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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.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Hızlı Destek Programı başvurularının 3 Mayıs
2021 tarihinde başlayacağını belirten Başkan Hastaoğlu; “ Bu destek öncelikle Kovid salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit
akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yöneliktir. Teknoloji
alanında faaliyet gösteren filiz şirketler de bu desteğe başvurabilecektir. Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin
liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, 2024 yılından itibaren 4’er aylık dönemlerde 6 taksit olarak ve tamamı faizsiz olacak şekilde bu
destekten faydalanacaklar. Bu sektörlerde şartları taşıyan mikro veya küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren E-Devlet
üzerinden KOSGEB aracılığı ile başvurularını yapabilirler.” dedi.
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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
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.
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- Köylerimiz Yaşamalıdır
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.
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ETÇİ VE KOMBİNE IRKLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ HAYATA GEÇTİ
'Etçi ve Kombine Irkların Suni Tohumlama Uygulamalarıyla Yaygınlaştırılması Projesi' açılışı ve 7 ilçeye araç-malzeme 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.
- 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
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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 Çelebiler-Yazıbaşı 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
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
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“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. 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
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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
Konferans Sistemi (VKS) ile gerçekleştirilen
"TOBB 76 ncı ve 77 nci Genel Kuruluna"
katılan TOBB Vergi Komisyonu Başkanı
Abdulkadir Hastaoğlu, Genel Kurulda konuşma
yaparak Vergi Komisyon raporunu açıkladı.
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
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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 yasa düzeyinde
yapılan düzenlemeler olarak öne 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.
-Çiftçilerimizi Projeden Faydalanmaya Davet Ediyoruz
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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 ARGE 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.
Konuşmaların ardından il protokolü ve üreticiler toplu fotoğraf çekindi. Programda yaklaşık 3 bin adet kovan, Tozanlı Vadisine gitmek
üzere yola çıktı.
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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.
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.
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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

