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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, 30. Yılını tamamlayarak 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 7 tane Lisanslı Depoya laboratuvar hizmeti vermektedir. ORAN Kalkınma Ajansı’ndan 660 bin TL
si hibe olmak üzere yaklaşık 1 Milyon TL harcanarak Tarımsal ve Gıda Analiz Laboratuvarımız yenilenmiştir.
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 Başkan
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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 Halkbank Sivas Sanayi Sitesi Şubesi Müdürü
M. 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.
Halkbank Sivas Sanayi Sitesi Şubesi Müdürü M. Akif Yakıcı 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.” İfadelerini
kullandı.
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BAŞKAN HASTAOĞLU’NDAN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
TOBB Vergi Komisyonu Başkanı ve Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, 10
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla doğru ve tarafsız bir şekilde hareket ederek fikirlerini özgürce paylaşmak
için mücadele veren tüm gazetecilerin zor şartlarda çalıştığını kaydeden Başkan Hastaoğlu, mesajda şu
ifadelere yer verdi: “Basın mensuplarımız, halkımızın kanaat ve beklentilerini tarafsız bir şekilde gündeme
taşıyıp kamuoyu ile paylaşarak çok önemli bir görevi, büyük bir özveri ile zaman mefhumu gözetmeksizin yerine
getirmektedirler. Ülkemizin her köşesinde özverili çabaları ile insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak üzere
görev yapan basın çalışanlarımız; vatandaşlarımızın gözü, kulağı ve sesi olma konusundaki misyonunu, ilkeli ve
sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde başarıyla yerine getirerek, düşünce hürriyeti ile hak ve adaletin
sağlanmasında etkili bir araç olmuştur. Doğru ve tarafsız olarak kamuoyunu bilgilendiren, halkın doğru haber
alma hakkı için her şartta ve her tehlikeyi göze alarak mücadele eden, başta ilimizde ve ilçelerimizde görev
yapan basın mensuplarımız olmak üzere tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü
kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.
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BAŞKAN HASTAOĞLU YEREL VE ULUSAL MEDYA TEMSİLCİLERİNİ ZİYARET ETTİ
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KREDİ KOOPERATİFİ BAŞKAN ADAYI DURSUN’DAN BORSAYA ZİYARET

Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkan Adayı Mesut Dursun ve Oda Başkanlarından
oluşan heyet, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’nu makamında ziyaret etti.
İleriki aylarda yapılacak olan Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi seçiminde Başkan ve
Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olduklarını belirten Mesut Dursun; Biz geçmişte olduğu gibi Sivas esnaf ve
sanatkârımıza her zaman hizmet içindeydik. Bugünde destek olacağız yarında. Oda başkanı arkadaşlarımızla
bu göreve talip olduk. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Dualarınızı ve desteklerini bekliyoruz. Başkanım Sivas
Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifi 3000 ortağıyla 169 Milyon finansmanıyla, 200 Milyon cirosuyla, yüzde 8
takibiyle Türkiye’nin en başarılı kooperatiflerinden biri olarak hizmet vermekteyiz. Bu başarı elbette ki sevk ve
idarenin değil sadece, bana göre Sivas esnaf ve sanatkârının büyük bir başarısıdır. Biz kooperatifçilikte her
zaman şunu söylemişizdir. Halis niyet, hüsniyet. Ben değil biz demek kanaatiyle birlikte bu hizmeti
sürdürüyoruz. Bu başarı buradan geliyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de Sivas’ta da esnaf ve sanatkârımıza
yansıyan Covid19 pandemi salgını var. Bizde bu pandemide üzerimize düşen görev neyse tabi kendimize göre
bu görevimizi yerine getirdik kanaatindeyiz. Tabi nasıl yaptık bunu. Devletin verdiği imkânlarla, genelgelerle,
tamimlerle tam 1041 kişiye 40 günde 5 kişiyle 22,5 milyon sıcak para akışını sağladık. Tabi bu arada normal
kooperatifimizin görevlerini de yerine getirdik. 77 dosyamızda daha yüksek rakamlarla esnaf ve sanatkârımıza
para akışını sağladık. Sivas Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifi TESKOMB çatısı altında 27. Bölge olarak her
zaman esnaf ve sanatkâra hizmet etmeye
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devam edecektir. Başkanım 21 yıldır bu kooperatifin içerisinde Tahsilat Memuru olarak başladım ve çeşitli
kademelerinde bulundum. Malumunuz geçmiş yıllarda Türkiye’nin yaşadığı krizlerden dolayı zarar gören
kooperatifler oldu. Bizim kooperatifimizde 2004 yılına kadar çok sıkıntı çekti. Biz bu gemiyi terk etmedik ve
bekledik. Kooperatifi bugünlere kadar getirdik. Bizim geçmişteki tecrübemiz, bugün ki yaptığımız işler, geleceği
de bu arkadaşlarımızla ve oda başkanlarımızla teminat ediyoruz. Şahsınız nezdinde ve şahsımda olanakta tüm
Sivas esnaf ve sanatkârına söz veriyoruz. Daha iyisini yaparak zirvedeki bu bayrağı indirmeyeceğiz. Size tekrar
kabulünüz adına şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.” dedi.
Ziyaretlerinden dolayı Başkan Adayı Mesut Dursun ve diğer Oda Başkanlarına teşekkür eden Başkan
Abdulkadir Hastaoğlu; “Mesut beyin ekibiyle ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğumu söylemek istiyorum.
Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni bir yola çıkıyorsunuz. Maşallah ekibiniz güzel. Çok sevdiğimiz
Sivas’ımızın esnafları, başkanlarımız. Yeni çıktığınız bu yolda başarılar diliyorum. Diğer arkadaşlarda bizim
arkadaşlarımız. Bu bir bayrak yarışı, hizmet yarışı. Bugün siz kazanırsınız, diğer arkadaşlar kazanır çok önemli
değil. Önemli olan oraya insanların verimli olup, çalışıp esnafına hizmet etmesi. Biz sizlerin hizmet edeceğine
inanıyoruz, güveniyoruz. Yıllardır nasıl çalıştığınızı biliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Başarılar diliyoruz.
Kazanan esnafımız olsun. Esnafımıza kim daha iyi hizmet edecekse Allah ona nasip etsin. Bizlerde her zaman
sizlerle çalışmaktan gurur duyarız. Çünkü ortak üyelerimiz var. Bizim dikkat ettiğimiz husus, çok taraf olmadan,
kimseyi kimseye yönlendirmeden herkes özgür iradesiyle oylarını kullansın. Dileğimiz odur ki Sivas için hak
eden kazansın.” ifadelerini kullandı.
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BAŞKAN HİLMİ BİLGİN’E TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Sivas'ın
kenevir ekimi yapılan iller arasına alınması için kararname çıkarılması talebini şahsen Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’a ileten ve kararnamenin çıkmasını sağlayan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teşekkür
ziyaretinde bulundu.
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hastaoğlu yaptığı açıklamada; “Özellikle 21 Ocak 2019 tarihinde Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği’nde yapmış olduğumuz Ekonomi Şura’sında Tarım Bakanımıza konuyu ilettik, kendisinden
söz aldık ve resmileşmesi için müracaatımızı yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız Sivas mitingine geldiğinde de
sağ olsun kendileri konuyla ilgilendiğini bize söz verdiğini söylemişti. Zaten biz biliyoruz Cumhurbaşkanımızın
söylediği her şey yerine gelir. Sayın Belediye Başkanımızın da Ankara’da Cumhurbaşkanımızla geçtiğimiz ay
yaptığı toplantı sonucunda perçinlendi. Çok güzel bir iş çıktığını düşünüyorum. Sivas için köylümüzün olsun
yetiştiricimizin olsun tüccar ve sanayicimiz olsun çok güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Kenevir bitkisi
sanayinin çok büyük dallarında kullanıldığı için Sivas’a katma değer sağlayacağını düşünüyorum. Sayın
Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Tarım Bakanımıza, Sivas Milletvekillerimize, Valimize, Belediye
Başkanımıza, Ziraat Odası Başkanımıza, Tarım İl Müdürümüze ve Ticaret Odası Başkanımıza teşekkür
ediyorum. Sivas’ımıza hayırlı olsun.” dedi.
Sivas Ziraat Odası Başkanı Çetindağ ise; “3 yıldır kenevir Sivas gündemindeydi çok şükür bugünden itibaren bu
çözülmüş oldu. Önce Belediye Başkanımız Hilmi beye teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızla görüştükten
sonra son nokta konulmuş oldu. Emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah Sivas’ımıza
güzel katkılarda bulunur ve çiftçilerimize katkıda bulunur.
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Buradaki iş adamlarımızın da en kısa zamanda bunun alt yapısını kurarak kendi ürettiğimiz kenevir de burada
işlenerek Türk ekonomisine önemli bir katkıda bulunacağına adım kadar eminim.” ifadelerini kullandı.
Sivas Belediye Başkanı Bilgin ise gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Hepimizin
ortak görevi; bu şehre katkı sağlayacak, bu şehri ileriye götürecek, bu şehirdeki her kesimi ekonomik olarak da
güçlendirecek projeleri hayata geçirmek. Görevimiz makamımız yaptığımız iş ne olursa olsun ortak paydamız
Sivas. Şehrimiz uzun zamandır gündemde olan kenevir ekimi yapacak iller arasına gelme noktasında bu şehre
dair düşüncesi, görüşü olan herkesin bir fikri vardı. Bu noktada Sivas’ında projeye dahil edilmesi talebi vardı.
Şehirde herkes üzerine düşeni yaptı. Sivas toplum örgütlerimiz, Ziraat Odamız, Borsamız, diğer STK’larımız,
Ticaret ve Sanayi Odamız bu konuda kamuoyu oluşturma noktasında haklı talepleri Ankara’ya götürmemiz
noktasında gereğini yaptı. Sayın Tarım Bakanımız ile yapmış olduğumuz görüşmeler ve konuyu
Cumhurbaşkanımıza da arz etmemizle birlikte Sivas’ın bu haklı talebi yerine getirilmiş oldu. Bundan sonra iş
Sivas’ta… 3 yıldır gündemde tutulan bu hususun çiftçimizin bu noktada ciddi manada iş yapması, ekim yapması
ve sanayisini oluşturması. Hayırlı olsun diyorum. Sivas haklı taleplerini birlik beraberlik içerisinde doğru
yöntemlerle takip ederse çözülemeyecek hiç bir problemimizin olmayacağını görüyoruz.” ifadelerine yer verdi.
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SİVAS TİCARET BORSASI 2021 YILININ İLK YGG VE AİK TOPLANTISI YAPTI
Sivas Ticaret Borsası Kalite ve Akreditasyon sistemi kapsamında 2021 yılının ilk personel toplantısı Sivas
Ticaret Borsası toplantı salonunda Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu başkanlığında,
Akreditasyon Kurul Üyeleri Tarık Günhan, Engin Ekşioğlu, Akademik Danışman Dr. Öğretim Üyesi Şebnem
Özdemir, Bağımsız Denetçi Mehmet Besleme, Genel Sekreter Sema Görcün ve tüm personelin katılımıyla
gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen Yönetimi
Gözden Geçirme (YGG) ve
Akreditasyon
İzleme
Komitesi
(AİK)
Toplantısında, 2020 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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SİVAS VALİLİĞİ, 700 FİKİR 700 PROJE TANITIM TOPLANTISI
Sivas Valiliği’nin geçen yıl başlattığı “Sivas için 300 fikir 300 projesi” başarılı fikir ve projeler sonrasında hedef
sayıyı büyüttü. Projenin adını “Sivas için 700 fikir 700 proje” olarak değiştiren Valilik, 718’i ilçelerden, 127’si
merkezden olmak üzere 845 fikir ve proje kabul etti.
Sivas Valiliği, 2021 yılı projelerinin tanıtım toplantısını gerçekleştirdi.
Konferans salonunda Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Kangal ve diğer ilçe kaymakamları ile il
protokolünün katılımıyla gerçekleşen toplantıda, öncelikle proje hazırlayan kamu kurum ve kuruluşları ile ilçe
kaymakamlıkları tarafından hazırlanan projeler sunum eşliğinde anlatıldı.
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, şehrin gelişmesi ve kalkınması için ortak akıl ve istişare ile çalışmalara
devam ettiklerini kaydetti. Vali Salih Ayhan ise, 2020 yılında “Fikirler, ona inananlarla beraber büyür” diyerek
çalışmalara başladıklarını anımsattı. “Bir fikir verene bin selam olsun dedik ve 300 olarak belirlediğimiz
hedefimiz 700’e yakın yeni fikir ve proje olarak 2020 yılında hayata geçti” diyen Vali Ayhan, “Kendimizi mevcut
şartlara hapsederek fikrî tüketicilikten öteye geçemeyiz. Bu yüzden yeni fikirler, yeni projeler ile var gücümüzle
çalışmaya devam ediyoruz. Proje sayımız artıkça bereketlendi” dedi.
Özellikle 2021 yılı projelerinin geçen yıla göre ilçelerin, tarım ve hayvancılık alanında yoğun bir proje
hazırladığını anlatan Vali Salih Ayhan, üretim noktasındaki hassasiyetlerinden ötürü İlçe Kaymakamlıkların
teşekkür etti.
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“845 ADET FİKİR VE PROJE GELDİ”

