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BORSA MECLİS ÜYELERİ KANGAL’DA İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLEDİ 

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Meclis Başkanı İhsan Aksoy ve Meclis Üyeleri, Kangal 
ilçesinde bulunan borsa üyeleri ile Kangal Balıklı Kaplıca Sosyal Tesislerinde düzenlenen istişare toplantısında 
bir araya geldi. 

Sivas Ticaret Borsası Meclis Üyeleri Eylül ayı Olağan Yönetim Kurulu ve Meclis Toplantısını Kangal Balıklı 
Kaplıca Sosyal Tesisleri Toplantı Salonunda gerçekleştirdi.  

Borsa Meclis Üyeleri 
daha sonra Kangal 
Ziraat Odası 
Başkanı ve Borsa 
Kangal Temsilcisi 
Basri Çoban ile 
birlikte Kangal 
Balıklı Kaplıca 
Sosyal Tesisleri 
Toplantı Salonunda 
Borsa üyelerinin 
katılımları ile 
düzenlenen istişare 
toplantısında fikir 
alışverişinde 
bulundu. 
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Başkan Hastaoğlu, Gürün ilçesinde bulunan üyeleri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; 
“ Çok kıymetli arkadaşlarım bildiğiniz gibi her yıl sizleri ziyaret ederek istişarede bulunuyorduk. Ama malumunuz 
pandemiden dolayı ara vermek zorunda kaldık. Burada bulunmamızın amacı Ticaret Borsamızın aylık meclis 
toplantısını geçen ay Gürün de yapmıştık. Bu ayda Kangal ilçemizde yapalım diye düşündük. Bu vesileyle 
bizlere ev sahipliği yaptınız. Katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizim amacımız 
üyelerimizle borsamızın içli dışlı olması. 
Herhangi bir problem ve sorununuz varsa 
yüz yüze görüşüp bu ve bunun gibi 
toplantılarda paylaşmamız. Problemleri 
çözmemiz ve sorunları gidermemiz 
amacıyla aranızda bulunmaktayız.  Sizlere 
borsamızın yapmış olduğu projelerden de 
bahsetmek istiyorum. Yapımı biten Sivas 
Canlı Hayvan Pazarı’nın devri geçtiğimiz 
günlerde İl Özel İdaresi tarafından Sivas 
Belediyemize yapıldı. Yakın zamanda da 
faaliyete başlayacak. Hayvan Pazarının 
yan tarafındaki alan ise Ot Borsasına tahsis 
edildi. İnşallah yakın zamanda oranında 
temelini atarız. Katılımlarınızdan dolayı 
hepinize teşekkür ediyorum.” dedi.  
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BASINLA BİZ BİZE ‘TARIM VE HAYVANCILIK’ 

Sivas Valisi Salih Ayhan basın mensuplarıyla bir araya geldiği programda, 'Sivas tarım alanı, hayvan varlığı ve 
üretim kapasitesi ile ülkenin en önemli Tarım ve Hayvancılık merkezlerinden biri” dedi. Sivas Valiliği tarafından 
düzenlenen “Basınla Biz Bize’’ Ekim ayı programı bugün gerçekleştirildi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, 
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, bazı il protokol üyeleri ve basın mensupları katıldı. 
Programda kentte Tarım ve Hayvancılık noktasında tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırımlar 
konuşuldu. Konuşmalarının ardından Vali Ayhan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. “Ülkenin en önemli 
Tarım ve Hayvancılık merkezlerinden... 

Sivas için ortak hareket etme kültürünü geliştirmek, istişareyi öne çıkarmak, tüm alanlarda yapılan çalışmalar 
hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamak ve basın mensupları ile diyaloğu canlı tutmak amacıyla her 
ay düzenli olarak yapılan, 'Basınla Biz Bize' programı kapsamında tarım ve hayvancılık konuşuldu. 

Sivas Valisi Salih Ayhan, program kapsamında basın mensupları ile bir araya gelerek Sivas'ta tarım ve 
hayvancılık alanında 2021 yılında yapılan çalışmalar ve 2022 yılı hedefleri konusunda açıklamalarda bulundu. 

Programda ilk olarak İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, bir sunum gerçekleştirdi. İl Müdürü Yıldız yaptığı 
sunumla; 2021 yılı verilerini, kazanımlarını ve projelerini yıllar itibariyle anlatarak, 2022 yılı planlamaları 
hakkında da basın mensuplarını bilgilendirdi. 
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- Tarımsal Sanayiyi Geliştireceğiz 

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş ve Sivas Tarım Platformu 
üyelerinin katıldığı programda Valimiz Salih Ayhan, "Kırsalda tarım ve hayvancılığı güçlü tutmalıyız. Toprak ve 
su en kıymetli hazinemiz. Tarımsal sanayiyi geliştireceğiz. Köylerden göçü önlemek, herkesin doğduğu yerde 
doymasını sağlamak ve kırsalı kalkındırmak temel prensibimiz." dedi. 

-  Sivas'ı Tarım, Hayvancılıkta Üretim ve Ar-Ge Merkezi Haline Getirmeyi Hedefledik 

Her ilin potansiyeline uygun bir kalkınma rotası olması gerektiğini vurgulayan Vali Ayhan, "Bizler, Sivas'ta tüm 
paydaşlarımızla yaptığımız genel ve sektörel çalıştaylar sonrasında ilimiz için eğitimi merkeze alan tarım, turizm 
ve sanayi sacayaklarından oluşan bir kalkınma rotası belirledik. Sivas tarım alanı, hayvan varlığı ve üretim 
kapasitesi ile ülkenin en önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden biri. Bu konuda sözleşmeli çiftçiliği 
destekleyen, ölçek ekonomisini temel alan bir güven iklimi içerisinde Sivas'ı tarım ve hayvancılıkta bir üretim ve 
Ar-Ge merkezi haline getirmeyi hedefledik. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bu alandaki belirlediğimizi 
hedefe ulaşmak içinde potansiyelimizi daha verimli, daha bilimsel ve daha ekonomik kullanmak amacıyla 
‘Üreten Çiftçi Gelişen Sivas’ adıyla bir vizyon belirledik." ifadelerini kullandı. 

