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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. 

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. 
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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. 

 

 

 

 



       BÜLTEN  TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2021/3 

4 
 

 

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 yapılabi lir, 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 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. 
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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 o larak 

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. 

Üretilen tüm Zeron buğdaylarının, ORAN desteği ile SİVTAŞ tarafından alımına ilişkin yapılan protokolde imzaların atılmasının ardından, 

Vali Salih Ayhan, biçerdöverin direksiyonuna geçerek Zeron buğdayının ilk hasadını gerçekleştirdi. Çiftçimize Hayırlı Olsun. Vali Salih 

Ayhan ve katılımcılar, son olarak Ulaş TİGEM arazisindeki Tritikale bitkisinin hasadına da katıldı. Üretimde 42 bin ton ile Türkiye’de 6. 

sırada olan Tritikale hasadına biçerdöver kullanarak bizzat katılan Vali Ayhan, çiftçilere hayırlı ve bereketli hasat diledi. 
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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 ziya ret 

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. 

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. 
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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 O rganize 

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. 

Daha sonra Vali Vekili Yıldızhan, Sivas Milletvekili 

Ekinci, Tarım Orman İl Müdürü Yıldız, Ticaret 

Borsası Başkanı Hastaoğlu ve beraberindeki 

protokol üyeleri stantları gezerek üreticilerle sohbet 

etti. 
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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 ziyare tleri 

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. 

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  
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hareket ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte biraz önceki söylediğim anlay ışa 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 bir liğiyle 

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. 

Konuşmaların ardından Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ve Jandarma Alay 

Komutanı İdris Tataroğlu araç anahtarlarını şoförlere teslim etti. 
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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 cam ide 

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 işçi lerle 

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. 
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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 yanındak i 

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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