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Şanlı Büyüklerin Torunları 0Iarak
iyi Yarınlar Için Çalışmalıyız...
Şanll büyüklerin torunlarl olarak üzerimize düşeni en iyi şeki de yapmall, siVas'ln Ve ülkemizin
daha iyi yarrnlarl olmasl için çal]şmallylz, Ata'nln emaneti ülkeyi kalk]nmlş görmek en büyük
ArA)muzdur.

sivas hiç şüphesiz yüzlerce ylldıİ bir çok medeniyete, Türk devletlerine ev sahipliğa hatta

Ba§kentlik yapmlş, doğu uygarllklarının batıya, batl uygarlIklarlnln da doğuya açlllşlnda hükümdarlaİln
gözbebeğiolmuş iz2eddin Keykavus gibi6neml1 biİ5ultanlnice kumandanve sancakta ll bağ rlnda ta§ lyan

sultanşehridir.
Hepsinden önemlisi [Jlu Önder Atatürk'ün Türkiye cumhuriyeti deVletin'n temellerini atacak

kadar Ve bu yen i ülkenin 108 qün süreyle ilk başkentiyapacak kadar güVendiğiyegane şeh ird ir.

Öyle ki yurdun 1leri 9e en erinin Ve halklnln bir kısm nln kurtuluşu, yabancl devlet himayesine
qirmekte 9ördüğü bir dönemde sivasll, siVas kongresi ile mi]letirnize hürriyet, hakimiyete sahip olarak
yaşama yolunu açacak karar]ar almüşt r. 4 Eylü 1919 iarihi Sivas' bir mil etin hem Var oluş hem de

kurtu]u§mücadele5indeanrtlaştranbiİokadardagü]rülrlandüranbirtarihtir,

sivas'ln ve sivas llnln yaptlğl öyıe basit bir eV sahipliği değildi, siVas E§raflyla, ulemaslyla,
kadlnlyla, erkeğiyle bu onurlu mücadeleye o kadar sahiplenmişti ki cepheye en fazla asker gönderen
şehillerden biri olmuş, çeşjtli şehirlerde kurulan milli müdafaa cemiyetlerinin merkezi olmuştur. Hatta
siVas'ln önde gelen hanlmlarl genel merkezi sivas olan Anadolu kadlnlan l\,4üdafaa-i Vatan cemiyetlni
kurarak milli mücadele de Türk kadününa örnek olmuştur.
işte bizde bu şanlı büyüklerin torunlarl olarak üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmall, s iVas'ln Ve
ülkemizin daha iyi yarlnlarl olması için çallşmallylz.4 Eylül ruhuyla Atanln emaneti olan bu güzel şehjr ve
ü lkeyi daha gelişmişve kalklnmlş 9örmek en büyük arzumuzdut

Gazi Mustafa Kemal Paşanln' Köylü [ıilletin efendi5idir ' 5özünü düstur edinerek, ülke taİtm Ve
hayvanclllğlnln can damaİ| olan şehrimizde bu hazinenjn klymetinin bilinmesi Ve bu yönde önemli adlmlar
atılması gerektiğini düşünüyorum. son olaİak sivasllnın 4 Eylül bilincini her yönüyle hissetmesi Ve ulu
önderle geçirilmiş 108 günü hakklyla anlamasü 9erektiğine inandlğlml 5özlerime eklemek istiyorum.
Kongrenin 92.yllınl kutlamanln mutluluğu içerisjnde Mustafa Kemal paşa ve arkadaşlarını,
şehitlerimizi, kongreye ev sahipliğiyapmış sivaslllarl minnetve şükranla anlyoruz.

Abdulkadi? HASTAoĞLU
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sivas Ticaret Borsasl Yönetim Kurulu Başkanl
TOBB Vergi Komisyonu Başkan
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KlslMtAR

Atotürk ve Torım
l MART l922,DE 3. ToPLANMAYltlNl
"Tü]rkiye'nin Sahibi Hakikisi ve Efendisi,

Müsıahsilolan

Köylüdür."

"Türkiye'nin sahibi ve efendisi,

(köylülersadalarl)

a

Açltlş soYLEvtERiNDE

Hakilı

kimdir

TAR|MLA

bunca fedalarlık ve İhsanlarına karşı nankörlük,
küstahlık, cebbarlıkla tışak menzilesine indirmek
istediğimiz bu sahib-i aslinin huzurunda bugün
kemali hicap ve ihtiramla vaz'ı hakikimizi alalım
(şiddetli alkışlar).

Bunun cevablnl derhal birlikte verelim:

Türkiye'nin sahibi haki-kisi ve efendisi, hakiki
müstahsil olan köylüdür (şiddetli ve sülekli

alkışlar),
o

saadet
köylüdür

halde, herkesten daha çok refah,

ve seryete müstahak ve layık olan
(şiddetli ve

süreklıalklşlar).

Binaenaleyh, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Hükümetinin siyaset-i iktisadiyesi bu

8aye-iasliyeyiistihsalematuftur
Efendiler!
Diyebilirim ki bO8ünkü felöket ve
sefaletin bais-i yeginesi bu hakikatin 8atili
bı.ılunmuş olmamızdır. FiIhakika; yedi asırdan
beri cihanın muhtelif aktarlna sevk ederek,

Efendileı!
Milletimiz çiftçidir Milletin çiftçilikeki mesaisini
asri tedabir-i iktisadiye ile haddi azamiye isal
etmeliyiz. Köylünün metayiç ve semelal-|
mesaisini kendi menfaali lehine haddi Azamiye
,bl;8 etmet siya§el-i ikıisadiyemizin ruhu

esasidir. Binaenaleyh, bir taraftan çiftçinin
mesaisini tezyid edecek ve müsmir kllacak
mal0mat, vesait Ve alatl fenniyenin istimal ve
tamimine ve diğer taraf-tan onun netayic-i
mesaisinden azami istifadesini temin eyliyecek
ıedabiFi ikti5adiyenin vaz'ına çalışmak lAzımdıı
Şimdiye kadar mevcutolan yolsuzluk, asrivesait-i
nakliyenin melkudiyeti, müba-dele usullerinin
çiftçi aleyhine olmas| ve hükümet kanunlarının
çiftçiyi himaye edememesi 8ibi mevaniin ref'i

kanlannı akıttığımız, kemiklerini toprak|arında
bıraktığımız ve yedi asırdan beri emeklerini
ellerinden alıp israf eylediğim iz ve buna mukabil lazlmdIr, Bu nokıada bilhassa mahsulAıı
daima tahkir ve tezlil ile mukabele ettiğımiz Ve
ziraiyemizi mümasil mahsulAt-ı ecnebiyeye karşı
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himayeye mani olmakla milletimizi bugünkü
sefalet_i İkti§adiye_ye mahk0m eden mülga
kaPitülasyonlarln fecaaı|nl hatlrlatmadan
8eçemem. Malimunuzdur ki memleketimiz
iktisadi teşkilat ve muhit itibariyle kuwetli bir
haldebulunmuyordu. ferdi İktisat k|y-metleri de
serbest mübarezeye mukavemet edebilecek
dereceye visıl olmamlştl. Tanzimatln açtlğl
serbest ticaret devri Avrupa rekabetine karşı
kendisini müdafaa edemiyen ikti§adiyatm|zI biı
de lktisadi kapitülasyon zincirleriyle bağladl.
Teşkilat ve ferdi kıymet nokta_i na2aı|anndan
iktisat §ahaslnda bizden çok kuweti olanlar
memleketimizde, bir de fazla olarak, imtiyazlı
mevkide bulunı.ıyorlardı .Temelüü ver8isi

vermiyorlardı. cüm.üklerimizi ellerinde

tutuyorlardı. İstedikleri zaman İstedikleri eşyayı,

istedikler §eraiı tahılnda memlekeıimize

sokuyorlardı- Bütün şuabat-l iktisadiyemize bu
sayede hakim-i mutlak olmuşlardı.

l7.şuboİ.ı923 cÜt{Ü

.

lzMlR lKılsAT KoNGREsl,Nl Açlş soYt EVl
"... bir milletin doğrudan doğruya
hayatile, itibarile, inhitatile alakadar ve
münasebanarolan milletin ihisadiyatldlr....
"... . Arkadaşlar, kllıç ile fiituhat yapanlar,
sabanla f0tuhat yapanlara mağl0p olmaya ve
binnetice terki mevki etnıeye mecburdurlar.
Nitekim osmanll saltanatl da böyle olmuştur.
Bulgarlar, slrplar, Macarlar, Romen ler
sabanlanna yapışmışlar, muhafazi mevcudiyet
etmiş|er, kuwetlenmişler; bizim milletimiz de
böyle Faıihlerin arkaslnda sers€rilik eırniş ve
kendi anayurdunda çalışmamış olmasından naşi
birğün onlaıa mağlOp olmuştuİ. Bu bi. hakikattlr
ki, taıihin hef devrinde ve cihanın her yerinde

8

aynen vaiki olmuştur. Mesela Fran§lzlar
Kanada'da klllç sallarken oraya lngiliz çiftçisi
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8irmiştir Bu medeni sabanla kılıç mücadelesinde
nihayet muzaffer o|an sabandır. Ve Kanada'ya
sahip oldu, Efendiler kılıç kullanan kol yorulur,
nihayet kılıcı kınına koyar ve belki kılıç o kında
küflenmiye, paslanmaya mahk0m oluı Likin
saban kullanan kol Bün 8eçtikçe daha ziyade
kuwetlenir ve daha çok kuwetlendikçe daha çok

toprağa malik Ve sahip

oluı

"

l6.Mort.ı923 GÜNÜ
ADAM çiFİçitERi itE KoNuşMA

"Diyebilirim ki hayJllmda yaşadlğlm en
ulvi, en side, en mes'ut Ve samimi 8ece bu
8ecediı Çünkü bu gece çok derin hormetlerle,
muhabbetlerle me.but olduğumuz miIletimizin
ekseriye azimesini teşkil eden çiftçilerimizle bir

sofrada bulunuyorum, sofrada onların

emekleriyle husı.ıl bulmuş ekmeği onlarla beraber

yiyofuz."
Arkadaşlar Dünya'da fütuhatln iki vaslta§l

vardlr Biri kllınç diğeri saban. Başka yerde de
söyledim Ve burada bir daha tekrarl faydall
buluyorum. zaferinin Vasltasl yalnız kılınçdan
ibaret kalan bir millet, bir8ün girdiği yerden
koğulur, terzil edilir, sefil ve perişan olur. Öyle
milletlerin sefaleıi, perişaniyeli o kadar azim ve
elim olur ki, kendi memleketinde bile mahk0m ve
esir halde kalabilir. onun için hakiki fütuhat
yalnız kılınçla değil sabanla yapılandıı Millelleri
valJnlarlndd lakarrür ettirmenin, milleıe istikrar

vermenin vasıtası sabandır, saban kIlınç 8ibi
değildiı O kullanıldıkça kuwetlenir, kılınç
kullanan kol çok geçmedi yoruldı.ığu halde
sabanını lırllanan kol zamJn 8e(ıikçe ıoprağın
daha çok sahibi olur. Kıllnç ve saban her iki
fatihten birincisi ikincasine daima mağlüp oldu.
Tarihin bütün vak'alarl ve hadiseleri Payat|n
büıün müşahedeleri bunu teyit ediyor. Millelimiz
çok büyük elemler, mağ|Obiyetleı facialar

göfmüştür. Bütün onlardan sonra yine bu
topraklarda bulunuyorsa bunun hikmeti a§lisi
şundadlr: Çünkü Türk çiftçisi bir eliyle kılıçlnı
kullanırken, diğer elindeki sabanla topraktan
ayrllmadı. Eğer milletimizin eks€riyeli azimesi
çiftçi olmasaydl biz bu8ün dünya yüzünde
bulunmayacakık."

ıE.Moİt.l923 GüNÜ
TAR§uSTA çiFİçitERtE KoNuşMA
"... Aziz çiftçiler! Şimdiye kadar sizi anlayan,
§izin büyük ı,uhunuzu takdjr eden bu
arkadaşınızIn §izin için, si2in refahınız ve
istikbaliniz için neler dOşündüğünü, bundan
sonra da İnşallah maddi sebereleıiyle öğrenmiş
olacaksınız_. _"
"... Vatan en çok sizin emeğinize istinat ettiği
halde en az bahtiyarve mes'ut olan yine sizdiniz.

"... Sizi ya harb olunca, ya hazinelerini

doldurmak llzım gelince hatırlarlard|..."
"... Hepinizin malOmudur ki, mllletin eke.iyeti

sizlersiniz ve yine malOmunırzdur ki,
memleketimiz şu iki şeyin memleketidirbiri çiftçi,
diğeri asker. Biz çok İyi çiftç| ve çok iyi a§kef
yetiştiren bir milletiz. lyi çiftçi yetiştirdik çünkü
topraklarımız çokur iyi asker yetiştirdik: çünkü o

topraklara kasteden düşmanlar fazladır. O
topraklan sürenler, o topraklarl koruyan hep
sizlersiniz. Bundan sonra da daha iyi çiftçi ve
daha İyi asker olacağız. LAkjn bundan sonra askeı

olugumuz art|k eskisi gibi başkalaıının hırsı, şn
ve şiih,eti, keyfi için değil, yalnızveyalnlz bu aziz
topraklanmlzl muhafaza etmek içindiı.."
"... Çiftçilerimizin 8ayretiyle memleketimizin
mahsuldar tarlalarl birer mamure menbaI
olacakt|r "

ı

2.

ı(o§m ı 92ıı'do ll. DÖıüEıtl

ToPuNnililNlAçAR|GN

(Aşarın Kaldııllmaslyla il8ili oıa.ak)
"Maliyemiz saylm vergisi gibi yüzyıllık vergilerin

düzel-tilmesi yolunda attığı ilk adımla halka
hemen ferahlık duyurabildi. Cumhuriyet
yönetiminin, yurdumuzun baş|nda o(açağ'ln en
lnsafsız belası olarak çöreklenip duran aşan
kaldırmaka yükek rı,t€cli§'ce övülebilecek bir
düzeye bir yıl içinde ulaşabilmiş olması
8erçek-len sevinilmeye değer. "

l

Koslm l937'DE v. DoNEM
3.ToPLANMA YltlNl AçARKEN
YAPT|KLARlKoNuşMADA
IARIMLA ltcltı KlslMtAR
"Milli ekonominin temeli ziraattı. Bunun
içinbiı ki, ziraatta kalkınmaya büyük önem
veımekeyiz. Köylere kadar yayılacak programlı
ve praıik çdllşmalaı bu maksada erişmeyi
kolaylaştıracaktı
Fakat, bu hayati işi, isabetle amactna
ulaştlrabilmek için, ilk önce ciddi etüdere dayall
birziraat siyasetite§pit etmekVeonun için de, her
köylünün ve bütün Vatandaşlarln, kolayca
kavıayabileceği ve seve.ek tatbik edebileceği bir
ziraaİ rejimi kurmak lizımdlr. Bu siyas€t ve
rejimde, önemli yer alabilecek noktalar başlıca
şunlarolabilir:
8ir defa, memlekette topraksız çiftçi
bırakıimamalıdıı Budan daha önemli olanı ise,
bir çiftçi ailesini geçindirebilen toprağın, hiçbir
sebep Ve suretle, Mlünmez bir mahiyet almasl.
8üyük çiftçi ve çifılik sahiplerinin İşletebilecekleri

a.azi genişliği, aıazinin bulunduğu memleket
bölgelerinin nüfus kesafeıine Ve loprak Verim
derecesine 8öle slnlrlamak llzımdlr.

Külüt, büyük bütün (iftçilelin

iş
Va§|talannl anllmak, yenileştirmek ve koruma
tedbirleri, Vakit geçirilmeden allnmalldlr. Her
halde, en küçük bir çiftçi ailesi, bir çift hayvan
sahibi kılınmalıdır; bunda ideal olan öküz değil,
beygiı olmalıdır. Öküz ancak bazı şaıtların henüz
lemini 8üç bölgelerde hoş görülebilir Köylüle.
için, umumiyetle pulluğu pratik faydalı bulurum,
Traktörler büyük çiftçilere tavsiye olunabiliı
Köyde ve yakın köylerde müş_terek harman

makineleri kullandırtmak, köylülerin

ayrılamayacağı bir Adet haline 8etirilmelidir.

Memlekeli; iklim, su ve toprak verimi

bakımından, ziraat bölgelerine ayırmak icap edeı
Bu böl8elerin her birinde, köylülerin gözleriyle
8örebilecekleri, çallşmalarl için örnek tutacaklarl

verimli, modern, pratik ziraat merkezleri
kurulmak gerekir.

Bu8ün, devlet idaresinde bulunan

çiftliklerin ve bunların içindeki türlü zifaat-sanayi

kurumlarının

biı

kısmı, ziraat hayat ve

faaliyedeİinin büıün sahalannda her türlü teknik
modern tecrübelerini tamamlam|ş olarak

ve
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usul ve sanatlarını yaymaya hazır

bulunmaktadırlaı Bu, bakanllk için, büyük
kolaylıklartemin edecektiı
Ancak gerek mevcut olan ve gerek bütün
memleket ziraat bölgeleri için yeniden kurulacak
ziraat merkezlerinin, sekteye uğramadan tam

verimli faaliyetlerini; şimdiye kadar olduğu gibi,
devlet bütçesine ağlrllk Vermeksizin kendi
8e|irleriyle kendi var|ıklannın idare ve gelişmesi

temin edebilmek için, bütün bu kuırı-ımlar
birleştirilerek 8eniş bir işletme kurumu teşkil

olunmalıdır.
Bir de başta buğday olmak üzere, bütün
glda ihtiyaçlarımlzla endüstrimizin dayandlğl
ıürlü iptidai maddeleri ıemin ve dı) ti(,ıletimizin
esasünüteşkil eden çeşitli mahsullerimizin ayrl ay|
her birinde, miktarınl artt|rmak, kalite§ini
yükseltmek, elde etme masraflannı azaltmak,
hastalık ve düşmanlarıyla uğraşmak için gereken
teknik ve kanuni her tedbiı Vakit geçirilmeden
alınmalıdır

ATATÜRK

oRMAN çirrıİĞi

Atatürk Türk köylüsünün, Türk çiftçisinin

kalkındııılmasını

en ileri bir amaç

olarak
göİmüştür. Atatü*, Tü* ekonomisinin temelinin
ziraat olduğu kanlslnda idi. Hem Tü* köylüsü
yoksullukıan, fıkaralıkan kunaııp ona rahat bir
yaşam sağlamak ve hem de tanm sayesinde Türk
ekonomisinİ canlandlrmak girişimlerine büyük
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ATATuRK oRMAN
Bulunduklan balgelerde en faydalı ziraat
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önem vermiştir_

Atatürk ziraatte 8erek eğitim ve gerekse
uygulama alanında çağdaş yönıemlerin ve
8elişmelerin memlekette uygulanması gereğine
inanmış ve örnek olmak üzere ilk önce ] 925'de
Ankara'da bir çiftlik kurmaya karar vermiştir ki,
bu çiflliğin adl sonradan 'Atatürk orman Çiftliği'
olmuştur Atatürk bu çiftlik arazisini satın allp
burada bir çiftlik kurmak karannı yerli ve yabancı
uzmanlara, bir bozkır, klraç, çlplak Ve hatta
kısmen de bataklık olan bu arazide bir çiftlik

kurulamayacağını 5öylemişlerdir. Hatla bir

yabancı uzman: Burası öyle bir yerdir k, elverişsiz
loprak ve iklim koşullan altında, burada ya sabır
lükenir, ya da para, demiştir Bu konuşmalar da
sanlnm bütün çiftlik arazisini 8öz alt|nda
bulunduran Marmara köşkünün bulunduğu
tepecikte oluyordu.
Atatürk bU yerli ve yabancı uzmanların
görüşlerine itibaretmeyecek:
Evet, §urası Ankara'n|n yanı başına hem batak
hem çorak, hem de fena bir yer. Ama biz burayı
llldh etmelsek (im gelip ısl,ıh edecek, deyip işe
başlamasını emir buyurmuşlardıı

Aıaıürk yaratlcl ve büyük aksiyon adamıdıı

Olamazın olur yapılabileceğini bu 8irişiminde de
8östermiştir. Nitekim sonradan Atatürk orman
Çiftliği, Ankara'nln yanl başlnda yeşil bir cenneı
olmuş ve bu sayede burası Ankara halkının nefes
alacağı ve boş zamanlannda hoşça vakit
geçirecekleri bir gezi ve eğlence yeri olmuştur.
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AFRİKADAKİ AÇL|K FELAKETi
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TOBB, Afriko'doki oçlık feloketi için
milyon TL boğışto bulunorok yordım komponyosı boşlotiı.
To88 Başkanl M. Riiat Hisarcıklloğlu,
felaketin büyüklüğüne işaret edefek, "Tüm Tük iş

Alemine buradan sesleniyor

ve

katkllarlnl
bekliyorum. Herkesi Afrika'ya yardı ma
çağlrlyorum" dedi.
TOBB'un Afrika'da yaşanan açlık felaketiyle il8ili
olarak başlathğl yardım kampanyasl, TOBB
BaşkanI M. Rifdl Hisarclklloilu ve Diyaneı işleri
Başkanı Proi Dr Mehmet Cörmez'in katlldığı,
TOBB Birlik Merkezi'ndeki basın toplantısı ile
kamuoyuna duyuruldu.
ToBB Başkanl Hisarc|klloğlu top|antlda
yaptlğl konuşmada, Affika'da 40 milyonun

üzerinde insanln, özellikle de çocuklarln,
kuraklığın da eıkisiyle kronik açllk tehlikesiyle
kaışı karşıya buIunduğı.ınu hallrlattl_

40 MilyonaYakın İnsan Açlıkla Savaşıyoı.
somali, Etiyopya, Kenya, Eritre,
Tanzanya, U8anda Ve Burundi'de büyük bir

insanlık dramı yaşandığına değinen

Hisarcıklıoğlu, 21. ynzylı yaşadığımız bir
dönemde 40 milyona yakın insanın açlık
tehlikesiyle karşı kaqıya olduğunu anlattı.

Hi§arcıklioğlu "Bu ülkeler Doğu

Afıika'nın en yoksul ve en az gelişmiş ülkeleridir.
Neredeyse çeyrek yüzyıldır devam eden ve son
zamanlar daha da genişleyen iç savaşlaı bu
ü|kelerin kaynaklarlnı büyük ölçüde tahrip
etmiştir
Türkıye olarak bu bölgeyle Osmanlı'dan
gelen ve 3 asııdan uzun süren bir yaklnl|ğa, tarihi
hiü liie (.rhibiz. Dol.yı5ıyla i\ inde hu lundu8umLrz
şU rahmet Ve mağfirel aylnda bizlere düşen bir

Yardım, laıihi sorumluluk ve insani 6ereklilik
ızdırap çeken
Sefalet iç in
onbinlerce çocuk, kadın ve yaşlıya karşı hem

de

tarihten gelen sorumluluğumuzun ve
insanlığın gereği olarak yardımda bulunmak

8erektiğine işaret eden Hisarcıklloğlu

konuşmasında şu görüşlere yer verdi;
"Peygamber Efendimizin "Komşusu açken tok

yatan bizden değildir" Hadi5-i Şertfini

hahrlamalıyız. İşte bu çerçevede TOBB
olarak, Diyanet İşleri Başkanlığımız ile
birlikte yardım kampanyası başlat|yoruz.

TOBB olarak 2004 yIlında

Endonezya'nın Sumatra ve |ava adalarında
yaşanan tsunami felaketinde Ve 2005 ile
2010 yıllarında Pakistan'da meydana gelen
deprem ve sel felaketlerinde, nakdi yardımda
bulunmuştuk.
Şimdi Afrika halkının yanında yer
aImak, acılarını paylaşmak ve destek olmak
istedik. Bu çerlevede Diyanet İşleri
Başkanllğı ile birlikte bir kampanya
başlatıyoruz. Tüm Tük iş alemine burandan
sesleniyo. ve katkılarını bekliyorum. Herkesi
Afrika'ya yardıma (.ığırıyorum. Türkiye İş
Bankası TOBB Şubesi nezdinde bugün
itibariyle açılan "TOBB Afrika Açllk Felaketi
Yardım Hesıbı" lüm h.rylrseverlcrimizin
katkIlarını beklemektedir_"

görev bulunuy()r" diye konuştu.
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TOBB

komponyoyı

l

milyon

Kcndilerinin de üzerlerine düşen görevi
yerine getirmek adına To8B Yönetim Kurulu'nda

bir karar aldıklarını belirten Hisarcıklıoğlu

"

Kampanyaya 1 milyon TL tutarındaki ilk nakdi

yardIml ToBB olarak yaplyoruz" dedi.

Hisaıcıklıoğlu şöyle konUştu: "ceçen

hafta

kavuştuğumuz Mübarek Ramazan ayı ve oruç,
dini inanç ve ibadet özelliklerinin yanlslra, sosyal
adalet ve dayan|şma konusunda toplumun
bağIan nl 8üçlendirir.

Diyanet İş le ri Başkanlığı'nın,
gönderilecek yardımLırın fitre yerine geçeceğini
açıkIam.,ısı da

ayıca isabetli

Ve olUmlU olmuştur.

Zamanında alınan bu kararyardım kampanyasına
da desteği artlracaktlr.
Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanımız
Prof. Dr Mehmet 6örmcz'e de Türk iş dünya§l
adına tcşckkür ctmel isliyonrm. Diyaneı işlcrı
Başkanı olarak iş dünyası ile oldukça yakından

ilgileniyoı
Şimdi de Diyanet İşleri Başkanlığı ile
yakln işbirliğimizi 8üç|endiriyor ve Afrika'ya
yardIm elimizi uzatlyoruz. Bu kampanya

TL

yordımlo boşlotiı

paylaşma geleneğimizle tanlnmlş bir milletiz. Bu
yüzden de Afrika'da yaşananlara karşl kayıtslz
kalmamalıyız.
Bizler, nefsimizle ve açlık ile susuzlukla
mücadele içine girerken, çok daha 8üç koşu|laf
altlnda hayat mücadelesi veren Afrika halkını
unutmayacağ|z.
ü.ıerimize düşen sorumluluğıJ yerine
8etireceğiz. Tüfk iş alemi olarak Ramazan ayınln
rahmet Ve bereketini, Afrika'ya yardım elimizi
uzatalak 8östereceğiz."
Diyanet işleıi Başkanl Prof. Dr. Mehmet Göİmez
Diyanet işleri Başkanl Mehmet cörmez
ise Ramazan ayından önce "Her Evden Bir Fitre,
Bir iftar Afrika'ya" kampanyaslnl başlattıklarını
hatırlatırken, bu kapsamda kampanyaya destek

olmak amacıyla 8önderilen sMs saylslnln

1

milyona ulaştlğlnI söyledi.
Cörmez kampanya kapaslmlnda bıJ8üne
kadar toplanan yardım miktarının da bu akşam
!a.rtlerinde DiyJnel lşleri Başkanlığının resmi
web sitesinde açlklanacağlnl kaydeni.

kapsamında toplanan ynrdlmlar, Başbakanllk'ln

20||/9 genelgeri kapumında Diy,rnel İşleri
Başkanlığına aktanlacak ve resmi kanallar
üzerinden Afrika'ya ulaştInIacaktlr.

