöründe aylık 1.113 TL olan prim ve vergi teşviki 2.712 TL olarak verilecek.” diye konuştu.  

Başkan Hastaoğlu, Sivas’ta iş dünyasına bu teşvikten yararlanma çağrısı yaparak, bu teşviklere ilişkin 

tüm detaylara www.istihdamseferberligi.org adresinden ulaşabileceğini söyledi.  
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TARIM PLATFORMU MART AYI TOPLANTISI SİVAS VALİSİ SALİH AYHAN’IN BAŞKANLIĞINDA 

YAPILDI 

Sivas Tarım Platformu Mart Ayı toplantısı İl Müdürlüğümüz Toplantı Salonu'nda; Sivas Valisi Salih 

AYHAN başkanlığında, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Nebi KAYA, Vali 

Yardımcısı Yeliz YILDIZHAN Tarım ve Orman il Müdürü Seyit YILDIZ. Sivas Ticaret Borsası Başkanı 

Abdulkadir Hastaoğlu ve komisyon üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. 

Tarım ve Orman İl Müdürü ve Tarım Platformu Başkanı Seyit YILDIZ konuşmasında; "İl Müdürlüğü 

olarak ilimiz tarımı ile ilgili çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Bakanlık olarak yaklaşık 

180 milyonluk desteğin 160 milyonluk kısmını ödedik, kalan ödemeler de Mart ayı sonuna kadar 

gerçekleşecek. 

Aynı zamanda hayvan sağlığı konusunda aşılama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. 31 Mart 

2019 güncelleme için son tarih. Küpeleme faaliyetlerine de devam ediyoruz. Herhangi bir hastalık 

mihrakımız yok. DAP kapsamında hayvancılık desteklemeleri ahır ve ağıl yapımı, makine alımı, damızlık 

koç ve boğa alımıyla ilgili müracaatlar başlamış olup, 19 Nisana kadar devam edecektir. Müracaatlar İl 

Müdürlüğümüze yapılacaktır. 

%50 hibeli Bireysel sulama ve tarla içi hizmetleri geliştirme proje başvuruları 31 Mart tarihine kadar 

uzatıldı. 139 başvuru yapıldı, ay sonuna kadar 200'ü geçmesini bekliyoruz. Eğitim çalışmalarımız da 

devam etmektedir. 481 toplantı yapılmıştır, 7.548 çiftçimize eğitim verilmiştir. Tarımda başarılı 

olabilmemiz için çiftçimizi bilgiyle buluşturmamız gerekir. 
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İlimizin önemli tarımsal faaliyetlerinden patates yetiştiriciliği ile ilgili toplantımız 19.03.2019 Salı günü 

İl Müdürlüğümüz salonunda gerçekleştirilecektir. Yine 25-26 Mart 2019 tarihlerinde buğday ile ilgili 

çalıştay düzenliyoruz. Eğitim faaliyetlerimiz sürekli devam edecektir. 

Sayın Valimiz Salih AYHAN'ın tarıma verdiği önem bizleri heyecanlandırdı ve Ar-Ge birimini 

oluşturarak hemen ilimiz tarımsal potansiyelini ortaya çıkardık. Projelerimizi hazırladık ve yeni 

projeler hazırlamaya da devam ediyoruz. Platform üyelerimizden veya ilimizden de projesi olan veya 

proje fikri olan, ilimiz tarımıyla ilgili hayali olan herkesin fikirlerini alarak yeni projeler hazırlamak 

istiyoruz. Bu projelerimiz ile sürdürülebilir tarımı,  gıda güvenliğini sağlamayı, gelecek nesillere daha 

güçlü, üreten ve refah düzeyi yüksek bir ülke bırakmayı hedeflemekteyiz. 

Tarım sadece ekonomik bir sektör değil, Aynı zamanda, sosyal ve kültürel yönü olan, istihdam açısından 

da önemli bir sektördür. Ayrıca toplumların beslenme ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için sürekli 

geliştirilmesi gereken bir sektördür. Ekonomisinin tarıma dayalı olması nedeni ile Sivasımızı tarımsal 

anlamda hak ettiği yere getirmeliyiz. İlimizin kalkınması, tarım ve sanayinin ortaklaşa geliştirilmesi ile 

olacaktır. İl Müdürlüğü olarak, tarım platformu olarak bu konuda bizlere düşen her göreve hazırız." 

dedi. 

Sivas Valisi Salih AYHAN ise konuşmasında; "Tarım ve hayvancılık alanında söz sahibi olan, proje üreten 

ve bu işin cefasını çeken birimlerin bir arada olması sevindirici. Tarım en hassas konumuz, geniş bir 

coğrafyaya sahip olduğumuzdan meşakkatli bir kitlenin temsilcilerisiniz. Tüm paydaşların; Makul, ayağı 

yere basan, söylemi ve eylemi ile kurumsal bir bütünlük içerisinde Sivas'taki tarımsal potansiyeli 

artırması gerekiyor." dedi. 

Toplantıda ayrıca; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Sivas İl Koordinatörü Muhammed 

Ali GENÇ IPARD II. Çağrı hakkında bilgilendirmeler yaptı. Dr. Öğr. Grv. Hakan MURAT'ın 'Süt İşleme 

Tesisi Proje' sunumu yapmasının ardından Dr. Öğr. Grv. Önder GÜRSOY 'Hassas Tarım Alanlarında ve 

Coğrafi Bilgi Sistemleri Projesi' hakkında bilgilendirmelerde bulundu. 
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SİVAS’TA HAYVANCILIK GÜÇ KAZANACAK 

Vali Salih Ayhan, “Üreten Çiftçi, Gelişen Sivas” sloganıyla hayata geçirilecek olan Ot Borsası ve Hayvan 

Pazarı Projesi´nin uygulanabileceği Demir Çelik Fabrikası kavşağı karşısındaki arazide incelemelerde 

bulundu. 

Türkiye´nin önemli tarım ve hayvancılık potansiyeline sahip illeri arasında yer alan Sivas´ta tarım ve 

hayvancılık seferberliği kapsamında “Üreten Çiftçi, Gelişen Sivas” sloganıyla 15 proje hayata geçirilecek. 

Vali Salih Ayhan bu projelerden birisi olan Ot Borsası ve Hayvan Pazarı Projesi´nin uygulanabileceği 

Demir Çelik Fabrikası kavşağı karşısındaki arazide incelemelerde bulundu. 

Vali Ayhan´a incelemeleri esnasında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Tarım ve Orman 

İl Müdürü Seyit Yıldız, Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Ziraat Odası Başkanı Hacı 

Çetindağ ve İl Genel Meclisi Başkanı Sedat Özata eşlik etti. 

Projenin yapılacağı alan hakkında ilgililerden bilgi alan Vali Ayhan, “Ot Borsası ve Hayvan Pazarı ile  

Sivas´ta hayvancılık güç kazanacaktır. Üreten çiftçimize hayırlı olsun" diye konuştu. 

Sivas´ta “Üreten Çiftçi, Gelişen Sivas” tarım ve hayvancılık seferberliği kapsamında hayata geçirilmesi 

planlanan 15 proje şu şekilde: Koyun Yapağının Etkin Değerlendirilerek Ekonomiye Kazandırılması 

Projesi, Yatırım Yapılan Ahırlarımızın Kapasitesi Doluyor Projesi, Bal Kalitesinin İyileştirilmesi ve 

Sözleşmeli Arıcılık Projesi, Sözleşmeli Besicilik Projesi, Damızlık Koyun Projesi, Tozanlı Vadisi Organik 

Arıcılık Projesi, Kaba Yem Açığının Giderilmesi Projesi, Sebzeciliği Geliştirme Projesi, Yerli Tohumların 

Üretiminin Artırılması Projesi, Lavanta Üretiminin Artırılması Projesi, Üreten Hanım Eller Projesi, 

Güdümlü Sodes Projesi, Kaba Yem Ot Borsası, Hayvan Pazarı Projesi ve Süt Sığırcılığının Geliştirilmesi 

Projesi. 
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BORSA PERSONELİ ETKİLİ İLETİŞİM VE EXCEL EĞİTİMİ ALDI 

Sivas Ticaret Borsası personeli hizmet için eğitim programı kapsamında Etkili İletişim ve Excel Eğitimi 

aldı.   

Sivas Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ve çeşitli birimlerinde görev yapan 

personellerin katıldığı eğitim Borsa Akademik Danışmanı ve Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Dr. Öğretim Üyesi Şebnem Özdemir tarafından verildi. 

Kurumsal hizmet sektöründe iletişimin çok önemli olduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Şebnem 

Özdemir, "Kişisel gelişim ve İletişim insanı sosyal hayatında, iş hayatında, özel hayatında etkili, verimli 

ve güçlü kılarak hayatına yön vermeyi amaçlar. Kişi bunu ancak farklı öğrenmeler gerçekleştirerek 

yapar. Bu öğrenmeler arasında etkili iletişim kurduğu takdirde yaratıcı düşünme becerisi kazanabilir. 

Excel eğitiminde ise formüllerin kullanımı ile ilgili detayları öğrenerek matris tablolar hazırlayabilir ve 

raporlarınızı dönem filtreleriyle otomatik olarak hesaplatabilirsiniz. Özet Tablo ve Özet Grafik 

uygulamaları ile özet raporlar hazırlayabilir ve rapor ihtiyaçlarını hızlıca karşılayabilirsiniz. Veri 

analizine ilişkin araçları kullanarak veri ayıklama ve birleştirme yapabilir veya olasılıklara bağlı olan 

sonuçları ifade edecek raporlar oluşturabilirsiniz" dedi. 

Eğitimden çok memnun kaldıklarını ifade eden Sivas Ticaret Borsası personeli aldıkları eğitimle hem 

kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak hemde borsa üyelerine üst seviyelerde hizmet sağlamış olacak. 
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DEMİRCİLER ESNAF ODASI YÖNETİMİNDEN BORSAYA ZİYARET 

Sivas Demirciler Esnaf Odası Başkanı Harun Koç ve Oda Yönetim Kurulu Üyeleri, Sivas Ticaret Borsası 

Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu'nu makamında ziyaret etti. 

Borsa Yönetim Kurulu Üyelerinin da katılımları ile gerçekleştirilen ziyarette; Demirciler Esnaf Odası 

Başkanı Harun Koç, Sivas’a kazandırılacak olan ve çalışmaları hızla devam eden Canlı Hayvan Pazarı ve 

Ot Borsası'nın yapımında kullanılacak olan demir çelik aksamının alımında ve yapımında Demirciler 

Odası'na kayıtlı firmaların tercih edilmesini talep etti. 

Ziyaretten dolayı Demirciler Odası Yönetimine teşekkür eden Başkan Hastaoğlu, “ Valimiz Sayın Salih 

Ayhan öncülüğünde İl Özel İdaremiz tarafından ilimize kazandırılması için çalışmaları hızla devam eden 

Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası için alternatif iki yer belirlenmiştir. Valiliğimiz ve İl Özel İdaremiz 

tarafından arazi kamulaştırma ve fizibilite çalışmaları devam etmektedir. Ben inanıyorum ki Sivas 

sevdalısı olan Valimiz Sayın Salih Ayhan’da Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası inşaatı başladığı zaman 

ilimizde bulunan firmaları tercih edecek ve esnafımıza destek olacaktır.” ifadelerini kullandı. 
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SİVAS TB’DE İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 

(TOBB) desteği ile “Burası Türkiye, Burada İş var” sloganıyla başlatılan “İstihdam Seferberliği 2019” 

tanıtımı ve istihdam teşvikleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı Sivas Ticaret Borsası Konferans 

Salonu’nda yapıldı. 

Sivas Ticaret Borsası (STB) üyelerine yönelik düzenlenen ve Borsa Akademik Danışmanı Dr. Öğretim 

Üyesi Şebnem Özdemir tarafından bilgilendirme yapılan toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı 

Abdulkadir Hastaoğlu, Meclis Üyeleri ve üye işletmelerin temsilcileri katıldı. 

Başkan Hastaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla TOBB öncülüğünde 

başlatılan yeni "İstihdam Seferberliğini" Sivas iş dünyası olarak desteklediklerini belirterek, yeni teşvik 

paketinin Türkiye’nin gücüne ve geleceğine katkı sunacağına inandıklarını söyledi. İşverenler için 

kaçırılmayacak fırsatları içeren yeni istihdam seferberliğinin önemine vurgu yapan Hastaoğlu, 

“Üyelerimize yönelik düzenlediğimiz bilgilendirme toplantısının amacı üyelerimizin yeni teşvik paketi 

hakkında en iyi şekilde bilgilenmelerini sağlamak ve bu tarihi fırsattan faydalanmalarına yardımcı 

olmak” dedi.  

Borsa Akademik Danışmanı ve Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Şebnem 

Özdemir ise, Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla başlatılan ve İstihdam Seferberliği kapsamında 

çıkarılan; Yeni İstihdama Ücret Desteği (3 ay ), Yeni İstihdamın SGK Primine ve Vergisine Destek” 

başlıklı İstihdam teşvikleri hakkında üyelere bilgilendirmede bulundu. 
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SİVAS´IN TEŞVİK YASASINDAKİ YERİ VE İŞ DÜNYASINDA SORUNLAR 

Birtakım temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere ilimize gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 

Varank, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından düzenlenen “Sivas´ın teşvik yasasındaki yeri ve iş 

dünyasında sorunlar" konulu programa katıldı. 

TSO Konferans Salonu´nda gerçekleştirilen programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Vali 

Salih Ayhan, Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Habip Soluk ve 

Semiha Ekinci, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve STSO Başkanı Mustafa Eken´in 

yanı sıra çok sayıda kurum müdürü, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve iş insanları katıldı. 

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış 

konuşmasını TSO Başkanı Mustafa Eken yaptı. 

