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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, 29. yılına girdiği bu günlerde Misyon, Vizyon ve hizmet anlayışını geliştirerek, 
tarım sektörü ve tarım piyasaları konusundaki tecrübesi ile faaliyetlerine ve çalışmalarına aralıksız 
devam etmektedir.  

Bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, 
mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve 
halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak 
maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre 
yargı gözetiminde seçilen kamu tüzel kişiliği olan Sivas Ticaret Borsası gerek ülke ekonomisi , gerek 
bölge ekonomisi ve tarım sektörünün içinde bulunduğu  durumu tespit etmek sorunlarını ortaya 
koymak ve  bu sorunlar için çözüm önerileri sunma,  hassasiyetini  ve sorumluluğunu taşımaktadır. 

Lisanslı depoculuk ve Ürün İhtisas Borsacılığının yoğunlaştığı günümüzde Sivas Ticaret Borsası, 
kurumsal gelişimini ve faaliyetlerini daima üyelerinin ve sektörün ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla 
Yetkili Sınıflandırıcı Belgesi alarak 5 tane Lisanslı Depoya laboratuvar hizmeti vermektedir. 

Her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde, şehrimize ve ülkemize katkı sağlamak için hiç 
durmadan çalışacağız ve üreteceğiz. Bizler Sivas Ticaret Borsası olarak siz kıymetli üyelerimize ve 
şehrimize en iyi ve en etkin hizmetleri gerçekleştirmeyi kendimize amaç edindik. Çalışmalarımızda, 
desteklerini her zaman hissettiğimiz çok değerli Üyelerimize, borsamızın bugünlere gelmesinde emeği 
geçen tüm Meclis Üyelerimize, Yönetim Kurulu Üyelerimize ve Personelimize teşekkür eder, minnet ve 
şükranlarımı sunarım. 

 

Abdulkadir HASTAOĞLU 

Sivas Ticaret Borsası  
Yönetim Kurulu Başkanı 
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BAŞKAN HASTAOĞLU, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI 

 

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir 
mesaj yayınladı. Başkan Hastaoğlu,"insanların sağlıklı bilgi alması için yoğun mesai harcayan gazeteci 
arkadaşlarımızın gününü kutluyorum" dedi. 

Başkan Hastaoğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajında, kamuoyu bilincini artıran ve 
güçlendiren en önemli unsurlardan birinin de medya olduğunu hatırlattı. Toplumların gelişmesi ve 
güçlenmesi için medyanın da güçlü olması gerektiğini ifade eden Başkan Hastaoğlu, sözlerini şu şekilde 
sürdürdü; ”Gazetecilik mesleği çağımızın en zor mesleğidir. İnsanların hızlı ve sağlıklı bilgilere 
ulaştırmak için her türlü zor koşulun üstesinden gelen basın mensuplarımız, karşılaştıkları her türlü 
zorluğa rağmen mesleklerini büyük bir özveriyle yerine getirmektedir. Toplumsal bilinci artırarak 
güçlendirmeyi hedefleyen basın sektörü, kamuoyu yararına olan her türlü projenin de yanında 
durmaktadır. Kamuoyunu basın meslek ilkeleri çerçevesinde doğru ve tarafsız bir şekilde objektif 
olarak bilgilendirerek yaşamın vazgeçilmez unsurları arasına girmiştir. Bizler mesai arkadaşı olarak 
gördüğümüz basım mensubu arkadaşlarımızın her zaman yanındayız. Bu vesileyle ilimizin tanıtımına 
katkı sağlayan tüm görev yapan tüm basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler gününü kutluyor ve 
çalışmalarında başarılar diliyorum." 
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BAKAN ALBAYRAK, SİVAS İŞ DÜNYASI İLE BULUŞMA TOPLANTISI'NDA KONUŞTU 

 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, üretici ve son tüketici arasındaki marjı kendi fahiş avantajı için 
kullanan kesimler için çok farklı teknikle yeni bir süreç işleteceklerini söyledi. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, üretici ve son tüketici arasındaki marjı kendi fahiş avantajı için 
kullanan kesimler için çok farklı teknikle yeni bir süreç işleteceklerini söyledi.Albayrak, Sivas'ta Atatürk 
Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sivas İş Dünyası ile Buluşma Toplantısı"nda, ekonomiye ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. 

Sivas'ı bu anlamda ekonomik açıdan da daha ileriye taşıma zamanı olduğunu aktaran Albayrak, "Sivas 
değişecek ki Türkiye değişecek. Türkiye dönüşecek. Sivas büyüyecek, üretecek ki Türkiye de üretecek, 
büyüyecek." diye konuştu. Albayrak, futbolda olduğu gibi ekonomide de Sivas'ı şampiyonluğa 
oynatmayı hedeflediklerini vurgulayarak her sene Anadolu'dan bir şampiyon çıkartılması gerektiğini 
dile getirdi. Ekonomide 2019 yılında sağlanan tüm iyileşmelerin 2020 yılında çok daha ileri noktaya 
taşınacağına işaret eden Albayrak, tüm stratejilerin, politikaların katma değerli ihracata ve istihdama 
dayalı üretim altyapısının tam anlamıyla tesis etmek için kurgulandığını belirtti. "2020'ye çok daha 
güçlü adımlarla giriyoruz” dedi.  "Bakan Albayrak'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı 
devam etti. Sivaslı iş insanları yaşadıkları sorunları Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a iletti. 

 

 



Sayfa | 5  
 

 

BORSA YÖNETİMİNDEN BAŞKAN KURUÇAY’A ZİYARET 

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hilmi Gül, Ahmet Tarık 
Günhan VE Tahsin Gülbahar geçtiğimiz günlerde yapılan AK Parti Merkez İlçe Kongresi sonucunda 
güven tazeleyerek AK Parti Sivas Merkez İlçe Başkanlığı'na yeniden seçilen Muhammed Burak Kuruçay’ı 
ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular. 

 

AK Parti Sivas Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kuzu'yu tebrik etmek için ziyarete geldiklerini söyleyen Sivas 
Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu: "Sivas için yapılacak olan her türlü çalışmada 
başkanımıza mutlaka destek olacağız. Dolayısıyla bizim de Ticaret Borsası olarak gerçekleştirmeyi 
planladığımız Türkiye de bir ilk olan Ot Borsası projemize desteklerinizi bekliyoruz. AK Parti Merkez 
İlçe Başkanı Kuruçay ve yönetimine başarılar diliyorum. Sivas'ımıza hayırlı olsun" dedi. 

 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Merkez İlçe Başkanı Muhammed Burak Kuruçay: 
"Nazik ziyaretlerinden dolayı Ticaret Borsası Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür 
ediyorum. İnşallah hep beraber Sivas'ın problemlerinin çözümü noktasında ne yapmamız gerekiyorsa el 
birliği ile çalışmalarımızı yürüteceğiz. Sivil Toplum Örgütü temsilcilerimiz, Milletvekillerimiz, İl Genel 
Meclisi Üyelerimiz ve Belediye Meclis Üyelerimizle birlikte sahaya iniyoruz. İlimizde, ilçelerimizde, 
köylerimizde toplantılar düzenleyerek talepleri ve sorunları tespit ederek çözümü noktasında hep 
birlikte çalışacağız " diye konuştu. 
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SİVAS TİCARET BORSASI YGG VE AİK TOPLANTISI YAPILDI 

 

Sivas Ticaret Borsası Kalite ve Akreditasyon sistemi kapsamında 2020 yılının ilk personel toplantısı 
Sivas Ticaret Borsası toplantı salonunda Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu 
başkanlığında, Genel Sekreter Sema Görcün ve tüm personelin katılımıyla gerçekleştirildi.  

 

Gerçekleştirilen Yönetimi Gözden 
Geçirme (YGG) ve Akreditasyon 
İzleme Komitesi (AİK) Toplantısında, 
2019 yılının değerlendirmesi 
yapılarak alınan kararlar gözden 
geçirildi. Kalite ve Akreditasyon 
sürecinde yapılan faaliyetlerin 
değerlendirmesi yapılarak, 2020-
2023 yılı Stratejik Plana bağlı olarak 
yıllık çalışma planı personeller 
tarafından hazırlandı. Personel istek 
ve önerilerinin de görüşüldüğü 
toplantı iyi dilek ve temennilerle sona 
erdi. 
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BORSAMIZ İLE KOORDİNELİ ÇALIŞIYORUZ 

 

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Belediye Meclis Üyeleri Osman Nuri Kuruçay ve Erkan Karasu ile 
birlikte, Sivil Toplum Kuruluşları ziyaretleri kapsamında Sivas Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. 

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile Belediye Meclis Üyeleri, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir 
Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi. 

Sivil Toplum Kuruluşlarını ziyaret ettiklerini belirten Başkan Bilgin; “Sivas’ın ticaretinde tarım ve 
hayvancılık konularında önemli bir yere sahip olan Sivas Ticaret Borsası yöneticilerimizle Sivas’a dair 
her konuda koordineli bir şekilde çalışıyoruz. STK’larımıza gerçekleştirdiğimiz nezaket ziyaretleri 
kapsamında Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımızla birlikte borsamızı ziyaret ettik. Fikir alışverişinde 
bulunduk.” dedi. 

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; 
“Başkanımızla, Belediyemizle her zaman çok güzel diyaloglarımız var. Her zaman görüşme imkânı 
buluyoruz. Her daim bizlerin yayındadır. Borsa olarak Başkanımıza ve sizlere güvenimiz tamdır. İlimize 
yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun” 
ifadelerini kullandı. 
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TARIMA DAYALI İHTİSAS (BESİ) ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İLK TOPLANTISINI YAPTI 

Tarım ve hayvancılık alanında önemli çalışmaların yürütüldüğü Şarkışla ilçesinde Tarıma Dayalı İhtisas 
(Besi) Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısı Sivas Valisi Salih Ayhan Başkanlığında 
Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Tarım ve 
Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Şarkışla Belediye 
Başkanı Ahmet Turgay Oğuz’un katılımı ile yapıldı. 

Vali Salih Ayhan, ilçe Kaymakamı Mehmet Erdem ve kurul üyelerinin katıldığı toplantıda, 227 hektar 
üzerine kurulması ve işletilmesi planlanan Şarkışla TDİOSB'de gelinen son durum gözden geçirildi. 
Şarkışla ilçesi Maksutlu, Hüyük, Döllük, Harun köyleri ve Cemel Beldesi Mevkiinde bulunan proje 
alanını da yerinde inceleyen Vali Salih Ayhan, Şarkışla TDİOSB Yönetim Kurulu Üyelerinden kısa, orta ve 
uzun vadede yapılacak olan tüm çalışmaların raporlaştırılmasını istedi. 

Vali Salih Ayhan, yaptığı açıklamada, tarım ve hayvancılıkta ön planda olan Şarkışla ilçesinde sistemli 
bir şekilde OSB’nin kurulmasının ilçeye değer katacağını söyledi. Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize 
Sanayi Bölgesi’nin uzun süren çalışmaların ardından kurulduğunu ve ilk toplantısını yaptığına dikkati 
çeken Vali Ayhan, “Şarkışla ilçemizin güçlü iradesiyle OSB’yi oluşturduk.” dedi. 

“Şarkışla tarımda Sivas’ın lokomotifi” sözleriyle ilçenin tarım ve hayvancılıkta ki önemine dikkat çeken 
Vali Ayhan, “Kurumsal olarak OSB’ye destek vereceğiz. 160 adet ahırın yer alacağı 20 bin büyükbaş 
hayvan kapasiteli OSB için Sivas İl Özel İdaresi, Şarkışla Kaymakamlığı, İlçe Belediyesi, Ticaret Borsası 
ve Kırmızı Et Üreticileri Birliği kurumsal bir yapı oluşturdu.” şeklinde konuştu. 

Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi’nin 23 Eylül 2020 tarihinde Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli’nin imzasıyla Tüzel kişiliğini kazandığını aktaran Vali Ayhan, “İlçemiz yeni bir 
sürece girmiş bulunuyor. Yeni bir iş takvimiyle zaman kaybetmeden yer tahsisleri yapılarak Şarkışla 
tarım ve hayvancılıkta daha çok ivme yakalayacak. Bu önemli projenin ilimize kazandırılmasında başta 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Bekir 
Pakdemirli’ye, Sivas Milletvekillerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi. 



Sayfa | 9  
 

 

 

BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI YAPILDI 

 

SİVAS Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) öncülüğünde oluşturulan ve 40 STK’dan oluşan Başkanlar Kurulu 
Ocak ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.   

Vali Salih Ayhan, Milletvekili Semiha Ekinci ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’in konuk olduğu Başkanlar 
Kurulu Ocak ayı olağan toplantısı Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken başkanlığında 
yapıldı. Başkan Mustafa Eken, Başkanlar Kurulunun şehrin birlik ve beraberliğinin temelini 
oluşturduğunu söyledi. 

Başkanlar Kurulu toplantısına katıldığı için Vali Salih Ayhan’a, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve 
Milletvekili Semiha Ekinci’ye teşekkür eden STSo Başkanı Mustafa Eken, "Başkanlar Kurulu, Sivas’ta 
40’a yakın STK’nın bir araya gelerek oluşturduğu bir yapı. Şehre dair sorun sıkıntı ve taleplerin ele 
alındığı bir yapımız var. Başkanlar Kurulumuz şehrimiz için çok önemli bir görevi yürütüyor. Başkanlar 
Kurulu, şehrin birlik ve beraberliğinin temelini oluşturuyor. Tüm başkanlarımız, Sivas için bir araya 
geliyor. Sivas için düşünüyor ve elini taşın altına koyuyor. Ben değil biz olarak Sivas’ı geliştirmeye, daha 
yaşanabilir bir kent olmasına katkı vermek için Başkanlar Kurulu çalışmalarını aralıksız sürdürecektir" 
dedi. 
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'ORTAK AKILLA ÇALIŞACAĞIZ' 

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "Başkanlar Kurulu, hep söylediğimiz ortak akıl, istişare dediğimiz 
kavramın vücut bulduğu alan. Bizler, istişareye önem veren ortak akılla şehre hizmet etmeye, 
yönetmeye çalışan kişiler olarak Başkanlar Kurulunun ortaya koyacağı her fikir bizim için önemlidir. 
Şehri ilgilendiren her konuda Belediye olarak yer alacağız. Ben yaptım oldu şeklinde bir yönetim değil 
biz olarak ortak akılla yönetimi benimseyen biri olarak; bizler, bu görevleri bırakacağız ama Sivas ve 
halkımız baki olacaktır. Hizmetleri yaparken ortak akıl ve istişare ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz.  İş 
yapmadan konuşalım, görüşelim, daha sonra uygulamaya geçelim ve hep birlikte hareket ederek alınan 
kararın arkasında duralım. Başkanlar Kurulumuza bizleri konuk ettiği için teşekkür ediyorum" dedi. 

Başkanlar Kuruluna çalışmalarından ötürü teşekkür eden Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas’ın 
kamu yatırımı açısından çok iyi yerde olduğuna vurgu yaparak, "Başkanlar Kurulu, şehre moral vermesi 
gereken bir kurul. Şehrin geleceği ve bugünü ile ilgili istişareler önemli. Birliğimiz, dirliğimiz daim 
olsun" diye konuştu.  

 

'İŞ İNSANLARI ŞEHRE DUYGUSAL BAKIYOR' 

Sivas heyeti ile İstanbul’da gerçekleştirilen program hakkında Başkanlar Kuruluna bilgi veren Sivas 
Valisi Salih Ayhan, "Meslek hayatımda en anlamlı, en somut ve en heyecanlı toplantı oldu. 21 noktada 
50’ya yakın iş adamı ile görüştük. İnsanların doğduğu topraklara karşı sevgisi, aşkı olağanüstüydü. 
Sivaslı iş insanlarımız şehre duygusal bakıyorlar. Ziyaretimiz onları ziyadesiyle memnun ve mutlu etti. 
bakışları değişti, Sivas’a neler katabiliriz yönünde. Sivas’ın beşeri bir sermayesi olduğunu biliyorduk. 
Gebze’de Güzeller OSB’yi ziyaret ettik. Buradaki büyümek isteyen firmalara yönelik bir işbirliği 
protokolü yaptık. Orada Sivaslı iş adamlarımızdan bazıları 'okul yapmak istiyorum' dedi, biri 'sağlık 
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ocağı yaptırmak istiyorum' dedi. Bu insanlar doğduğu şehre bir şeyler yapmak istiyor, bunu da görmüş 
olduk. Her ziyaret sonunda çok anlamlı bir program olduğunu konuştuk. Sivas’a yatırım yapan firmalar 
var, onlara da teşekkür etme imkanımız oldu" ifadelerini kullandı. 