Biz|el tarihimiz boyunca yardımlaşma ve

ı

MN(A HESAP NuMARAsl
Tü*iye iş gonko§l To8B Şubesl
"ToBB - Aftiko Açllk telokell Yord|m Hesqbİ'
|BAN numoİq$ ıREE 0006 4000 00l4 3750 0003 33
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AFRİ KA,YA YARDİ

M KAM PANYASİ

Sivos Ticoret Borsosı, Tüıkiye Odoloı ve Borsolor Birliğinin
(IOBB) Afriko için boşlotiığı yordım komponyosıno destekie buIundu.
odalar ve Borsalar
Birliğinin (TOBB) Afrika için başlat|ğı yardım

5iVas Ticaret Borsa§l, Türkiye

kampanyasına desteke bulundu.

Ticarct Bol§as| Başkanl AMülkadir Hastaoğlu,
düzenlediği basln toplanllslnda, dünyanın en
fakir kltasl olan Afrika'da 40 milyona yakln
insanın kronik açlıkla karşıya karşıya kaldığını
belinıi.
Her üç Afrikalı'dan birinin yetersiz bcs|endiğini
ifade eden Hastacığlu, bu yıl Doğu Afrika
ülkelerinin, özellikle de çocuklann son 60 yllln

en btiytlk kı.ıraklığını yaşadığını söyledi.

ToBB'un, açl|k felaketiyle karşl karşlya kalan
Afrika ülkelerinc maddi yardım vc desteğin
sağlanmasl jçin 2869 saylll Yardlm Toplama
Kanunu hükümleri çerçevesinde bir ay süreyle
sınırlı olmak üzere yaıdım kampanyası
başlaııığını be|irten HaslaoğlU, borsa yöneıim
kurulunun aldığı karar kapsamında bıı

kampanyayı Sivas'ta da
başIattıklarınl ifadeetti.

5 bin liralık yardımla

Hası.roğlu, "Yardlmlar ToBB'un Türkiye

iş

Bankası Şubesi nezdindeki

'ToBB-Afrika Açllk Felaketi Yardım Hesabı' adı
alt|nda 4375-3]3 nolu hesap numa.a§lna
yaıırılacak. Afrika'ya yardlm elimizi uzatt|ğlmz
bu kampanya kapsamında toplanan yardımlar
Başbakanlık'ın genelgesi kapsamında Diyanet
İşleri Başkan|ığına aktarılacak ve resmi kanallar
üze,inden Af rika'ya ulaşnrılacak" dedi.
Hasıaoğlu, borsalaıının ramazanda kentte
yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere de yardım eli
uzatacağlnl belınerek, bu yll yardımlar için 20 bin
liıalık bütçe ayııdlklaıını, gıda ve kınasiye
yardlml yapacaklarını, dağ lmln da önümüzdeki
birkaç 8ün içinde başlayacağlnl kaydetti.
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l867 yıl,ndn çlkanlnn Vil.i}eri

Unıümjy€

Nizamnamesine 8öle ilçe olnn Şlrkışh merkez nüfu§u

hnk|mlndnn siva§'lll en biiyük ilçesi olup loplam
nulusıl4l (l{ o, me.lez nüıusu 2090o'dür. Ilçemllln en

onomli 8elir kdyn.tİl ln,ırı'l re ıııımdıı. Sıva. ili
bilkisei ve havy.l§,ıI il.etiminin trnemli bir klsml
ilçemiz&r Aerçekletliİjlmektedir il geneli hububnt
ür[ıimınin yo 9'u. yunırıJlu bitkilerin %32'si, e düstri
biıkileİinin ol, J9'u, §ül üfi_.liminan o/. 14'ii i|çemizde
8t]r(ekıe§ıirilmokledir. ilçe yüzdlçiİİünün yaklaşık
y"_§J'ü t.rrlm.] elveıi|li .rf.ızi oluP, bunun %95'i
kullan|ımJkın(llı
Su la nab iliı arazilelde çoğunlukla
şekerpincın, ay§içcği, çe§iıli yem bilkileri ve son
yıll.rrdn pnlİe$ ckİni y.rpllmnkladl.. Ne!§ehir vc
Niğdc illefinde Palik§ €kim nlrnlannln ha§lrllk
İ€denayle ülelime k.\»lılmas|yln i|çemiz ihemli bir
pnl,ıı(,§ y(.l işl irme nLrı]ı olmaya başlamışııı
Şaİkış|a h.ryvin pazan hayv.ın §ilkülasyoüi(l
bnklmlndnn ülkemizin en büytlk pnzarlJnndan biri
olup i|(c ekon(m]isinin önemli cirn dnmJrhrındin
bilidir, 8elediygniz Ll.nflndnn yapllm,ıkln olon yeni
hayv.lüı Pjzan 20(),()00 ıneıİ(.İdl(, alrnn kıJrula(.k
olıJP nln l»klmlndan ülke irin cn biiyük h.ıwnn
pızın tılacaklıı Şııkışla, coğııfi konum olaıık
8elişm..ye miisait bir ycrde olm,ısına rnğmeüı İn,lalesef
buHüne kıdnr yelerin( e bu t]Vnnlıjlnl küllLrnam!ınıı,§llr

Hayvnnsnl iiretim ve hayvnn nl|m §atıml koİu§unda

ço[ dncmli poı.ını|}ele çıhip olmıını rağmt,n
h.tyvn,ı\ıl ü,ülnkr, ışlt,yen ıııımı (layJIı §JnJyi
ycltüİte H€lişıİıü.ıl]işliL orynnaze s.rn.ryi Bölse§i
§.ırlt§Llkl.ı ıJnmn d.rvall {niİyinin 8eliŞr[,sinde
lokonroıii 8airev in i ıisılenecekıir lnrlnrn dnyaIl
nınnyi ,hnılımadde§inin buyük bir kl§mıİt tJnnı
§ekıöriilYlt n alan vr. Lrrlnrs.rl hnnrm.ddeleİ€

hnzIrliımn,işleme,nnılııldildm.1

ve diğer

potansiyele sahip olup, bunlann ilçemizde ıufülacak
imalaıhnnelerde işlenmcsi hem ü.e|icilerin dahd fa.la
paİ.r kazanmaslna. heı]] de ürelim konu§unda

ilçemizdc bir bi|8i ve sermay€

piz.rrlamd

ni.eıikletİli değişlaren im.rlat :Jl].tyiııin l)ir Jk dahdlr.
iı((,mi1 siit Ve d airtıimi l(ollusUnda iitıcmli

birikimine yardlmcl

olacaklır.

ilimizde fa.ıliyette olan iki osB'den biri
Or8.nize
snn.ıyi Bölg€sidiı o8anize sanayi
Şalklşl.ı
8öl8esinde 48 §anaya pnl§eli mcvctİ olup, bİ fabrika
fnaliyeıle üç fabrika ise inş.ıat halindedir. Aynca 8
sanayicimizo 10 sanayi paİscli lahsis edilmişıir, Arsn
lalepleri 8ene|de mobilya ve ıarima dayalı ranayi
sekıöründe yoğunlaşmakladlr.

OsB sıVas-Nay§eri kaİayoklna 4 km, sivasKayse.i demiry)luna 2 km ve ord!, sivas, Kays€fi,
Kalırnmanmaraş ve osnıaniye 8üuer8ahl üzerinden

Karadenil'i Akdeniz'e bağıayacakolan tt lünmüş yoın

ynklaş,k l0 km.dir Görüldüğü Bibi §a*.şla o5B
pazara tılışın açlslndnn öncmli bk konumda yer
nlmakıadlr. ilçemiz, ula§tmdaki b! öncmli avantajlarl
§nyesindc, önümazdcki yıllarda önemli bİ cazibe
§]erke..i olmayn adıydlr. Nilekim Yoz8at-Ka}5e.i-sivas
1/|00.000 ölçekıi Çevre Düzeni planında tica.et ve
sannyinin 8ılişeceği c.2ibc mcrkezlerinden birinin de
§arklşl,r <ıl.ıcağı ön8örülmekİedir llçemi..in mevcut
potan5iyeliİi ycıcrince değerlendirebilmemiz
durumundı Ş.ırkışln hıçşüphe5ir büyük §ehirlere sijçii
|ersine çevi.ebilecektir. Bt]nu sağlım,ınln yolu
ŞırkışLı'lı hemşhıilerimin inisiyatif almasından

geçnıckıcdır. Şdr[|)lall mülcşcbbiülerin çJiln
ıjerekleıiıre uy8un lıir ınI.ryışlı \erlx\ı piyasa
ckonomi§inin sereklelini tsöz ardı etmeden ç.ıll§mesl

8erek m(, kıed ir. (;ünü anlayamnyin ve
yorumlıyım.ıyan müleşebbi§lerin kal|cl olabilme§a
ünain]ka,i dcğildiİ.

Kuİuld!İu l992 yllından beri

değa§ik

lrirıİ](,ılcfi uy8ultynr.ık iiliinlcrin nilelik ve

l.ı

şARK|şLA

Abdu||.h UÇGUN

ı\ı

:

h.r}.r'.rns.1l Vc

tiüa.et,

lrilki§el iiıt ı im in 8eli§lirilme§i konu§unda

dulen ön(ülü,l 8ore!, i ıazlıslr,l.ı yt,rıne
geıircn siVJs Tacitret Bors.tsı yajnetimini kutlnr,
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b.rş.]nlannln devamtnı dilerim.

§ıkVeysel
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Veysel Şatroğlu, 1B94'te sivas'ln Şarklşla
ilçesine bağlı sjvrialan köyünde dünyaya geldi.
Veysel'in dünyaya 8eliş öyküsü, Anadolu

köylerinde hemen birçok çocuğun yaşad|ğı
olağan bk doğum biçimidir_ Ama, bu8ün özellikle

dışarıdan bakanlar için il8inçtir, olağandışıdıı
Anlatmak 8erekirse, annesi cülizar Ana, sivrialan
dolaylarındaki Ayıpınar merasında koyun
sağmaya 8iderken sancl5l tutmuş, olaclkta
dünyaya 8etirmiş.
Vey§el'i. Cöbeğini de kendisi kesmiş, bir
çaputa sanp yürüye yürüye köye dönmüştür_
Veysellere yörede "ŞatlroğUIlan" derleı Babası
"Karaca" lakaplı, Ahmet adlnda biİ çiftçidir.
Veysel'in dünyaya geldiği sıralar, çiçek hastallğl
Sivas yöresini kasıp kavuımaktadlr. Veysel'den
önce, iki klz kardeşi çiçek yüzünden yaşamlarınl
yitirmiştir. Yedi ya§lna 8irdiği 190'|'de sivas'ta
çiçek salgını yeniden yaygınlaşır; o da yakalanır
bu hastalığa. o 8ünleri şöyle anlatlyor: "Çiçeğe
yatmadan evvel anam 8üzel bir entari dikmişti.

im cihoo ı

Onu Siyeıek beni çok seven Muh§ine kadına
söstermeye 8itmiştim. Beni sevdi. o 8ün çamurlu

birgündü, eve dönerken ayağlm kayarakdüştüm.
Bir daha kalkamadım. Çiçeğe yakalanmıştım...
Çiçek zorlu geldi. Sol 8özüme çiçek beyi çıktı.
sağ sözüme de, solun zorundan olacak, perde
indi. o 8ün bu 8ündürdünya başlma zindan." Bu
düşmeden sonra Veysel'in belleğine bir de renk
işler: Kırmlzl. Düşerken büyük bir olasılıkla
elinde sıyrlk o|uyor, kanıyor. BıJnu eşi cülizar

Ana şöyle anlatıyor: "Bilinmez değilsin,
renklerden yalnız kırmızıyı hatı.lad|. Cözleri

gönlüne çevrilmeden önce, yani çiçek hastallğına
yakalanmadan önce düşmüştü. Kan 8örmüştü.
KanIn ren8ini haüırlardı yalnız. Klrmlzlyl... Ye§iIi
de elleriyle bulur ve severdi." Sağgözünün görme
şans| Varmlş, lşlğl seçebiliyormuş bu gözüyle o
sıraIar. Yalnız yakınlardaki Akdağmağdeni'nde

dokıor varmış. Babaslna "ÇocuğU

Akdağmadeni'ne götüı orada gözünü açacak bir
dokor var" demi§ler. sevinmiş babası.

l5

r

a

h

I

a

ı
,f

ı
İ

.T

,*

Ne var ki, olumsuzluklar yakasını
bırakmamış Veysel'in. "Bir gün inek sağarken

babası yanına gelmiş. Veysel ansızın

dönüverince; babasının elinde bulunan bir
değneğin ucu öteki 8özüne 8irivermiş. o8öz de
aklp 8itmiş böylece." Ali adında bir ağabeyisi
ve Elif adında bir kızkardeşi varmış Veysel'in.
Tüm aile çok dzülmüş, 8ünlerce gö7yaşü
dökmüş bu hale. Bıından böyle baclsı elinden
tuta.ak 8ezdirmeye, dolaştIrmaya başlar
Veysel'i. Oittikçe içine kapanmaktadır Veysel.
Emlek yöresi olarak adlandırılan Sivas'ın bu
işığı/ozanı bol diyaında, Veysel'in babası da
şiire mer,rklı, ıekkeyle illı-dışlı biriymiş.
Veysel'in denlerini birazcık da olsa unutacağı
bir uğraş olsun diye bir saz vcrir eline. Halk
ozanlarlndan da şiirler okuyup, ezbcrleterck
nVulm.lğa (nll!|rlnlş oğluntı, Ayrl(,] yör(.
ozanlan da zaman zdman babas| Şalıroğlu
Ahmct'in cvine uğrar, çallp 5öylermiş. MOrakla
dinlermiş bunlaı Veysel. Ktımşuları Mrıll.ı
Hüseyin de sazını diizenler, kırılan tellcrini
l.rkarmış.

arkadaşı

olan Divriği'nin köyle.inden Çamışıhlı Ali

Ağa'dan (Vşık Ali) almış. Kendinide iyice saza
Vermi§; usta malı şiirlerden çalıp söylemeye

başlamış. Karanlık dünyasını aydınlatan
ozanlar dünyasıyla Çamışıhlı Ali tanışhrıyor

daha çok Veysel'i. Piı 5ultan Abdal. Karaoğlan,
Dertli, Rühsati gibi usta ozanıann dünyalarlyla

tanlşlyor txiylece. "Aşık Veysel'in hayatında

ikinci mühim değişiklik

**i.fs
t

Harp patladıktan sonra Veysel'in bütün

arkadaşlan, emsalleri cepheye koşuyorlar.
veyıel bıından da mahrum. Böylece münzevi
o|an ruhunda ikinci bir inziva da açılmıştır.
Arkadaşsızlık acısı, sefalet, onu çok bedbin,
umutsuz Ve mahzun ediyoı Artlk küçük
bahçesindeki a.mut ağacının altında yatıp
kalkmaha, geceleri ağaçların ta tepelerine
çıkarak içindeki derdini göklere ve karanlıklara
blrakmaktad|(" o günlerini Aşık Veysel şöyle
anldllr Enver cökçe'ye; "[ve gi.erim, yüzdm
asık: anam babam halimi bilmez. Ben onlara
derdimi, dokunmasın diye, açamam. Onlaı
benim kafa tuttuğumu zannederler, bense
dcrdimi dökmekten çekinirim, öyle ki, sazdan
bile farır gibi oldum." Bunda biraz Anadolu'da
"erkck oğlan" olgusunun etkisi varsa, daha çok

Veyscl'in vatanseverliğinin, vatana olan
borcunu ödeme duygusunun ağırlığı vardır.
Sıınradan şöyle dizcleştirir bunu:
"Ne yazıl ii bana olmadı kısıiıet
Düşmanı denize dökeİken millet
Felek kırdı kolumu, verm€dinöbel

llk saz derslerini babasının

seferberlikle

başlamıştır. Kardeşi Ali de cepheye 8itmiş,
küçük Veysel klrlk lelli saz|yla yalnlz kalmlştlr.

l6

\ı

Fl

r

d

Kılıçvurmak için düşman başına.
8u8ünler müyess€r olsaydı bana
Minne| elmez idim bir lıaşıkkana
Mukadder harici gelmez meydana
Neler geldi bu Veysel'in başına."
Veysel'in annesi ve babası seferbeılik
sonlarına doğru "be|ki biz ölürüz ve kardeşi
Veysel'e bakamaz" düşüncesiyle Vey§el'i Esma

adında, akrabalarından bir kızla

evlendiriyorlaı Esma'dan bir kız, biı oğlu
oluyor Veysel'in. Oğlan çocuğu daha. on
8ünlükken annesinin memesi ağzında kalarak

şiirinde dile getirdiği 8ibi:
"Talih çile kadarsözü bir etmiş,
Her neıeye gitsem gezer peşimde. "
Bin katmerli dcılar silsilesi kısacası.
B

ir

düzenliyorlar. Böylece Veysel'in yaşamında
önemli bi. dönüm noktası işlemeye başlıyor.
DenebiIir ki, Veysel için A.Kutsi Tecer'le
tanışma5t hayatında yeni bir başlanglcı
işaretliyor'

"O artık

alemden, btı diyardan
uzaklaşmak, 8öçmek isteyen bir ruh haleti

Köy Enstitüleri'nin kurulmasıyla

içindedir 1928'de en iyi arkadaşı olan İbrahim
ile Adana'ya gitmeye karar veriyorlar. Fakat
sivas'ln Karaçay|r köyünde Deli Süleyman

isminde birisi 5şığı bu

birlike, yine Ahmet Kutsi Tecer'in katkılarıyla,
sırasıyla Arifiye, Hasanoğlan, Çifteler,
Kastamonu, Yıldızeli ve Akpınar Köy
Enstitüleri'nde saz öğretmenliği yaplyo. Bu
okullarda Tüİkiye'nin kültür yaşam ına
damgasını vurmuş birçok aydın sanatçıyla
tdnışma ol,]nağı buluyoı şiirini iyiden iyiye
8eliştiriyor. 1965 y|llnda Türkiye Büyük Millet
Mec lisi, özel bir

ilk

seyahatinden
vazgeçiriyor. Veysel'i dinleyelim: "Bu adam,

saz çalar|m din|er, söze başlarım keseı
Cideyim derim, 'ah kivra, çoIuk çocuk
ağlaşlyor, 8el 8itme' diye elime ayağlma düşer.
Nihayet dayanamadlm, 8itmiyorum Vesselam

diye bU

n

kanunla ?şık
Veysel'e,

seyahatten

vazgeÇim." Veysel'in
köyünden ilk ayrlllşl
şöyledir: Zara'n ın

"Anadilimize ve milli
birliğimize yaptlğl
hizmetlerden ötürü"

{
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köyünden Kaslm
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ad|nda birisi Veysel'i
köyüne götürerek iki

y

üç ay beraber

yaşıyorlar. Kendisini

Adana'ya

8öndermeyen Deli
Süleyman, Sivas'lı
Kalaycl Hüseyin,

Veysel'e

yol

arkadaşIığı ediyorlar.
Dönüşte Vey se l,
Hafik'in Ya ll nca k
köyüne Ve zaİa'nln

/

500 lira aylık

bağlanm|ştlr.2'| Man
1973 8ünü, sabaha

karş! 5aat 3.30'da
doğduğu köy olan
Sivrialan'da, şimdi
adına müze olarak
düzenlenen evde

yaşama

köyüne
uğrayarak 9 liraya

güzel bir saz allyor; sivas'tan Sivrialan'a
döneılerken arkadaşları bir "üç kağıtçl"
grubuna yakalanarak bütün paralarını
kaybediyorlar. Arkadaşları Veysel'in 9 lirasını
da alarak kumara veriyorlar. Veysel bu
hadiseden bir müddel sonra Hafik'in

Karayaprak köyünden Cülizar adll bir kadınla
evleniyor."

l931 ylltnda sivas Lisesi edebiyat
öğretmeni olan Ahmet Kutsi Tecer ve

i

yumdu.

t

Girit

göz lerin
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Aş!k Veysel'in

yaşamlnl Özetlemek
gerekirse, Erdoğan

Alkan'ın

şu

betimlemesi en 8üzel
cümleleİi oıuşturuİ:
"Kızılırmak soru işaretine benzer, aara'dan
doğar, Hafik ve ŞarkışIa'dan sonra Sivas
topraklarını terkeder Bir yay çizip Kaysefi'yi,

Nevşehir'i, Kırşehir'i, Ankara'yı ve Çorum'u
sular, 5amsun'un Bafra ilçesinde denize
dökülür, Aşlk Veysel'in yaşam öyküsü
Kızılırmak gibidir. Bir ucu Bafra'dadı1 bir ucu
da Zara'da. Bafra'ya dek uzanan acllı bir yaşam
Zara'nın doğusundaki Kızıldağ'ın gür suIarıyla
beslenipsona erer"

arkadaşlan "Halk Şairleıini Koruma Derneği"ni
kuruyorlar. Ve 5 Arallk 1931 tarihinde de üç

8ün süren Halk Şairleri Baylam|'nl
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,YlĞiT ATrAN DüşsE YlNE AD KALıR"
ŞARK|ŞLADAN Ç|KAN BÜYÜK
DEVLET vE slYAsET ADAMl...

MuHsıN YAzlcloĞLU

\,

(l954 - .,....1
I\,rı]hsin

Ehaİ

Yazlcloğlu, 'l954 ylllnda sivas'|n sark|şla ilçesi
Köyü'nde bir çifrçi ail€sinin

llk ve orta ajğİ€namini

oğlu olarak doğdu.

Şa*lşla?a yapt.

Yüksek aiğrenimini yapmak üzer6 1972?e Ankara'ya
g€ldi. Üniversit€ tahsilini, Ankara Üniversıtesj Veteriner Fakültesi'nde tamamlad|.

L

1968de cemiyet (demek) çal|şmalanna
dl. Şarklşlada Genç Ülkücüler Har€keti'ne

ba9lakatlld|,

Ankara'ya g€ldlkten sonra ise, Ülkü oc€klan Gengl
Merkezı'nde gö€v yapmaya ba9ladl. sıraslyıa; Ülkü
ocak]an Genel Başİ"an Yadlmclllğl ve Ülkü ocaklarl
Genel Başkanllğl yaptl. (1977_78).
1978'de faaliyğte geçen Ulkücü Genç]ik De.neği'nİn
kurucu Genel Başkanl oldu.1980 ylllna kadar MHPd6
Genel Başkan Müşavadiğa görevinde bulundu
12 Eylül 1980de yaplİan askerjdaöanin aldından,
ı,ütHP ve Olkücü Kuruluşlar Davasl sanlğlolarak ce_
zaevine konuldu. 5,5 ylll hücĞde olmak üzere 7,5

yll Mamak Cezaevi'nde kalan Muhsin Yazlooğlu
7,5 yıl cezaevinde kaldlğı bu davadan herhangi
bir ceza almadı.

cezaevlnden çlıllklan sonla rnagdUrolmUş

ül_

kücülere ve onlann ailelerine yardim amaclyla

kurulan sosyal Güvenlik Ve Eğitim Vakfl'nln

başkanlığlnl yapl|,1987ae a.kadaŞlan ile
bidikte MÇPde siyasele qirdi. MÇP'de Genel

, sekr€ler Yaİdlmc|llğl gijrevinde

bulırndu.

1991 genel seçimierinde üç parlinin oluş
turduğu ittifak bünyosinde, milletvekili
]
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Şofuşlq od|ndo "Phir" olon bİ yerleşim yeridl.
v9 blr uygorhklqr beşlği olmq öz9lliğlni
gö§tenr Şehfn kimliğhdg p9k çok uygorllğh
pq.mok izl€rine rostlomqk mümkündür.

ltçENlN TARlHI

Şarküşla çevresinde ve ilçeye bağlı
Mersesen Köyü (ilçe merkezine 5km uzaklıkta)
önlerinde, yüzeyde ele geçen çakmaktaşından
araç-gereçIer, buyıik olasılıkla Neolitik Döneme
ait kazıylcı ve uçlardır. Bu deliller de Şarklşla'ya

Neolitik Dönemde yerleşildiğini orıaya

koymaktadlr

Hititler döneminde de, yörenin bir

yerleşme birinri olduğu anlaşılmaktadır. Hititler

döneııine

ait olduğu anlaşılan madeni heykelin ilçeye 5 km

uzakllktaki Döllük Köyü'nde buIunması bu
fikri doğrı.ı|amaktadıı (Heykel tunçtan yapllml§
olt]p ]2cm b<ryund.ıdır ve halen Ankara
Etno8rafya Müze§i'nde Muhafaza edilmektedir).
M.o ı 2oo'lerde Hitit Devleti'nin ytkılmasü ile
ceç Hitit Prenslikleri'nin e8emenliğinde knliın
yöre, M.o V|l. Yüzyllda bu Prensliklerin Asur

egemenliğini tanımasıyIa AsıJr Devleıi

topraklarüna katllmıştlt

M.Ö 695'den sonra Kafkasya üzerinden 8elen
Kimmerlcr bu yöreyi Ve büıün Kapadokya
blgesini yağma ve tahrip etmi§leı Daha sonla
lskit 5aIdı.ılanna da uğrayan yöre, Me.d Devleti
taraflndan ele geçirilmiştir. Med Devleti'ni ylkan
Persler siVas ve çevresini Kapadokya
satrapılğ|'na bağlamlşlar

Yörede Pers egemenliğine,

*.

tüm

Anadolu'da olduğu gibi Persler'i yenen Büyük

lskender son vermiş Makedonyalılann h6kimiyeti

başlamlşllr Fakaı M.Ö 332 yı|ında eski Pers
yöneticilerinden l, Arialates bağımsızlığını ilan
edip Makedonya Krallığını kurmuştur.
ıa,ö ıoo'lerde pontos kralt Mitridales
Evpator ile Romalı komutanlar arasındasük sık el
deği§tiren böl8e, M.Ö 17'de kesin Roma
hikimiyetine 8irmiştir Roma imparato.|uğu'nun
395'de ikiye ayrılmasıyla bu yörede Doğu Roma
(Bizan§) topraklarl içinde kalmlştır. Bizans
döneminde Armeniakon Theması içinde kalan
bölge X.yüzyıldan sonra merkezi yönetimin
8üçlendi.jlmesi Jmaclyh lurul,]n sebJ\ıeia
{5iVas) Thema5l'n6 §lg;3n6lş11.

"KöKü MAziDE

coĞtıryı,yl

vırıı

oıııı

ıünxttniırı

rrıır süntci..."