Sivas´ta sanayicilerin yaşadığı sorunları Bakan Varank´a ileten Başkan Eken, müjde istedi. Başkan Eken, 

“Sayın Bakanım ilimize hoş geldiniz. Sizleri 3 ay önce makamınızda milletvekillerimizle ziyaret 

ettiğimizde en önemli isteklerimizden olan  teşvik yasası ile ilgili dosyamızı kabul ettiniz ve bizleri 

onura ettiniz. Elinizden gelen ne ise Sivas için yapacağınızı söylediniz. Çok teşekkür ediyorum. Bu 

gelişmelerin ardından tabii Cumhurbaşkanımızın Sivas mitinginde söylediği Sivas´ın teşvik 

kapsamındaki yerinin değişeceği ve Demirağ Organize´nin özellikle özel teşvik uygulamasından 

yararlanacağı müjdesi de bizi ziyadesiyle mutlu etti” dedi. 
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OSB´de şu anda 8 binin 

üzerinde kişinin istihdam edildiğini belirten Bakan Varank, “Benzer 

şekilde Gürün, Kangal, Şarkışla ve Yıldızeli sanayi sitelerini de ilimize kazandırdık. Belediye Başkanımız 

Seyfebeli Sanayi Sitesi´nden bahsetti. Kendisiyle de görüştük. Bildiğiniz üzere Bakanlığımızın sanayi 

sitelerinin kurulmasında ve taşınması çalışmalarında uzun vadede kredi destekleri var. Biz resmi 

başvurunun geldiğini biliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde Belediye Başkanımızla buradaki 

kooperatiflerle çalışacağız ve bu projeye de elimizden gelen desteği vereceğiz. Üretimde kapasite 

artışları kadar ürettiğimiz malların katma değerleri ve rekabetçilik seviyeleri de oldukça önemli. İşte 

AR-GE´nin önemi de bu manada ortaya çıkmış oluyor. 2002 öncesinde Sivas´ta AR-GE ekosistemi adına 

hiçbir altyapı yoktu. Bu kapsamda hemen harekete geçtik. Üniversiteleri, reel sektörü ve kamuyu en 

verimli şekilde bir araya getirerek, inovasyon ruhunu harekete geçirdik. Geldiğimiz noktada Sivas 

Cumhuriyet Teknopark´ı da kazandırmış olduk. Buraya Bakanlığımız bünyesinden 13 milyon liralık bir 

hibe desteği sağladık” açıklamasında bulundu. 

“ENDÜSTRİ BÖLGESİ HALİNE GETİRECEĞİZ” 

Bakan Varank, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü: “Sivas´ın bizlerden büyük bir beklentisi var. O 

yüzden Nuri Demirağ OSB konusuna da değinmek istiyorum. İnşallah biz burasını bir endüstri bölgesi 

haline getireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten Sivas ziyaretinde söylemişti. Sivas´ı endüstri bölgesi 

haline dönüştürerek, buraya özel bir teşviki tasarlayacağız ve inşallah burayı katma değerli bir merkez 

haline getireceğiz. Türkiye´nin en önemli sanayi alanlarından bir tanesi olacak. Diğer taraftan 

şehrimizin müthiş bir termal potansiyeli var. Biz bu potansiyeli değerlendiremiyoruz. Arkadaşlarımızla 

bu konuda da görüşme yaptık. Zaten Bakanlığımızın sera teşviklerine dönük yeni adımları oldu. Biz 

seracılığı öncelikli teşvik kapsamına aldık. Bu manada şehrimizin potansiyelini çok daha iyi 

değerlendirmemiz gerekiyor. Ben bu anlamda Sivaslı kardeşlerimizden büyük bir atılım bekliyorum. 

Türkiye´de -35 derecelerde karlar altında seracılık yapan tüm dünyaya bu ürünleri ihraç eden tesisler 

var. Sivas da bunu başarabilir” ifadelerini kullandı. 
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SİVAS’TA BUĞDAYIN GELECEĞİ MASAYA YATIRILDI 

Sivas'ta "Üreten Çiftçi, Gelişen Sivas" projesi kapsamında; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "1. 

SİVAS BUĞDAY ÇALIŞTAYI" düzenlendi. Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Ziraat 

Odası Başkanı Hacı Çetindağ, TMO Sivas Şube Müdürü Hasan Bolat, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge 

Müdürü İsmail Köse, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri, çok sayıda muhtarın ve çiftçinin katıldığı 

programda, tarım sektöründeki son gelişmeler ve buğdayın geleceği masaya yatırıldı. 

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'ta tarımda iyi bir noktada olunduğunu ancak bunun yeterli olmadığını 

belirterek, bilimsel çalışmalar ve programlarla bilinçli bir üretimin gerçekleştirilmesini arzu ettiklerini 

ifade etti. 

Sivas’ın çok geniş bir tarımsal potansiyeli olduğunu vurgulayan Vali Salih Ayhan, “Olağanüstü sulama 

imkânları ve teknolojik ekipmanlar var. Ancak üretimimiz yeterli değil. Mevcudu arttırmak için gayret 

göstereceğiz.” dedi. 

Sivas’ın birçok sahasında verimli çalışmalar gerçekleştirileceğini dile getiren Vali Ayhan, “Geleneksel 

yöntemlerden çıkıp, modern tekniklerle üretim yapacağız. Verilen teşviklerden faydalanacağız. 

Üreticilerimizin ürünlerine güvenli pazar oluşturacağız.” dedi. 

Konuşmaların ardından Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali 

Sakin katılımcılara buğdayda kaliteyi anlattı. Sivas Buğday Çalıştayı yarın sona erecek. 
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1’NCİ SİVAS BUĞDAY ÇALIŞTAYI SONA ERDİ 

Sivas'ta "Üreten Çiftçi, Gelişen Sivas" projesi kapsamında; Sivas Valiliği koordinesinden İl Tarım ve 

Orman Müdürlüğü tarafından kentteki bir otelde düzenlenen "1. Sivas Buğday Çalıştayı" sona erdi.  

Çalıştayın ikinci gününde Ankara Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Mühendisleri tarafından Genel 

Zararlar, Hububat Zararlıları hakkında bilgilendirme yapıldı. Çok sayıda çiftçi ve üreticinin katılımıyla 

gerçekleştirilen çalıştay, soru- cevap ve değerlendirmenin ardından son buldu. 

Buğday Çalıştayı’nın Sivas çiftçisi ve üreticisi için çok faydalı olacağını belirten Sivas Ticaret Borsası 

Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, “ Sivas Valiliğimiz koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz 

tarafından ilimizde ilk defa düzenlenen ve üreticilerimiz ile borsamız zahireci üyeleri için çok faydalı 

konuların anlatıldığı iki gün süren çalıştayımız bugün sona erdi. Ben borsamız üyeleri adına Sayın 

Valimize, İl Tarım ve Orman Müdürümüze, İl Müdür Yardımcımıza, Gazi Osman Paşa Üniversitesi 

Dekanı ve Öğretim Üyelerine, Ankara Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Mühendislerine ve katılım 

sağlayan herkese teşekkür ederim. İlimizde buğday üretiminin kalitesinin artırılması noktasında çok 

yararlı bir çalıştay olmuştur” dedi. 
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KABA YEM AÇIĞININ GİDERİLMESİ PROJESİ KAPSAMINDA “TOHUMLUK DAĞITIM TÖRENİ” 
DÜZENLENDİ 
 

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çiftçi Uygulama Merkezi'nde Kaba Yem Açığının Giderilmesi Projesi 

kapsamında; Korunga, adi fiğ, mısır ve yonca tohumlarının dağıtıldığı "Tohumluk Dağıtım Töreni" 

düzenlendi. Tören; Sivas Valisi Salih AYHAN, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet 

Nebi KAYA, Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit YILDIZ, Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Birlik Müdürü 

İsmail KÖSE, Ziraat Odası Başkanı Hacı ÇETİNDAĞ, Ticaret Borsası Başkanı Abdi HASTOĞLU, protokol 

üyeleri ve çiftçilerin katılımı ile gerçekleştirildi. 

Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit YILDIZ; "Kaba Yem Açığın Giderilmesi Projesi, merkez ve 16 

ilçemizde yem bitkileri üretim alanlarının genişletilerek, yem üretim maliyetlerinin düşürülmesi, kaba 

yem açığının giderilmesi, mevcut mera alanları üzerindeki otlatma baskısının azaltılması ve 15 

projemizden bir tanesi olan kaba yem ot borsamızın alt yapısının oluşturulması açısından önemli ve 

etki alanı olan bir projemizdir. 

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen 2019 yılı Kaba Yem Açığın Giderilmesi projesi kapsamında 

yaklaşık 2.100 çiftçimize DAP Bölge İdare Kalkınma Başkanlığınca %75 i finanse edilen toplam 

2.000.000 TL ile 50.000 kg sertifikalı kaplamalı yonca, 50.000 kg (3.000 paket) hibrit mısır ve 60.000 kg 

standart sertifikalı adi fiğ tohumu dağıtıyoruz.  



Sayfa | 35  
 

 

Kaba yem olmadığında hayvancılık yapmak ve karlılık elde etmek oldukça zor. Bu proje ile kaba yem 

üretiminin yanı sıra et ve süt üretiminde de artış sağlanacak ve kaliteli ürün elde edilecektir. Bu 

projenin hayata geçirilmesinde başta Sayın Valimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür 

ediyorum." dedi. 

Sivas Valisi Salih AYHAN ise konuşmasında; "Üreten Çiftçi Gelişen Sivas Projesi kapsamında 15 tarımsal 

projemizi açıkladık, bunlardan bir tanesi Kaba Yem Açığının Giderilmesi Projesi'dir. Proje ile ilgili DAP 

ile yaptığımız görüşmeler, İl Özel İdare'nin kaynakları ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün çalışmaları 

ile beraber bu noktaya geldik. 

Sivas'ta üç sektörü çok önemsiyorum; tarım, turizm ve sanayi, bu sektörlere üretim ve istihdam odaklı 

çok yoğun bir şekilde gayret göstereceğiz. Projemizde emeği geçen herkese teşekkür ediyor hayırlara 

vesile olmasını diliyorum." dedi. 

Projenin uygulanması sonucunda gelir artışının görülmesi ile yem bitkisi üreten çiftçi sayısında ve 

üretim alanı miktarında artma beklenmektedir. Yem maliyetlerinin azaltılması ile hayvancılık faaliyeti 

gösteren üreticilerin kârlılığı artacak ve dolayısı ile bölge hayvancılığının gelişmesine katkı 

sağlanacaktır. 
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BAŞKAN HASTAOĞLU TÜRK POLİS TEŞKİLATININ 174. YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI 
 
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174’ncü. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Sivas Ticaret 
Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Türk Polis Teşkilatının bilgi birikimi ve tecrübesiyle, ülkenin 
huzur ve güvenliğinin teminatı olduğunu vurguladı.  
 
Başkan Hastaoğlu, Türk Polis Teşkilatının 174’ncü kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Güvenlik 
güçlerimizin çok önemli bir parçası olan Türk Polis Teşkilatımız 174 yıldır Milletimizin huzuru, kamu 
düzeninin korunması ve asayişin sağlanması için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayarak canla başla hizmet 
vermektedir. Türk Polis Teşkilatı görevini, zor şartlar altında, gece gündüz büyük fedakârlıklarla, vatan 
ve millet sevgisiyle, bilinçli ve ciddi bir sorumlulukla yerine getirmektedir. Hiç şüphesiz ki emniyet 
mensuplarımızın görevleri oldukça meşakkatli, bir o kadar da sorumluluğu yüksek ve dikkat isteyen bir 
meslektir. Polislik mesleği her türlü teknolojik donanıma sahip olsanız bile büyük fedakârlık ve özveri 
isteyen bir meslektir. Emniyet teşkilatımız ve çalışanları kurulduğu 1845 yılından bu yana gerekli 
fedakârlık ve özveriyi göstererek milletimizin huzur, güven ve barış ortamında yaşanması konusunda 
büyük hassasiyet göstermişlerdir.  
 
Bu duygu ve düşüncelerle Türk Polis Teşkilatımızın 174'üncü Kuruluş Yıl Dönümünde şehit 
polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, halkımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz 
demeden görev yapan tüm polislerimizin Polis Haftası’nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. 
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SİVAS VALİSİ AYHAN, SİVAS TİCARET BORSASI’NI ZİYARET ETTİ 

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek Meclis Başkanı İhsan Aksoy, Yönetim 

Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile fikir alışverişinde bulundu. 

Ziyaretlerinden dolayı Vali Salih Ayhan ve Tarım Orman İl Müdürü Seyit Yıldız’a teşekkür eden Sivas 

Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Ticaret Borsası’nın çalışmaları hakkında Vali Ayhan’a 

bilgiler verdi. 

Sivas Ticaret Borsası’nda gerçekleştirilen ziyarette konuşan Başkan Hastaoğlu; “ Sayın Valimizin göreve 

başlaması ile birlikte Hayvan Pazarı ve Ot Borsası Projemizde çok büyük yol kat ettik. Bizlere vermiş 

oldukları desteklerden dolayı ayrıca teşekkür etmek istiyorum. İlimizin tarım ve hayvancılığının 

gelişmesi için yapacakları her projede kendilerinin destekçisi olacağımızı belirtmek istiyorum” dedi. 

“Üreten Çiftçi, Gelişen Sivas” sloganıyla başlatılan 15 projeyi uygulamaya başladıklarını belirten Vali 

Ayhan, “Sivas’ın her zaman üreten, büyüyen, gelişen bir il olması için çalışıyoruz. Sivas’ın Tarım ve 

Hayvancılık potansiyelini harekete geçirmek, geleneksel tarım anlayışını yenilikçi ve sürdürülebilir 

kılmak için Tarım ve hayvancılığın paydaşları olan kurumlarımızla birlikte istişare ederek 

çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hayvan Pazarı ve Kaba Yem Ot Borsası Projesi de bizim projelerimiz 

arasında. Oluşturduğumuz komisyon tarafından çalışmalar titizlikle yapılmaktadır. En yakın zamanda 

inşallah projemizi hayata geçireceğiz.” ifadelerine yer verdi. 