Hedeflerinin “700 Fikir ve 700 Proje” olmasına rağmen şimdiden 718’i ilçelerden, 127’si merkezden olmak üzere
toplam bütçesi 54 milyon liraya yakın, 845 fikir ve projenin kabulünü yaptıklarına dikkati çeken Vali Ayhan,
“Buradaki amacımız tüm kurumlarımızın etkin olması ve kurumlarımızın birbirleriyle koordinasyon halinde
sorunlara çözüm araması. Eğitimde 212, Gençlik Sporda 83, Sosyal İçermede 253, Kültür Turizmde 108,
Ekonomik Kalkınma Tarım ve Ormanda 189 fikir ve projemiz var. Bunun dışında geçen seneden farklı olarak
ilçelerimizden vizyon proje de istedik. İlçelerimizden toplam bütçesi 51 milyon liraya yakın, 28 vizyon proje geldi”
diye konuştu.
Projelerin fikir aşamasından uygulama ve değerlendirme aşamasına kadar en önemli hususlardan biri de
koordinasyon ve takip olduğunu kaydeden Vali Ayhan, “Tüm projelerimizin sistem üzerinden takibini, SİVİS
Araştırma, Politika ve İzleme Ofisimiz yapıyor. Bizzat izleme ve değerlendirme süreçlerini ben de takip
ediyorum. İlçe ve kurum ziyaretlerimizde, proje durumlarını yerinde görme fırsatımız oluyor. Bu takip ve
koordinasyon sistemimiz şehri bir bütün olarak değerlendirme noktasında bize büyük güç veriyor” dedi.
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SİVAS'TA MESLEKİ EĞİTİMİ TANITMA VE YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ TOPLANTISI DÜZENLENDİ
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı
Süleyman Akgül, Milli Eğitim Müdür Vekili Dursun Yıldırım, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa
Eken, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Esnaf Odası Başkanları ve Meslek Lisesi
Müdürlerinin katılımları ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlatmış olduğu Mesleki Eğitim Tanıtma ve Yaygınlaştırma
Projesi (METYAP) kapsamında Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Programın açış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Dursun Yıldırım gerçekleştirdi. Konuşmasında,
Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişmesini sağlayabilmesi, küresel rekabette yerini alabilmesi, 2023, 2053 ve
2071 hedeflerine ulaşabilmesi için mesleki eğitimin daha verimli hale getirilmesinin elzem olduğuna vurgu yapan
Yıldırım; "Hele bir de ülkemizin nitelikli insan gücü ihtiyacı düşünüldüğünde, kaliteli mesleki ve teknik eğitime
yönelik stratejiler ve politikalar büyük önem kazanmaktadır." Dedi.
Milli Eğitim Bakanlığının son yıllarda bu gerçekten hareketle mesleki eğitimin gelişmesine yönelik ihtiyaç odaklı
pek çok projeyi hayata geçirdiğine vurgu yapan Yıldırım; "Bizler de Sivas Millî Eğitim Müdürlüğü olarak mesleki
eğitimin yarınlarımız için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz.
Sultan şehrimizde Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 43 okul ve kurum bulunmaktadır. Bu okullarımızda
örgün eğitimde 13 bin 387 öğrenci, yaygın eğitimde ise 10 bin 631 öğrenci olmak üzere toplamda 24 bin 18
öğrenci bulunmaktadır. Örgün eğitimdeki öğrencilerimizden 3 bin 400'ü 12. sınıf öğrencisi olup bunlardan bin
793 tanesi işletmelerde beceri eğitimi almaktadır.
Hepinizin yakından müşahede ettiği gibi meslekî eğitim camiası, ülkemizin sıkıntılı günlerinde tüm imkânlarını
ülkesi ve devleti için seferber etmiştir. Bu liselimizin üretime verdikleri katkıları büyük bir mutlulukla
izlemekteyiz.
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Birçok ilimizde olduğu gibi ilimizde de bu kapsamda maske, siperlik ve dezenfektan üretimi yapılmaya devam
etmektedir. 2020 yılı döner sermaye ciromuz 3 milyon TL'ye yaklaşmıştır." Şeklinde konuştu.
EĞİTİMİN KALİTESİNİ ARTIRMALIYIZ"
Yıldırım'ın ardından konuşan Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdülkadir Hastaoğlu ise Türkiye'nin gelişmesi için
mesleki eğitimin kalitesinin artırılması gerektiğinin altını çizdi.
Başkan Hastaoğlu; "Genel Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun söylediği güzel bir söz var; 'Meslek Lisesi,
Memleket Meselesidir.' Sayın Genel Başkanımız çok güzel bir tespitte bulunmuştur. Ülkemizin gelişmesi için
mesleki eğitimin kalitesini artırmalıyız. Meslek Liselerimizde artık ara eleman değil, aranan eleman
yetiştirmeliyiz. Meslek Liselerimiz ile işletmelerimiz arasında var olan bağın güçlendirilmesiyle işletmelerimizin
kalifiye eleman ihtiyacı karşılanmış olacaktır." Dedi.
"SONUNA KADAR EĞİTİMİN VE ÖĞRETMENLERİMİZİN EMRİNDEYİZ"
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ise mesleki eğitimin Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınması
için büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.
Başkan Eken, şu ifadeleri kullandı:
"Proje Yürütme Kurulu Başkanlığını yürüttüğümüz meslek liselerinin ülkemiz ve Sivas'ımız için ne kadar kıymetli
olduğunu biliyoruz. Ticaret ve Sanayi Odası olarak TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından imzalanan
protokolle ilimizde proje yürütme kurulu oluşturduk. Biz, sonuna kadar eğitimin ve öğretmenlerimizin emrindeyiz.
Sanayiciler olarak, iş adamları olarak bugüne kadar üzerimize ne düştüyse yaptık ve bundan sonra yapmaya
devam edeceğiz. Biz meslek liselerine
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sonuna kadar destek veriyoruz. Sivas sanayicisi, tüccarı Sivas'ın gerçek sahipleri taşın altına elini koydu ve
koymaya da devam edecek. Ben, bu önemli toplantıya katılım sağlayan daire başkanımıza milli eğitim
müdürlüğümüzün değerli idarecilerine, okul müdürlerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyor,
toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum."
"MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİMİZİN ALTYAPISINI GÜÇLENDİRDİK"
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı
Süleyman Akgül ise konuşmasında Milli Eğitim Bakanlığının mesleki eğitime büyük önem verdiğini ve bu
kapsamda çok önemli çalışmaların hayata geçirdiğini belirtti.
Bu kapsamda mesleki eğitim merkezlerinin altyapısının güçlendirildiğini ve mesleğin uygulayarak öğrenilmesi
konusuna büyük önem verildiğini belirten Akgül; "Kanuni düzenleme ile birlikte daha önce yaygın eğitim kurumu
olarak faaliyet gösteren mesleki eğitim merkezlerimiz örgün eğitim çatısı altına girdi. Bakanlığımızın 2023 Eğitim
Vizyonu ile birlikte mesleki eğitim merkezlerinin altyapısında ciddi anlamda iyileştirmeler gerçekleştirdik. Ağacı
dikerken elimizin toprağa değmesi lazım. Bu kapsamda düşünecek olursak; Ahilik sisteminde de olduğu gibi
mesleğin bizzat uygulayarak iş ortamında kazanılması gerekiyor. Biz de tüm kurgumuzu bu şekilde yaparak
yeni çıraklık sistemi diyebileceğimiz bir sistemi ve bu kapsamda MEYTAP'ı oluşturduk. Paydaşlarımız; Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, UNİSEF ve İLO ile bakanlık olarak bu
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah, bu toplantımız Sivas ilimiz ve tüm mesleki eğitim camiamız için hayırlara
vesile olur." İfadelerini kullandı.
Düzenlenen toplantı, İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül tarafından yapılan sunumun
ardından sona erdi.
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VALİ AYHAN'IN BABASI EDNAİL AYHAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Sivas Valisi Salih Ayhan'ın babası Ednail Ayhan, ebediyete uğurlandı.
73 yaşında hayatını kaybeden Ednail Ayhan için ilk olarak evinin önünde helallik alındı. Daha sonra merhumun
cenazesi Bayburt ili Demirözü ilçesine bağlı Çiftetaş köyü mezarlığına getirildi. Merhum Ayhan'ın cenazesi,
oğlu Sivas Valisi Salih Ayhan tarafından kıldırıldı.
Babasına son vazifesini yerine getiren Vali Ayhan, katılımcılardan helallik isteyerek; "Kıymetli babamız, her fanî
gibi emanetini sahibine teslim etti. Biz evlatları olarak ondan razıydık, Rabbim de ona rahmetiyle muamele
eylesin." dedi.
Defin işleminin ardından kendisine ve ailesine iletilen taziyeleri kabul eden Vali Salih Ayhan, "Cenazeye bizzat
katılan ve uzaktan dualarıyla hüznümüzü paylaşan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim, hepimize hayırlı
ve sağlıklı ömürler nasip etsin. Allah, sizlerden razı olsun." ifadelerini kullandı.
Covid-19 tedbirleri ve zorlu hava koşulları sebebiyle katılımın kısıtlı tutulduğu cenaze namazına; Tokat,
Aksaray, Kırıkkale, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt valileri, Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Habib
Soluk ve Ahmet Özyürek, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Ziraat Odası Başkanı Hacı
Çetindağ, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer bakanlık bürokratları, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurum ve
kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, ilçe ve köy halkı ile Sivas’tan gelen misafirler katıldı.
Sivas Ticaret Borsası olarak ebediyete intikal eden merhum Ednail Ayhan'a yüce Allah'tan rahmet, Vali Salih
Ayhan başta olmak üzere ailesine, sevenlerine ve köy halkına başsağlığı diliyoruz.
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BAŞKAN HASTAOĞLU, 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NÜ KUTLADI
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, her adımda
Dünya’ya farklılık katan ve güçlü kalmayı başaran tüm kadınlar ile Borsa Genel Sekreteri Sema Görcün ve
Laboratuvar Müdürü Taycan Çelik Şeker’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak çiçek takdiminde
bulundu.
Başkan Hastaoğlu yaptığı açıklamada “Toplumun yapısını güçlendiren, şekillendiren, aile birliğinin en önemli
unsuru ve toplumun temel taşı olan Türk kadını daima özverinin, sevginin kaynağı olmuştur. Ülkemiz
kadınlarının toplum içinde daha saygın bir yer kazanması, öğrenim, meslek edinme ve çalışma haklarına sahip
olması ulu önder Atatürk'ün ileri görüşlülüğü sayesinde dünyadaki çoğu ülkeden daha önce sağlanmıştır.
Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Atatürk tarafından “Dünyada hiçbir Ulusun kadını, Ben Anadolu
kadınından daha fazla çalıştım, Ulusumu kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar gayret
gösterdim diyemez.” sözleri ile çağdaş değerlerin en önemli simgesi olan kadınlara verdiği değeri en güzel
şekilde ifade etmektedir. Bizler de Sivas Ticaret Borsası olarak kadınların istihdamını her zaman önemsiyoruz.
Borsamız çalışanlarının yüzde 45’ini kadınlar oluşturmaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız M.
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun söylediği güzel söze değinmeden geçemeyeceğim. “Kadın Varsa Yarın Var. Söze “elinin
hamuruyla” diye başlayan herkese itiraz edin. Yapamazsın diyeni dinlemeyin. Kadın güçlü olursa aile, toplum ve
ülke güçlü olur.”
8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesileyle bir kez daha Şehit ve Gazilerimizin anneleri ve eşleri başta olmak üzere,
Borsamız çalışan kadınları ile tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, kendilerine
aileleriyle birlikte her türlü şiddetten uzak, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum.” dedi
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BAŞKAN HASTAOĞLU, MİRAÇ KANDİLİNİ KUTLADI
Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayınlayan Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, “İslam
âleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın barış, huzur ve mutluluğuna vesile olmasını diler, tüm Sivaslı
hemşerilerimizin ve Müslüman kardeşlerimizin Miraç kandilini kutlarım” ifadelerine yer verdi.
Başkan Hastaoğlu mesajında: “Peygamberimizin (sav) ihsan ve ikram dolu mucizevi bir yolculukla Cenab-ı
Hakkın yüksek huzuruna kabul edildiği Miraç Gecesini yeniden idrak edeceğiz. Rahmet kapılarının sonuna
kadar açıldığı mübarek gün ve gecelerden bir tanesi olan Miraç Gecesine kavuşmanın hazzı, heyecanı ve
mutluluğu içindeyiz. Miraç Kandili, Peygamberimizin yüce Allah tarafından ihsan ve lütufla şereflendirildiği
müstesna bir gecedir.
Miraç Kandil’ini fırsat bilerek bu geceyi manevi açıdan en güzel şekilde değerlendirmek gerektiğini vurgulayan
Başkan Hastaoğlu mesajında, “Bu güzel geceyi, ülke ve millet olarak kucaklaşıp, kenetlenmenin, birlik ve
beraberlik içinde yaşamanın, manevi anlamda arınmanın, aydınlık yarınlara el ele birlikte yürümenin güzel ve
kaçırılmaz fırsat vesilesi olarak algılayalım. Bu mübarek gecede yapılacak samimi dua ve yakarışların İslam
Âleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın barış, huzur ve mutluluğuna vesile olmasını diler, tüm Sivaslı
hemşerilerimizin ve Müslümanların Miraç Kandilini kutlarım” dedi.
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SİVTAŞ YEM FABRİKASI YEM SEVKİYATLARINA BAŞLADI
Sivas'ın yeni marka değeri olan SİVTAŞ Yem Fabrikası, yem sevkiyatlarının ilkini gerçekleştirdi.
2019 yılında Sivas Belediyesi ve İl Özel İdaresi’nin katkılarıyla 1. Organize Sanayi Bölgesinde yapılan ve bir
süre önce de üretime geçen SİVTAŞ Yem Fabrikası, üretilen yemlerin sevkiyatlarına başladı. Sevkiyat
programına katılan Vali Salih Ayhan, seri üretime geçen, çiftçimize ucuz ve kaliteli yem temin etmeyi amaçlayan
SİVTAŞ Yem Fabrikası’nın, üretilen 58 ton yemin satışını merkez ve ilçelere gerçekleştirdiğini söyledi. Sosyoekonomik refahın en önemli unsurunun üretmek olduğunu dile getiren Vali Salih Ayhan, “Bugün herkes
hayallerin gerçeğe dönüştüğü âna şahitlik ediyor." ifadelerini kullandı.
Vali Salih Ayhan, “Güçlü birliktelik ve inanmışlık ortaya koyarak SİVTAŞ Yem Fabrikası, kısa sürede belli bir
seviyeye geldi. SİVTAŞ, önümüzdeki süreçte de birçok alanda üretim modelleriyle adından sıkça söz ettirecek.
Fabrikamız, piyasaya uygun şartlarda kaliteli yem vererek, Sivas ve bölge çiftçisine her zaman destek olacak.”
dedi.
Diğer yandan SİVTAŞ’ın Olağan Genel Kurul
Toplantısı da Vali Salih Ayhan başkanlığında
kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplantıda SİVTAŞ Genel Müdürü Hakan
Bozbıyık, şirketin genel durumu ve üretim
safhaları hakkında sunum yaptı.
Programlara İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
Kadir Algın, Belediye Başkan Yardımcısı
Bekir Sıtkı Eminoğlu, İl Tarım ve Orman
Müdürü Seyit Yıldız, Ziraat Odası Başkanı
Hacı Çetindağ, Ticaret Borsası Başkanı
Abdulkadir Hastaoğlu, Buruciye AŞ. Genel
Müdürü Mustafa Altun ve SİVTAŞ Genel Müdürü Hakan Bozbıyık katıldı.
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GELECEĞE HIZLI YOLCULUK-HIZLI TREN KONULU ÇALIŞTAY DÜZENLENDİ
Sivas Valiliği himayelerinde, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’nın öncülüğünde üniversitelerin ve kurumların
katkıları ile 'Geleceğe Hızlı Yolculuk - Hızlı Tren' konulu çalıştay düzenlendi.
Sivas'ta Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olarak gösterilen Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT)
projesinde sona gelindi. Seferlerin haziran ayı içerisinde başlaması planlanırken Sivas'ta kendini Yüksek Hızlı
Tren’e hazırlamaya devam ediyor.
- TSO Başkanı Eken: Sivas'tan Gitmeye Artık Müsaademiz Yok
Programın açış konuşmasını yapan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, çalıştay
hakkında bilgi vererek katılımcılara ve konuşmacılara sunacakları katkılardan dolayı teşekkür etti.
Haziran ayında hızlı trenin seferlere başlayacağına inandıklarını kaydeden Başkan Eken, "2008 yılından beri
Sivas'a geleceği konuşulan hızlı tren, bakanımızın açıklamasından sonra haziran ayında Sivas'a kesin
geleceğinin müjdesi verildi. Yapılan açıklamalar ve çalışmalar ile 2021 yılında artık bu trenin Sivas'a geleceğine
hepimizin inancı tam. Özellikle hizmet sektöründe Sivas'ta paydaşlarımızın hazır olması için ne yapması lazım
olduğu konusunda Valimiz ve belediye başkanımızdan fikir aldıktan sonra Ticaret ve Sanayi Odası olarak böyle
bir çalıştayın gerek olduğunu düşündük. Sivas'tan gitmeye artık müsaademiz yok, hep birlikte dışarıdakileri
Sivas'a getirmeye çalışacağız. Bu çalışmalarımız da hız kesmeden devam edecek" şeklinde konuştu.
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- Başkan Bilgin: Hedeflediğimiz Büyümeyi Daha da Hızlandıracak
Sivas Belediye Başkanı Bilgin ise, demir yolu ulaşımı ve yüksek hızlı tren sistemlerinin ekonomik ve sosyal yapı
üzerinde etkileriyle önemli bir ulaşım alternatifi ve yatırım alanı olduğunu belirterek, "Hızlı tren aynı zamanda
büyüme ve kalkınma sürecinin tamamlayıcı bir unsurudur. Ülkemiz ve şehrimizde ticaret hacmindeki artış,
ekonomik büyüme, turizm sektöründeki gelişim, artan şehir nüfusu, küreselleşme, ulaşımın hızlı ve konforlu bir
yolculuk imkânı sunması gibi faktörler, hızlı trenin önemini anlamamız açısından bize yeter ve artar bile.
İnanıyorum ki şehrimizde tarım, turizm ve sanayi anlamında hedeflediğimiz büyüme ve gelişmeyi hızlı tren
projesi daha da hızlandıracaktır." dedi.
Vali Ayhan, Yüksek Hızlı Trenin Sivas için anlamlı olduğunu belirterek, "Leyla ile Mecnun'un buluşması gibi
2021 yılında Sivas'ta hızlı tren ile buluşacak. Yüksek Hızlı Tren ile bu bölgede belirli bir turizm, sosyal ve
ekonomik etkileşim oluşacak. Bu iş de asıl etki, ekonomi ve turizm sektöründe olacak. Herkesin bu işi
sahiplenmesi ve bu işin erbaplarının bu işi sahiplenmesi ve bu işten nasiplenecek olan insanların fikren
dönüşmesi oldukça önemli. Çok çalışmamız ve şehri hazırlamamız gerekli. Üst yapının görünürlüğünü
arttırılması anlamında çok yoğun çalışmalar ve vizyon projeler yaptığımıza hepiniz şahitsiniz. Şehir meydanını
belediye hazırlıyor, Kale Evleri Projesi heyecan veriyor. Hamidiye Kültür Parkı İç Anadolu Bölgesinin cazibe
merkezi olacak ve Türkiye'de tek olacak. Altın Kale de Emirhan Kayalıklarında, Kangal Köpeği Çiftliğinde,
göllerimizde, arkeolojik alanlarda çalışmalar sürüyor. Bol bol güzel tanıtımlar yapacağız. Bugün çalıştaydan
çıkacak bilgi ve birikimle bu şehri beslememiz lazım. Dolayısıyla bu güzelliğe ve nimete geçmişten bugüne
kadar hizmet eden insanların hakkını verebilmemiz lazım. Sivas'a YHT’nin gelmesiyle ve mesafelerin bitmesiyle
birlikte algısal mesafede zihinlerde bitecek. 2021'nin yazından sonra bu şehirde ve Türkiye'de doğal turizmde
bir patlamanın olacağını söyleyebilirim." diye konuştu.
Çalıştayda; Dr. Cem Kınay, Ebru Baybara Demir, Fatih Türkmenoğlu bizzat katılarak sunumları eşliğinde, Prof.
Dr. Muharrem Afşar ise çevrimiçi bağlantısı ile kendi alanlarında konuşmaları ile çalıştaya katkı sağladı. İki
oturum şeklinde gerçekleşen çalıştay masa çalışmaları ile sona erdi.
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SİVAS VALİ YARDIMCISI TEMEL’DEN BORSAYA ZİYARET
Sivas Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’na iade-i
ziyarette bulunarak Borsa’nın çalışmaları hakkında bilgiler aldılar.
Sivas Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel, “Sivas’ta görev yapmaktan son derece memnun olduğunu belirterek;
Sivas Ticaret Borsası Başkanımıza ve Yönetim Kurulu Üyelerine iade-i ziyarette bulunarak borsanın yaptığı
çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Sivas’a dair konularda istişarelerde bulunduk. Ticaret Borsamızla şimdiye
kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Sivas’ın kalkınmış iller seviyesine çıkabilmesi için istişare
içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz”
dedi.
Gerçekleştirilen
ziyaretten
duyduğu
memnuniyeti belirten Sivas Ticaret Borsası
Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ise; “Sayın Vali
Yardımcımız göreve başladığı günden
itibaren bizlerle son derece uyum içerisinde
ve
istişare
ederek
çalışmalarını
sürdürmektedir. Bizler kendilerini Sivas’ımız
için bir değer olarak görüyoruz ve
çalışmalarında da başarılar diliyoruz. Vali
Yardımcımız Yunus Emre Beyin bu ziyaretleri
bizleri son derece mutlu etmiştir. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.
Ziyarette, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Tarık Günhan, Tahsin Gülbahar ve Meclis Üyesi Engin Ekşioğlu’da
hazır bulundu.
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BAŞKAN HASTAOĞLU’NDAN VALİ AYHAN’A TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, TR72/21/KIRSAL 2020 Yılı Kırsal Kalkınmanın
Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’na sunulan “Sivas Ticaret
Borsası Laboratuvarının Teknolojisinin Yenilenmesi ve Verimliliğinin Artırılması” Projesinin asil listede
yayınlanmasından dolayı Sivas Valisi Salih Ayhan’a teşekkür ziyaretinde bulundu.
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas Valisi Salih Ayhan’ı makamında ziyaret etti.
Sivas Valisi Salih Ayhan’a teşekkür ziyaretinde bulunduğunu belirten Abdulkadir Hastaoğlu; “Sivas’ın tarım ve
hayvancılığının kalkınması için sunulan borsamız laboratuvarının teknolojik altyapısının yenilenmesi projesi
ORAN Kalkınma Ajansı tarafından hibe almaya hak kazandı. Valimizi makamında ziyaret ederek, projemize
verdiği desteklerinden dolayı Valimiz Salih Ayhan’a ve Valimizin şahsında ORAN Kalkınma Ajansı Yönetim
Kurulu Üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Vali Salih Ayhan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sivas’ın sosyo-ekonomik kalkınmasında tarım
ve hayvancılığın önemli sektör olduğunu belirtti.
Vali Ayhan, tarım ve hayvancılığa dayalı projelerin hayata geçmesinde Valilik olarak ellerinden ne geliyorsa
yapmaya hazır olduklarını belirterek; “Sivas’ta tarım ve hayvancılığın gelişmesi anlamında Devlet olarak özel
sektör ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte istişare içerisinde birlikte hareket ediyoruz. ORAN Kalkınma
Ajansımızdan destek almaya hak kazanan 10 projeden biri de Borsa laboratuvarının teknolojik olarak
yenilenmesi projesidir. Yenilenecek olan laboratuvarın Borsamıza ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum."
ifadelerini kullandı.
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DOĞU ANADOLU PROJESİ (DAP) VE ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) SİVAS PROJELERİ
TOPLU İMZA TÖRENİ SİVAS VALİLİĞİ KONFERANS SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Sivas Valisi Salih Ayhan, Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Sivas Projeleri
Toplu İmza Töreninde yaptığı konuşmasında "İyi projen her zaman kaynağını bulur" dedi.
Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Sivas Projeleri Toplu İmza Töreni Sivas
Valiliği Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Programda söz alan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ve Doğu Anadolu Projesi
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen Sivas’ın kalkınmasına ve proje üretme kültürüne
katkı sunmaktan dolayı duyduğu memnuniyetlerini ifade etti.
“İyi Proje Her Zaman Kaynağını Bulur”
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Programı tarafından desteklenen 10 Projenin
ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından 2021 yatırımları kapsamında desteklenen 16 projenin sözleşmelerini
imzalayacaklarını vurgulayan Vali Salih Ayhan, “İyi proje her zaman kaynağını bulur” dedi.
Vali Ayhan tüm kurumların proje üretmesini isteyerek, “Sorunların nasıl çözüleceğine yönelik fikirler ortaya
koyun. Nihayetinde ortaya çıkan şey gerçekten iyi bir proje ise, çantanızda iyi bir proje varsa buna finansman
bulmak da çok zor olmayacaktır” diye konuştu.
74 Projeye 55 Milyon TL’nin Üzerinde Kaynak Sağladı
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Sivas’ta üretilen projelere Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi’nin büyük katkıları
olduğunu ifade eden Vali Ayhan, “2011 yılında kurulan DAP’ın hinterlandına 2016 yılında ilimiz de dâhil oldu.
DAP Bölge Kalkınma İdaremiz 2016 yılından bugüne kadar Sivas’a sulamadan bitkisel üretime, hayvancılıktan
eğitim ve kültüre 74 projede 55 Milyon TL’nin üzerinde bir kaynak sağladı” diye konuştu.
Toplam Destek Miktarı 8.117.000 TL
İl Özel İdaresi’nin, İlİlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün, il ve ilçe
belediyelerinin, meslek yüksekokulu ve meslek liselerinin 16 projesinin imzalanacağını ifade eden Vali Salih
Ayhan, “DAP 2021 projelerimizin toplam destek miktarı 8.117.000 TL DAP Bölge İdaremiz ile oldukça güçlü bir
iş birliğimiz var. Bu iş birliğinin artarak süreceğine inanıyorum. Sayın DAP Başkanımıza bu güçlü iş birliği için bir
kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
166 Projeye 82 Milyon TL’nin Üzerinde Hibe Desteği Sağladı
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı
kapsamında desteklenen projelerin de olduğunu vurgulayan Vali Ayhan, “Orta Anadolu Kalkınma Ajansı,
şehrimizin kalkınmasında gerek bilgi gerekse finansman noktasında en önemli kuruluşlardan biri. Kurulduğu
günden bu yana 130 Milyon TL bütçeli toplam 166 Projemize 82 Milyon TL’nin üzerinde hibe desteği sağlayan
ORAN, bölgesel kalkınmada ilimize önemli avantajlar sağlamaktadır. Bugün ilimizde yürüttüğümüz Kale Projesi,
Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi, Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi, İnovasyon Merkezi, İleri
Alaşımlar Üretim Merkezi, Gemerek OSB Altyapı Projesi, Hamidiye Engelli Aktif Yaşam Merkezi gibi birçok
vizyon projemiz Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Vali Salih Ayhan, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen,
ORAN Yönetim Kurulu Üyeleri ve proje sahipleri arasında protokoller imzalandı.
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BORSA YÖNETİMİNDEN GENEL SEKRETER ALGIN VE BARO BAŞKANI SEVİM’E ZİYARET
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Gülbahar, Sivas Barosu
Başkanlığına seçilen Avukat Fatih Sevim ve Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği/Vali Yardımcılığı görevine
atanan Kadir Algın’ı makamında ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.
Sivas Ticaret Borsası
Başkanı
Abdulkadir
Hastaoğlu ve Yönetim
Kurulu
Üyesi
Tahsil
Gülbahar, ilk olarak Baro
Başkanı Avukat Fatih
Sevim’i ziyaret ederek,
yakın
zamanda
gerçekleştirilen
Sivas
Barosu Olağan Genel
Kurulu
sonrasından
Başkanlığa seçilmesinden
dolayı tebrik etti ve yeni
görevinde başarılar diledi.
Başkan Hastaoğlu daha
sonra ise, Gürün Kaymakamı iken Sivas Vali Yardımcılığı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine ataması
yapılan Kadir Algın’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması dileklerini iletti.
Başkan Hastaoğlu, Algın’nın Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekteri olarak görevlendirilmesinden dolayı mutlu
olduğunu ifade ederek, “ Sivas İl Özel İdaresi gibi önemli bir kuruluşa başarılı çalışmaları ile takdir ettiğimiz Vali
Yardımcımız Kadir Algın’ın getirilmesi bizleri de memnun etmiştir. Sivas Ticaret Borsası olarak İl Özel İdaresi ile
bundan önce olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Genel
Sekreterimize yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını ve başarılarının devamını diliyorum. İlimizin sorunlarının
çözümü noktasında bizlerde üzerimize düşen her türlü göreve hazırız” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Kadir Algın ise,
Gürün ilçesinde görev yaptığı süre içerisinde
Sivas’ı ve Sivaslıları çok iyi tanıdığını, çok
güzel dostluklar kurduğunu dile getirerek, “
Nezaket ziyaretinden dolayı Borsa Başkanımız
ve Yönetim Kurulu Üyesine teşekkür
ediyorum. İlimizin sorunlarının çözümü
noktasında resmi kurumlarımız ve sivil toplum
örgütlerimizle görüş alışverişinde bulunarak
istişare içerisinde olacağız. Bizler Sivas’ın
daha yaşanabilir bir il olması için çalışıyoruz.
Bizlere gerçekleştirilen ziyarette Sivas’ın
kalkınması için yapılan çalışmalar hakkında
fikir alışverişinde bulunduk. İlimize hizmet
noktasında Borsa Başkanımızla birlikte daha güzel çalışmalar içerisinde olacağımıza inanıyorum.”diye konuştu.
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BAŞKAN HASTAOĞLU’NDAN 23 NİSAN MESAJI
TOBB Vergi Komisyonu ve Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
Başkan Hastaoğlu mesajında; “Milli irademizin temsil makamı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920
yılında açılmış, böylelikle ulusal egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu tüm dünyaya duyurulmuştur. Gazi
Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günü ise çocuklara armağan etmiştir.
Milletimiz kendi geleceğine kendisinin yön vereceğini, 23 Nisan 1920 itibariyle göstermiş ve dünyaya ilan
etmiştir. Devletini kurmadan Meclisi’ni açacak kadar cesaret ve öngörü sahibi olan Türk milleti, Türkiye Büyük
Millet Meclisi vasıtasıyla köleliğe meydan okumuş, tutsaklığa başkaldırmıştır. Umutsuzluğun ve yoklukların
yaşandığı bir süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması aynı zamanda geleceğimizi aydınlatan bir dönüm
noktası olmuştur. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, milletimiz için çok büyük önem arz eden
bu günü bayram olarak çocuklara armağan etmiş, bu şekilde onlara verdiği değeri ve duyduğu güveni
göstermiştir.
Demokrasinin, aziz Türk Milleti’nin bağımsızlığının ve egemenliğinin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
101. kuruluş yıldönümünde, tüm Sivaslı hemşerilerimin ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’nı kutluyor, bu anlamlı günü tüm dünya çocuklarına armağan eden Büyük Devlet Adamı Mustafa
Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyorum.” dedi.
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BIÇAK USTASI ŞİRİN BABA, BAŞKAN HASTAOĞLUNA SİVAS BIÇAĞI HEDİYE ETTİ
Sivas’ta 27 yıldır Sivas bıçağının üretimini yapan Şirin Baba lakaplı Erdoğan Güzel, Sivas Bıçağının tanıtılması
adına Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’na Sivas’a özgü el yapımı bıçak hediye etti.
Bıçak ustası Erdoğan Güzel, Sivas bıçağının birçok aşamadan geçtikten sonra tamamen el yapımı olarak
üretildiğine dikkat çekti.
Erdoğan Özel, 27 yıldır bıçak ustası olduğunu belirterek; " Ben Sivas aşığı bir zanaatkarım. Sivas bıçakla
özdeşleşmiş bir şehirdir. İlimizde geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan ve köklü bir kültürü olan bıçakçılık
geleneği, İkinci Mahmud Döneminde (1808-1839) tutulan Şer'iye Sicillerinde yer alan bilgilere göre, çakı ve
bıçaklar, Subaşı Hanı'nın karşısında bulunan Kılıççılar Çarşısı'nda yapılırmış. Kılıççılar Çarşısı'nda yapılan
kılıçların yerini zamanla silahların almasıyla kılıç ustaları çakı ve bıçak yapımına yönelmişler. Ünlü Sivas
Bıçağının sapları için öküz, keçi ve koç boynuzu kullanıyoruz. Boynuz sağlam ve işlenebilir olduğu için Sivas
bıçağının vazgeçilmez malzemesidir. Bir Sivaslı olarak yapmış olduğum bıçağı Başkanımız Abdulkadir
Hastaoğlu’na hediye etmekten gurur duyuyorum. Bu değerlerimizin kıymetini bilmek ve sahip çıkmak
zorundayız. Teknolojiyle beraber zanaat giderek irtifa kaybediyor, yok oluyor. Bu zanaatı yaşatmak ve daha
geniş kitlelere duyurmak adına farkındalık oluşturacak ürünler yapıyorum." diye konuştu.
Sivas bıçağının el sanatları arasında özel bir yerinin olduğunu kaydeden Başkan Abdulkadir Hastaoğlu,
“Bıçakçılık Sivas’ta 200 yıllık bir birikimle günümüze ulaşmıştır. Sivas Bıçağı bugün hala ustalarımız tarafından
üretilen nadir el sanatlarından biridir. Geleneksel yöntemlerle ve el işçiliği ile yapılan Sivas bıçaklarımızın birçok
çeşidi vardır. Bizlerde yöresel ürünlerimizin tanıtılması noktasında her türlü desteği veriyoruz. Şirin Baba olarak
hitap ettiğimiz Erdoğan abimize de Sivas Bıçağının tanıtılması noktasında yapmış olduğu gayretli çalışmaları ve
güzel hediyesi için teşekkür ediyorum.” dedi.
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SİVAS’IN SORUNLARI İÇ ANADOLU VE KARADENİZ MÜŞTEREK BÖLGE TOPLANTISI’’NDA TOBB
BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU’NA İLETİLDİ
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen İç Anadolu ve
Karadeniz Müşterek Bölge Toplantısına katıldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, video konferans aracılığıyla
gerçekleştirilen İç Anadolu Bölge toplantısına katılarak, Sivas ve bölge oda/borsa başkanları ile istişarelerde
bulundu.
İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi illerindeki oda ve borsa başkanlarının katıldığı çevrimiçi toplantıda üyelerin
yaşadığı sorunları aktaran Başkan Hastaoğlu,"Salgının ekonomiye etkilerini azaltmak için üyelerimizin
sorunlarını tespit edip TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na aktardık. Genel Başkanımız iş dünyasının
talepleri ilgili Bakanlarımıza ve bugün gerçekleştireceği ziyarette Cumhurbaşkanımıza ileteceklerini belirttiler.
Sağ olsun Genel Başkanımız sorunların çözüme kavuşması noktasında her zaman oda ve borsa başkanlarımız
ve üyelerimizin yanında oldu. Bu sıkıntılı günleri hep birlikte atlatacağımıza ve önümüzdeki günlerde atılacak
adımlar ile üyelerimizin yaşadığı sıkıntıların da en aza indirileceğine inanıyoruz" dedi.
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ise;” Destek paketi konusunda Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliğimize ve Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na talep ve beklentilerimizi ilettik. Konuyla ilgili
bakanlarımızı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bilgilendireceklerini söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından
tüm sektörlerin mücbir sebep kapsamına alınmasını bekliyoruz. Umuyoruz kısa süre içerisinde destekleme
paketi müjdesi açıklanır." İfadelerini kullandı.
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İş dünyası ile hükümet arasında köprü görevi üstlendiklerini belirten Başkan Hisarcıklıoğlu, “Oda ve Borsa
Başkanlarımızın katılımıyla “TOBB
İç Anadolu ve Karadeniz Bölge
Toplantısı”nda yaşanan sıkıntıları
istişare
ettik.
Toplantımızda
kapanan iş yerlerine destek,
kamuya vergi/SGK vb ödemelerin
ertelenmesi, hammadde tedariğinde
sorun, matrah artırımı ve stok affı
talebi öne çıktı. Hiç ara vermeden
Oda ve Borsa Başkanlarımızla
temasta olup, sıkıntı ve önerileri
toplamayı sürdürüyoruz.
Bizler
TOBB olarak ekonomi için
hazırlanan destek paketlerine katkı
sağladığımız gibi, şimdi de
normalleşme
sürecinin
planlanmasına da katkı sağlıyoruz.
Oda ve Borsa Başkanlarımızdan aldığımız talepleri Bakanlarımıza ve bugün Sayın Cumhurbaşkanımıza
gerçekleştireceğimiz ziyarette ileterek üyelerimizin yüklerini hafifletmeye çalışıyoruz. Kuşkusuz burada, sağlık
ile iş dünyası arasındaki dengeyi ayarlamamız gerekiyor. Normalleşme sürecini de iyi planlanmış bir şekilde
yürüttüğümüz takdirde, bu süreci en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum. İnşallah bu zor günleri de hep
birlikte geride bırakacağız” şeklinde konuştu.
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İŞ DÜNYAMIZIN VE ÜYELERİMİZİN TALEPLERİ GERÇEKLEŞMEYE BAŞLADI
TOBB Vergi Komisyonu Başkanı ve Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, çeklerin bankaya
ibrazı ile icra iflas takiplerinin durdurulmasını içeren ‘Vergi Usulü Kanunu’nda değişiklik öngören yasa teklifin
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin tam kapanma sürecinde iş dünyası tarafından memnuniyetle
karşılandığını belirtti.
Başkan
Hastaoğlu
yaptığı açıklamada; ”
Pandemi sürecinde iş
dünyası temsilcileri
olarak üyelerimizin
mağduriyet
yaşamaması adına
topladığımız talep ve
önerileri
TOBB
Başkanımız M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’na ve
Milletvekillerimize
ilettik.
Genel
Başkanımızın,
üyelerimizin yaşadığı
sıkıntıları
Sayın
Cumhurbaşkanımıza
ve Bakanlarımıza iletmesiyle taleplerimiz sonuçlanmaya başlamıştır. Taleplerimizi iş dünyası adına tüm
mercilere ileten Genel Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve taleplerimize kayıtsız kalmayarak yerine
gelmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Milletvekillerimize teşekkür
ediyoruz.” dedi.
Üyelerin talepleri doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm sektörlerde, kısa çalışma
başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına
ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Başkan Abdukadir
Hastaoğlu; “ Kısa Çalışma Ödeneği’nin süresi Nisan, Mayıs ve Haziran ayını da kapsayacak şekilde 3 ay, Kovid
19 salgınında faaliyetleri olumsuz etkilenen esnafımıza verilen Kira Desteği ve Gelir Desteği uygulamasının
süresi ise 1 ay daha uzatılmıştır. Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinden kredi kullanan
esnaflarımızın taksit ödemeleri 1 Temmuz 2021 tarihine kadar ertelenmiş, kredi kullanan esnaflarımızdan taksit
ödemesini yapamayanların borcu ise daha sonra tahsil edilmek üzere TESKOMB tarafından Halk Bankası’na
ödenmiştir. Üyelerimizin talepleri doğrultusunda sürekli dile getirdiğimiz çek ve senetlerle ilgilide önemli bir
düzenleme yapılmıştır.
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun’da; ibraz süresinin son günü 30 Nisan ile 31 Mayıs arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz
edilemeyecek. Ancak 1 Haziran’dan sonra kalan süre için ibraz işlemi yapılabilecek. 30 Nisan ile 31 Mayıs
tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında, bu tarihler arasında icra ve iflas
takibi başlatılamayacak. İhtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış olan takipler duracak. Kamu idarelerinin
kamu hukukundan veya özel hukuktan doğal alacakları hakkında 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 tarihleri
arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacaktır” ifadelerini kullandı.
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PORSUK KÖYÜNDE İNCELEME ZİYARETİ
Sivas Valisi Salih Ayhan, 11-12 Mayıs tarihlerinde merkeze bağlı Porsuk köyünde meydana gelen don olayı
sonrasında zarar gören ekili arazilerde incelemelerde bulundu.
Çiftçilerle görüşerek geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Ayhan, her zaman köylülerin yanında olduğunu söyledi.
Bayram sonrası ilk mesai gününe çiftçileri ziyaret ederek başladıklarını dile getiren Vali Salih Ayhan, "10-11
Mayıs tarihleri arasında ilimizde ciddi sıcaklık düşüşleri meydana geldi. Sıcaklık değerleri sıfırın altında 5
dereceye kadar düştü. Bununla birlikte ciddi manada bir kuraklık var. Mevsim gereği yeterli miktarda yağış
olmadı. Şuan ciddi bir hasar var, çiftçimiz mağdur, olumsuz bir durum söz konusu. En büyük temennimiz bu
kuraklığı giderecek yeterli miktarda yağmurun yağması." dedi.
- Çiftçimizin Mağduriyetini Giderecek Adımlar Atılacak
Bayram süresi boyunca ilgili teknik personelin saha taraması yaparak zarar tespitinde bulunduğunu aktaran Vali
Ayhan, "Raporlar oluşturuldu ve süreç hassasiyetle takip edilmekte. Devletimiz, hükümetimiz her zaman
çiftçimizin yanında. İnşallah kısa sürede çiftçimizin mağduriyetlerini giderecek adımlar atılacak. Bilindiği gibi
geçen yıl il genelinde dolu yağışı ve diğer olumsuzluklar neticesinde oluşan afetlerde bin 142 çiftçimize yaklaşık
8.5 Milyon TL destekte bulunulmuştu." ifadelerini kullandı.
Her zaman çiftçinin yanında olduklarını belirten Vali Ayhan, "Bende çiftçi çocuğuyum. Toprağın ekmeğini yemiş,
kıymetini bilen birisiyim. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şimdiden çiftçilerimize bol ve
bereketli bir hasat dönemi diliyorum." diye konuştu.
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- Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi Meyvelerini Veriyor