5elçuklular döneminde, Emir Sabuk
komuıaslndaki Tiirklcı 1 059 y|lında sivas ve
çevresini ele geçirmişler fakat bOlgeyi ancak bir
h.ıi a eIlerınde tUtabilmişlerdir

Bölgedeki asıl Türk hakimiyeti ]07l
Malaz8i( Savaşı'ndan sonra başl.]müştır. Kı§a bir
sOre Selçuklu egemenliğinde kalan Şarkışla
yöresi, daha sonra sjvas ve çevresinde kurulan
Danişmcndli Bcyliği top.,tklarına k.rtllm|şılr. l 1 75
ylllnda ise ll. Kıllç,ıslan'ln sivas'l almaslyla yöre
Anadolu selçUklU toprakIann.t kaİlmlştır.

1243 Kösedağ Savaşı i|e Anadolu'da
Moğol e8emenliği başlaınışııı 1243 MoğoI
istilaslyla Şarklşla y.ğmal.nmlştır.

Artan Moğol basklsı bolgedeki Türk h.:ılklnın bir
kl5ml Ball Anadolu'ya bir klsmı ise 5uriye
topraklarlna dönmüştüı

şARKışLA
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322'de llhanIılar'ın Ana<l<ılu valiliğine
at,]n.rn Iimurta|, Kayseıı merlcz rılmal uzere
sivas ve çevresinin bölgede bağımsızlığınl ilan
etmiş. TimıJrlaş'ln MemIükler'e slğlnmasl ile
vekili olan Eraına Bey'in Sivas merkez olmak
üzere Eratna Beyliği'ni kurmasıyla Şarkl§la ve
yölesinde Eratna Beyliği'nin egemcnliği de
bışlamı1 o|du. Lr.ılna Bey'in ölümü ü/erine
t

yerine oğlu

Ali

Bey seçtiyse de; devletin

vczirliğini yapan Kadı Burhaneddin yönetimi ele
{ieçirmiş(l 38l ). Böylece yöre Kadı 8urhaneddin
Devleti yönetimi altln. 8irmiştir
Kadı Burhaneddin ] 398'de Akkoyunlu
hükümdarı osmnn Bcy'c yenilmcai ve ölmesi ile
bölgede bir iktidar boşluğu olmuşlur. sivas
halkının, yaklaşan Timur tehlikesi karşında
Osmanlllar'I dnvet etmesiyle sivas çevresinde
Osman lı hakimiyeti başlam lş, Anka ra
Sıvaşı'ndan sonra da bölgcde tıaşlayan idari
b<ışluğa, 14()8 yılında

ÇelebiMehmel srın vererek
5iVas Ve çevresini ılmasıyla bölger]e yenideır
osmanll e8emenliği başlamış oldu.
Proi. Dr fnruk sümer'e göİe llmur'Un

Anl.ıra sJv.ışl .onrı.ı böl8edeli KJr,ı.lJl.ıı \c
Mtıgolları benıbcrinrle Türli.ı,ın',r 8olUrm(,Ji
üzerine Türkmenlerin bölgeye ycniden döndüğü
ve hiÇbir 8üçIükle karşllaşmadan XV Yazyllln ilk
yarlslnd.ü bölgeyi yurt tutmitya b.ışlarlıkl.ırından

bahscder. FarUk 5ümer ıynı eserdc
cedük(Şarkı§la) yöresi için şöyle b.ıhsetmektedir:

Bozoklaki Şam Bayall.ırı bu bölgenin Cedak

yöresinde yaşarlar. Bu yöre aşağı yukarı lıugüırkü
Şarkış|a kazasının lıuluncluğu yerdir. tsurırl.ı
yaşayan Şnm Bayatlan
başIıc.:ı Hızırlu, Kesmezlü, Şeyhlü, Şarklu, Kızıl-

'.4D

Donıu Ve Karaca-Koyunlu gilıi obalara ayrılmlşıı
Bu obalar sahip bulunduklan ekinliklerde çinçilik
yapmakta ve kış gelince suriye'ye 8itmektedirler.

Fakat XVl. yüzyllln ikinci yarlsında ŞamBayotları'n ln kışın Suriye'ye giımedikleri
anlaşıllyoi XVl. yüzyılın ilk yarıslnda Cedük
yöresinde Kara-Yahyalu Delü-Alilü, Ağçalu len

mühim obi§lj Hacı lar) Ağça-KoyunIu

(Dulkadırlı'dan) ve Şam tsay,tdı bulunrJuğundan
bahsetmektediı
Şarkışla'ya yerleşmek amacıyla gelen
Türkler'in ne 2am.ın 8eldikle.i biIinıneınekle
birlikte, ilk yerleşenlcrin Hacı AIi C)basl ve Hacl
Himmeıoğulları rılduklan söylenmeklcdir. Ayrıci
Malaıya AraPkir'den gelrliklcri söylenen
Çuhadaroğulları ve Nenehalunoğulları'nın (Hacı
Ömerler) da aynı döııemlerde ilçeye yerle§tikleri
tahmin eülilmektedir

Şehrin adl l9. yüzyll O5manlı

kaynaklarında Ten<ıs olarak geçmckte cı|up, ilçe
oluncaya kadar "Cedik" arlı verilen imliynzll
nnhiye ınüdürleri laraiınd.rny(rneti lmi!ıir.
l867 M1.|yct NizJmn,lmcsi'ne ıjöre siv.r§
Mcrkez 5ancağı'na b.ığlı Tcıros ismiylc kaz,r (ilçc)
duruınunn getirilcn Şnrklşla'dn ]B7J yıllnd.]
bele<liye tcşkilaıı kurulmuşıuı
lB70 siva§ Vilaycıi $lniımcsi'ne göre, şehirde
10059 Müslümnn, l7]:] H|ri§tiyan olmnk üzere
l l772 kişinin yaşıdığı bclirtilmcktcdir
l85] 1856 Klrlm s.vJş| va 1a77-187a
Osmanlı , Rus Savaşlan'ndın sonr.ı Kıfk.ıs
Cöçıİenleri Ve K.rrs Carçmcnleri biil8cye
yerle§tiliımillerdir Kalkaı vc Kars Göçmcnleri
Sivas'ın diğer k.ızı|aına okluğu 3ibi Şırkışla
kJlirsınIn çeşiıli ycrlerine yerlcşlarilmiştir. K.tfk.rs

2l

'

ry&

Ir

=_-

I

I

cöçmenleri 8enelde Uzunyayla böl8esine

yerleştirildi. 1B90 5iVas Vilayet salnamesi'nde şu
bilgiler verilmektedir: siva§ Meİkcze bağll Tenos
kazasının kaza merkezi Şehr-i Kışla (Şarkışla)'dıı
Merkeze uzakllğl ] 2 saatüir 15 nahiye. l14 köyve
5625 haneden oluşUp 16.566 Müslüman, 6305
Hlristiyan nüfıJs vardlr. 39 cami, 3 medrese, 5
han, 55dükkAn,2 fırın,65 değirmen,2B Mü§lim

ve 10 gayri Mü5lim mektebi old
be

l

inılmekted ir.

ğu

Yine aynı salnamede kazanln 565.979
dönümlük bir araziye sahip olduğu, 57063 ıarla,
2 çiftlik, 150 bahçc, 230 çaylr Ve 115 meraya
sahip olduğu belirtiliyor. Salnameye göre kazada
buğday, arpa, fiğ mercimek ve fasuIye
yetiştirilmcktedir Hayvan tüİü olarak deve, at,
karasığır, manda, koyı-ın ve keçi yetiştirildiği,
güzel kilimler Ve küçük halllannimal edildiği
belid ilmekted ir_

tr

osmn n ll nüfusu üzerinde tleniş
araştIrmalanyla tanInan Fran5lz yazar Vital
cuineı' in 1B90'll yıllarda Sivas ile ilgili verdiği
bilsilerde, ilçemizin 50.060 nüfu§ ile sivas'In en
kalıballk ka-ıası olduğU bclirıilmekıedil, ilçede
76.841 koyun 25850 kll keçisi ve 11.860 tiftik
keçisinin beslendiğl ve yılllk 396.822 kuruş
Ağnam (küçükbaş hayvanlardan alınan vergi)
Ver8isi allndlğlnı belirtmekledir. Şemseddin sami,

Kamus-ül Alam adlı eserinde, l89o'll ylliardaki
Şarklşla ile il8ili şu bilgileri Vcrmekıedir: "sivas
Mlayeti Merkez sancağ|'na bağll bir kazadlr. 15
nahiye ve l14 köyünde 33.000 Müslüman ve

22
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meyve yetiştiren Şarkışla zengin orman
ürünleriyle meşhurdur Kazada koyun, keçi ve
s|ğlr da yetişlirilir." l896 Dev|et Salnamesi,
Tenos'un Cemerek adlı bir nahiyesi oldrığunu da
gö§üermektedir Şarklşla' nın ]900'lü ylllann
başında dı idari bakımdan Sivas'a bağlı ilçe
sLrıü§ü devam elmiş, bir değişiklik olmJmlştır.
Şarklşla'ya l9J0'lu y|llarda Türk-Yunan Nafus
Mübadelesi (değişimi) Antlaşması sonunda
yunanistan'dan az da olsa Türk mırhacirleri
8etirilmiştir. Bu muhacirler genelde ilçe merkezi,
osmanplnarl ve cümüştepc (Yapıalın) köylerine
yerleştirilm işlerd ir. 1953 yıllnda Cemerek
Bucağl, 199O yılında da Alılnyayıa Kasabasl, ilçe

durumuna getirilerek Şarkış|a ilçesindcn
ayrılmışlardır.
Ataliirk Şarklşla'd.ı...

l930 ylllnda Alalürk, sivas'a 8iderken Şarklşla'yt
ziyaretetmiş, scv8i 8österileriyle karşllanmıştIr.
Halk tarafındananlaıılana göre; Şarkışla'da
Atatürk'ün, eğitime verdiğiönemi 8österen bir de
hatırası vardır: Aıaıürk, sivali'a gatmek azere
Ank.trJ'dJn yolı 1ıkar, Sivas'a gelmedcn ön(e
Şarklşla'yl ziyaret etmek; yeni Türk Alfabesine

verilmcsi gereken önemi 8öslermek ister.
Şarkışla'ya gcldiğinde, ilçede en fazla sözü

ge(en, aynü zamanda hoca ve Şarkış|alılarca da
hatın sayılır kişi Kalkan HoQ'ya ycni h.rrfleri
iiğretiı
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BAŞIGN HASTAOGLU ET BAtlK KURUMU ve

TuRKıYE KASAPIAR FEDERASYONuNu ZıYARET ETTı.
sivas Ticafet Borsasl yönetim kurulu
başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Yönetim
Kuruiu üyeIeri Tarlk cünhan, Hilmi 6ül ve
Ahmet Terzioğlu, Et Ballk Kurumı] 6enel
Müdürü Bekir Ulubaş ve Türkiye Kasaplar
Besiciler Et Ve Et Ürünleri Esnaf ve SanatkArlar
Federasyonu Başkan ı Fazlı Yalçındağ'ı
makamlarlnda ziya.et etti.

Ticaret Borsası 8aşkanı Abdulkadir
Hastaoğlu, "Et Ballk Kurumu cenel Müdürü
hemşehrimiz Bekir Ulubaş'ı ve Türkiye

Kasaplar Besiciler Et Ve Et Ürünleri Esnaf ve

sanatkarlar Federasyonu Başkanı Fazlı
Yalçındağ'ı ziyaret etmek için Ankara'ya
geldiğini belirterek,

"

Piyasada yaşanan et
slkIntı5l nedeniyle fiyat anışını durdurmak için
fikir alışverişinde bulunduk. Sağlık şartlaı
8aranti altlna aIınmlş kasaplık halvan ithalatl
acil çözüm olarak Uygulanmlştır Bu uy6ulama
başlan8ıçta fiyatları yaklaşlk % 20 8eri çekmiş,
piyasaya §ürülen mal miktannda da önemli bir
artış sağlamıştır. Ancak ithalatın zayıfladığı
noktada fiyatlar tekrar tlrmanlşa geçmiştir. Fiyat
aftışının satış yerlerinden kaynaklanmadığı, asıl
soıunun yetersiz üretimden doğduğu, bu
nedenle alternatif olarak özellikle küçük baş
ha}.r'anların yetiştirilmesi gerekir" dedi.
Et ve Balık Kurumu Cenel Müdürü
Ulubaş, ithal edilen hayvanların gerekli
testlerden geçirildiğini ve hiçbir hastalık
8örülmemiş

Ülkelerden hayvan ithal edildiğini ifade
ederek spekülatif hareket bittikten sonra et
ithalinin kesileceğini söyledi. Et Ballk Kurumu
olarak (EBK) da Ramazan'a bir kaç gün kala 10
bin 500 ton canlı kasaplık sığır alım ihalesi
yapacaklarını bildirdi.

Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et
Ürünleri Esnaf ve SanatkArlar Federasyonu
Başkanı Yalçındağ yaptığı aç|klamada,

Ramazan ayında şartların çok fazla

değişmeyeceğini söy|edi. Temmuz ayında
hayvan başına verilen 3O0 liralık teşviğin
kaldırıldığını anımsatan Yalçındağ; "Bunun bir
dalgalanma etkisi oldu. Bir miktar fiyatlar
yük§eldi. Ama olmasl gereken bir fiyat var
onada. Eğer 5iz sürekli ithalatla içeri fiyatlarlnı
baskı altına alırsanız, bu sefer içerideki
üreticiler çallşamaz hale geliı Bunları da
dü§ünmek 6erekiyor. Önümüzdeki 8ünlerde
başka alınan tedbirler de açıklanacak. Cene
orlJltl sükunete döne(ek diye düşünüyoruz.
Ancak tüketici aleyhine çok fazla bir gelişme
beklemiyoruz. Teşviğin kaldırılması ve verginin
yükseItilmesi birolumsuz hava estirdi piyasada.
Ama yine çalışmalar yapıldı. Tekrar normale
döneceğin i düşünüyoruz." dedi.
Et Ballk Kurumu Cenel Müdürü Bekir
Ulubaş Ve Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et
Ürünleri Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu
Başkanı Fazlı Yalçlndağ yapılan ziyaretten
duyduğu memnuniyeti bildirerek sivas Ticaret
Borsasl heyetine teşekkür etti.
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şARKışLA KlRMızı ET URETıCıtERı
BıRtıGı GENEL KuRUtu YAPıLDı.
§
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Şarkışla Kırmızı Et Üreticileri 8irliğinin ilk 8enel
kurul toplantısı Şarkışla ilçesinde yapıldı. Saygı
duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunma5ının
ardlndan, Şarklşla klrmlzı et üreticileri birliği

sevim, Şaİklşla Ta.lm Müdürü Şahin sönmez
katlldl. Ticaret Borsas| yönetim kUrulu üyesi Hilmi
cül de, yeniyönetim kurulunun haylrll ve !rğurlu

Başkanlığına Ticaıet 8orsası Meclis Üyesi Hilmi

Cenel Kurulun kapanış konuşmasını Şarkışla
Kaymakaml Abdullah UÇKUN yapıı. Uçkun
konuşmasınd.ı " Şarkışla'nın en büyük 8e\im
kaynaklarlndan biri Ha}.vanclllktlr. Artlk devir

Divan Kurulu seçimleri yapıldı. Divan

Cül, Katip Üyeliğine ise A. Tank cÜNHAN

5eçildi. Cenel kurul toplanhslna 44 üye kaı|larak,
yeni yönetim Ve denetleme kurulunu oluşturdu.
Birliğin yönelim kUrUlu üyeliklerine Nuri Bayaz|l,
Ali AVni K|llç, Hüseyin Ak§ona, Ayhan Gültekin,
Ahmet Çam, denetim kurulu üyeliklerjne Avni
Özeı Beşir Özkan, Şahin Cürbaz yedek
üyeliklere de Mehmet Kiziroğlu, seyit Ali Yllmaz
Ve sezai Atalay seçi|d j. cenel kı_ırul toplantısına,

siVas Iicaret Borsa§l 8aşkanl Abdülkadir

Hastaoğlu, yönetim kurulu üyeleri, Şarkışla
Belediye Başkan Yardımcısı Halil Kavlak,
Yeniçubuk Beldesi Belediye BaşkanI Mustafa
Demir, Şarkışla Ziraat odasl 8aşkanl Bayram
26

olmasın ı dileyerek, birliğin kurulmasında Şarkışla
adlna çok sevindiğini belirtti.

değişli. Birlikler kuru lmak ve yaşatllmak zo.Unda.
DeVletin ve Avrupa birliğinin imkinlarından
yararlanmanIn yolu öncelikle üreticilerin birlik
olmasından geçer. Hayvancılığın gelişmesi
açlsından Klrmlzl Et Üreticileri Billiğinj kuralak
lokomotif 8örevini üstlendiğiniz için sizleri tebrik
ediyorum. Şarkışla da et birliğini kurmak için
mücadele eden arkadaşlarIml kutluyorum.
Hayırlı uğı]rlu olmasını ve başanlannızın daim
olmasını diliyorum," dedi.
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Taıım iı rvııiaıırıi Mehmet BEYKAYA
Daire Başkanı Oldu
.ı
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16.05.2005 tarihinde llimızde ll Tanm
Müdürlüğü 8örevine başlayan Ve 6 ylldlr ilimizde
aynl 8örevi yürüten Mehmet BIYKAYA clda,
Tallm ve Hayvancıllk Bakanllğı'nda Cıda Kontrol
Hizmetleri ve Laboratuar Daire Başkanlığı

8dİevine alandl. Bu re.ıle

ıle !eda

yemegi

düzenleyen Mehmet BEYKAYA,il protokolüne bu
toplantl sonunda veda etti. ToPlantlda yaptlğl
konuşmada; Sivaç'ın kendisi i(in ayrı biı öneme
sahip olduğunı.] belirterek "sivas'a 1-2 yllllğlna
geldik 6 yıl 8örev yapıık. Arkama dönüp
baklığımda \orumlulul Jdı Jllında ben üıerime
düşeni yaptlğlma inan|yorum., "6 yıldır burada

5ivas halkına hjzmet vermekten §on derece mullu

oldum. Sivas benim için önemll bir il. Bugüne
kadar Sivas'a ve siva§ halklna vermiş olduğum
hizmeti bundan sonrada Ankara'da devam
ettireceğim. sivas'ln bir hizmetkarl olarak
Ankara'da da sivas için elimden gelen çallşmayl
yapacağım" dedi. Beykaya, ilimizde görev yaptığı
6 yıl süresince kendisine çalışmalarında destek
Veren herkese de teşekküretti.
Yönelim Kurulu Başkanımız Abdulkadir
Hastaoğlu Mehmet Beykaya'ya yeni 8örevinde
başarı lar dilerken,İ|imize yapmış olduğu
çalışmalardan dolayı plakettakdim eni.
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Tuğgenerol Muommer Boyrom'don,
Boşkon'o vedo ziyoreti
vapllil \üre i(inde

l leşıird iğ i
ıJk ı
hizmetİerinden dolayı teşeklür ederel"Sivn,
yılların, güzel günIerin ve do§tluklann anısına'

Yüksek Askeri ŞOra (YAŞ) kararname§i ile
ve
emekliliğe sevk edilen 5. Piyade Eğitim TU8ayl
sivas Carnizon Komutanl Tuğgeneral Muammer

Hastaoqlu'na veda ziyaretinde bulundu,
ric,]Iet Bor\a\ı başkınlık m,rkamında
Başkan Hastaoğlu ile 5. Piyade Er Eğitim Tu8ay
KomuıanI Tuğgeneral Muammer Bayram bir süre
§ohbet etti. s;hbetin ardlndan Başkan Hastaoğlu,
gölev
Tuğgeneral Muammer Bayram'a sivas'ta

',/a.rr.o,

-/*/ro,
cAFE

.
.

içli Köfte
MantI

Gözleme
Börek
Çorba

er( e

p|aket takdim etti.

B.ıyram, llcarcı Bor*a5ı Başlanı Abdulkadir

.
.
.

g

Tuğgeneral Bayram, yaklaşık 2 yıldır
Siıa.'ıa gdrev yıpmallan mullu oIdugunu
belirtcrek. , 5iva)'ıa görev y,lptlglm dönemde
yakın il8i Ve desleğinizden
8östermiş olduğünuz
dedi,
ilolay ı ıeşekktı r eder, şıkranlanmı sunanm"

.
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Kahve

Çay

a Kola - Ayran

.

Nargile

sirer cad. Kurtoğlu Apt-

Kat:2Daire:3
(Finansbank Üstü) - sIVAs
Tel l 0.346 225 13 05

İçişIeri Bokonımız İdrls Nolm Şohin Sivos'to
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lçişleri Bakanl Şahin, Türkiye ile Japonya,
Af8anistan ve NATo Af8anislan Eğitim
Misyonıınun katkllallyla Sivas Polis Meslek
Yüksekokı_ılunda Afgan polis adaylarlna verilecek

tğilimi Pro8raml'nln J( ı llş lörenine
katllmak üzere ıarifeli uçakla 8eldiği sivas Nuri
Demirağ Havaalanında sivas İcaret Borsasl

Temel PoIislil

Yönetim Kurulu Başkanımız Abdulkadir
Hastaoğlu Ve Yönetim Kurulu üyelerimiz
tarafından çiçeklerle karşılandı.

ile

Türkiye'nin ıarihi dostluğuna
değinen Bakan Şahin, iki ülke ara5ındaki
ilişkilerin çok derin tarihe dayanan Ve külıürel
Af8anistan

bağlarla zenginleşmiş ilişkiler olduğunu §öyledi.

Türkiye'nin çok süzel 8] ili olduğuna işaret eden
Şahin, hepsinin kendine has tarihi, doğal,
ekonomik özelIikIefi ve turizm değerleri
olduğunu kaydetti.
Cumhuriyetin temellerinin atlldlğl Sivas'ln tarihi

açıdan önemine değinen Bakan Şahin,

"Dolayıslyla sivas'In rolü tüm Türkiye'yi Ve Türk
milletini ilgilendiren bir roldür, bir misyonduı
sivas'a böyle bakılmaktadır. Böyle de
bakılacaktır Sivas'ımızdaki bu güzellikleri daha
da anırm,ı[ ıl ın lenıı 2 l . yu7yıl Turliye \inın yine

yıldız

irlerin den b iri yapmak için
çalışmalarımız, hükümetimizin çalışmaları
şe h

devam etmektedir" dedi.
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YONETİM KURULUMUZ
ToKAT Tso öDüL rönrNiNr
Borsamlz Yönetim Kurulu Başkanl
AMulkadir Ha§taoğlu ve Yönetim Kufulu üyelerimiz
lhsan Aksoy,Hilmi Gül Tokat İcafet ve sanayi
odasln,n düzenlediği ödü| lölenine kaİldllar.
Tokat sanayi ve Ticareı odasl Ödul
Tiireni'ne katlIan ToBB Başkanl M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, genç ve kadln 8irişimci sayl§lnln
artllllmaslnın önemine i§aret ederek, Hz.
Muhnmmed'in eşini örnek 8österdi ve "Pey8amber

efendimizin e§i Mekke'nin en büyük

tüccarlnründandl. Peyliamberimizin eşina rol model
alın. Kadınlarımız tabi ki iyibirer eş olacaklar ama şu

masayı kaldıracaksak herke§ eırafından luıacak"
dediTok.rt sanayi ve Ti(areı

odisl

taraflndan

daizenlenen öclül löreni Tokat Atatülk küItür
sa..ryı'ndiı 8erçekle§liri|di_ Törende bir konuşma
ydpan loBB BaşkanI M. Rif.lı Hi.Jr( ıklloİlu,lon8in
olm.ının y<ılunun 8iraşimci §aylslnı nrllİm.ıktan
ıleçtjğini belifterek "Cenç ve kadın girişimcileri
hevcslendirmemiz lazlm" dedi. 10()_150 yl|Ilk firma

sayıslnln azllğln.1 ilnret eden ToBB Ba§kanl,
çocuklar arasında ayrımcılık yapılmam.-ısını
isteyerek §öyIe konuştu: "Arkanlzda haksl2 Ve
ndJIetsiz bir düzen blrakmayın. Haksızltk ve
adaletsizlik üzeline kurulan düzenler mutlaka
y,kılmayn mahkümdur. Haksızlık yapar§anIz,
büraktlğın12 serveı yıkllır Öbiir tar.rfıa rahal uyunrak
30
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Vesındı 8eçmek istiyorsan, blrakacağ|n miras| hak Ve
adaletle pay etmelisin"
.Büyüme özel §ektöİ ile 8eldi.