- Birçok Üründe İlk 10’da Yer Alıyoruz 

XI. Kalkınma Planında tarımın artık tüm dünyada savunma sanayi gibi stratejik alanlardan biri olarak 
görüldüğünü anımsatan Vali Ayhan, "Salgın dönemi bunu çok daha iyi görme fırsatımız oldu. Sivas geniş 
coğrafyası, farklı mikroklimal iklim özellikleri ve ürün deseni ile birçok üründe Türkiye’de ilk 10’da yer almakta. 
Geliştirdiğimiz tüm projelerin ana öznesi üretim ve Ar-Ge. Sivas’ın tarım ve hayvancılıktaki potansiyelini  
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biliyoruz. Bunu geliştirdiğimiz vizyon projelerle çok daha yukarıya taşımayı hedefliyoruz. Hedeflerimize 
odaklanıp daha çok çalışmalıyız." diye konuştu. 

- Üreten Çiftçi Gelişen Sivas Vizyonu İle Çalışıyoruz 

Tarım, sanayi ve teknoloji daha üst seviyelere gelerek daha çok üretim yapılması gerektiğini ifade eden Vali 
Ayhan, "Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın topraklarını ve tarım yapmayı bırakmamalarını sağlamalıyız. 
Sivas, tarım ve sanayisi ile üreten bir şehir. Üreten Çiftçi Gelişen Sivas vizyonu ile çalışmaya devam edeceğiz. 
Üretenin ve istihdam sağlayanın her zaman yanındayız. Her türlü desteği veriyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
önderliğinde, bakanlıklarımızın katkısı ve milletvekillerimizin gayreti ile vermeye de devam edeceğiz. Bizlere güç 
katan İl Genel Meclisimize, Tarım Platformu Üyelerine ve diğer paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz." şeklinde 
konuştu. 

Program; basın mensuplarından tarım ve hayvancılık alanında gelen soruların cevaplandırılması ve hatıra 
fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. 
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ÇEREZLİK AYÇİÇEĞİ HASAT TÖRENİ YAPILDI 

Sivas'ta 75 bin dekarda üretimi yapılan çerezlik ayçiçeğinde bu yıl 9 bin ton hasat bekleniyor. 

İl merkezi başta olmak üzere özellikle Kangal, Ulaş, Şarkışla ve Altınyayla ilçelerinde çiftçiler çerezlik ayçiçeği 
üretimine yöneldi. Kentte 75 bin dekar alanda üretilen ayçiçeğinden bu yıl 9 bin ton rekolte bekleniyor. Sivas 
Valisi Salih Ayhan, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız ve Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir 
Hastaoğlu, Sivas Bölge Trafik Müdürlüğü karşısında bir çiftçiye ait çerezlik ayçiçeği tarlasında düzenlenen hasat 
programına katıldı. Çiftçilere bol hasatlar dileyen Vali Ayhan, traktöre binerek hasadı bizzat kendi yaptı. 

- Ayçiçeği Üretimi 3 Yılda 13 Kat Arttı 

Sivas’ta son 3 yılda çerezlik ayçiçeği üretiminde çok ciddi artış yaşandığını ifade eden Vali Salih Ayhan, “Sivas 
gerek mikroklima, gerek coğrafi iklim ve gerekse altyapı bakımından, tarım ve hayvancılığın tüm alanlarında ilk 
10 içerisinde yer alan bir ilimizdir. Dolayısıyla hem desenimizi daha da genişletmiş olduk, ürün miktarını da 
artırmış oldu. Buna bağlı olarak da çerezlik ayçiçeğinde Sivas son 3 yılda çok ciddi gelişim gösterdi. Çerezlik 
ayçiçeği üretim alanı 2019 yılında 6 bin dekardı, 2020'de 35 bin dekara ve 2021 yılında da 75 bin dekara 
yükseldi. Geçen yıl 4 bin 200 ton ay çekirdeği hasadı elde edildi, bu yıl da yaklaşık 9 bin ton beklemekteyiz.” 
dedi. 

- Sivas, Ayçiçeğinde de Adından Söz Ettirmeye Başladı 

Çerezlik ayçiçeği üretiminde Sivas’ın son yıllarda adından söz ettirdiğine vurgu yapan Vali Salih Ayhan, “Katma 
değeri yüksek, endüstriyel özellikleri fazla olan ve çiftçimizin de yüzünü güldüren bir ürünü Sivas’ımıza 
kazandırmaya çalışıyoruz. “İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce yürütülen 'Üreten Çiftçi Gelişen Sivas'  
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vizyonumuzun altında yatan gerekçe de budur. Çiftçimizin moral ve motivasyonunu artırmak, ürün deseni 
bakımından ne kadar zengin bir yelpazeye sahip olduğumuzu, tarımsal potansiyelimizi göstermek istiyoruz. 
Çünkü bu zamanda yapılan en değerli işlerin başında tarım ve hayvancılık gelmektedir. Toprağımızın her karışı 
bizim için kıymetli, çiftçilerimiz bizim için çok kıymetli. Ayçiçeğinde de Sivas adından sıkça söz ettiren iller 
arasına girmiş bulunmaktadır.” ifadelerini kullandı. 

Çiftçiyi bilgiyle, toprağı suyla buluşturduklarında çok güzel işler çıktığını belirten Vali Ayhan, “Sivas, çok geniş bir 
coğrafyada çok fazla tarımsal potansiyele sahip, iyi anlatmamız lazım. Ayçiçeği burada çerezlik açısından 
neden önemli? Çünkü iri, kaliteli ve miktar olarak da çok yüksek ve lezzetli. Dolasıyla iklimsel özellikler de çok 
müsait, bunu anlatmamız lazım. Bir çiftçimiz üretime başladığı zaman diğer çiftçiler de onu takip etmektedir.” 
diye konuştu. 

- Şehrin Her Karış Toprağına Yeni Ürünler Ekiliyor 

Coğrafi açıdan Türkiye’nin en büyük ikinci ili olan Sivas’ın her karış toprağında farklı ürünlerin ekiminin 
yapıldığını kaydeden Vali Salih Ayhan şöyle konuştu: 

“Ayçiçeğinde Türkiye dışa bağımlı. Türkiye'de tüketim miktarı da ciddi bir şekilde artmaktadır. Bunu da iyi 
anlatmak, iyi bilmek lazım. Bu bilgiyi çiftçiyle buluşturduğumuz zaman, neyi, nasıl, ne zaman ekmesi gerektiğini 
söylediğimiz zaman, her alanda ivme kazanabiliyorsunuz. Sadece geleneksel ürünler arpa, buğday ve yem 
bitkisi değil, işte ayçiçeğinde, kabak çekirdeğinde, patateste, kenevirde, mor patateste olsun, tıbbi aromatik 
bitkilerde, arıcılıkta olsun Sivas çok iyi bir noktaya geldi. Sivas tarım ve hayvancılıkta bir merkez haline getirmeyi 
arzuluyoruz. Şehrin her karış toprağına yeni ürünler ekilmeye başlandığını söyledi. Çok yüksek bir 
potansiyelimiz var.  Sivas coğrafi açıdan ikinci büyük il ve her alanda bazılarında birinciyiz, tüm alanlarda tarım 
ve hayvancılıkta ilk onda yer alıyoruz. Bu potansiyelin sanayileşmesi de lazım. Sadece üretip dışarıya satan 
değil, aynı zamanda entegre tesisleri kurarak, bunları işleyerek ekonomiye katkı sağlayan bir il olacağız.” 
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SİVAS’TA YETİŞTİRİLEN İLK KENEVİR HASAT TÖRENİ YAPILDI 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Sivas’ın kenevir ekilebilen 20. il olarak ilan edilmesinin ardından ilimizde 
ekimi gerçekleştirilen kenevir bitkisinin ilk hasadı yapıldı. 