 

'YATIRIMLARLA SİVAS GELİŞECEK' 

Sivas’ın teşvikleri almasıyla çok ciddi yatırımları beraberinde hayata geçireceğine dikkat çeken Vali 
Ayhan, şunları kaydetti:  

"OSB’deki altyapı tamamlandığında, Cumhurbaşkanımızın verdiği müjdenin somutlaşmasıyla Sivas 
özellikle tekstil yatırımları konusunda büyük bir ivme kazanacağını gördük. Bu ziyarette teşviklerinde 
gelmesiyle Sivas’ta kısa zamanda 10-15 bin kişiye istihdam oluşturacak yatırımlar gelecek. İl dışından 
Sivas’a baktığınızda gelişimin ve değişimin olduğu göreceksiniz. Bu gezilerimizi 6 ayda bir yapacağız. 3 
gün dolu dolu geçti. Ben çok keyif aldım. Mutlu oldum. Bu turistik bir gezi değildi. Daha çok çalışmamız 
gerektiğini, dışarı ile bağlarımızı daha da güçlendirmemiz gerektiğini gördük. Birlikteliğimizi gördüler. 
Bu yatırımları çekmeyi başardığımızda Sivas, Türkiye’nin en gelişmiş illerinden biri olacak. 
Ziyaretlerimizde ülke ekonomimizin de geliştiğini ve büyüdüğünü gördük. Fabrikalarımızda müthiş bir 
üretim olduğunu gördük. Sürekli söylenen öldük, bittik söylemlerinin doğru olmadığını gördük. Bunu 
Sivas’ta da görüyoruz. OSB’de firmalarımız işi büyütüyor, istihdamı arttırıyor. Sadece inanalım, birlikte 
olalım. Amaç birlikteliğimiz olsun, büyük hayaller üzerine doğru işlere yönelelim. Bu ilin altından 
kalkamayacağı çözemeyeceği hiçbir şey yok. Bu şehrin kıymetini bilelim. Bu tür toplantıları sık yapalım, 
birbirimizi dinleyelim, istişarelerimizi arttıralım. Bu vesile ile Başkanlar Kuruluna ve STSO Başkanı 
Mustafa Eken’e teşekkür ediyorum." dedi. 
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YARDIM TIR'LARI DEPREMZEDELER İÇİN SİVAS'TAN YOLA ÇIKTI 

Kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin destekleriyle toplanan 2 TIR dolusu yardım malzemesi 
depremzedelere ulaştırılmak üzere Sivas'tan ayrılarak Elazığ ve Malatya'ya gönderildi. 

Sivas Belediyesi, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ile Sivas Ticaret Borsası tarafından Elazığ ve Malatya'daki 
depremzedeler için toplanan 2 TIR dolusu yardım malzemeleri, Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye 
Başkanı Hilmi Bilgin, TSO Başkanı Mustafa Eken, Ticaret Borsası Abdulkadir Hastaoğlu ve il 
protokolünün katılımıyla bölgeye uğurlandı. 

Geçtiğimiz cuma akşamı Elazığ merkezli yaşanan depremin ardından depremzedelere yardım için 
harekete geçen Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası başlattıkları 
yardım kampanyası ile 2 TIR dolusu malzeme topladı. Öncelikli olarak battaniye, elektrikli ısıtıcı, gıda, 
su ve depremzedelerin diğer ihtiyaçlarının bulunduğu yardımlar Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 
törenin ardından, deprem bölgesine gönderildi. 

 

"Güzel Bir Birliktelik Örneği Sergilendi" 

 

Törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, millet olarak sevinçte kenetlendiğimiz gibi, üzüntüde de çok 
hızlı bir şekilde bir araya gelebildiğimizi belirterek, "Dayanışma ve yardımlaşma iradesi, her türlü 
takdirin üzerindedir. Sivas'ta da iş insanlarımız, esnaflarımız ve vatandaşlarımız, gösterdikleri yardım 
seferberliği ile depremzede kardeşlerinin yanında olduklarını gösterdi. Bu üzücü vakalar, musibetler  
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içimizi yaksa da bizim bir ve beraber olmamıza da vesile oluyor. Biz depremin farkında olarak bilinçli ve 
şuurlu bir şekilde yaşamamız lazım. Tedbirli olmamız, takdiri Allah'a bırakmamız lazım. Devletimiz 
güzel bir koordinasyon yaptı. Güzel bir birliktelik örneği sergilendi. Afet sonrası kriz yönetimini 
kurumlarımızı çok iyi gösterdi. Bizlerde bedenen burada olsak da ruhen oradaydık. Daha sonra 
toplumda bir rehabilitasyona ihtiyaç vardı. Milletimiz kabaran duygularını, yardımseverlik duygularını 
oraya nasıl kanalize edebiliriz, nasıl aktarabiliriz bunun içerisine düştük. Bu manada güzel bir çalışma 
oldu. Oranın ihtiyacı olan malzemelere battaniye, ısıtıcı, çocuk bezleri ve mamalara odaklanıldı. 
Topladık ve Sivas'ın kalbinden Elazığ'ın kalbine ve Malatya'nın kalbine gönderiyoruz." dedi. 

 

"Esnafımızdan Battaniyeleri ve Isıtıcıları Temin Ettik" 

 

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, depremin ardından başlatılan kampanya sonrası toplanan yardım 
malzemelerinin deprem bölgesine gönderildiğini belirterek, "Doğal afetleri engelleme şansımız yok. 
Olacağı vakit oluyor ama bize düşen bir görev var. Devlet ve millet olarak bu tip olaylara hazırlıklı 
olmamız gerekiyor. Deprem bölgesindeki kardeşlerimize yardım etmek için bir kampanya düzenledik. 
Kampanyayı düzenlerken deprem bölgesinin ihtiyaçlarına göre davrandık. Bize bildirilen, belirtilen 
ihtiyaç listesinde ağırlıklı olarak battaniye ve ısıtıcı vardı. Esnafımızdan battaniyeleri ve ısıtıcıları temin 
ettik." diye konuştu. 
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SİVAS’TA “TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI” 

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Teknik Tarım A.Ş. işbirliğiyle, “Ortak Akılla Yarınlara Sivas” adı 
altında çalıştay düzenlendi. Çalıştaya; Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Bilim 
ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, İl Tarım ve 
Orman Müdürü Seyit Yıldız, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, protokol üyeleri, 
kurum ve kuruluş çalışanları, sivil toplum örgütleri ve çiftçiler katıldı. 

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada; tarımın, üretim, 
istihdam ve işgücü açısından önemli ve sürekli geliştirilmesi gereken bir sektör olduğunu ve ilin 
ekonomisinin temelinin de tarım ve hayvancılığa dayandığını vurguladı.  Geniş tarım alanları, 
mikroklima özelliği gösteren bölgeleri, geniş mera alanları, zengin bitki florası endemik bitkileri, baraj 
ve göletleriyle Sivas’ın, Türkiye tarımında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Yıldız, Sivas Valiliğin 
desteğiyle  “Ortak akılla yarınlara“ sloganıyla yapılacak olan Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı’nın oldukça 
büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti. 

Vali Salih Ayhan da konuşmasında; “Bugün sarf edilen her söz ve yapacağınız her değerlendirme bizler 
için çok kıymetli. Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı, sektörel bazda arasında ilk yapılan çalıştayımız. Şubat 
ayı sonuna kadar toplam altı adet çalıştay yapacağız. Bu çalıştay asıl amacı geçen yıl yapılan çalıştayı 
güncelleme ve geçen zaman içerisinde yapılan çalışmaları değerlendirmek.” dedi.Tarım ve hayvancılık 
alanında son bir yıla bakıldığında bir heyecan oluştuğunu, Sivas’ın potansiyelinin oldukça yüksek 
olduğunu belirten Ayhan, 2019 yılının çok hareketli, bereketli güzel bir yıl olduğunu, 2020 yılını da 
inşallah üretim ve istihdam odaklı geçirmeyi hedeflediklerini belirtti. 

 Konuşmaların ardından Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve İl Müdürü Seyit Yıldız 
çalıştayda bulunan grupları ziyaret ederek katılımcılar ile sohbet etti. 
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TOBB’DA VERGİ KOMİSYONU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesindeki komisyon ve kurullar, TOBB Birlik merkezinde 
düzenlenen müşterek toplantıda bir araya geldi.  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesindeki Vergi Komisyonu, Ekonomik Raporu İnceleme 
Komisyonu, Dış İlişkiler Komisyonu, İnşaat ve Taahhüt Hizmetleri Kurulu, Sosyal Politikalar Kurulu, 
Tarım Kurulu, Ekonomi Politikası Komisyonu, Mesleki Eğitim Kurulu, KOBİ Politikaları Kurulu, Arge ve 
İnovasyon Kurulu, Basın Yayın Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, İklim Değişikliği ve Çevre 
Kurulu, Hayvancılık Kurulu, Dilekleri İnceleme Komisyonu ve Mevzuat Komisyonu, TOBB Yönetim 
Kurulu Üyeleri’nin de katılımıyla ayrı ayrı toplandı. 

Vergi Komisyonu, vergi mevzuatını incelemek, vergi yasalarında yapılması gereken düzenlemeler ile 
hazırlanan taslaklar konusunda çalışmalar yapmak, Birlik Başkanının havale edeceği konuları 
incelemek ve rapor hazırlamak üzere Vergi Komisyonu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu başkanlığında 
komisyon üyelerinin katılımı ile toplandı. Gerçekleştirilen toplantıya TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Şaban 
Aziz Karamehmetoğlu’da iştirak etti. 

Komisyon üyeleri kendi görev alanlarına giren hususlarda görüş alışverişinde bulunarak, 
değerlendirme yaptı. 
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AK PARTİ MERKEZ İLÇE YÖNETİCİLERİ BORSAMIZI ZİYARET ETTİ 

 

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Muhammed Burak Kuruçay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sivas Ticaret 
Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’nu makamında ziyaret etti 

 Sivas Ticaret Borsası’na iade-i ziyarette 
bulunduklarını belirten AK Parti Sivas Merkez 
İlçe Başkanı Kuruçay, “ Göreve geldiğimiz ilk 
günden beri ilimizde faaliyet gösteren Sivil 
Toplum Kuruluşlarımız ile uyum içerisinde 
çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Borsamızın Sivas 
için gerçekleştirmek istediği projelere merkez 
ilçe başkanlığı olarak her türlü desteği vermeye 
hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Borsa 
Başkanımıza ve yöneticilerine çalışmalarında 
başarılar diliyorum” dedi.  

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir 
Hastaoğlu: "Nazik ziyaretlerinden dolayı AK Parti Merkez İlçe Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerine 
teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte el birliği ile çalışmalarımızı yürüteceğiz. Sivas'ın gelişmesi 
noktasında yapmayı planladığımız projelere katılımınızı ve desteklerinizi bekliyoruz" diye konuştu. 
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İÇ ANADOLU E-İHRACAT KONFERANSI ESKİŞEHİR’DE DÜZENLENDİ 

WORLDEF Türkiye’de e-ihracat farkındalığını artırmak amacıyla Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve 
Sanat Merkezi’nde e-ihracat konferansı düzenlendi. Konferansta e-ihracat enine boyuna ele alındı. E-
ihracatın profesyonelleri deneyimlerini, bölgenin iş çevreleri ile paylaştı.  

Eskişehir Valiliği himayesinde, WORLDEF, 
Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Sanayi 
Odası işbirliğiyle Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde 
20 Şubat Perşembe günü düzenlenen 
konferansa; Eskişehir Valisi Özdemir 
Çakacak, Anadolu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, 
Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin 
Kesikbaş, WORLDEF Başkan Vekili Çağdaş 
Yeşilbağ, Eskişehir Ticaret Borsası 
Başkanı Ömer Zeydan, Sivas Ticaret 
Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, 

Sivas Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, Eskişehir Esnaf ve Sanatkârları Odaları 
Birliği Başkanı Ekrem Birsen, Eskişehir ve çevre illerden iş çevreleri katıldı. 

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ile Sivas ESOB Başkanı Beşir Köksal, e- İhracat 
Konferansı sonrası Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı 
Ömer Zeydan ve Eskişehir ESOB Başkanı Ekrem Birsen ile bir araya geldi. 
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BORSA PERSONELİNE BEDEN DİLİ EĞİTİMİ VERİLDİ 

Sivas Ticaret Borsası personeline yönelik Borsa Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Şebnem 
Özdemir tarafından “Davranışların Dili-Etkin Beden Dili” konulu bir eğitim düzenlendi. Sivas Ticaret 
Borsası Toplantı Salonu’nda düzenlenen eğitime konuşmacı olarak katılan Akademik Danışman Şebnem 
Özdemir; etkili iletişim, iletişim kazaları, etkili dinleme, beden dilinin etkili kullanımı, beden dilinin algı 
şekilleri konularında önemli bilgiler aktardı. Özdemir ,“Yüz yüze iletişim kurulurken kullanılan 
sözcüklerin karşı tarafta %8, ses tonunun %37, beden dilinin ise %55 etkisi vardır. Buna karşın ilk 
izlenimde görüntü %55, beden dili %38, konuşma ise %7 etkiye sahiptir.” dedi. 

Bir insanın dakikada ortalama 150 kelime söyleyebildiğini, bununla birlikte 500 kelime dinleyebildiğini 
belirterek etkin dinlemenin önemini vurgulayan Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Avuç aşağıya 
doğru çevrildiğinde daha otoriter olunur. Elleri ovuşturmak olumlu beklentileri iletir. Kolları göğüs 
bölgesinde kavuşturma olumsuz yaklaşımları dizginlemeyi işaret eder. İki el parmak uçlarını birbirine 
dokundurarak anlatım yapmak, kişinin bilgisine güveni gösterir.” Eğitime beden hareketlerinin anlamı 
ve verdiği mesajlar hakkında bilgilendirme yaparak devam eden Özdemir, borsa personeli ile 
canlandırmalı birebir skeçler ile uygulamalar gerçekleştirdi. 
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STK’LARDAN BAHAR KALKANI HAREKÂTINA DESTEK 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Bahar Kalkanı Harekâtına destek ve İdlib'de 
yapılan hain saldırıya tepki göstermek amacıyla Türkiye genelinde eş zamanlı ortak basın açıklaması 
yapıldı.  

Sivas'ta da 30’a yakın meslek örgütü, sendika ve STK’nın katılımı ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası 
(STSO) Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda açıklamayı Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken 
yaptı. 

Başkan Eken, “Şu an 81 İl’de Türkiye’nin önde gelen 30’a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu 
ve sivil toplum kuruluşu, hep birlikte bu açıklamayı yapıyoruz. Bizler, her kritik dönemde milletimizin 
ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de, 
İdlib’te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle vatanın huzuru, 
güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman 
askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekânını cennet, eylesin. Yakınlarına sabır ve 
metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun” dedi. 

Askerlerimiz İdlib’de, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı diyen Eken şunları 
kaydetti; “Zira Suriye’de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların 
evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye’nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne 
yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini 
almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, 
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canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma 
sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe 
pusuya düşürdü.  

 

 

Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık 
tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız 
bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve 
vicdani sorumluluğumuzdur. Türk Devleti ve Ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış 
Pınarı harekâtıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette 
bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. “Bahar Kalkanı” harekâtıyla da bu bedeli 
ödemeye de başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. 
Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve 
beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin 
üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye’nin 
tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. 
Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. 
Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin 
birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın.” 

Açıklamanın ardından STK Temsilcileri Türk Bayraklarıyla “Ordumuzun Yanındayız” mesajı verdi. 
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HAKİKAT GAZETESİ KUTLAMA MESAJI 

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Hakikat Gazetesinin 71. yıl dönümü dolayısıyla bir 

kutlama mesajı yayınladı. 

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 71. 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 ve Hakikat Gazetesi çalışanları ile kuruluşundan bugüne kadar emeği geçenleri 

tebrik eder, nice başarılı yıllar dilerim” dedi. 
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ŞEHİT UZMAN ONBAŞI RAMAZAN NAYİR, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 

SURİYE'nin İdlib kentindeki Muhandal bölgesinde radikal grupların roketatarlı saldırısı sonucu şehit 
olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir (25), memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı. 

İdlib'de radikal gruplarının roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan 
Nayir'in cenazesi dün gece askeri kargo uçağıyla memleketi Sivas'a getirildi. Kayseri'de görev yaparken 
geçici görevle İdlib'e giden Hüseyin ve Fadime Nayir'in 5 çocuğundan biri olan uzman onbaşı için Yukarı 
Tekke Mezarlığında bulunan Garnizon Şehitliğinde tören düzenlendi. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, 
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet 
Habib Soluk, Semiha Ekinci, Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas Ticaret Borsası 
Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ile şehidin yakınları ve askeri erkan katıldı. 

