
      BÜLTEN  OCAK-ŞUBAT-MART 2021/1 

SİVAS TİCARET BORSASI- 

Demircilerardı Mahallesi Celal Bayar Caddesi No:5/A SİVAS 

Tel: 0346 222 25 09  Fax:0346  221 33 34 

www.sivastb.org.tr 

 

 

 

 

 

 

 



      BÜLTEN  OCAK-ŞUBAT-MART 2021/1 

SİVAS TİCARET BORSASI- 

Demircilerardı Mahallesi Celal Bayar Caddesi No:5/A SİVAS 

Tel: 0346 222 25 09  Fax:0346  221 33 34 

www.sivastb.org.tr 

 

 

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. 
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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. POS satışlarından oluşan tutarların teminat olarak kabul 

edilmesiyle daha uygun maliyetli kredi imkânının yanı sıra muhasebe ve kayıt kolaylığı tanınacak.” İfadelerini kullandı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      BÜLTEN  OCAK-ŞUBAT-MART 2021/1 

SİVAS TİCARET BORSASI- 

Demircilerardı Mahallesi Celal Bayar Caddesi No:5/A SİVAS 

Tel: 0346 222 25 09  Fax:0346  221 33 34 

www.sivastb.org.tr 

 

 

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 perç inlendi. 

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. Birçok ilimizde  
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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, Mem leket 

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  

 



      BÜLTEN  OCAK-ŞUBAT-MART 2021/1 

SİVAS TİCARET BORSASI- 

Demircilerardı Mahallesi Celal Bayar Caddesi No:5/A SİVAS 

Tel: 0346 222 25 09  Fax:0346  221 33 34 

www.sivastb.org.tr 

 

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 simges i 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 

 

 



      BÜLTEN  OCAK-ŞUBAT-MART 2021/1 

SİVAS TİCARET BORSASI- 

Demircilerardı Mahallesi Celal Bayar Caddesi No:5/A SİVAS 

Tel: 0346 222 25 09  Fax:0346  221 33 34 

www.sivastb.org.tr 

 

 

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. Sosyo-ekonomik 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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