Vali Ayhan, zarar gören ekili arazileri inceledikten sonra ‘Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var’
projesinden yararlanan Ömer Işık'a ait koyunların bulunduğu bölgeyi ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Vali Ayhan, "Köyümde yaşamak için bir sürü nedenimiz var dedik ve buna yönelik de
çalışmalar gerçekleştirdik. Türkiye de ilk kez uygulanan projelerden birisi. Yani köyümüzde, köyün dokusuna
uygun, coğrafyamıza ve karakterine uygun bazı projeleri gerçekleştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de koyunculuk
projesi. Hakikaten sahada karşılığı olan, çiftlilerimizin de çok ilgi gösterdiği küçükbaş hayvan varlığımızı da
artırmaya yönelik çok nitelikli bir proje oldu." dedi.
- İl Genelinde Kayıtlı 741 Bin Küçükbaş Hayvan Varlığımız Var, Hedef 1 Milyon

Sivas genelinde kayıtlı 741 bin küçükbaş hayvan varlığı olduğunu hatırlatan Vali Ayhan, "İnşallah hedef 1
milyon. Adım adım da buna yaklaşıyoruz. Bu projeyi biliyorsunuz Türkiye'de hemen hemen birçok ilimiz
uygulamaktadır. Nasipse Ağustos ayı itibariyle de en etkin en verimli bir şekilde kullanan illerin başında Sivas
gelecek. Çünkü ağustos ayı başındaki alacağımız koyunla birlikte 100 bini geçmiş olacağız. 2 binin üzerinde
müracaat oldu. Şu an 265 çiftçimiz fiilen bu projeden faydalanmış oldu. 6 yıl 0 faizle, yaklaşık 35 milyon TL de
kredi kullanıldı. Devletimize, hükümetimize ve ziraat bankamıza çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.
- Meralarımızı Islah Edip, Sulaklık Yerleştireceğiz
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Projenin karşılığını bulduğunu ifade eden Vali Ayhan, "Tabi bununla yetinmek mümkün değil. Bu proje
gerçekleşirken de takip etmek gerekiyor. Adım adım hangi aşamada olduğu eksikleri var mı bunu da görmemiz
gerekiyor. Bununla
ilgili de fikir takibi
yapmakla birlikte
meralarımızın da
ıslah
edilmesi
gerektiği de ortaya
çıkmakta.
Şimdi
bulunduğumuz
Karaçayır mevkii
Porsuk
köyü
bölgemize
baktığımızda ciddi
anlamda
mera
ıslahına
ve
sulaklığa
ihtiyaç
var.
İnşallah
köylülerimizin ve
çiftçilerimizin isteği olan buradan su çıkarılarak da hem mera ıslah etmiş olacağız hem de bölgedeki hayvan
varlığının içme suyu ihtiyacını da gidermiş olacağız." diye konuştu.
Kırsalın önemli olduğunu ve üretimin köylerden başladığını anımsatan Vali Ayhan, "Köylerimiz yaşamalıdır
diyoruz. Köylerimizin ruhuna ve dokusuna uygun bu tür hayvan varlığını artırmamız, ekilebilir alanları
artırmamız ve buna yönelik de güçlü destekler sağlamamız gerekmektedir. Tarıma, çiftçiye ve hayvanlara dost
idareciler ve oda başkanları olarak da her zaman onların yanında olduğumuzu tekrar söylüyoruz. Projemizin
tekrar hayırlı uğurlu olmasını
diliyorum. Bereketli olsun." ifadelerini
kullandı.
Vali Ayhan, son ziyaretini 15 Mayıs
tarihinde temeli atılan ve kısa sürede
yapımı tamamlanan, Sivas İli
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
tarafından
Tarım
ve
Kırsal
Kalkınmayı Destekleme (TKDK)
desteği ile hayata geçirilen 88 Başlık
Süt Sığırcılığı Eğitim Çiftliği'ne
gerçekleştirdi. 42 düve, 56 buzağı ve
88 süt veren sağmal hayvan olmak
üzere toplam 186 baş hayvanın yer alacağı tesiste, incelemelerde bulunan Vali Ayhan, yıllık 729 bin 770 litre
süt üretimi ile 5 bin 915 kilo karkas et üretimi yapılacak tesisin Sivas'a hayırlı olmasını diledi.
Vali Ayhan’a ziyaretlerinde, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, Ziraat
Bankası Bölge Başkanı Salih Zeki Şahna Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Sivas Ticaret Borsası Başkanı
Abdülkadir Hastaoğlu ile çiftçiler eşlik etti.
Sayfa | 35