Cenaze öncesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koronavirüs nedeniyle 
cenaze törenine katılanlara maske ve eldiven dağıtıldı. Dağıtılan maske ve eldivenlerin cenaze süresince 
takılması yönünde katılanlara uyarılarda bulunuldu. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardında cenaze 
namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. 
Şehidin cenazesi daha sonra dualar ve tekbirler eşliğinde Garnizon Şehitliğinde gözyaşlarıyla toprağa 
verildi. 2 yıl önce göreve başlayan şehidin iki ağabeyinin de daha önce trafik kazasında hayatını 
kaybettiği öğrenildi. 
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SİVAS TİCARET BORSASI DEZENFEKTE EDİLDİ 

Sivas Ticaret Borsası (STB), hijyen ve korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi. 

Çin’in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve Türkiye’de de görülen korona virüs  (COVİD 19) riskine 
karşı ülke genelinde alınan koruyucu önlemler kapsamında, Sivas Ticaret Borsası idari hizmet binası 
özel dezenfektanlarla ilaçlandı. 

Sivas Ticaret Borsası Laboratuvarı ve hububat satış salonu ile idari birimlerde gerçekleştirilen 
dezenfekte çalışmalarında, koruyucu kıyafetler giyen uzman ekipler, yaklaşık bir saat boyunca, satış 
salonu, tescil, idari birimler ve Laboratuvar merkezinde ilaçlama yaptı. İlaçlama çalışmaları öncesi 
personel ve üyelerin yoğun olarak kullandığı noktalarda ise ayrıca detaylı temizlik işlemleri 
gerçekleştirildi. İlaçlama çalışmalarının yanı sıra hizmet binasının tüm katlarına, girişlerin bulunduğu 
tüm noktalara ve satış salonlarına da hijyen amaçlı el dezenfektanları kurularak kullanıma sunuldu. 

Yapılan dezenfekte çalışmaları ile ilgili bilgi veren Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Abdulkadir Hastaoğlu, borsa hizmet binasında personel ve üyelerin sağlığını korumaya yönelik tedbir 
amaçlı ilaçlama işlemi gerçekleştirdiklerini ifade etti. 

Halk sağlığının her şeyden önce geldiğine işaret eden Başkan Hastaoğlu, “Dünya geneline yayılan 
korona virüs’e karşı bizde ülke genelinde alınan önlemler kapsamında idari binamızda ilaçlama işlemi 
yaptırdık. İlaçlama çalışmalarını uygun görülen zaman dilimleri içerisinde periyodik olarak devam 
ettireceğiz” dedi. 
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YEM TOHUMU DAĞITIM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen 'Üreten Çiftçi Gelişen Sivas' projelerinde hızla ve somut 
adımlar atılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda, Sivas'ta çiftçilere; yonca, silajlık mısır ve korunga 
tohumları dağıtıldı. 

Sivas İl Özel İdaresi ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi finansmanı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 
hazırlanan merkez ve 16 ilçede yürütülecek olan 'Toprağın Kurtarıcısı Hayvancılığın Olmazı Kaba Yem 
Açığının Giderilmesi Projesi' kapsamında hayvancılıkla uğraşan işletmelere; sulu tarım arazilerinde 
ekilmek üzere 50 ton yonca ve 3 bin paket silajlık mısır tohumu, kuru tarım arazilerinde ekilmek üzere 
100 ton korunga tohumu dağıtımı yapılacak. 

Dağıtımı yapılacak bu tohumlarla; yaklaşık 17 bin dekar alanda yonca, 10 bin dekar alanda korunga ve 
18 bin dekar alanda silajlık mısır yetiştirilecek. 

- "Yem Bitkisi Desteği 20 Milyona Kadar Çıkartıldı" 

Tarım Kredi Kooperatif Merkezi’nde düzenlenen Yem Bitkileri Tohum Dağıtım Törenine Vali Salih 
Ayhan’ın yanı sıra Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri M. Nebi Kaya, İl Tarım ve Orman 
Müdürü Seyit Yıldız, TKDK İl Koordinatörü Muhammed Ali Genç, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, 
Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ile çiftçiler katıldı. Törende konuşan İl Tarım ve Orman 
Müdürü Seyit Yıldız, yapılacak proje hakkında bilgi vererek, "2016 yılında 7 milyon olan yem bitkileri 
desteği, 2019 yılında bu projeler sayesinde 20 milyona kadar çıkartıldı. Bu aynı zamanda 
hayvancılığımızın da gelişmesi açısında önemli bir proje. Hayvancılık oranımız her sene bu sayede 
yüzde 5-6 oranda artıyor. Projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi. 
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-  "Yapılacak En İyi İşlerden Biri de Tarımsal Üretimin Arttırılmasını Desteklemek" 

Sivas İl Özel İdaresi olarak kırsal alt yapının yanı sıra, çiftçinin daha iyi ve nitelikli ürün üretmesi için 
gayretlerini devam ettirdiklerini kaydeden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya da, "Şuan 
itibari ile Türkiye'de yapılacak en iyi işlerden biri de tarımsal üretimin arttırılmasını desteklemek. Bu 
vesileyle bol ve bereketli mahsuller diliyorum. İnşallah rabbim emeklerinin karşılığını fazlasıyla verir." 
şeklinde konuştu. 

Vali Salih Ayhan ise, Koronavirüs nedeniyle tüm gündemin küresel salgınla mücadele olduğunu söyledi. 

- "Bir Çok Proje Yapıyoruz Bunlardan En Önemlisi Tarım ve Hayvancılık" 

Birçok program ve etkinliği iptal ettiklerini kaydeden Vali Salih Ayhan, "Zorunlu kamu hizmetleri için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son bir ayda 4 kavramı çok önemsiyoruz. Bunlar; sağlık, tarım, gıda ve 
kamu düzeni. Sağlıkla ilgili ilimizde tedbirler alıyoruz. Sosyal izolasyon sağlıyoruz. Tarımı da 
gündemden düşürmemeye çalışıyoruz. Küresel salgınlarda insanı en çok tedirgin eden şey kıtlık olma 
ihtimali. Bunun için de bugün bu toplantıyı yapmayı uygun gördük. Birçok çalışma yapıyoruz. Bunların 
en önemlisi tarım ve hayvancılık. Üretim zinciri devam edecek. Kendi kendine yeten bir ülke olmamız 
için de var gücümüzle çalışacağız. Burada ki yoğun gayretlerimiz hayvancılığı da, ot borsasını da 
geliştirecek. Bunların hepsi bir bütündür. Koronavirüs ile ilgili yaptığımız toplantılar kadar bugün 
yaptığımız bu toplantının da önemli olduğunu düşünüyorum. Tarım faaliyetlerin ve üretimin devam 
ettiğini özellikle ifade etmek istiyorum." diye konuştu. 

Konuşanların ardından çiftçilere tohumlar dağıtılarak, hayırlı ve bol üretim temennisinde bulunuldu. 
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BAŞKAN HASTAOĞLU VERGİ DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILDI 

TOBB Vergi Danışma Kurulu 7 Nisan 2020 tarihinde, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki 
Kıvanç ile Kurul Başkanı Fatih Dural ve üyeler Abdullah Aslan, Dr. Ahmet Bumin Doğrusöz, Mahmut 
Kutlucan, Murat Semercigil, Sakıp Şeker ve Abdulkadir Hastaoğlu’nun katılımı ile video konferans 
yöntemiyle toplandı. 

Toplantıda, Maliye ve Hazine Bakanlığı tarafından hazırlığı yapılan taslak kanun hakkındaki görüş ve 
öneriler değerlendirildi. 
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HİSARCIKLIOĞLU, 365 ODA/BORSA BAŞKANI İLE SANAL ORTAMDA GÖRÜŞTÜ 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 365 Oda / Borsa Yönetim 
Kurulu Başkanı ile video konferans aracılığıyla toplantı yaptı. 

Sivas Ticaret Borsası 
Başkanı Abdulkadir 
Hastaoğlu ve diğer 
Oda/Borsa başkanlarının 
katılımı ile gerçekleştirilen 
Toplantıda, koronavirüs 
salgınının ekonomiye 
etkilerini azaltmaya 
yönelik alınan tedbirler ve 
yapılan çalışmalar ile 
mevcut duruma ilişkin 
istişare yapıldı.  

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, 

"Başkanlarımızdan 
üyelerimizin sıkıntılarını 

ve önerilerini topladık, çözüm önerilerimizle birlikte ilgili kurumlara iletip takibini yapmayı 
sürdüreceğiz" dedi. 
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BAŞKAN HASTAOĞLU’NDAN 23 NİSAN MESAJI 

TOBB Vergi Komisyonu Başkanı ve Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir 
Haastaoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. 

Başkan Abdulkadir Hastaoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "TBMM'nin 100. Kuruluş Yılını, 
Milletimizin Ulusal Egemenlik Bayramını, Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının Çocuk Bayramını 
en içten dileklerimle kutluyorum. 23 Nisan 1920, Milli Mücadelemizin en önemli dönüm noktasıdır. 19 
Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan Milli Mücadelemiz, Amasya'da 'Milletin 
istiklâlini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' düsturuyla bambaşka bir boyut kazanmış, 
Erzurum ve Sivas kongreleriyle İstiklal Mücadelemizin esasları belirlenmiştir. 23 Nisan 1920'de 
Ankara'da ülkemizin tüm şehirlerinden temsilcilerin katılımıyla milletimizin istiklalini temin ve 
istikbalini inşa etmek üzere Ankara'da Atatürk'ün önderliğinde TBMM toplanmıştır. 'Egemenlik Kayıtsız 
Şartsız Milletindir' şiarıyla toplanan TBMM Milli Mücadelemizi zafere taşımış, sonrasında da 
milletimizin istikbalini inşa amacıyla Cumhuriyetimizi kurmuştur." 

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı bu yıl ilk kez evlerinde kutlayacaklarını belirten Başkan Hastaoğlu; "Milli tarihimizin en 
önemli günü olan 23 Nisan 1920'nin hatırasını dünyanın tüm çocukları için emsalsiz bir bayrama 
dönüştüren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadelemizin ölümsüz kahramanlarını, kurulduğu 
günden bu yana TBMM çatısı altında milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesine omuz vermiş tüm 
milletvekillerimizi saygıyla anıyorum." İfadelerine yer verdi. 
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SİVAS ODA VE BORSA ÜYELERİNE NEFES KREDİSİ 

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), Sivas Ticaret Borsası ve Denizbank yetkilileri TOBB Nefes Kredisi 
ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. 

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıya Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, Sivas Ticaret 
Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Denizbank Orta Anadolu Bölge Müdürü Cem Turgut Gelgör, 
Sivas Çarşı Şube Müdürü İlker Özdemir ve Sivas Şube Müdürü Aslan Kayapınar katıldı. 

Programda konuşan Başkan Eken, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Denizbank ve Kredi 
Garanti Fonu (KGF) iş birliğiyle "TOBB Nefes Kredisi" hayata geçirildi. Yaşanan Kovid-19 salgını 
üyelerimizi olumsuz etkiledi. Salgını nedeniyle birçok küçük işletmemiz haftalardır kapalı. TOBB 
öncülüğünde başlatılan Nefes Kredisinin yeniden hayata geçirilmesi konusunda Başkanımız Rifat 
Hisarcıklıoğlu öncülüğünde protokol imzalanarak TOBB, Denizbank ve Kredi Garanti fonu işbirliğiyle 
kredi verilmeye başlandı. Üyelerimiz bu kredi ile bir nebze de olsa rahatlayacak ve yaşadıkları 
sıkıntıları atlatacaktır” dedi. 

Nefes Kredisine taşın altına elini koyan tüm Oda ve borsa başkanlarına teşekkür eden Eken, “Biz de 
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ve Sivas Ticaret Borsamız ile tüm imkanlarımızı üyelerimiz için seferber 
ettik. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da dediği gibi "Şimdi yine üyelerimize nefes olmak için yola 
çıkıyoruz. Bu projede TOBB ve 365 oda ve borsa olarak, elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyuyoruz. 
Tüm kaynaklarımızı üyelerimizin emrine veriyoruz.” 6 Milyar lira olan Nefes Kredisi cirosu 25 milyon 
liranın altındaki küçük işletmelerin üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesi ile 
Denizbank şubesine başvurabilecekler” şeklinde konuştu. 
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Kredi ile ilgili detayları da açıklayan Eken, şunları kaydetti; “Krediyi alan üyelerimiz 2021 yılında 12 eşit 
taksitte geri ödeyecek. Kredinin yüzde 80'i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak. Nefes 
Kredisi alacak üyelerimiz, bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının binde 7,5'u olarak 
komisyon uygulanacak ve üst limit 50 Bin TL’dir. Burada 50 Bin lira olmasının nedeni biz Ticaret 
Borsası Başkanımızla da istişare ettik ve Sivas’ta daha çok üyemizin faydalanması için limiti 50 bin lira 
olarak sınırladık. Daha çok üyemizin faydalanması için çaba harcıyoruz. Dosya masrafı olarak 150 TL 
alınacaktır. 8 ay ödemesiz olan kredilerin ödemesi 2021 yılında başlayacak ve 12 eşit taksit olarak 
ödeyecekler. Öte yandan Nefes Kredisi Kampanyası süresince Denizbank şubelerindeki çalışma saatleri 
09.00-17.00 arasında olacak. Bu konuda gayret gösteren destek veren başta Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’a, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat 
Albayrak’a ve Denizbank yetkililerine teşekkür ediyorum. İş dünyamıza hayırlı olsun.” 

Eken, Denizbank yetkililerinden krediye müracaat eden üyelerin son 2 aylık sürece bakılmaksızın 
incelenmesini talep ederek, “Üyelerimizin son dönemde ki sıkıntıları malum. Bu krediye zaten ihtiyacı 
olanlar başvuracaktır. En azından son iki ayın baz alınmamasını istiyorum. Çünkü bu iki ayda insanların 
kredi kartı ödenmemiş olabilir, ödemesi gecikmiş olabilir. Sizlerden ricamız üyelerimizden Mart 
ayından önceki çalışma düzeni baz alınırsa daha çok üyemiz bundan yararlanır. İhtiyacı olmayan kişi 
kredi almaz. Bu dönemde de ihtiyacı olanlara kredi vereceğiz ki bayramdan sonrada onlar çalışıp 
kredilerini ödesinler. Ben tekrar Denizbank'a teşekkür ediyorum. Bunun diğer özel bankalara da örnek 
olmasını diliyorum” dedi. 

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ise kredinin üyeler için son derece önemli bir 
süreçte verildiğine dikkat çekerek, “Projeye destek vere Hazine ve Maliye Bakanımıza, TOBB 
Başkanımıza, KGF yönetimine ve DenizBank yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyor, Borsamızın ve 
Odamızın tüm üyelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi. 

Denizbank Orta Anadolu Bölge Müdürü Cem Turgut Gelgör ise yaşanan süreçte Denizbank olarak bu 
konuyu bir kamu görevi ifası olarak görüyoruz. Amacımız kar etmek değil yaşanan bu süreçte hizmet 
vermek. Umuyoruz önümüzdeki birkaç daha bu şekilde uygun oranlarla kredi desteği sağlarız ve 
ekonomimizi hep birlikte düzeltiriz” ifadelerini kullandı. 
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SİVAS TİCARET BORSASI BAŞKANI HASTAOĞLU’NDAN 1 MAYIS MESAJI 

TOBB Vergi Komisyonu Başkanı ve Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, 1 Mayıs Emek 
ve Dayanışma Günü nedeniyle yayımladığı mesajında; “Emekleriyle ve alın terleriyle ülkemizin 
gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkı sağlayan çalışanlarımızın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum” dedi. 

Başkan Hastaoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan 
Hastaoğlu’nun mesajında: “Emeğin, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın kutlandığı bu günde tüm 
işçilerimizin ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum. Bu gün işçinin ve 
emekçinin alın terinin kutsal olduğunu bir kez daha hatırladığımız çok özel günlerden birisi. Sevgili 
Peygamberimiz ‘İşçinin alın teri kurumadan hakkını veriniz’ şeklinde buyurarak dinimizde de işçi ve 
emeğe ne kadar değer verildiği gösterilmiştir.  