Edebiyat yönü kuvvetli olan Sivas Valisi Ayhan; “Masrafını Uydur İradına/Sonra Harca Efradına/Mizanı 

Sıkı Tut/Yoksa Kimse Bakmaz Feryadına” dizeleri ile borsa yöneticisi iş insanlarına tavsiyede bulundu. 
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TİCARET BORSASI HEYETİNDEN BELEDİYE BAŞKANI BİLGİN’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ 

Sivas Ticaret Borsası Meclis Başkanı İhsan Aksoy, Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve 

Yönetim Kurulu Üyeleri, 31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimi sonrasında 

Sivas Belediye Başkanlığına seçilen Avukat Hilmi Bilgin’i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde 

bulundular. 

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Borsanın çalışmaları hakkında bilgiler vererek, 

“Ankara bürokrasisinde Milletvekili ve Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, bilgi birikimi ve 

tecrübeleri ile ilimizin gelişmesi için en üst düzeyde hizmet edeceğini düşündüğümüz Belediye 

Başkanımız Sayın Avukat Hilmi Bilgin’e yeni görevlerinde başarılar diliyorum.” dedi.  

Başkan Hastaoğlu; Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Sivas Belediyesi’ne borsa olarak her 

alanda gerekli desteği vereceklerini, sivil toplum örgütü duyarlılığı içinde çözüme katkı sunacaklarını 

belirtti. 

Sivas Belediye Başkanı Avukat Hilmi Bilgin ise Sivas Ticaret Borsası Heyetinin ziyaretinden duyduğu 

memnuniyeti dile getirerek, “Ticaret Borsamızın yöneticileri ile İnşallah yeni dönemde birlikte 

şehrimize, tüccarımıza ve esnafımıza hizmet edeceğiz. Sivas Ticaret Borsası Sivas’ımızın çok önemli bir 

sivil toplum kuruluşudur. Belediye Başkanlığı yapacağımız süre içerisinde hem hükümet olarak hem 

belediyemiz olarak ticaret borsamızla beraber tarım ve hayvancılık üzerine Sivas’ımıza önemli 

hizmetler sunacağımız kanaatindeyim. Özellikle Hayvan Pazarı ve Ot Borsası Projesinin hayata 

geçirilmesi için Belediye olarak bizler Ticaret Borsamızın her zaman yanlarında olacağız, arkasında 

olacağız, destekçisi olacağız” ifadelerini kullandı. 
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MESLEKİ EĞİTİM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ YÜRÜTME KURULU İLK TOPLANTISINI YAPTI 

Mesleki eğitim ile reel sektörü birbirine entegre etmek amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan Mesleki 

Eğitim İşbirliği Protokolü hükümleri gereğince oluşturulan Protokol Yürütme Kurulu ilk toplantısını 

gerçekleştirdi. 

Sivas Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıya Sivas Ticaret Borsası Başkan Abdulkadir 

Hastaoğlu, Milli Eğitim İl Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

Müdürü Salih Delice ve Protokol Yürütme Kurulu Üyeleri katıldı. 

Proje hakkında açıklama yapan Protokol Yürütme Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu: “Bu proje ile 

mesleki eğitimin ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanması sağlanacak. İlimizde Sivas Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lisesi proje okulu olarak 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci kanaat döneminde 

faaliyete başlamış olup her türlü iş ve işlemler Proje Okulları Yönetmenliği ile ilgili protokol 

kapsamında yapılacaktır.  Eğitim içerikleri TOBB ETÜ desteğiyle hazırlanacak ve lise eğitimini 

tamamlayan gençler nitelikli eleman pozisyonunda iş sahibi olabilecektir. Milli Eğitim Bakanlığı ile 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin imzalamış olduğu protokol kapsamında, TOBB, Oda ve Borsalar 

tarafından okullarda “AR-GE ve Tasarım-Beceri Atölyeleri” kurulacaktır. Başarılı öğrencilere burs 

verilecek ve ayrıca TOBB’a bağlı Oda ve Borsalara üye işyerlerinde staj ve iş imkânı sağlanacaktır. 

Protokol Yürütme Kurulu, yerelde sanayinin ve insan kaynağının ihtiyaçlarını göz önünde 

bulundurarak, okul yönetimlerini ve müfredatı şekillendirecek çalışmalar yapacaktır. Müfredat özel 

sektörün talepleri doğrultusunda yenilenecek, merkezde MEB, TOBB ve TOBB ETÜ’den oluşan Proje 

Danışma Kurulu (PDK), Protokol Yürütme Kurulu (PYK) kararlarının uygulanmasını ve genel 

koordinasyonu sağlayacaktır” dedi. 
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BAŞKAN HASTAOĞLU’NA HİZMET ŞEREF PLAKETİ 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 75. Genel Kurulu dolayısıyla TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında, oda-borsa başkanları ve delegeler Anıtkabir’i ziyaret ederek Ata’nın 

huzurunda saygı duruşunda bulundular. Anıtkabir ziyaretinin ardından TOBB Birlik Merkezi’nde 

Hizmet Şeref Belgesi ve Plaketleri ile Proje Ödülleri Töreni gerçekleştirildi. 

Hizmet Şeref Belgesi ve Plaketleri ile Proje Ödülleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı 

Ruhsar Pekcan, Sivas Ticaret Borsası Meclis Başkanı İhsan Aksoy, Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir 

Hastaoğlu. TOBB Delegeleri Erdal Arslan, Engin Ekşioğlu ve Genel Sekreter Sema Görcün’ün de 

katılımıyla TOBB Konferans Salonu’nda sahiplerine verildi. TOBB Delegesi görevinde 10. Yılını 

tamamlayan Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’da plaketini aldı. 

Törende bir konuşma yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Oda ve Borsa proje yarışmasında finale 

kalanları ve camiaya uzun süredir hizmette bulunan delegeleri ödüllendirdiklerini hatırlatarak, “Bu 

tabloyla hepimiz iftihar edelim. Odalarımız-Borsalarımız adeta proje fabrikası haline geldi. Çalışıyor, 

üretiyor, şehirlerine yeni eserler kazandırıyor, üyelerimize daha çok hizmet sunuyorlar. Sadece yurt 

içinde değil, dışarda da bayrağımızı dalgalandırıyorlar. Camiamızın ulaştığı bu seviye sizlerin eseri. 

Hepinizle ayrı ayrı iftihar ediyorum” dedi. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde düzenlenen Hizmet 

Şeref Belgesi Takdim Töreni'nde yaptığı konuşmada, iş dünyasının köklü çatısı altında 10'uncu, 20'nci 

ve 40'ıncı yıllarını tamamlayan TOBB delegelerine hizmet şeref belgesi takdimi vesilesiyle oda ve borsa 

camiasıyla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 

selam ve başarı dileklerini katılımcılara ileten Oktay, TOBB'un ülkede yatırımın, istihdamın, emek ve 

üretimin kalbinin attığı bir platform olduğunu söyledi. 

Plaket ve Hizmet Töreni sonrasında açıklama yapan Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve 

TOBB Vergi Komisyonu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu; “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu’na TOBB Delegesi görevimde 10. yılımı doldurmam nedeniyle, Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği olarak şahsımı onurlandırarak plaket verme nezaketlerinden dolayı teşekkürlerimi 

sunuyorum” dedi. 
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BAŞKAN HASTAOĞLU VERGİ KOMİSYONU RAPORUNU AÇIKLADI 

Sivas Ticaret Borsası (STB) Meclis Başkanı İhsan Aksoy, Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, 

TOBB delegeleri Erdal Arslan, Engin Ekşioğlu ve Genel Sekreter Sema Görcün Ankara’da düzenlenen 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 75. Genel Kurulu’na katıldı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev 

sahipliğinde, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde gerçekleştirilen 75. Genel Kurula, çok sayıda 

bakanın yanı sıra Türkiye’nin 81 ilinden gelen oda ve borsa delegeleri katıldı. 

 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun açılış konuşmasını yaptığı Genel Kurul, Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın konuşması ve Komisyon Raporlarının okunmasının ardından sona erdi. 

75. Genel Kurulda Vergi Komisyon Raporu Vergi Komisyonu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu tarafından 

açıklandı. 

Başkan Hastaoğlu açıklamasında; “Üyelerimizin vergi mevzuatından kaynaklanan sorunları ve çözüm 

önerileri birliğimizce hazine ve maliye bakanlığına iletilmektedir. Bakanlık ile çözüme yönelik 

müştereken çalışmalar yürütülmektedir. Birliğimizce vergisel yükümlülüklerini düzenli olarak yerine 

getiren mükelleflere sigorta primlerinde olduğu gibi teşvik getirilmesini istiyorduk. 6824 sayılı kanunla 

vergilerini zamanında ödeyen mükelleflere ayrıcalık tanınarak yıllık gelir veya kurumlar vergisinde 

yüzde 5 indirim imkânı getirilmiştir.  
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Söz konusu vergi indirimi 2018 yılı başında uygulamaya konulmuştur. Biliyorsunuz Türk iş âlemi katma 

değer vergisi kanunundan kaynaklanan sorunlar yaşıyordu. Birliğimizin ısrarlı talep ve takipleri sonucu 

7104 sayılı kanunla katma değer vergisi kanununda düzenlemeler yapılmıştır. Oldukça önemli 

değişiklikler içeren düzenleme iş âlemini büyük ölçüde rahatlatmıştır. Mükellefler ekonomide yaşanan 

sıkıntılara bağlı olarak vergi ve sigorta prim borçları başta olmak üzere yükümlülüklerini yerine 

getirmekte sık sık zorluğa düşmektedirler. Kamu otoritesi de  

 

alacaklarını tahsil edemediğinden sıkıntıya girmektedir. 2018 yılında da aynı durumla karşılaşılmıştır. 

Bunun üzerine Mayıs 2018’de yasalaşan düzenlemeyle vergi, sigorta primi ve diğer bazı alacakların 

yapılandırılmasına imkân tanınmıştır. Yıl içinde düzenlemeden yararlanılabilmesi için iki kez süre 

uzatımına gidilmiştir. Birliğimizin etkin rol aldığı bu düzenleme son derece yararlı olmuştur.  

Ancak ekonominin içinde olduğu durum mükellefleri yine edimlerini yerine getirmekte zorlamaktadır. 

Yeni bir yapılandırma kaçınılmaz hale gelmektedir. Sizlerle paylaşmak istediğimiz bir başka husus, 

ekonomik sıkıntıları azaltmak ve piyasayı canlandırmak adına 2018 yılında vergi ve harçlarda istisna ve 

indirimler uygulanmasıdır. Ülke genelinde üyelerimizden bu konuda gelen talepler hazine ve maliye 

bakanlığına iletilmiştir. Bakanlık bunların bazılarını olumlu karşılamış ve gerekli hukuki düzenlemeleri 

yapmıştır. Bu düzenlemeler için Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hazine-Maliye Bakanımıza teşekkür 

ediyoruz. İndirimlerin tekrarlanması, mümkünse kalıcı hale getirilmesinde büyük yarar görüyoruz. Bu 

ve benzer çalışmalar yapılırken reel sektörün görüşlerinin alınmasının sağlıklı ve kalıcı sonuçlara 

ulaşılması açısından yararlı olacağını değerlendiriyoruz.  

Komisyonumuzun vergi mevzuatına ilişkin önerilerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Giderler sınır 

konmaksızın kayıt altına alınmalı, vergi içinde hesaplanmalıdır. Devreden KDV iade edilmeli, ihracata 

bağlı diğer iadeler kanunda belirtilen 7 günlük sürede ödenmelidir. ÖTV üzerinden KDV alınmamalıdır. 

Gelir vergisi tarife ve oranları yeniden düzenlenmeli, vergi üst oranı % 25’i geçmemelidir ”dedi. 
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BORSA YÖNETİMİNDEN BAŞKAN YARDIMCILARINA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ 

Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sivas 

Belediye Başkan Yardımcıları Necmettin Yılmaz, Kayhan Işık, Bekir Sıtkı Eminoğlu, Levent Olgun, Ahmet 

Duman ve Özbelsan A.Ş Genel Müdürü Ahmet Kuzu’yu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde 

bulundular. 
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Sivas Ticaret 

Borsası Başkanı 

Abdulkadir 

Hastaoğlu, Ticaret 

Borsası’nın 

çalışmaları 

hakkında bilgiler 

vererek, “Belediye 

Başkan 

Yardımcılarımıza ve 

Özbelsan Genel 

Müdürümüze yeni 

görevlerinde 

başarılar diliyorum. 

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Sivas Belediyesi’ne her alanda gerekli desteği vereceğimizi, 

sivil toplum örgütü duyarlılığı içinde çözüme katkı sağlayacağımızı belirtmek istiyorum” dedi. 

Gerçekleştirilen ziyarette, Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri Hilmi Gül, Tahsin Gülbahar ve 

Haluk Yağcı’da yer aldı 
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SİVAS TİCARET BORSASI ÜYELERİ İFTARDA BULUŞTU 

Sivas Ticaret 

Borsası 

üyeleri, 

Yıldızeli ve 

Gürün 

ilçesinde 

düzenlenen 

iftar 

programında 

buluştu. 

Gürün 

Kaymakamı 

Reşit Özer 

Özdemir, 

Sivas Ticaret 

Borsası 

Başkanı 

Abdulkadir 

Hastaoğlu, 

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyeleri borsa üyeleri ile iftarda bir araya geldi. 

Başkan Hastaoğlu, Onbir Ayın Sultanı olan Ramazan ayında Yıldızeli ve Gürün ilçesindeki borsa üyeleri 

ile düzenlenen iftar programında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. 

Onbir ayın sultanı Ramazan ayında birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın üst seviyelere çıktığını dile 

getiren Başkan Hastaoğlu, "Ramazan ayı içerisinde ilçelerde bulunan üyelerimizin katılımları ile her yıl 

iftar programı düzenliyoruz. 

Geleneksel hale getirdiğimiz ilk 

iftarımızı Yıldızeli ilçesinde 

ikincisini Gürün ilçemizde 

veriyoruz.  Borsamız İftarına 

katılımlarından dolayı Gürün 

Kaymakamımız Sayın Reşir Özer 

Ödemir ve siz saygıdeğer 

üyelerimize teşekkür ediyorum. 