ETÇİ VE KOMBİNE IRKLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ HAYATA GEÇTİ
'Etçi ve Kombine Irkların Suni Tohumlama Uygulamalarıyla Yaygınlaştırılması Projesi' açılışı ve 7 ilçeye araçmalzeme teslim töreni, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirildi.
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas Valisi Salih Ayhan ve Tarım Platformu Üyeleri ile
birlikte Sığırlarda hayvan ıslahı çalışmalarının yaygınlaştırılması, çiftçi gelirinin arttırılması ve yaşam koşullarının
iyileştirilmesi amaçlanan “Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi” programına katıldı.
Programın açış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, proje hakkında bilgi vererek
sığırlarda hayvan ıslahı çalışmalarının yaygınlaştırılması ile birim hayvandan elde edilen verimin ve gelirin
artırılmasının amaçlandığını söyledi.
Projeden faydalanan Gürün, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Şarkışla, Yıldızeli ve Zara ilçeleri araç ve malzeme
teslim törenine katılan Vali Salih Ayhan, “Toplam bütçesi 193,3 Milyon ₺ olan proje, 2021 yılından itibaren 3 yıl
süre ile yürütülecektir.” dedi.
Sivas Valisi Salih Ayhan ise Sivas'ın bir tarım ve hayvancılık şehri olduğunu vurgulayarak, "Sivas, kırsaldan
kente göçün yoğun olarak yaşandığı şehirlerden. Biz bu durumu tersine çevirmek için gayret ediyoruz. Göreve
başladığım ilk günden beri en büyük gayem Sivas'ı tarım ve hayvancılıkta hak ettiği yere taşımak. Çiftçilik;
üretim, tarımsal faaliyet ülkemiz ve ilimiz için çok kıymetli bir sektör. Özellikle hayvancılık sektörü, ekonominin
ayrılmaz bir parçası ve kırsal kalkınmanın lokomotifi durumunda." dedi.
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- Üreten Çiftçi Gelişen Sivas Projesi Meyvelerini Veriyor

Birçok tarım ve hayvancılık projesinin ‘Üreten Çiftçi Gelişen Sivas’ sloganıyla hayata geçirildiğini anımsatan Vali
Ayhan, "Tarım ve hayvancılık üzerine yaptırdığımız birçok araştırma ve fizibilite çalışmalarının ardından bu
toprakların ruhuna uygun pek çok projeyi, ekonomik değeri yüksek, verimli ve sistemli üretimleri hayata
geçiriyoruz. Bugün tanıtımını yapacağımız Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi ile sığırlarda
hayvan ıslahı çalışmalarının yaygınlaştırılması, birim hayvandan elde edilen verimlerin ve

gelirlerin artırılması, hayvancılığın sürdürülebilir bir iş kolu haline getirilmesi, çiftçi gelirinin arttırılması, yaşam
koşullarının iyileştirilmesi, köylerden büyükşehirlere olan iç göçün önlenmesini amaçlıyoruz. Toplam bütçesi
193,3 Milyon Türk Lirası olan proje 2021 yılından itibaren 3 yıl süre ile devam edecek. Sivas'ta ise merkez
ilçemiz ile 7 ilçemizde Gürün, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Şarkışla, Yıldızeli ve Zara proje yürütülecek." diye
konuştu.
Hayvancılıkta verimlilik ve kalitenin artırılmasına ve sermayenin ülke içinde kalmasını sağlayacak yatırımların
desteklenmesine devam edileceğini vurgulayan Vali Salih Ayhan, "İlimiz hayvancılığının kalkınması için
çiftçilerimizin bu desteklemelerden azami ölçüde faydalanmalarını temenni ediyoruz. Türkiye sürekli değişiyor,
gelişiyor ve belirlediği hedeflere doğru kararlılıkla ilerliyor. Projemiz hayırlı uğurlu, bereketli olur inşallah. Emeği
geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Programın sonunda Vali Ayhan, projeden faydalanan Gürün, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Şarkışla, Yıldızeli ve
Zara ilçelerimizin araç ve malzeme teslimini gerçekleştirdi.
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TARIM PLATFORMU TOPLANTISI VALİ AYHAN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında düzenlenen Sivas
Tarım Platformu Toplantısına katıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde, platform üyelerinin katılımıyla
gerçekleştirilen toplantıda, tarım ve hayvancılık konularında yapılan çalışmalar ele alınarak, fikir alışverişinde
bulunuldu.
Toplantıda
konuşan Vali
Salih Ayhan,
geçen
hafta
ilimizde
yaşanan don
olayında
mağdur
olan
çiftçilerin

destekleneceğini açıklayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek “Çiftçilik; üretim
ve tarımsal faaliyet, ülkemiz için çok kıymetli bir sektördür” dedi.
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HAYVAN İÇME SUYU TESİSİ PROJESİ AÇILIŞ TÖRENİ
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas Valisi Salih Ayhan ve İl Protokolü ile birlikte
'Çelebiler-Yazıbaşı Mera Islah ve Amenajmanı' projesi kapsamında Terfili İsale Hattı Hayvan İçme Suyu Tesisi
projesinin düzenlenen açılış törenine katıldı.
Programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, proje hakkında bilgi vererek ilimizin tarım ve
hayvancılık potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi. Sivas’ın mera varlığının 830 bin hektar, ekilen tarım
arazisinin 800 bin hektar olduğunu vurgulayan Yıldız, “Sivas, küçükbaş 745 bin, büyükbaş 415 bin hayvan
varlığı ile Anadolu’nun parlayan yıldızı durumundadır. İlimizde ağırlıklı olarak meraya dayalı hayvancılık
yapılmaktadır. Meraların etkin ve verimli kullanılması için ıslah edilmesi gerekir. Şu anda ilimizde 12 ilçede 200
bin dekar alanda mera ıslah çalışmalarını yürütüyoruz. Bunlardan bir tanesi de bulunduğumuz ÇelebilerYazıbaşı meralarıdır” dedi.
- Hayvancılığı Artıracak Projeler Gerçekleştiriyoruz
Sivas Valisi Salih Ayhan ise Sivas’ın turizm, sanayi ve tarım da kalkınabilir bir il olacağını vurgulayarak bu
kapsamda tarım ve hayvancılık çalışmalarına da büyük ağırlık verdiklerini söyledi. Sivas’ın geniş bir coğrafyaya
hâkim olduğunu belirten Vali Ayhan, mera varlığı ile hayvancılık açısından oldukça büyük bir potansiyele
sahibiz. Bu potansiyeli en iyi şekilde kullanmak adına hem hayvancılığı artıracak projeler hem de meralarımızı
hayvancılığa en uygun hale getirecek projeler gerçekleştiriyoruz” dedi.
-751 Büyükbaş 350 Küçükbaş Hayvanımızın Temiz İçme Suyu İhtiyacı Giderildi
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Hayvanların meralarda zengin ot kaynağına ulaşmasının yanında temiz içme suyunun da önemli olduğunu dile
getiren Vali Salih Ayhan, “Çelebiler ve Yazıbaşı köylerinde toplam 26.552 dekar mera varlığımız bulunmakta.
Bugün hayata geçirdiğimiz proje ile 751 büyükbaş 350 küçükbaş hayvanımızın temiz içme suyu ihtiyacını
karşılamış oluyoruz. Yaptığımız sondaj ile çıkarılan su otomatik sistemlerle 45 sıvata ulaştırılmış olacak. Bu
sayede hayvanlarımız içme suyu kaynaklarına ulaşmak için ekstra bir enerji tüketmek zorunda kalmayacaklar.
Bu durum elbette verimlerini de olumlu şekilde etkileyecek” diye konuştu.
-Tarım ve Hayvancılıkta Başkent Olma Yolunda Emin Adımlarla İlerliyoruz

“Üreten Çiftçi Gelişen Sivas” vizyonu çerçevesinde çalışma yürüttüklerini belirten Sivas Valisi Salih Ayhan,
“Sivas’ın her karış toprağını sürdürülebilir bir tarım ve hayvancılık anlayışı ile kullanmak amacıyla projeler
üretmeye ve hayata geçirmeye devam edeceğiz. Her bölgemizin ihtiyacını, üreticilerin önceliklerini analiz
ederek spesifik projelerle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tarım ve hayvancılıkta bir başkent olma yolunda
emin adımlarla ilerliyoruz. Çalışmalarımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyor emeği geçen arkadaşlarımı tebrik
ediyorum” şeklinde konuştu.
4 km’lik Şebeke Hattı Güneş Enerji Sistemi ile Çalışıyor
Programın ardından köylülerle bir araya gelen ve sistemin hayırlı olmasını dileyen Vali Salih Ayhan, güneş
enerji panellerini inceleyerek sistemin elektrik ve enerji açısından herhangi bir yük getirmeyeceğini söyledi.
Güneş panelleriyle toplanan suyun terfi merkezine gittiğini belirten Vali Ayhan, “Oradan da 3 sulağa
dağıtılmaktadır. Yaklaşık 4 km’lik bir şebeke hattı bulunmaktadır. Bu sistemden yaklaşık olarak 1500’e yakın
hayvanımız faydalanmış olacak. Proje yaklaşık 550 bin TL ye mal oldu. Bereketli olsun. Çiftçilerimize hayırlı
uğurlu olsun” dedi.
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KOÇ BESİ ÇİFTLİĞİ TEMEL ATMA TÖRENİ
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas Valisi Salih Ayhan ve İl Protokolü ile birlikte Hafik
Göydün köyünde yapımına başlanan TKDK’nın %60 hibe desteği ile hayat bulacak olan Koç Besi Sığırcılığı
İşletmesi Projesinin temel atma törenine katıldı.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Sivas İl Koordinatörlüğü’nün %60 hibe desteği ile
yapımına başlanan Koç Besi Sığırcılığı İşletmesi’nin temeli atıldı. Hafik Göydün köyünde yapımına başlanan
tesisin ilk betonu, Sivas Valisi Salih Ayhan ve il ve ilçe protokolünün katılımı ile gerçekleştirildi.
Yapımına başlanan tesisin ilk betonu, Vali Salih Ayhan, Başkan Abdulkadir Hastaoğlu, İl Özel İdaresi Genel
Sekreteri Kadir Algın, Tarım Orman Müdürü Seyit Yıldız, Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, Ziraat Odası
Başkanı Hacı Çetindağ ve il/ilçe protokolünün duaları eşliğinde döküldü.
3.059.465 ₺ sözleşme tutarı olan ve 130 baş besi hayvanı yetiştirilecek çiftliğinin hayırlı olmasını dileyen Sivas
Valisi Ayhan, “Hayvancılıkta verimlilik ve kalitenin artırılmasına ve sermayenin ülke içinde kalmasını sağlayacak
yatırımların desteklenmesine devam edeceğiz.” dedi.
Çiftçilerin her daim yanında olduklarını belirten Sivas Valisi Salih Ayhan, “Bu coğrafyaya her şey yakışıyor.
Özellikle tarım ve hayvancılıkta yapılan her faaliyet, her proje yakışıyor. Çünkü coğrafyamız çok uygun.
Tarımsal potansiyelimiz çok yüksek. Bu doğrultuda da TKDK İl Koordinatörlüğümüz yaptığı saha çalışmalarıyla,
tanıtımlarla IPARD 2 dokuzuncu ve onuncu çağrı döneminde en fazla proje alan iller arasına girmiştir” dedi.
Kırsalda çiftçilerin ürettiğini, şehirde kurumların hızlı ve dinamik bir şekilde işlevsel çalışmalarını sürdürdüğünü
ifade eden Vali Ayhan, “Sivas’ımız üretmeye devam edecek. İnşallah Türk tarımında iyi bir noktaya geleceğiz.
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Buna inanıyoruz. Her bölgenin kendine has güzel özellikleri ve yatırımları var. Bunlar kalitenin ve verimliliğin
arttırılmasında, sermayenin ülke içerisinde kalmasın da önemli etken. Sivas’ın
her karışı, her metresi üretime dönük faaliyetler yapıyor. Biz de her zaman onların yanın da olup, onları motive
ederek her daim yatırımcının önünü açan bir anlayışla hareket etmekteyiz. Bugün burada olmamızın sebebi de
hem çiftçilerimizi, yatırımcılarımızı motive etmek hem de diğer çiftçilerimize örnek olmasını sağlamaktır”
ifadelerini kullandı.
TKDK’nın Tarım ve
Hayvancılığa
Desteği
100 Milyon Civarında
TKDK’nın ve devletin
desteklerinin
finans
desteğiyle
birlikte
modern
teknolojiyi
kullanarak kaliteli üretim
yapmasını sağladığını
anımsatan Vali Ayhan,
“Yani tarımsal alt yapıyı
geleneksel
üretim,
geleneksel hayvancılık
veya
tarım
faaliyetlerinden modern
tarım ve hayvancılık faaliyeti dönüşümüne bu şekilde sağlanıyor. Dolayısıyla bu tür kurumlarımızın desteklerinin
altın da yatan bir hikâyede budur. İlimizde 100 Milyon TL civarında sadece TKDK’nın tarım ve hayvancılığa
desteği var. Tıbbi aromatik bitkilerden tutun da kaz yetiştiriciliğine, büyük baş ve küçük baştan tutun da kırsal
turizme kadar yani bu coğrafyanın dokusuna uygun projeler var. Kazasız belasız bir şekilde inşaatın bitmesini
diliyoruz. İnşallah en kısa sürede bitirerek te hep birlikte duayla bu tesisimizi açacağız. Sivas, tarım ve
hayvancılıkta bu inançla, bu beraberlikle, bu gayretle, bu azimle bir üs olacaktır” şeklinde konuştu.
Programa; İl Özel İdaresi Genel
Sekreteri Kadir Algın, İl Emniyet
Müdürü Kenan Aydoğan, İl
Jandarma
Komutanı
İdris
Tataroğlu, İl Tarım ve Orman
Müdürü Seyit Yıldız, TKDK İl
Koordinatörü Muhammet Ali Genç,
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Mustafa Eken, Ticaret Borsası
Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu,
Ziraat Odası Başkanı Hacı
Çetindağ, SİVTAŞ Genel Müdürü
Hakan Bozbıyık da katıldı.
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BAŞKAN HASTAOĞLU, TOBB 76. VE 77. GENEL KURULDA VERGİ KOMİSYONU RAPORUNU AÇIKLADI
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 76.-77. Genel Kurulu, Covid-19 tedbirleri nedeniyle elektronik
ortamda gerçekleştirildi. Genel Kurula, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 81 İl ve İlçe oda/borsa delegeleri,
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Meclis Başkanı İhsan Aksoy, Genel Kurul Delegeleri Erdal
Arslan ve Hasan Engin Ekşioğlu ile Genel Sekreter Sema Görcün katıldı.
Salgın nedeniyle bu yıl online
olarak

Video

Sistemi

Konferans

(VKS)

ile

gerçekleştirilen "TOBB 76 ncı
ve 77 nci Genel Kuruluna"
katılan

TOBB

Komisyonu

Vergi
Başkanı

Abdulkadir Hastaoğlu, Genel
Kurulda konuşma yaparak
Vergi

Komisyon

raporunu

açıkladı.
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TOBB Genel Kurul'unun Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği camiası adına hayırlar getirmesini temenni eden
Başkan Hastaoğlu; “Vergi Komisyonumuz 76 nci ve 77 nci Genel Kurul çalışmaları kapsamında toplanmıştır.
Gerçekleştirilen toplantılarda oda-borsa üyelerinin karşılaştığı sorunlar, koronavirüs salgınının Türkiye
ekonomisi ve reel sektöre olan etkileri ile alınması gereken tedbirler değerlendirilmiştir. 2019 yılında
yasalaştırılan 7161, 7166, 7176, 7186, 7193 sayılı kanunlarda vergisel düzenlemelere de yer verilmiştir. Bunun
yanında, çıkarılan çok sayıda Cumhurbaşkanı kararı, Yönetmelik ve Tebliğle de bu alanda önemli düzenlemeler
yapılmıştır.
Üyelerimizin

vergi

mevzuatından

kaynaklanan sorunları ve çözüm önerileri
birliğimizce Hazine ve Maliye Bakanlığına
iletilmektedir. Sonuçları takip edilmektedir.
2020 yılında vergi mevzuatı ile ilgili olarak
7226, 7244, 7247, 7252 ve 7256 Sayılı
Kanunlar
düzenlemeler

yasa
olarak

düzeyinde
öne

yapılan

çıkmaktadır.