Bu duygu ve düşüncelerle, İçerisinde bulunduğumuz COVİD-19 sürecinde iş başında fedakarca, cesurca 
ve özveri ile çalışan, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, gıda, banka, taşıma, güvenlik, 
temizlik,haberleşme, basın ile kamu ve özel sektörde çalışan tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek 
ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, 1 Mayıs’ın ülkemizde birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini, 
anlamına yakışır bir şekilde kardeşlik ve barış içinde geçmesini temenni ediyor, tüm emekçilerimizi 
sevgiyle selamlıyorum." İfadelerini kullandı. 

 

 

 



Sayfa | 32  
 

 

 

SÜT VE DAMIZLIK DÜVE ÜRETİMİ UYGULAMALI EĞİTİM TESİSİ TEMEL ATMA TÖRENİ 

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi 
Bilgin ve il protokolünün katılımı ile Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği tarafından TKDK desteği ile 
yapımına başlanan Süt ve Damızlık Düve Üretimi Uygulamalı Eğitim Çiftliği Tesisi Temel Atma 
Töreni'ne katıldı. 

Sivas Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Süt ve Damızlık Düve Üretimi Uygulamalı Eğitim Tesisi Temel 
Atma Töreni merkeze bağlı Porsuk köyünde gerçekleştirildi. 

Törende sırasıyla söz alan Sivas Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kadir Çönger, Tarımsal 
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Müdürü Muhammet Genç ve Ticaret Borsası Başkanı 
Abdulkadir Hastaoğlu, tesis hakkında bilgiler vererek bölgede önemli bir ihtiyacı karşılayacağını dile 
getirdi. 

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise; pandemiyle birlikte çok farklı günler yaşadıklarını belirterek, 
"Aldığımız tedbirlerle inanıyorum ki bayramdan sonra daha normal bir süreç başlayacak. Böyle bir 
dönemde böyle güzel bir yatırım yapan herkese teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemin dünyada iki 
stratejik sektörü var biri milli savunma ikincisi gıda sektörü. Gıda sektörü konusunda ilimizin ciddi bir 
altyapısı var." dedi. 

Başkan Bilgin bugüne kadar birçok projeye destek verilerek katkı sağlandığını belirterek "Biz de tarım 
ve hayvancılık konusunda ilimizde güvenli bir liman oluşturmak adına SİVTAŞ AŞ'yi kurduk. Yem 
fabrikası süt işleme tesisleri kazandıracağız ortak akıl ve istişare ile bu şehirde üreteceğiz çok 
çalışacağız işimizi iyi yapacağız." ifadelerini kullandı. 



Sayfa | 33  
 

Vali Salih Ayhan da, tarımda örgütlü yapının neler başarabileceğini gösterdiklerini belirterek, "Tarımın 
olmazsa olmazı örgütlenmedir. Geçmişte bu konuda çok önemli adımlar atılmış ama yanlış ellerde, 
yanlış bir  

şekilde kullanılarak 
insanların heyecanı, 
motivasyonu 
bitirilmişti. Her 
alanda olduğu gibi 
bu konuda da elini 
taşın altına sokan 
kahramanlar 
üreticiye güven 
veren tesisler 
yapabiliyor. Bu 
zamanda çok 
anlamlı olarak 
görüyorum. Atılan 
adım olarak çok 
büyük olarak 
görüyorum." dedi. 

‘Üreten Çiftçi, 
Gelişen Sivas’ projesini geçtiğimiz yıldan beri sürdürdüklerini kaydeden Vali Ayhan, "Zirai ve 
hayvancılık çalışmalarımız projenin alt kolu olarak devam etmektedir. Sivas'ın tüm coğrafyasını, ilmek 
ilmek dokuma, üretmeye, çiftçimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Gelinen noktaya baktığımız zaman 
güzel işler yapıldığını görüyoruz. Bir potansiyelimiz ve gücümüz var. İlçelerimizde farklı iklimlere 
sahibiz. Öz güveni yüksek, çalışkan, üretken ve güven veren insanların elinde sahaya aktarabilmektir 
başarı." diye konuştu. 

Buradaki programın 
ardından Vali Salih 
Ayhan ve 
beraberindekiler, Sivas 
Damızlık Sığır 
Yetiştiricileri Birliğine 
bağlı süt toplama 
merkezini ziyaret etti. 
Hayvan Pazarında 500 
m² kapalı alana sahip 
merkez hakkında bilgi 
alan Ayhan, “Sivas 
genelinde 110 köy, 9 
ilçe, 500 adet 
müstahsilden süt 
toplanmakta. Kış 
sezonunda günlük 15 

ton, yaz sezonunda bu rakam 45 tona yükselmektedir. Amacımız soğuk süt zincirini daha geniş alanlara 
yaymaktır.” dedi. 
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CANLI HAYVAN PAZARI VE OT BORSASI İNCELEME ZİYARETİ 

Vali Salih Ayhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Tarım ve Orman İl müdürü Seyit 
Yıldız, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Aralık ayında temelleri atılan ve ilimizin 
hayvancılığına çok önemli katkı sağlayacak olan 'Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası' inşaat çalışmalarını  
yerinde inceledi. 

Gerçekleştirilen inceleme ziyaretinde konuşan Vali Salih Ayhan, “Sivas tarım ve hayvancılığı için çok 
değerli bir proje. Örgütlü yapının birlikte hareket etmenin en güzel örneğini görüyoruz. İnşallah bittiği 
zaman Sivas, tarım ve hayvancılıkta bir üs merkezi olacak. Buranın yakınında Demirağ 2. OSB daha 
ileride Şarkışla hayvan pazarımız, birbirine güç vererek, destek vererek bir arada bir merkez olacak. 
Sadece bir alanda tematik olarak mücadele eden kurum ve kuruluşlar değil. Çok boyutlu çok bakışlı tüm 
vatandaşlarımızın ihtiyacını giderecek zamanın ruhuna uygun projelerdir bunlar.” 

Projenin; Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ticaret Borsası 
ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın (DAP) birlikte hareket etmesiyle ortaya 
çıktığını söyleyen Vali Ayhan, "Demirağ OSB ve Şarkışla hayvan pazarımızla, birbirine güç vererek, 
rantabl bir merkez olacak. İnşallah Ağustos ayına kadar belli bir mesafe kat edilecek” dedi. 

Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası bölgesinin 100 dönüm alana sahip olduğunu söyleyen Vali Ayhan;  
“Burası çok hareketli, bereketli bir yer olacak. Kurban bayramında da inşallah siftahı yapacağız. Binaları 
bitirip vatandaşımız hayvanları satmak için burayı ilk kullanım için de kurban bayramını bekleyeceğiz. 
Tabi 4 başı mamur bir şekilde bitmesi biraz daha zaman alacak. Sivas’taki çiftçilerimize, hayvan 
üreticilerimize, tarımsal faaliyeti bulunan herkese önemli kazanımlar sağlayacak.” ifadelerini kullandı. 
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MOR PATATES TOHUM EKİM TÖRENİ 

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas Valisi Salih Ayhan ile birlikte, Türkiye'de son 
yıllarda yaygınlaştırılmaya çalışılan ve "mor patates" olarak adlandırılan patates türünün Hafik Göydün 
köyünde düzenlenen ekim törenine katıldı. 

Karbonhidrat, potasyum, C vitamini, folik asit ve demir kaynağı olan mor patatesin, hücreleri koruyan 
ve vücudu iyileştirmede yardımcı olan antosiyaninler sayesinde kanser hücrelerinin çoğalmasını 
azaltmada ve daha birçok rahatsızlığın giderilmesinde aktif rol oynadığı biliniyor. 

Sivas Valisi Salih Ayhan, Hafik ilçesine bağlı Göydün köyünde mor patates ekim tarlasını ziyaret etti. 
Çiftçilerle sohbet eden Vali Ayhan, hayırlı bol kazançlar diledi. Burada açıklamalarda da bulunan Vali 
Ayhan, çiftçiyi bilgiyle, toprağı da suyla buluşturulduğunda ortaya birçok güzelliğin çıktığını söyledi. 
Çiftçilerin katma değeri yüksek ürünler üretmeye başladığının altını çizen Vali Ayhan “Bugün Hafik 
Göydün bölgesinde Pusat-Özen Barajının sulama havzasının olduğu mevkideyiz. Bu bölgede yoğun 
şekilde farklı ürünlerin ekimlerinin gerçekleştiğini görmekteyiz. Daha önce arpa, buğday, hububat 
bitkileri yoğunluktayken artık patates, şeker pancarı gibi daha katma değeri yüksek ürünler 
ekilmektedir. Bugünde bir patates ekim sahasındayız. Bu patatesinde özellikli bir patates olması ilk 
tescilli yerli patates. Yani ilk mor rengiyle, ismiyle müsemma bir patates çeşidi olması. Bu bölgede 
ekimiyle iyi bir katma değer olacağı aşikardır. Hayırlı bereketli olsun diyorum, bol kazançlar diliyorum.” 
dedi. 

“Patates Üretiminde Önemli Bir İliz” 

Sivas’ın patates üretiminde Türkiye’de önemli iller arasında yer aldığını belirten Vali Ayhan “Bu bölgede 
çiftçimizin kendilerinden üretim yapmaları daha ziyadesiyle mutlu edecektir ama o da ilk aşamada 
farklı yerlerden bu toprakları işlemeye gelen insanların işlemesi bizleri ziyadesiyle memnun 
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etmektedir. Bilimsel, teknik ve kontrollü bir şekilde ekimlerin yapılmasını özellikle arzu etmekteyiz 
toprağın muhafaza edilmesi açısından. Patateste Sivas yemeklikte ilk 10’da 6. Sıradayız, tohumlukta 1. 
sıradayız. Bu alanla da birlikte herhalde yemeklikte de Türkiye’de ilklerde olacağımızı ümit ediyoruz. 
Çünkü hem bu bölgenin toprak yapısı hem yeni sulama alanlarının açılması ve bununla birlikte 
çiftçimizin de bilinçlenmesiyle birlikte bu bölgede katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi 
yapılacaktır. Bugün bir müteşebbisimizin ilk ekim yapılan alanı ziyaret ettik. Hayırlı kazançlar diledik, 
çiftçilerimizle de hasbihal ettik.” ifadelerini kullandı.  

 

“Birçok Faydası Bulunmaktadır” 

Mor patatesin Sivas’ta üretiliyor olmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Vali Ayhan “Bu patatesin 
de ülke gündeminde olması hem protein bakımından olsun, insan sağlığına faydaları açısından olsun 
önem arz edeceğini ve daha fazla gündemde olacağına inanıyorum. Bunun da Sivas topraklarında Hafik 
bölgesinde üretilecek olması bizi ayrıca mutlu edecektir. Ben müteşebbisi tebrik ediyorum, başarılar 
diliyorum, helalinden bol kazançlar diliyorum. Sivas’ın dağının, taşının, toprağının insanlığa hizmet 
edeceğini ve bütün topraklarda ekim olacağına inanıyorum. Korona virüsle mücadelede de üretimin 
yapıldığı, tarımsal zirai faaliyetlerin daha da artarak devam ettiğini gösteriyoruz.” diye konuştu. 

Vali Salih Ayhan, konuşmasının ardından traktöre binerek patates ekimi gerçekleştirdi. Programa, Vali 
Salih Ayhan’ın yanı sıra Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Hafik 
Kaymakamı Hacı Kerim Meral, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Sivas Ticaret Borsası Başkanı 
Abdulkadir Hastaoğlu ile çiftçiler katıldı. 

 

 

 



Sayfa | 37  
 

 

TOBB İSTİŞARE TOPLANTISI HAZİNE BAKANI BERAT ALBAYRAK’IN KATILIMI İLE 
YAPILDI 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı 365 oda ve borsa başkanı ile 61 sektör meclis başkanının 
katılımıyla gerçekleştirilen TOBB Ekonomi Buluşması yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 
alınan tedbirler doğrultusunda video konferans yöntemiyle yapıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
tarafından yönetilen ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da katıldığı toplantıda, Sivas Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu da katıldı. 

Toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Tarihi fırsatlara şahit olduğumuz, her 
alanda daha etkin bir şekilde üretmenin gündemde olacağı bir sürece giriyoruz. Bu üretim kapasitemizi 
iyi değerlendirirsek, ekonomide yepyeni ve kalıcı bir hikaye yazacağımız bir dönem olacak" dedi. 

Albayrak, tüm dünyayı etkisi altına alan ve küresel ekonomiye ağır bir darbe vuran Kovid-19 salgının 
etkisinin gün geçtikçe azaldığına dikkati çekerek, her gelen verinin normalleşmeye daha da 
yaklaşıldığını somut bir şekilde gösterdiğini ifade etti. 

Sürecin ekonomimize olan etkilerini de gidermek için devreye aldıkları Ekonomik İstikrar Kalkanı ile 
sanayiciye, çalışana, esnafa bütün vatandaşlarımızla bu süreçte adeta bir koruma kalkanı sağladıklarını 
dile getiren Albayrak, özellikle Kovid-19 sonrası döneme en iyi şekilde hazırlanmak için yoğun bir 
mesai harcadıklarını söyledi. 

Bakan Albayrak, bu dönemde esnafa, sanayiciye, KOBİ'lere likidite ihtiyaçları için gerekli tüm destekleri 
seferber ettiklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu: "İnşallah normalleşme sürecinde, bundan sonraki 
dönemin 'yeni normal' olduğunu göz önünde bulundurarak hızla adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. 
Ekonominin yeni normale hızla adapte olacağını düşünüyorum. Küresel sistemde tedarik zincirlerinin 
gözden geçirilmesi, üretim alanlarında alternatiflerin oluşturulması, sağlık altyapısının yatırımlardan 
turizme her alanda öncelik haline gelmesi ile oluşacak. İşte bu dönemde güçlü üretim altyapısı, genç ve 
eğitimli insan kaynağı, küresel değişimlere hızlı adapte olan iş dünyası ve gelişmiş sanayisi ile Türkiye 
dünyada yıldızı daha da parlayan ülke olacak” dedi. 
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Toplantının açılışında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kovid-19 salgını sürecinde Bakan 
Albayrak'ın attığı adımlarla sıkıntılı sürecin en az hasarla geride bırakılacağını ve yeniden büyüme 

sürecine girileceğini söyledi. 
"Ekonomide hayata geçirilen 
tedbirler ve destekler 
sayesinde normalleşme 
konuşulmaya başlandı" 
diyen Hisarcıklıoğlu, TOBB 
olarak ilk günden itibaren 
kenetlendiklerini, sorunların 
tespiti ve çözülmesi için 
gereken katkıyı verdiklerini 
bildirdi. Hisarcıklıoğlu, 
sahadan aldıkları bilgileri 
hızlı şekilde hükümete 
ilettiklerini, Bakan 
Albayrak'ın büyük kısmını 
sonuçlandırdığını dile 

getirdi. Bu süreçte bankacılık sistemini harekete geçiren kredi paketlerinin devreye sokulduğunu, Kredi 
Garanti Fonu'nun kefalet kapasitesini ikiye katlandığını, vergi-SGK ertelemeleri, kısa çalışma ödeneğiyle 
işletmelerin önemli bir yükten kurtarıldığını anlatan Hisarcıklıoğlu, dinamik bir sürecin başarıyla 
yönetildiğini vurguladı. Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin belirlediği hedeflere ulaşma noktasında 3 aylık mola 
şeklinde gördükleri bu sürecin sonunda olunduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Ekonomiyi harekete 
geçirmeye ve çarkları yeniden döndürmeye hazırız. Bu noktada ihtiyaç duyulan tedbir ve desteklerle 
ilgili olarak oda-borsa ve sektör meclisi arkadaşlarım çok güzel bir çalışma hazırladılar. Kamu ve özel 
sektör eş güdümü sayesinde zorlukların aşılabildiğini gösterdiniz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan ve sizin liderliğinizde tüm bu sıkıntıları da aşarak küresel yarışa kaldığımız yerden devam 
edeceğiz." dedi. 
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SİVAS MİLLETVEKİLİ EKİNCİ’DEN, SİVAS TİCARET BORSASI’NA ZİYARET 

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Sosyal Politikalar Başkanı ve Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ile AK 
Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu 
ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret ederek, salgın sebebiyle ticarette yaşanan sıkıntılar hakkında 
değerlendirmelerde bulundu. 