Siz değerli üyelerimizin desteği 

ile Meclis Üyesi arkadaşlarımızla 

birlikte borsamızda yeni 

projeler üreterek hizmeti daha 

üst seviyelere çıkarmak için 

çalışacağız" diye konuştu. 

İftarın ardından, borsa yöneticileri ve borsa üyeleri sohbet etme imkânı buldu. Fikir alışverişinde 

bulundu. 
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KELKİT VADİSİNDEKİ BORSA ÜYELERİ İFTARDA BULUŞTU 

Sivas Ticaret Borsası üyeleri, Suşehri ilçesinde düzenlenen iftarda bir araya geldi. Sivas Ticaret Borsası 

Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyelerinden oluşan heyet ile Kelkit 

Vadisindeki borsa üyeleri ilçe merkezinde bulunan bir tesiste düzenlenen iftar programında bir araya 

geldi. 

Başkan Hastaoğlu, rahmet ve bereket ayı olan ramazanda ilçelerdeki üyelerle iftarda bir araya gelmenin 

mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. 

Ramazan ayında birlik, beraberlik ve 

yardımlaşmanın üst seviyeye çıktığını 

dile getiren Başkan Hastaoğlu, "Ramazan 

ayı içerisinde ilçelerde bulunan 

üyelerimizle her yıl iftar programında bir 

araya geliyoruz. Geleneksel hale 

getirdiğimiz iftarımızın üçüncüsü için 

Suşehri ilçesindeyiz. Kelkit Vadisinde 

Akıncılar, Gölova ve Koyulhisar’da 

bulunan üyelerimizle birlikte iftar 

etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 

Borsamız İftarına siz saygıdeğer 

üyelerimizin katılımları için hepinize ayrı 

ayrı teşekkür ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Şimdiden yaklaşan Ramazan 

Bayramınızı da tebrik ediyorum" diye konuştu. 

İftarın ardından, borsa yöneticileri ve borsa üyeleri sohbet etme imkânı buldu. Kelkit vadisi içerisinde 

bulunan ilçelerin ekonomik koşulları ve ticaretle ilgili yaşanan sıkıntıları konuşuldu. 
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SİVAS TİCARET BORSASI İLÇE İFTARLARINA DEVAM EDİYOR 

Sivas Ticaret Borsası’nın Ramazan ayında düzenlediği iftar programı etkinliği, Altınyayla ve Kangal 

İlçesindeki borsa üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. 

Altınyayla Kaymakamı Halil Dalak, Belediye Başkanı Sinan Akbulut, Sivas Ticaret Borsası Başkanı 

Abdulkadir Hastaoğlu, Meclis Başkanı İhsan Aksoy, Meclis Üyeleri ve ilçelerde bulunan borsa üyeleri 

düzenlenen iftar sofrasında bir araya geldi. İftar öncesinde bir selamlama konuşması yapan Başkan 

Abdulkadir Hastaoğlu, “Ramazan ayı rahmet ayıdır. Ramazan ayının iklimi, ülkemizin, ilimizin ve 

ilçelerimizin her yerinde hissedilmeli ve biz bu iklimi birlikte yaşamalıyız” ifadelerini kullandı. 

Konuşmasında katılım sağlayan 

davetlilere teşekkür eden Başkan 

Hastaoğlu “Ramazan ayını idrak 

ediyoruz. Ramazanın bereketini, 

mağfiretini ve dayanışmasını idrak 

edebilmek için iftarların da birlik 

ve beraberlik içerisinde yapılması 

gerekiyor. Bizlerde ticaret borsası 

olarak ilçelerdeki bulunan 

üyelerimiz ile bu birlikteliği ve 

beraberliği sağlamak adına 

geleneksel olarak iftar 

programlarını düzenliyoruz” 

şeklinde konuştu. 

Konuşmaların ardından, duaların edildiği programda okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı. 
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BORSA YÖNETİCİLERİ ŞARKIŞLA VE GEMEREK İLÇESİNDEKİ ÜYELERLE İFTARDA BULUŞTU 

Sivas Ticaret Borsası yöneticileri ile Şarkışla ve Gemerek ilçesinde bulunan borsa üyeleri iftar 

programında bir araya geldi. 

Sivas Ticaret Borsası'nın geleneksel iftar programına Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Sivas Ticaret 

Borsası Meclis Başkanı İhsan Aksoy, Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Meclis Üyeleri ve 

Gemerek’te bulunan Ticaret Borsası 

üyeleri katıldı. 
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Şarkışla ve Gemerek ilçesinde gerçekleştirilen iftar yemeğinde konuşan Sivas Ticaret Borsası Başkanı 

Abdulkadir Hastaoğlu, "Birlik ve beraberliğin yanı sıra paylaşmanın öneminin daha fazla hissedildiği 

bugünlerde, Şarkışla ve Gemerek ilçemizde organize ettiğimiz bu iftar programına ev sahipliğini yapıyor 

olmaktan çok mutluyuz." dedi. 

İftar yemeğinin 

ardından kısa bir 

konuşma yapan 

Başkan 

Hastaoğlu, "Sivas 

Ticaret 

Borsası'nın 

meclisinden 

yönetim 

kuruluna kadar 

bütün 

organlarıyla 

önceliğimiz her 

zaman 

üyelerimiz ve 

Sivas’ımızdır. Her 

yıl geleneksel 

olarak gerçekleştirdiğimiz iftar programımızı, Yıldızeli ilçemizden başlatarak Suşehri, Gürün, Altınyayla, 

Kangal, Gemerek ve Şarkışla’da devam ettiriyoruz. Son iftar yemeğimizi Zara ilçesi ile sonlandıracağız. 

Her zaman olduğu gibi bizleri yalnız bırakmayan ve bizleri onurlandıran siz değerli üyelerimize bir kez 

daha teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. 
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BORSA ZARA İLÇESİNDEKİ ÜYELERLE İFTARDA BİR ARAYA GELDİ 

Birlik ve beraberliklerin pekiştiği mübarek ramazan ayı münasebeti ile Sivas Ticaret Borsası’nın 

geleneksel olarak düzenlemekte olduğu iftar yemeklerinin sonuncusu Zara ilçesinde yapıldı. 

Zara ilçesinde düzenlenen iftar programına; Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, Zara Belediyesi Başkan 

Vekili Uğur Gürsoy, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Meclis Üyeleri ve Zara ilçesinde 

bulunan borsa üyeleri katıldı.  

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, yemek sonrasında yaptığı konuşmasında “İftar 

sofraları tüm insanlar arasında kardeşlik ve dostluğun gelişmesine, birliğimizin güçlenmesine vesile 

olan çok önemli buluşma mekânlarıdır. Bugün de burada siz değerli üyelerimiz ile iftar programında bir 

araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Mübarek Ramazan ayının tüm İslam âlemine hayırlı 

ve bereketli olmasını diliyorum. Katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 

Zara Kaymakamı Sayın ise; “Ramazanın aslına uygun bir iftar programı vesilesi ile bir araya gelmiş 

bulunuyoruz. Programımızı organize eden borsamıza öncelikle teşekkür ediyorum. Bizleri Ramazan 

ayına kavuşturan Rabbim inşallah Ramazan Bayramına da kavuştursun. Sadece Sivas merkezde değil de 

ilçelerimizde de bu tarz organizasyonlar olması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir” dedi. 

İftar yemeğinin sonunda Zara Kaymakamı Sayın ve Borsa yöneticileri, Zara ilçesindeki üyeleri ile sohbet 

ederek sorunlarını dinleyip görüş alışverişinde bulundular 
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SİVAS TİCARET BORSASI’NDAN GELENEKSEL İFTAR PROGRAMI 

Sivas Ticaret Borsası tarafından üyelerine yönelik her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programı 

basın mensupları,  Hafik ve Ulaş ilçeleri ile il merkezindeki üyelerin yoğun katılımlarıyla 

gerçekleştirildi.  

üzenlenen iftar yemeğine Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Meclis 

Başkanı İDhsan Aksoy, Meclis Üyeleri, Basın Mensupları, Borsa Üyeleri ve misafirler katıldı. 
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İftar sonrası konuşma yapan Başkan Hastaoğlu," Ticaret Borsamızın çok değerli üyeleri, Basınımızın 

güzide temsilcileri ve değerli misafirlerimiz, Sizleri şahsım ve borsamız adına saygı, sevgi ve 

muhabbetle selamlıyorum. Borsamızın her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar programlarını tüm 

ilçelerimizdeki üyelerimizin katılımı ile tamamladık. Bugün ise Hafik ve Ulaş ilçelerimiz ile Sivas 

merkezde bulunan üyelerimizde 

dâhil olmak üzere Siz değerli 

konuklarımızla tekrar bir arada 

olmanın mutluluğu 

içerisindeyiz. Hepinize 

davetimize katılımlarınızdan 

dolayı ayrı ayrı teşekkür 

ediyorum. Ramazan ayı, birlik, 

beraberlik ve paylaşma ayıdır. 

Dostların bir araya gelmesi, 

kucaklaşmasıdır. İşte biz de bu 

mübarek günde bir aile 

sofrasında buluştuk. Bu güzel 

günün getirdiği bereketin 

ülkemizin ve İslam Âleminin 

tamamına yayılmasını, bu 

bereketin sadece sofralarımızda değil kalplerimize de intikal etmesini temenni ediyorum.  Hepinizin 

Ramazan Ayı’nı, önümüzdeki Cuma günü idrak edeceğimiz Bin Aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini 

ve Ramazan Bayramı’nı şimdiden kutluyorum “dedi. 

İftar programı yapılan dua ile son buldu. 
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TURİB KAYIT İŞLEMLERİ SİVAS TİCARET BORSASI’NDA BAŞLADI 

Sivas Ticaret Borsası, Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş (TÜRİB) Acentesi olarak hizmet vermeye başladı. 

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sivas’ta ELÜS işlemleri 

yapan Lisanslı Depoculuk firma sahipleri ve yetkilileri ile borsada düzenlenen toplantıda bir araya geldi.  

Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, kurucu ortağı olduğu TÜRKİYE 

ÜRÜN İHTİSAS BORSASI A.Ş. (TÜRİB) ile acentelik sözleşmesi imzalandığını ifade ederek, üreticilerin ve 

yatırımcıların lisanslı depolardaki ürünlerini TURİB platformu üzerinden online olarak alım satım 

işlemleri yapabilmeleri için Borsa’ya başvuruya davet etti. 

Başkan Hastaoğlu konuşmasında şu sözlere yer verdi: “ TÜRİB’in faaliyete geçmesiyle birlikte, 

Türkiye’deki Ticaret Borsalarının ELÜS’e ilişkin borsacılık faaliyet yetkisi sona ermiştir. Tüm Elektronik 

Ürün Senedi (ELÜS)  alım satım işlemleri sadece TÜRİB bünyesinde yapılacaktır. ELÜS’lerin alım satım 

işlemleri, yatırımcılar tarafından aracı olmaksızın doğrudan internet tabanlı bir alım satım sistemi 

üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda Sivas Ticaret Borsamız TÜRİB ile sözleşme imzalayarak 

TÜRİB Acentesi olmuştur. TÜRİB platformunda işlem yapacak olan ürünler ise arpa, buğday, çeltik, 

fındık, mercimek, mısır, pamuk, soya fasulyesi, zeytin ve benzeri ürünler olup ürün yelpazesi ileri ki 

aşamalarda genişletilerek hizmet verecektir. Tüm yatırımcılarımızın TURİB platformu üzerinden online 

olarak alım satım yapabilmeleri için gerekli kayıt evrakları ile birlikte Borsamıza başvurmaları 

gerekmektedir. Yeni sistemin tüm üretici ve tüccarlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi. 
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BAHAR ŞENLİĞİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU 

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sivas Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından, merkeze bağlı 

Tepeönü köyünde "Bahar Şenliği" düzenlendi. 

İlk olarak düzenlenen Tarım Bahar Şenliği kapsamında, ilimiz genelinde hayvancılığı özendirmek, 

üreticilerimize destek olmak amacıyla organize edilen "Buzağı Güzellik Yarışması"nda renkli görüntüler 

yaşandı. Besiciler, bu yıl dünyaya gelen "simental" ve "montofon" ırkından buzağılar yarışma için 

görücüye çıktı. Yarışmada, dereceye giren buzağıların sahiplerine il protokolü tarafından ödülleri 

takdim edildi. 
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Çiftçimizle Beraber Üretip 

Beraber Pazarlayacağız, Hep 

Birlikte Kazanacağız 

Törende konuşan Sivas Valisi 

Salih Ayhan, "Tarımda birçok 

proje, el birliğiyle hayata 

geçecek. Sivas Teknik Tarım 

Hayvancılık ve İnşaat Ticaret 

Sanayi Anonim Şirketi 

(SİVTAŞ) adlı yeni bir şirket 

kurduk. Şirket bünyesinde; 

sözleşmeli besicilik, yem 

fabrikası, süt işletmesi, 

damızlık hayvancılık işletmesi 

gibi tarımsal faaliyetlerde 

bulunacağız. Çiftçimizle beraber üretip beraber pazarlayacağız, hep birlikte kazanacağız" dedi. 

Sivas'ın bütün topraklarında tarım yapılmasını istediklerini dile getiren Vali Ayhan, "Bütün 

coğrafyamızın hayat bulmasını istiyoruz. Ekili olmayan hiçbir alanımız kalmasın, buralarda heyecan ve 

bereket olsun, hayvanlarımız bu dağlarda otlasın istiyoruz. Sivas'ın can damarı olan tarımın her zaman 

yanında olma gayreti içerisindeyiz." diye konuştu. 

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise programın üreticilere ve şehre hayırlı olmasını dileyerek, bu tür 

organizasyonların üretimi teşvik etmek açısından çok önemli olduğunu vurguladı. 