"Sözleşmeli Kenevir Ekimi" protokolü kapsamında Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesince 80 dönümlük arazide 
ekimi yapılan ve ilimizde ilk defa gerçekleştirilen kenevir bitkisinin hasadı gerçekleştirildi. 

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Vali Salih Ayhan, İl Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet Kul, Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdürü Levent Uslu, 
SİVTAŞ Genel Müdürü Hakan Bozbıyık, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ile birlikte, "Sözleşmeli Kenevir 
Ekimi" protokolü kapsamında Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesince 80 dönümlük arazide ekimi yapılan ve 
ilimizde ilk defa gerçekleştirilen kenevir bitkisinin hasadına katıldı.  

Kenevir hasadına katılan Vali Salih Ayhan, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada ilimiz için çok önemli 
bir hasadı gerçekleştirdiklerini söyledi. Kenevir ekim izni alan 20. ve son ilin Sivas olduğunu ifade eden Vali 
Ayhan, “Tarım hayvancılık vizyonumuz olan ‘Üreten Çiftçi, Gelişen Sivas’ vizyonumuz kapsamında maksadımız 
üretim çeşitliliğimizi artırmak, üretim miktarımızı artırmak, sözleşmeli çiftçilik modelini yaygınlaştırmak yani 
güvenli alımı sağlamak bir de tarımsal AR-GE faaliyetlerini artırmaktır. Bu dörtlü anlayış içerisinde herhalde en 
iyi uyanlardan bir tanesi kenevir. Kenevir, ekim izni alan Sivas’ımız 20. il. Sayın Cumhurbaşkanımızın Sivas’a 
teşriflerinde talimat verdi ve talimatları çerçevesinde ekim izni verildi ve bu planlama, ekim, bakım ve hasat 
aşamasındayız. Gördük ki kenevirin birçok faydaları var. Hayvansal yem, insan ihtiyaçları için ve endüstriyel 
özellikleri olan katma değeri çok yüksek olan bir ürün. İlimizin de toprak yapısına uygun birçok çeşitliliği burada 
olabileceğini ilk ekimle gösterdi.” 
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- 200 Dekar Alanda Ekimi Yapıldı 

Sivas’ta bu sene ilk defa 200 dekar alanda kenevir bitkisinin ekiminin yapıldığını aktaran Vali Ayhan, “Ekim 
tecrübesi yoktu, bakım tecrübesi yoktu, hasat tecrübesi dahi yoktur. Çünkü hakikaten yeni bir bitki. Yeni ekim 
izni alınan bir bitkidir. Dolayısıyla burada hasatla şunu da gördük ki sanayisi de gelişmeye başladı. Yeni makine 
ekipmanları da tanzim edilmeye başlanmış oldu. Birçok eksiğimizi de burada görmüş olduk. Bunları da birkaç yıl 
bu şekilde destek ola ola kenevirin Sivas’ımızda çok daha geniş şekilde ekimi olan, ilimize katma değeri yüksek 
ürün olmasını hep birlikte sağlayacağız.” ifadelerini kullandı. 

- Ekilen Her Karış Bizim İçin Kıymetli 

Kenevir bitkisinin ilimize çok büyük katma değer katacağını belirten Vali Salih Ayhan, şöyle konuştu: “Bu sene 
200 dekar ekildi eksiklerimizi görmüş olduk seneye inşallah en az 1000 dekar ekip daha fazla analiz yapmaya, 
Ar-Ge yapmaya devam edeceğiz. Böylece eksiklerimizi gidermiş olacağız. Emek veren arkadaşlara teşekkür 
ediyorum. Sivas’ımızda bu tür faaliyetler çok anlamlı. 20 il içerisinde bu bitkinin ekimine en çok aksiyon alan, 
destek veren, ekip anlayışı içerisinde yürüten illerin başında Sivas gelmekte. Şuan bulunduğumuz tarla da Sivas 
Bilim ve Teknoloji Üniversitemizin Ar-Ge faaliyetleri yaptığı yer. Dolayısıyla üniversitemizde işin içerisinde. Bu 
çok çok önemli ve anlamlı. Üniversitemizin varlığına da, kurumsal misyonuna da uygun bir bitki olduğunu da 
burada görmüş olduk. Gerek sözleşmeli alım yapan firmamıza aynı zamanda SİVTAŞ AŞ’ye, İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğümüzün ekiplerine, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitemize çok teşekkür ediyorum. Bu bitki Sivas 
topraklarında inşallah uzun süre ekilecek. İlimize büyük bir katma değer sağlayacak. Ekilen her karış bizim için 
kıymetli, her çiftçimiz bizim için çok değerli, atılan her tohum ülkemizin geleceği için bir tuğladır. Hasadımız 
bereketli olsun, hayırlı olsun.” 
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DÜNYA GIDA GÜNÜ PANELİ DÜZENLENDİ 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Dünya Gıda 
Günü Paneli düzenlendi. 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Dünya Gıda 
Günü Paneli düzenlendi. 

SCÜ Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Hilmi Ataseven, Genel Sekreter Yardımcısı Alper Duran, Sivas Ticaret Borsası (STB) Başkanı Abdulkadir 
Hastaoğlu, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. 

Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ataseven, "Gıda Günü kutlu olsun. Ülkemizde bilindiği üzere 
israf oldukça fazla. Bir yanda yerkürede açlıktan ölen insanlar, bir yanda israf edilen tonlarca gıda var. Gıda 
israfının önüne geçmeliyiz. Ben bu vesile ile programında hazırlanmasında emeği olan Prof. Dr. Özlem Pelin 
Can, Dr. Öğr. Üyesi Emre Hastaoğlu'na ve tüm katılımcılara teşekkür ederim. " dedi. 