Sivas Milletvekili Ekinci, Tarım ve Hayvancılık sektörünün önemine değindi.  Yeni tip Koronavirüs 
salgınından sonra tarımsal üretimin çok daha önemli hale geldiğini belirten Ekinci, şöyle konuştu: 
“Salgın bize temizlik ve hijyenin ne denli önemli olduğunu öğretti. Bir de tarım ve hayvancılık 
sektörünün olmazsa olmazımız olduğunu gösterdi. Gıda ihtiyaçlarımızı karşılamak, sağlıklı ve güçlü 
beslenmek için her zamankinden daha çok çalışmamız ve üretmemiz gerekiyor. Yaşadığımız bu salgın 
sürecinden ülkemizin diğer ülkelere nazaran daha iyi durumda olduğunu ve sonraki süreçte de daha 
avantajlı olacağını düşünüyorum. Sivas olarak bu zor süreçten zarar görmeden çıkmak istiyorsak birlik 
olmalıyız. Sivaslılar olarak tüm şehir dinamikleri Milletvekilleri, Parti temsilcileri, Borsamız ve 
Odalarımız ile birlikte hareket edersek başaramayacağımız iş yok.” dedi 

Ziyarette konuşan Başkan Hastaoğlu ise şu sözlere yer verdi: “ Ziyaretinizden dolayı şahsım, Yönetim 
Kurulum ve üyelerim adına canı gönülden teşekkür ederim. İçerisinde bulunduğumuz Koronavirüs 
salgını sebebiyle hem üreticilerimiz hem de ticaret yapan üyelerimiz etkilendi. Bizler Koronavirüs 
salgınının başladığı ilk günden itibaren üyelerimizden aldığımız talepleri, yaşadıkları sıkıntıları ve 
çözüm önerilerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’mize ilettik. TOBB Başkanımız M.Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun ilgili bakanlıklar ve kurumlar nezdinde sürekli olarak takip ettiği talepler her geçen 
gün sonuçlanmaktadır. Devletimiz, bu zorlu süreçte dünyaya örnek olmuştur. Buradan başta 
Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanlarımıza, TOBB Başkanımıza, Milletvekillerimize, Valimize, 
Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 
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Bu zorlu süreçte ilimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam etmekteyiz. Ürünlerimizin katma 
değer kazanması için yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Sivas Valimiz Salih Ayhan 
öncülüğünde İl Özel İdaremiz tarafından Hayvan Pazarı ve Kaba Yem Satış. Salonu yapım işi devam 

etmektedir.  

Yine TOBB Nefes Kredisi 
kampanyası ile Borsamız 
kaynakları üyelerimizin 
istifadesine sunulmuştur. 
Ayrıca ilçelerimizde bulunan 
üyelerimizin alım-satımı ve 
tescil işlemlerini borsamıza 
gelmeden online olarak 
yapabilmeleri için her türlü 
kolaylığı sağladık.  

Bu zorlu süreci birlikte 
aşacağımıza inancımız tamdır. 
Sivas olarak birlikte hareket 

ederek ilimiz ekonomisini daha da büyütebiliriz. Biz her zaman kurum olarak her türlü işbirliğine açığız. 
Verdiğiniz desteklerden dolayı şahsınıza ve diğer Milletvekillerimize de ayrıca teşekkür etmek 
istiyorum.” dedi. 
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TOBB  VE TARIM BAKANLIĞI İSTİŞARE TOPLANTISI 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, 365 oda/borsa başkanı ile video 
konferans yöntemiyle bir araya geldi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, Kovid-19'un başladığı ilk günden itibaren 
Bakan Pakdemirli'nin TOBB ile devamlı istişare içinde bulunduğunu söyledi. 

Pakdemirli'nin bu süreçte üreticinin ve müteşebbisin yanında olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, 
"Ortak akla verdiğiniz önem, vizyonunuz ve sergilediğiniz bu dinamik çalışma tarzı, bize moral ve şevk 
verdi." dedi. 

Hisarcıklıoğlu, bu dönemde tarım kredilerinin faizsiz ertelendiğini, üreticilerin ayakta kalmaları için 
destekleme ödemelerinin erkene çekildiğini ve geleneksel şekilde hayvansal, bitkisel üretim yapan 
işletmelere faizsiz kredi temin edildiğini, lisanslı depoların 2020'de süresi dolan lisanslarının 1 yıl daha 
uzatıldığını anlattı. 

Bu zor süreçte, bakanlık ve TOBB'un birlikte 2 önemli projeyi hayata geçirdiğine değinen Hisarcıklıoğlu, 
"Önce, DİTAP projesini ülkemize kazandırdık. Sonra da giderek büyüyen bir soruna dönüşen gıda 
kaybını ve israfını önlemek üzere harekete geçtik. Gıdanı Koru Kampanyası'nı başlattık. Sektörümüzün 
daha hızlı büyümesi için 365 oda ve borsamızla birlikte çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz." 
ifadelerini kullandı. 

Hisarcıklıoğlu, tarımda yerel değerlere sahip çıkılması gerektiğini de kaydetti. 

-Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde 
sürdürülebilir üretim ve gıda arz-talep dengesi açısından küçük aile işletmelerinin varlığıyla, lisanslı 
depoculuğun öneminin bir kez daha hissedildiğinin altını çizerek, kısıtlama günlerinde fırsatını 
bulanların şehirleri terk ettiğini, köy nüfuslarının ikiye katlandığını söyledi. 
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Pakdemirli, tarım ve orman alanında verilen desteklere dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Son 18 yılda, 
310 milyar lira tarımsal destek verdik. Tarımsal hasılamızı 7,5 kat artırarak 275 milyar liraya çıkardık. 
585 baraj inşa ettik, 6,6 milyon hektar araziyi sulamaya açtık. 4,6 milyar fidanı toprakla buluşturduk. 
Tohumluk üretimimizi 8 kat, tohumluk ihracatımızı 10 kat artırdık. 

Büyükbaş hayvan varlığımızı yüzde 80, küçükbaş hayvan varlığımızı yüzde 51 artırdık. Süt üretimimizi 
de yüzde 173 yükselttik. Ayrıca 18 milyar dolarlık tarımsal ihracatımız ve 5,3 milyar dolarlık dış ticaret 
fazlamız ile tarımda net ihracatçı konuma geldik. İhracatımızı nasıl 2, 3, 10 katına çıkartırız, onun 

altyapısını ve çalışmalarını yapıyoruz." 

Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi ile verilen desteklerle tarımsal 
üretimdeki artışın büyük bir ivme kazandığına 
işaret ederek, "Bugün ülkemiz tarımsal gayri 
safi milli hasılası açısından Hollanda, İspanya 
Fransa gibi tüm Avrupa ülkelerini geride 
bırakarak 48 milyar dolarlık tarımsal hasılayla 
Avrupa'da lider konumuna gelmiştir. 2018 
yılında çiftçimize, 14,5 milyar lira tarımsal 
destek veriyorken, 2019'da bunu 16,1 milyar 
liraya, 2020'de ise desteklerimizi toplamda 
yüzde 52 artışla 22 milyar liraya çıkardık. 
Bütçemizin de yüzde 55'ini çiftçimize, yani 
tarımsal desteklere ayırdık." diye konuştu. 

Lisanslı depoculuğun, kazancın ve güvencenin 
hazinesi olduğunun altını çizen Pakdemirli, 
şunları kaydetti: "Bu kapsamda bugün için 

depolanabilen ürünler, hububat, baklagiller, yağlı tohumlar, pamuk, fındık  
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ve zeytindir. Kuru kayısı, kuru üzüm ve Antep fıstığı ürünlerinin lisanslı depolarda depolanabilmesine 
yönelik çalışmalarımızda son aşamaya geldiğimizi de belirtmek isterim. Halihazırda lisans alan 91 
lisanslı depo işletmesinin toplam depolama kapasitesi yaklaşık 4,8 milyon ton. Hedefimiz 2023'te 140 
lisanslı depo işletmesi ile kapasiteyi 8-10 milyon ton aralığına çıkarmaktır." 

Dijital Tarım Pazarının (DİTAP) kooperatifleşme ve sözleşmeli üretim adına ülke için büyük bir fırsat 
olduğunu belirten Pakdemirli, verilen eğitim ve tanıtım çalışmalarıyla DİTAP'da işlem yapan firma, 
kurum ve çiftçi sayısındaki artışa bağlı olarak ciro miktarının her geçen gün yükseldiğini kaydetti. 
Pakdemirli, bankaların sisteme katılımıyla ilgili olarak ilk etapta bazı özel bankalarla tanıtım 
toplantıları gerçekleştirdiklerini de aktardı. 

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ise toplantıda söz alarak Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli’den Sivas’ta yapımı devam eden Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası’nın ikinci etabı için 
maddi destek istedi. 
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BAŞKAN HASTAOĞLU CANLI HAYVAN PAZARI HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU 

Sivas’ta tarım ve hayvancılık sektörüne önemli katkılar sağlayacak olan Canlı Hayvan Pazarı ve Kaba Ot 
Borsası’nın inşaat çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. 

Kovalı Mevkii Demirçelik kavşağında yer alan “Canlı Hayvan Pazarı ve Kaba Yem Ot Borsası” inşaatı, 
korona virüse rağmen durmaksızın devam ederken, hayvan pazarının Kurban Bayramı öncesinde 
hayvan satışları için açılıp açılmayacağı merak konusu oldu. 

İnşaat çalışmaları hakkında açıklama ve değerlendirmede bulunan Sivas Ticaret Borsası Başkanı 
Abdulkadir Hastaoğlu,” Canlı Hayvan Pazarı ve Kaba Yem Ot Borsası projemizin hayvan pazarının bir 
kısmının Kurban Bayramında teslim edileceğini temel atma töreninde söylemiştik, Fakat tüm Dünya’yı 
ve ülkemizi de etkisi altına alan Koronavürüs salgını ile mücadele için alınan tedbirler kapsamında 
firma yetkilileri sınırlı sayıda işçi ile çalışmak zorunda kalmış ve Covid19 salgını nedeniyle inşaatımız 
düşündüğümüz planlamaya göre ilerleyememiştir. Bizler Kurban Bayramı öncesi besicilerimizin ve 
halkımızın hizmetine açmak için uğraşıyoruz. Bugün itibariyle Kurban Bayramı’na daha 2 ay zamanımız 
var. Bu 2 aylık zaman dilimi içerisinde hayvan pazarı inşaatımız istediğimiz oranda tamamlanır ve 
Kurban Bayramı öncesi kurbanlık alım-satımı için uygun halde olursa Sayın Valimizinde tekrar 
görüşünü ve onayını alarak besicilerimizin ve Sivas halkımızın hizmetine açabiliriz.” dedi. 
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SİVAS’TA 2020 YILI KURBANLIK FİYATLARI AÇIKLANDI 

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Sivas’taki 
kurban kesimi ve fiyatları hakkında açıklama yaptı. 

Başkan Hastaoğlu, Sivas’ta bulunan besicilerle yapmış oldukları toplantı sonrasında yapmış olduğu 
açıklamada; “Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilimizdeki besici ve üreticilerle yaptığımız toplantı 
sonucunda, Tosun Canlı Kilogram Fiyatı 27 TL, Damızlık vasfını kaybetmiş Düve 26 TL, Damızlık vasfını 
kaybetmiş İnek 24 TL, Dişi Koyun 25 TL, Erkek Koyun ise 30 TL’den satılacak. Kombinalardaki kesim 
ücretleri ise Büyükbaş için 550 TL, Küçükbaş için 125 TL, Parçalama ücreti 450 TL, Et çekim ücreti ise 2 
TL olarak belirlenmiştir” dedi. 
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Hayvan Pazarlarında alınacak olan tedbirlere de değinen Başkan Abdulkadir Hastaoğlu: ”Tarım ve 
Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Kurban kesimi ve 
satışı yapılacak olan yerlerde alınması gereken tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu. Kurban 
Bayramında bir gelenek olan tokalaşarak hayvan satış işlemi bu Bayramda olmayacak. Sosyal mesafe 
kuralına uyulacak ve maske kullanımı zorunlu olacak. Kurban satış ve kesim yerlerinde uygun giriş-
çıkış kapıları oluşturularak, kurban satış yerinin etrafı sınırlandırılacak ve çadırlar arası mesafe en az 2 
metre olacak. Maskesiz girişlere de izin verilmeyecek. Ayrıca girişlerde vatandaşlarımızın el 
dezenfeksiyonu ve ateş ölçümü işlemleri de titizlikle gerçekleştirilecek.” ifadelerine yer verdi. 

Kurbanlık Bayramı öncesinde hayvan alırken dikkat edilmesi gereken hususları da açıklayan Başkan 
Hastaoğlu; “Hemşerilerimiz belediyelerimiz tarafından kurulan kurban pazarlarından veya besi 
çiftliklerinden gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını alabilirler. Hayvan kesimlerini için ise Tarım ve Orman 
Bakanlığı’ndan ruhsat alınmış mezbaha ve kombinalar veya Belediyelerimizce belirlenen geçici kesim 
yerleri ile besi çiftlikleri tercih edilmelidir. Hemşerilerimizden küpesi olmayan hayvanları almamalarını 
konusunda dikkatli olmalarını özellikle rica ediyorum. Vatandaşlarımız aldıkları kurbanlık hayvanları 
küpe numarası ile  "HAYSAG" mobil uygulamasından sorgulayabileceklerdir. Veteriner Sağlık Raporu 
olmayan, çok zayıf olan, Gebe veya yeni doğum yapmış olan, Yüksek ateşi olan, Çok genç ve etleri 
olgunlaşmamış olan, Kılları karışık ve mat halde olan, Bakışları ve dış görünümü canlı olmayan, Salya 
akıntısı bulunan, Uzuvları eksik olan hayvanlar satın alınmamalıdır. Son olarak Sivaslı hemşerilerimizin 
ve tüm milletimizin Kurban Bayramını Sivas Ticaret Borsası olarak şimdiden tebrik eder, hepinize 
hayırlı günler dilerim” diye konuştu. 
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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BÜROKRATLARI CANLI HAYVAN PAZARI İNŞAATINI 
İNCELEDİ 

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü Alt Yapı ve Çevre İzleme Daire Başkanı Emre 
Gürçay, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Adem Taşçı ve Bitkisel Üretim Genel 
Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Bülent Akçay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin 
görevlendirmesi üzerine Sivas’a gelerek Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası inşaatında incelemelerde 
bulundu. 

Sivas Ticaret Borsası Başkanı 
Abdulkadir Hastaoğlu, 3 
Haziran Çarşamba günü Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği 
tarafından Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli’nin 
katılımı ile gerçekleştirilen 
toplantıda yapımı devam eden 
Canlı Hayvan Pazarı ve Kaba 
Yem Ot Borsası için destek 
talebinde bulunmuştu. Bu konu 
üzerinde çalışacaklarını belirten 
Bakan Pakdemirli, Bakanlığın 
ilgili bürokratlarını 
görevlendirerek Sivas’a 
gönderdi. 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Bürokratları ile Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız ve Sivas Ticaret 
Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’ndan oluşan heyet ilk olarak Sivas Valisi Salih Ayhan’ı 
makamında ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu. Sivas Valisi Salih Ayhan ise Canlı Hayvan Pazarı 
ve Kaba Yem Ot Borsası’nın Sivas tarım ve hayvancılığına önemli katkılar sağlayacağını belirterek, 
Bakanlık Bürokratlarına Sivas’ta 108 gün kitabı hediye etti.   

Bakanlık Heyeti daha sonra Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’nu makamında ziyaret 
ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bakanlık Heyeti Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız 
ve Başkan Hastaoğlu ile birlikte Kovalı mevkii üzerinde yaklaşık 100 dönümlük arazi üzerine yapımı 
devam eden Canlı Hayvan Pazarı ve Kaba Yem Ot Borsası inşaatında incelemelerde bulunarak 
yetkililerden bilgi aldı. Aldıkları bilgiler doğrultusunda hazırlayacakları raporu Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli’ye sunacaklarını belirten Bakanlık Bürokratları Sivas’ta iki tane Besi Çifliğini de 
ziyaret ederek ilimizden ayrıldı. 



Sayfa | 49  
 

 

 

STB İLE BALKIR TARIM ÜRÜNLERİ LİSANLI DEPOCULUK ARASINDA SÖZLEŞME 
İMZALANDI 

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Ticaret Borsası tarafından kurulan laboratuvarın 
bölgede bulunan lisaslı depolara hizmet vermeye başladığını, rahatlıkla ürün tahlillerinin yapılabildiğini 
söyledi.  