Türkiye'nin ilk çeyreke büyümede dünya rekoıu
kırr|ı!ını bildircn Hi.arcıklıoğlı.ı, "Bu buyrimenin
8erçek kahramanlan sizlersiniz. Hepinize madalya
verilse, özel sektörümüzü slrtımızda ta§lsak yeridir"
diyekonu§tu,
iıhılaıla lhracaı arasınd;ki iarlın 8iderilme5i lçin
hılla ledbir Jltnm.t§ı gerekıiğinin ahını (izen
HisJİı lklto8lu, i)5lzlik.orunLın.l dJ değindi. illizlik
rakamlannln yüzde 9,9'a 8eril€diğine dikkat çeken
Hisarcıklıoğlu, işsizliğin altlndaki temel etkenin
nresleksizIik olduğunU ifade

-'Mesl€ı li§€leri
edildi"

imam

etı

i.

haıiP li§elerine İuöın

Meslek liseleriyle ilgili sıkınıılara değinen
Hisarcıklıoğlu, meslek lise|erinan imam hatiP
liselerine kurban edildiğini söyledi. Meslek
lisclerinde okuyanlann mulsuz olduğunu bildiren
M, Rifat Hisarciklloğlu, "Kendilerini ikin(i s|n|f
Vatandnş 8ibi 8örüyor Önlerini kapattık.
Bcccri'|O meslek edindirme ve i§lihdJm Projesi
hakkında bilgi veren Hisarcıklıoğlu, işverenleri ve

iŞsizlcri

bu

imkandan yararlanmaya çağl.d|.
Hisarcıklıoğlır, Be(eri'10 p.ojesiyle işVerenlerin

Borsamlz Yönetim Ku.ulu Başkanı

ı]l

üyelerimiz
lhsan Aksoy,HiImi cül Tokat İcaret Ve sanayi
oda5lnln düzenlediği iidül törenine katIldıla(
Tokat sanayi Ve Ticaİet oda§t Ödül
Tö.eni'ne katllan ToBB Başkanl M. Rifat
Hisarclkhoğlu, genç ve kadın 8irişimci saylslnln
art1.1lma§|n!n önemine işaret ederek, Hz.
Muhammed'in eşini örnek 8österdi ve "Pey8amber
Abdulkadir Hastaoğlu

ıı

Ve Y(inetim Kurulu

efendimizin eşi Mekke'nin en büyük

tüccarlarlndand|. Pey8amberimizin eşini rol model
al|n. Kad|nlanm|ztabi ki iyi bircr eş olacaklar ama şu
masayı kaldıracakrak herkes etraflndan tutacak"
dedi.
Tokat sanayi Ve İcaret oda$ taraflndan
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düzenlenen ödül töreni Tokat Ataüürk kültür
sarayı'nda gerçekleştirildi. Törende bir konuşma
ylpan loBB 8aşkanl M, Rif.rl Hiüdr(,lklloğlu, zen8in
olmanın yolunun 8irişimci sayıslnt adırmaktan
8eçtiğini belinerek "6enç ve kadın 8irişimcileri
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heve9lendirmemiz lazIm" dedi, 100_150 yıllık iirma
sayısının azlığına ilaıet eden To8B Başkanl,

çocuklar arastnda ayrtmcIllk yapılmama§ünı
jsteyerek
şöyle konuştu: "Arkanızda haksız ve
adaletsiz bir düzen bırakmayın. Hakslzlık ve

adalet§izlik üzerine kurulan düzenler mutlakn
yıkıImaya mahkümdur. HaksIzlık yapar§anIz,
blrakığİnız §erveı yıklllr. Öbür tarafta rahat uyumak
ve §lnIf l 8eçmek i§tiyorsan. blİakacağln milasl hak ve

adaletle pay etmeIisin"

"Biiyihne özel r€ıtöı il€ 8€ıdi.
Türkiye'nin ilk çeyİekte büyümede dünya .ekoru
kırdlğını bildiren Hisarclklloğlu, "Bu büyümenin
geçek kahramanlaıl sizlersiniz. Hepinize madalya
Verilse, özel §eklörümüzü slrt|mtzdataşısakyelidir"
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diyekonuştu.
İthalatla ihracat arasındaki farkın giderilmesi için

-

h,zla tedbir alınması ge.ekiğlnin alnnı çizen

Hisaı(ıklıoglu, iş5i..ljk 5orununJ da de8indı. İşsıu lik
rakamlaılnln yüzde 9.9'a gerilediğine dikkat çeken
Hisarcıklıoğ|u, işsizliğin alhndaki lemel etkenin

I

me5leksizIik olduğUnU ifade etti,

."Mesle* li§elerİ imam hatip li§eleİine kuİban

edildr
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Meslek liseleriyle ilgili sıkıntılara değinen
Hisarclklıoğıu, meslek liselerinin imam hatip
liselerine kurban edildiğini gtiyledj. Meslek
liselerinde okuyan!arin mutsuz olduğunu bildiren
M. Rifat HisarcIklıoğlu, "KendiIerini ikinci §lnlf
vatandaş 8ibi görüyoı Ön!erini kapattlk.
Be(cri'l0 me§lek Odindirme \.e is|lhd.rm ploje\i
hakkında bilgi Veren Hisarclklloğlu, işVerenleri ve
3,|
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TiGAREI BORsAsl

a

BAŞl0ılıilılz
l

HASTAOGtu
TOHT TicAnEI BORsA§lİlı

ziymn gnı

Abdulkadir
Sıva5 Ticareü Borsası 8aşkanı üye,i Tarık
İ]l".r^.İİ, \e ydnetim kı,ırı,ılu
'"l,-**İİİ.u", n.",eı Bor,a§ını ıiyJrel,enıler,
Buıknn,,,, Ha*ıJoglıı rokat
;İJt;'İ;
ve
Başl,anı Ahmeı Çtl ftK
İİ.",.İ
'..*,, Başkan Yardımtısı ıı'ıusıa(a
u,İ,İ",,.-İr-l,
samimi bir
Jr""İaİ''" İİ*, ,""*işinde bulundı,ı,

Tokaı
sonrasında Sivas ve
birlikte haıııJ foıografı
İİ.'r,", r'"J,*, u"r'--ları

;J;: ;;;;:;;"'
çektirdileı
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iı imizde Yo pılon Süne Mücodelesi
Co smo! orı Değerlendirildi...
llimizde yapı lan 5rne mücadelesi
çallşmaları ile il8ili değerlendirme toplantlsı

yaplldı. ToPlanlüya ve Ticaret Borsasl Başkanlmlz
Abdtılkadir ıınsr,qoĞıu, il Tarlm Müdürü
Mehmet BEYKAYA, Bitki Koruma Şube Müdürü
Ha5an MüNiPoĞLU, ziraaı oda§l Başkanl
DUrmuş ŞEKER ve Ziraat Mühendisi Tur8ut ATAY
katıldı. il Tanm Müdürü Mehmet BEYKAYA konLı
ile ilgiliyaptığı açıklamada ;

"Süne ekonomik kayıplara yol açan
dnemli zararlllardan birisidiı sünenin yaşam
süresi bir yıl cılup, yılda ] döl verir. Erginlerin
yaşamı aktif ve pasif olmak iizere iki döneme
ayrılır. Pasif dönem ortalama 9 ay oıup, bül

olarak yavaş yavaş harcarlar. Bu şekilde kışı
8eçiren kı§lamı§ erginler havalann ısınması ile
birlikte buğday alanIarına inerler.

Müdüflüğümüzce süne mücadele5ine

esas teşkil eden nimf (yavru) survey çalışmalan

merkez ilçe ve 7 ilçede (Altünyayla, cemerek,
Kangal, Şarkışla, Ulaş, Hafik, YıIdızeli) devam
etmektedıı Bilindiği gibi 5üne mücadelesi 2010
yıllndan itibaren Devlet Yardlm Mücadelesinde
çıkarılmlş olup yönetimIi çiftçi mücadelesine
dönüştürülmüştür. Bu kapsamda gerekli survey
ça lışma ları müdürlüğümüz ekiplerince
yapılmakta ve m2 de ]0 Ve üzeri §aylda nimf
tespit edildiği zaman, o böIgelerde ilaçlamaya

karar verilerek zaman kaybedilmeden

bitk,leıının Lukleri eıı.rllndakl yUmuş,rk lopraBln
içerisinde, kirpi otu 8ibi bitkileİin 8enelljkle

çiftçilerimiz ilaçlama hu5usunda uyarılmaktadlr.
süne mücadelesi kapsam ında yapılan
çalışmalaıa mut|ak suret|e köy muhtarları ve
çitçilerimızde dahil edilmekte ve yapılan
ça lışma lar bizzat yerinde kendilerine
anlat|lmaktadlı Özellikle de süne yoğı-ınluğu
8örülen yerlerde çiftçilerimizin ilaçlama
yapmalarl konusunda lsrarlı bir şekiIde

içerisinde gizlenirler Bu esnada Vücutlannda
birikirdikleri besinleri hava koşullarına bağIı

Toplantı,süne mücadelesi konusunda
önümüzde ki yıllarda yapılacak çalışmalar ve
alınacak önlcmler konusunda da bilgi

dönemdeerginleı, yazın bir kısmı ile sonbaha, kış
mevsiminin tamamlnt ve ilkbaharın bir kısmını

kışlak diye tabir edilen ( koruluk, me§elik )
aIanlarda geçirirleı Kışlak al.ınlarında bölgelere
8dre dcğişmelle beraher meşc biıkılerınin yer,,
dökülmüş olan yapraklannın altlannda, geven

yaprak ve dallarının arası ile yaprak
döküntülerinin 1-2 cm altlnda ve toprak

uyarılmıştır." dedi.

alışverişinde bulunaf ak sona erdi.
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201t Yılı Süne Mücadelesi Bl|gilendiıme Toplantısı Yapıldı
27.06.2011 tarihinde Tanm

il

Müdürlüğü

konferans 5alonunda "süne Mücadelesi Bilgilendirme

-roplantl§l"

konulU toplantl düzenlendi. Toplanİya
Tanm il Müdür VekiliMehmet CENciz, İcarel Borsası

Yon,ü\urBaşkanlAbdulkddilHA5TAOĞLU, ilziraal
odas| Başkanl Durmuş ŞEKER, siVil Top|um
Kuruluşlan, Muhtarlar, çaftçile. ve basln men§uplarl
katI lım

lyla 8erçekleşti.
Saygı

d

uruşu ve İsliklal Ma rşı'n ın okun masıyla

başlayan pıogramda; Tanm ll Müdürü Vekili Mehme]

dekaı alanda ilaçlama yapıııılabilmışlir.
Müdİrıüğümüz taraf!ndan 201]

rlı

il

Tarlm

süne Mücadelesi

plo8laml çerçevesinde sünenin zaral yapabileceği
merkez ilçe dahil olmak üzere Şarklşla, Cemelek,
Ylıdlzeli, Ulaş, Hafik, Kan8al Ve Allınyayla
ilçelerimizde toplam l2 süne sürvey ekipleli
olu§turulmuş, ekipler de loplam 50 teknik eleman Ve

l5

araç 8örevlendirilerek çallşmalara Nasan 20]]

cENc|z, "Hububat ilimiz tanm|nda önemli bir yele

tarahinde başlanllmlştlr. Müdürlüğümüz ıeknikekipleri

sahiptir. Yaklaşlk 3.700.0oo dekar alanda hububat
ıanml yap|lmaka olup, bunun önemli bir klsmlnl da

taraflndan Nisan ayı başlndan itibaren llimizde 5üne
Zararlısının muhıemel yaylltş sö§terebileceği loplam
650.000 da alanda arazi çallşmala(na başlanllmlş
oİup, hububat hasadına kadar da sürvey ve eğitim

buğday oluşturmaktadlr. Hublbatln en önemli

zararlllanndan birisi süne zararlls|dlr süne, özeılikle

buğday danelerinde em8i yjparak, kalilesini ve
ekmek|ik vasfınl bozmakta, verim rekoltesani
düşürmekıe ve önemıi ekonomik kaylplara neden
olmakadıı Ülkemizde 5üne mücadelesi 1980 li
y|I|ardan itibaren Devlet Ya.dlm Mücadelesi şeklinde

(ilaç ve alet des|eği BakanlIkça

desıeklenen)

yürütülmüş, zararlınln yoğunluğunun yüks€k olduğu
yerlerde uzun yıllaruçakla ilaçlı mücadele yaPllmüşt!r
Ancak uçakla ilaçlamanln çevrey€ vemiş oldırğu
olumsuz zararlar nedeniyle 2004 yll|ndan iıibaren yeİ

aletleri

ile

mücadeleye devam edilmişıir. 20]0
yı|ından atibaren İse süne Mücadelesi Yajoetimli Çiftçi
Mücadelesi' ne dönüştürülmüş teknik destek
bakanlığımızca sağlanmaya devam edilerek, ilaç ve
alet desteği kaldlrllm|ştır. ilimizd€ 2010 ylllna kadar
zararlıya karşı yeterli mücadele yoğunluğu
olmadığlndan ilaçlama önerilmemiştir. Ancak 2o10
y|l|ndaki sürvey çal|şmalarlmlzda 40.000 dekal
alanda süne nimf yoğunlırğu ekonomik zarar eşiği

34

üzerinde olduğundan çiftçilerimize ilaçlama önerisi
yapılmlşllL Çe§itli sebeplerden doıay| yalnlzca 2.500

çalışmalanmlz devam edecektir"dedi.

Toplanida konuşan sivas Zi.aat odasl Başkanl
Durmuş Şeker; "]980 yıllnda ülkemize doğU

bölgesanden giren süne zararlısl son ylllarda ilimizde
de görülüyor. Çiftçilerimizin işIem iş olduklarl top.aka

bulunan §üne zararllsı 8erek üretilen ekinlere 8erek§e

çiflçimizin emeğine zararVeİiyor Biz bu bil8ilendilme
siz muhta.larlmlza ve
üreıicilerimize 5üne zararl|slnln verebileceği zeran

toplantIlartnı yaparak

8östermeyi amaçlryoruz."dedi.

Daha sonra muhtarlar ve üreticilere süne
zararllsınln nas|l üreyip çoğaldlğını ve ne tür zararlar

verdiğini 8ösıeren slayt sunumu yapıldı. Slayt

sunlmunu yapan Bitki Koruma Şube MüdürÜ Hasan
Münipoğlu, süne ile mücadeleİıin ne kadar önemli
olduğı./nu gereken önlemlerin alınmazsa, süne
zarallısünln çok ciddi maddj zararlarda bulunacağı
hakklnda üreticileri uyaİdl.

SıVAS,TA
G.,j

§uilE ıtE tllUGAııEtE

ı

ÇALİŞMALAR|
,}

IARlarl tıtÜDÜRtüĞÜ Ye Ii(AREI BoRsAsl
DüzovA ı(öyütıDE süxt ııücıoıusi yıprı
0B.07.20] 1 tarihinde merkeze bağlI
Düzova köyünde, Tarım il Müdürü Mehmet
Beykaya, Ticaret Borsası Başkanl Abdülkadir
Hastaoğlu VeZiraatodası Başkan ı Durmuş Şeker

, Bitki Koruma Şube Müdürü Hasan Münipoğlu,
ve basının da katı|lmlyla süne survey çalışması
yaplldı.

Tanm

ll

Müdürü Mehmet Beykaya,

"Buğday insanlık nesli için çok önemli st.atejik bi.
bitkidiı sivas'ta yak|aşık 3 milyon dekar alanda
buğday tar|mı yap|lmakta ve buğdayln en önemli
zararlanndan biıisinin de süne zararlısı olması
nedeniyle, teknik personelimiz sğreklİ tarım

alanlarını gezerek, yerinde çalı şmalar
yapmaktad

ı

r.

süne mücadelesi programı kapsamında
sünenin zarar yapabileceği merkez ilçe dahil
olmak üzere Şarktşla, cemerek, Yıldlzeli, Ulaş,
Hafik, Kan8alVe Altlnyayla ilçelerinde toplam 12
süne survey ekibi oluşturulmuş, ekiplerde 50
lekn ik personel görevlendirilerek süne
zararlısının muhtemel yayılış gösterebileceği
toPlam 650.000 da alanda hassasiyetle
çalışmalarımız devam etmekedir. Yağlşlara bağll
olarak verim artışı beklediğimizi, İnşallah
üreticimiz bu yll emeğinin karşlllğını ciddi
manadaalacakır-" dedi.

sivas Ticaret Borsasi yönetim kurulu
Başkanımız, "Böl8emizde, hubı.ıbat konusıında
son yıllarda yüksek verim ve kalite yönünden
olumlu gelişmeler gözlenmektedir, Fakat yeterli
değildir. Özellikle üreticilerimizin sertifikall

İ
tohum kuIlanlm mikarlnl aıtlrmalldlrlar ka|ite
konı,ısunda bilinçlenen bdl8e üreticimiz,
hububatta kaliteyi etkileyen süneye karşl
mücadele5ini her yll §ürdürmelidi/' dedi.
ziraat odasl Başkanl Dufmuş Şeker ise süneyle
mücadelede düzenlenen konfef ans, brifi n8lerden
sonra süne mocadelesini yerinde teyit etmek
amaclyla Tarlm Müdürü Ve personeli ile birIikte
bu incelemeye katlldlklannl b€lirtti_ Şeker, bU yll
ki hasadln hem kente hem de ulkeye hayırlı
olmaslnı temenni ediyorum dedi.
Tarüm Müdüllüğü Bitki Koruma Şube
Müdürü Hasan Münıpoğlu da süne zararlısıyla
ilgili bilgi vererek, Müdürlüğümüz teknik
elamanlaıının özveri]i çallşmalarınl yanında
çiftçilerimizin de hasada kadar kendi hububaı
alanlannı kontrol etmeleri ve mrde 7 ve üzerinde
yoğunlı_ık gördOklerinde müdürlüğümüzIe
irtibata 8eçerek ilaçlama yapılmasl 8erekiğini
belirtti.

Düzova köyunde gerçekleşen süneyle
mücadele çalışması kapsamında üarlalardı

çember aıma yöntemiyle yapllan süne zararllsı
ıespll (allşma\lndJ .Unere üd\llanmJdl8t i\l,ı
ilaç|amaya gerek duyulmadı.
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KuRutU BAşKAxııiiız HAtTAoĞtu rRT EKRAxIARıı{A Ko}|uK oLDu

sivas Ticareı Bor§asl Başkanl

sRT
ekıanlarının konuğu oldu.Güncel pıogramında
Nihat 8ulut'un sorularlnl yanltlayan Haslaoğlu
Pİo8İam önce§i sRT Yöneıim Kuİulu Başkan|
Ahmet Hasdemir'i ziya.et etti.

5iVas Ticareı Borsa5l Başkanl sRT

ekranlannln konuğu oldu. CünceI pro8ramında
Nihat Bulut'un solulannl yanltlayan Hastaoğlu
pro8ram öncesi sRT Yönetam Kurulu Başkanı
Ahmet Hasdemir'i ziyaret etli. ziyarette Hasdemir
ile bir süre 8örüş al|şVerişinde bulundu

Canll yaylna Bitki Koruma ŞUbe Müdülü Hasan
MüNiPoĞLU, ziraaı odasl Başkanl Durmuş
ŞEKER, Ticaret Bol5a Başkanl Abdulkadir
HASTAOĞLU, Ziraat Yüksek Mühendisi TO€ut
ATAY katlldllaı alimizde yapllacak süne mücadelesi
ile ilgili bil8i Verdiler.
Ticaret Borsasl Yönetim Kurulu Başkanımız

Abdulkadir Hastaoğlu konuşmaslnda " llcaret
borsası olarak Hububatln ekalmesi Ve biçilmesi
bizim 8ölevlerimiz araslna 8irmemekledir Biz
ürelilen hububalln li( Jrelinde devreye 8iriyorul.
Ürünün fiyatlandlr|lmasl, analizi, Ka|ıtesi, alım ve
satlmlnl 8erçekleştirip Tescil işlemini yapmakla
8örevliyiz

vlzYoNUMUz
ilimizi, ıllke genelindeki tarlm

ürünleri

ticareti yapan allcl ve saılcllarl, çağdaş, karşılıklı
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8üven ve sağllklI birortamda, bir araya 8etirmekiiı

MlsYoNUMUz ise;
Vermiş olduğumUz ıüm hizmetlerin,
üyelerin Ve Üreticilerin 8enel ihtiyaç Ve beklentileri
çerçevesinde Hızl|, tarafslz ve 8üvenilir bir şekilde,

5ürekli 8elişim

ve değişim içerisinde

istikralll

büyüyerek sağlamaktır.

Bölgemizde, hububal konusunda son
ylllalda yüksek verim ve kalite yönünden olumlu
gelişmeler 8özlenmekledir, fakat yeterli değildir.
özellikle üreticalerimizin senifikall tohum ku||anlm
miktallnI artlrmalldlrlar. kalite konusOnda
bilinçlenen bölge üreıicimiz, hububatıa kalileyi
etkileyen süneye karşı mücadelesini her yll
sürdürmelidir 5iVas Ticareı Borsasl HUbUbat
Teknolojileri Iaboraluarl, üreticimizin kalileye
yönelmesinde önemli bir etken olmuştur. zira
üretici kalitela ürünün yüksek fayattan işlem
8ördüğünü bilmektedir Ülünün kaliteli olmasl hem
üretici çiflçilerimiz hem de Tüccarlarlmlz için çok
önemIidir
Üretilen kaliteli Hırbubat Borsamlz satl,
Salonunda ihale usulü gerçek değerini bulacaktır.

sözlerime bulada son verirken bize her
zaman destek veren say|n Üyelerimize ve Sivas
halkına bir kez daha teşekkür eder; say8llar
sunanm. " dedi

l
,
ı

ı

§iuas
r*

Ziyaıeti.
sivas İcaret Borsasl Başkanl Abdulkadir
Hastaoğlu Ve Yönetim KurulU Üyeleri Tarık
Cünhan, Hilmi cül ve Atmet Terzioğlu, 61.
Hükümet'te Milli savunma 8akanı olarak
8örevlendiIilen AK Pani sivaç Mıllewekilı ismeı
Yllmaz, sivas Milletvekilleri H ilmi 8 il8in, Nur suna
Memecan, Ali Turan Ve CHP sivas Milletvekili
Malik Ecder özdemir'i ziyafet ederek,'hayırlı
olsun' dileğinde bulundular.

sivas Ticaret Borsasl yönetim kurulu
Başkanl AbduIkadır HastaoğlU, Y|lmaz'ln Milli
savunma Bakanllğl görevine setirilmesinden
büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek,
Bakan Yllmaz'a başarllar diledi. Hastaoğlu
ziyaretinde Sayın Bakana:"Milli SaVunma

,:

Bakanllğlna 8etirilmi§ olmanız Sivaslı olarak bizleri

8urUrlandlrmlştlr. Milli SaVunma Bakanı olarak
göre\,lendirilmenilin si!.ls i\in büyük bil ş.lns

olduğunu dütünüyol 5i\a\'ln gelltmesl
ka

lkınması sürecinde büyük kaıkl

yapacağ|nlza inanlyorum. Yeni 8örevinizi

içtenlikle kutluyoı 0lkemiz

ve

ilimiz

Ve

7

adına hayırlı olmasını diliyorum," dedi.

Ziyaretten duyduğu

memnuniyeti ifade eden Bakan

Yllmaz da sTB Başkanl ve
Yönetim Kurulu Üyelerine
düşünceleli için ıeşekkür etti.
Başkan Hastaoğlu, Tarkiye
Büyük Millet Meclisi

Toplant|

salonunda 8erçekleşen ziyarette
diğer sivas milletvekillerini de
ayn ayn tebrik ederek Sivas ve
SivaslIlar için hayırlı uğurlu
olmaslnI diledi.
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cORuM,DA VERG| REı(ORTMENLERı 0DuL TOREN
U0 çııRUM TİGAnET BORsAsı l(0tulPtEKsı Acıtışı
siva5 Ticaret 8orsasl yönetim kululu
Başkanlmlz ve Yönetim Kurulu üyelerimiz Çorum
T](aleı Bo6asl Koplekıi açılışı ve çorum vel8i
rekonmenleli ödül törenine kallldllar.

Çorum İcaret 8orsasl Kompleksinin açlllş

törenine kat|lan ToBB Başkanl M. Rifat Hasalclklloğlu,
TürklVe'nin her talaflnda nohul bulunmaslna rağmen

Çolum leblebi5inin malka haline 8elme\inin

ÇorumIulann müthiş zekasınl 8östeldiğinı belirterek,

markalaşmanln önemine işarel etti.
Çorum Ticaret Borsasl'nln yeni kompleksınin
açll|şlna To8B Başkanı M. Rifat Hisarclklloğlu, Çorum
Valisi NurıJllah çaklı çorum Belediye Başkanl
Muzaffel Külcü Ve Çorum Ticaret 8orsasl Başkanl
Ömer 6üney ile billikte ÇolıJm'un yeni seçilen 4 yeni
milletvekili katlldı,
ToBB Başkanı Hisarc|klloğlu, açll|şta yaptlğl
konuşmada Türkiye'nin ekilebilir arazi büyüklüğü
baklmlndan dünyada 7, slrada bulunduğunu ifade
ederken, "Konya büyüklüğündeki Hollanda 52 milyal

l

dolar tarlm ürünü ihraç edecek, Tülkiye l] milyal
dolartanm ürünü ıhraç edecek. Bu doğru değil. Adalet
değil"diyekonuştu,
Hisarcıklıoğlu, TMo ile birlikte lisansll
depocıJlıJk,irketi ku.duklannı ifade edeıek, "Ama bir
türlü 8eleken atlllml yapamadlk, Yeni hükümetin
oluşmasl ile birlike lisansıı depoculuka atlllln
yapmamız lazlm" dedi.

flndlk üreliminin yüzde 80'inin Türkiye'de
olmaslna rağmen fıyatlarln Hambur8'ta belirlenmesi

dlneğini Velen Hl5Jrcllllo8lu, "Lreni8lmiz urünün
flyatını biz belirlemeliyiz. lnşallah bunu yapabilir
nokaya 8eleceğiz" ifade5ini kullandl.

Çorum

iıı zolo Ylll Vel8i ve

lhfa(at

Rekortmenleri Müşterek Ödül Töreni'ne katılan ToBB
Başkanl M. Rifat Hisalc|kl|oğlu, seçimlerin ardından
öncelikli konunun yeni anayasa olduğunU belirterek
"Avrupa'daki bal Vaıandaşln devleti kalşlslnda ne 8ibi
haklaı varsa bendeonu inayolum" deda.

Çorum fi(arel Borsasl 8aşlanl Ömel Cüney ise.
komplek§in ]6 milyon maliyetle yap|ldlğlnl, ]24
depoya sahip olan borsanln Türkiye'nin modern
borsalaa aİaslnda yelini ald,ğlnl kaydetti,

Çorum Anina oıel'de

düzenlenen vergı

M, Rifat
Hisarclklloğlu, ToBB Yönetim Kurulu Başkan
rekortmenleri ödül tölenine TOBB Başkan]

Yardımclsl Faik Yavuz, ToBB Yönetim Kuru u Üyeleri

Mustafa Yardlmcl ve Mustafa Boydak, Çorum
Milletvekilleİi, Çolum Vali5i Nurullah Çakır, Çorum
Kadln Girişimciler Kurulu Başkanı sermin Kaleli,
Çolum cenç Cirişimcileİ Kurulu Başkanl Mustafa
Bektaş,sivas Tjcaret Borsa§l Başkanı Abdulkadir
Hastaoğğlu, Tokat Ticarct Borsası Başkanl Ahmel
Çeltek ileçok say|da işadamlve davetli kallldl,

ToB8 8aşkanl

H isalc lklloğlu'na,
konuşmaslna başlamadan önce, ToBB Başkanllğl'nda
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10. Ylllnl doldurmagndan dolayı sürpliz yapıldı ve
pestakesildi.
Konu§maslna §ürpriz için ieŞekkür ede.ek
başlayan Hi§a.cıklloğlu, İürkiye'de 5eçimlerin

ard!ndan 8ündcminin yeni anayasa çevrilmesini

değerlendiİdi. Ycni Anayasa ile birlikle 5iya5i PartiIer

ve seçim

Yasasl'na da dikkat çeken M.Rifal
Hisarcıklıoğlu, "Milletiyle vekili arasındaki bağ

güçlendarilrnezse her

rl

milleıvekili eskitme makinesi

8ibi çalışlrlz, Milletvekili §eçilmesindc ben valandaş
olarak sirz sahibi oimak istiyorum. Yoksa önüne fiks
menİ 8elir oy verirçin. Heplmiz lidere oy venyoru/.
sen derdini Çorum vekiline söyleyecek§in. 5istemin

sizinle vekil araslndaki bağı 8üçlendnmesi lazlm"
dedj.

-"8izh|İ§|zdeğiliz"
işadamlarının önrnün açllma§lnl i§teyen
Hisarcıklloğlu, "Biz h,rs,z değiliz. KJzandlğlm|lı bu
ülkenin 8elcceğine yaıllınz. Gözünü2ü dikmeyin bizc.