Konuşmanın ardından 3 oturumda gerçekleştirilecek olan panelin ilk oturumuna geçildi. Başkanlığını Prof. Dr. 
Özlem Pelin Can'ın yaptığı 1'inci oturuma konuşmacı olarak Sivas İl Gıda ve Yem Şube Müdürü Seda Türkkaş 
katıldı. 

Program sonra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ataseven, STB Başkanı Hastaoğlu'na plaket verdi. 
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11. YÖREX FUARINDA SİVAS STANDI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ 

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteklediği, ‘Sizin Oraların 
Nesi Meşhur?’ sloganıyla bu yıl 11’inci kez gerçekleşen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nda, Sivas’ın yöresel 
ürünleri ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. 

Antalya Expo Center´da 20-24 Ekim tarihleri 
arasında düzenlenen fuarın açılışına, TBMM eski 
Başkanı Cemil Çiçek, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin 
Böcek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Patent ve 
Marka Kurumu Başkanı Habip Asan, Sivas 
Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, 
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi Babür Şardaş, Borsa ve Oda Meclis 
Üyeleri, Türkiye´nin birçok ilinden oda ve borsa 
başkanı ve protokol üyesi katıldı. 
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Antalya´da 5 gün boyunca 76 il ve KKTC'den 113 oda ve borsa ile 16 Kalkınma Ajansı olmak üzere toplam 
650'nin üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapan, Sivas Ticaret Borsası, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ile Orta 
Anadolu Kalkınma Ajansı’nın ortak yer aldığı YÖREX Sivas standında bu sene dünyaca ünlü Kangal Köpeği, 
Sivas Sucuğu, Sivas Köftesi, Sivas Pastırması, Sivas Katmeri, Sivas Tuzu, Sivas Balı, Pezik Turşusu, Ünlü halk 
ozanı Aşık Veysel'in balmumu heykeli ve Sivas türkülerini dillendiren Aşıklar Derneği sanatçılarının katılımı ile 
Sivas tüm yönleriyle tanıtıldı. Ayrıca ziyaretçilere damaklarda eşsiz bir lezzet bırakan Tescilli Sivas Köftesi ikram 
edildi. 

Sivas standını ziyaret eden TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na Başkan Hastaoğlu tarafından Sivas el 
üretimi minyatür Osmanlı Kılıcı hediye edildi. 

YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı ile 
ilgili değerlendirmede bulunan 
Başkan Abdulkadir Hastaoğlu, “Bu 
yıl 11’incisi düzenlenen YÖREX 
Yöresel Ürünler Fuarına, 
Borsamızın, Ticaret ve Sanayi 
Odamızın temsilcileriyle ve Sivaslı 
Aşıklarımız ile kalabalık bir şekilde 
katılım gösterdik. Sivas Standımıza 
ve Coğrafi işaretli ürünlerimize 
Antalya’da yaşayan hemşerilerimiz 
ve ziyaretçilerin göstermiş oldukları 
ilgi bizleri fazlasıyla 
heyecanlandırmıştır. Oda ve Borsa 
olarak yöresel ürünler ve coğrafi 
işaret tesciline büyük önem veriyoruz. İnanıyorum ki Sivas’ımız, başta coğrafi işaretli ürünleri noktasında tarihi 
ve doğal güzellikleri ile de daha fazla ivme kazanacaktır, daha çok tanınır hale gelecektir. Çünkü ilimizin çok 
büyük bir kapasitesi var. Yörex Fuarı’nda İlimizin tanıtılması noktasında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum” dedi. 
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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 98. yılı dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. 

Başkan Abdulkadir Hastaoğlu, Cumhuriyet’in ilanının 98’incı yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada “Kanla, 
canla kurulan ve Cumhuriyet ile taçlandırılan bu ülkeye yapılabilecek en büyük hizmet, çok çalışmak ve yeni 
eserler kazandırmaktır” dedi. 

Kurtuluş Savaşımız dönemindeki ruhun bugün de dimdik ayakta olduğunu dile getiren Başkan Hastaoğlu, “Bu 
aziz millete önce bağımsızlığı, ardından da Cumhuriyet’i armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşları başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimize ve şanlı gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevimiz 
onların bize bıraktığı bu vatanı ebediyen korumak ve kollamak, bu ülkenin daha müreffeh olması için de çok 
çalışmaktır. Milletimiz, bu bilinç ve kararlılıkla, donanım ve imkân bakımından kendinden üstün olan güçlerle 
karşı karşıya gelmekten korkmamıştır. Sarsılmaz imanıyla, vatanı için canını feda ederek öz yurdunda düşmana 
karşı tüm dünyayı kendine hayran bırakacak bir zafere imza atmıştır. Kurtuluş Savaşı’ndaki başarısıyla ismini bir 
kez daha tarihe altın harflerle yazdırmayı başarmıştır. 

En önemlisi 98 yıl önce İstiklal Harbi’mizi zafere taşıyan, Cumhuriyetimize can veren ruh, bugün de dimdik 
ayaktadır. Bu eşsiz ruh, sergileyeceğimiz birlik, beraberlik ve kardeşlikle dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de 
vatan toprağında operasyona asla müsaade etmeyecektir. Büyük mücadelelerle kazanılmış Cumhuriyet’in gurur 
ve onur gününün büyük bir coşku ile kutlanmasını temenni ediyorum.  

Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin yegane kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere silah arkadaşlarını tüm şehit ve gazilerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.” ifadelerini kullandı. 
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SÜT TANKI DAĞITIM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Sivas Valiliği öncülüğünde Sivas İl Özel İdaresinin katkıları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleri ile 
hayata geçen projede toplam 50 adet süt tankı dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleşen 
programa; Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yıldız, İl Genel Meclis 
Başkanı Hakan Akkaş, Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, İl Özel 
İdaresi Genel Sekreter Vekili Mevlüt Soysal, Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı    Hacı Çetindağ, Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, il protokolü ve çiftçiler katıldı. 