Vali Salih Ayhan ve Belediye 

Başkanı Hilmi Bilgin Ekin Biçti, Tuz 

Hasadı Yaptı 

Program kapsamında, yem bitkileri 

hasadının başlangıcı da yapıldı. 

Vali Ayhan, Başkan Hilmi Bilgin 

tırpanla ekin biçti. 

Son olarak Vali Salih Ayhan ve 

beraberindekiler, merkez Tepeönü 

köyü yakınlarında bulunan Fadlum 

Tuz İşletmesinde tuz toplama 

sezonunu açarak keşan attılar. Vali 

Ayhan ve beraberindekiler Fadlum 

Tuz'a bereketli bir sezon diledi. 

Merkeze bağlı Tepeönü-Armutlu 

grup köy yolu üzerinde bulunan Adil Dalkürek’e ait elma ve karpuz bahçesini de inceleyerek bilgi alan 

Vali Ayhan, meyveciliğe yönelik yaptığı çalışma nedeniyle Dalkürek’i tebrik etti. 
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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. 

Sivas Kadim Bir Şehirdir 

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, 
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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. 

 

Acılar Paylaşarak Azalır 

Genel Başkan Döner, “Sivaslı hemşerilerimiz kendi acısına sahip çıkmalı. Acılar hepimizin ortak acısı, 

acılar paylaşarak azalır. Bu katliamı yapanlar Kahramanmaraş’ında, Çorum’unda, Başbağlar’ında, 

sorumlusudur. İstanbul’da Reina katliamının da sorumlusudur. Dolmabahçe’de 44 polisimizi şehit eden 

katliamında sorumlusudur. Sorumluları aramamız gerekiyorsa burada aramamız gerekiyor. 

Sivas’ımızda değil. Dolayısıyla bu bir organize hareketti, organize katliamdı. Sivaslılara mal edilmiyor 

ama Sivaslılarda kendi acılarına sahip çıkmalı.” dedi. 
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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. 

 
 
 
 
 



Sayfa | 85  
 

 

STB’DEN, STRATEJİK PLAN EĞİTİMİ VE İÇ PAYDAŞ ÇALIŞTAYI 

Sivas Ticaret Borsası (STB), 2020-2023 yılları stratejik plan hazırlık çalışmaları kapsamında Meclis 

Üyelerine yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), oda/borsa akreditasyon sistemi çerçevesinde hizmet 

kalitesini en üst noktaya taşımayı hedefleyen Sivas Ticaret Borsası, bu bağlamda sürdürdüğü eğitim 

çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. 

Sivas Ticaret Borsası Meclis Salonu’nda düzenlenen Stratejik Plan Eğitimi ve İç Paydaş Çalıştayı’nda, 

Başdenetçi ve Eğitmen Mehmet Besleme tarafından katılımcılara, TOBB-Oda/Borsa Akreditasyonu 

kapsamında Stratejik Planlama çalışmaları hakkında detaylı bilgiler verildi. 

‘Stratejik Planlama, Swot Analizi, Maliyetlendirme, İzleme ve Değerlendirme konuları hakkında sunum 

yapan Başdenetçi Besleme, küresel rekabetin hüküm sürdüğü iş dünyasında işletmelerin ve 

kuruluşların stratejilerini hazırlamalarının yaşamsal önem taşıdığına dikkat çekti.  

Stratejik planlama araçları hakkında örnekleriyle birlikte açıklamalarda bulunan Başdenetçi Besleme, 

ayrıca, Mevcut Durum Analizi, Paydaş Analizi, İç Çevre Analizi, Dış Çevre Analizi gibi konularda da 

uygulamalı anlatımlarda bulundu. 

Düzenlenen Stratejik Planlama Eğitimi ve İç Paydaş Çalıştayı’na Sivas Ticaret Borsası Meclis Başkanı 

İhsan Aksoy, Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Meclis Üyeleri ve Genel Sekreter Sema 

Görcün katılım gösterdi. 
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SORGUN TSO’DAN SİVAS TB’YE ZİYARET 

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan ve beraberindeki heyet bölgesel 

ekonomik iş birliği ve kıyaslama çalışması yapmak üzere Sivas’a geldi. Sorgun TSO Başkanı Arslan’a 

Sivas ziyaretinde, Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Samaroz, Kadir Kılıç, Hüseyin Çekerek, Celalettin Tekin, 

Genel Sekreter Sami Erdoğan ile Yozgat Oda ve Borsalar Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet 

Kara eşlik etti.. 

Ziyarete ev sahipliği yapan 

Sivas Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Abdulkadir 

Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu 

Üyesi Ahmet Tarık Günhan ve 

Genel Sekreter Sema Görcün ile 

samimi bir ortamda karşılıklı 

olarak ticari ve ekonomik 

değerlendirmeler yapıldı. Her 

iki ilin yatırım alanları karşılıklı 

olarak değerlendirildi. Sivas ve 

Sorgun arasındaki tarihi 

bağların yeniden ve daha güçlü 

olarak kurulması ve bölgesel 

ekonomik iş birliğinin 

geliştirilmesi için benzer çalışma ziyaretlerinin arttırılması gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı. 
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STB YÖNETİMİNDEN TARIM KREDİ KOOPERATİFİ BÖLGE MÜDÜRÜ ALTUNOK’A ZİYARET 

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Tarım Kredi 

Kooperatifleri Sivas Bölge Müdürü Mustafa Altunok’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Sıcak bir 

ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Abdulkadir Hastaoğlu, Tarım Kredi Kooperatiflerinin 

çalışmalarını yakından takip ettiğini, Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçiler için çok önemli bir kurum 

olduğunu ifade etti. 

Sivas ve İlçelerinde tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi için karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan 

ziyarette Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas Bölge Müdürü Mustafa Altunok, geçmiş yıllarda Sivas’ta 

Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığını belirtti. Tarım Kredi Kooperatiflerinin Sivas çiftçisi ile içi 

içe çalıştığına vurgu yaptı.  

Çiftçilerin ürünlerini büyük emekler sarf 

ederek ürettiğini belirten Başkan 

Hastaoğlu, "Tarım üreticisinin Tarım Kredi 

Kooperatifleri aracılığıyla desteklenmesi 

ülkenin gelişimi için önemlidir. Üreticiye 

verilen destek aynı zamanda üretim yapan 

çiftçilerimizin köyden kente göçünün 

önüne geçmektedir. Bu sebeple borsamız 

üyesi olan siz kıymetli kooperatiflerimiz 

başta olmak üzere tüm tarımsal kurum ve 

derneklerimize önemli görevler 

düşmektedir. Tarıma katkılarınızdan 

dolayı sizlerin nezdinde kurumunuzu kutluyor, yeni görevinizde başarılar diliyorum" diye konuştu. 
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CUMHURİYET BAŞSAVCISI UĞURLU’DAN BORSAYA ZİYARET 

Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’na iade-

i ziyarette bulundu.  

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu tarafından karşılanan Cumhuriyet Başsavcısı Hasan 

Uğurlu, Başkan Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir süre sohbet etti.  

Sivas Ticaret Borsası’nın çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Hastaoğlu; “Şehrimize ve 

tüccarımıza akredite borsa olarak, kaliteli ve en iyi şekilde hizmet vermek için çalışıyoruz. Ticaret 

Borsası olarak her zaman kurumlarımızla işbirliği içerisinde faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. İade-i 

ziyaretlerinden dolayı Sayın Başsavcıma teşekkür ediyorum” dedi. 

Zaman buldukça iade-i ziyaretlere devam ettiğini, bu kapsamda Sivas Ticaret Borsası’nı da ziyaret 

ettiğini ifade eden Sivas Cumhuriyet Başsavcı Uğurlu, Sivas’ın tarım ve hayvancılığının gelişmesine katkı 

sağlayan ve tüccara güzel hizmetlerde bulunan Başkan Hastaoğlu’na teşekkür etti.  

Sivas’ın güzel bir şehir olduğunu, tarım ve hayvancılık yönü gelişmiş, kültürel ve tarihi zenginlikleri 

olan Sivas’ta görev yapmaktan mutlu olduğunu dile getiren Başsavcı Uğurlu, “Cumhuriyet Başsavcılığı 

olarak resmi kurumlarla ve sivil toplum örgütleriyle her zaman işbirliği içerisinde olacağız. 

Misafirperverliğiniz için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi. 

Başkan Hastaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu’ya ziyaretinin anısına Sivas’a özgü el yapımı 

ürünler hediye etti.  
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SİVAS VE YOZGAT ARASINDA KARDEŞ BORSA’ PROTOKOLÜ İMZALANDI 

Sivas Ticaret Borsası ve Yozgat Ticaret Borsası arasında, ikili iş birliğini artırmak, ortak proje ve 

faaliyetlerde bulunmak amacıyla “Kardeş Borsa Protokolü” imzalandı. 

Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, Meclis Başkanı Medeni Akyol, Yönetim Kurulu Üyeleri, 

Yozgat Odalar ve Borsalar Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kara ve Genel Sekreter Nazif 

Gençarslan’dan oluşan heyet, Sivas Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Sivas Ticaret Borsası Başkanı 

Abdulkadir Hastaoğlu, Meclis Başkanı İhsan Aksoy, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreter Sema 

Görcün tarafından karşılanan Yozgat Ticaret Borsası temsilcilerine Sivas ekonomisi ve Borsanın 

projeleri hakkında bilgiler verildi. 

Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, protokolün hayırlı uğurlu olması temennisinde 

bulunarak; “Sivas Ticaret Borsası Başkanı ve 

Yönetimine, bizi bu kardeşlik ünvanına 

kavuşturdukları için Yönetim ve Meclisim 

adına şükranlarımı sunuyorum. Bu nazik 

davetlerinden dolayı hepsine çok teşekkür 

ediyorum. Anadolu coğrafyasında komsu 

ilimiz Sivas’la birlikte kardeşlik ünvanına 

kavuşmamız bizi son derece mutlu etmiştir. 

Bundan sonraki çalışmalarımızda birlik ve 

beraberlik içerisinde bir araya gelerek sosyal 

faaliyetlerde bulunarak kardeşliğimizi 
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sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Sivas bizim komşu ilimiz. 

Bütün Sivaslılara, bütün üyelerine camiamız adına kapımız sonuna kadar açıktır. Bizi çok güzel 

ağırladılar. Sivas’ın köftesini ve yaprak dönerini de tatmış olduk. Çokta büyük keyif aldık. Kendilerine 

teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum” dedi. 

Sivas 

Ticaret 

Borsası 

Başkanı 

Abdulkadir 

Hastaoğlu 

ise bu 

sürecin 

ilerleyen 

aşamalarda 

daha da 

güçleneceğini ve birçok projede ortak hareket ederek birliktelik oluşturacaklarını beyan ederek;” 

Öncelikle Meclis Başkanımıza, Yönetim Kurulu Başkanımıza ve diğer yönetim kurulundaki 

arkadaşlarımıza Sivas’ımıza borsamıza hoş geldiniz diyorum. Kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayı 

teşekkür ediyorum. Bugün Sivas ve Yozgat adına güzel bir gün. Her iki borsamız camiada, aynı çatı 

altında çalışıyoruz. Bizde bugün bunu resmiyete dökerek taçlandırdık. Birbirimizi kardeş borsa ilan 

ettik. Bundan sonraki yapacağımız bütün aktivitelerde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 

çalışmalarında borsacılık anlamında birlikte işbirliği içerisinde olacağız. Kardeşliğimizi pekiştireceğiz. 

Her iki borsamıza da hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. 

Sivas ve Yozgat Ticaret Borsası arasında imzalanan kardeş borsa protokolü ile;  İki borsa arasında 

iletişimi güçlendirmek ve sürekliliği artırmak, Hizmet standartlarını yükseltilmesine katkı sağlayacak 

faaliyetler yürütmek, Ortak toplantılar gerçekleştirmek, Ortak organizasyonlar tertiplemek, Ortak 

çalışmalar ile daha etkin ve nitelikli projeler üretmek, Sosyal ve Kültürel faaliyetlerde işbirliği yaparak 

borsaların sosyal kalkınmaya olan katkısını artırmak, Bu ortaklığın bölgede bulunan diğer borsa ve 

odalara örnek olmasını sağlamak amaçlanmaktadır.  

Ziyaret, Sivas ve Yozgat Ticaret Borsası Başkanlarının günün anısına birbirlerine hediye takdim 

etmeleriyle sona erdi. 
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SİVAS STK’LARINDAN BARIŞ PINARINA ORTAK DESTEK AÇIKLAMASI 

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki bölgelere düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek için 

ilimizde yer alan Oda/Borsa ve sivil toplum kuruluşları ortak bir bildiri yayınladı. 

Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen basın açıklamasında Sivas Ticaret Borsası Başkanı 

Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas Ticaret ve  Sanayi Odası Başkan Vekili Cengiz Akpolat, Ziraat Odası Başkanı 

Hacı Çetindağ, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, MEMUR-SEN Şube Başkanı Halil İbrahim 

Temiz, KAMU-SEN Şube Başkanı İlker Çelikus ve Türkiye Emekliler Derneği Şube Başkanı Ziyaaddin 

Yılmaz katılım sağladı. Açıklama aynı zamanda 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Basın 

açıklamasını grup adına konuşan Sivas TSO Başkan Vekili Cengiz Akpolat şu ifadeleri kullandı: “Türkiye, 

9 Ekim 2019’da Suriye sınırı üzerinde “Barış Pınarı” adı verilen sınır ötesi harekat başlatmıştır. Amaç, 

hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan 

terör koridorunu ortadan kaldırmaktır.  

‘MEŞRU MÜDAFAA HAKKI ÇERÇEVESİNDE BAŞLADI’ 

Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin 

baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler 

devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan 

doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekatı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi 

terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi’nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde 

başlatılmıştır. 
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‘ÜLKE GÜVENLİĞİMİZE AÇIK TEHDİT OLUŞTURUYOR’ 

Suriye’nin toprak bütünlüğüne, 

egemenliğine ve siyasi birliğine 

saygı gösterilmektedir. 