1 lila fazla kazanlrsak bu ülkeye yatlrlnz. Biz bu ü|keyi

l0 ylldJ Avrup.r'n|n ö. dunydnln l6. büyük ekijnomisi
yJpllk" ifadesini kullandl.
Kad|n ve 8enç ıjirişimcilere özellikle büyük
onem ve,dikleüini Jnlaüan H|<d( lklloglu, "l8el zen8ln

olmak istiyorsak 8iri§imci saylslnI artlrmamız lazlm-"
dedi. Hisarclklloğlu, 2o2.' y|ll hed€flerine Ulaşllmas,
ve işsizliğin önlenmesi için 8irişimcilerin çoğalması
a lt,n l çizdi.
8irlikte ve bcüabeı hdl((eı clmenin uneml
üzelindeduran Hisarclklrcğlu, sihilli formülü'birlik ve
beraberlik' olarak açıkladı. Bir ilin VaIisi, 8eledaye
8aşkanl, oda ve Borsa lJaşkanlan birlikte hareket
ediyorsa o ilan ba§arıya ula§llğlnl bclirten
Hi$l( ıklluğlu, (trrum Mılltııekıli te1ilen etki H.ık-i,i
Başkanl salim Uslu i|e irçi-işVeren ör8ütlerinin lidellcri
olmjlJlln.l rdümen ulkcnin 8cle. eAlvP kJlllnma.l i( ln
8ereküiğinde bir arrya 8elerek ıız|aşma aııdıkları
örneğiniVcrdi.

8crektiğinin
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AşURE BAYBAM|ilA l0TıtAiltARA TEşEKKUR...
sıUas BclcdlİG Başlıanı tloğan Üııün, BIruGDE edıesesınde düzenıGn0n
"7. Bhllı( Aşuıc§lnds" GmOğl rE İall(|§ı İUlunan §ırll loDlum lıuİııluşu lGmsılcilsıınG
ıOşelü*iıı DOıgO§i İsİİı.

ı

4 EyIül Kühül ve Dayanlşma Derneği
organizasyonunda 8erçekieştirilen 7. Birlik
Aşuresine, 31 sivil toplum kuruluş temsjlcisi
katkl sağlamlş ve protokol üyelerinin yanl sıra
sivaslılarda yoğun ilgi 8östermişlerdi.

Gerçekleşlirilen 7.Birlik Aşuresine

t
ı

/

katılan Ve katkl sağlayan 5ivil toplum kuruluş
ıemcilcilerine Belediye BarkJnl Doğan Ürgdp,
teşekkür bel8elerini verdi. Konuşmalann
ardından, Sivas Belediye Başkanı Doğan

ı

Ürgüp, Sivas Ticalet Borsası Başkanl

Abdulkadir Ha\laoğlu'na leşekkur bel8e§ini
takdim etti.
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Tlcaıet Borsası peı§Oneıınc İso gooı eğitlmi ueıiyo]
siVa§ Ticaret Borsasl, daha kaliteli bir hizmct
sunabilmel için çallşan personelinc Ve kallllıİcllara
TsE 5iva§ ll Temsil.iliği ala(llığıyla TsE EN lso
900]

eğiıimi siVas VerilmOye başl.rd1,

Ti(aret Bolsasl eğilim §abnunda başlayan
fmine.dP ll,nuşan ril Jrel BU,.J{ 8.1)kanl HJ\lJotslu
kajlle Ve .ıJndarılJlln
^nelnlne d(.gindi. HJ,ldoğlu
kallıcyi Icü(Pllon dneııtltoru./. K.lliıF b|,,Im |\|n
dU\JlJ a\llrn.jJ ceh,kcn b,l bel8P dl,glldll. 5dndyı ,.
ll(.lre|lc,ekabcl eımemlli. JyJkld kdlındml/l.
vaülnldld c.İln ddlm1.1rla }Ulumemi,,l sa§layıı
at bır
,/'hn,vettir. 8i. dÜnt J \ e lüül \ıdndrldl o1.1n
l5o 9ü]{)l
Kalilc Yönelim sisteİni bizim için ilk basamJktlr
RU
belgeyi aldıkıan sonra Tiıİkiye odalar Ve tjolsalar
8lrl,glnde Jkledila»ıJn !JllrmalJnnJ bdIlJVJ, J8l/.
T
siVJ\ i. Jıeı Bı)r,J§l i,laıak si\ Jç.a \ F 5|VJç|||a.d
Id\d.l

sağlayacak birçok proje başıatılmlş, bitirilmiş ve
devam eden projelere her 8ün bir yenisi daha
eklemekteyiz. Ts_EN_ls() 90o] Kalite Yö;ctim Sjstem
Belse,inl dl.]r.ll. hizmeü JlJnlnda cla uyelerimızu en
lJliıeli hlzmeli )Unmatl hedel .ülmlr \e bu hedel

duğ,ull0§unda da hı,,ld }oIumu./J de\am (,tmekto!|/ "

dcdi.

TsE Tokaı il Temsilci5i Halil AkbUlUı i§e
'' Türk nJndartları Enslitüsü ol,rrak

İonuşmasında,

düzenlemiş olduğumuz eğitimlelin amacına
ulaşmasl,

T5lso 9()nl [.tliıe \öncllm s1,1clnln;n olurUlLIma{
ü( ln hP, ıU.'ü de.le8l !ermetteyi,,.
5 8unlük
hızlandınlııış eslıimde Is t|\ !§o qUOl KJlire

Yönetim sistemjTemeJ Eğitimi, Kalite Yönctim
5i§temi
Dokürıdn1.1.ton FiiıJm:\F t\aJlle }önPl,m
s|çlem, i(
le|kl\ Egillml bUlUnmdkıJ(]ır' dcdl
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Ist sivAs
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TrMsiLdi

Tüİı( slandııdıaıı Enstiıiısü, tııın0n lısa adıüla I§E,
$İandaıdı aıan, standa]dı ur0u|ayan, §tandaıd ya[an, mılıl blı ıuruıuşuınuzduı.
TsE demek, teknolojiyi bilmek, ıeknoloiiyi
almak, ıeknolojiyi uygulamak ve ıeknoloiiyi ıakip
edelek, gelişlirerek, yaparak, bunu 0retjci Ve
tü keticiyle payla şma k demektiı
YUn içi Ve Yurı d|§l, her alanda rekabet
edebilmenın. ll{ |Jnl, bulun dunyada en iyi
uygulamalar olarak, belirlenen standardlara
u|aşmak, bunlaı almak, uy8ulamdk Ve ileriye
taşlyabiımeken geçeı
Buda, bnbakış açı5lyla, dünya 5arılaında
üıkesini temsil eden TsE için, emsal kuruluşlarla
rekabeti 8erektiril, Rekabet demek, vaf olmak için, bir
adlm öne çtkmak, kendini geliştirmek demekir
irte, TsE, bu baktmdan diğer KamU Ve Özel sekarr
KUrUluşlanndan faİkll bir misyon Ve anıaylş
ta§lmaktadır.

ulaşımda; örneğin haVacll,kıa ;teknolojiyi

Almak, teknoloiiyi oğrenmek, teknolojinin
Uy8ulamasln, öğletmek, teknolojiyi kontrol amek ve
geliştirmek, Örneğintarlmda; i|eritanmlalmak, ileri
ıanm| öğrenmek, öğretmekveileritanml yaphrmak,
buna ait bil8aleri hazırlamak ve sunmak, i$e bütün

bunlann ıemeli standardlarla başlar Dünya
şanlannda standardları yapmakla Ve uygulamakla
olur Örneğin; ülke ekonomisa ve halkımızın
beslenmesi için önemli lanm ürünlerinin başında
baklagiller geliı 8ak|agiller, dunyanın bir çok
böl8e§inde8enişçapll ü.etilmekte ve tüketilmektedir

Bar çok farkll ürünü vard|t Bunlardan. nohut,
mercamek, ta§ulye, bakla, bezelye, soya fasulyesi
in§an yiyeceği olarak en çok kuIlanllan çeşiıleridir.
Baklagillelin, proıeince zengin olmalafl, tanmda, hiç

az, azot|u gübreye ihtayaç
duymaları, toprağı bitki besin maddelerince
veya yok denecek kadar

zen8in leşl iımeleri 8ibi özel lik lerinden dolayı,

larlmda, i)zel bir yerleri vardlr Türkaye'd€, larla
baıkileli ülelimi yapılan toPlam alan,n yaklaşlk "1,74'
ünü oluşlurJn tahıllar birin.i, % 8,]'ünü olu§turan,
yemekljk lane bak|a8iller ise, ikinci slrada yer
almakıadıı. işıe ıarlmda sl,ınddldI bilmen|n dnemi
burada başlamaktadıı Doğal kaynaklar! bozmadan,
sürekli ve kaliüeıi bitkisel ürünler elde etm€k için,
ekim nöbeti içeri§in de, baklagilleri bjlmek, kuru
tanm alanla n nda, nadasın kaldlnlmasl için,nohul ve
mercimek, sulu tarım alanlannda, fasulye, bakla,
bezelye ve börüıce' nin yetjştirilmesi jçin standardlarl
bilmek ve uygulamak, toprak ana'yl, Vel|mli
lullanmak alısından olduk(a önemlidir. siz, eğer.
sıandardlbilmez5eniz,standJrdl öglenmezseniz,
sta nd ard l yakalayamazsanız/ 5tandardl
uy8ulayamazsanlz ve 8eliştifemezseniz, kısaca

toprağın|zdan istediğaniz natelikte ürünü alamazs|n|z
ve o'nun h|zla Verimsiz leşmesine sebep olursunuz,

TsE.

her alanda ulduğu 8ibi. (ağlmlzln

olmazsa olmaz şanlarlndan, bili§im sektörijnde de,

8il8i Teknolojisi ve Donanım Üdnleri konu§unda
da, 20o3 yılında başlattğl ça llşmalarün1,20l0
talihinde sonuçIandIlmış, Ve Bil8i Teknoloiileri
cüVenıik Değerlendirme standardInl Türkiye'de
uy8ulamaya yetkili ıek makam ünvan|nı alm,§tlr. Bu
başanyla, TsE aracll|ğ|y|a ülkemiz, dünyada, bu
alanda belgelendirme yapan, ls'inci olke olmuş,
Almanya, Amerika, Jlalya, Fransa, Cüney Kore,
|aponya, Norveç , ln8iltere, Kanada, Avu,turaIya,
Yeni zelanda, |spanya, lsveç ve Hollanda'dan sonra,
8urur Verici bar şekilde Türkiye, 1s'inci ülke olarak
dünyadaki s.lalamaslnl almlşttL

TsE, Dünya da anl( ilklere de imza

atmakadl. Tst'nin öncülüğünde, 8eçtiğimiz Mayüs
aylnda, Kameİun'da,.]3 islam Ülkeslnin karllmlyla,
Helal Cüda Belgelendirmesi ndard çalışmalan kabul

@l
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TüRK

STANDARDLAR|

ENsTlrüsü
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t
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Çl

Uygun
Kolite]i Hizmef'
edilmiş, TsE, islam Ülkeleri standardlar ve Melroloji
En5titü5ü'nün kuruluşuna öntülük etmiştir ] yll
boyunca da, bu kululuşun tüm masraflan da, TsE

taraflndan karşllanacaktlr. TsE, bülün bU
çal|şmalarlnln sonucunda, 8eçliğimiz Temmuz

ayında, Helal Cıda Belgelendirmesine başlamış, şu
anda sadece, Malezya, İsrail ve Amerika'nın senifika
Verme yeıkisine sahip olduğu bu büyük pazarda,
4'üncü Ulkeolarak yerini almlştlı

sadece Avrupa'nln bu pazardaki ticari
beklentisi 600 milyon Eu.o'dur. 8öylesi büyük bil
pazarda, TsE, Tü rk aş adamlannln, bu konuda da,
onünü açmanln, hakll 8ururunu yaşamakadıı Sonuç
olarak; Küresel rekabet ortamlnda, ületicilerin,

sürdü.ülebilil bir başan sağlamalarl ve ayakta
kalabilmelera, tüketicilere, İandaldlara uy8un, kaliıeli
ürün Ve hizmet sunmalanyla mümkündüf. Üreıici Ve

Tükeıaci afas|ndaki ilişkilelin 8elişmesinde bir köplü
söreva üsılenen, Tülk sanayisinin dünya ile rekabet

edebilmesinin anahları konumunda ohn, Türk
slandaldlarl Ensıitü5ü,sizleİle, 5lksIk Bil8ilendirmeVe
Paylaşım toplantllan dızenleyerek, önerilerinizi,
isteklerinizi, slk,nıllannızı dinleyerek, çözüml€rini
hazırlayıp, sizlerle paylaşmakladıı Ulusal ve Ulu§laf
arası sıandardlara uy8un üretam yapllmasl, i]relim
maliyetinin düşürüımesi, bireylere kaliteli mal ve
hIlmelin \unulmd,l, ıüketil inIn bilin\ lenmeti,
ıeknolo1,nın gelışme.ı re lUrl ekonoml\|nln
8üçlenme5i için Türk standardlarI Enslatü5ü,
ülkemizde, üzerine düşen sörevi, bir anlamda da,

hayall ve yaşamayl kolaylaşh.an, insan mutluluğunu
ıemel aIan anlayışıyla eksiksiz olarak süıdürmektedaı
Türk standardlan Enstitüsü, kendi lo8osunu
|aşlyan, TsE bel8eli her üründe, üreıim ya da imalat
kaynaklı olan bir kusurun tespit edilmesi halinde, o
ürünün ücretsiz tamiredilmesi, tamiri/telafisi mümkün
değilse yenisa ile değiştirilmesi veya satn alma
bedelanin, tüketiciye aadesini sağlayarak, tükeıiciye

de, ne kadar değer verdiğini, tükeıicinin talep Ve
şikayetlerini büyük bil özenle değerlendirdiğani
töstererek, aynı zamanda, tüketici dostu olduğunu
da, herdaim lescillemekıediı.
Tükeüici bilincinin de, 8elişmesinde etkin bir
lol oynayan TsE, tüketicilerin haklallnl aramalannln,
ülke ekonomisinin Ve sanayisinin gelişmesi için de,
son derece önemli bir ölçü olduğUnu bilmeke ve
anlatmakıadlr. Unutmayallm; Kaliıe evrensel bjr
kavramdıı Kalite bir dünya standardld|r. Kalite,
mü§teritatmini, velimlilik, tedbir Ve insana yatlnm
yapmaktlr. Kalite sonsuza kadar §ürecek biİ
yolculuktur. Kalite bir yaşam felsefesidir. HayatlmlzIn
olm.],,.J olmazEer\ egidi

llE,

Tst=c U vtN,
Ve;Ts[= KAL
Tst=rÜKETici DosTU demektir. Her toplumUn bir
kalite anlaylşl ve Kalile felsefesi vardlr. 8izim
anlayışımız ve kültü.ümüz de bu kelime 'Allah,
işini 8üzel yapanl Ve yap(lğlnl, daha 8üzel yapmaya
çal,şan, sevel' hadis i şerifiyle anlam,nl peki$ilmiş
Ve bütünleştimaştir.
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TicARET BoRsAsı HEyETl GAziANTEp TicARET BoRsAsıNı ziyARET Enl
sivas']-icaret 8orsası Başkanl AMulkadn Hasıaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelen ihsan Aksoy,ŞukriJ
Aveİ,f ahreddan Koçak CazianteP Ticaret Borsasl ziyaret etti.

caziantep Ticaret Borsası Başkanı Ömer Çelik,Meclis Başkanl AIi TabuıMeclis Uyesi Kasım horoz ve

cenel sekretel Medine Ercaylan taraflndan karşlanan heyeı, Borsa çalışmaları hakkında karşılıklI

bal8i

alışverişinde bulundı.:.

samimi bir onam içerisinde geçen zıyaret esnaslnda cazjantep T]calet Borsasl Yönetim Kurulu Başkanl
ÖmerÇelikziyaretten duyduğu memnuniyeli dile 8eti.erek Bor§alaİ arasl ziyarellerin 8elişİirici oldUğUn u söyledi.

Hostooğlu'ndon Hürdoğon'o ziyoret
s

ivas Ticafet Bolsasl 8a5kanl

Abdü|Ladir Hl\laoğlu. Hürdoğan GJcleslni
ziyareı etti- Gazele sahibi ve Cenel Yayln
Yöneımeni sirer Doğan ile bil süre 8örüşen

Hastaoğlu, 2o.yatlna uldşan 8azeteyi

kutlayarak, "Hürdoğan Gazetesi her zaman
Sivas basınınIn öndegelen kuruluşlanndan bıri
olmuş Vedoğru habercilik anlayışı ilesivas'a ve
sivas'ln §orunıarlna lşlk tutmuştJr 20 ylldlr

A

]

.l_ :.

yürüttüğünüz bu başarIlı çallşmalarln
devamınI diliyoı siza ve çallşanlarlnlzt ıebrik
ediyorıJm" dedi. Doğan, ise ziyaretıen
duyduğu memnuniyeti dile gelirerek gazele
olarak her zaman sivas'ın sorunlarlnl dile
8etireceklerini kaydetta.
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Müstakil sanayici ve lş Adamlan Derneğa(
MÜsiAD) Şube Başkanl Tahir KaVdlr Ve şube üyeleİi,
Ticaret Borsasl başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve bor§a

başıa olmak üzere tüm sivaslllala büyak gdrevler
düşüyol sivil toplum ör8üderi olarak birlik ve
ber.rberlık ileıi.inde Si\J\ ırin el ele !eüip

yönetimiyle bir alaya geldi.

çalışacağız"dedi

Gerçekleşıirilen ziyarette MüsiAD Şube
Başkanı Tahir Kavdır Mü5iAD'ın çalışmalan hakkında
bilgiler verdi. ıaÜsino Şube 8aşkanl Tahir Kavdlr
z iyaİette yapiığl konUşmada herlüllü garişimde Ticaret
borsasnın ve sivil ıoplum öt8üılerinin desıekçisi
olduklarlnl belimi. Bu konuda siyasilerimize, 5ivil
ıoplum kuruluşlanmıza ve sivil loplum öGütleramiz

Ticaret Borsasl Yönelim Kurulu Başkanl
AMulkadar Hastaoğlu ise MÜsiAD'ln ziyaletinden
duyduğu mutluluğu belidelek "MÜsiAD'ln alimizin
8elişmesi için yaptlklarl çallşmalarl takip

etmekıeyiz. Ben kendileİine

bu

yöndeki

1alışmılaıından dolayı (§eklıJr ediyo.um. S,!a\ içın
her İürlü çallŞmada birlik ve beraberlik içelisinde ön
sırada yer alacağız." Dedi.
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58.Yılınız
Kutlu 0lsun

sivas İcalet Borsası Başkanı Abdulkadir
Haslaoğ|U, Yonetim Kurulu Üyeleri Tank Cünhan,
Ahmet Terzioğlu ve Mectis Üyesi Hilmi Cül, AnadolU
8azete9inin 58. yll kuruluş ylldönümü nedeniyle
Anadolu Cazetesisahibi Ve sivas Cazeteciler Cemiyeli

8azelesi kululduğu 8ünden ilibaren doğru, larafs|z,
ilkelı ve sorumlu habeıt ılık dnlayıtı i(eüı5inde 8örevini
yürütmüş, sorunlan 8ündeme 8etirmiş, yaylncllık

Başkanl sayln Fiklet Ünsal'ü makamünda ziyaret ettiler.

için her onamda, her koşulda, sorumluluk duygusu
içinde, toplumun haber alma öz8ürlüğü adlna
8örevlerini yerine setilen Anadolu Cazetesi sahibi

Ticaret Borsasl Başkanl Hanaoğlu, "siVas'ta
ylldır
yayln hayatlnl devam eltilen Anadolu
58
8azetesinin yll dönümünü kutlUyofum. Anadoltı

anlayışı ve mııyonu ıle 5ıvaı halkının 6uvenıni
kazanan birtazete olmuştuı KamuoyUnu aydlnIalmak

sayın Fikret Ünsal veçalışanlannı kutltıyorum" dedi.

Tıca]eı BO]samız iıTaıım ltlüdüıüne Hayıılı 0lsun zıyaİetınde BuIundu.
Ticaret Borsasl yönetim kurulu

}aşkanl Abdulkadir Haslaoğlu, Borsa
ü/önetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile
)irlikte 8öreve yenialanan il cıda ıanm
'e Ha}.,,anclllk Müdüd ihsan Aslan,I
nakamlnda ziyalet ederek hayırlı olsun
_-men n i leri

Tic

nde bu

l

u

ndu

l

aı

leı Borsa§l

Başkan l
ıbdulkadir Hastaoğlu, A5lan'J yeni
örevinin haylrlafa Vesile olmaslnl
a

ileyerek çalışmalannda baş.lrllar diledi.

]asüaoğlu diğer yandan sivas'ln tanm Ve

ayvancll|ğınl 8eıiştilecek her !ürl.
il Clda Tanm Ve Hayvanclllk
ve i|5ili kuruluşlarının

,roiede

)

^üdüllüğü'nün
le§ıekçisi oIdUklarlna Vurgu yaptl.
ll Clda Tanm ve Hayvancılık

,1üdürü ahsan A5lan da zjyaletlen
luyduğU memnuniyeti dile 8etirerek
laşkan HastaoğlU'na, Yönetim kurulu
lyesa Tank Cünhan, Ahmet Telzioğlu V€
necli5 Üyesa Hilmi Cü l'e teşekkür eni.
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voliyordımcısı
Kemo|Şohin
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sivas Vali Yardlmc|sl Kemal Şahin, Sivas
Ticaret Borsasl BaŞkanl Abdulkadir Hastaoğlu'nu
makamInda ziyaret eıti.

İçişleri Bakanlığı taıafından her yıl yapılan
Mülki Amir Kararname5inin cumhurbaşkanl Abdullah
Gül taraflndan onaylanmaslyla birlikte sivas Vali

Yard,mcl5l Kemal Şahin, Yoz8at Vali Yardlmcll|ğl
8orevine 8elirildi. Ticarct Bofsas|'nda 8erçekleşen
veda ziyaletinde Başkan Hastaoğlu, Yönetim Kurulu

Boşkonımız
HosiooğIu'no
Vedo Ziyoretinde
Bulundu.

üyeleri Ve Vali Yardlmclsl Şahin bar§üre sohbetetıaler
siVas'ta 8örev yapmlş olmaktan mutluluk duyduğunu
afade eden Şahin," 5ivas meslek hayatlmda önemlibir
yere sahiptir 4 yllda 5ivas'ıa çok 8üzelanllarımlz oldu.

sivas'I unutamaylz" dedi. Başkan Ha§ıaoğlu ise
kendasane alimize Vala Yardlmclsl olarak V€rdiği
hizmellerden dolayl Kema| Şahin'e ıeşekkür etti.
HastaoğlU aynca Şahin'e plaket takdim ederek
kendi§ineyeni gölevinde başanlardiledi.

-

sivas ın ve sivaslının Markası

cAru Market

Büyümeye Devam Ediyor
Qo7o[ry a Bufrooo .,:4ylogrrn C -.44i-o. 5iroo
ıflrıl|N.conqvm.com.tr
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tuttltuzDAN BAş§Avcı AyDl N,A ziyARET.

Sivas Ticaret Borsa$ Başkanl Abdulıadir
Hastaoğlu ve berabeİindeki heyet, sivas'a yeni aıanan
cumhuriyet 8aşsavclsl Ha§an Aydln1 makam.nda
ziyaret ederek,'hay,]lı olsun' dileğinde bulundu.

Perşembe 8ünü sivas Kon8resine eV sahipliği yapm|ş
bir şehırdiı Yenj 8ö.eV yeriniz olan Sivas'ımıza hoş
8eldaniz, diyor, çalışmalannızda başanlar dileriz"

sivas İcalet Borsas| Başkanl AMuIkadir

konuşuldugu /iyalcfle, heİke\in si!d5'ln 8elişmesi i\ in
daha fazla ve daha koordineli bir şekilde çalışması
8erektiği dile8etirildi.

Hastaoğlu ve beraberindeki heyeı, sivas'a yerıiaıanan

cumhuriyet Başsavclsl Hasan Aydln1 maiim|nda
ziyaret ederek,'hayırll olsun' dıleğinde bUlundu.

HsYK'nın 20ll y|lı adIi yaz kararnamesi ile sivas'a
atanan cumhuriyet Baş§avclsl Hasan Ayd|n'a, 8aşkan
Başkan Hastaoğlu'nun yan

l sl

ra

yönetim kurulu üYeleri

ihsan Aksoy, Tank 6ünhan, Ahmeı TeQ ioğlu, Hilmi
cül, ziyarette bulunarak, bir süre sohbel etti.
zıyaret slrasl nda sivas'ln ekonomik, sosyalve kükürel
konulannda bilgi veren Sivas Ticalel Borsa§l Başkanı
AMulkadjr Ha.taoğlu, 'siva§'lmlz 4 Eylül l9]9

.ledi

5ivas'ln sorunlan ve genel yapısının da

1|yarenen duydugu memnUniyeıı dlle 8el lren

cumhuriyet Başsavc15l Hasan Aydın i5e, insanlar alasl
iletişime önem verdiğıni Ve sivas'ln çok 8üz€l bir kenı

olduğunu, bereketli topraklan, tanml, turizme dönük
yüzü ile8elece8içok iyiolacak olan bir konuma sahip
bulunduğunu söyledi.
Samimi bir ortamda 8eçen ziyaret sonrası sivas Ticalet
Borsasl Başkanl Haslaoğlu Ve berabelindeki heyet
adliye binasından aynldı.
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I|cARET BııR§Asıl{iıAil it JAilıtARMA
A[Ay ı(ııMUrRııııĞııın zivnng...
sivas ficaret Boı§asl yönclim kurulu
Başlanı Abdulkadir Hasiaoğlu,"|ANDARMA
yuRDUMUz ropı.ıĞııoı oııuRUMuz vC

cüvrıcruizoiı"

Ticaret Bor§a§ı heyeti, il |andarma Alay
Komutanı Jandarma Kurmay Albay Ali Taş'a
hayırİ olsun ziyareıinde bulundu. ziyaİette
Ticalet Borsasl Yönetim Kurulu BaşkanI
Abdulkadir Hastaoğlu, Jandarmanın başarılı
çallşmalarl sayesinde iş düny,ısl olarak güVen
duygusu içinde çallşhklannl dile 8etirdi_ sivas
İcaret Bo.sasl (sTB), ll Jandafma Alay Komutanl
|andafma Kurmay Albay Ali Taş'ı makamlnda
ziyaret etti. İcaret Borsasl Başkanl. AMu|kadir
Hastaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri lh§an Aksoy,
Tarık cünhan, Ahmet Terzioğlu, Hilmi Gül'ün
Alay
kat.|dlğl zayarette sivas
Albay Ali Taş'a
Komulanllğlna atanan Kurmay 'andarma
hayırlı olsun dilekIerinde bulunuldu.
Samimi bir havada gefçekleşen ziyareüe borsanın

il

50

faaliyetlerinden Ve sivas'ın ülke ekonomisindeki
öneminden bahseden STB Başkanı Abdulkadir
Hasıaoğlu, siVa§lılar oIarak polis teşkilatının yanl
5lra kenlin asayişini sağlayan jandarmanln
sivas'ta başarllt çallşmalar yürütmesinden dolayl
onur ve 8üven duysusu içinde çalıştlklarını dile
8etirdi. HastaoğIu, sivas Ticaret Borsasl olarak

tüm benlikleri ve 8üçleri ile Türk Silahll

Kuvvelleri'nin y.!nInda olduklannı soyledi.
Yapllan ziyaretten dolayı duyduğu
memnuniyeti dile getiren İl Jandarma Alay
Komutanl |andarma Kı]rmay Albay Ali Taş,
sivas'ln ülke ekonomisinde önemli bir rol

oynadığına değindi. Asayiş ve güvenlik
anlamında siVas'ın örnek 8österiIecek kentlerden

birisi o|duğuna da değinen Kurmay Albay
Karataş, kenıteki tüm kurıjmların ve sivil toplum
ör8ütlerinin bjrlikte hareket etmesini Ve örnek
çalışmaIara imza atmaslnl takdirle takip ettiğinin
dealtınıçizdi.