Törende konuşan Vali Salih Ayhan, son dönemde yaşanan salgının, sadece ülkemizi değil tüm dünyayı etkisi 
altına aldığını belirterek, "Salgın, bizlere pek çok şeyle birlikte üretimin, istihdamın ve her şeyden önce kendi 
kendine yeten bir ülke olabilmenin önemini bir kere daha hatırlatmıştır. Bizler mümbit bir coğrafyada yaşıyoruz. 
Bu bereketli topraklarda sanayinin yanında tarım ve hayvancılığı birlikte yürütebilir; ülkemizin yarınlarını inşa 
etme noktasında fırsatları pekala değerlendirebiliriz. İşte bu niyetle sizlerin de bildiği gibi 'Üreten Çiftçi, Gelişen 
Sivas' sloganı ile pek çok çalışmaya imza attık. Tarım ve hayvancılık üzerine birçok araştırma ve fizibilite 
çalışması yaptık. Burada temelde gördüğümüz bazı sorunlar oldu. Üreticinin ürünü güvenle üretememesi, 
ürettiği ürünü satma problemleri, tohum ve yem gibi ana girdilerde yaşanan sorunlar gibi. Bu sorunları 
minimuma indirme amacıyla Sivas Belediyemiz ve İl Özel İdaremiz ortaklığında SİVTAŞ'ı kurduk." dedi. 

- Kırsalda Yaşamayı Daha Avantajlı Hale Getirmekte Kararlıyız 

SİVTAŞ'ın inşaatında sona yaklaştıklarını kaydeden Vali Ayhan, "SİVTAŞ, yakın zamanda ilk üretimini 
gerçekleştirecek; tarım ve hayvancılıkta Sivas’ın lokomotifi olacak, ‘Sözleşmeli Çiftçilik’ ile çiftçilerimiz için 
güvenli bir liman görevi üstlenecek; piyasayı regüle ederek üreticinin her zaman kazanç kapısı haline gelecektir. 
Kırsaldan şehre göçün en önemli nedeni, geçim endişesi ve il merkezlerinin kendine has cazibesinin olmasıdır.  
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Bizler yaptığımız çalışmalarla kırsalda yaşamayı daha avantajlı hale getirmekte kararlıyız. Hayvancılık yapma 
becerisine sahip hevesli üreticilerimize gerek ekipman temin ederek gerek eğitimler vererek desteklersek, 
istihdamı katkı sunabilir ve göçü durdurmanın ötesinde tersine çevirebiliriz. Bugün işte bu niyetle Sivas İl Özel 
İdaresi tarafından finanse edilmiş proje kapsamında 30 farklı işletmeye 300 litre, 20 farklı işletmeye 500 litre süt 
soğutma tankı dağıtımı gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu. 

- Sivas İçin Hedeflerimiz Var 

"Süt Sığırcılığında Süt Üretimini 
Geliştirme ve Kalitesini 
İyileştirme Projesi” kapsamında 
dağıtımını yapılan süt soğutma 
tankları sayesinde, küçük aile 
işletmelerindeki süt kalitesinde 
iyileştirmenin sağlanmış 
olacağını kaydeden Vali Ayhan, 
"Sağılan süt en kısa zamanda 
süt soğutma tankına 
ulaştırılacak, kaliteli sütten, 
kaliteli ürün elde edilecektir. Bu 
ekipmanlar sayesinde süt 
ürünlerinin kalitesinin 
artırılmasını, teknolojik 
gelişmelerin üretime 
yansıtılmasını hedefliyoruz. 
Sivas için hedeflerimiz var. Bu 
hedeflere ulaşma konusunda çiftçimize ve üreticilerimize destek vermeye devam edeceğiz. Kaliteli sütün alıcısı 
her zaman hazırdır. İlin çok önemli bir gelir kaynağı olan süt üretiminin kalitesinin artması ile sütün litre fiyatı 
istikrar kazanacaktır. Hijyenik şartlarda süt ürettirilmesi, işletme içinde soğutulması, değer fiyattan sanayiye 
satılması, üretilen sütün kayıt altına alınarak sektörün gelişmesine olumlu katkı sağlayacak, üreticinin kârı 
arttırılmış ve daha yüksek gelir elde etmesi sağlanmış olacaktır. Süt soğutma tankları ile elde edilecek kaliteli 
süt, ilimizin rekabet gücünü arttıracaktır. Süt üretimini geliştirmek ve sütün kalitesini iyileştirmek amacıyla 
gerçekleştirilen projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." 

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise; klasik yöneticilik anlayışının dışına çıkarak şehrin ortak duygusunu göz önüne 
alarak istihdama yönelik çalışmalar yapacaklarını söyleyerek, "Sivas, tarım ve hayvancılık şehri olma noktasına 
geldi. Sayın valimizin himayelerinde çiftçimize etki edecek projeler hayata geçiyor. Bugün ki projede bunlardan 
birisi. SİVTAŞ Yem Fabrikası ve Süt İşleme Tesisi tamamlandıktan sonra bu çalışmalar daha büyük anlam 
kazanacak." şeklinde konuştu. 

Meclis Başkanı Hakan Akkaş da süt soğutma tanklarının çiftçiler için hayırlı olmasını dileyerek, "Bu anlamlı ve 
güzel projede emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sivas İl Özel İdaresi, ilimizin ihtiyaçları doğrultusunda 
kararlar alıp faaliyetlerini yerine getiriyor." dedi. 

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ise, "İl Özel İdaremizin finanse ettiği, İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğümüzün desteklediği proje ile 30 farklı işletmeye 300 litre, 20 farklı işletmeye 500 litre süt soğutma 
tankı dağıtımını gerçekleştireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı. 

Daha sonra üreticilere tankların dağıtımı il protokolünce yapıldı. 
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HASTAOĞLU’NDAN VALİ YARDIMCISI ÖZTÜRK VE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ASLAN’A ZİYARET 

 

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas Vali Yardımcılığı görevine atanan Şakir Öner ve 
Sivas Milli Eğitim İl Müdürlüğü görevine atanan Ergüven Aslan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.  

İlk olarak Sivas Vali Yardımcısı 
Şakir Öner Öztürk'e hayırlı 
olsun ziyaretinde bulunan 
Sivas Ticaret Borsası Başkanı 
Abdulkadir Hastoğlu, “Vali 
Yardımcımıza ilimizdeki yeni 
görevinde başarılar diliyorum” 
dedi. Gerçekleştirilen ziyarette, 
Sivas'ın ekonomisi, tarım ve 
hayvancılık konuları istişare 
edildi. 

Daha sonra Sivas İl Milli Eğitim 
Müdürü Ergüven Aslan'a hayırlı 
olsun ziyaretinde bulunan 
Başkan Abdulkadir Hastaoğlu, 
İl Milli Eğitim Müdürü Aslan’a 

yeni görevinin hayırlı olması dileklerini ileterek, Meslek Liseleri ve Çıraklık Eğitim Merkezlerinin iş dünyası için 
önemine değindi. 
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BAŞKAN HASTAOĞLU’NDAN 10 KASIM MESAJI 

TOBB Vergi Komisyonu Başkanı ve Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, 10 
Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83’ncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. 