Dolayısıyla bu harekâat, 

meşrudur ve uluslararası hukuka 

uygundur. Ülkemiz özellikle 

Fırat’ın doğusunda sınırın 

ötesinde konuşlu terör örgütü 

unsurlarınca, son iki yılda yüzün 

üzerinde taciz ve hasmane eyleme 

maruz kalmıştır. Bu terör 

örgütleri, Suriye içinde ve 

Suriyelilere yönelik de saldırılar 

düzenlemektedir. Suriye’deki 

yerel halkın da terör örgütlerinin 

giderek artan insan hakkı ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve zulmüne karşı şikâyetleri ve tepkileri sürekli 

artmaktadır. Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki; masum insanları katleden ve ülkemizin 

güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez.  

‘BİZİM TARAFIMIZ HUZUR, BARIŞ, KARDEŞLİKTİR’ 

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör 

örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Aynı zamanda da sivillerin 

ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir. Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem de 

Zeytin Dalı harekatlarında da gösterdik. Önceden terörün hâkim olduğu bölgede hayat normale döndü, 

barış ve huzur geldi. Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin 

hazırlamış olduk. Türkiye’nin elinden gelen tüm imkânlarını bu bölgeler için nasıl seferber ettiğini de 

tüm dünya kamuoyu gördü. Çünkü biz inanıyoruz ki, gönül dünyasını ve insanları imar edemeyenler, 

yeryüzünü imar edemezler. Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız. 

Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir. 

‘TÜRK MİLLETİ EN GÜZEL CEVABI VERECEKTİR’ 

Türkiye’nin terörle mücadeleye dönük çabaları, etnik ve dini temizlik de dâhil olmak üzere, insanlığa 

karşı işlenen suç niteliğindeki PKK/PYD/YPG ve DEAŞ eylemleri nedeniyle yerlerinden edilmiş 

Suriyelilerin geri dönüşlerinin önünü açacak, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına da 

katkıda bulunacaktır. Bu nedenle Türkiye’nin başlattığı her harekat, Suriyeli göçmenler, mazlum ve 

mağdur durumdaki yerel halk tarafından desteklenmektedir. Tüm bu gerçekler ışığında, uluslararası 

camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hâkim kılma 

yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz. Son olarak, 

şunu da herkesin bilmesini istiyoruz. Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, 

iş dünyası ve sivil toplumu, bir ve beraber olarak en güzel cevabı verecektir. 

‘BU BÖLGEDE YAŞAYANLAR BİZİM KARDEŞİMİZDİR’ 

Türkiye’nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman 

askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve 

terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır.” ifadelerine yer verildi. 
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ANTALYA YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI KAPILARI AÇTI 

Antalya Ticaret Borsasınca (ATB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle bu yıl 10'uncusu 

düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) açıldı. 164 oda ve borsa, 18 kalkınma ajansı, 647 kurum ve 

firmanın yer aldığı fuarla, 81 ilin tamamını kapsayan ve tamamen yöreye ait olan ürünleri tek çatı 

altında toplayan fuara Sivas'ın yöresel ve tescilli ürünlerini tanıtmak için Sivas Ticaret ve Sanayi Odası 

(STSO) ve Sivas Ticaret Borsası da katıldı. 

Açılış programına Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Mustafa Varank, TOBB Genel 

Başkanı M. Rifat Hisarciklioglu, Sivas 

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 

Eken, Sivas Ticaret Borsası Başkanı 

Abdulkadir Hastaoğlu, odaların 

yönetim kurulu ve meclis üyeleri 

katıldı.  

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 

ANFAŞ Fuar Merkezi'ndeki fuarın 

açılışında yaptığı konuşmada, 10 yıl 

önce sadece 40 ilin katıldığı, 24 bin 

kişinin ziyaret ettiği YÖREX'in bugün 81 ilin tamamını kapsayan, ziyaretçi sayısı 200 bini geçen dev bir 

ulusal organizasyona dönüştüğünü söyledi. 
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YÖREX'in artık Türkiye'nin 

vitrini olduğunu belirten 

Hisarcıklıoğlu, burada 

ülkenin tüm renklerinin bir 

araya geldiğini ifade etti. 

Doğusundan, batısına, 

kuzeyinden güneyine tüm 

Türkiye'nin fuarda 

buluştuğunu dile getiren 

Hisarcıklıoğlu, "Eğer coğrafi 

işaretler bugün bu kadar 

biliniyor ve önemseniyorsa, 

bunda odalarımızın, 

borsalarımızın ve en başta 

da kadınlarımızın payı çok 

büyük. Son 10 yılda coğrafi 

işaretli ürünlerin yüzde 

40'ını, odalarımız ve borsalarımız tescil ettirdi. Onlar tarafından tescil edilen ürün sayısı 150'yi geçti." 

dedi. 

Sivas TSO ve Ticaret Borsası standına çok sayıda Sivaslı ve Oda/Borsa başkanı ziyarete gelirken Sanatçı 

hemşehrimiz Enver Merallı’da standa gelerek sohbet etti. 

Standları ziyaret eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sivas TSO 

standına gelerek Eken ve Hastaoğlu ile sohbet etti. 

Ziyarette Kangal Köpeğini seven Hisarcıklıoğlu, ızgara başına geçerek Sivas Köftesi pişirdi. Sivas TSO 

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 

Eken, Hisarcıklıoğlu’na yöresel 

ürünlerden oluşan hediye takdim etti. 
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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA MESAJI 

TOBB Vergi Komisyonu Başkanı ve Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, 

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. 

Başkan Abdulkadir Hastaoğlu, Cumhuriyet’in ilanının 96’ıncı yıldönümü nedeniyle yaptığı yazılı 

açıklamada “Kanla, canla kurulan ve Cumhuriyet ile taçlandırılan bu ülkeye yapılabilecek en büyük 

hizmet, çok çalışmak ve yeni eserler kazandırmaktır” dedi. 

Kurtuluş Savaşımız dönemindeki ruhun bugün de dimdik ayakta olduğunu dile getiren Başkan 

Hastaoğlu, “Bu aziz millete önce bağımsızlığı, ardından da Cumhuriyet’i armağan eden Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimize ve şanlı gazilerimize 

şükranlarımı sunuyorum. Görevimiz onların bize bıraktığı bu vatanı ebediyen korumak ve kollamak, bu 

ülkenin daha müreffeh olması için de çok çalışmaktır.” dedi. 

Topraklarında esir yaşamayı kabul etmeyen milletimizin, bu bilinç ve kararlılıkla, donanım ve imkân 

bakımından kendinden kat kat üstün olan güçlerle karşı karşıya gelmekten korkmadığını vurgulayan 

Başkan Hastaoğlu, "Bu millet sarsılmaz imanıyla, vatanı için canını feda ederek öz yurdunda düşmana 

karşı tüm dünyayı kendine hayran bırakacak bir zafere imza atmıştır. Kurtuluş Savaşı'ndaki başarısıyla 

ismini bir kez daha tarihe altın harflerle yazdırmayı başarmıştır. Milletimiz ve onun bağrından çıkan 

kahraman askerleri, dün nasıl ki Anadolu'da ülkesine, milletine ve vatan topraklarına karşı yönelen 

tehditleri bertaraf ettiyse, bugün Kuzey Suriye'ye düzenlediğimiz 'Barış Pınarı Harekatı' ile aynı şekilde 

her tür tehlikeyi ve tehdidi yok edebilecek güç ve kararlılıkta olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı. 

En önemlisi 96 yıl önce İstiklal Harbi'ni zafere taşıyan, Cumhuriyetimize can veren ruhun bugün de 

dimdik ayakta olduğunun altını çizen Başkan Hastaoğlu; Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin 

kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa  Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği 

vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yâd ediyor, 

Cumhuriyet Bayramımızı en kalbi duygularımla kutluyorum.” dedi. 
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SİVAS'TA YEM FABRİKASI İLE SÜT İŞLEME TESİSİNİN TEMELİ ATILDI 

Sivas Belediyesi ve İl Özel İdaresi ortaklığında kurulan SİVTAŞ AŞ tarafından "Cumhuriyet'in 100. 

yılında 100 fabrika" sloganıyla yem fabrikası ile süt işleme tesisinin temeli atıldı - Vali Salih Ayhan: - 

"Nasıl savunma sanayi milli ise eğitimimiz milli 

 Sivas Belediyesi ve İl Özel İdaresi ortaklığında kurulan SİVTAŞ AŞ tarafından yaptırılacak yem fabrikası 

ile süt işleme tesisinin temeli törenle atıldı. 

Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen temel atma töreninde konuşan Sivas Valisi Salih  Ayhan, 

Cumhuriyet'in 100. yılına doğru "100 Üretim ve İstihdam Kapısı" hedefiyle iki fabrikanın temelini 

attıklarını söyledi. 

SİVTAŞ'ın özel sektöre rakip olmayacağını belirten Ayhan, "Bir ticari anlayışımız yok. Zarar 

etmeyeceğiz, kar edeceğiz ama karı mutlak suretle Sivas'ın ekonomisine, tarımına ve çiftçisine 

dönüştürecek bir mekanizma kuracağız." dedi. 

Ayhan, SİVTAŞ AŞ'nin özel sektörün alanını daraltan bir anlayışla değil, piyasayı regüle eden, tarımsal 

üretimde katalizör etkisi görecek bir anlayışla kurgulandığını vurgulayarak, "Nasıl savunma sanayi milli 

ise eğitimimiz milli ise tarımda da bir millileşme yapmamız gerekmektedir. Dolayısıyla üretim 

öncesinde ve sonrasında milletimize güvence verecek bir mekanizma kurmamız gerekiyor. Bunu da 

kurduk, inşallah devam ettireceğiz." diye konuştu. 
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BAŞKAN HASTAOĞLU’NDAN UYGULAMALI KUZU ETİ WORKSHOP 

Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerine Et Teknolojisi ve Marinasyon 

dersi kapsamında Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu tarafından uygulamalı olarak 

kuzu eti tanıtım gösterisi gerçekleştirildi. 

Sivas’ta kasaplık mesleğinde uzun yıllardır faaliyet gösteren bir et işletmesinin sahibi olan ve bu alanda 

birçok usta yetiştiren Başkan Hastaoğlu, öğrencilere kuzu etinin özellikleri, önemi, sınıflandırılması, 

parçalanması ve kuzu etinden yapılan yemekler hakkında bilgi verdi. 

Başkan Hastaoğlu, kuzu eti parçalaması sırasında son yıllarda trend olan Nusret gibi artistlik 

hareketlerden ve et kesim sırasında her parçasını ayrı değerlendirerek israftan kaçınmak gerektiğinin 

altını çizdi. 

Bir bütün gövde kuzu etini öğrencilerle birlikte uygulamalı olarak parçalayan Sivas Ticaret Borsası 

Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, öğrencilerle birlikte bir araya gelmekten, tecrübelerini aktarmaktan ve 

Turizm Fakültesi ile iş birliği yapmaktan keyif aldığını ifade ederek fakülte yönetimine teşekkür etti. 

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Koç ve ekibi de bu daveti kabul ederek geldiği ve öğrencilere 

böylesine faydalı bir etkinliğe katılım sağladığı için Başkan Hastaoğlu’na teşekkür etti. 
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BAŞKAN HASTAOĞLU, 10 KASIM DOLAYISIYLA MESAJ YAYINLADI 

TOBB Vergi Komisyonu Başkanı ve Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, 

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 

Mesajında “Aramızdan 

ayrılışının 81’inci 

yılında 

Cumhuriyetimizin 

kurucusu Büyük Önder 

Mustafa Kemal 

Atatürk’ü sevgi, saygı, 

özlem ve rahmetle 

anıyorum” diyen 

Başkan Abdulkadir 

Hastaoğlu, "Türkiye 

Cumhuriyeti’nin 

kurucusu Mustafa 

Kemal Atatürk’ün 

vefatının 81’nci ölüm 

yıl dönümündeyiz. 

Ülkemizin nasıl zorlu 

bir mücadele 

sonucunda 

kurulduğunu çok iyi 

biliyoruz. Yıkım 

süreçlerinden çıkmak 

ciddi bir yetenek ve 

zeka ister. 

Başkomutanlığı savaş 

meydanlarında 

kazanmış ve bu ülkeyi 

başarılı bir şekilde 

yükselen bir devlete 

dönüştüren iradeye 

liderlik etmiş bir 

isimden bahsediyoruz. 

Ülkemiz yine kuruluş mücadelesinde olduğu gibi Milli Mücadele ruhuna ihtiyaç duyuyor. O büyük 

liderin azim ve kararlılığına ihtiyacımız her zamankinden daha büyük. Bu büyük ülke için, bu güzel 

ülkemizin şanlı bayrağının gölgesinde kahramanlık mücadelesi verme azmine her Türk vatandaşı 

sahiptir. Ülkemizin bekası için mücadele etmiş, hayatını feda etmiş ve bu uğurda mücadele etmiş başta 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi unutmamalıyız. Ülkemizin kurucusu 

ilk Cumhurbaşkanımız ve ilelebet Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve 

bu topraklar için mücadele etmiş gazilerimizi ve canını ortaya koymuş şehitlerimizi rahmet, saygı ve 

minnetle anıyorum" dedi. 
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TARIM KREDİ KOOPERATİFİ SİVAS BÖLGE MÜDÜRÜ ALTUNOK’DAN BAŞKAN HASTAOĞLU’NA 

ZİYARET 

Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas Bölge Müdürü Mustafa Altunok, Sivas Ticaret Borsası Başkanı 

Abdulkadir Hastaoğlu’na iade-i ziyarette bulundu. Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan 

Abdulkadir Hastaoğlu, Tarım Kredi Kooperatiflerinin çalışmalarını yakından takip ettiğini, Tarım Kredi 

Kooperatiflerinin çiftçiler için çok önemli bir kurum olduğunu ifade etti. 

Sivas ve İlçelerinde tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi için karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan 

ziyarette Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas Bölge Müdürü Mustafa Altunok, Sivas Ticaret Borsası 

tarafından yapılacak olan tarımsal projelere her türlü katkı ve desteğe hazır olduklarına vurgu yaptı.  