ııIEDEı|iYEtııl BEŞığı

i)

GEzitiP GönüEGEı( ş

zeliho ToKMAK
Dünyo Gozeted slvos Temsilcisi

yana medeniyetlerin filizlendiği biryerleşim alanı
olmuş ve tarih içersinde her dönemde müstesna
bir önem arz etmiş. ceçmişten 8elen bu özelliği
iıe bu8ün adeta biraç|k hava müzesi konumunda.

sivas, tarihinin çeşitli dönemlerinde muhtelif

devleıle.e başkentlik yapmasl Ve ticari - kültürel
hüviyete §ahip olmasl nedeniyle saylsız eserlerle
doluduı Selçuklular döneminde kültürel hayatln
canlılığı ile medreseler, camiler, türbeler;
osmanlılar'ın son dönemlerinde ise ticari
hayatın hareketliliğinden dolayı hanlar,
kervansaraylar, imaretler ve bayındürlık hizmetleri
ön plana çıkmış. Sivas, Selçuklular zamanında
yapılmış ve asırlar geçmesine rağmen halen tarihi
8örünıüsüyle 8öz kamaşhran Çifteli Minareli
Medıe§e, Şifahiyc Medresesi, Cök Medrese,
Buru(iye Medre§esi başla olmak üzere birçok
Idrihi 8eçmişi bünyesinde banndlnyor.
tsüytik öndcr Mustafa Kemal Atatürk ve
silalı .ırkadaşlarının 4 Eylül 'l91g'da Kurtuluş
Sava§|lr.r ı§|k luı.i(.]k kirrnlnr aldtğı kongreye ev
\ıhiPl,tli ynpnn Siv.!s, bU yönüylc dc Jyrl bir önem
ırz ediyıır.

nin y.ıl,ılılığı re

(iınıhülriyel'in teınel|erinin irllldığt bin., Atatürk
[lıroBrnly.t Vc Konglc müzesi ola.ak turistlcrı
ığırlıyoı. ()zellikle AıJtiirk'iin odası ve Sivns

Kon8rosi'n in 8erçckleşüirildiği sn lon,
liynrd(ileriır cır çok ilgi 8östcrdiği bölümler
.ır.rsırd.r. Arkcoloji Müzesi'nin de bulunduğu
siv.ı§'Lü }liıiıler'e,til anemli yerle§am yerleri de
lıulıııuyor. Yıldızcli ilçcsiııc b.ığlı KJyalI Pınar
karyiindcki k.ıy.ilı pın.ır vc Ahınyayl.ı ilçesindeki
s.İ itsn hnrJl)e örcn yelleri, Lırih turizmi nçstndnn

i)ntıI .rrl

l

i

I

sıus

Cüzel Sivasımız tarihin ilk çağlardan bu

5ivn5 Kon8re\i

I

("(liyor. Kenliınizde l)ulunnn t.ırihi
koıLrklnıdnn S(|snnrışlnr, Abdi Ağ., Osmnn Ağ.r,
ioirnii Konnğl vc Ak.ıyl.ıı Konağı isc, 8örüııİesi
,k(ıı,lyrl l)ir lcçL,nck.
1.]t,ft

sivas'ln en gözde yerlerinden olan ve

'8örmeden ölmeyin' slo8antyla tanltlml yapllan
bifyerdaha var:

UNESCo'nun Dünya Kültür Mira§ı
lislesinde yer alan Divıiği Ulu Cami ve
Darüşşifasl... Aynca Kangal ilçesine 13 km
uzakl!kta bulunan ve yaklaşık 37 derece
sıcaklIkta yaşayan'Dokor Balık' lakaplı KangaI
Balıklı Kaplıcamız da var. 8urasl, sedef
hastalarlnün tercih ettiği yerlerden biri.
Anadolu insanlnın yüzyıllardır yanlnda
olan, evini sürüsünü koruyan dünyaca ünlü

Kan8al köpekleri; tatilde kapllcaya 8itmek
ısıeyenler için slcak çermik, soğuk çermik; Sivas
Belediyesi tarafından düzenlenen Paşabahçe

mesire alan!, Aksu parkı, Koyulhisar'daki buzgibi
suyu oksiieni bol havasıyla Eğriçimcn yaylasl;

turkuaz mavisi 8örünümüyle Cürün Cökp|nar
gölü; doğa sporunu sevenler için Şugulkanyonu,
5ızır beldesindeki Sızır Şelalesi, doğa tutkunları
için zara, İajdürge, Hafik göllcı.. suşehri
ilçesindeki kayık ve tekne 8ezi5iyapllan Kllıçkaya

Baraiı, Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak ve bu

ılmağün başllca kollan oIan Tecer ve Yıldız
ırmağl,.. siVas'taki Abdulvahabi Hazretleri'nin
Yukarı Teke'deki mezarlığını ve Şehitler Müzesi'ni
dc mutlaka 8örmek lazım.
sivas ayrlca Aşlk Veysel, Aşlk Ruhsati, Pir
sultan Abdal, Şcmseddin sivas'i, Kul Hikmeı,
sefilselimi, Aşlk TaIibi 8ibi önemli ünlü ozanlarln
memlekeıi... siv.§'a gelip de Aşlklar Derneği'nde
oıanların Jlı}mJ§|nı dinlemcdcn, Bırrucıye
Medlesesi'nde çay içmeden kenllen iryrllmak
ol(|r mui Ayrlc.l anla halk ozanımız A§ık Vcysol
Ş.ltlroğlu'nun Şarklşla sivrialan köyündeki
meznllnı zjyaret edip, Aşık Veysel Müzesi'nj de
8ezmek lJzlm.
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siva§ Ticaİel

IsE seıtiliıO Iö

8orsa

v€ Tü.k standartlarl

Enstİtü§ü sivas il Temsilciliği taİaflndan
düzenlenen T§ EN lso 9001 Kalit€ Yönetim
sislemle.i Eğitimi programlaıını başaııyla

:l1
I

!ir'-

(!

I

I
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tamamlayan sivas Ticaret Borsaı perconeline ve
diğeı katılımcı kuısiyerleıe Türk §tandartları
tnstitüsü kalılım sertifilalan töıenl€ §unuldu.
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Atatürk Cad. Paşa Camii Alt No : 22 sivAs
Tel : (0.346) 221 76 06 - Fax : (0.346) 224 20 76
Gsm : (0.532) 312 85 04
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sivas Ticarel Borsa§l yönetiminin Kaljıe
Yönetim sistemi kurmak, Uy8ulamak ve Kalite
Yönetjm sistemini sürekli iyileştirme hedefleri
doğrultusunda, l1-15 Temmuz 20ll üarihleri
arasında Türk slandanlarl Enstitüsü sivas
Temsilciliğince "Kalile Yönetim sistemi Temel
Eğitimi", " Ka lite Yönetim Sistemi
Dokümantasyon Eğitimi" ve "Kalite Y6nelim
Sisıemi iç Teıkik Eğitimi" konUlU eğitim
programl.ırı düzenlenmiştir. söz konusu eğiı|m
programlarını başarıyla üamamlayan Ticaret
Borsasl personeli Ve kahlImcllar 15-Eylü1_20ll

tarihinde sivas Ticaret Borsasl'nda

8crçcklcştırilen bir törenle, TsE kattlIm sertıfikast
alrlı-

sivas Ticaret Borsasl Yönelim

KOrulu
Başkanl Abdulkadir H.lsıaoğlu Ve TsE sivns Şube

Müdüİü ve il Temsilcisi'ninde hazır bulunduğu
törcndc kalılım sertifikalarını personele sunan
Ticaret Bor§as| Başkanı Abdulkadir Hasıııığlu,

konuyo ilişkin olarak şöyle konuştıJ.

"Cünümüzde kuruluşla1 kcndilerinden beklenen
kalilede hizmeti zamanında vc doğru ol.rrık
sunabilml.jk ir in bir dizi faaliyeti yerıne getirm.!k

Şr-

zorundadırlaı Kalitcli hizmet herlefi için 8erekli
po|itika ve hedefleri oluşturmak için kalite
yönetim sistemlerine gereksinim duyulmakl.tdlr.
sivas Ticafet Borsasl toplUmUmuzda önemli bir
hizmet misyonu üstlenmiştir. Borsam|zın hizmel
kalitesini yükseltmek suretiyle daha ka|iıe|i bir
hizmeı sunmayl hedeflemckteyiz ."
Tst SiVa5 Şube Müdürü ve iITcmsilcisi isc
kıınuşmasında, " Küresel rekabet ortamlndn,
üreticilerin, §ürdürülebilir birbaşarı sağlımıları
Ve ayakta kalabilmeleri, tüketicilerc, §landnnl.rrn
uy8ı]n, kaIitela ürün ve hizmet sunm,llJnyla
mümkündür Üretici ve Tükctici araslnd.rki
ilişkilerin gclişmesinde bir köprü 8örevi üsılenen,
Türl Sanayirinin ddny,ı ile ıelahel cd(l)iImc!inin
anahtan konumunda olan, Türk standarıları
Ensıiıüsü ulusal vc uluslar arasl slnndnrıhrn
uy8un ü(,lim y.ılrılm.ü\ı. üüeıim m.ıliyeıinin
düşürülmesi, bireylere kaliteli mnl ve hiz,ncıin

sıınulmısı lukeıi( inin bilin(Ienm(.si,

tclnolojinin 8olişme§i v.- lürk ek()n(,mi\inin

girr(vi,
8ü(lenme§i l(in ü7erine dulen
bir anlamda da, hayatı ve yalamayı klılıyl,ıştır;n,
ins,tn mutluluğunu temel alan anlayışıyla eksiksiz
olarak 5ürdürmektedir" dedi.
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TicARET BoRsAsı GENEL BAşKANıNı AĞıRLADı
TOBB Boşkonı Rifot Hisorcıklıoğlu borsomzı ziyorel elli,
17 eylül cumaltesi 8ünü

ilimizde

binaklm etkinliklere katllan TOBB Başkanl Rifat
Hisarcıklıoğlu, Kayseri Ticalet odasl Başkanl
Hasan Ali Kilci, sivas Ticaret ve sanayi Odası
Başkanl Osman Ylldlrlm, tjcaret borsaslnü ziyalet
ederek TOBB Vergi Komisyonu Başkanı ve Sivas
Ticaret Borsasl Yönetim Ku.ulU Başkanl
Abdulkadir Hastaoğlu'na başarı lar diledi.
Borsamlz ziyaretinde ToBB Başkanl Rifat
Hisarcıklıoğlu Sivas İlinjn tarım ve hayvancılık
potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirterek
"Allah bize öyle bereketli topraklar Vermiş ki ülke
olarak elimizde müthiş bir flrsat Val. Elimizdeki
kaynakları rasyonel kullanarak biz bu fırsatı iyi

r

değerlendirebilirsek refaha, berekete ve
zenginliği o zaman yakalarız" dedl. Rifat
Hisarcıklıoğlu aynca Bolsa yönetim KurUlu
üyeleriyle bir süre 5ohbet etti,

Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir

Hastaoğlu, Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Türkiye'nin ilk

ve tek ot bor§asl olan sivas

ot Borsasl proieleıi

hakkında bilgiler verdi. Abdulkadir Hastaoğlu
ziyarette tanm ve halwancılığın önemine de
değinerek, Ekonomik kurtuluşun tarım ve
hayvancılık sektöıünde olduğunu vurguladı.
Tarım ve hayvancılık gelişmekte olan ülkelerde

lalkınmanın.hala ana sektörü 8örevıni
yapmaktadıı llimizde tarlm ve hayvancılık

sadece ekonomik açıdan değil aynı zamanda
nüfusun belli oranlnl ıstihdam etmesiyle sosyal
açıdan da önemlidir. siVas'ta toplam tanm
yapılan arazi miktarlnln 11 milyon 395 bin 995
dekar olduğunu belirterek, "Bu arazinin 2010 yılı
itiban ile 3 milyon 806 bin 203 dekarında
hububat ziraatl Ve 1 milyon 45 dekarında ise
yonca, korunga, adi fiğ, macar fiği, silajllk mlsır,
mürdümükten oluşan yem bitkisi tarlml yapllarak,
ülkemiz ve ilimiz halwancılığının beslenmesinde
çok önemli bir yere sahip olan 640 bin 682 ton
kaba yem (kuru ot)üretimi gerçekleştirilmiştir. ot
Borsası sayesinde alıcı ve satıcıyı bir araya
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getiriyoruz. Dolayl5ıyla burada bir fiyat oluşuyor.
siVas başta olmnk üzere Türkiye'nin doğUsundan
batıslna, kuzeyinden 8üneyine üretilen bütün ot
ve kaba yemin fiyatl siVas'tan belirleniyor" dedi
Abdulkadir Hastaoğlu siva5 Ticdret Borsasl
camiası adına lıorsa taraflndnn yürütü lmekte olan
projelerde TotsB'un de§teğini istcycrck, ziyaret
anls|na Rlfat Hisarcıklıoğlu' na Cümüş saat ve
yöresel ürünler takdim etti. Ba!kan Rifat
Hisarcıklıcığlu borsamıza projelerinde destek
sözü vererek Borsa binasından Havaalanın.r
8itmek iize.e ayrlldl.
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Şiıketi

YenİAta §an MehmetAkif Eısoy Mahallesi8. sokak l{o:38 slvAs
T: +90 346 215

l4 52-59 F:+9{l345 2l5 t4

62 E: info@tugbasut.(om www.tugbasut.com
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DAN KlRTASIYE YARDlrı/ll YAPItDl.

ru

-l

Cıda bankasında bir açıklama yapan
Ticalct Borsn5l Başkan ı Abdülkadir
Hast.]oğlu, "Ticaret Borsasl olarak her yll
geleneksel hale getirdi8imiz kırl.r5iye
yardımlanna devam ediyoruz_ Ceçen y|l 500
tane olan paket sayımıza bu yl 75o'ye
1ı[ardık, Bunı.ın l5o pakeılni HJy.ıl Ağa(l
Dern(*imi/ lanJllyl.] d.]ğlnlrJc.]ğll" dedi.
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siVas Ticarct Bolsasl tarafından, Sivas Bc|ediyesi
ile Hayat Ağacı Derneği'nln işbir|iği ile veren el ile alan eli

bulUşturan cıda Bankası aracılığı ile ihtiyaç sahibi
öğrencilere kırtasiye yardümı yapıldı.
sivas İcaret Borsa§l Yönetim Kurulu Başkanl
Abdulkadir Hastaoğlu Ve yönctim kurulu üyeleri
taraflndan klrtasiye yardımı yapıldı. İcaret Borsasl
yönetimi, Cıda Bankasl tarafından dağltllmak üzere ] 50
öğrenciye oku l çantasl Ve klrtasiye malzemesi yardımında
bulundu.

ıEıA
!t llıriıı
--T!ır{T-

*CANLl HAYVAN AtlM VE sATlMl YAPILlR.
,ı ıı , n,iı,ıiz grsı ( ıırııClMl./Dl YI TlşılRDıcüMi7HAY\ANLARlN
VETERiNER KoNTROLUNDE isLAMi UsULLtRt UYCUN otARAK
KEsitMtsjYLE HAZJRLANlR.
.PtRAKENDE VE ToPTAN ET sATlŞLARl
YAP|LMAKTADlR.
-Mr§HUR sivAs KÖFTEsi BULUNUR,
,KALlTtll \L CUVI\lllR l l \{T,!lARlMlzl
\H|ZMLti\izDl\il

-_tIEr

;;o
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Deüneğini

tercih ettiklerini belirten Hastaoğltı, "Hayat
Aiacl Deüneiimi/e 8üvenimi., her 8e\en 8ün
anlyor ve destcğimiz devam edecektir" dedi.
Ticaret Bor§ası yönetim kurulu
Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, "Önümüzde
Kurban Bayramı var. HayaıAga.l Derne8imi2
Kurban bağışlarını da kabul ediyoı İnşallah
Sivas'taki hayırseverlcrimiz de bu konu da
Hayal Ağacl Derneğine destek Verirler" dedi.
Belediye Başkan Yardlmcısı Mehmet
Avc| ise, "2011-2o12 Eğitim-Öğretim yılınün
tüm öğrencilerimize haylrlı olması nı

I

Poşobey Mohollesi.Forzi Çokmok coddosl.No:'l 5 sivAs
leL 0346 221A7 33 Gsm :0532 601 92 37

Erdol ARSLAN ve Kordeşleri

a

a
'.l

lı
ı

I,ı.

I
I

İ

a

,l

>1

I

diliyorum. İcaret Borsası her zaman olduğl
gibi yine bı.ı eğitimöğretim yl|lnda da 15(
öğrencaye k|rtasiye yardımında bulundulaı
Yapmış olduklan katkıdan dolar çok terekkü

t,

h

ediyorum"dedi.
8aşkan Yardlmc|rl Avc| aynca, "loo(
civannda çocuğumuzun k|nasiye yardlmln
sağlamış durumdayız. Derneğimize de§tel
veren herkese teşkküı ed iyorum" ded i.
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yönetim kurulu üyeleri Ve Belediye Başkan
Ydrdlm(lsl Mehmet Avcl öğrencilere klrtasiye
malzemelerini dağıttılaı
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Iicaıet Boısamızdan
MilliEğitime
l(ıılasiye yaıdımı
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5ivasTica.et Borsasl yoksul öğrencilere dağ(llmak
üzere ll Milla Eğitim Müdürlüğü'ne 250 okul çantası
ve klrtasiye mal2emesi yardımlnda bulundu.

siVa5 Ticaret BorsasI ihtiyaçll 250
öğrenciye dağltllmak uzere il Milli Eğitim

Müdürlüğü'ne, oku| çantas| ve klrtasiye malzemesi
yardımında bulundu.
sivas Ticaret Borsasl yönetim kurulu
Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve yönetim kurulu
üyeIeri Tank cünhan, Ahmet Terzioğlu ve Hilmi
cü|, llMilli Eğitim Müdürluğu,ne okuloncesi ve
ilköğretim öğrencilerine dağıtllmak üzere okul
çantasI ve klrtasiye maIzemesi yardımında bulundu.
K|rtasiye malzemelelini il Milli Eğitim Müdü.ü

Vekili Adem Yıldınm ve i| vlıı; rgitim ııiidır
Yardlmclsl Ramiz Dumlu'ya teslim eden İcaret
Borsasl 8aşkanI AbdUlkadir Hastaoğlu. İcaret
Borsası olarak 2011_2012 e8itim ve öğretim yıl|
öncesi top|am 750 öğrenciye klnasiye Ve okul
çantasl yaldlmlnda bUlUnulduğunu belirtti. 8aşkan
Hastaoğlu, yeni eğitim Ve öğretim ylll öncesi yap|lan
bu yardımlann ilerleyen yıllarda da artarak devam
edeceğini ifade ederek, "Ekonomik koşUllann

58

Konuşmaların ardlndan, Ticarel
Borsası Başkanı Abdulkadir Ha§taoğlu,

r

giderek zorlaştığı günamüzdc 8eleceğimizin
teminaıl çocuklarımlzın eğiıimlerine kalk|da
bulunmak bizleri son derece memnun ediyoı
Eğitimde eşit|ik ilkesinin hayata 8eçmcsine olan
inanc|mızla, buna bir katklm|z olmasl açin desteğe
muhtaç öğlencilerimiz için bu yıl da yardımlaımızı
hayata 8eçirmeken büyük muıluluk duyuyoruz,"
dedi,
Milli Eğitim Müdürü Vekili Adem Yıldınm
ise Hastaoğlu'na eğitime yapmış olduklan katkıdan
dolay| teşekkür ederek 2011,20l2 eğitim öğretim
sezonunu sorunsuz 8eçirmek istediklerini ifade etıi.
ceçtiğimiz hafta okul öncesi ile birinci sınlf
öğrencilerimiz okula başlamışlardı. Bu hafta da
diğer öğrencilerimiz okula başlamlşhr. sivas olarak
bu yaz sezonunda eksikliklerimizi 8idermek için
çallşl|k. BaşarlIl bir yll 8eçireceğimizi umuyoruz
dedi.

Adem Yıldırım. Borsa taİaf|ndan

kendilerine verilen kırtasiye malzemeleri ile okul
çanta|arlnl ihtiyaç sahibi öğrencilere ileıeceklerini
de sözlerine ekleyerek hayırsever vatandaşlan
maddi durumrı iyi olmayan öğrencilere destek
olmaya çağırdı.
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Ticaret Borsast başlatmış olduğu
yardım kampanyası kapsamında Sivas
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Abdulkadir Hastaoğlu, ramazan ayl

başlatt ı kları kampanya
kapsamında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da

dolayısıyla

5oo adet ya.dlm paketi hazırladıklarını belirtti.
Hastaoğlu, kampanya kapsamında
değerindeki gıda yardım paketlerinin

y ç

l
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borsa üyeleri ve mecli5 üyeleri ile birlikte
dağınıklarınl ifade ederek, 150 adedini ise

\

c\

eP

Hayat Ağacl Derneği aracllığıyla

dağıtacaklarını söyledi. Sosyal sorumluluk

-

çerçevesinde bu tür kampanyaları

başlattıklarünl belirten HastaoğlU, bunun yanı
sıra okullann açıldığı zaman i5e ihtiyaç sahibi
öğrencilere yaklaşık 20 bin lira klrtasiye
yardımında bulunacaklarını bildirdi. Sivas
Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Avc| ise
yardımlanndan dolayı Hastaoğlu'na teşekkür
ederek, şöyle konuştu:
"Biz bu yardım paketlerinin normalde,
İamazan paketleİi veya insanlarln kendi

tercihleri dışında gönderilen paketlerin çok
sağlıklı olduğunu düşünmüyoruı. Onun için

de market sistemimiz var_

Değişik

kurumlarımızdan da gelen pakellerimiz var.
Bu paketleri slrf paket olarak değil bunlara et
ve temizlik malzemesi de ilave ederek,
elimizde fazla olan başka gıdalardan da ilave
ederek vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Çok
ciddi manada bir yardım kampanyası gıda

Bankasl'na teslim etti.
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Betediyesi bünyesinde faaliyet 8österen G|da
Bankası'na 150 adet 8lda yardım paketi
bağışladı. Sivas Ticaret Borsası Başkanı
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çok daha iyi
siva§'ln
bulundu.
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Hisoıcıklıoğlu;
"sivos'to yoşoyon
gençleri,
ToBB_ETÜ

fokültelerinde
geliştirereK
sivos tücconno,
Sivos sonoyisine

kozondırmok için

çolışocoğız."

TOBB ETÜ'nün Sivos'io Kurocoğı Fokülteler İçin
protokol İmzolondı.

Türkiye odalar ve Borsalar Birliği

Ekonomi ve Teknoloj'i Üniversitesi'nin (ToBBETÜ) sivas'ta kuracağl fakülteler için 17 Eylül
2011 tarihinde Sivas'ta protokol jmzalandl. TOBB
Başkanl ve ToBB ETÜ Mütevelli Heyet Ba§kanl
M. Rifat Hisarcıkl|oğlu, "Sivas'ta yaşayan gençleıi
ToBB ETÜ fakültelerinde 8eliştirerek, sivas
tüccarlarlna, 5ivas sanayisine kazandırmaya
çalışacağız" dedi.
sivas Ticaret Ve sanayi odasl (sTso)
Konferans Salonu'nda yapılan imza tölen ine Milli
Savunma Bakanı İsmetYılmaz, TOBB BaşkanI ve
ToBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanl M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, sivas Valisi Ali Kolat, sivas
MiIlewekilleri Hilm j Bil8jn Ve Ali Turan, savunma
sanayi Müsteşarl Mulat Bayar, BDDK üyesi can
Akln Çağlar, sivas Belediye Başkanı Doğan
Ür8üp, ToBB Ticaret Ve sanayi odalan Konsey
Başkanl, sTso Yönetim Kurulu Başkanl Osman

Ylldlrlm, ToBB Ver8i Komisyonu Başkanü, sivas

Ticaret Borsasü Yönetim KurulU Başkanl

Abdulkadir Hastaoğlu, Kayserj Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Kilci, TOBB
ETÜ Cenel sekreteri Adem Şahin, Cumhuriyet

Üniversitesi Rektörü Prof. Dı ilyas Dökmetaş ile
çok sayıda davetli katıldı. Tören öncesinde ToBB
ttÜ lakJllelerinin in,la edileceği 1erleri gezen
Hisarcıklıoğlu, Sivas TSO Başkanı Yıldırım'dan
bilgiald.ı.
lmza töreninde bir konuşma yapan
Hisarcıklıoğlu, "Sivas'ta yaşayan gençleri, TOBBETÜ fakültelerinde geliştirerek, siVas tü.canna,
5iva> :ana}isine lazandırmak için (alı|aca8ız.
Anadilimiz ile eğitim yapacağlz, bir numara

olacağız. TOBB-ETL'de Türliye'nin 8eleceğin,

8örüyorum. o 8ençleri 8ördükçe tüylerim diken
diken oluyoı ToBB-ETÜ fakülteleline her türlü
katklyl sağlayacağlz" dedi.
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Ama şu an Türkiye çok iyi bir durumdadıı
Böl8enin lideri olacaksak Türkiyc'nin yeniden
kendini hesaba çekmesi |azımdır. ]] sene sonra
ilk lO'. 8irmek isıiyorLız. iş dünyası olarak tarihi
rekoılara imza atıyoruz. Ülkeyi büyütmekle
düny.] ş,tmpiyonuyul" ifadelerini kUIhndl_

katkıda bulunmaiyız

isı rc ık lıtığ lu, TBMM'nin yen i
çlkaracağı anayasaya Vaıand.tşlarln katklda
bılunması gerekıiğini söylcdi. Hisarcıklıoğlu,
"lklid.rr-mUhalefet partilori arasında, halk
arasında ycni bir anaya§a lıeklenıisi vaı l]u
H

dönemr|e yenı hır anay.ıqa yapılınnsı i( in §i§k.min
yenidcn yapılandırılması için temel harç olın bu

değişikliğin yapIlması gcrckiyor. Hcr farklı
indnlşlnn olnn karde§imizin temel sözleşmosi

olacaktır bu anayasa. Mc<Jisimizde oluşacak lıir
.nayasaya hepimizin k,ılkı s.ığlam.ısı l,ızıın.
VnLrnd,rşln Vekilin arasında lıağln güçlcndirilıntsi
lazımdır. Ycni bir anayasa trlmırlın, ısıran [arenin
küpe numaraslnı aramay.ı rlev.rm e.leriz_ tğer
bunları yapabilirsek, 2()2l'tc istcrsc b.rtldiı
ek()nomi çöks0n, bil güçlü dduğUıİUz hJldc
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Krizlerden hızlı çıkan bir ülkeyiz
Türkiye olarak yaşanan krizlerden hlzlı
çıktıklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu, batıdan hızlı
bir tehlike seldiğini beli.ıerek, "Avrupa bu krizi
atlatamazsa bizim de başımlz yanar Çankü
pazarlm|zln yüzde 65'i orasl. Güneyimizde ve
kuzcyimizde politik kriz Vat Bir larafımlzda
siyasi, bir tarafımızda ekonomik sıkıntllar var.