Mesajında, Mustafa Kemal Atatürk’ün üstün nitelikleri, ileri görüşlülüğü, liderliği, siyasi ve askeri başarıları ile bu 
yüzyıl içerisinde bir kere dünyaya gelen, yaşadığı çağa damgasını vuran bir dünya lideri olduğuna dikkat çeken 
Başkan Hastaoğlu “Mustafa Kemal Atatürk, yurdumuzun ve halkımızın içinde bulunduğu olanaksızlıklara 
rağmen, kararlılıkla Türk milletini bağımsız Türkiye ülküsü hedefi etrafında birleştirerek zafere ulaştırmıştır.  

Her 10 Kasım yüreğimizde bir sızı, boğazımızda bir düğümdür ama aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk’e olan 
özlemimizi, bağlılığımızı gösterdiğimiz bir gündür.  Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının üzerinden 
geçen 83 yıla rağmen dalgalanan şanlı bayrağımızın gölgesinde hep bir ağızdan bağımsızlık destanımız olan 
İstiklal Marşı’mızı büyük bir gururla seslendirebiliyorsak, dilimizi konuşabiliyor, ezanlar okunabiliyorsa bunu 
Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimize borçluyuz. Türk Millet olarak birlik ve 
beraberliğimizden hiç vazgeçmeyecek; her şart ve koşulda kenetlenmeyi bilecek, Türkiye Cumhuriyeti’ni 
sonsuza kadar payidar kılacağız. 

Cumhuriyet’imizin kurucusu, Kurtuluş Savaşı’mızın kahramanı, ebedi Başkomutanımız Gazi Mareşal Mustafa 
Kemal Atatürk’ü, Kurtuluş Savaşı kahramanlarını ve o günden bu güne bu toprakların bize vatan olması için 
gözünü kırpmadan canını veren tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum”” dedi. 
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ÇEVRE İL ODA VE BORSA BAŞKANLARINDAN BAŞKAN HASTAOĞLU’NA ZİYARET 

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan 
Özcan ve Erzincan Ticaret Borsası Başkanı Nadir Akar, Sivas Ticaret Borsası’nın 30. Kuruluş yıl dönümü 
etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa katılmak üzere Sivas’a gelerek Sivas Ticaret Borsası Başkanı 
Abdulkadir Hastaoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. 

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile 
düzenledikleri Tescil Rekortmenleri Ödül Töreni ve Tarımsal Ürünler Analiz Laboratuvarı’nın açılışına 
katılımlarından dolayı Oda ve Borsa Başkanlarına teşekkür etti.   
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HİSARCIKLIOĞLU: "SİVAS TİCARET BORSASI 5 YILDIZLI HİZMET VERİYOR" 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sivas Ticaret Borsası'nın 30. kuruluş yıl 
dönümü kutlama programına katıldı. 

Borsa binasındaki kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 

Programın açış konuşmasını yapan Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, “Bizler artık 
Borsacılığın belge vermekten, tescil yapmaktan ibaret olmadığını biliyoruz. Bu bilinç ve anlayışla Sivas Ticaret 

Borsası olarak Sivas’ımızın ve 
İlçelerimizin bugünü ve geleceği hakkında 
etkin, verimli ve yapıcı kararlar alarak 
projeler üretmekteyiz. Sivas Ticaret 
Borsası olarak ilimizin ve ülkemizin 
kalkınması için yaptığımız her çalışmada, 
Çatı kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliğine ve değerli Başkanımıza 
ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Her 
projemizde kendisinden çok destek 
gördük ve görmeye de devam ediyoruz. 
Hiç kuşkusuz, yerelde odalar ve borsalar  
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olarak gerçekleştirdiğimiz her çalışmada, yaptığımız her işte Başkanımızın ve Yönetim Kurulunun katkısı çok 
büyüktür. Borsamızın 30. Yıl dönümünde bizleri yalnız bırakmayan siz değerli katılımcılara şahsım, yönetim 
kurulum ve Sivas Ticaret Borsası adına tekrar şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.  

Programda konuşan Hisarcıklıoğlu, Sivas Ticaret Borsası'nın, yaklaşık 30 senedir Sivas'ta tarım ve 
hayvancılığın daha çok gelişmesi için çalıştığını belirterek, "Laboratuvarıyla, satış salonuyla üyesinin ihtiyaç 
duyduğu her hizmeti sunuyor. Üstelik Sivas Ticaret Borsası üyesine akredite borsa olarak hizmet sunuyor. 5 
yıldızlı hizmet veriyor. Şimdi bu yeni analiz laboratuvarı da Sivas'a ayrı bir değer katacak. Burada tarımdan  

 

hayvancılığa kadar, pek çok ürün analiz edilecek. Bu sayede Sivas menşeli ürünler, kalitesiyle ve borsamızın 
güvencesiyle, çok daha kolay müşteri bulacak, daha çok talep görecektir." diye konuştu. 

Hisarcıklıoğlu, bölgede sadece Sivas Ticaret Borsası tarafından verilen yetkili sınıflandırıcı hizmetinin de lisanslı 
depoların gelişip büyümesini sağladığını söyledi. 

ABDULKADİR BAŞKANLA İFTİHAR EDİYORUM 

Sivas'ın ürünleri tanıtma konusundaki gayretlerine de bizzat şahit olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, "Borsamızın, 
Sivas’ın ürünleri tanıtma konusundaki gayretlerine de bizzat şahidim. İşte en son 2 ay önce, Antalya’da 
ülkemizin en büyük yöresel ürünler fuarı olan Yörex’te, Sivas’ın yöresel ürünleri, büyük ilgi gördü. Abdulkadir 
kardeşim de oradaydı. Sivas Odamız ve Borsamız, dünyaca ünlü Sivas Kangal Köpeğini, Sivas Sucuğu, Köftesi, 
Katmeri, Tuzu, Balı ve Turşusunun reklamını gayet güzel yaptı. İnşallah bu gayretleriniz sayesinde, 
Sivas’ımızın, başta coğrafi işaretli ürünleri olmak üzere, tarihi ve doğal güzellikleri daha çok tanınacak ve rağbet 
görecektir. Bakın bunların hepsi vizyon işidir. Üyeye hizmet işte böyle olur. Gerçekleştirdikleri tüm bu güzel 
faaliyetlerden dolayı, en başta Abdülkadir başkanımızı, yönetimini, meclisini ve çalışanlarını tebrik ediyorum.  
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Abdulkadir kardeşimle Ankara’da da birlikte çalışıyoruz. Kendisi aynı zamanda, TOBB’un Vergi Komisyonu 
Başkanı. Vergi politikaları ve önerilerini, onun liderliğinde hazırlıyor ve hükümetimize iletiyoruz Buradaki 

çalışmalarını da ayrıca 
yakından takip ediyorum. 
Böyle gayretli, azimli, vizyoner 
bir Borsa Başkanımız 
olmasıyla da iftihar ediyorum. 
Sivas’ta tarım ve hayvancılığın 
bu kadar gelişmesinde Sivas 
Ticaret Borsamızın payı 
büyüktür. İnşallah hızlı trenin 
de gelmesiyle, Sivas 
ekonomisi daha da 
canlanacaktır. Bu vesileyle, 
Sivas için, ülkemiz için, 
çalışan, üreten, vefakar ve 
cefakar girişimci kardeşlerimi 
yürekten kutluyorum” dedi. 