STB İle Balkır Tarım Ürünleri Lisanlı Depoculuk Şirketi arasında yetkili sınıflandırıcı hizmetine ilişkin 
sözleşme imzalandığının altını çizen Hastaoğlu, “Tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda depolanmasını ve 
ürün senetleri vasıtasıyla ticaretinin kolaylaştırılmasını sağlayan lisanslı depoculuk sisteminde lisanslı 
depolara giren her tarımsal ürünün kalite sınıfı bellidir. Bu nedenle, kurduğumuz laboratuvarda 
öncelikle lisanslı depoya gelen ürünlerin rutubet, protein, hektolitre gibi fiziksel analizleri 
yapılmaktadır” dedi. Laboratuvar hizmetin veriliyor olmasının bölge tarımına katma değer 
sağlayacağının altını çizen Hastaoğlu, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yetki verilen ve bölgede 
yetkilendirilmiş tek borsa olan Sivas Ticaret Borsası, lisanslı depoculuk izni olan şirketlerle sözleşme 
imzalamaya devam edecek. Kayseri Şeker Fabrikasına ait olan ve Şarkışla ilçesinde bulunan 20 Bin 
Tonluk lisanslı depo ile yapılan sözleşmenin ardından Kangal ilçesi ve Yozgat merkezde bulunan Kainat 
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Şirketine ait olan 95 Bin Tonluk Lisanslı Depo ve Yıldızeli ilçesinde 
yeni kurulan 20 Bin Tonluk Balkır Tarım Ürünleri Lisanlı Depoculuk ile de sözleşme imzaladı ve hizmet 
vermeye başladı. Yine yeni imzaladığımız sözleşme kapsamında Lidaş’ın Hafik ilçesinde kurulu bulunan 
23 Bin tonluk olan lisanslı deposunun yetkili sınıflandırıcı ve laboratuvar hizmetleri de Sivas Ticaret 
Borsası tarafından verilecek” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından imza törenine geçildi. Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Meclis Başkanı İhsan Aksoy ile Balkır Tarım 
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Ürünleri Lisanlı Depoculuk A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Şimşek karşılıklı olarak sözleşmeleri 
imzaladı. 

 

 

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

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

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

Proje ile birlikte Sivas'ın hayvancılıkta Türkiye'nin lokomotifi olacağını belirten Vali Ayhan, 
“Çayırlarıyla, meralarıyla, doğasıyla, tarımsal arazileriyle işin merkezi olacak bu proje bölgeye ayrı bir 
anlam katacaktır. Hayal kurduk, hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Sivas’ın coğrafyası bu iş için çok 
elzem. Dağlarında, ovalarında, yaylalarında, meralarında artık koyunlarımızın, kuzularımızın sesleri 
daha çok duyulacak. Küçük ve büyük baş hayvanlarımızla bu coğrafyamız çok daha anlamlı olacak. 
Sivas’ın tarım, turizm ve sanayide kalkınabilir bir il olacağını düşünüyor, bu yönde çalışmalar 
yapıyoruz. Özellikle Sivas’ın tarımda bir numara olduğunu söylüyorum. İlimiz tarımda merkez olacak, 
Türkiye’nin lokomotifi haline gelecek. Çünkü bu coğrafyanın gerekliliği bunu göstermektedir." 
ifadelerini kullandı. 
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Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak istediklerini vurgulayan Vali Ayhan, "Hedef 1 milyon 
ama zemini düzgün attığımız için başarılı işletmeciler bulduğumuz da bu sayının daha da artacağını 
düşünüyorum. Bunun ekonomik ve sosyal etkileri de var. Proje, üstün verimli Akkaraman ve Kangal 
Akkaraman ırkının da  

 

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

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

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

 

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

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

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

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

Düzenlenen programa; İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Ulaş Kaymakamı Muhammed 
Burak Akköz, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Hastaoğlu, Ulaş İl Genel Meclis 



Sayfa | 53  
 

Üyeleri Hikmet Kuruçay, Ahmet Gençer, Sivas Damızlık Keçi Koyun Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehrali 
Deliktaş, Tarım Platformu üyeleri ve bölge halkı katıldı. 

 

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU, SİVAS ODA-BORSA MÜŞTEREK TOPLANTISI’NA 
KATILDI 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

BAŞKANLAR KURULU İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

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

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

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

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

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

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

Tes-İş Sendika Başkanı Tevfik Güveri’de yaptığı konuşmada Kangal Termik Santralde yaşananları dile 
getirerek, “Kangal Termik Santrali 3-3.5 ay gibi bir süre kapalı kaldı. Bu dönemde biz, büyük bir çaba 
sarf etmeye çalıştık. Siyasilerimizle, genel merkezimizle istişarelerde bulunduk. Bu süreçle ilgili Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız ve aynı 
zamanda Başkan Kurulu Başkanımızın, Kangal Termik Santralle ilgili ulusal basında da yer alan 
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açıklamaları bize güç vermiştir. Onun içinde Başkanlar Kurulu üyesi olmaktan gurur duyuyorum. 
Başkanlar Kurulumuzun kıymetini bilelim, birbirimizi everek, sayarak kenetlenip hep birlikte şehrimize 
hizmet edelim” ifadelerini kullandı. Toplantıda Sivas’ın gelişmesi ve kalkınması için fikir alışverişi 
yapıldı. 

 

 

SİVAS TB KALİTESİNİ BİR KEZ DAHA TESCİLLEDİ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GETİRDİ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Demirağ OSB’nin özel teşvik kapsamına alınması konularını iletti.   

 

 

 

 

 



Sayfa | 67  
 

 

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIKTA TÜRKİYE'YE ÖRNEK PROJE 

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

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

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

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

Vali Ayhan; “Türkiye’de tarımda önemli gelişmeler oldu. Sivas’ta bundan nasibini aldı. Sivas 
coğrafyasıyla, doğasıyla ürün çeşitliliği bakımından şanslı bir konumda. Coğrafyası, ekilebilir alanı, 
meraları, yaylaları, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta merkez olabilecek bir yer. 62 baraj ve gölet, 
modern sulama sistemleri ile tarıma ivme katıldı. Güçlü bir irade var, güçlü bir altyapı var ve güçlü 
destekler var. Çiftçilerimize küçük dokunuşlarla tarım ve hayvancılıkta iyi bir noktaya taşıyacağız. 
Belediyemizle birlikte SİVTAŞ şirketini kurduk. Fabrikalarımızın temelleri attık. Belli bir noktaya geldik. 
Bu sene 29 Ekim’de de düğmeye basıp üretime  
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başlayacağız. Bu şirketin bünyesinde yaklaşık 10 işletme olacak ve 1000 civarında istihdam sağlanacak. 
Ana amacımız; Sivas’ın çiftçisine tarım ve hayvancılığına bir lokomotif oluştursun, regüle etsin, bir 
model olsun.” 

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

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

Proje kapsamında yapılan başvurulardan da bahseden Vali Salih Ayhan, “Koyunculukta şu an 1000 
müracaat var, 337’si olumlu bulundu, kısa zamanda da talep eden 1000 vatandaşımıza da koyunları 
teslim ederek 100 bin rakamına ulaşacağız. Koyunculuk yerli ırk Akkaraman koyununu korumak adına 
da coğrafyasına en uygun işlerden birisi. Bilişim teknolojilerini kullanarak da projenin sürdürülebilir 
olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Geçmiş dönemde vatandaşlarımıza birçok koyun ve süt ineği verdik 
ama bilgi ve birikim yeterli olmadığından heder oldu gitti birçoğu. Şimdi ise sürdürülebilirliği sağlamak 
adına tecrübeli olan, bu alanda faaliyet gösteren işletmesi olan vatandaşlarımıza verdik. Bu coğrafyada 
en az 1 milyon koyun olması için 2 ay önce projeyi imzaladık. Bugün de meyvelerini alıyoruz.” diye 
konuştu. 
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Türkiye’nin büyük bir tarım ülkesi olduğunu kaydeden ve son yıllarda yapılan desteklemeler ile 
projelerden örnekler veren Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, “Ülkemiz ürettikçe güçlenecek. Önemli bir 
üretim kapasitesine ulaştık. Toprağımızı suyla, çiftçimizi bilgiyle buluşturmak istiyoruz. Bunlar olursa 
Sivas’ımız gelişir, ülkemiz  

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

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

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

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

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

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

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

Sözleşme kapsamında Sivas Lidaş’ın Hafik ilçesinde kurulu bulunan 23 Bin tonluk olan lisanslı 
deposunun yetkili sınıflandırıcı ve laboratuvar hizmetleri Sivas Ticaret Borsası tarafından verilecek. 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yetki verilen ve bölgede yetkilendirilmiş tek borsa olan Sivas 
Ticaret Borsası, lisanslı depoculuk izni olan şirketlerle sözleşme imzalamaya devam ediyor. Kayseri 
Şeker Fabrikasına ait olan ve Şarkışla ilçesinde bulunan 20 Bin Tonluk lisanslı depo ile yapılan 
sözleşmenin ardından Kangal ilçesi ve Yozgat merkezde bulunan Kainat Tarım Ürünleri Lisanslı 
Depoculuk Şirketine ait olan 95 Bin Tonluk Lisanslı Depo ve Yıldızeli ilçesinde yeni kurulan 20 Bin 
Tonluk Balkır Tarım Ürünleri Lisanlı Depoculuk ile de sözleşme imzaladı ve hizmet vermeye başladı. 

Sivas Ticaret Borsası’nda gerçekleştirilen imza törenine, Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Abdulkadir Hastaoğlu ve Sivas Lidaş Lisanlı Depoculuk A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Turan Gülbahar 
katıldı. Başkan Hastaoğlu, yaptığı konuşmada imzalanan protokolün her iki taraf içinde hayırlı olması 
temennisinde bulunarak; “Tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda depolanmasını ve ürün senetleri 
vasıtasıyla ticaretinin kolaylaştırılmasını sağlayan lisanslı depoculuk sisteminde lisanslı depolara giren 
her tarımsal ürünün kalite sınıfı bellidir. Bu nedenle, kurduğumuz laboratuvarda öncelikle lisanslı 
depoya gelen ürünlerin rutubet, protein, hektolitre gibi fiziksel analizleri yapılmaktadır. Yetkili 
sınıflandırıcı hizmetinin, Sivas`ta Sivas Ticaret Borsası Laboratuvar ve Depoculuk Şirketi. tarafından 
veriliyor olması, bölge tarımına katma değer sağlamaktadır” diye konuştu. 
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SLAJLIK MISIR HASAT TÖRENİ YAPILDI 

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

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

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

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

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

TKDK İl Koordinatörü Muhammet Ali Genç ise, "Bugün burada bulunduğumuz işletme aynı zamanda 
TKDK'dan bizim ilk desteklediğimiz işletmelerden bir tanesi. TKDK ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 
Sayın Valimizin önderliğinde Sivas’ta belli hedeflere hızla yol alıyor. Bu hedeflerin temelinde 



Sayfa | 72  
 

işletmelerimizi Avrupa Birliği standartlarına çıkartmak ve bunları sürdürülebilir hale getirmek var." 
şeklinde konuştu. 

 

Yaptıkları çalışmalarla Sivas'ın 
potansiyelini ortaya çıkarttıklarını 
kaydeden Vali Ayhan da, "İyi bir sinerji 
oluşturduk. Alanlarda, sektör sektör 
neler yapabiliriz bununla ilgili 
çalışmalar yaptık. Bu gayretlerin de 
bugün meyvelerini alıyoruz. Sivas, 
ekilebilir tarım arazisinde en önde gelen 
illerden birisi. Yaklaşık yüzde 10, kaliteli 
kaba yem ekimi yapılmakta. Kaba yem 
hayvancılıkta en büyük maliyeti 
tutmaktadır. Kendi yemimizi kendimiz 
üretmemiz gerekmektedir. Üreten Sivas, 
Gelişen Sivas Projesi kapsamında kama 

yem açığının giderilmesi için projeler başlattık. Geçen yıl başlattığımız projenin bu yıl devamlılığı 
görmek çok güzel. Bu işlerde önemli olan sürdürülebilir olmak. Bu sene 3 bin paket silajlık mısır, 50 ton 
yonca, 100 ton da korunga tohumu desteği sağladık. İlimiz gittikçe nitelikli kaba yem üretiminde önemli 
bir merkez üssü haline gelecek. Bunu görebiliyoruz. Potansiyelimiz var. Barajlar, göletler, sulama 
kanalları, modern sulama sistemleri yapıldı. Çok güçlü alt yapımız ve idaremiz var. Emeği geçen herkese 
teşekkür ediyor, çiftçimize hayırlı ve bereketli bir hasat dönemi diliyorum." dedi. 
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TOZANLI VADİSİ ORGANİK BALDA, TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK 

Üreten Çiftçi, Gelişen Sivas kapsamında düzenlenen Tozanlı Vadisi Organik Arı Yetiştiriciliği Projesi 1. 
Hasat Dönemi Değerlendirme Programı, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. 

Sivas merkez ve Hafik ilçesinin sınırları içerinde yer alan Tozanlı Vadisi; baharın gelmesiyle birlikte 
yüksek rakımlı yaylaları, yeşilin her tonuna sahip el değmemiş tabiatı ve yüzlerce çeşit çiçek varlığıyla 
bizlere eşsiz nimetler sunuyor. Bölgenin sahip olduğu arıcılık potansiyelini devletimizin sağladığı 
desteklerle ortaya çıkaran Tozanlı Vadisi Organik Arı Yetiştiriciliği Projesi; verimli ve sürdürülebilir 
üretimle önemli bir pazarlama altyapısı oluşturmayı amaçlıyor. 

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, 
Tozanlı vadisinin makineli tarıma çok 
uygun olmadığını belirterek, 
"Amacımız ilimizde organik kovan 
sayımızı 50 bine yükseltmek. Tozanlı 
vademizden başladık uygun olan diğer 
ilçelerimizde de bunu sürdürmek 
istiyoruz." şeklinde konuştu. 

 

Daha sonra söz alan Sivas Valisi Salih 
Ayhan ise, tarihin çok eski 
zamanlarından beri insanoğlunun 
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hayatta kalmak için tarım üzerinde çalıştığını belirterek, "İnsanoğlu bazı bitki ve hayvan türlerini 
denetleyip, geliştirme ve genişleterek, dünya  

 

üzerindeki yaşamı büyük ölçüde değiştirmiştir. Arıcılık da tarımı yakından takip eden bir alandır. Antik 
çağlarda doğal yollarla oluşmuş kovandaki oğulu öldürerek bala ulaşan insanoğlu, bugün kovandaki her 
faaliyete müdahale edebilmekte, modern yöntemlerle kovanın işleyişini, tüm arı ürünlerini en verimli 
şekilde elde etmeye yönelik olarak, şekillendirebilmektedir. Tarih boyunca tarımsal faaliyetler içinde 
ciddi bir yer tutmuş olan arıcılık, bugün de dünya ve ülkemiz için değerli bir konuma sahiptir." dedi. 

Tozanlı vadisinde yer alan köylerin kaliteli balın üretildiği geniş meralara sahip olduğunu aktaran Vali 
Ayhan, "Kapalı bir havza içerisinde yer alan bu köylerin coğrafi ve flora yapısı benzer özellik 
taşımaktadır. Arıcılıkla doğrudan ilgilenen, arıcılık yapan 30 orta ölçekli işletme, proje sahası olan 
köylerde yaşayan ailelerin büyük bölümünde arıcılık yapmaktadırlar. Proje ile bu işletmelerin organik 
arıcılığa geçişini sağlayarak, organik üretimde ihtiyaçları olan malzeme ihtiyaçlarını gidermek 
hedeflenmektedir. Bu kapsamda toplam 3 bin adet kovan ve ilk yıl için 2 bin 900 kilogram petek 
dağıtımı gerçekleşmiştir. Projede 3 bin adet organik kovan ve 2 bin 900 kg analizli temel petek DAP 
idaresi ve Sivas İl Özel İdaresi tarafından finanse edilmiştir. Organik arıcılık için gerekli olan 
sertifikasyon ücretleri ise ORAN Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmiştir. 4 Bu yıl kovan ve petek 
dağıtımı gerçekleşti. İlk hasat alındı. Bundan sonraki süreçte elde edilen organik bal ve arı ürünlerinin 
sertifikalanması işlemini gerçekleştireceğiz. ‘Organik Tozanlı Vadisi Balı’ adı altında ürünlerin 
markalaşmasını sağlayacağız. Sözleşmeli üretim modeliyle üretilen arı ürünlerinin gerçek değeriyle 
satılarak arıcıların gelir seviyelerinin artırılmasını aynı zamanda projeye katılmayan diğer arıcılara 
örnek olmalarını sağlayacağız. 30 arıcımızla projeye başlangıç yaptık. Umuyoruz ki bu sayımız artacak 
ve Sivas, organik bal üretiminde Türkiye'ye örnek bir il olacaktır." ifadelerini kullandı. 
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Konuşmaların devamında yerli ürünlerle ekonomiye katkı sağlayan çiftçilere, Tozanlı Vadisi Organik Arı 
Yetiştiriciliği projesine katılımlarından dolayı teşekkür belgesi verildi. Programın ardından, organik 
arıcılık yapan üreticilerimizin yeni mahsulleri de sergilendi. 