Yeni anaya§a pakctin€
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kimse bize bir şey yapaınaz. Dünyada mal
§atmadığımız llke kalmadı. Biz bu ülkeyi
gençlerimize ilk l0 büyük Türkiye olarak Vermek
istiyoruz" şeklinde konuştu.

Girişimci sayısı aıtnıadan Türkiye zenginleşmez
Türkiye'nin zengin olmasl i(in 8ilişimci

saylslnl arltlfmasl 8erektiğini t)elirıen
His.rc|klloğlu, 72 milyon nüfusian l milyon.}46

binin girişimci olduğunu ifıde etti. laponya'yIa
mukayese edildiğinde, onlann 6 ınilyondan fazla
girişimcisi olduğunu aklaran Hisarcıklıoğlu,
"Türkiye zen8in olmak i5liyorsa yapacağlmlz §ey
bu. Cirişimci saylmlzl 4 kJl Jrıılrmallyız. lJunun
da yolu şu:'İsraf haram' küllürilnden gcliyoruz
ama kıdınlardaki giıi§iınci sayım|z ynzde 6,ar.
Potnnsiyelin yarısını kullanmıyoruz.'Kadln
girişimcilcrimizi hırekeıe geçireliın. ()rlalır
altında girişimciler kurulu kurdlım ve lllordc gcnç
kızlnrı 8irişimci olmiıya hcvcslcndirsinlcr' dcılik.
thşar| hik5yolorini anLıtnr.rk 8irişim(:i ()lm.tyn
heveslenmelerini isl(.(|ik." ifi]dclcrini kullJn.lı.
"Türkiye'de yüz y|llık mütsscse sayısı m,ıılesef iki

cIin pdrmakları kıd,ır" diye kıınuşan
Hisarcıklı<ığlu söll(lrini iiiyle l.ıınınılırlı:
" Ce lişm iş ü|ktılereı baktığınıııcl.ı

1.4ı<ınya'rJa 5{J0 yülllkşirkct v.rr. Avrulıı11,1 ]5()_
2(X) ylllIk §irkeller Vnr llilde de ](J() yll iİİ(.
ürcl(jn lc§is vardl. 8izdr.kilcriır hiçlririsi

kılın.ıınış.

Bunun scbcbi şu: Yıkl., J2() l)in kik)metn, y(,l k.ıl
cdiy{)rum. B{Xkum Ti( Jrel ()(1.1sl başk.ınıınız
iidül liircniniır yıpılı<ağı ılına ıiiiıiirürke , 'Ştl
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gördüğünüz deniz kenarlan değersizdi. Babalar
buraları kız|ara verdi, tarlalar| oğlana verdi ama
Allah'ıo takdirine bak şimdi kızlar zengin'dedi.
Haksızlık ve adalelsizlik üzerine kuruIan her türlü
düzen yıkılmaya mahküm. Sizden sonrakilere

haksız ve düzensiz bil şirket kurmaya

çalışıyorsanız, ey babalar, sizden sonra devam

etmiyor. Haberiniz ol5un.

8u

düzensizlik

lamamlanmtş Ve uçuş tesılerine başlanmlşhr. Bu
projeyle ABD ve İsrail'den sonra bu kategoride
insansız hava aracı geliştirebilen üçüncü ülkeyiz"
dedi.

ANKA Türk insansız Hava Uçağı

hakkında da bilgi veren Bakan Yılmaz, şunlan

Türkiye'de var. Cidin tapu kay(lanna bakln, kaçl

kaydetti:

§irket|erin dcvam etmesini isliyorsanlz, k|z-erkek

kalacak. Biliyorsunuz bu sıralarda herkes

erkoğin kaçıkıdlnın ü/erine.,. Kurduİunul
ıyrımı yapmadın, çocuLlannızI

e5a)

düşunmeni/

gereken, sizden sonra nası l devam

eııj.eceklerinin yol harital,rrlnı önIerine
koynıanlz gerekir. Damaı diye dışlamayln.

"ANKATürk insanslz Hava Aracl 24 saat havada
Heron'dan hahsediytır. Ama bilin ki bu ulagımız
Heron'un niteliklerinden çok daha üstün bir
uçağımız. Tamamladık mı, tamamladık. Ne

zaman hizmele girecek? Üzerinde çallşmalar

Damadın kızınızdan oğlunuzd.ln fark| yok. Bir
sürü kayn.ık biriktiriyorsunuz, bunun nasıl
değerlendirileceğini iyi belirleyin. Ne olur sizden
§onrJ işinizin devnmlnl isliyo6anlz çocuklarınız
.ıraslnda ayrım y.ıpmayln. Hak ve adalet
ölçüsainde hakl.1rlnI vcrin. Ben siVas'a her
gelişimde her zıman heyecanlanııım. Sivas Türk

devam ediyor. 24 saat havada kalacak bir buçuk
ton ağ|rlığ|nda insansız hava aracımızın tasarım
Ve imalall tamamlanmış Ve uçuş testlerine
başlanm|ştlr. Bu projeyle ABD ve israil'den sonra
bu kaıegoride insansız hava aracl 8eliştirebilen

Ni(,e o/JnI.1r, siy.ı\eı,rd.lmlnrl ycliJirmi)lir.

-Atak hclikoptcri Ve G6ktark UydusU-

tırihinin

ır.

bu lu şıı a s ıd
Türk tarihinin
buIuşm.ısınd.r en öncnrli 8örevi siV.rs üsllenmiştir.

Siv.ısIıLır ş.rnslı. Öyle güzel bürokrdtLın v.rr ki...

Sıvunma sanayii, iilkenin bığımsızlığını
siirdürebilmesi içim bağımsız olmalıdır. En

gaivenli yerde olmnl|dlı sivas'tn y.ltlnıİ için her

Iiirlü potansiyc,li var. En önemlisi birlik ve

lrralıerlik vır. Earkll küItürlerde olabiliriz, ıarkll
ddşün(elerde de ıılılıliıız nmn Siv.ıs i(in Jynı
§(.ylcri düşünccoğiz. Bu lıirlikltlik r.rhmel ve
beİekete da!necekıir" dedi.

Milli Savunma Bakanı İsmel Ytlmaz
Milli s.vtııtnıa B.rk.rnı ismeı Yılm.rz, "24
64

saal havada kalacak bir buçıık ton ağlrlığında
insansız hava araclmIzln tasarlm ve imalatl

üçüncü ülkeyiz. Ve öoümüzdeki yıl 2o12 yılı
orl,ı\ında dJ Tür[ Sılıhlı Kuvvellerimizin,
giivenlik giiçlcrimizin hizmetine sunacağüz."

Yine .viyonik ve silahlı sistemleri ile

8örev bilsi§ayarl Ve yazlllml.r! tamamen ülkede
tasarlanan Atak helikopterinin de Türkiye'de

iirelildi!,ini iiıde eden Yllmaz, "ilk
helikopıerlerin uçu§ testlerine bU yll içindc
başlanmlşt!r. Yine Göktürk, biz kendi uydumuzu
yap|yoruz, Cökıürk uydusu iki buçuk metre

çöznnürlükte 8örüntü aLrcak ilk elektro optik
isıihbaral uydumuzun üretimine başlanmtş olup
2012 ylllnda biz lıunu hizmete vereceğiz. Bu
1.ılışmalır sonuı unda \a!unmn §.ın.ıyi

l
a

vr
r

sektöründeki yerli katkl oranü yüzde 50'nin
üzerine çıkmlştll. Amacimlz nediL yüzde 99'UnU
yapabilmek. Hatta yüzde 1Oo'ünü yapallm" diye
konuştu_

Türk insanlna güvendiklerini söyleyen
Yimaz, "Biz bu insanımlzla yüzde 100'ünü de
yaparlz, Ama o yüzde 100'ünü yapmJk için
yapacağımız masraf dışanda aldığımız<Jan daha
pahalı olur da ondan biraz da ıercih ediyoruz gibi
geliı Dolayısıyla şu anki yüzde 50'den fazla yerli
ürctimimiz var. Amaclmlz UcUz şekilde, rckabet

edebilir şekilde, yüzde 'l00'e çıkarmak"
ifadelerini kullandı.

-"Türkiye'nin ulkuda, yrılu da, bahtı da açıkıır"Şu anda vermiş oldukları ihalelerde dc
yüzde ]o'Unun mutlaka küçük ve orta ölçckli
işletmelere aat yük|enicilere verilme zorunIuluğu
8etirdiklerini söyleyen Yllmaz, şöylc devam etli:
"UySUlJd|glmlz yan \dnJyi v( t(Otsi'lerin
savunma sanayinc katılması p<ıliıikamlz ile
savunma sanayi alanlnda ge|iştirılen teknoloiinin
ülkemiz sanayi tabanlna yaylImasl temin
edilmektediı Savunma sanayi diğer sektörlerden
farklı olarak tcknolojik alıyapl, yüksek kalite
§üreçleri Ve cğitimli ins.ın altyaplsı gibi unsurlan

gerektirici bil seküör olmakla birlikıe bunların bir
araya 8etirilmesi imkansız olmayıp doğru bir
anlayışla yapılacak çalışmalar sonucunda
başanya ulaşabileceğinc inanlyorum. Türkiye'nin
ufku da, yrılu da, bahtıda açıkır. "

-"Cüçlü bir Türkiye'nin güçlü bir ordusu olması
lazım" -

Türkiye'nan bugün bölgesinde lider
olduğunu, bölgedeki çocukları 8iİdüğünü,
onlarln yarln büyüdüklerinde Türkiye'nin birer
dostu rılacağını belinen Yllmaz, şöyle devam etii:

"Türkiye'nin ufku açıktır diyorum. Bu
liderliği sürdürebiImek için iki unsur gerekli.
cüçlü bir Türkiye'nin güçla bir ordu§u olmas|

lazlm- Çünkü politikalarl 8ücünüzle ortaya
korsunuz- Ancak güçlü bir ordu için 8üçlü bir
ekonominin olmasi lazım. Zayıf bir ekonomi
8üçlü orduyu taşlyamaz. Bunu corbaçov

söylemişti.'Birinci 5lnıf birorduyu beşinci sınlf bir

ekonomi kaldııamadı' diye. O bakımdan
ekonomi önceliklidir. Cüçlü bir Türkiye
öncelikliktir. Güçlü bir Türkiye, güçlü bir

ekonomi,8üçlü bir asker olacak. son dönemde
Türliye'nin l.ıydeltiBi 8elitme tüm dunyanIn
dikkatlerinde, Türkiyc'nin üzerine 8özlcrini
çevirmiştir."
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-sarkozy vecameon'un Libya ziyareıiBakan Yılmaz, Fransa Cumhurbaşkanı
Nicolas sarkozy ve ingiltere Başbakanl David

Cdmeıon'Un 2iyarellerinden

bir 8ün

ön(e

bölgeye 8ittiğini, konı.Jşma yapacakları meydanın
boş olduğunu belirterek, şöyle devam eni:

"Meydan boştu, arada çağr| yaptılaı ki katılım

parlayan birülke olacak" dedi.
Savunma §anayinin, ülkeler için olmazsa

olsun diye. ikidevIet bir araya geldi, herhalde bu
Libya'daki toplamlş olduğu kalabalık Türkiye
adına toplanan kalabalığın onda birinden daha

olmaz nitelik taşldlğlnı, hak Ve hukukun
korunmasI için 8üçlü bir ordunun olmasI

8(»termekedi.. Bazen bir söz vardıı 'ol mahiler
ki derya içinde deryayl bilmezler'diye. Bilin ki
biz Türkiye'deyiz ama Türkiye'nin büyüklüğünü
belki o kadar bilmiyordum. Cüzel bir söz vardıı
Yüce dağlann başındayken dağln yüksekliğini
anlayamaz§ln. Uzağa git bak işte o zaman
8örür§ün dağ ne kadar büyük. Türkiye bu derece
büyük." dedi.

8üvenerek, §avunma sanayini 8üç|endiren
ülkelerin varabileceği bir yer yoktuı Hak ve
hukukı.ı korumak için orduya ihtiyaç vardır Biz

azdlr_ Bu Türkiye'nin büyüklüğünü

Milli

savunma Bakanı İsmet yılmaz
bölge insan ın Türkiye'den beklentilerinin
oldıığunu söyledi. Türkiye olarak birlik ve
beraberlik oIması gerektiğini an|atan Yllmaz, "Bir
olmamız lazIm, birlik olmamız lazım. Liderliği
sürdü.ebilmek için, güçlü bir ordunun olması
lazım. Bunun için de ekonominin güçlü olması
laz|m. cüçlü bir Türkiye, güçlü bir ekonomi
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olacaklı Sabah 4'te Libya'dan Ankara'ya seldik.
Bizi sivas'a ta§lyan pilot bir Yunan'dl. Artik
Türkiye'de yabancIlar çalışıyoı Dış ülkelerden
sizinle çallşallm mI diye teklifler allyoruz.
Türkiye'yi bu duruma getirenlere ıeşekkür
ederim. Türkiye inşallah ge|ecek yüzyılda yıldızı

8erektiğini söy|eyen Bakan Yı|maz, "savunma
sanayi bir ülkenin olmazsa olmazld|r. Başkaslna

Mehmetçiğin silahını yapamıyorduk. Ama şimdi
bunlarl yaplyoruz. Her 8ittiğimiz ülkede savunma

sanayimizin imkAnlarlnl sunuyoruz. Milli
tanklanmızın ön 5istemleri hazırlandı. sıflrdan
itibaren ıasarlandl. Mısır'n, Pakistan'a özel
botlallmlzI satlyoruz." diye konuştu.

Konu)m,rlarln ardından. ToB8

L

rÜ

takültelerinin protokol anlaşmasl imzalandl.
imza löreni sonrasındı SivJsTso taraflndan ver8i
rckonmenlerine vc sivas Tso'da 40. ylllnl
dolduran üyelere ödülleri Verildi.
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TMO YeniAlım Sistemi Boşlottı...
ofisi'nce 2].09.20l1
'l4:o0'da, G|da, Tanm ve
gün0
saat
çarşamba
Hayvancılık Bakanl Sn.Mehmet Mehdi €KER'in
onurldndlrdlklarl, " lMo r tNi nrıv sis ı
üRETiM VE PiYASALARA ETKiLERi" isimli panel
Anka.a RlXos olel'de gerçekIeşıirild i.
Panele, Bakan YardImcls| sn.Kutbettin
ARzU, Tarlm Bakanl|ğl Müsteşarl Vedaı
MirmahmutoğUllarl, Milleıvekil|eri, ToBB Ve.8i
Komisyonu Başkanı ve sivas İcaret Borsasl
Toprak Mahsülleri

ııaiıiı

Yönelim Kurulu Başkanı Abdulkadiı Hastaoğlu,
sivas Ticareı Borsasl Yönetim Kurulu Üyesi Tarık
Cünhan, sivas ziraat odasl Başkanl Durmuş
Şeker, Borsa Başkanları ve tarlm seköründen
kalabalık bir davetli grubu katıldı.

Cıda, Tarım ve Hayvancılık

Bakanı
Mehmet Mehdi Eker, Anadolu coğrafyasında
hububat ve koyun üretiminin çok önemli bir yeri
olduğunu belirterek, "AnadoIu'da biı söz vardır;

buğday

ile koyun gerisi oyun.

Anadolu
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Yenl 8uğdoy Fozon c gok No : 32 sivA§
lel I 0,346 226 43 82

iki temel ürün.
Bunlardan vazgeçemeyiz'' dedi.
Toprak MahsuIleri ofisi (TMo) taraflndan
bı-: sene uygulamaya konulan hutıubatta yeni alım
coğrafyasının bize sunduğu

numuneyi allr, buna bakar Ve fiyatı be|irleİdi.
TMo Vatandaşın buğdayını aldığlnda kaliteliyi de
kalitesizi de aynı siloya yığardı. Biz bu alım
si§temini değiştirdik. B,2 milyon Euro para
ödedjk, 300'ün üzerinde kimyasaI analiz cjhazı
satln aldlk. TMo'nun Türkiye genelinde alım
yapIlan büıün noktalaflna bu cihazl verdik. Fiyat
buna göre belirleniyor. Buğd,ry kalilesine gdre
ayn ayrı depolanlyoı Bu sistem kaliteli buğday
üretiminj de destekliyor, üretilen buğday da
değerini buluyor."

sistemiyle ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi
amaclyla düzenlenen, "Yeni Alım sisteminin
Üretim ve PiyasaIara Etkileri" konulu panele
katllan Ekeı şöyle konuştu: "Hububatta hem
kalite hem standart hem de miktar itibariyle 3
alanda da çok buyıik bir mesafe katedildi.
TMo eskiden alım yapacağı zaman eksper gelir
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sivas Ticaİel Boİsasl Başkanl Ha§taoğlu, siva§
Garnizon ve5 nciPiyade Eğitim Tugayı Komutanı
Tuğgeneıal Mu§tafa İlteı'i ziyaret ederek y€ni
göıevinde başarlaı diledi.

_

Ha§taoğlu, §ehit ve gazilere sadece
dev|etin v€ Türk Silahlı Kuvvetleıj'nin değil her
Türk vatandaşlnln sahip çlkmasl 8erektiğini

sivas Ticaret Borsa'sl BaşkanI Hasıaoğlu
ve yönetim kuruıu üyeleıi, sivas carnizon Ve 5
nci Piyade Egilim Tu8ay Komutanllğlna yeni
atanan Tuğgeneral Mustafa ilter'i makamında
z

söyledi.

Yaptlan ziyaretten dolayl memnuniyetini
dile8etiren siva§ Caınizon Ve 5 nciPiyade Eğalim
Tu8Jy KomulJnl TuggenerJl Musıaİa ilüel,
"ülkemizin her karış toprağını canları ve kanları
pahasına savırnan Türk silahlI Kuwetleri'nin,
şehit ve gazilerin her gün yanlarında olmalıyız.
BU noklada üllemi7 insanInln hassasiyeüini

iyaret etl i.

licaret Borsasl Başkanı Abdtılkadir

Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu üye|eri, Tuğ8eneral

llter'e yeni 8örevinden dolayı hayırlı olsun

dileklerini sundıı.

Hastaoğlu, "Türkiye cum

h u

riyetİ

vatanda§l olmanln yanl slra iş dünyasl temsilcileri

L

olarak rahat Ve huzur içinde yalamamızl Türk
silahll KüJvvet|erimiz ile şehit ve 8azilerimize
borçluyuz. Kendilerine şükran Ve minnetlerimizi
sunaız"dedi.

Dqğq

_t l

ltıliın tgdı

8örüyor

ve bu vesile ile

sunuyoruz" şklinde konuştu.
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Gcnol Merkeı:

Fqbdko:

Ankolo Koro]r'olu 27. Km, Koyseaj
Teleton| 10352) 207 05 00 {pbx) Foks| (0352] 385
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teşekkürlerimizi

]

] so,8l

l6yseİ Koİorrolu üe.i 3. (m. Niğde
Tel9fon: (0368) 233 88 00 {a Hot) Fok§| (0388) 233 88 05

TURKlYE
ziroot odolorl Birliği
Ortodoğu Anodolu 7. Bölge 8oşkonlığı
sivos zirool odqsı

ZİRAAT ODALARİNİN KURULUŞU
6964 saylll ziraat odalan Ve Zjlaat odalan

Birliği (TZoB) kanunu ]957 y|llnda yürürlüğe

girmiştiı ancak, kanuna ilişkin tüzüğün zamanlnda
çıkanlmamasl nedeni ile ziraaı odalannIn faaliyete
geçmeleri ]953 ylllndan itibaren baŞlam|§İr. aradan
8eçen süre içerisande, 6964 saylll ziraat odalan ve
ziraat odalan birliği kanunu'nun bazı maddeleri,
197] y|l|nda ] 330 saylll kanun'la, ] 984 y|llnda 2979
saylll kanunla, 2004 y,l,nda i5 5] 84 ve 5234 sayll|
kanunlarla değişikliklere uğramlştlt çiftçilik ile
uğraşanlann yasal kurulu§u olan ziraat odalan da,
diğer meslek kurulullan gibı hukuki dayanağını
anayasa'dan alan kamu kurumu niteliğinde mesleki
kuruluşlardır,

Nitekim anayasan|n ]35 inci maddesinden
anlaşılabileceği gibi "kamu kurumu niteliğindeki
mesleki ku lu luşlar" ancak kanunla ku ru labilmektediı
6964 saylll kanun'ırn 5184 saylll kanun'la değişik 2
nci maddesine 8öre, her ilin merkez ilçesi ile bağll
ilçeler ayı ayn ilgili ziraat odasının faaliyet alanl
sayIlmakadlr.

zi.aat odaslnln cör€vleİi

;

ziraat odalannln 8ölev lanıml, 6964 say|ll
kanun'Un 5184 sayılı kanun'la değişik ] inci
maddesinde yapılmıştıı buna 8öle; "ziraaı odalarl,
meslek hizmeıleri görmek, çiftçilerin müşıerek
ihtayaçlannl kalşllamak, meslek faaliyetlerini
kolaylaştlrmak, çiftçilik mesleğınin genel menfaatlere

Uy8un olalak 8eli§mesini sağlamak, meslek

mensuplaının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde
dürüstlüğü Ve 8üVeni hakim kllmak, meslek disiplin

ve ahlak|nı kollaylp gözetmek, çiftçilikle işli8al
edenlerin mesleki hak ve menfaatlerani korumak
amaclyla kurulan, lazel kişiliğe sahip kamu kurıümu
niteliğinde meslek kuruluşlandlr."

Ziraat odalannln 8örevleri 6964 say|ll
kanun'un 3 üncü maddesinde ayrlntlll olarak

belinilmiştir. ziraat odalann|n bu maddede belirtilen
8örevleri; çiftçi kütükleli tutmak, kayltlı üyelerine

girditemin etmek ve dağltmak, kamu ve özel kurum
kuruluşlara faaliyederi ile il8ili önerilerde
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Durmuş ŞCKER
Sivos Zirool Odosı Boşkonı

bulunmak vc iş bnliği yaPmak, tanm ve tanmsal
kalkınma ile ilgili toplantılar düzenlemek ve bu ur
toplantllara katl!mak, laboratuar, müze, örnek ziraat
işletmeleri, çifiçi danışmanlık merkezleri kurmak,
sulama, kurulma, ağaçlandırma, toplak koruma ve
verimlalaği artlrma konUlannda çallşmalal yülütmek,
sosyal amaçlı çaiışmalara destek oİmakt!ı

gcçirerek hem çiftçilerimizin ucuz tah|il yapmaslnl
sağladlk hem de çiftçilelimiz topİağa atacağl
sübre
mikannl iiğrenerek etkan gübre kullanlml sağlaml5
oldu. TJrlmüJl yaylm ve danışmanlıl hizmeıi vermek
için cıda, Tarlm ve Hayvancllık BakanIığlna lanmsal
yaylm ve danlşmanlIk kuruluşU yetki belgesi almak

saçilmemi/den sonra odamlzln vc çifıçile.imizin
ihıiya(hİl dosİUlıu§undJ hdrekcl ederek bir yll
jçerisinde büyük işler başardlk.oda
olarak başlıca
soİunUmuz;hizrnetbanasl idi.Mevculbinamlzküçük
olduğundan ihıiyaca cevap verememekteydi. Bıl
maksatla hizmetbinasl için tarüm il müdürlüğümüzün

çiftçileıimizle sözleşme yaparak hizmet vermeye
başladlk. Böy|ece hem çif(çilerimiz daha bilinçli
ületim yaparak kazanacak hcm de Tarım
Bakanllğlmızln bu çallşmaslnln ilimizde ileri düzeve
8elmesini sağlaya.ağlz. Veteriner hekimlesözleşmc
imzalayarak çifıçilerimizin hayvan hastalıklan ıeşhıs
ledavi ve sıJni tohumlama konusunda
çiliçilelimize
ucı./z hizmet verilmcsini sağİadlk, odamlz bünyesine
velerinel hellm istihdam edercL çifıçılerimi.ıe
hayvantılık konu*unda dınışmanlık yapmasını vc
hayı,anclllgln d.)ha leınil Ve kalileli yaPllma\l

sivas ziraat odasının yönetimine

yakInlnda, Iandarma Alay KomUtanllğl.nln
bitişiğinde bulunan arsaya çiftçimize ve ilimize

y.rklşir bil hizmeı binlsl yapmak l(in projc y.,.ltmasl

duzenledik ve birin.i oldn PIOieyi hi.,mer binamlz
olalak yapmaya karar vererek temelini at|k. Toplam
bedeli 1 milyon tl olan inşaatln %98'lik kısmını
bitirmiş bulunuyoruz. 8u hizmet binasl faaliveıe
seçtiğjnde tüm çalışma|arımlz daha elkin bir şckildc
yürüyecektir Bu bina içerisinde 450 m2 kapall alan
bulunmakladır. Bu llpall alan depo aldnl oldlak
kullanıl,rcal o|up gubre, lohum vb. (ihçımi,.in
lJrlms.tl 8irdileri bu alanda depo edilecekli.. 2oo
kitilik loplantl 5alonu yapll.cakllr. Diğer kJlla. ise
iddri bolüm ve hizmeı bölumü ola..rl kullanıl.ı(allır.