SİVAS İLE KAYSERİ’Yİ BİRLEŞTİREN EN ÖNEMLİ ŞEY PASTIRMA 

İki şehir arasında ara ara çekişmeye neden olan pastırma konusuna da değinen Hisarcıklıoğlu, “Sivas ile 
Kayseri’yi birleştiren en önemli şey pastırmadır. Kayseri’nin pastırması marka ama bütün yapan ustalarımızın 
hepsi Sivaslı. Birbirine tam girmiş durumdayız” ifadelerini kullandı. 

Vali Salih Ayhan ise Sivas Ticaret Borsasının 30. Yılını kutlayarak, ödül alacak iş insanlarını tebrik etti.  

Programda Sivas’ta tarım ve hayvancılığına değer katan kotasyon rekortmenleri ödüllendirildikten sonra Sivas 
Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Hisarcıklıoğlu'na "Sivas Ticaret Borsası" yazılı pastırma hediye 
etti. Ardından Sivas Ticaret Borsasının 30. kuruluş yıl dönümüne özel pasta kesildi. 
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SİVAS TİCARET BORSASI LABORATUVARININ TEKNOLOJİSİ YENİLENDİ 

ORAN Kalkınma Ajansı’ndan Hibe alınarak teknolojisi yenilenen Sivas Ticaret Borsası Gıda ve Tarımsal Ürünler 
Analiz Laboratuvarı'nın açılışı Vali Salih Ayhan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Milletvekili Semiha 
Ekinci, Oda/Borsa Başkanları, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Emin Kilci, İl Protokolü ve STK 
Başkanlarının katılımı ile gerçekleştirildi. 

Başkan Hastaoğlu, "Sivas Ticaret Borsası Laboratuvarının Teknolojisinin Yenilenmesi ve Verimliliğinin 
Artırılması” Projesi ile kalkınma ajansından destek aldıklarını belirterek;” ORAN Kalkınma Ajansı’ndan 660 Bin 
TL’si hibe olmak üzere 1 Milyon TL’nin üzerinde harcama yaparak laboratuvarımızın tüm teknolojisini yeniledik. 
Projemize verdiği desteklerden dolayı Valimiz Salih Ayhan’a ve Valimizin şahsında ORAN Kalkınma Ajansı 
Yönetim Kurulu Üyelerine ve Genel Sekreterine teşekkür ederim" dedi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Yeni Analiz Laboratuvarı’nın Sivas’a ayrı bir 
değer katacağını belirterek; “Burada tarımdan hayvancılığa kadar, pek çok ürün analiz edilecek. Bu sayede 
Sivas menşeli ürünler, kalitesiyle ve Borsamızın güvencesiyle, çok daha kolay müşteri bulacak, daha çok talep 
görecektir. Yine, bölgede sadece Sivas Ticaret Borsası tarafından verilen yetkili sınıflandırıcı hizmeti de, 
buradaki lisanslı depoların gelişip büyümesini sağlamaktadır. Böylece tarıma ayrı bir katma değer daha 
eklenmiştir. Bakın bunların hepsi vizyon işidir. Üyeye hizmet işte böyle olur. Gerçekleştirdikleri tüm bu güzel 
faaliyetlerden dolayı, en başta Abdulkadir Başkanımızı, Yönetimini, Meclisini ve çalışanlarını tebrik ediyorum. 
Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın.” dedi.  
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Sivas Milletvekili Semiha Ekinci; “Öncelikle böylesi bir laboratuvarın Sivas’a kazandırdıkları için ORAN Kalkınma 
Ajansı ve Ticaret Borsamıza teşekkür ediyorum. Desteklerinden dolayı da Sayın Valimize teşekkür ediyorum. 
Üretenin, memleketimize hizmet edenin her zaman yanında olduğumuzu beyan ediyor, laboratuvarın hayırlı 
olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı. 

Sivas Valisi Salih Ayhan ise 
konuşmasında;” Değerli TOBB 
Başkanımız, Abdulkadir Hastaoğlu 
Başkanımızın kızıl elması burası. Hayali 
daha doğrusu. Tabi insan hayal ettiği 
zaman, emek verdiği zaman 
başarmaması mümkün değil. Burayı da 
ORAN Kalkınma Ajansı’ndan proje 
sunduk. ORAN Kalkınma Ajansı 
biliyorsunuz Kayseri, Yozgat ve Sivas’ın, 
müştereken bölgenin sosyo-ekonomik 
seviyesine katkı sağlayan, bölgeler arası 
gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak için 
gayret gösteren bir kuruluşumuz. Ajans 
Genel Sekreterimizde burada. Ahmet 
Emin beyin çok özel gayreti ve desteği 
var. Ona da teşekkür ediyoruz. ORAN 

Kalkınma Ajansında Ticaret Odası Başkanımız Mustafa Eken, Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, İl Genel Meclis 
Başkanımız Hakan Akkaş ve Sivas Valisi olarak ben bulunmaktayım. Sivas’ımıza ajansımızın güzel bir desteği 
oldu tarım ve hayvancılık anlamında. Tabi bu finansmanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın, başta Mustafa 
Varank Bakanımıza, Kalkınma Ajansları Genel Müdürümüze, ORAN Kalkınma Ajansımıza ve sahada emek 
veren Ticaret Borsamıza teşekkür ediyorum. Katılımlarıyla bu açılışa anlam veren TOBB Başkanımız Sayın 
Rifat Hisarcıklıoğlu’na da şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Rabbim buradan güzel hizmet almayı 
nasip eylesin. Hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerine yer verdi. 