 

 

 

SİVAS HEYETİNDEN TARIM VE ORMAN BAKANI PAKDEMİRİLİ’YE ZİYARET 

Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habip Soluk ve Semiha 
Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Ak Parti Sivas İl Başkanı 
Hakan Aksu ve Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’ndan oluşan heyet Ankara´da 
birtakım temaslarda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli´yi ziyaret eden heyet Kaba 
Yem ve Ot Borsası Projesinin tamamlanması noktasında destek istedi. 

Sivas Valisi Salih Ayhan ve beraberindeki 
heyet Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 
Pakdemirli Türkiye Büyük millet Meclisi’nde 
ziyaret etti. Ziyarette, ilimizde tarım ve 
hayvancılık alanında yapılan çalışmalar 
üzerine istişarelerde bulunuldu. Heyet; 
tarımsal sulamanın yaygınlaştırılması 
amacıyla şehrimizde son dönemlerde 
yapılan baraj ve göletler ile diğer yatırımlar 
için Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 
Pakdemirli´ye teşekkür etti. Öte yandan 
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ilimizde Kaba Yem ve Ot Borsası Projesinin bir an evvel tamamlanması noktasında hazırlanan dosya da 
Bakan Pakdemirli´ye sunuldu. Pakdemirli; Bakan Yardımcısı Fatih Metin´i görevlendirerek destek 
verilmesi talimatında bulundu.   

 

 

MOR PATATES HASATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve il protokol üyeleri, 
Türkiye'de son yıllarda yaygınlaştırılmaya çalışılan ve "mor patates" olarak adlandırılan patates 
türünün Hafik ilçesi Göydün köyünde düzenlenen hasat programına katıldı. Vali Ayhan, ardından 
merkeze bağlı Çukurbelen köyüne geçerek şeker pancarı hasadı gerçekleştirdi. 

“Üreten Çiftçi Gelişen Sivas” projesi kapsamında, 
Sivaslı çiftçileri yalnız bırakmayan Vali Salih 
Ayhan, ilk olarak Hafik ilçesi Göydün köyüne 
giderek, mor patates hasadı programına katıldı. 
Mayıs ayında ekimini yaptığı tarlada, traktörün 
başına geçen ve hasat yapan Vali Salih Ayhan, mor 
patates üretimi yapan çiftçiye bereketli kazançlar 
diledi. 

 

Vali Salih Ayhan, Sivas’ın yerli ve milli patates 
yetiştiriciliği alanında başarılı bir çalışma 
yürüttüğünü ifade ederek, Sivas’ın patateste, 
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yemeklik ve sanayi alanında Türkiye genelinde ilk 10’a girdiğini, tohumlukta da birinci sırada yer 
aldığını söyledi. 

 

 

 

 

 

Vali Ayhan, “Firmamız özelikle tohumculuk da Sivas’a önemli bir ivme kazandırdı. Türkiye’nin ithalatta 
bağımsızlığını azaltan ve sonlandıran bir firmadır. Dolayısıyla örnek uygulamalarla, yaptığı çalışmalarla 
hem ilimize hem de ülkemize patates üretiminde önemli bir ivme kazandırdı. Hasadını yaptığımız mor 
patateste Hafik bölgemizde Pusat Özen Barajı alanında yetişen bir çeşittir. Mor patates, antioksidan 
özelliklerden kaynaklanarak bilimsel AR-GE çalışmaları yapılan, besin değeri yüksek yerli bir patates 
çeşidi olma özelliğini taşıyor.” dedi. 

Sivas’ın eski Valisi Halil Rıfat Paşa tarafından Sivas’ın topraklarının verimli olduğunun ve patatesin 
ekilmesi gerektiğini, ekmeyen ahaliye, ektirmeyenlere cezai işlem uygulanmasını tembihleyen 
‘Tembihname (5)’ yayımlandığını anlatan Vali Salih Ayhan, “Yıllar sonra bu coğrafyanın topraklarına 
patates ekilmesi ve adından söz ettirmesi çok anlamlı. Valimizin hayalleri gerçeğe dönüşmüş oldu. 
Besinsel değeri yüksek patateslerin yetişmesi bu coğrafyanın ürün deseni açısından ne kadar zengin 
olduğunu göstermektedir.” diye konuştu. 

Hasat programına, Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mevlüt 
Soysal, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve diğer 
ilgiler de katıldı. 
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SİVAS’TA YILIN SON ŞEKER PANCARI HASADI YAPILDI 

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve il protokol üyeleri, 
merkeze bağlı Çukurbelen köyüne geçerek, 2020 yılının son yapılan şeker pancarı hasadına da katıldı.  

Tarla sahibi Mehmet Kanmış’tan üretimle ilgili bilgi alan Vali Ayhan, çiftçiye hayırlı kazançlar diledi.  
Sivas çiftçisinin ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade eden Vali Salih Ayhan, Sivas’ın özellikle 
yumru bitkilerde Türkiye’de söz sahibi iller arasında olduğunu söyledi. 

 

Pusat-Özen Barajının sulama sahasının bu 
sene açılması ile bölgede farklı ürünlerin 
ekiminin yapıldığını ifade eden Vali Ayhan, 
“Öncelikle ilk olması hasebiyle de köylüler 
arasında heyecanlı bir durum. Şeker 
pancarında Sivas Türkiye’de altıncı sırada yer 
alıyor. Geçen 2019 yılında 160 bin dekar alan 
ekim yapıldı. 860 bin ton da şeker pancarı 
üretimi yapıldı. Bu senede yaklaşık 186 bin 
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dekar yani bu bölgenin açılmasıyla birlikte bu alanda şekerpancarı ekimi gerçekleştirildi. Kotamız dört 
bölgeye Erzincan, Turhal, Kayseri ve Malatya’ya ve dört şeker fabrikasını besleyen bir bölgedir. Yaklaşık 
kotası da 930 bin ton ve bu seneki hedefte 1 milyonu geçecek gibi görünüyor.” dedi. 

 

2020 yılının son hasadını şeker pancarı ile yaptıklarının altını çizen Vali Ayhan, “Ayçiçeği hasadı, silajlık 
mısır hasadı, buğday hasadı, patates hasadı ve birçok hasatta çiftçimizin yanında olmak, onların moral 
ve motivasyonunu canlı tutmak için de sürekli yanlarında olduk. Bu sevinçli günlerinde de hasat 
döneminde de bereketli bir günde verimli topraklarda yine bir aradayız. Rabbim, kaza bela vermeden 
bu toprakları ekip bu toprakların bereketiyle hâllenmeyi bu topraklara aidiyetimizi arttırmayı rabbim 
nasip eylesin diyorum.” diye konuştu. 

Hasat programına, Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mevlüt 
Soysal, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve diğer 
ilgiler de katıldı. 
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BAŞKAN HASTAOĞLU, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA MESAJI 

TOBB Vergi Komisyonu Başkanı ve Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. 

Başkan Abdulkadir Hastaoğlu, Cumhuriyet’in ilanının 97’ıncı yıldönümü nedeniyle yaptığı yazılı 
açıklamada "Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun'a çıkarak Milli Mücadeleyi başlatıp, 
29 Ekim 1923 tarihinde de ‘Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet 
idaresidir’ diyerek ilan ettiği Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. Yıl dönümünü, milletçe kutlamanın 
haklı gururu ve coşkusu içindeyiz" dedi. 

Kurtuluş Savaşı dönemindeki ruhun bugün de dimdik ayakta olduğunu dile getiren Başkan Hastaoğlu, 
“"Cumhuriyet, her türlü zorluk ve yokluğa rağmen, Türk Milletinin özünde var olan birlik ve 
beraberliğin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının, muasır medeniyet seviyesine erişmiş güçlü bir Türkiye 
kurma azim ve kararlılığının gurur verici eseridir. 600 yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde 
yükselen Cumhuriyetimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz bir şekilde ifade ettiği 'Muasır 
medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma' mücadelesini, ilk günkü heyecanla, azimle ve şevkle 
sürdürüyoruz. Bu millet sarsılmaz imanıyla, vatanı için canını feda ederek düşmana karşı tüm dünyayı 
kendine hayran bırakmış, milletimiz ve onun bağrından çıkan kahraman askerleriyle dün nasıl ki 
Anadolu'da ülkesine, milletine ve vatan topraklarına karşı yönelen tehditleri bertaraf ettiyse, bugünde 
aynı şekilde her tür tehlikeyi ve tehdidi yok edebilecek güç ve kararlılıkta olduğunu göstermiştir. Bugün 
Türkiye Cumhuriyeti devleti sadece kendi vatandaşlarının değil, aynı zamanda bölgemizdeki ve 
dünyada ki tüm mağdurların, mazlumların, soydaş ve kardeş toplulukların da umut kaynağı olmuştur. " 
ifadelerini kullandı. 

Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, 
aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, değerli milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramını kutluyorum” dedi. 
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SİVAS’TA GELECEĞE NEFES OL FİDAN DİKİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde 81 ilde Milli 
Ağaçlandırma Günü coşkuyla kutlandı. 

 Tarım ve Orman Bakanlığı 
tarafından geçtiğimiz yıl 
başlatılan ve bu yıl da devam 
eden ‘Geleceğe Nefes Ol’ fidan 
dikim kampanyası kapsamında 
Türkiye’de eş zamanlı olarak 
tüm iller, 11.11.2020 tarihinde 
saatler 11.11’i gösterdiğinde 83 
milyon adet fidan, toprakla 
buluşturuldu. 

 

Doğa sevgisini geliştirmek ve 
çevre duyarlılığını arttırmak 
amacıyla geliştirilen proje 

çerçevesinde Orman İşletme Müdürlüğü öncülüğünde Sivas il genelinde de 1 milyon adet fidan dikildi. 
Yeşil doğaya hassasiyet gösteren Sivaslı vatandaşlarımızın ‘Geleceğe Nefes Ol’ kampanyasına katılarak 
sahiplendikleri fidanlar, ilimiz merkez ve 16 ilçede belirlenen bölgelerde doğayla buluşturuldu. 
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‘Geleceğe Nefes Ol’ fidan kampanyası kapsamında ilimiz merkez Esenyurt Mahallesi Ahmet Türkseven 
İlköğretim Okulu karsısında yer alan sahada fidan dikim töreni düzenlenerek, el ele gönül gönüle yeşil 
bir gelecek için herkes seferber oldu. 

Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi 
Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı 
Hasan Uğurlu, Cumhuriyet 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Âlim 
Yıldız, İl Jandarma Komutanı İdris 
Tataroğlu, İl Genel Meclisi Başkanı 
Hakan Akkaş, İl Tarım ve Orman 
Müdürü Seyit Yıldız, Orman 
İşletme Müdürü Sefa Duman, Sivas 
Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir 
Hastaoğlu, Ziraat Odası Başkanı 
Hacı Çetindağ, kamu kurum ve 
kuruluşları ile sivil toplum örgütü 
temsilcileri ve çok sayıda vatandaş 
katıldı. 

Sivas Valisi Salih Ayhan ise, 7'den 70'e herkesin, her fırsatta fidan dikmesi gerektiğini ifade ederek, 
"Mekke ile Medine'nin kapısı ağaç, Musa Kelîm'in asâsı ağaç, büyük büyük suların köprüsü ağaç, 
Zülfükârın kını ile kabzası ağaç" sözleriyle ağacın önemine vurgu yaptı. 

Törenin ardından Sivaslı vatandaşlarımızın ‘Geleceğe Nefes Ol’ kampanyasına katılarak sahiplendikleri 
fidanlar, toprakla buluşturuldu. El ele gönül gönüle yeşil bir gelecek için seferber olan katılımcılar, 
diktikleri fidanları cansuyu da vererek geleceğe büyük bir miras bıraktı. 
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TOBB TÜRKİYE EKONOMİ ŞURASI YAPILDI 

TOBB Türkiye Ekonomi Şurası 18 Kasım 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı 
bakanlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla 
TOBB İkiz Kuleler'de düzenlendi.   

TOBB çatısı altında faaliyet gösteren 360 Oda ve Borsanın Başkanları ve TOBB delegeleri, Genel 
Sekreterleri, Genç ve Kadın Girişimciler kurullarının online olarak iştirak ettikleri toplantıda yaptığı 
konuşmada TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ekonomi Şuralarını 2003 yılında Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın talimatı ile başlattıklarını hatırlatarak, “O zamandan bu yana hep yanımızda oldunuz. Bu 
salonda çok hayırlı müjdeler verdiniz. Biliyorsunuz, bu sene pandemi nedeniyle Genel kurul yapamadık. 
Ama sağolun, sorunlarımızı dinlemek, çözüm yolları üzerine istişare etmek üzere, Türk iş dünyasının 
kalbine hoş geldiniz” dedi.  

Şurayı 81 il ve 160 ilçeden, bölgelerinin kanaat önderleri olan, Oda ve Borsa Başkanları, TOBB 
Delegeleri, Kadın ve Genç girişimciler ile Genel Sekreterler olmak üzere yaklaşık 3 bin kişinin izlediğini 
söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Pandemi sürecinde hepsi yoğun bir mesai harcadılar. İllerin ve ilçelerin 
sorunlarını çıkardılar, öneriler hazırladılar. Yerelde hangi ekonomik sıkıntılar yaşanıyorsa, hepsini 
tespit ettiler. Gece yarılarına kadar üyeleriyle istişare ettiler. Talepleri bize aktardılar. Biz de, acil 
yapılması gerekenleri, saat kaç olursa olsun Bakanlarımıza ilettik. Tabandan tavana müthiş bir çalışma 
ortaya koyduk. Camiamızla gurur duyuyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 

Hisarcıklıoğlu, Şura için tüm sorunları ve önerileri bir araya getirdiklerini, il bazında ve ayrıca 
bakanlıklara göre tasnif ettiklerini söyledi. “Sizin aramızda olmanız, hem bürokrasinin çarklarını 
işletmek, hem de sürdürdüğümüz mücadelede yalnız olmadığımızı görmek açısından, bizim için çok 
değerli” diyen  
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Hisarcıklıoğlu, “Dile getirdiğimiz pek çok önerinin, sizin liderliğinizde hayata geçtiğini gördük. Bugün 
gündeme getireceğimiz konularda da, geçmişte olduğu gibi, çözüm getireceğinize inanıyoruz” dedi.  

Hisarcıklıoğlu'nun açılış 
konuşmasını takiben 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan  yaptığı konuşmaya 
TOBB Camiasına teşekkür 
ederek başladı. Erdoğan 
konuşmasında Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği'nin genel 
kurullarına, şuralarına ve çeşitli 
etkinliklerine katılmaya özel 
önem verdiklerine dikkati 
çekerek, "Ülkemizin asırlık 
rüyası olan yerli otomobil için 
babayiğit aradığımda hemen 
sizler çıkıp bu işe talip oldunuz. 
Milletimizin huzurunda 

verdiğiniz sözü yerine getirerek adım adım Türkiye'nin otomobili projesini hayata geçirdiniz. İnşallah 
bu güzel projeyi yine sizlerle birlikte neticeye ulaştıracağız. Aynı şekilde şehit Başbakan Adnan 
Menderes'in acı hatırası sebebiyle adı yaslı adaya çıkan Yassıada'yı sizlerle birlikte demokrasi ve 
özgürlükler adası haline getirdik." değerlendirmesinde bulundu.  

Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’da video konferansa katılım 
sağladığı Ekonomi Şurasının devamında Bölge sözcüleri olarak seçilen Oda ve Borsa Başkanları illerin 
sorun ve çözüm önerilerini video konferans aracılığı ile Cumhurbaşkanına ilettiler. 
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SİVAS CANLI HAYVAN PAZARI PROJESİNDE SONA YAKLAŞILDI 

Sivas’ın Tarım ve hayvancılığına katma değer katacak olan Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası inşaat 
çalışmalarında sona gelindi. Projenin ilk etabı olan Canlı Hayvan Pazarı’nın yüklenici firma tarafından 
son rötuşların yapılarak yakın zamanda teslim edileceği belirtildi. 

Sivas Valisi Salih Ayhan, 
Sivas Ticaret Borsası 
Başkanı Abdulkadir 
Hastaoğlu, Sivas İl Özel 
İdaresi Genel Sekreter 
Yardımcısı Mevlüt Soysal 
ve TKDK Sivas İl Müdürü 
Muhammed Ali Genç ile 
birlikte Sivas'ın Tarım ve 
hayvancılığına katma 
değer sağlayacak olan 
Canlı Hayvan Pazarı ve Ot 
Borsası'nda incelemelerde 
bulunarak yüklenici firma 
yetkililerinden bilgi aldı.  
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Vali Salih Ayhan, Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası Sivas ekonomisine ivme kazandıracak, Sivas’ın tarım 
ve hayvancılığına katma değer sağlayacak bir projedir. Proje sahasında her fırsatta incelemelerde 
bulduk ve yapım aşamasını yakından takip ettik. Sivas ekonomisine ivme kazandıracak olan Canlı 
Hayvan Pazarı ve Ot Borsası projemiz bir kez daha ilimize hayırlı olsun." dedi. 