Komisyonumuz vergi ile ilgili görüşlerinden
oluşan bir rapor hazırlamıştır. Vergi mevzuatımızda reform çalışması yapılmasının gerekliliğini hatırlatarak
Genel Kurulumuzun ülkemize ve camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Sözlerime son verirken her konuda
olduğu gibi vergi konusunda da iş âleminin karşılaştığı sorunların aşılmasına büyük katkılar sağlayan
Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve TOBB Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkürlerimizi sunuyoruz.”
ifadelerini kullandı.
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'KÖYÜMDE YAŞAMAK İÇİN BİR SÜRÜ NEDENİM VAR' PROJESİ 1 MİLYON KOYUN HEDEFİNE
ULAŞACAK
Sivas’ta tarım ve hayvancılık alanında elde edilen başarı çiftçinin yüzünü güldürüyor. Sivas Valiliği
himayelerinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanan “Köyümde Yaşamak İçin Bir ‘Sürü’ Nedenim
Var” projesi ile çiftçilerin hayvan varlığının artırılmasına büyük ölçüde katkı sağlanıyor.
Bir dizi incelemelerde bulunmak ve ziyaretler yapmak üzere Ulaş ilçesine giden Vali Salih Ayhan ve Başkan
Abdulkadir Hastaoğlu, ilk olarak 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesi çerçevesinde Ulaş
Tarım İşletmesi Müdürlüğü (TİGEM) tarafından 10 işletme sahibine teslim edilen 784 adet küçükbaş hayvanın
dağıtım programına katıldı.
TİGEM’de gerçekleştirilen programın açış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Sivas’ın
küçükbaş hayvan sayısının artırılması için önemli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, söz konusu projenin
çiftçinin ekonomik olarak güçlü olmasını sağladığını söyledi.
-Hedef; 1 Milyon Kangal Akkaraman Koyunu
Vali Salih Ayhan ise törende yaptığı konuşmada; Sivas çiftçisine her zaman destek olduklarını ifade etti.
'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesinin başladığı ilk günden bugüne kadar yoğun ilgi
gördüğünü anlatan Vali Salih Ayhan, hedeflerinin 1 milyon Kangal Akkaraman koyununu çiftçiye teslim etmek
olduğunu söyledi. Projeye şuana kadar il genelinde 2 bin 699 başvuru yapıldığını ve hak kazanan işletme
sayısının bin 120 olduğunu ifade eden Vali Salih Ayhan, Ziraat Bankası tarafından 269 işletmeye kredi
verildiğini aktardı. Bugüne kadar ilimiz çiftçisine 28 bin 905 adet koyun verildiğini dile getiren Vali Salih Ayhan,
toplam kredi miktarının 35,5 Milyon TL’ye ulaştığını kaydetti.
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Vali Salih Ayhan, ilimiz çiftçisine çağrıda bulunarak, küçükbaş hayvan sayısını artırmayı planlayan besicileri
projeden faydalanmaya davet etti.
Vali Ayhan, “Projemizden; aktif olarak koyunculuk yapanlar ile geçmişte yapmış, ara vermiş tekrar yapacak
işletmesi olan vatandaşlarımız faydalanacaktır. Projemiz, yetiştiricilerimize Ziraat Bankası aracılığı ile 100.000
TL ipoteksiz, teminatsız, öz kaynaksız hayvan rehini konularak kredi kullandırmak ve bu krediyi 1 yıl ödemesiz 6
yıl 0 faizli olarak toplamda 7 yılda ödemek suretiyle kullanabileceklerdir. Ayrıca 50.000 TL düşük faizli yem
kredisi kullanabileceklerdir. İlimizde uygulanmakta olan ‘Halk Elinde Islah Projesi’ kapsamında üretilen damızlık
sürülerden ya da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmelerinden üstün verimli Kangal Akkaraman
koyun ırkının, kırsal alanda göçün engellenmesi adına, ilimiz merkez ve ilçelerinden seçilen hayvancılık
becerisine sahip yetiştiricilere kredili olarak bu koyun ırkının verilmesidir.” dedi.
-Proje Ekonomik Yönden Geri Kalan Köylere Destek Sağlıyor
Projenin amacının özellikle ekonomik yönden geri kalmış köylere öncelik verilerek, çiftçilere istihdam imkânı
sağlamak ve tarımsal sanayiye katkıda bulunmak olduğunun altını çizen Vali Salih Ayhan, “İlimizin birçok
köyünde atadan gelme örf, adet ve bilgilerle yapılan koyunculuğu geliştirmek. Bu proje ile hızla artan
nüfusumuzun hayvansal gıda ihtiyaçlarını ve buna bağlı olarak protein açığının kapatılmasına katkıda
bulunmak. İlimizde mevcut olan kan yakınlaşması ile verim düşüklüğü olan koyun ırkını damızlık Kangal tipi
Akkaraman koçu ile ıslah etmek ve damızlık Kangal tipi nüve işletmeler oluşturmak. İlimiz ve köylerinde kaliteli
ve yüksek verimli (Kangal Akkaraman Tipi Koyun) koyun yetiştiriciliğini teşvik etmek. Hayvanların temini ve
dağıtımı esnasında bir sirkülasyon sağlanarak ilimiz ekonomisine katkıda bulunmak. Küçükbaş yetiştiriciliği
teşvik ederek, ilin hayvan varlığını üst noktaya çıkarmak ve ekonomiyi canlı tutmak.” ifadelerini kullandı.
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-10 Bin adet Çilek Fidesi Toprakla Buluşturuldu
Vali Salih Ayhan, törenin ardından Ulaş ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan ve Sivas İl Özel
İdaresi tarafından finanse edilen, ‘Çilek Üretiminin Artırılması Projesi’ kapsamında çilek fidesi ekimi programına
katıldı. 10 bin fidenin toprakla buluşturulduğu sahada çilek dikimi gerçekleştiren Vali Salih Ayhan, çiftçiye hayırlı
bol hasat diledi. Merkez ve 16 ilçede 1’ er dekarlık 30 lokasyonda proje gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Salih
Ayhan, projenin toplam bütçesinin 282 bin 375 TL olduğunu söyledi. İlimiz üretim desenine katma değeri yüksek
olan çileğin alternatif ürün olarak yerleşmesi ile üreticilerin gelirinin yükseltilmesinin hedeflendiğini aktaran Vali
Salih Ayhan, “Çilek üretimi birim alanda yarattığı yüksek verim ve sağladığı net gelir nedeniyle, her geçen gün
daha fazla dikkat çekmekte; geleneksel üretim şekillerine ek olarak, tarım alanında faaliyet gösteren diğer
üreticilerin ve hatta sanayi, inşaat, turizm, ulaşım gibi tamamen başka sektörlerde iş yapan kişilerin ve
şirketlerin ilgi odağı haline gelmektedir. Bu durum, geleneksel üretici görünümüne yeni bir boyut eklemiş ve
ayrıca işletme şekillerinde de önemli yapısal değişiklikler meydana getirmeye başlamıştır. Çilek -10 °C’ ye kadar
özel bir tedbir almadan yetiştirilebilir.” dedi.
Vali Salih Ayhan’ın ilçe programlarına, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, İl Emniyet Müdürü Kenan
Aydoğdu, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Sivas Ticaret
Borsası Başkanı Abdülkadir Hastaoğlu, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ile ilçe protokolü katıldı.
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SİVAS’TA 2021 YILI KURBANLIK FİYATLARI BELİRLENDİ
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 sonucu, Tosun Canlı
Kilogram Fiyatı 32 TL, Damızlık
vasfını kaybetmiş Düve 30 TL,
Dişi Koyun 30 TL, Erkek Koyun
ise 35 TL’den satılacak.
Kombinalardaki kesim ücretleri
ise Büyükbaş için 700 TL,
Küçükbaş için 150 TL, Parçalama
ücreti ise paylama hariç 500 TL,
Et çekim ücreti ise 2 TL olarak
belirlenmiştir” dedi.
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Kurbanlık Bayramı öncesinde hayvan alırken dikkat edilmesi gereken hususlara da değinen 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. Et çekimini ise sadece Kurban
Bayramında ortaya çıkan seyyar olarak tabir ettiğimiz kişilere değil de, hijyen kurallarına her zaman itina
gösteren kasaplarda ve marketlerde yaptırmalarını önemle rica ediyorum.
Son olarak Sivaslı hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Kurban Bayramını Sivas Ticaret Borsası olarak şimdiden
tebrik ediyorum, Allah keseceğiniz kurbanlarınızı kabul etsin. Hepinize hayırlı günler dilerim.” diye konuştu.
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TOZANLI VADİSİ BAL ÜRETİMİNDE CAZİBE MERKEZİ OLACAK
Sivas’ta ‘Organik Arı Yetiştiriciliği Projesi’ kapsamında 3 bin kovan petek dağıtımı yapıldı. Sivas, tarım ve
hayvancılıkta her geçen gün büyümeye devam ediyor. Yeşilin her tonuna sahip el değmemiş tabiatı ve yüzlerce
çeşit çiçek varlığıyla saklı hazine Tozanlı Vadisinde geçtiğimiz yıl başlatılan ‘Organik Arı Yetiştiriciliği Projesi’
kapsamında bu yılda kovan ve petek dağıtımı yapıldı. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediyesi
Başkan Vekili Turan Topgül, Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Sivas Ticaret Borsası Başkanı
Abdulkadir Hastaoğlu, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul’un yanı sıra protokol üyeleri
ve çiftçiler katıldı.
Programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, “Tarım ve hayvancılık sektörü içerisinde arıcılık gerçekten çok
çok önemli, üzerinde durduğumuz bir alandır. Sivas gerek bal üretimi miktarı gerek kovan sayısı gerek ürün
kalitesi çiçek balda birinciyiz. Ürün kalitesi olarak çiçek balda tartışmasız arıcılığın başkentiyiz. Böyle bir
potansiyel var, çiftçilerimiz var. Bunu sadece üretmek yetmiyor aynı zamanda üretilen bu ürünleri iyi bir şekilde
Pazar bulması konusunda çalışmalar yapıyoruz. Önce alt yapıyı oluşturmamız lazım, potansiyelimizi fark edip
iyi bir alt yapı oluşturarak arıcılığı Sivas’ımız da adından daha da sıkça söz edebilir bir hale getireceğiz” dedi.
Vali Ayhan hedeflerinin 50 bin kovan olduğunu belirterek, “Bal üretimini İmranlı, Zara, Tozanlı, Divriği gibi farklı
bölgelerde yapılıyor ama Tozanlı Vadisini de markalaştırmak istiyoruz. Çok geniş bir vadi, bakir bir bölge
endemik bitkilerin çok fazla, florası çok fazla olan herkesin görmesini tavsiye ettiğimiz bir bölge. Burayı da özel
olarak koruyoruz. Geçtiğimiz yıl 3 bin adet, bu yılda 3 bin adet bu kadar bir finans bulabildik. İnşallah hedefimiz
50 bin kovan. 50 bin kovana ulaştığımız zaman bal paketleme servisi ve aynı zamanda da bir AR-GE merkezi
ve arıcılarımızın da laboratuvar ihtiyacı var. İnşallah onların bu ihtiyaçlarını gidererek böyle bir tesis kurarak alt
yapı, imalat, paketleme ve pazarlama kısmını da oluşturarak Sivas arıcılıkta daha iyi olacak” diye konuştu.
Sayfa | 50

SİVAS TİCARET BORSASI İLE TİCARET VE SANAYİ ODASI KANGAL İLÇESİNDE TEMSİLCİLİK AÇTI
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ile Sivas Ticaret Borsası (STB) Sivas'ın Kangal ilçesinde temsilcilik açtı.
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ile Sivas Ticaret Borsası (STB) Kangal ilçesinde temsilcilik açılışı
gerçekleştirdi. Sivas'ın Kangal ilçesi Ziraat Odasında gerçekleştirilen açılış programına Vali Salih Ayhan, Sivas
TSO Başkanı Mustafa Eken, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas TSO Meclis Başkanı
Çetin Yıldırım, yönetim kurulu ve meclis üyeleri, ilçe protokolü ve üyeler katıldı. Okunan duaların ardından
temsilcilik açılışı yapıldı. Sivas TSO yönetim kurulu üyesi ve Kangal Ziraat Odası Başkanı Basri Çoban, Sivas
TSO Başkanı Mustafa Eken'e, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu'na ve Sivas TSO Meclis
Başkanı Çetin Yıldırım'a günün anısına plaket
takdim etti.
Açılış konuşmasında Başkan Hastaoğlu;
“Borsamız üye memnuniyetini temel alarak
2014 yılında Kalite Yönetim Sistemleri Belgesini
almış ve 2015 yılında Akredite Borsa olmuştur.
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. Borsamız bugün 700'e yakın üyesine, Merkez Hizmet Binası başta olmak üzere,
Konferans Salonu, Tescil Bürosu, Şarkışla, Gürün, Suşehri ilçelerinde açılan temsilciliklerle hizmet vermektedir.
Bugün ise Ticaret ve Sanayi Odamız ile birlikte Kangal ilçemizdeki siz değerli üyelerimiz için temsilciliğimizin
açılışını gerçekleştiriyoruz. Borsamıza, Odamıza ve kangal ilçemize hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken burada yaptığı açıklamada "Kangal bütün
ilçemizin olduğu gibi en iyi hizmete layık. Bu anlamda Odamıza gelmeden burada işlemlerini halletmeleri için
daha kısa ve kolay bir şekilde halletmeleri şubemizi açıyoruz. Aynı zamanda Yönetim Kurulu üyemiz olan
Kangal Ziraat Odası Başkanımız Basri Çoban Bey, hiçbir ücret talep etmeden bize bir yer tahsis etti.
Temsilciliğimizde çalışacak personeli de biz Borsamızla finanse edeceğiz. Kangal'daki üyelerimizin sıkıntılarını,
taleplerini buradan alacağız. Biz Ticaret ve Sanayi Odası olarak gerçekten bütün ilçelerimizde ve İlimizde
üyelerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Sayın Valimize de sizlerin adına teşekkür ediyorum.
Programımıza katıldılar. Her zaman her yerde olan bir Valimiz, hemşeriniz olan iyi bir belediye başkanımız var.
Hepimiz sizlere hizmet etmek için buradayız. Açacağımız temsilciliğimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, Rabbim
birlik ve beraberlik içerisinde güzel işler yapmayı bize nasip etsin" dedi.
Vali Salih Ayhan ise, "Ticaret erbaplarımızla Kangal'da birlikteyiz. Hem Ticaret ve Sanayi Odamızla hem de
Ticaret Borsamızla işbirliği içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Burada bulunan iş insanlarının işlemleri için
Sivas'a giderek zaman kaybı yaşamaması adına temsilcilik açmak ileri görüşlülük ve vizyonel bir bakış açısının
ürünüdür. Kendilerine teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Burada güçlü yapılara sahip odalarımız, üyelerine
daha nitelikli hizmet sunacaklar. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.
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KALİTE SİSTEMİ VE, MÜŞTERİ MEMNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRİLDİ
Sivas Ticaret Borsası, Türk Loydu tarafından gerçekleştirilen iki ayrı başlıktaki kalite denetiminden başarıyla
geçti.
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Denetimi ve ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi Sistemi
(MMYS) Denetimi Türk Loydu Denetçileri Savaş Tatıl tarafından gerçekleştirildi.
Türk Loydu Denetçisi Savaş Tatıl, Sivas Ticaret Borsası’nın sahip olduğu ISO 9001:2015 Kalite Yönetim
Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belge Yenileme çalışmaların uygun yürütüldüğünü
belirledik. Belge yenileme tetkiki neticesinde Sivas Ticaret Borsası'nın standarda uygun sistemi kurduğu ve
istenilen düzeye geldiği görülmüş olup belge almaya hak kazandığı raporlanmıştır" dedi.
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Türk Loydu’ndan almış olduğumuz ISO 9001:2015 Kalite
Yönetim Sistemi Belgemiz ve TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Belgemiz ile 5 yıldızlı Akredite borsa
olduğumuzu bir kez daha kanıtladık" dedi.
"ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi, Üyelerimize Verdiğimiz Hizmetin Kalitesini Artıracaktır"
Müşteri memnuniyetinin öneminden bahseden Başkan Abdulkadir Hastaoğlu; "Üyelerimizin taleplerini,
önerilerini ve şikayetlerini müşteri memnuniyet sistemi kapsamında alarak Borsamızı, çalışma alanımızdaki
Tarım ve Hayvancılığı geliştirmeye çalışıyoruz. Borsamızın tüm faaliyetleri için etkin ve verimli bir şikayet ele
alma sürecinin kurulumu ve geliştirilmesi için rehberlik sunan ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi
ile üyelerimize daha iyi hizmet sunarak fayda sağlamayı hedefliyoruz. Almış olduğumuz bu belge ile borsamızın
saygınlığını ve üyelerimizin memnuniyetlerinin artırılması, üyelerimizin geri bildirimlerine dayanarak hizmet
kalitesinin iyileştirilmesine katkı sunulacaktır" açıklamasında bulundu.
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SİVTAŞ YEM FABRİKASININ AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Sivas Valiliği himayesinde, Sivas İl Özel İdaresi ve Sivas Belediyesi'nin ortaklığında kurulan Sivas Teknik Tarım
AŞ'nin Yem Fabrikası açılışı, 1. OSB'de gerçekleştirildi.
Programda ilk olarak SİVTAŞ
AŞ Genel Müdürü Hakan
Bozbıyık, şirket hakkında bilgi
verdi. Sivas Ticaret Borsası
Başkanı
Abdulkadir
Hastaoğlu, Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Mustafa Eken,
Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Birliği Başkanı Kadir Çönger,
Ziraat Odası Başkanı Hacı
Çetindağ
da
ilimize
kazandırılan yem fabrikası için
birer teşekkür konuşması
yaptılar.
Başkan Hastaoğlu konuşmasında;”Tarım ve hayvancılık şehri olan Sivas’ımıza kurulan SİVTAŞ Yem Fabrikası
hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de ilimizdeki hayvancılığın gelişimine dikkat çekerek, Et ve Süt Kurumu'nun
ardından yem fabrikasının da açıldığını, süt işleme ve bal paketleme tesislerinin de yakın zamanda hizmete
gireceğini söyledi.
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Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ise ilimizde kenevir ekiminin başladığını, tarıma dayalı sanayinin geliştiğini,
SİVTAŞ'ın fabrikası ile hayvancılıkta da önemli bir ivme yakalandığını hatırlatarak, fabrikanın hayata
geçmesinde emeği geçenleri kutladı.