Vali Salih Ayhan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, çevre illerden gelen misafir 
Oda/Borsa Başkanları ve İl Protokolü laboratuvar binasını gezerek cihazlar hakkında bilgi aldı. Sivas Ticaret 
Borsası Analiz Laboratuvarında, tahıl ve tahıl ürünleri, baklagiller, et ve et ürünleri, süt ürünleri, yem ve bal tahlili 
yapılabilmektedir.  
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SİVAS ESNAF SANATKâRLAR KREDİ KEFALET KOOPERATİFİ BAŞKANI DURSUN’DAN BAŞKAN 
HASTAOĞLU’NA ZİYARET 

Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Mesut Dursun iade-i ziyaretler 
kapsamında Sivas Ticaret Borsası ve Sivas Ziraat Odası’nı ziyaret etti. 

Başkan Mesut Dursun ilk olarak Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’nu ziyaret ederek 
kooperatifin faaliyetleri ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Kooperatifin esnaf ve sanatkarlara sağladığı düşük faizli 
kredilerle destek olduğunu ifade eden Başkan Mesut Dursun, “Kooperatifimiz hem Sivas merkezde hem de 
bölge birliğimiz aracılığıyla ilçelerde tüm esnaf ve sanatkarlarımıza kredi kullandırmaktadır. Kredilerde üst 
limitimiz 275 bin TL’ye yükselmiştir. Esnaf ve sanatkarlarımıza kolaylık sağlamak için tüm imkanlarımızı seferber 
ediyoruz” şeklinde konuştu. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, esnaf ve 
sanatkarların bir ülkenin bel kemiği olduğunu ifade ederek, kooperatif ve bölge birliği başkanı Mesut Dursun ve 
yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar diledi. 
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2021 YILI TARIMA DEĞER KATANLAR ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ 

 

2021 Tarıma Değer Katanlar Ödül Töreni; Sivas Valisi Salih AYHAN, Sivas Milletvekili Semiha EKİNCİ, Belediye 
Başkanı Hilmi BİLGİN, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan AKKAŞ, İl Müdürü Seyit YILDIZ ve Sivas Ticaret Borsası 
Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, İl Protokolü ve Çiftçilerimizin katılımı ile gerçekleşti. 

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende; Hububat Üretimi, Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, 
Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, Patates Üretimi, Şeker Pancarı Üretimi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Arı 
Yetiştiriciliği ve Meyve Üretimi olmak üzere toplam 8 kategoride ve ''Tarımsal Yenilik, Tarımsal İhracat, Organik 
Üretim'' olmak üzere 3 alanda toplamda 27 üreticimize ödül verildi. 

Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği kategorisinde ödül alan ve törenin açılış konuşmasını yapan Seçkin ÇELİK; 
"Tarıma Değer Katanlar Ödül Töreni'n de olmaktan ve bu ailenin içinde olmaktan gurur duyuyorum. Çiftçilik çok 
önemli bir meslek, son yıllarda kuraklık olmasına rağmen devletimizin, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün ve 
Sayın Valimizin destekleri ile bu geniş coğrafyada üretmeye devam ediyoruz. Organizasyonda emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum." dedi 

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit YILDIZ Konuşmasında; İlimiz 800 bin hektar ekilen tarım arazisi, 130 bin hektar 
sulanan arazisi ve 820 bin hektar mera varlığı, büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı, arıcılık ve su ürünleri 
potansiyeli ile ülkemizin önemli tarım merkezlerindendir. 
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2021 yılında Bakanlığımız tarafından üreticilerimize 300 milyon TL destekleme ödemesi yapıldı. Ayrıca bu yıl 
ilimizde kuraklıktan zarar gören çiftçilerimize toplamda 102 milyon liralık hasar ödemesi de hesaplara yatmaya 
başlamıştır. Tarım ve hayvancılık alanında; üretime, istihdama ve kalkınmaya katkı sağlayan tüm üreticilerimizi 
kutluyorum. Hep birlikte üreteceğiz, ürettikçe büyüyeceğiz ve büyüdükçe gelişeceğiz. 

Bir yılın ardından üreticilerimizi teşvik etmek, taltif etmek, ödüllendirmek amacıyla 2019 yılında başlattığımız 
tarıma değer katanlar ödül töreni bu yıl 3. sü'nü düzenliyoruz. Tabi ki Marifet iltifata tabidir.8 kategoride 
değerlendirme yapıldı Hububat üretimi, Şekerpancarı üretimi Patates üretimi Meyvecilik, Büyükbaş hayvan 
üretimi Küçükbaş hayvan üretimi Su ürünleri üretimi Arıcılık Ayrıca ilimiz tarımına değer katan üç adet 
işletmemize de özel ödül vereceğiz. Üreten çiftçi, gelişen Sivas sloganıyla yeni hedefler ve yeni projeler ile 
çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Başta Cumhurbaşkanımıza, Hükümetimize, 
Milletvekillerimize, Sn. Valimize, Belediye başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 
Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 

Sivas Valimiz Salih AYHAN ise konuşmasında; özellikle salgın döneminde bir ülkenin kendi kendine 
yetebilmesinin ne derecede önemli olduğunu gördüklerini belirterek, "Geniş coğrafyası ve birçok özellikleri ile 
Sivas'ın tarım ve hayvancılık konusunda müstesna bir yeri ve önemi var" dedi. "Ürün çeşitliliğimizi, üretim 
miktarımızı, üretim kalitemizi, hayvansal varlığımızı artırmak, Sivas'ı Tarımsal Ar-Ge Merkezi yapmak, tarımsal 
sanayimizi güçlendirmek, yeni markalar geliştirmek ve sözleşmeli üreticiliği yaygınlaştırmak için çalışıyoruz" 
dedi. Kırsaldan kente göç etmenin engellenmesi için kırsalda yaşayan çiftçilerimize gerekli eğitim ve ekipmanı 
sağlayarak cazip hale getirmek ve tersine göçü sağlamaya çalışacağız. Yıl içerisinde bir çok hasat programı 
gerçekleştirdik. İlimizde; patates, şeker pancarı, mısır, mor patates gibi katma değeri yüksek ürünler üretiliyor. 
Köyümde Yaşamak için bir sürü nedenim var projesine başvuruların artarak devam etmesini bekliyoruz. 

Törenimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ödül alan almayan bütün çiftçilerimiz önemlidir. Sivas'ı tarım ve 
hayvancılıkta daha iyi yerlere getireceğiz. Törende emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi. 

Protokol konuşmalarının ardından Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından bölgemize ait türküler 
seslendirildi. Çiftçilere teşekkür belgeleri ve plaketlerin takdimi ile program sona erdi. 
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