Vali Salih Ayhan ve Başkan Abdulkadir Hastaoğlu daha sonra yüklenici firma çalışanlarına baklava 
ikramında bulundu, 
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AK PARTİ SİVAS HEYETİNDEN SİVAS TİCARET BORSASINA ZİYARET 

AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, İl Başkan Yardımcıları Vedat Sunkur ve Fatih Ataman, İl Yönetim 
Kurulu Üyesi Yasin Altun ve Gençlik Kolları Başkanı Fatih Sakarya’dan oluşan heyet ile birlikte Sivas 
Ticaret Borsası`nı ziyarete etti.  

Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Borsa Muhasip Üyesi Tahsin 
Gülbahar`ın ağırladığı AK Parti heyetinin ziyaretinde ağırlı olarak pandemi sürecinde borsa üyelerinin 
yaşadığı sıkıntılar ve tarım gündeme geldi.  

AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, hükümetin tarıma çok önem verdiğini söyledi. Tarımsal üretimin de 
ülke ve Sivas ekonomisi için önemine vurgu yaparak, pandemi sürecinde Sivas esnafının yaşadığı 
sıkıntıları yakından takip ettiklerini belitti. Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği içinde hareket ederek, 
birlikte çalışarak daha iyi bir Sivas yaratmanın mümkün olduğunu söyleyen Başkan Hakan Aksu, Sivas 
Ticaret Borsası`nın çalışmaları nedeniyle Başkan Abdulkadir Hastaoğlu’na teşekkür etti. 

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’da, Aksu ve AK Parti heyetine ziyareti nedeniyle 
teşekkür etti. Borsa olarak tarımsal üretimin sorunlarını ortaya koyup çözüm önerileri sunduklarını 
kaydeden Hastaoğlu, ülke tarımını ve ekonomiyi geliştirmek için çalıştıklarını söyledi. Şehirde aidiyet 
duygusuyla hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Hastaoğlu, birlikte hareket etmenin gücüne 
inandıklarını ve bunun için çalıştıklarını dile getirdi. 

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hastaoğu ziyaret anısına Ak Parti Sivas İl Başkanı Aksu’ya hediye 
takdiminde bulundu. 
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ESNAF ODASI BAŞKANLARINDAN OLUŞAN HEYET SİVAS TİCARET BORSASI’NI ZİYARET 
ETTİ  

Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi seçimleri öncesinde Başkanlığa Aday olan 
Tesviyeciler ve Oto Sanatkârları Esnaf Odası Başkanı Hakan Demirgil öncülüğünde Berberler Kuaförler 
Esnaf Odası Başkanı Ömer Şeker, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şaban Yalman, 
Marangozlar Esnaf Odası Başkanı Rafet Raif Aydın, Pazarcılar ve Komisyoncular Esnaf Odası Başkanı 
Adem Argın, Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yıldız’dan oluşan heyet, 
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’nu ziyaret etti. 

2021 yılında yapılacak olan Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi seçiminde Başkan ve 
Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olduklarını belirten Tesviyeciler ve Oto Sanatkârları Esnaf Odası 
Başkanı Hakan Demirgil; “8 Oda Başkanımızla birlikte seçim öncesi nezaket ziyaretlerinde bulunuyoruz. 
Sizi de büyüğümüz olarak gördüğümüz için seçim öncesinde desteğinizi istemek için buradayız. Bizler 
esnafımıza hizmet etmek için bu yola çıktık. Sizlerin de desteği ile inşallah muvaffak oluruz” dedi. 

Ziyaretlerinden dolayı Başkan Hakan Demirgil ve Diğer Oda Başkanlarına teşekkür eden Başkan 
Abdulkadir Hastaoğlu; “Allah çıktığınız yolda sizleri muvaffak eylesin. Seçim çalışmalarınızda başarılar 
diliyorum. İlimiz ve esnafımız için inşallah hayırlı sonuçlar çıkar” ifadelerini kullandı. 

Ziyaret anısına, Tesviyeciler ve Oto Sanatkârları Esnaf Odası Başkanı Hakan Demirgil tarafından Sivas 
Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’na hediye takdim edildi. 
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BANKKART BAŞAK TEDARİK ZİNCİRİ FİNANSMANI PROTOKOLÜ İMZALANDI 

Ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkânı için hayata geçirilen Tedarik Zinciri Finansman 
Projesi protokolü, Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ile Ziraat 
Bankası Sivas Şube Müdürü Gökhan Gültepe tarafından imzalandı. 

Projenin tanıtım toplantısı 10 Aralık 2020 Perşembe günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın katılımıyla Ankara’da 
gerçekleştirilmişti. 

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, "Bu 
proje ile tüm üyelerimize, ticari mal alım-satımlarında, güvenli ticaret sistemi ve kolay finansman 
imkânı getirerek, tedarik zincirinin aksamadan sürdürülmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Satıcılar 
sattıkları mal bedelini, alacak riski taşımadan, Ziraat Bankası garantisiyle peşin ya da taksitli alacaklar. 
Böylece nakit akışını öngörülebilir hale gelmiş olacak. Alıcılar da uygun vade ve maliyette finansman 
temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Yani kısaca, mal almak gerekince, bu kart ile para 
ödemeden satın alma yapılabilecek. Satıcı da endişe etmeden malını güvenle satıp, parasını bankadan 
tahsil edebilecek. Bu protokolle birlikte 81 ildeki tüm oda ve borsa üyeleri Ziraat Bankası tarafından, 
ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler dahilinde hem satıcı hem de alıcı olarak bu sistemden 
yararlanabileceklerdir. Projenin ülkemize, ilimize, üyelerimize, üreticilemize ve tüketicilerimize hayırlı 
olmasını temenni ediyorum" dedi. 

Ziraat Bankası Sivas Şube Müdürü Gökhan Gültepe ise, "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı 
ürünümüzle alıcılar ve satıcılar arasında büyük bir tedarik zinciri kuruyor, üye iş yeri ve kurumsal kart 
altyapımız üzerinden özel fiyatlama ve vade avantajı sunarak sektörlerdeki tüm tarafları finansal açıdan 
destekliyoruz. Kurumsal kart altyapımız üzerinden özel fiyatlama ve vade avantajı sunuyoruz. Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği ve bağlı 365 oda/borsa üyesi iş yerleri Ziraat Bankasının kurumsal kartı 
Bankkart Başak ile yapacakları alımlarda 540 güne kadar vade ve finansal avantajlardan 
yararlanabileceklerdir" diye konuştu. 
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TOBB VE SİVAS TİCARET BORSASINDAN ÖĞRENCİLERE TABLET BİLGİSAYAR DESTEĞİ 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Sivas Ticaret Borsası, Sivas’taki ihtiyaç sahibi öğrenciler 
için EBA uyumlu tablet bilgisayar desteği sağladı. Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdülkadir Hastaoğlu, 
Başkan Yardımcısı Hilmi Gül ile birlikte Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı’yı ziyaret ederek 
55 adet EBA uyumlu tablet bilgisayarı teslim etti.  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin uzaktan eğitim 
imkânlarından faydalanması için başlattığı kampanya hakkında bilgi veren Hastaoğlu, bu kapsamda 
Sivas’taki ihtiyaç sahibi öğrenciler için 55 adet tablet PC alındığını söyledi.  

Hastaoğlu; “Yaklaşık 1 yıldan bu yana dünyada etkili olan pandemi sebebiyle bu yılki eğitim yardımımızı 
uzaktan eğitime destek vermek amacıyla tablet olarak yapıyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 
Borsamızın katkılarıyla alınan tablet bilgisayarları ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırmak üzere Milli 
Eğitim Müdürümüze teslim ediyoruz. Bu tablet bilgisayarlar EBA’ya uyumludur. Bundan sonraki 
dönemde de eğitim yardımlarımız devam edecek.” dedi. 

Eğitime verilen bu anlamlı destek dolayısıyla teşekkürlerini ileten Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık 
Savaşçı ise tablet bilgisayarların Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği kriterler doğrultusunda ihtiyaç 
sahibi öğrencilere ulaştırılacağını söyledi. Savaşçı; “Mart ayından itibaren okullarımız kısa süreli açılsa 
da uzaktan eğitime geçildi. Uzaktan eğitimin en önemli rollerinden biri de tabletlerdi. Sivas’ta çok şükür 
tablet ihtiyacımız olmadı. Özellikle Valiliğimiz, Belediyemiz ve Kaymakamlıklarımız bu konuda çok 
büyük destek verdiler. Her zaman eğitimin yanında olan Ticaret Borsasına da teşekkür ediyorum. Sağ 
olsunlar, ne zaman ihtiyacımız olsa bizlere yardımcı oldular. Bakanlığımızın belirlediği kriterler 
doğrultusunda biz de bu 55 tableti çocuklarımıza ulaştıracağız. İnşallah, hayırlara vesile olur. Ben 
başkanıma ve yönetim kuruluna tüm eğitim camiası adına teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı. 
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SGK SİVAS İL MÜDÜRÜ BOZTEPE’DEN BORSAYA BİLGİLENDİRME ZİYARETİ 

Sivas Sosyal Güvenlik İl Müdürü Kadir Boztepe, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’nu 
makamında ziyaret etti.  

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Genel Sekreter Sema Görcün ile bir araya gelen 
Boztepe, 7256 sayılı yapılandırmayla ilgili bilgiler verdi. 

SGK Sivas İl Müdürü Boztepe, yapılandırma için son başvuru tarihinin 31.12.2020 tarihi olduğunu ifade 
ederek, “2020 Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş; Sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası 
primleri, İşsizlik sigortası primleri, 31.12.2020'den önce kesinleşen idari para cezaları, İş kazası, meslek 
hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları, Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan 
alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan 
alacaklar, İsteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen 
alacaklar, Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri, 
5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler 
yapılandırma kapsamındadır. Yapılandırma ödemeleri düzenli olarak devam ettiği sürece işverenlerin 
sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanması, ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi 
şartıyla borcu yoktur yazısı alabilmeleri sağlanmaktadır. dedi. 
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Boztepe ayrıca, Pandemi nedeni ile şahsen başvurularda yaşanılacak yoğunluğa mahal vermemek için 
online başvuruya öncelik verilmesi gerektiğini ifade ederek, işverenlerin yapılandırma başvurularını 
31.12.2020, saat 23:59'a kadar, e-devlet ve e-sigorta kanalıyla internet üzerinden yapılabileceği gibi, 
şahsen veya posta yoluyla bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezine 
de yapabilirler.”dedi. 

Yapılandırmanın önemine değinen Başkan Hastaoğlu; “Bugün bizleri ziyaret ederek 7256 sayılı 'Bazı 
Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ilgili 
bilgiler veren SGK İl Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Üyelerimiz bu yapılandırma ile azda olsa ağır borç 
yüklerinden kurtulabileceklerdir. Bizde Sivas Ticaret Borsası olarak üyelerimizin aidat borçlarını 
yapılandırıyoruz. Üyelerimizin 2020 yılı 1. Taksit tutarları ile Ödenmemiş olan 2019 - 2018 - 2017 - 
2016 ve daha önceki yıllara ait yıllık Aidat anapara borçlarına yönelik yapılandırma olanağı 
getirilmiştir. Belirtilen döneme isabet eden tutarlara ait tahakkuk etmiş olan gecikme zamları tahsil 
edilmeyecektir. Soz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, en geç 31 Ocak 2021 
tarihine kadar dilekçe ile Bizzat Borsamıza gelerek yapılandırma müracaatlarını ve ilk taksit 
ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.” dedi. 

 

 

 

 

 



Sayfa | 93  
 

 

SİVAS TB VE HALKBANK, KOBİ’LER İÇİN TEDARİK ZİNCİRİ FİNANSMANI PROTOKOLÜ İMZALADI 

Sivas Ticaret Borsası ve Halkbank arasında "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri 
Finansmanı Anlaşması" için protokol imzaladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Halkbank 
arasında yapılan anlaşma kapsamında gerçekleştirilen protokol, Sivas Ticaret Borsası Başkanı 
Abdulkadir Hastaoğlu ve Halk Bankası Bölge Koordinatörü Tuncay Koramaz, Kobi Ticari Pazarlama 
Müdürü ve Halkbank Sivas Sanayi Sitesi Şubesi Müdürü Mehmet Akif Yakıcı tarafından imzalandı. 

Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşmasını imzalamaktan 
memnuniyet duyduğunu dile getiren Başkan Abdulkadir Hastaoğlu; “Geçtiğimiz gün 365 Oda ve Borsa 
Başkanımızın katılımıyla video konferans sistemiyle gerçekleştirilen programda Genel Başkanımız Rifat 
Hisarcıklıoğlu ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik 
Zinciri Finansmanı Anlaşması" imzaladı. Bizlerde ilimizde borsa üyelerinin de anlaşmanın sağladığı 
avantajlardan yararlanabilmesi için Borsa olarak Halkbank Sanayi Sitesi Şubesi Müdürlüğü ile bir 
protokol imzaladık. Anlaşma kapsamında üyelerimizin alacağı TOBB logolu kart sayesinde alıcı ve 
satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önü açılmış olacak. Böylece satıcıya tahsilat güvencesi, 
alıcıya da 18 aya kadar vade imkânıyla ödeme esnekliği sunulmuş olacak. Bu projede emeği geçenlere 
teşekkür ediyor, imzalanan protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi. 

Halk Bankası Bölge Koordinatörü Tuncay Koramaz da anlaşmanın işletmelere sağladığı avantajlar ve 
sistemin işleyişi hakkında şu bilgileri paylaştı: “'Oda ve borsa üyesi işletmeler TOBB'un logosunun da 
yer aldığı Paraf KOBİ Kredi Kartı ile satın alımlarda esnek taksit ve vade imkânı elde edecekler. TOBB 
üyesi alıcı ve satıcılar arasındaki nakit akışını düzenleyecek olan bu proje ile tedarik zincirinde tüm 
ticari işlemler Halkbank güvencesi ve Paraf avantajlarıyla gerçekleştirilecek. Para transferi, çek, senet, 
teminat mektubu yerine Paraf Ticari Kredi Kartları ile tahsilatın yapılması sayesinde risk ve finansman 
maliyetleri ortadan kalkacak. POS satışlarından oluşan tutarların teminat olarak kabul edilmesiyle daha 
uygun maliyetli kredi imkânının yanı sıra muhasebe ve kayıt kolaylığı tanınacak.” İfadelerini kullandı. 
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BAŞKAN HASTAOĞLU, YENİ YIL MESAJI 

TOBB Vergi Komisyonu Başkanı ve Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, 
yeni yıl mesajı yayınladı. 

Başkan Hastaoğlu mesajında; "Bir yılı daha acısıyla, tatlısıyla geride bırakarak 2021 senesine girmeye 
hazırlandığımız bugün, tüm hemşerilerimizin yeni yılını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, yeni miladi 
yılın ilimiz, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini yüce 
Rabbim’den niyaz ediyorum. 

Acıları, hayalleri, hedefleri, sevinçleri, üzüntüleriyle bir yılı daha geride bırakmış bulunuyoruz. 2020 yılı 
COVİD-19 virüsü, yaşanan depremler nedeniyle hepimiz için oldukça zorlu geçti. Hiçbirimiz yaşanan 
salgın, deprem ve ekonomik durgunluktan dolayı 2020 yılını unutmayacağız. Şimdi ise 2021 yılı için 
yeni bir yılın hayallerini kuruyor, planlarını yapıyoruz. Umarız ki, 2021 yılı hepimiz için arzu 
ettiklerimizden çok daha fazlasını yaşatır. Hepimize önce sağlık, huzur, mutluk ve bol bereket getirir. 
Ülkemizde ve tüm dünyada barış, huzur ve kardeşliğin damga vuracağı bir yıl olur. 

Yeni yılında birlik ve beraberlik içerisinde, şehrimize ve ülkemize katkı sağlamak için hiç durmadan 
çalışacağız ve üreteceğiz. Bizler Sivas Ticaret Borsası olarak üyelerimize ve şehrimize en iyi ve en etkin 
hizmetleri gerçekleştirmeyi kendimize amaç edindik. 

Bu duygu ve düşüncelerle; siz değerli üyelerimizin ve hemşerilerimizin yeni yılını en içten dileklerimle 
kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.” dedi. 
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