Valimiz Salih Ayhan ise Cumhuriyetimizin 100.Yılında, 100 Üretim ve İstihdam Kapısı parolası ile hayata geçen
yem fabrikasının ilimize hayırlı olmasını diledi. 60'a yakın firmanın girişimde bulunduğunu aktaran Valimiz
Ayhan, kısa sürede bu fabrikaların da hayata geçeceğini söyledi. SİVTAŞ’ı süt işleme tesisinden bal
paketlemeye, jeotermal seracılıktan tohumculuğa kadar bir çok alanda güçlendireceklerini anımsatan Valimiz
Ayhan, Sivas'ın tarım ve hayvancılıkta bölgesinde lider ve ülkeye yön veren bir şehir olmasını hedeflediklerini
dile getirdi.. Valimiz Ayhan, 18 çeşit büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemi, 1000 ton üretim yapmaya uygun
fabrika, 70 milyon sermaye, 30 personel, 18 adet bayi ile SİVTAŞ Yem Fabrikası'nın hayata geçmesinde ilimiz
bürokratlarına teşekkür ederek, hayırlı olmasını diledi.Konuşmaların ardından fabrikanın açılışı dualar eşliğinde
gerçekleştirilerek tesis gezildi.
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İÇ ANADOLU VE ORTA KARADENİZ BÖLGESİ ODA VE BORSA BAŞKANLARIMIZLA İSTİŞARE
TOPLANTISI
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İç Anadolu Bölge İstişare toplantısı Demokrasi ve Özgürlükler
Adası’nda gerçekleştirildi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Sivas Ticaret ve Sanayi Odası
(STSO) Başkanı Mustafa Eken, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, bölge oda ve borsa
başkanları katıldı.
TOBB tarafından yap-işlet-devret modeliyle hizmete sunulan Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nı gezen heyet,
burada açılan restoran, otel ile koruma altına alınan yapılarla ilgili incelemelerde bulundu.
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yapılan toplantılarda üye sorunlarının ele alındığını ve çözüm önerileri
üretildiğini ifade ederek, “Oda ve Borsalarımızla birlikte üyelerimizin sıkıntılarını takip etmeye, dile getirmeye ve
çözüm üretmeye devam edeceğiz” dedi.
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Sivas TSO olarak özellikle pandemi sürecinde
üyelerle sık sık bir araya geldiklerini ifade ederek, “Yaşadığımız salgın süreci üyelerimizi olumsuz etkiledi.
Hizmet sektörü başta olmak üzere bu süreçten etkilenen sektörlerimizi sık sık ziyaret ederek sorun, sıkıntı ve
taleplerini dinledik. Bu verileri her zaman yanımızda olan TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na aktardık.
Üyelerimizin taleplerine hızlı çözümler ürettik. Ayrıca Sivas’ın 6. Bölge Teşvik kapsamına alınması konusunda
verdiğimiz mücadelemizde de Başkanımız bizlere destek verdi, vermeye devam ediyor. Bu konuda emeklerini
esirgemeyen TOBB Başkanımız Rifat Hisarciklioglu’na teşekkür ediyorum. Ayrıca beni 18 Kasım’da İç Anadolu
Sözcüsü seçen ve bölgemizin sorunlarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a aktarma imkanı
veren 63 Oda ve Borsa Başkanımıza da
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Başkan Hastaoğlu ise, üyelerden gelen
taleplerin yer aldığı dosyada yer alan
talepleri aktararak şunları kaydetti;
“Üyelerimizin bu süreçte toparlanabilmeleri
için daha önce talep ettiğimiz düşük faizli
kredi, sicil affının getirilmesi, eğitim sektörü
için özel teşvik verilmesi taleplerimizi
yineliyoruz. Zor günler yaşayan medikal
sektörümüzün
alacaklarının
tahsil
edilebilmesi için gerekli adımların atılmasını
talep ediyoruz.” dedi.
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SİVAS OSB DÜNYAYA AÇILIYOR
Sivas İhracat Vizyonu Sunumu ve İlk Yurt Dışı Ofisi 'Kazakistan Almatı' Tanıtım Toplantısı, Ticaret ve Sanayi
Odası (TSO) Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
Sivas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) İnovasyon Merkezi İhracat Ofisi İhracat Uzmanı Muhammet Coşkun’un
yaptığı sunum ile başlayan toplantıda konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Kazakistan’dan
başlamak üzere 3 bölgeye yurt dışı ofisi kurulacağını söyledi. TSO Başkanı Eken “İç Anadolu Bölgesinde böyle
bir uygulama yok. İlk Sivas’tan başlıyor. Sivas’ta sanayicilerimiz bizim için çok kıymetli. Şimdiye kadar sahip
çıkıyorduk, ama bundan sonra daha fazla sahip çıkacağız. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu bir sanayici
gibi çalışıyor. Biz cesaret bulduk yaptık. Sizin de cesaretli olduğunuzu biliyoruz. Sizlerinde bu projeye sahip
çıkmasını istiyoruz.” dedi.
Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise göreve geldiği günden itibaren ortak akıl ve istişare kavramlarını çok
kullandıklarını belirterek “Biz bu işe girerken risk aldık. Risk almadan bu dünyada, bu ülkede hiçbir şey olmuyor.
Hepimiz bu ülke için risk almamız gerekiyor, irade ortaya koymamız gerekiyor. Bugün risk alarak bir fidan
dikiyoruz, bu fidan el birliğiyle zamanla çınar olacaktır. Sivas’ın ufku açık girişimcilerine güvenerek böyle bir yola
girdik. Sabırlı olursak, gerekli desteği verirsek amacımıza ulaşmış olacağız.” ifadelerini kullandı.
Çok güzel ve hayırlı bir iş için yola çıktıklarını ifade ederek sözlerine başlayan Vali Salih Ayhan ise “Sivas bu
projeyle kabuğunu kıracak. Örnek gösterilecek bir il olacağını çok net söyleyebilirim. Farklı olmak, özgün olmak,
yaratıcı olmak lazım. Sivas 1. OSB’nin artık kabuğunu kırması lazım. Geleneksel üretim ve pazarlama
yöntemlerinden artık sıyrılması lazım. 2018’in Aralık ayında yaptığımız çalıştayda çıkan sonuçları ilmek ilmek
süzdük. Oradan bütün sektörler bazında neler yapılabilir, makul olan, mantıklı olan her alana da girdik tabiri
caizse. Bu proje geldiğinde bunu araştırdık ve bazı illerde lokal kurulduğunu gördük. Biz de bir proje hazırladık
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ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza sunduk. ORAN Kalkınma Ajansımızın bünyesinde yaklaşık 6 milyonluk bir
kaynak aldık. Bir fikir üretildi, o fikir sahiplenildi ve o fikir ete kemiğe büründü. Bizim herhangi bir kurumdan
çıkmış bir kaynak değil.” diye konuştu.
İhracat yapmanın bazen firmalar açısından çekinilen, cesaret edilemeyen bir alan olabildiğini ifade eden Vali
Salih Ayhan, “Bu durumda firmalarımız nitelikli ürünler yetiştirse dahi dış piyasalara açılamıyor. Elbette ihracat
açısından sürekli kendini geliştiren firmalarımız da mevcut. Bizler ülkemizin ihracat vizyonu ışığında,
firmalarımızın beklentileri, ürün çeşitliliğimiz, mevcut ve olası pazarlarımız doğrultusunda şehrimiz için bir
ihracat vizyonu belirlemek için bir adım attık.” dedi.
2021 yılı sonuna kadar 3 ülkede tanıtım ofislerinin açılacağını kaydeden Vali Salih Ayhan, “Daha çok ihracat,
daha çok ihracatçıyla mümkün anlayışıyla, bir stratejik plan belirledik. Stratejik olarak seçtiğimiz 3 ülkede, 2021
yılı sonuna kadar 3 showroom/tanıtım ofisi açacağız. Bu ülkelerden ilki Kazakistan, ikincisi Kenya ve üçüncüsü
Cezayir. Buralardan elde ettiğimiz
tecrübelerle en kısa zamanda Avrupa’ya
açılmak hedefimiz. Showroom/ tanıtım
ofislerinde, Sivas’taki üreticilerimiz
ürettiği güzide ürünlerin en etkili şekilde
tanıtım ve pazarlamasını yapacağız. Her
sene, hem girdiğimiz ülke hem de
açtığımız tanıtım ofis sayısını arttırarak
Sivas’ımızın tüm dünyaya açılmasında
önderlik yapacağız.” ifadelerini kullandı.
Birçok alanda avantajlı konumda
bulunan Sivas’ın kendine güveninin tam
olduğunu ifade eden Vali Salih Ayhan
sözlerini
şöyle
sürdürdü:
“Müteşebbislerimiz, şehrimize yatırım
yapmakta kararlı. İhracata dayalı ve
yüksek katma değerli ürün üretimi yapan firmalarımızın sayısı arttıkça Sivas’ın her yerinde istihdamın da
artacağına, bölge ve ülke ekonomimizin kalkınmasına büyük bir katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Hedef
birlikteliği olmadan bu süreci yönetmemiz zor. Şimdiye kadar yaptığımız tüm çalışmalara Sivas sanayicileri
olarak destek oldunuz, bu projemize de destek olacağınıza inanıyorum.”
Toplantıya, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, Sivas Ticaret Borsası Başkanı
Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mehmet Kul, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile sanayiciler katıldı.
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BAŞKAN HASTAOĞLU "15 TEMMUZ DEMOKRASİ ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ" MESAJI.
TOBB Vergi Komisyonu Başkanı ve Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, 15
Temmuz’un yıl dönümünde yayımladığı mesajında, milletin kararlılığını ve geçmişte vatan müdafaası için
yapılan savaşları hatırlatarak ülkeyi bölmek isteyenlerin başarılı olamadığını ve hiçbir zaman da başarılı
olamayacağını söyledi.
Başkan Hastaoğlu mesajının devamında; “15 Temmuz 2016’da ülkemiz, milletimize ve demokrasimize alçakça
kast eden hain darbe girişimine maruz kalmıştır. Türkiye’nin bağımsızlığını, kalkınmasını, hak ve adaletin sesi
olmasını hazmedemeyen karanlık bir yapı ve onu teşvik eden işbirlikçileri, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi,
Cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi, Türkiye Büyük Millet Meclisimizi, Sayın Cumhurbaşkanımızı, Polisimizi,
stratejik kurumlarımızı hedef alarak, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakâr millete doğrultarak kanlı bir darbe
girişiminde devletimizin yönetimini ele geçirmeye çalışmışladır.
Ancak, milletimiz, darbe girişimini, sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı.
Şehitlerimiz ve gazilerimiz, 15 Temmuz gecesi, cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih
yazdılar. Hiç şüphesiz ki, şehitlerimiz, kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. 15
Temmuz’da, meydanlarda, tıpkı Çanakkale’de, İstiklal Savaşımızda olduğu gibi, tüm fertleriyle tek yürek olmuş
bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur. 15 Temmuz Darbe
girişiminin yaşandığı o karanlık gecede Çanakkale ruhu, Kurtuluş Savaşı ruhu bir kez daha tezahür etmiştir.
Milletimiz, açılan ateşlere, atılan bombalara, yöneltilen tehditlere, gözlerinin önünde şehit edilen
vatandaşlarımıza rağmen meydanı darbecilere bırakmayarak ülkesine ve milli iradeye kararlı bir şekilde sahip
çıkmış ve bu hain darbe teşebbüsü bertaraf etmiştir.
Ülkemizin birliği ve devletimizin bekası için canlarını feda ederek şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimizi bir kez
daha rahmet ve minnetle anıyor, Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Acısını hâlâ yüreğimizde hissettiğimiz
şehitlerimizin ruhları şad olsun. Gazilerimize de minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Milletimizin ve
hemşerilerimin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü anıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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SİVAS İLİNDE TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET AÇILDI...
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market’in 368. Şubesi Sivas ilinde hizmete açıldı. Market açılışına Sivas Valisi
Salih AYHAN, Sivas Belediye Başkanı Hilmi BİLGİN, Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Adem DARIMLA,
Bölge Müdürümüz Levent USLU, Tarım Kredi Marketçilik A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Metehan AYDIN, Sivas
Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, İl Protokolü ve Sivil Toplum Kuruluşları başkanları ile Sivas halkı
katıldı.
Sivas Valisi Salih AYHAN yaptığı konuşmada
“İlimizde bugün ilk şubesinin açılışını
gerçekleştirdiğimiz Türkiye Tarım Kredi
Kooperatif
Market’in
piyasayı
regüle
edeceğine inancım tamdır. Sivas Organize
Sanayi Bölgesinde açılacak olan Lojistik
merkezi ve ilerleyen süreçte merkez ve
ilçelere açılacak olan marketlerde personel
istihdam edilecek olması ve ayrıca Kadın
Kooperatiflerimizin
ürünlerinin
de
bu
marketlerde satılacak olması oldukça
sevindirici gelişmelerdir” dedi.
Dualar eşliğinde açılan marketin Sivas iline hayırlı olması dileklerinde bulunan İl protokolü kurdele kesimi ile
marketin açılışını yaparak ürünler hakkında yetkililerden bilgi aldılar.
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BAŞKAN HASTAOĞLU’NDAN İL EMNİYET MÜDÜRÜ AKÇAY’A ZİYARET
Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim
Merkezi Müdürü iken Sivas’a İl Emniyet Müdürü olarak atanan Burhan Akçay’a hayırlı olsun ziyaretinde
bulundu.
Tanışmanın ardından Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hastaoğlu, “Borsanın çalışmaları hakkında bilgiler vererek,
Emniyetin tüm kademelerinde görev yapmış, bilgi birikimi ve tecrübeleri ile ilimize en üst düzeyde hizmet
sunacağını düşündüğümüz Emniyet Müdürümüze yeni görevinde başarılar diliyorum.” dedi. Bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonrada Sivas emniyetine her alanda gerekli desteği vereceğini, sivil toplum örgütü
duyarlılığı içinde çözüme katkı sağlayacağını belirtti.
İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ise Sivas Ticaret Borsası Yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas’ta görev yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
İl Emniyet Müdürü Akçay, “Sivas tarihi ve stratejik konumu olarak önemli bir şehrimizdir. Sivas, bir çok
medeniyete ev sahipli yapmış, kültürünü, örf ve adetlerini kaybetmemiş güzel bir Anadolu şehri. Sivas
yaşınabilecek çok güzel bir şehir. Bizlerde emniyet teşkilatı olarak sürekli yenilenen ve gelişen görev
anlayışımızla kanunlarla verilen sorumlulukları yerine getirmek için 24 saat aralıksız görevimizin başındayız.
İlimizde var olan huzur ve güven ortamını bundan sonra da devam ettirmek hem asıl amacımız, hem de en
büyük mutluluk kaynağımızdır. Sivas’ta sivil toplum örgütleri, basın ve halkla koordinasyon içinde bulunarak
İlimizin daha da huzurlu bir il olması için gayret göstereceğiz.” dedi.
Ziyarette; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilmi Gül, Muhasip Üye Tahsin Gülbahar, Yönetim Kurulu Üyesi
Haluk Yağcı ve Basın Müşaviri Adem Karakaya da yer aldı
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ZERON BUĞDAYI HASAT PROGRAMI YAPILDI
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
Valisi Ayhan, biçerdövere binerek Zeron Buğdayının hasadını gerçekleştirdi.
Sivas’a özgü Zeron Buğdayının ilk hasadı düzenlenen törenin ardından gerçekleştirildi. Ulaş TİGEM arazisinde
düzenlenen törene Vali Salih Ayhan, Milletvekili Semiha Ekinci, Şarkışla Kaymakamı/Ulaş Kaymakam V. Necati
Aktan, İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, Tarım ve Orman İl Müdürü
Seyit Yıldız, Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, SİVTAŞ Genel
Müdürü Hakan Bozbıyık, ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Ulaş İl Genel Meclis Üyeleri, Tarım
Platformu Üyeleri ile çiftçiler katıldı.
Programın açış konuşmasını gerçekleştiren İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, ‘Üreten Çiftçi Gelişen Sivas’
projesi hakkında katılımcılara bilgi verdi. Daha sonra Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, ORAN
Genel Sekreteri A. Emin Kilci, Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş ve
Milletvekili Semiha Ekinci, ata tohumuna yapılan yatırımın önemine değinerek, ilimiz için özel bir öneme sahip
buğday hasadının hayırlı olması temennisinde bulundular.
İl Özel İdaresince finanse edilen "Yerli Tohumların Üretiminin Artırılması" projesinin ORAN tarafından
desteklendiğini hatırlatarak sözlerine başlayan Vali Salih Ayhan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ulaş TİGEM
arasında imzalanan protokol neticesinde 200 dekar alana ekim yapıldığını vurguladı.
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Çoğaltılması ve yaygınlaştırılması için 250’şer kilo ücretsiz Zeron buğday tohumu dağıtılacağını söyleyen Vali
Salih Ayhan; "Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzce hazırlanıp ORAN Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen
Yerli Tohumların Artırılması Projesi kapsamında, yöreye adapte olmuş yerli hububat çeşidi Zeron cinsi buğdayın
üretiminin artırılmasını hedefliyoruz. Ulaş TİGEM ile imzalanan protokol çerçevesinde 200 dekar alanda Zeron
cinsi buğday ekimi yaptırıldı. Çıkacak olan mahsul Zeron buğdayının, verim açısından diğer çeşitlere göre
dezavantajlı durumu göz önüne alınarak yüzde 100 hibe tohum desteği verilerek Yerli Tohumun Üretiminin
Artırılmasını planlıyoruz. Projeyi İlimiz Merkez ve 16 ilçemizde yürüteceğiz ve üreticilerimizin yetiştireceği
mahsul SİVTAŞ tarafından alınarak un ve bulgur olarak paketlenecek ve tüketiciye sunacağız.” dedi.
Sivas’ta ekilebilir alanların 1 milyon hektar olduğunu ifade eden Vali Ayhan “Bu alanların yüzde 27’sinden
fazlası çok rahat sulanabilir durumdadır. Yüzde 20’de planlanma aşamasında. Yakın zamanda bu coğrafyanın
neredeyse ekilebilir arazisinin yarısı sulanabilir bir alan olacak. Tarımsal alt yapımızı inşallah güçlü tuttuğumuz
zaman ciddi şekilde Sivas’ın tarım şehri olacağına biz inanıyoruz. Tabi bu yetmez devletimiz ciddi destekler
veriyor. Yerelde ki kurumlarımızın güzel bir iş birliği var. Bir de biz çiftçimizin, üreticimizin yanında olduğumuz
zaman, onları motive ettiğimiz zaman güzel neticeler alıyoruz. Geçen sene ilkbaharda Özel İdare ve Tarım
Bakanlığı ortaklaşa 10 milyon lira değerinde tohum dağıtımı gerçekleştirdi. Onun da geri dönüşünü alıyoruz.”
ifadelerini kullandı.
Geçen sene 198 çiftçiye sözleşme imzalandığını ve bu sene hepsinin alımını yapacaklarını ifade eden Vali
Ayhan “Alınan bu buğdaylarla bu sene bulgur yapılacak, un yapılacak ve onu da hem tarım marketlerde hem de
diğer marketlere satışını gerçekleştirecek. Döngü oluşturmuş oluyoruz. Burada yerli tohumu muhafaza etmiş
oluyoruz, bu tohumların genetiğinde çok ciddi bozulmalar oldu sağlık anlamında da tereddütler başladı
maalesef. Yine biz bildiğimiz geçmişte ürettiğimiz, özü bozulmamış tohumun ekimini yaygınlaştıracağız ve bunu
alarak vatandaşın sofrasına ulaştıracağız. Burada 200 dekar alanda yapılan hasadı yine alacağız çiftçilerimize
hibe olarak vereceğiz. Bu bağlamda İlimiz yerel çeşitlerinden olan zeron cinsi buğday tohumunun ekimi ile insan
sağlığını ve çevreyi doğal olarak korumuş olacağız. Ayrıca aroması ve tadı ile yerel bir çeşidin kaybolmasını da
engelleyeceğiz.” diye konuştu.
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VALİ YARDIMCILARINDAN BORSA ZİYARETİ
Sivas Vali Yardımcıları Abdullah Seçkin Koçak ve Yunus Emre Temel, Sivas Ticaret Borsası Başkanı
Abdulkadir Hastaoğlu’nu ziyaret ederek, Borsa’nın çalışmaları hakkında bilgiler aldılar.
Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir
Hastaoğlu; “Sayın Vali Yardımcılarımız göreve başladıkları ilk günden itibaren bizlerle son derece uyum
içerisinde ve istişare ederek çalışmalarını sürdürmekteler. İlimizin tarım ve hayvancılığının gelişmesi noktasında
büyük destek ve katkılarının olduğunu belirtmek istiyorum. Vali Yardımcılarımızın bu ziyaretleri bizleri son
derece mutlu etmiştir. Nezaket ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum.
” dedi.
Vali Yardımcıları Abdullah Seçkin Koçak ve Yunus Emre Temel ise; Fırsat buldukça kurumları ziyaret ederek
istişarede bulunduklarını belirterek, Sivas Ticaret Borsasının çok değerli Başkanı ve Yönetiminin yaptığı
çalışmaları yakinen takip ediyoruz. Ticaret Borsamızla şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de
Sivas’ın kalkınmış iller seviyesine çıkabilmesi için istişare içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz, dediler.
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AGROSİVAS 2021 SİVAS TARIM-GIDA VE HAYVANCILIK FUARI AÇILDI
7. Sivas Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı (AGROSİVAS 2021) Vali Vekili Yeliz Yıldızhan, Tarım Reformu
Genel Müdürü Kerim Üstün ve Genel Müdür Yardımcısı İhsan Arslan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas
Milletvekili Semiha Ekinci, Tarım Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu,
Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ve il protokolünün katılımı ile açıldı. 4 Eylül Stadyumu yanındaki
fuara ülke genelinden 145 firma katıldı.
Sivas Valiliği himayelerinde
düzenlenen ve 5 gün açık
kalacak olan fuarda tarım
aletleri, yöresel ve hayvansal
ürünler yer aldı. Programda; İl
Tarım ve Orman Müdürü Seyit
Yıldız, TSO Başkanı Mustafa
Eken, Belediye Başkanı Hilmi
Bilgin, Tarım Reformu Genel
Müdürü Kerim Üstün, Sivas
Milletvekili Semiha Ekinci birer
konuşma yaparak Sivas’ın tarım
ve
hayvancılık
alanındaki
önemine vurgu yaptı.
Vali VekiliYeliz Yıldızhan ise Agrosivas 2021 Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı’nın hayırlı olmasını dileyerek,
“Küresel ölçekte tarım, hayvancılık ve gıda sektörünün giderek öneminin arttığı bir yüzyılda yaşadığımız salgın
sürecinde, tarım ve tarıma dayalı sektörlerin gelecekteki en önemli ve yükselen değerlerimiz olacağını
göstermiştir. Sivas, potansiyellerinin farkında, tüm kurumları ve sivil toplum örgütleri ile hedef birlikteliğini
sağlamış ve ortak akıl ile yönetilen bir şehirdir” dedi.
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Sivas’ın 1 Milyon hektarın üzerinde toplam tarım arazisine sahip olduğunu anımsatan Vali Vekili Yıldızhan,
“Bizler bu potansiyelin en üst düzeyde kullanılması için ‘Üreten Çiftçi Gelişen Sivas’ vizyonumuzla Sayın Valimiz
öncülüğünde birçok önemli projeyi hayata geçirdik. Bunun en güzel örneği SİVTAŞ şirketimiz. Hamdolsun
fabrikamız üretime başladı, çalışmalarımız çok güzel gidiyor. İnşallah en kısa zamanda da süt işleme tesisimizi
hizmete sokacağız” diye konuştu.