Tarım Kredi Kooperatiflerinin aynı zamanda borsanın da üyesi olduğunu belirten Başkan Hastaoğlu, 

"Tarım üreticisinin desteklenmesi ülkenin gelişimi için önemlidir. Üreticiye verilen destek aynı 

zamanda yeni neslin sağlıklı beslenmesine verilen destektir. Bu sebeple siz kıymetli kooperatiflerimize 

önemli görevler düşmektedir. Tarıma katkılarınızdan dolayı sizlerin nezdinde kurumunuzu kutluyor, 

yeni görevinizde başarılar diliyorum. Sivas’ta ve İlçelerimizde tarımın gelişmesi için her türlü projede 

birlikte çalışacağız" diye konuştu. 
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SÜT SOĞUTMA TANKI DAĞITIM TÖRENİ DÜZENLENDİ 

Sivas Valiliği öncülüğünde Sivas İl Özel İdaresinin katkıları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleri 

ile hayata geçen projede toplam 50 adet süt tankı dağıtıldı. 

Sivas İl Özel İdaresi Asfalt Plent Tesisleri'nde gerçekleşen programa Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı 

Hilmi Bilgin, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, İl Özel İdaresi 

Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ile il protokolü 

ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Programda bir konuşma yapan Vali Ayhan, 'Üreten Çiftçi Gelişen Sivas' tarım ve hayvancılık seferberliği 

kapsamında Cumhuriyetimizin kuruluşun 96'ncı yılında SİVTAŞ Yem Fabrikası ile Süt Toplama ve 

İşleme Tesisi'nin temelini attıklarını söyledi. 

Çiftçiler için süt üretiminin en riskli grupta olduğunu belirten Vali Ayhan, "Günlük olması, dayanıklılık 

ve nakliye gibi birçok faktörün süt üreticisinin karşılaştığı temel sorunların başında geldiğini 

görüyoruz. Hijyenik şartlarda süt üretilmesi, işletme içinde soğutulması, değer fiyattan sanayiye 

satılması, üretilen sütün kayıt altına alınarak sektörün gelişmesine olumlu katkı sağlamak ve üreticinin 

daha yüksek gelir elde etmesi için, hazırlanan Süt Sığırcılığında Süt Üretimini Geliştirme ve Kalitesini 

İyileştirme Projesi'ni uyguluyoruz. Sivas İl Özel İdaresi tarafından finanse edilmiş proje ile 30 farklı 

işletmeye 300 litre, 20 farklı işletmeye 500 litre süt soğutma tankı dağıtımı gerçekleştireceğiz. Bu 

ekipmanlar sayesinde süt ürünlerinin kalitesinin artırılmasını, teknolojik gelişmelerin üretime 

yansıtılmasını ve kırsal kalkınmayı sağlayarak, göçün durdurulmasını hedefliyoruz. Sivas'taki her bir 

vatandaşımızın geleceği için hayal kurmaya ve bu hayalleri önce hedeflere sonra da gerçeğe 

dönüştürmeye devam edeceğiz. Sivas için hedeflerimiz var, bu hedeflere ulaşma konusunda çiftçi ve 

üreticilerimizden destek bekliyoruz. Süt üretimini geliştirmek ve sütün kalitesini iyileştirmek amacıyla 

gerçekleştirilen projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." diye konuştu. 
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2020 - 2023 YILI STRATEJİK PLAN BORSA MECLİSİNDE ONAYLANDI 

Sivas Ticaret Borsası Meclis Üyeleri 2019 yılının son Meclis Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Meclis Başkanı 

İhsan Aksoy Başkanlığında gerçekleştirilen Meclis Toplantısı’nda Sivas Ticaret Borsası’nın gelecek 4 

yılına yön verecek olan 2020-2023 yılı Stratejik Planı onaylandı.   

Toplantıda Stratejik Plan hakkında Meclis Üyelerine bilgi veren Kimya Yüksek Mühendisi Baş Denetçi ve 

Eğitmen Mehmet Besleme;“Vizyon, misyon ve değerler başta olmak üzere Sivas’ta gıda, tarım, 

hayvancılık, ekonomik yapı, üyelere hizmet ve bütçeyi göz önüne alarak Sivas Ticaret Borsası’nın 

gelecek 4 yılında gerçekleştirilmesi beklenen ana amaçlarını oluşturduk. Sivas’ın ekonomik 

potansiyelini geliştirmek, İyi uygulamaların sayısını artırarak üyelere hizmeti en üst düzeyde 

gerçekleştirmek, doğru, uygulanabilir, kalıcı planlar yaparak Sivas Ticaret Borsası’nı örnek gösterilen 

borsa haline getirmek için bu amaçlara ait hedef ve stratejileri de alt başlıklar halinde değerlendirerek 

planımızı tamamladık ” dedi.  

Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas Ticaret Borsası’nın adeta yol 

haritası olarak işlev görecek olması nedeniyle Stratejik Planı çok önemsediklerini belirtti. Başkan 

Hastaoğlu;”Sivas Ticaret Borsası kuruluşundan bu yana ilimizin ve bölgenin ekonomik ve  sosyal 

kalkınmasında aktif rol üstlenen bir kurumdur. Borsamız akredite olarak daha da güçlenmiş, Sivas 

tarım ve hayvancılığı başta olmak üzere ilimizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak 

için, üyelerimizin ihtiyaçlarını anlamayı ve bu ihtiyaçları en uygun şekilde karşılamayı temel alarak 4 

yıllık Stratejik Planımızı hazırladık. İnanıyoruz ki Sivas Ticaret Borsamızın 2020 - 2023 Stratejik Planı 

vizyonumuza ulaşmamızda en önemli rehberimiz olacaktır. Raporun hazırlanmasında öncelikle 

üyelerimizin ardından da kamu kurum ve kuruluşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve diğer 

paydaşlarımızın katkıları bulunmaktadır. Bu raporda emeği geçen TOBB Akreditasyon Kuruluna, 

Borsamız Yönetim Kuruluna, çalışanlarımıza, danışmanlarımıza, paydaşlarımıza ve emeği geçen 

herkese teşekkürü bir borç bilirim” ifadelerini kullandı. 
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CANLI HAYVAN PAZARI VE OT BORSASI'NDA İLK KAZMALAR VURULDU 

İlimizin hayvancılığına çok önemli katkı sağlayacak olan 'Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası'nda ilk 

kazmalar vuruldu. Ulaş Kovalı mevkiinde yakın zamanda temeli atılacak projenin temel kazısı, İl Özel 

İdaresi tarafından başlatıldı. 

Temel atma töreni öncesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Vali Salih Ayhan, İl Özel İdaresi 

Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ve teknik personelden bilgi aldı. İnceleme gezisine Belediye Başkanı 

Hilmi bilgin, Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürü İsmail Kaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, 

Tarım Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Sivas İl Koordinatörü Muhammet Ali Genç ile Ticaret 

Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu katıldı. 

20 Milyon TL’ye Dev Tesis 

Vali Salih Ayhan, projenin sosyal, toplumsal ve ekonomik boyutuna dikkat çekerek, "Sivas'ın tarım ve 

hayvancılık potansiyeline olan inancımızla, 20 milyon ₺ bütçe ile ilimize dev bir tesis daha 

kazandırıyoruz. Bu tesis, çiftçilerimize, besicilerimize güç verecektir" dedi. 

‘Küçük Dokunuşlarla Büyük Neticeler Alacağız’ 

Sivas’ın Tarım ve hayvancılık alanında şehrin önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Vali 

Ayhan, ilimize ivme kazandırmak ve küçük dokunuşlarla büyük neticeler almak için çiftçilere yönelik 

büyük projeler yaptıklarını söyledi. 
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Vali Ayhan, “Sivas Belediyesi, İl 

Özel İdaresi, İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğü, DAP, Ticaret Borsası 

ve diğer kurumlarımızın destekleri 

ile tesisimizin yakında zamanda 

temeli atılacak, hızlı bir şekilde 

inşa olacak inşallah. Burası tek 

merkez olacak, aynı zamanda 

Şarkışla hayvan pazarı ile 

birbirlerine güç verecekler. Bu 

güzel tesis şehrimize hayırlı uğurlu 

olsun” dedi. 

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise 

“Bu bölgeye tarım ve hayvancılık 

kompleksini inşa edeceğiz. Bizim amacımız üretene ve istihdama destek olmaktır. Sayın valimizin 

öncülüğünde, il özel idaremiz, belediyemiz ve ticaret borsasının ortaklaşa hayata geçireceği bu proje 

güç birliğinin de bir göstergesidir. Projeye emek harcayan herkese teşekkür ediyorum” dedi. 
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BAŞKAN HASTAOĞLU, TÜRİB ARACILIK SİSTEMİ İSTİŞARE TOPLANTISI’NA KATILDI 

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

tarafında düzenlenen Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Aracılık Sistemi İstişare Toplantısına 

katıldı. 

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

Aracılık Sistemi İstişare Toplantısında, TOBB’a bağlı ticaret borsalarının başkanları ile ürün ihtisas 

borsasına ilişkin bilgilendirme ve değerlendirmede bulunuldu. 

Toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Hastaoğlu; “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ev 

sahipliğinde Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Olağan Genel Kurulu Toplantısı sonrasında 

düzenlenen Aracılık Sistemi İstişare Toplantısı’na Sivas Ticaret Borsası olarak katılım sağladık. TOBB 

Başkanı sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında, TOBB’a bağlı 113 Ticaret Borsasının Başkanları 

ile yetkili personelinin katıldığı toplantıda Ürün İhtisas Borsasına ilişkin bilgilendirme ve 

değerlendirmelerde bulunuldu.” dedi. 



Sayfa | 105  
 

 

Ticaret Bakanlığı gözetiminde geçen yıl Borsa İstanbul, TOBB, SPK, TMO, kamu bankaları ve Borsaların 

ortaklığıyla Türkiye Ürün İhtisas Borsasının kurulduğunu belirten Başkan Hastaoğlu;” Elektronik ürün 

alım satımlarında yeni bir sisteme geçildi. Elektronik ürün senetlerinin alım ve satımı artık sadece 

Türkiye Ürün İhtisas Borsası üzerinden yapılıyor. Çiftçimiz ve tüccarımız buğday, mısır, arpa gibi 

hububatlar başta olmak üzere tarımsal ürünlerinin işlemlerini çok rahat şekilde TURİB üzerinden 

online olarak yapabiliyor. Çiftçimiz ve Tüccarımız TURİB Acentesi olan borsamıza istenen evraklarla 

birlikte gelerek TURİB kayıtlarını gerçekleştirebilirler. TURİB kaydı olan çiftçilerimiz ve tüccarlarımız 

ürünlerini sağlıklı ortamlarda ve altyapısı olan lisanslı depolarda muhafaza ederek Ürün İhtisas Borsası 

üzerinden de satışını gerçekleştirebilecekler. ” şeklinde konuştu. 
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BAŞKAN HASTAOĞLU, TÜRİB ARACILIK SİSTEMİ İSTİŞARE TOPLANTISI’NA KATILDI 

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

tarafında düzenlenen Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Aracılık Sistemi İstişare Toplantısına 

katıldı. 

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

Aracılık Sistemi İstişare Toplantısında, TOBB’a bağlı ticaret borsalarının başkanları ile ürün ihtisas 

borsasına ilişkin bilgilendirme ve değerlendirmede bulunuldu. 

Toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Hastaoğlu; “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ev 

sahipliğinde Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Olağan Genel Kurulu Toplantısı sonrasında 

düzenlenen Aracılık Sistemi İstişare Toplantısı’na Sivas Ticaret Borsası olarak katılım sağladık. TOBB 

Başkanı sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında, TOBB’a bağlı 113 Ticaret Borsasının Başkanları 

ile yetkili personelinin katıldığı toplantıda Ürün İhtisas Borsasına ilişkin bilgilendirme ve 

değerlendirmelerde bulunuldu.” dedi. 

Ticaret Bakanlığı gözetiminde geçen yıl Borsa İstanbul, TOBB, SPK, TMO, kamu bankaları ve Borsaların 

ortaklığıyla Türkiye Ürün İhtisas Borsasının kurulduğunu belirten Başkan Hastaoğlu;” Elektronik ürün 

alım satımlarında yeni bir sisteme geçildi. Elektronik ürün senetlerinin alım ve satımı artık sadece 

Türkiye Ürün İhtisas Borsası üzerinden yapılıyor. Çiftçimiz ve tüccarımız buğday, mısır, arpa gibi 

hububatlar başta olmak üzere tarımsal ürünlerinin işlemlerini çok rahat şekilde TURİB üzerinden 

online olarak yapabiliyor. Çiftçimiz ve Tüccarımız TURİB Acentesi olan borsamıza istenen evraklarla 

birlikte gelerek TURİB kayıtlarını gerçekleştirebilirler” şeklinde konuştu. 
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SİVAS DEFTERDARLIĞI’NDAN BORSAYA E-ARŞİV VE E-FATURA BİLGİLENDİRME ZİYARETİ 

Sivas’ta 19 Ekim 2019 tarih ve 30923 sayılı resmi gazete yayımlanan 509 Seri Nolu Vergi Usul 

Kanunu’nun genel tebliği ile yapılan değişikler ve yenilikler hakkında Sivas Defterdarlığı tarafından 

Ticaret Borsası, Ticaret Odası, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarına bilgilendirme ziyaretleri 

devam ediyor. 

Sivas Defterdarı Mustafa Yumuşak, Site Vergi Dairesi Müdürü İsmet Karagöz, Kale Vergi Dairesi Müdürü 

Durmuş Ali Darıcı ve Gelir Müdürü Salih Özcandar, TOBB Vergi Komisyonu Başkanı ve Sivas Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ile Yönetim Kurulu Üyelerine 509 Seri Nolu 

Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişiklikler ve yeniliklere dair bilgilendirmede bulundu. 

Sivas Defterdarı Mustafa Yumuşak yaptığı açıklamada, 19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile mevcut uygulamalara (E-

Fatura, E-Arşiv Fatura, E-İrsaliye, E- Defter, E-Serbest Makbuzu, E-Müstahsil Makbuzu ve E- Bilet) ek 

olarak başka e-belgelerin de (E-Sigorta Belgesi, E-Gider Pusulası, E- Dekont ve E-Döviz Alım Satım 

Belgesi) uygulamaya alınmasının sağlandığını ve var olan uygulamaların da kapsamının genişletildiğini 

belirtti. 
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Sivas Defterdarı ve Vergi Dairesi Müdürlerinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren 

Başkan Abdulkadir Hastaoğlu ise borsa üyeleri ve tüccarlara çeşitli uyarılarda bulunarak: "E-Fatura 

uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan iş insanı ve tüccarımızın aynı zamanda e-Arşiv Fatura 

uygulamasına da geçmek zorunda olduğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır. E-Arşiv Fatura uygulamasına 

dahil olmayan mükelleflerce, 01/01/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil 

toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 

5 Bin TL'yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, "E-Arşiv  

Fatura" olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale 

getirilmiştir. E- Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükellefler ile nihai tüketiciler için de E- irsaliye 

düzenlenebilmesi sağlanmaktadır. 

Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncular 

01/01/2020 tarihinden itibaren E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-İrsaliye, E-Müstahsil Makbuzu 

uygulamaları ile E- Defter uygulamalarına dâhil olmak zorunda olacaklardır. Gübre takip sistemi 

kapsamında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen sistem kapsamındaki malların sevkinde E-İrsaliye 

kullanma zorunluluğu getirilmektedir. 

E-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin çiftçilerden gerçekleştirdikleri zirai mahsül alımlarında 

kağıt ortamda düzenledikleri müstahsil makbuzlarının elektronik ortamda e-Müstahsil Makbuzu olarak 

düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Borsamız üyeleri ve mükelleflerimizin cezai duruma 

düşmemeleri için gerekli hassasiyeti göstereceklerine olan inancımız tamdır " ifadelerine yer verdi. 
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BAŞKANLAR KURULU 2019 YILI SON İSTİŞARE TOPLANTISINI YAPTI 

Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde kurulan Başkanlar Kurulu 2019 yılının son istişare toplantısını 

gerçekleştirdi. Toplantıda ‘Hedefimiz, Gayemiz, Derdimiz; Sivas’ mesajı verildi.  

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) öncülüğünde 40 sivil toplum kuruluşu temsilcisinden oluşan 

Başkanlar Kurulu, Sivas TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken başkanlığında düzenlenen kahvaltı 

programında bir araya geldi. 2019 yılını değerlendiren Başkanlar Kurulu, Sivas menfaatleri için birlik ve 

beraberliğin sürdürülmesi çağrısı yaptı.  

Toplantıda konuşan Başkan Mustafa Eken, 

görev değişiklikleri oldu, aramıza yeni 

katılan başkanlarımız var. Önceki 

başkanlarımıza sağladıkları katkılardan 

ötürü teşekkür ediyor, yeni 

başkanlarımıza başarılar diliyoruz. 

Başkanlar Kurulumuzun amacı, STK 

başkanlarımızın bu çatı altında bir araya 

gelerek, Sivas ile ilgili duygu ve 

düşünceleri, gördükleri sorun ve sıkıntılar 

ile eksiklikleri dile getirmek amacıyla 

kurulan bir platformdur. Bu 2019 yılında 
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son toplantımız oldu. Ocak 2020 ile birlikte yol haritamızı belirlemek amacıyla bir toplantı yapacağız. 

Başkanlar Kurulunu önemsiyoruz. Başkanlar Kurulu demek Sivas demektir. Sivas’ı temsil eden 

arkadaşlarımız burada, hepimizin amacı ilimize faydalı olmak, memleketimize faydalı olmak. Burada 

gönüllülük esası ile görev yapıyoruz. Hiçbirimizin maddi bir beklentisi yok” dedi.  

 

Başkanlar Kurulunun 2020 yılında daha aktif olması gerektiğini ifade eden Eken, şunları kaydetti; “Bu 

konuda sizlerden ricam birliğimizi, beraberliğimizi bozmayalım. Başta Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, 

Başkanlar Kurulu ve diğer başkanlarım adına memleket meselelerinden başka konularda 

tartışmayacağımızı, kardeşçe ve dostça bu memlekete hizmet etmeye devam edeceğimizin bilinmesini 

istiyoruz.  Bu masa Sivas demek, Bizim kadar kimse Sivaslı olamaz, bizim kadar kimse Sivas’ı sevemez. 

Burada doğduk, burada yaşıyoruz, burada öleceğiz. Bu masadakilerin gideceği başka bir yer yok.”  

 

 

 

Programda konuşan Başkanlar Kurulu üyesi STK başkanları da birlik ve beraberliğin önemine vurgu 

yaparak, “Başkanlar Kurulunun aldığı her kararın arkasındayız ve yanındayız. Başkanlar Kurulunu bir 

araya getiren Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken’e teşekkür ediyoruz. Kurul olarak hep birlikte hareket 

edeceğiz. Başka Sivas yok. Hep birlikte tek ses, tek yürek olarak şehrimize hizmet edeceğiz” dedi. 
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TARIM PLATFORMU TOPLANTISI VE TARIMA DEĞER KATANLAR ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ 

Sivas Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Tarım Platformu Toplantısı ve Tarıma Değer Katanlar 

Ödül Töreni düzenlendi. Program; Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Milletvekili Semiha EKİNCİ, Belediye 

Başkanı Hilmi BİLGİN, Vali Yardımcısı Yeliz YILDIZHAN, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Mehmet KUL, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali TAŞKIN, İl Müdürü Seyit 

YILDIZ, Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu,  protokol üyeleri ve örnek çiftçilerimizin katılımı 

ile gerçekleştirildi. 

Kangal Çiftçilerinden Adil KANGAL selamlama konuşmasında; "Bizi bu ödüle layık gören devlet 

büyüklerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi. 

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit YILDIZ açılış konuşmasında; "İl Müdürlüğü olarak yoğun ve 

verimli geçen bir yılın sonunda anlamlı bir program yaparak,  Hayatı boyunca tarımla uğraşmış, 

tarımdan kazanmış, çevresine iyi örnek olmuş, çiftçilerimizi ödüllendirmek ve onure etmek istedik. Ben 

kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum. Ödülü her ilçemizden seçilen bir çiftçimize veriyoruz. Bu 

programı İlimizde ilk defa yapıyoruz ve İnşallah bundan sonra da her yıl düzenli olarak yapacağız. 

Tarım Platformumuzu 2016 yılında kurduk. Türkiye de örnek bir model oluşturduk ve diğer illere de 

örnek olduk. Platform, İlimiz tarım sektörünün tüm paydaşları olan; kurum ve kuruluş temsilcileri, 

üniversitemiz, birlik ve oda temsilcilerinden oluşmaktadır. Platform olarak Sayın Valimiz başkanlığında 

her ay düzenli bir şekilde bir araya geliyoruz.  Tarım platformunda; İlimiz tarımı ile ilgili bilgi 

alışverişinde bulunuyor, doğru ve sağlıklı iletişim sağlıyoruz. Tarım platformunun amacı birlik ve 

beraberlik içerisinde ortak akılla,  ilimiz tarımına katkı sağlamak, çözümler ve projeler üretmek, ilimizi 

tarımsal alanda bölgede ve ülkemizde marka şehir haline getirmek.  
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Bakanlığımız tarafından ilimize yaklaşık olarak her yıl 180 Milyon tarımsal destekleme ödemesi 

yapılmaktadır. 2019 yılı için 237 Mil yon civarında bir ödeme bekliyoruz. 

2019 yılı için 20 proje hazırladık ve birçoğunu tamamladık. Ayrıca 2020 yılı projelerimizi hazırladık bir 

kısmını DAP idaresine sunduk diğerlerini de İl Özel idaremize sunacağız. Platform üyelerimizden veya 

projesi olan,  fikri olan, ilimiz  tarımıyla ilgili hayali olan herkesi İl Müdürlüğümüze bekliyoruz. Bu 

projelerimiz ile daha sürdürülebilir tarımı,  gıda güvenliğini sağlamayı, gelecek nesillere daha güçlü, 

üreten ve refah düzeyi yüksek bir ülke bırakmayı hedeflemekteyiz. Katılımlarınızdan dolayı çok 

teşekkür ediyor,  2020 yılının tüm üreticilerimize, ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum." 

dedi. 

Sivas Belediye Başkanı Hilmi BİLGİN ise konuşmasında; "Üretene ve üreten çiftçilerimize çok teşekkür 

ediyorum. Klasik Belediyecilik anlayışını bir kenara bırakarak, bu şehirde istihdam alanı oluşturana 

katkı sağlamak adına elimizi taşın altına koyduk ve SİVTAŞ'ı kurduk. Ot Borsasının ve açık hayvan 

pazarının temeli atıldı inşallah Kurban Bayramı'na yetişecek. 

Tüm sivil toplum örgütlerimizle, üreticilerimizle, muhtarlarımızla, 16 ilçemizle birlikte bir bütün olarak 

şehrimizi kalkındıracağımıza inanıyorum ve tarıma değer katan çiftçilerimize teşekkür ediyorum." dedi. 

Sivas Milletvekili Semiha EKİNCİ ise konuşmasında; "Sivas tarımına gereken yatırımlar ve teşvikler 

veriliyor bundan sonrada inşallah Sayın Cumhurbaşkanlığımızın başkanlığında gerekli hizmetler 

verilecektir. Bugün yerli otomobilimizin de lansmanı yapılacak. Dışarıdan bir şeyler alan Türkiye'den 

üreten ve dışarıya ihraç yapan bir Türkiye haline geldik. İnşallah tarımda kendi kendine yeten bir ülke 

olarak ve ihracatımızın da önemli bir kalemini tarım oluşturuyor. Bu noktada Sivas'ın hak ettiği yeri 

alması adına Sayın Valimiz, kurum müdürlerimiz ve bizler  
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milletvekili olarak her zaman çiftçimizin üreten insanlarımızın emrinde olacağız. Ödül alacak 

çiftçilerimizi şimdiden tebrik ediyor hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi. 

Sivas Valisi Salih AYHAN konuşmasında; "İlk geldiğimiz zaman gördük ki en organize en disiplinli 

mekanizma sadece Tarım Platformu'ydu. Tarım Platformu doğru bilginin doğru kaynaktan alınması 

açısından işlevi olan çok güzel bir birliktelik. Tarım Platformu diğer kurumlara da örnek teşkil 

etmektedir. 

Verimli bir yıl geçti ve tarımda bir farkındalık oluşturduğumuza inanıyorum. İlimiz açısından önemli bir 

katma değer taşıyan tarım ve hayvancılıkla ilgili güzel bir yılı geride bıraktık. Çiftçilerimizin hep 

yanında olduk, her gittiğimiz yerde birçok yere uğramakla beraber olduğumuz yerde nitelikli bir tarım 

ve hayvancılık işletmesi varsa mutlaka ziyaret ettik. 

Geçtiğimiz günlerde yaptığımız çalıştay neticesinde üç önemli başlık ortaya çıktı. Bunlar; Tarım, turizm 

ve sanayi bu üç başlıktan en önemlisi ve çok küçük dokunuşlarla kendisini gösterecek olan alanın tarım 

olduğunu düşünüyoruz. İlimizde, Ülkemizde değer üretenlere değer verilmesi ve ödüllendirilmesinin 

oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. 2019 yılı gerçekten bereketli ve güzel geçti, 2020 yılının da 

bereketli geçmesi temennisi ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi. 

Konuşmaların ardından SİVTAŞ Genel Müdürü Hakan BOZBIYIK SİVTAŞ hakkında sunum eşliğinde 

SİVTAŞ hakkında genel bilgilendirmede bulundu. Sunumun ardından, İlimizde Tarımsal  Üretim 

alanında yapmış oldukları başarılı ve farkındalık oluşturan çalışmaları ile örnek davranışları ve 

sağladığı katkılardan dolayı ödül almaya hak kazanan çiftçilerimize, Sivas Valisi Salih AYHAN, Sivas 

Milletvekili Semiha EKİNCİ, Belediye Başkanı Hilmi BİLGİN, Vali Yardımcısı Yeliz YILDIZHAN, Sivas 

Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet KUL ve İl Müdürümüz Seyit YILDIZ tarafından 

hediyeleri takdim edildi. 
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BAŞKAN HASTAOĞLU, YENİ YIL KUTLAMA MESAJI 
 
Sivas Ticaret  Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Vergi Komisyonu Başkanı Abdulkadir 
Hastaoğlu, “Acı ve tatlı hatıralarıyla 2019 yılını geride bırakıyor, umudumuzu ve heyecanımızı 
diri tutarak yeni bir yıla giriyoruz” dedi. 
 

Yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayan Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir 

Hastaoğlu, “Yeni yılın milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini temenni 

ediyorum. Toplumsal hayatımızda daima sağduyunun, hoşgörünün, kardeşliğin, sevgi ve 

saygının hâkim olmasını diliyorum. 2019 yılının muhasebesini yaparken, 2020 yılının en iyi 

şekilde geçmesi için hangi adımların atılması gerektiğini düşünmek, zamanımızı, enerjimizi ve 

potansiyelimizi en verimli şekilde değerlendirmek durumundayız. Ekonomik, sosyal ve 

kültürel kalkınmanın bütün güzelliklerine ve imkânlarına sahip Sivas’ımızı istenilen gelişmişlik 

düzeyine çıkarabilmek en büyük hedefimizdir. Bizler Ticaret Borsası olarak 2020 yılında da 

üyelerimize ve halkımıza daha çok sosyal ve ekonomik imkânlar sunabilmenin gayreti 

içerisinde olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa, 

huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni eder, bu vesile ile hizmet etmekten 

onur duyduğum Saygıdeğer Sivaslı hemşerilerimin ve değerli basın mensuplarının yeni yılını 

en içten duygularımla kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım” diye konuştu. 
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