İl genelinde hayata geçen projeleri de hatırlatan Vali Vekili Yıldızhan “Sayın Valimiz Salih Ayhan’ın riyasetinde
Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projemiz, Kadın Kooperatifleri Projemiz, Tozanlı Vadisi Organik
Arı Yetiştiriciliği Projemiz, Şarkışla Organize Hayvancılık Bölgesi Projemiz, Canlı Hayvan ve Ot Borsası
Projemiz ve açılışını yaparak hizmete soktuğumuz Kangal Köpeği Üretim ve Eğitim Merkezi gibi tarım alanında
birçok projeyi yürütüyoruz. Sivas Valiliğimiz ve İl Özel İdaremiz olarak yürüttüğümüz vizyon projelerle devamlı
çiftçilerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
İlimizde 7. kez düzenlenen fuarda emeği
geçenleri tebrik eden Yıldızhan, “Tarım,
Hayvancılık ve Gıda Fuarından tarım
sektöründe faaliyet gösteren imalatçılarımızın,
sektöre ait kurumlarımızın, çiftçilerimizin ve
tüm paydaşların bu organizasyondan
maksimum derecede fayda sağlayacaklarına
inanıyorum. Hepinize katılımınızdan dolayı
teşekkür ediyorum. Fuarımız hayırlı, uğurlu ve
bereketli olsun” ifadelerini kullandı.
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VALİ YARDIMCILARINDAN BAŞKAN HASTAOĞLU’NA VEDA ZİYARETİ
2021 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi’nin Resmi Gazete’de yayınlanması ile Şanlıurfa Vali
Yardımcısı olarak atanan Sivas Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan ile Erzincan Vali Yardımcısı olarak atanan Sivas
Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel veda ziyaretleri kapsamında Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir
Hastaoğlu’nu makamında ziyaret etti.
Vali Yardımcıları Yıldızhan ve Temel; Sivas’ta bulundukları süre içerisinde Sivas Ticaret Borsası Yöneticileri ile
birlikte uyumlu ve koordineli bir çalışma dönemi
geçirdiklerini ve güzel dostluklar kurduklarını
belirterek, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bu
şehirde görev yapmış olmaktan mutlu olduğunu
söylediler. Borsa yöneticileri ile dostluklarının bundan
sonra da devam edeceğini vurgulayan Vali
Yardımcıları Yıldızhan ve Temel, Sivas’ı ve Sivaslıları
unutmayacaklarını dile getirdiler.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan
Abdulkadir Hastaoğlu, Vali Yardımcıları Yeliz
Yıldızhan ve Yunus Emre Temel ile uyumlu bir şekilde
çalıştıklarını vurgulayarak, “Sayın Vali Yardımcılarımız ile görev yaptıkları süre içerisinde ortak çalışmalar
içerisinde yer aldık. Vali Yardımcılarımız gerçekten işini seven ve benimseyerek daha da güzel yapmaya gayret
gösteren bürokratlarımızdır. Sivas’tan ayrılacak olmalarından dolayı da üzgünüz. Sayın Vali Yardımcılarımıza
yeni görev yerlerinde başarılar diliyoruz” diye konuştu.
Ziyarete, Sivas Ticaret Borsası Yönetim Başkan Vekili Hilmi Gül ve Genel Sekreter Sema Görcün’de iştirak etti.
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SİVAS EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE ARAÇ DESTEĞİ
Sivas Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğüne 4 yeni araç desteğinde bulundu. Sivas Belediye Başkanı Hilmi
Bilginin katılımıyla gerçekleştirilen araç teslim töreninde yeni araçlar emniyet mensuplarına teslim edildi.
Daha yaşanabilir ve daha huzurlu bir şehir için çalışmalarına devam eden Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin
ilimizde hizmet veren tüm kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve derneklerle ortak akıl ve
istişareyle çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda şehrin güvenlik ve asayişini sağlamak üzere İl Emniyet
Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu 4 yeni hizmet aracını Emniyet Müdürlüğüne teslim etti.
İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen araç teslim törenine Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi
Bilgin, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Başsavcı
Hasan Uğurlu, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, SESOB Başkanı Beşir Köksal ve emniyet
mensupları katıldı.
Devlet millet iş birliğinin en güzel örneklerinden birini göstermek için bir arada olduklarını ifade eden İl Emniyet
Müdürü Burhan Akçay, “Kurumlar arası iletişim ve entegrasyonunun önemi, yerel yönetimlerle olan
birlikteliğimiz ve ortak çalışma arzusuyla milletimize hizmet etmenin gurunu yaşarken Belediye Başkanımız
Hilmi Bilgin’in desteğiyle emniyet araç filomuzu genişletiyor ve yeniliyoruz. Bu anlamda kendisine çok teşekkür
ediyorum. Alınan yeni araçların teşkilatımızın hizmet kalitesine olumlu katkısı olacaktır. Ben emniyet
teşkilatımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.
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Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise “Biz Sivas Belediyesi olarak öncelikle şehrimize hizmet etmek şehrimizin alt
yapısını daha iyi hale getirmek daha yaşanabilir bir şehirde yaşama imkânı sunma aşamasında tüm ekibimizle
birlikte gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Bir şehre tek bir kurumun hizmet etmesi imkânsız, eğer bu şehirde
güzellikler varsa tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte aynı hedefe ortak akıl ve istişareyi şiar edinerek ve
temelinde bu asil millete hizmet etme duygusu taşıyarak fedakârca hizmet etmeliyiz. Şehrimizdeki tüm
güzelliklerde olduğu gibi tüm sıkıntılarında da aslında hepimize ait olan ve hepimizin çözmesi gereken konular
olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla
birlikte biraz önceki söylediğim anlayışa uygun olarak şehrimize hizmet etmenin gayretini gösteriyoruz. Bir
önceki Emniyet Müdürümüz Kenan Aydoğan’ı da anmadan geçmek istemiyorum. Polis evimizde emniyet
teşkilatımızla bir araya geldiğimizde ortak akıl ve istişarede bulunduğumuz da böyle bir talep gerçekleşti bu
konuda bizde ne yapabiliriz diye düşündük bu ihtiyacın karşılanması noktasında bizim de taşın altına elimizi
koymamız gerektiği inancıyla Emniyet Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu araçları alarak emniyet
mensuplarımıza armağan ettik. Emniyet teşkilatımızda görev yapan her bir birey bazen kendi ailelerine
ayıracakları zamanı feragat ederek fedakârca çalışmalarına devam ediyorlar. İlk etapta dört tane standartlarını
emniyet teşkilatımızın belirlediği araçlarımızı temin ederek emniyet teşkilatımıza hibe ediyoruz. İnşallah söz
verdiğimiz sayıda aracımızı emniyet teşkilatımıza kazandıracağız böylelikle bu ihtiyaç da ortadan kalkmış
olacak. Ben bugün teslimini gerçekleştirdiğimiz araçlarımızın emniyet teşkilatımıza ve şehrimize hayırlı uğurlu
olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Vali Salih Ayhan da “Emniyet teşkilatımızın görevi asli kamu hizmetidir ve verilen emeğin maddi karşılığı yoktur.
Bu anlamda önemli bir görevi üstelenerek şehrimizin asayiş güvenlik ve huzurunu sağlayan siz değerli emniyet
teşkilatı mensuplarımıza teşekkür etmek istiyorum. Tabi her şeyi merkezi hükümetten beklemek doğru değil bu
anlamda güç birliği yaparak gerekli kurumlar arası iş birliğiyle emniyet teşkilatımızın ihtiyaç duyduğu araçları
bünyesine katacağız. Bu anlamda toplamda belediyemiz 10 tane bizde 10 tane araç olmak üzere 20 yeni aracı
emniyet teşkilatımızın filosuna katacağız. Topluma hizmet yolunda alınan araçların hazırlı uğurlu olmasını
dilerken desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e teşekkür ediyorum.” dedi.
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BORSA MECLİS ÜYELERİ GÜRÜN’DE İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLEDİ
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Meclis Başkanı İhsan Aksoy ve Meclis Üyeleri, Gürün
ilçesinde bulunan borsa üyeleri ile Gökpınar Sosyal Tesislerinde düzenlenen istişare toplantısında bir araya
geldi.
Sivas Ticaret Borsası Meclis Üyeleri ilk olarak Ağustos ayı Olağan Yönetim Kurulu ve Meclis Toplantısını Gürün
Ziraat Odası Başkanlığı ev sahipliğinde Ziraat Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirdi.
Borsa Meclis Üyeleri daha sonra Gökpınar Sosyal Tesislerinde, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Ziraat
Odası Başkanı Hüseyin
Aktepe ve Borsa üyelerinin
katılımları ile düzenlenen
istişare toplantısında fikir
alışverişinde bulundu.
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. İlk fırsatta da ilk ziyaretimizi Gürün ilçemize gerçekleştirdik. Ayrıca güründeki
üyelerimizi temsilen Ali Rıza kardeşimiz sizler adına meclisimizde bulunmaktadır. Her konuda bizleri
bilgilendirse de bugün burada düzenlediğimiz istişare toplantısında sizlerle bir araya gelmekten çok mutluyuz.
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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. İyi
ki varsınız. Sizler varsanız bizlerde varız. Siz yoksanız bizde yokuz. Buralar hepimizin. Hepimiz birbirimize
destek olacağız.” dedi.
Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi ise,” Sayın Başkanımıza ve Meclis Üyelerine Gürün’ümüze yapmış
oldukları ziyaretten dolayı ilçem adına teşekkür ediyorum. Pandemiden sonraki ilk meclis toplantısını Gürün’de
Ziraat Odası’nda yaptılar. Bizi de buraya davet ederek sizlerle aynı masanın etrafında buluşturdukları için
şükranlarımı sunuyorum. Sivas Ticaret Borsası’nın Sivas’ımıza yapmış oldukları hizmetlerden ve bundan
sonraki yapacakları hizmetlerden dolayı Sayın Başkanımıza ve Meclis Üyelerine ayrı ayrı şükranlarımı
sunuyorum. Bir ili başta mülki amir olarak Vali temsil eder. Vali Beyden sonra ile değer katan ve temsil eden il
müdürü ve STK başkanlarıdır. İl Vali beyin başkanlığında her türlü İl Müdürlerimizin ve STK’larımızın ortaya
koymuş oldukları irade ile İlin çehresi değişir, ilin ekonomisi büyür. Sivas Ticaret Borsası da bu konuda ilimize
en çok değer katan ve en çok hizmet eden STK larımızdan biridir. Borsamız Başkanına ve Meclis Üyelerine
bundan sonraki yapacakları çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.” ifadelerini kullandı.
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MERKEZ CAMİİ VE KÜLLİYESİNDE İNCELEMELERDE BULUNULDU
Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı ve
Merkez Camii Dernek Başkanı Beşir Köksal, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Merkez
Camii ve Külliyesi Dernek Yöneticilerinden oluşan heyet Merkez Camii ve Külliyesinde incelemelerde bulundu.
Sivas merkezde yapımı devam eden Merkez Camii ve Külliyesinde incelemelerde bulunan Vali Salih Ayhan ve
Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Dernek Yönetimi çalışmaları yerinde gördükten sonra dualarla demir bağladı.
Sivas Merkez Camii Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yapımına başlanan ve kısa sürede
önemli yol katedilen camide incelemelerde bulunan Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, caminin
dernek başkanı da olan Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal’dan
çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Merkez Camii ve Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Beşir Köksal, yapımı devam eden Sivas
Merkez Cami ve Külliyesi inşaatının toplam 6300 m2 alana yapıldığını, 3 blok halinde 2 bodrum kat ve cami
katından oluştuğunu söyledi. İnşaat çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Köksal, “Hayır sahiplerimizin
destekleriyle yapımına devam eden cami inşaatımızda bu güne kadar 11 bin 855 metre küp beton, 1330 ton
demir kullanılmıştır. 31.08.2021 tarihi itibariyle camii derneğimize yapılan toplam bağış 9 milyon 743 bin 895
TL’dir. Bu güne kadar caminin inşaatına yapılan harcama ise 10 milyon 617 bin 547 TL’dir. Dernek olarak
camimizin inşaatını üstlenen Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı KOMAŞ şirketine 1 milyon 228 bin 320 TL
borcumuz bulunmaktadır. Başta Sayın İsmet Yılmaz Bakanımız olmak üzere milletvekillerimize, Valimiz Sayın
Salih Ayhan’a, Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Bilgin’e, inşaatımızın yapımını üstlenen KOMAŞ şirketi
yöneticilerine ve emeği geçen hayır sahiplerine teşekkür ediyoruz” dedi.
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Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise yapılan hayırlı işlere maddi ve manevi olarak destek verdiklerini söyledi.
Bu eserin ortaya çıkmasına da katkı sağladıklarını belirten Başkan Bilgin, hayırseverlerin desteği ile 29 Mayıs
2023 tarihinde açılışı yapmayı arzu ettiklerini belirtti.
Başkan Bilgin; otoparkıyla, işyerleriyle, kitap kafelerle, camisiyle güzel bir eser ortaya çıkacağına vurgu yaptı.
Vali Salih Ayhan ise, şehrin değerli insanları ile doğru ve inandıkları yolda çalışmaya devam ettiklerini
hatırlatarak, “Hayır sahiplerimizin desteği ve derneğimizin öncülüğünde güzel bir eser ortaya çıkıyor. Valilik
olarak da kamu kurumları olarak da Sivas’a yapılan yatırımlara destek oluyoruz. Allah; inşallah 2023 yılında hep
birlikte namaz kılmayı nasip eder. Dernek Başkanı ve yönetimine bir kez daha teşekkür ediyor, hayır
sahiplerinin desteklerinin devam etmesini ümit ediyorum” dedi.
İl Müftüsü Yusuf Akkuş tarafından yapılan duanın ardından Vali Salih Ayhan ve beraberindekiler inşaatı devam
eden camide işçilerle birlikte demir bağlayarak projenin kazasız bir şekilde tamamlanmasını temenni etti.
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BAŞKAN HASTAOĞLU’NDAN 4 EYLÜL SİVAS KONGRESİ KUTLAMA MESAJI
TOBB Vergi Komisyonu Başkanı ve Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, 4
Eylül Sivas Kongresi’nin 102. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin Sivas’ta atıldığını belirten Başkan Hastaoğlu; “Ulusumuzun geleceğinin
şekillendiği Sivas Kongresi, esarete karşı verilen özgürlük mücadelemizin en önemli halkalarından biridir.
Milletimizin önünde yepyeni ufuklar açan ulusal mücadelenin stratejisinin çizildiği Sivas Kongresi, ulusumuzun
özgürlük yürüyüşünün mihenk taşlarından biridir. Savaş ortamında, güç şartlar altında her türlü tehlikeyi göze
alarak, büyük fedakârlıklar sonucu toplanabilen kongrede alınan kararlar adeta ‘özgürlük bildirgesi’
niteliğindedir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Sivas Kongresi’nin önemini, “Burada bir milletin kurtuluşunu
hazırlayan kararlar verildi” sözüyle ortaya koymuştur. Sivas Kongresi’nde alınan kararlar, ulusal egemenliğe
dayanan Türkiye Cumhuriyeti’nin habercisi olmuştur.
Sivas Kongresi’ndeki coşku ve kararlılığın sonsuza dek süreceğine olan inancımla; başta Büyük Önder Mustafa
Kemal Atatürk ve yakın silah arkadaşları olmak üzere tüm katılımcıları rahmet ve minnetle anıyor, ulusumuzun
özgürlük ve demokrasi mücadelesinin adeta miladı olan onur ve gurur vesikalarımızdan biri olan Sivas
Kongresi’nin 102. yıldönümünü kutluyorum.” dedi.
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AHİLİK HAFTASI SİVASTA KUTLANDI
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Ahilik Kutlama Komitesi Üyeleri ve Oda Başkanlarından
oluşan heyet, Ahilik Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtına çelenk sundu. Heyet daha sonra, 13-19 Eylül
#AhilikHaftası nedeniyle Ahilik Kutlama Komitesi ilk olarak Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i ziyaret etti.
Ahilik Kutlama Komitesi ziyaretinde konuşan Başkan Bilgin, Ahilik Haftasını kutlayarak, "Bir şehrin temelini
esnaf oluşturur. Esnafının güçlü olduğu, esnafıyla toplumun kaynaşmasını sağlayan şehirler huzurlu oluyor."
ifadelerini kullandı.
Esnaf teşkilatlarıyla şehre değer katacak, kenti ileriye götürecek, esnafın da kendini huzurlu ve mutlu
hissedeceği bir şehir oluşturmak istediklerini vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:
"Son iki yılda mücadele ettiğimiz Kovid-19 salgını da gösteriyor ki bu noktada özellikle küçük esnafın güçlü
olması, sahada desteklenmesi oldukça önemli. İnşallah bundan sonra da bu zor günleri geride bıraktığımız şu
günlerde dün olduğu gibi bugün de yarın da hep birlikte esnafımızın yanında olmaya esnaf teşkilatlarımızla
birlikte esnaflarımıza maddi ve manevi destek olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz inanıyoruz ki şehrin orta
direği feraset sahibi esnafı ne kadar güçlü olursa ne kadar huzurlu olursa şehir o kadar güçlü ve huzurlu olur.
Tüm teşkilatımızın Ahilik Haftası'nı tebrik ediyorum." dedi.
Ziyaret kapsamında Bilgin, yılın kalfası seçilen Muhammet Soyuyüce'ye, SESOB Başkanı Beşir Köksal ise yılın
çırağı Mehmet Yazgan'a cübbelerini giydirdi.
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Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal başkanlığında oluşturulan Ahilik Kutlama Komitesi,
Belediye Başkanı Hilmi Bilginin ziyaret ettikten sonra Vali Salih Ayhan’la bir araya geldi.
Ahilik Teşkilatının milli ve manevi değerleri muhafaza etmeye ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğini
belirten Vali Salih Ayhan, “Osmanlı ve Selçuklunun esnaflık kültürünün özünde birlik, beraberliği sağlamada
ekonomik hayatı yönlendirmede Ahiliğin özel bir yeri vardır. Her şey para kazanma değil, birliktelikte önemlidir.
Bundan dolayı da oda başkanlarına ve komite üyelerine, ekibine teşekkür ediyorum. Bu süreçte esnaflarımız
zor bir süreç yaşadı. Salgın en çok küçük esnafımızı, hizmet sektörünü hırpaladı. Ama devletimiz bu süreçte
elinden gelen gayreti ve desteği sağladı. Elimizden geldiğince bu süreçte esnafımızı sert denetimlerle
bunaltmamaya çalıştık. Bu konuda esnaflar bizi üzmediler. Bu süreçte belki Türkiye’de bu konuda en insaflı
illerin başında geliyoruz. Esnaf ve Sanatkarlarımızın Ahilik Haftasını kutluyorum” dedi.
Vali Salih Ayhan “Yılın Ahisi seçilen 33 yıllık terzi Ahmedi Mahmut Yedikardeş’in kaftanını giydirdikten sonra
plaket takdim etti. Ziyarette komite üyelerinin yanı sıra Divriği Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ömer
Gürel’de yer aldı
Heyette Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mesut Dursun, Ticaret Borsası Başkanı
Abdulkadir Hastaoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Yüksel Aksoy ve Ticaret İl Müdürü Selim Baş da
yer aldı.
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YAĞLIK AYÇİÇEĞİ HASAT PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu
ve ilgili kurum müdürlerinin katılımı ile Sivas Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Biotek firmasının ev sahipliğini
yaptığı 'Yağlık Ayçiçeği Hasat Programı' gerçekleştirildi.
800 birim hektarlık toplam tarım arazisi, 130 bin hektarlık sulanabilir tarım arazisiyle Sivas’ın tarımsal potansiyeli
yüksek bir il olduğunu söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, “Toplam tarımsal hasılamız 7,5 Milyar
TL’ye ulaşmıştır. İl genelinde 2021 yılında 80 bin dekar alanda Ayçiçek üretiminin yapılmaktadır. Sulanabilir
tarım arazisinin artmasıyla ürün çeşitliliği artmakta ve katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesi mümkün hale
gelmiştir.” dedi.
Son yıllarda Sivas genelinde ekilebilir arazi ve ürün çeşitliliğinin arttığını belirten TBMM Millî Savunma
Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz ise büyük emeklerle elde edilen mahsulün bereketli olmasını diledi. Yapılan
baraj ve göletlerle sulanabilir arazinin üç katına çıktığını kaydeden Yılmaz; “Çiftçimiz daha çok kazansın
istiyoruz. Sulu ve susuz tarım arasında yaklaşık 3 kat fark var. İl genelinde hizmete giren ve yapım aşamasında
olan sulama baraj ve göletlerimizle daha verimli ürünler elde edeceğiz. Ülkemizin hangi tarımsal ürünlere
ihtiyacı varsa sözleşmeli tarım modeliyle karşılayacağız. Sivas’ın da, Türkiye’nin de geleceği daha güzel
olacaktır.” ifadelerine yer verdi.
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Katma değeri yüksek bir ürün olan ayçiçeğinin, ilimizin tarımdaki başarısına her geçen gün yeni bir ivme
kattığını ifade eden Valimiz Salih Ayhan, "Bereketli topraklarımızda, ayçiçek üretiminde de söz sahibi olmak için
üreticilerimizle birlikte gayretimiz sürüyor. Çiftçimizin yanında olmak dertleriyle dertlenmek için sürekli
arazideyiz. Sivas’ta artık birim alanda daha yüksek verim elde ediliyor. Birçok yerde de aynı sezonda farklı
ürünler alınmaya başladı. Bu Sivas’ın potansiyelinin
gücünün göstergesidir. İlimizin her bölgesinde o yörenin
iklimine ve dokusuna uygun ürünler üretilmeye başladı.”
dedi.
Sözleşmeli üreticilikle tarımda artık yeni bir paradigma
geliştirildiğine dikkat çeken Vali Ayhan, “Çiftçimiz ekecek,
hasat ettiği zaman pazar problemi yaşamadan tüketiciye
ulaştıracak. Bu tür nitelikli firmalar, kooperatifler,
kurduğumuz örgütlü yapılar bunun en güzel yansımaları.
Yağlık ayçiçeğinde 25 çiftçimiz bu firmamızla işbirliğine
girerek sözleşmeli üreticilik yapmışlar. Hayırlı ve bereketli
olsun.” şeklinde konuştu.
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SİLAJLIK MISIR TARLA GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
Sivas'ta ürün çeşitliliğinin artırılması ve kaba yem açığının giderilmesi amacıyla, 'Silajlık Mısır Tarla Günü'
etkinliği gerçekleştirildi.
İlimizde tarımsal ürün çeşitliliğini artırmak için 12 bin dekar alanda başlatılan çalışmalar kapsamında, 'Silajlık
Mısır Tarla Günü' etkinliği gerçekleştirildi. Vali Salih Ayhan, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Sivas Ticaret
Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, TTKK Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ve diğer davetliler silajlık mısır
hasadı yaptı.
Tarım Programı yaparken sağanak yağışın başlamasının da güzel bir tevâfuk olduğunu söyleyen Sivas
Milletvekili, TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı; İsmet Yılmaz, “Çiftçimizi bilgiyle, toprağımızı da suyla
kavuşturunca işte böyle yüz güldüren sonuçlar alıyoruz. İlimiz birçok tarımsal ürün üretiminde ilk 10’da yer
alıyor. Sivas bir tarım kenti, Türkiye’de bir tarım ülkesi. Avrupa’da tarımsal milli hasılada birinci ülkeyiz.” dedi.
İlimizde kaba yem ihtiyacının giderilmesiyle tarım ve hayvancılığın gelişiminin daha da artacağını dile getiren
Vali Salih Ayhan; “Silajlık mısır, coğrafyamıza en uygun ve en verimli bitkilerinden birisi. Üreticilerimize hayırlı
ve bereketli hasatlar diliyorum" dedi.
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‘Türkiye’de En Fazla Desteği Veren İl Sivas’
Bu yılın başından itibaren miktar bakımından Türkiye’de en fazla desteği veren ilin Sivas olduğunu belirten Vali
Ayhan, 10 Milyon TL değerinde 50 tıra yakın tohum desteği yaptık. Buna ilaveten inşallah önümüzdeki günlerde
2 milyon liralık daha tohum desteği sağlayacağız.
Çiftçimizin yanında olmak bizim vazifemiz. Sivas’da,
tarımsal potansiyel çok yüksek. Her alanda tematik
olarak çalışıyoruz. ‘Üreten Çiftçi, Gelişen Sivas’
sloganı ile önemli bir çatımız var. Bütün projeleri bu
çatı altına toparlayarak çok harika çalışmalar
yapıyoruz. Biz çiftçiye ve toprağa dostuz. Bu
topraklardan ekmeğimizi kazandık, bu vefayı da
ödememiz lazım. Sivas’ımız tarımda çok iyi
noktalara gelecek. Ekilebilir alan bakımından,
ürettiği katma değerler bakımından olsun çok iyi
noktadayız. Kaba yem açığının giderilmesi de şuan
çiftçilerimizin en çok arzu ettiği projelerden bir
tanesi.” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından, traktörlerin direksiyonuna geçen Vali Salih Ayhan, Sivas Milletvekili İsmet
Yılmaz ve İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, çiftçilerimizle birlikte ilk hasadı gerçekleştirdi. Ardından biçilen
yem bitkisi paketlenerek kullanılmaya hazır hale getirildi.
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TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFİ LOJİSTİK DEPOSU TÖRENLE AÇILDI
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Lojistik Deposu, Sivas Organize Sanayi Bölgesinde hizmete açıldı. Açılış
programına Vali Salih Ayhan, Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Semiha Ekinci, TÜRKİYE Tarım Kredi Kooperatifleri
Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Tarım İl Müdürü Seyit Yıldız, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir
Hastaoğlu, TKDK İl Koordinatörü Muhammed Ali Genç, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ile davetliler katıldı.
Sivas ve ilçelerine lojistik hizmet verecek tesisin, bölge için çok değerli olduğunu kaydeden Vali Salih Ayhan;
“Geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığımız Tarım Kredi Kooperatif Market, kaliteyi uygun fiyatla vatandaşlarımızın
ayağına getirerek piyasada önemli bir denge olacaktır. Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas Bölge Birliği ile iş birliği
içerisinde yöre çiftçisi başta olmak üzere tüm halkımıza daha iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda
Genel Müdürümüz Fahrettin Poyraz ve Bölge Müdürümüz Levent Uslu’ya bu iş birliğine destek verdikleri için
teşekkür ediyorum” dedi.
Sivas Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz ise “Gıda enflasyonunu asgari
düzeye indirmek için Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından açılan marketler öncü konumda bulunmaktadır.
Üreticiden alınan malı doğrudan tüketici ile buluşturan, açılışı yapılan bu lojistik depo ile hizmet verecek
Kooperatif Marketlere bol bereketli kazançlar diliyorum.” diye konuştu.
Açılış programında konuşan Sivas Milletvekili Semiha Ekinci Sivas’tan çevresine bol ürün ve bereket
yayılacağını ifade ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.
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Tarım Kredi Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, açılışı yapılan lojistik merkezinin hayırlı olması temennisinde
bulunarak şöyle konuştu; “Güvenli, ekonomik gıdaya ulaşmanın stratejik hale geldiği bu dönemde, lojistik
depolar ve Tarım Kredi Marketler oldukça önem arz etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları
doğrultusunda marketlerimizin açılışları aralıksız devam etmektedir. 41 ilde 480 şube ile hizmet veriyoruz. Şube
sayımız arttıkça doğan ihtiyaca yönelik lojistik merkezleri de tesis etmekteyiz. Bu anlamda şirketimizin 11 ilde
12 merkezi vardı. Sivas Lojistik Merkezi ile bu sayıyı 12 ilde 13 merkeze yükseltmiş olduk.” dedi.
Sivas Organize Sanayi Bölgesinde yer alan ve 2 adet soğuk deposuna sahip 5 bin metrekare kapalı, toplamda
7 bin metrekare üzerine inşa edilen Lojistik Merkezi; Sivas, Tokat, Erzincan, Yozgat, Nevşehir, Kayseri ve
Malatya illerine yönelik hizmet verecek.
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SALTAŞ ANKASTRE DÜNYASI AÇILDI
MÜSİAD Sivas Şube Başkanı ve Salim Hırdavat Yönetim Kurulu Başkanı Salim Eminoğlu ve Safir Dizayn sahibi
Semih Yıldız ortaklığıyla hizmete başlayan SALTAŞ Ankastre Dünyası’nın açılışı törenle gerçekleşti.
Açılış törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Ticaret Borsası Başkanı
Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Sivas Esnaf ve Sanatkarları
Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Semiha Ekinci, İl protokolü, İş
insanları, esnaflar ve Sivaslı vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Açılış töreninde ilk olarak bir konuşma yapan MÜSİAD Sivas Başkanı Salim Eminoğlu, yaşanan tüm zorluklara
rağmen, Şehrin gelişimi noktasında, birlikten güç doğar diyerek “Saltaş Ankastre Dünyası’nı hizmete açtıklarını
ifade etti.
Törende bir konuşma yapan Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, Şehirde pandemiden sonra bir hareketlilik
başladığı ve birlik beraberlik içerisinde daha iyi noktalara geleceğini ifade etti.
AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise işletmenin Sivas’a hayırlı
uğurlu olmasını dilediler.
AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ise, Sivas’ta İşletmelerin Sayısının Artma Temennisinde Bulunarak
İşletmenin Hayırlı Olması Temennisinde bulundu.
İşyeri edilen dualar ve kurdele kesim töreninin ardından hizmete açıldı.
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SİZİN ORALARIN NESİ MEŞHUR SİVAS’TA
Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen “Sizin Oraların
Nesi Meşhur?” programının bu haftaki konuğu Sivas oldu. Yerel ürünlerinin tanıtıldığı, coğrafi işaret konusunda
farkındalık yaratan programda Sivas’ın yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri konuşuldu.
Moderatörlüğünü Gürsel Cingöz’ün yaptığı programa, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu,
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Orta
Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Sivas Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Yunus Emre Şeker konuk olarak
katıldı.
Sivas Pastırması, Kangal Köpeği Coğrafi İşaret Yolunda
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas’ın 14 coğrafi işaretli ürünü olduğunu, 22 ürünün de
tescil aşamasında olduğunu söyledi. Başkan Hastaoğlu, lezzetini bölge hayvanının etinden, kaya tuzundan,
havasından ve çemeninden alan Sivas Pastırması için Türk Patent ve Marka Kurumu’na tescil başvurusunda
bulunduklarını, tescil edilmesinin ardından tanıtımı için çalışacaklarını kaydetti. Dünyaca ünlü çok özel bir ırk
olan Kangal Köpeği’nin coğrafi işaret başvurusunun daha önce başka bir kurum tarafından yapıldığını ancak
takibi yapılmadığı için henüz coğrafi işaret tescili alamadığını kaydeden Hastaoğlu, “Borsa olarak bu işi takip
ediyoruz. Kangal Köpeği’ne coğrafi işaret tescilini alacağız” dedi.
Sivas Yörex’te Olacak
Sivas’ın coğrafi işaret için başvuru sayısının son yıllarda arttığını kaydeden Hastaoğlu, coğrafi işarette
farkındalığı artıran Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’i hayata geçiren Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır’a
teşekkür etti. Hastaoğlu, 20-24 Ekim’de YÖREX için Antalya’da olacaklarını söylerken, “Bıçakçı ustalarımız,
gümüş ustalarımız, pastırma, sucuğumuz YÖREX’te olacak. 4 gün boyunca da YÖREX’te ziyaretçilere Sivas
köftesi ikram edeceğiz. Sivas lezzetlerini ve ürünlerini özleyenleri YÖREX’e bekliyoruz” diye konuştu.

Sayfa | 85

Coğrafi İşaretli Ürünler -E Ticarette
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Sivas’ın yöresel ve coğrafi işaretli ürünleriyle ilgili bilgi
verirken, TSO olarak coğrafi işaret başvurusu yapmak isteyenlere bilgilendirme ve destek sağladıklarını söyledi.
Coğrafi işaretli ürünleri -e ticaret yoluyla tüketiciye ulaştırmak için altyapı çalışmaları yaptıklarını kaydeden
Eken, “Pastırma, katmer, köfte, sucuk gibi birçok ürünümüzü Türkiye’nin hatta dünyanın her yerine
ulaştırabiliyoruz” dedi. Sivas’tan kalabalık bir heyetle YÖREX’te olacağını kaydeden Eken, “YÖREX’e Valimiz,
Belediye Başkanımızı da davet ediyoruz. Büyük bir ekiple yerimizi alacağız, ürünlerimizi tanıtacağız” dedi.
Yerel Ürün Kırsalı Kalkındırıyor
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Sivas Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Yunus Emre Şeker, geçmişten
gelen medeniyetlerin bıraktığı izleri taşıyan Sivas’ın yöresel ürün zengini olduğunu kaydetti. Kalkınma Ajansı
olarak coğrafi işaretli ürünlerin markalaşması ekonomiye kazandırılması ve yurt içi ve yurt dışı ticarete
kazandırılması için destek sağladıklarını anlatan Şeker, yerel ürünlerin kırsalın kalkınmasında önemli olduğunu
vurguladı.
Sivas Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Sivas’ın meyve, sebze, şeker pancarı, hububat konusunda önemli
bir üretim merkezi olduğunu söylerken, yöresel ürün zenginliğinin de tarımdaki potansiyelinden kaynaklandığını
kaydetti.
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SİVAS PASTIRMASI EŞSİZ BİR LEZZETE SAHİPTİR
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu; lezzetini Sivas’ta yetiştirilen büyükbaş hayvan etinden,
Sivas tuzundan ve çemeninden alan Sivas pastırması için Türk Patent ve Marka Kurumu’na tescil
başvurusunda bulunduklarını ifade etti.
Tescilin alınmasının ardından Sivas pastırmasının belli standartlara göre üretileceğini belirten Başkan
Hastaoğlu, Sivas’a has eşsiz bir ürün olan Sivas Pastırması’nı markalaştıracağız. Sivas hem Osmanlı, hem
Selçuklu hem de Cumhuriyet döneminde önemli bir yere sahip, tarihi, kültürü, maddi ve manevi değerleriyle
oldukça önemli bir şehirdir. Sivas’ın sahip olduğu değerlerden biri de Sivas mutfağıdır. Zengin mutfağı ve özgün
yemekleriyle Sivas bir gastronomi şehri olmaya adaydır. Bu konu odağında çalışmalar da devam etmektedir.
Sivas mutfağı denilince akla gelen ünlü ürünlerden biri de Sivas Pastırması’dır.
Sivas Ticaret Borsası olarak Sivas Pastırması’nın coğrafi işaret tescili için başvuru yaptıklarını ve şu anda
değerlendirme aşamasında olduğunu ifade eden Başkan Hastaoğlu, “Sivas Pastırması’nın tescili için Borsamız
tarafından gerekli başvuru yapılmıştır. Şu an Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından değerlendirme aşaması
devam etmektedir. İnşallah en yakın zamanda sonuçlanır.
Lezzetli Sivas Pastırması’nın sırlarını paylaşan Başkan Hastaoğlu; ”Sivas Pastırması, Sivas’ta yetiştirilmiş
sağlıklı ve 2 yaşını doldurmuş danalardan elde edilen karkas etlerin çeşitli bölgelerinin Sivas kaya tuzu ile
tuzlanıp kurutulması ve acı toz biber, ince öğütülmüş pastırmalık çemen ve ince öğütülmüş sarımsakla
kaplanarak üretilen et ürünüdür. Sivas Pastırması üretiminde kullanılan ve katılmasına izin verilen maddelerin
dışındaki her türlü madde yabancı madde olarak değerlendirilmekte ve Sivas Pastırması’nda hiçbir yabancı
madde bulunmamaktadır. Sivas, pastırma üretiminde önemli bir yere sahiptir. Sivas’ın bu özelliğinin birçok
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sebebi vardır. Öncelikle Sivas merkeze bağlı Kızılca köyü pastırma ustası yetiştirme konusunda önemli bir
beldedir. Türkiye’de pastırma üretilen hemen hemen tüm et işletmelerinde Sivas Kızılcaköylü pastırma ustası
bulunmaktadır. Sivas Pastırması tamamen doğal hava şartlarda aslına sadık kalarak üretilmektedir. Pastırmalık
et blokları kısa sürede ve klimalı odalarda değil uzun sürede ve doğal hava akımı altında kurutulmaktadır.
Üretim süreci hava şartlarına bağlı olarak en az 15 gün sürmektedir. Pastırma üretiminde kullanılan çemen
unu, Sivas Pastırması’nda farklılık göstermektedir. Sivas Pastırması’nda kullanılan çemen, pastırma için
öğütülen özel bir çemendir. Diğer pastırmalarda kalın çemen kullanılırken Sivas Pastırması’nda ince öğütülmüş
çemen kullanılmaktadır.
Sivas’ın pastırması’nın diğer bir özelliği ise Sivas’a özgü kaynak tuzudur. Pastırma üretiminde, etin tuzu dengeli
olarak absorbe etmesi için karınca baş olarak ifade edilen boyut tercih edilmektedir. Sivas kaynak tuzu partikül
büyüklüğü ve mineral madde içeriği açısından çok zengin ve pastırma üretimi için çok idealdir.
Sivas pastırmasının kalitesinin çok üst seviyede olduğunun altını çizen Hastaoğlu, “En iyi pastırma Sivas’ındır.
Herkes kendi ilini söyler ama biz de tabii ki kendi ilimizi söylüyoruz ve buna güvenerek coğrafi işaret tescili için
müracaatımızı Türk Patent’te yaptık. Pastırma denilince her ne kadar Kayseri ve Kastamonu akla gelse de,
Sivas olarak bizde bu işin içerisinde varız. Ticari olarak çok fazla ileriye gidemesek de kalite olarak bir numara
Sivas diyorum. Fiyatlarımız da çok fazla artmadı. Normal seyrinde devam ediyor” ifadelerini kullandı.
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SİVAS TİCARET BORSASI İLE TURİZM FAKÜLTESİ ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI
Sivas Ticaret Borsası ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi arasından indirim protokolü imzalandı.
Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Koç tarafından imzalanan protokol sayesinde, Borsa üyeleri ve misafirlerine,
Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan Mihmandar Uygulama Oteli'nde indirimli konaklama
imkanı sağlanacak.
Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Koç, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mihmandar Uygulama Oteli’nin
Sivas’ta konaklama sektörünün gelişimine katkıda bulunduğunu belirterek; Fakültemiz, Gastronomi ve Mutfak
Sanatları ile Turizm İşletmeciliği Bölümlerini bünyesinden barındırmaktadır. Uygulama otelimiz Sivas’ımız için
önemli bir yatırımdır. Otelimiz, Sivas Merkez’de Cumhuriyet Üniversitesi kampüs alanı içerisinde yer almaktadır.
Konum itibariyle yüksek bir alanda Kardeşler Kent Ormanının eteklerinde kurulmuş olup, eşsiz bir doğaya
sahiptir. Ayrıca misafirlerine muhteşem bir şehir manzarası ve Sivas’ın eşsiz yöresel lezzetlerini sunmaktadır.
Otelimiz fiziki özellikleriyle, farklı kategorilerdeki konuklarımıza hizmet vermektedir. Sivas Ticaret Borsamızla
imzaladığımız protokolle birlikte Borsa üyelerine ve misafirlerine güncel fiyat üzerinden yüzde 10 indirim
uygulanacaktır.” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Abdulkadir Hastaoğlu ise; “Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
ilimiz için çok büyük değerdir. İlimizin tanıtımı noktasında Turizm Fakültesi’nin de çok büyük katkıları vardır.
Turizm Fakültesi’nde yetişen öğrenciler Sivas’ın yöresel lezzetlerini, tarihi ve doğal güzelliklerini anlatarak
ilimizin tanıtımına katkı sağlamaktadır. İmzalamış olduğumuz protokol ile üniversitemiz kampüsü içerisinde
faaliyet gösteren Mihmandar Uygulama Oteli’nde Borsamız üyeleri ile misafirlerine indirim sağlanacaktır.
İmzalanan protokolün üniversitemize ve borsamız üyelerine hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.
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GELECEK PARTİSİ GENEL BAŞKANI DAVUTOĞLU SİVAS TİCARET BORSASI’NI ZİYARET ETTİ
Partisinin İl Başkanlığı Binası açılışı için Sivas’a gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve
Genel Başkan Yardımcılarından oluşan heyet Sivas Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Gelecek Partisi Genel
Başkanı Davutoğlu, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Meclis Üyeleri tarafından
karşılandı.
Oda ve Borsa camiasına yabancı olmadığını belirten Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu; “Babam
25 yıl İstanbul Ticaret Odası Üyeliği
yaptı. Dolayısıyla bizde bu camianın
içerisindeyiz.
Borsa
ticaretin
nabzıdır. Sizler esnafı ve üreticiyi
temsil ediyorsunuz. Şuanda Sivas
Türkiye’nin
ekonomik
kalkınmasında
negatifinde
gördüğüm en kötü örnektir. Sivas,
Erzurum ve Kars çok göç vermiş
iller
ama
özel
projelerle
desteklenirse
başarı
hikâyesi
yazılabilir. Sizin ot borsası
projenizde desteklenebilir. Ben bu
konuyla ilgileneceğim ve dile
getireceğim.” dedi.
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Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve Sivas Ticaret Borsası’nın çalışmaları hakkında bilgiler veren
Başkan Abdulkadir Hastaoğlu ise; “İlimizde normal şartlarda sanayileşmede sıkıntılarımız var. Tarım ve
hayvancılıkta baya yol kat ettik. Tarım ve hayvancılıkta yem fiyatlarının artışını durduramıyoruz. Burada
Valiliğimiz ve Belediyemiz SİVTAŞ şirketini kurdu. Güzel bir yem fabrikası yapıldı. Bu yılda üretime başladı.
Besicilerimize müthiş şekilde kaliteli ve ucuz yem veriyor. Bu ve bunun gibi destekler verildiği sürece
üreticilerimizin çok daha rahat edeceğini düşünüyorum. Valimiz anlamında söylüyorum çok şanslı bir iliz. Tarım
ve hayvancılığı seven ve bunun sanayisini de önemseyen bir valimiz var. Şuan kendileri Kazakistan’dalar. Her
konuda önümüzü açıyor. Ot Borsası Projemizi sizlerde biliyorsunuz. Valiliğimiz ve İl Özel İdaremiz tarafından
belirlenen alana hayvan pazarı yapıldı. Orası Belediyemize devredildi. Belediyemizde Hayvan Pazarı yanındaki
alanı ot borsası için yakın zamanda bizlere tahsis edecek. Bizlerde projemizi hayata geçireceğiz.” ifadelerini
kullandı.
Başkan Hastaoğlu ziyaret bitiminde Genel Başkan Davutoğlu’na Sivas el yapımı minyatür Osmanlı Kılıcı hediye
etti. Genel Başkan Davutoğlu ise Başkan Hastaoğlu’na kendi yazmış olduğu “Medeniyetler ve Şehirler” isimli
kitabını imzalayarak hediye etti.
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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 SANATKARLAR KREDİ KEFALET
DURSUN’DAN BAŞKAN HASTAOĞLU’NA ZİYARET

KOOPERATİFİ

BAŞKANI

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.
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