Hemşchrimiz ziraat Bankasl Eski Gene|

Müdürü can Al,n Çdğlar ile imzalanan prolokol ile

binaml.,ln Jltlndaki büro ziüdat bankdsınd ıahsis
.{almiştir. son o|arak sarn Başbakanımız Recep
Tayyip Erdoğan'ln ilimize yapmlş olduğU bir ziyarel
esnaslnda kendilerine durumumuzu alz ederek 5o0

bi:. tl

odamIz bütçcsine ekonomik kaynak
sağlanmlşllr.Ayrlca daha önce C|da, Tarlm ve
Hayvanc,llk ll Müdürlüğü ale loprakıahlili konıJsunda
anlaşma yapılmış fakaı bu anldşma
şimdiye kaddl
$(i.ilmemiii. 8iz bu jnlJşmJyl faaliyele
'aaliyele

için mü.acaat edildi Ve yetki belsemiz

allndı_

Bünyemizde bulUnan taİlm danlşmanlan sayesinde

ktınusun da uyarılarda ve ıavsiyclcrde bulunuyoruz.

Alo Velenne, hafllmlz 7 8ün 24 saal
çifl(ileriml,/e
hizmetcımckedir
2010 ylllnda meydan,ı gelen dıın zararı
ndcniyle 20lO/4l8 sayılı bakanİaı kurulu kanna
istinaden ilimizde si8orıa kapsamlnda olmayan
nsklere kırşı ıJnm uıünleüinde meydana gelen
don
hasanndan dolayı ,,lraat odJml,, Ve tarlm il
müdürlügümd/ ile orlakld$ yJplltlml7 ha1ar lc§pit
1alılmılannda 59} çin(imll 457],}62 dekar.]lan
üzennden 685.704, ro ı| don hJrar desıeİi almaya
hak kazanml)ılr, Jyn(a 20lo ylllndJ hlçer dover
hasadı sırı.ında meydana geltn biçoİ döVcrloıdcn
kaynak1.1nan hJs.lrlJlın lespil gdilme5i i(ln
oddmı/dan üyeler 8orevlendlrerek
!in(imlzin
mağdul olmam.}sü re dotja. Jt ,,JyiJıln dnlenmesi

içindeçallşmalaryapIlmü§ılı.

Cöreve 8eldiğimiz bir sene içerisjnde ne
vapııv.a[ ız \iflçilPnmi., ,(in, ( iflçilenmi./in ddha
fazla lazanmarı ve daha ıazla de5leklenmesl ıçin

çalıştık. Çalışmaya da devam edeceğaz.
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ziraat odasl başkanhğına ait olmaslnün 9ururunu
yaşlyoruz.Köydeki Vatandaşlmlza 24 saat boyunca
sadece bir telefon kadar uzakta olacağımız bu uy
gulamada Vatandaşlmlzln ayağlna kadar hizmetİ
götüreceğiz Ve ücret almayacağız.

(
[|\Ag)

Kendi bünyemizde oluşturduğumuz bu birime yine
kendı personelimiz olarak hizmete alacağlmlz Veterinerlerle memlketin her kanş noKaslna hizmet
götüreceğiz yeterki Vatandaşlmlz bizi çağlrsn.
Alo Veteriner hatt,mlz 24 saat boyunc2 açlk ola
cak Vatandaşlmlz Vereceği bilgiler doğruttusunda
kendi araçlanmlzla kendi p€ rsone|imiz en klsa zamanda adrese u|aşacakhr.
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www.9lvqrzlrqqlodorı.com

ücaersiz

ALO VETEBİNE

221 30 33
0507 707 57 7,

KURBAN BAYRAMİ
ve SAGLıGıNlz

,t"i\
arar,

P'of DrMu§iofo TAYAR
Uludoğ Ünive.silesi . Veteriner Fokültesi

çeşitli
in§anlar alaslnda §ev8i ve dayanlşma ruhunu
tüçlendiriı Kuıban toplumda kard€şlilç yardlmlaşma
ve dayanışma ruhunıJ canll tutar, §osyal adaletin
8erçekle§mesine katklda bulunu( Özellikle eı §atln
alma imkan| bulunmayan veya çok s|nıİl| o|an
yoksulların bulundı_ığır ortamlarda k!rbanın bU rolünü

daha beli18in biçimde 8örmek mümkündür.
Ülkemizde kişi başna eı tüketimi sadece kuöan
bayramlarında 8elişmiş ü lkeıer dü2eyine
çlkabilmektedir. Ülkemizde hayvan kaynaklı 8lda
üretiminin yeteBiz ve üretilenlerin de son derece
pahall, toplum katmanlann! oluşturan 8ruplar arasInda
8€li. dağıl|mlnln son derece adaletsiz ve böylece satln
alma 8ücünün çok zaylf olması §eb€pleriy|e, çoğu
insanımE için kurban beklenen bir müjdec'gibidir.

Çevre sağlığının bilincine vanlmtş olan
8ünümüzde, kurbanllk hayvanların sokaklarda

Besin Hijyeni Ve Teknoloiisi Anobilim Dot

- mioyor@uludog.€du.l, -

hfip/mlçr!.-ukıdo9.€dt1.1rl
Kurban 8erek fert, gerekse topIum açl§ından
yararlar taş|yan maİi bil ibadenir Kurban

-

tol i 0.22ıı 29a

ı3 3ı

dolaştlrllmalarl, meydanlarda bekleıilmeleri, satln
allnan hayvanlann evlerin bahçelerinde, balkon|arda

tutulmalarl ve bU yerIerde k€§ilmeleli halk sağllğı
açlslndan ciddi tehdit oluşturmakadlr. BU durum halk
sağllğl açlslndan büyük sorumsuzluktuı Ülkemizde,

uzun yıllar kurbanlık hayvanlann alımı, saıımü,
kesimden önce Ve sonra muayenesi yasal
ııygulamalann dışında blrakı|mıştır, Bu nedenle
Kurban Bayramında pazarlanan ve kesilen hayvanlar,
hastalıkların yayılması bakımından ön€mli bir sakınca

oluşturmaktndır, Ancak Bakanlar Kurulu'nca

24lı 0/2001 tarihinde "Kurban Hizmellerinin" Diyanet
işleri Başkanlığlnca Yürütülmesi kararıa§tlnlml$lr BLı

karar ile; Kurban Bayamlnda ibadet maksadlyla
kuöan kesmek isteyen vaıandaşların kurbanlarını dini
hükümlele, sağllk şarllJnna ve çevre temizlağine
uy8un bif şekilde bizzat kesmeleline veya Vek.rlet
yoluyla kenirmelerine yaldlmcl olmak ve kurban
kesilecek ye.leri belirlemek için gerek li

ı
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düzenlenmiştiı BU yll kurban bayramı boyunca
yakıaşlk 2 milyon adet büyük Ve küçükbaş ha}ar'an
kesalmesi beklenmekıedir. (12 milyon aileden %l7'Iik

lxilümünün kurban kestiği ıahman edi|iyor) sadece
kurban sat|ş|nda yaklaşlk 1,5 _ 2 milyar Tl'lik bir iş
hacmi oluşuyor Kesim sırasında elde edilen kan, mide
ve bağlrsak içeriği ile §akataılal yönünden onemlidir.
Bu maddelerin 8elişi 8üzel bir şekilde çevreye
atllmamasl; akalsulara dökülmemesi 8erekir Allklalln
taş|yabilecekleri çeşitli hastalIk etkenlerj ile bU
ortamlar kirletilebilir Ve bulaştlnlabilir. Parazitli
karaciğer, akciğel 8ibj or8anlar köp€k, keda 8ibi

Kurbanlık hayvanların a||m ve satımlan, Gıda,
Tanm ve Hayvanclllk 8akanllğl ale il Ve ilçelerde yerel

yönetimlerce belirlenen ha}van pazarıan; sorumlu
Veteriner hekimi bulunan kasapllk besi hayvan

ledbirlef

yetişıiricileri 8ibi yellelden alınmalıdıı Bu yerlere
çeşitli yörelerden 8elarilen kulbanllk hayvanlarda
menşe şahadelnamesi alanmalld|r. Bura|arda sat|şa
sUnuIan hayVanlar mullaka Veteriner hekim
konlrolünden 8€çirilmelidir. Kesime uysun olmayan
halk sağiığını t€hdit edebilecek halvanların saıışına
izin Verilmemelidir. Hayvan pazarlanna hayvanlar
Menşei Ve sağlık rapoltı (3285 sayıll kanunun 22 nci
madde\iJ ile 8ellrilirlerj bu blr yonuyle laynağın ve
sağllğın 8üVencesi durumundadıı Ayl|ca, pazara
8eıililecek olan sığırlarda kulak numatasl ve kimlik
b€l8e§i istenmesi bU yönden yararll olacaktr Hayvan
pazarlan gibi Veteliner hekim kontrolü altlnda

Şehirleşme Ve apanman hayatlnln 8etardiği

bulunan yerlerd€ canll muayenesi yap|lm|ş, sağllkll ve
8ebe olmayan ha}^r'an leminisöz konusu olacaktlr.

hayvanlara veralmemelidar. Kan, mid€-bağlrsak içeraği
ve lüketilmeyecek kalaciğer, akciğel 8iba o€an Veya

olgan klslmlan toprak alt|na delan bar şekilde
8ömüIerek imhaedilmelidirler

Kurban bayıamından önce alınması g€reken

nelerdiri
sorunlar sebebiyle, kurbanın bilhassa sağllk yönü
kentlerde daha fazla önem kazanmlştlr. Kasapllk
hayvanlann §atllacağl pazar yerıeranin kurUlmasl,
satllacak hayvanlann veterineİ hekimlel taraflndan
sağllk ve gebelik yönlerinden muayene edilmesi, şehar
ve apanman hayatlnın bir sonucu olarak sağl|klı kesim

yapllacak yerlerin belirlenmesi yerel yöneıimlelce
sağlanmalıdıı

Xurban satlş yerlerinin taşlmaİ| ger€k€n iiz€llikler
nelerdiri
Ku.ban sal§ yerleİinin in§an ve çevre sağhğl ve
güvenliğİ ile ha}ı/an haklanna değeİ verilerek
yüİütülebilme§i için aşağ,daki şartlaİ|n bulunma§|
8eİeki].

l-

Kurbanllt hJ},!Jnla.ln düaçljrJ bindililTıe\i ve
indarilmesi için, sat|ş yerlerine yakin uysln lampalaİ
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ve etlaf| hayvanlarln kaçmasını önleyecek şekilde
kolkuluklarla çevrili 8üvenlik ledbirlerinin allnmlş
olması, ayrıca kurbanlük hayvanlann taşındıklan

pelnme5ine, dlşklnın klvamlna ve ren8ine)
urogenııal .isteme, vulua \je meme bezlerine,

-solunUm 5istemine (burLın 5al8lsIna, solunum

aIaçlardan indirilme5i veya taşınacaklan mahalden
araçlara bindiriImesinin bu yerlerde yapllmasınln

durumuna), Yara, şişlikveya ödemlere,

sağlanması,

-Belirli hastallklann ve semplomlarln farkll tip
hayvanlarln farkll ı.ızuvlarında, or8anlafında

2- Bi]yakbaş hayvanlann yUlarlarlnln bulunması ve
boyunlanndaki iplerinin yeterince sağlam ve uzun

Vücut haleketine,
Kanın bulaşma5lna,

8özükmesine

karşllayabilecekleri yerlerin (su, luValeü, kapalt oturma

Ayaka yapı lan muaycne ve kontrollerde;
Slğlr tüberkülozu slğll vebasl, §arbon, slğlr
brusellozu yanlkara, §ap, kuduz, ateşli hastalıklar ve
danalarda dizanteri, Uyuz, kuduz, Mavi dil, Koyun ve
keçi vebasl (PPR) Koyı]n Ve keçi brucel!ozu, Veziküler
stomatitis (BUlaşlcI slomatiıis) aranlr. Kurbanllk

yerleıi.,vb)olması,

Hayvanln;

3- Kurbanllk büyükbaş hayvanlalln nakli slraslnda
il8ililerin konu hakklnda ieclübesi bulunan yeıerli
.leman bı]lundurmasl.
4- Kurban satlş yerlerinde; yetiştiri(i, satlcl/ allcl ve

diğer vatandaşlarln

so sya

l ihtiyaçlarlnı

5- Kurbanllk ha}./anlann §atlş yerlerinin, etraflbranda
ile çevrili, ü5tü kapall ve hayvan sağllğlna elVerişli

-BilVeya ikigözü kör,
Kulaklar! kopuk,
-

6- satlş yeaeİinde oluşan hayvan J|ik ve pisliklerinin

beledayelerce 8ünlük olarak allnmJsı ve temizliğinin
munıazam yapılması,

Birveya ikiboynuzu kökünden kllık,
KuyruğUnun yarl§ l kopmuş Veya doğU§tan kuyruksuz,

,Dişle.inin çoğu dökük,

Kurbanlık hayvan satln al|.ken neleİe dikkat

Meme başlarl kopuk,
-Yürüyemeyecek kadallopalllğl, olmamalldlr,
Genel sağhkaçısından kuıban edilecek hayvan;

edilmelidira

-

Durgunvehalsiz,

-

Aşlrlöksürük

7- Kurban saılş

yerizemininin kuru

Vc temiz tutulmasl-

Ha}adnl.ııın le,ılmeden unte muayene,i
ellerin in5an 8ldasI olarak değerlendirilip
değeİlend iralm€yeceklelin

i

saplama k amacıy la yapl

lıı

Bazı hJstallklall tanımlayabilmek ancak hayııan canlı
iken8öslerdikleri topalllk, felç, belarli vücut hareketleri

Ve durumlarl veya genel durumlarlnda

8örülen

değişiklikler ile belirlenebilif. Kurbanllk hayvan saİn
alıılen hıyvanın genel duıumu ve 8enel goıunü)u

iyice 8özden geçi.ilmelidir. Çrnkü çeşiıli hayvan

haslallklan ette fazla değişiklik yapmadlklan halde,
canll hayvanda klinik be|ini|erle daha kolay teşhis

edilirleı

Kesim öncesi muayene hayvan ayakta
dururken , hareket halindeyken ve sakinken

nokalara dikkaı edilmelidir:
- Eğel hayvanda yüksekateş, i$ahslzllk, öksürük, nefes
güçlüğü, yutmada zor|uk,ağlz burun aklntl§ı, kısml
Vcya 8enel felç, vücutta şişlikler, cinsiyeı or8anlan Ve
memede kötü kokulu akln|llar V,rrs.r hastallkan şüphe
yapIlmalldlr,

§u

edilmelidar Bu ve benzeri dıırumlarda böyle hayvanlar
sann allnmamall Veya kesin karal veteriner hekim
konırolünden sonra verilmelidaı

_ Hayvan nevileri ve davranlşlan , hasta Ve hasla
olduklanndan şüphelenilen hayvanlann yaşına dikkat

edilmelidiı Aynca aşağıdaki konulara da azami dikkat
edilmelidar.
-Ayakla dU rma ve ha.eket larz na,
-Beslenme durumuna
I

-Çevrcyeuyumuna,

_Hay\,JnlJİln po.ıunun,

-slndlİim 5l\lemlnc

lsJ

lılının Ve

yunünun

|8| (llalmarIna. 8eVlI

Ve

akslnkll olmamall,

Cözlera, derisi ve k|llarl pallak Vecanll olmall,
-Cöz, ağlz VebUrnunda aklntl, olmamalldlr.

-

(u]banhk hayvan aşlİ| zaylf ve tebe olmamahdl].
a) Veteriner sağllk Raporu Veya Menşe Şahadetnamesi

b) Küpesiz ve Büyükbnş Hayvan Kimlik

Kanl

bulunmayan,

c)Çokzaylfolan,
d)Cebeolan,
e) Yeni doğumyapmlşolan,
0 Yüksekateşiolan,

9

Çok 8enç ve etleri ol8unlaşmamlş olan,

h) Kıllan kanşık ve mat

haldeolan,

i) Bak,şlan Ve d,ş görünümü cJnll olmayan, j) salya
aklntl5lbulunan,
ı)Pis kokulu ishaljolan,
|)

Pis kokulu burun aklntlsl olan m) Çevreye kaİşl aşln

lepkiliveya çok dUyarsız olan,

KU.banllk Hayvanlarln satln allnmama5l

8erekmektedir.

Kurban kesim yerlerinin taşıması gereken özellikler
nelerdira

Kurban bayraml süresince lüm mezbaha Ve
halııan kesim yerlerinin açık olmasl, bireysel Veya
ıopIu kesim işlemIerinin ke5im yerlerine
yonlendirilmesi ve k€simin deneyimli kişilerce
yapllmasl 5ağlanmalıdlı Hayvan ke5im yellerinde
aşağıdaki işlemlere UyUlduğunda kurban etlerinin
sağllkll Ve tüketici sağllğl yönünden güVenli olmasl
mümkün olabilmekt€dil:
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.Kesim yeri temizolmalı Veakalsu
bulunmalıdlı
.Kesima yapan kişinin sağl.kll ve temiz
olmasl 8erekir;

ayrlca, bu kişi karkastan kendisine bUlaşacak
hasıalıklara (şarbon, bruselloz gibi) kaışı
8erekli
tedballeri (e|diven, çizme giyme, kesik_yaralı el veya
parmaklada elletemasetmemek
8ibi) almaıldlr
.Hastal|klI doku ve or8anlann kesimi sllaslnda

kiİlenen blçaklar çağlJm kl\lmlalln ke!|m

parçalanmasında yen jden kulIanılmamalıdır

Ve

.Hayvana tutulup yatlnllrken veya asklya allnllken
işkence_eziyet edilmemelidir; bu durum kurbanın

adablna da uy8un değildir.

.Kesimi mümkünse asklya alarak yapllmalldll;

bt ylece, kanln iyice akmasl Veyüzümün ıemiz olarak
yapılmasl sağlanlı Yerde yap|lan kanatma esnasında
kan a[ışını amlrmal Jmal lyId h.l}.!anIn ü/enne
basılnlarak zorlanmamail (Aksi takdirde oluşacak

ne8alif baslnç nedeniyle dışarıdan ve sandirim
sisteminden birçok mik.oorganizma kolayca ete
bulaşacaktır.)

.|ç or8anlal yüzme işlemini takiben çlkaılmalldlı
.Yulak boşalt|lmall, mide-bağ,§Jk, safra ve idrar
kesesi ile uterus çlkanlmall; hana ve süt bulunan

memeler karkastan uzaklaİ|nlmalıd.r Bağ|rsaklar
çıkanlIrken mideden ayrılmamalı; ayılma durumunda
bağırsak ve mide çıkışı bağlanarak içerikle karkasın
kirle]ilme§i önlenmelidi.
.Kesim s|laslnda, kan, bağlr§ak açeriğa8ibi maddelerle
çeVrenin killenme5i en8ellenmeladir. .Tüketilecek
sakataıiartemiz birşekilde çlkanlmalldlr
.kesim ve yüzülme işleminitakiben karkas mümkünse
Vete.inel hekime muayene eitirilmelidar; böylece,

canlI muayene straslnda 8özden kaçan bazl
hasıalıkların (ki5t hidatik, şarbon, sarılık,
sarkosporidioz, Q-humması 8ibi) tanı5ı konulabilir.

.yüzülme işleminin tamamlanmaslnI takiben, karkas

temiz sU ile iyice ylkanmall, sUyU aklılldlkıan sonra
Pa\alanmall, dağlı,ld,lldn ve gunlül lullanım il,in

ayrıldlhan sonra varsa artakalan eı klsml tek §eferlik

kullan|m için ayn ayn paketlenerek soğutucu veya
dondurucuya kon

u

lmalıdı

ı

.kurban atlklarl çöp varillerine atllmamal|,

kanalizasyon kanallanna dökülmemeli, 8eIişi8üzel
çevreye ahlmamall, çevre temizliği ve halk sağllğl
açlslndan bu tül atlklar sokak hayvanlarlnln
erişemeyeceği şekilde delin çukurlaf a 8ömülmelidiı
sonuç olalak, tüketiciler kurban bayram|nda

sağl|klI bar

et elde

edebilmelera için, kurbanllk

ha}.r'an|annl Vete.iner hekim kontrolünde sa|lş yapan
yerlerden almall, kesimleri bu konuda ehlayetli
kimselere (ıelcahen mezbahalarda) yapllrmall, ke§im
slraslnda ve sonraslnda hijyenik kurallala uymal|, anlk

o8an ve dokulal geli§i8üzel atllalak halk Ve çevre

sağl|ğl tehdit edilmemeli, etle.in oltunlaşmasından
(kesimden ] 2-24 saat) sonla tüketimine 8eçilmeli Ve
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eıler §oğukta muhafaza edilmelidiı sağllkll ve lemaz
bir kesim sonrasl kurban sahiplerinin şu konulaİa

titiz lakle

d

ikkat etmeleri 8erekir:

,Kesilen hayvanln karka§lnln ren8i anolmal ve
luhaf

koku m€vcut mu ? o Kesilen hayvanın kanı koyu renkli
ve aklşıanllğl az plhİlaşmlyor veya len8i normalden

açlk mla

-Ellerin üzelinde veya kesitinde pirjnç lanesi

86rünümünde harek€ısiz cisimciklerVarm.i
_coğu§ k.ıfFJnde yap|şmalal \u IoplJnmd\l Vc in(

ıanesi

8

i

ibi olUşumlar Var mla

-Dp,i alllndl J)lr, tJnlanmJ, mo.drma ve (Urüme

bulunuyormu?

_Karaciğer biryümüş mü Ve yüzeyinde b€yaz

göfunÜyormu?

noklalar

_Al(,ğelle.de j$n şirlik Veya pevni m\i bil
8ölunUm
-Dalak normalden ]_5 kaı daha büyük mü?
_Bağllsaklarda aşlrl derecede gaz veya kan oıUrmalarl

Yukandakj sorulardan herhansi birine eveı

denmesi durumunda kurbanın derisi dahil büıün
kısımlan serin biı yerde muhafazaya alınıp en yakın
veteriner hekime başvuİUlmalldlı Et veterinel hekimin

mu.lyene 5onu.u ! ereceğl llld,J
değerlendirilmelidar

Eo.c

Kesimi yapacak kişilerin tarlmasl 8ereken niteliller

n€lerdira

Bu işler ıecrübe sahibi veya ku6J tabi
yapllmalldlr. Bu kişiler; temiz
5iyimli olmalı, hayvanlara yaklaşmayı ve onları

tUtUlmUş kiŞi|€rc€

tutmayl bilmeli, hayvanlara eziyet etmeden Ve ke§kin

bir bıçakIa en seri biçimde

kesme işlemini

gerçekleştirmelidirler. Ayrüca bu işlerde görev alacak
kişilerin sağllk konırolleli sağl,k Bakanl,ğl tnrJflndan
yapılmalıdır. 8u kişiler, insanlara veya hayvanlara
bulaşabilecek her hangi bir hasıallkta§lmamalldırlar
Kesim ve kan akıma naşıl yapllmaiıdıri

ldealbi]kesimde amaç| Hayvana ac| çekıirmeden, ayi
kan ak mayl §ağlamaı ve işlemleİi hiiyeniı ola.ak
yapmakİl..
Ha},Van sllese sokulmadan ve uygun bir
yöntemle yatlnllp lam olalak kontlol ahna allndlkıan
sonla/ maksimum 30 saniye içind€ boynun her iki
yanlndaki alaldamar Ve top|ardamar kesilerek ke§im
aş|emi yapllmalıdlL Kontrol alt|na allnma ile k€sim V€

kanalma arasında 8eçecek sare önemlidir.

Hayvanlarda bu iŞlem 8ecikirse kanatmanın kalitesi

düŞ€ı

Ayrlca hayvanln boğazlanması tamamlandıkıan

sonra arka bacağından tespit ediler€k yüksekçe bir
yere (Boynun kesilmiş olan klsml yere değmeyecek

şekilde) asllmasl kanatmanın yeterli miklarda

sağ|anması açısından oldukça önemlidir Ancak bu

uy8ıJlaml e!lnln arla bahle,inde kulbdnl|k nilü|nl
kesmek isteyecek valandaşlarlm|z açl§lndan pek
mümkün olmadlğ|ndan, kurbanlık sığırlann en yakın
8eçici kesim yerlerinde ke(jlilmesj tavsiye ediliı BU
uygulama kllçUkbaş hayvanlaı için mümkün olmakla
bi.lihe ku(u(b.ış hayvanlaıın da beliılenen 8e(ıci

kesim yerleri; göVdenin ve iç organlann veteriner
hellm laİaflndan muayene ve tonll0lunü, ke\lm ve
yüzmenin ehil kasaplar ıaraflndan yapllarak deri kaylp
ve hasannln en aza indirilmesini ve oluşacak at|k Ve
Jrtlklann çevre kiİliliğine yol açmayacak tarzda imha
imkanlarl sağladlğlndan daha uy8un olacah|L Yeterli
mikarda kan aklıllmaz ise vücuııa kalacak kan
miktarlna bağll olarak ette ve iç organlarda
mikroplardan kaynaklanan bozulmaya neden olacak
değişiklikler ile birlike kaslann ele dönaşümü de
yetersiz olacakll BU ise etin görünüş ve lezzeıi ile
dayanma süfesini ve dolayısıyla insan sağllğlnl
olumsuz ydnde etki leyecekiı
Yüzm€ işl€mi nas,l yapIlmal,d,İl
Ülkemizde lasaplık ha}.r'anlann derı yuzme
işlemi çoğunlukla bıçakla yap|lmaktadlr, Blçakla
yapılan den yuzme ışlemle.iyle deride heı zaman i! in
blçak yarasl oluşmasl, kesim veriminin düşmesiVe€tin
yüzüm işlemleri esnas|nda mikroplarla bulaşma riski
Vaİdür. Bu nedenle de kesimlerin Tanm Ve Köyaşleri

Bdkanl|ğlndan İuh(Jl Jllnmlş tombina ve

mezbahalarda veya bu mümkün değil5e 8eçici kesim

yerlerinde yapılması caddi sağllk problemlerinin
çlkmamasl açl5lndan ön€mlidir.

Bu nedenle hayvanların asılı

halde

yüzülmeleli, yüzme işleminin ehil kasap lar ta raflndan
yapılması ve daha ıyirı yukaııda dı belınıldiği uzere
kesim ve yüzüm işlemlerinin geçici kesim yeaerinde
yaptlrllmasl uy8u n olacaktlr.
Hayvan kesildiklen 5onraki işlemlel aşağldaki
slralamaya 8öre yapülmalldlr;
ı. lşlem; Başln aynlmasl,
2. işlem; ön ayaklann yüzülme§ive |esilmesi,
3. İşlem;

Aıta ayaklann yüzülme5|

ve

te\ilme.ı.

4. |şlem; Cövdenin yüzülmesidir.

Buıada öncelikle baş gövdeden ayrılIr,dil
gevşetileıek baş üzerinde kalacak şekilde bırakılıı ön
ayaklar alındıktan ve a.ka ayaklann da yüzülmesinden
sonra kann t6l8esi derisi yüzülür Ve slrt böl8esine
8elindiğinde derinin uy8lın bir açıda el ve blçak
kullanılaral gOvdeden ayü|lmd§ı .ağlanarak yu.,um

işlemi tamamlanm|şolur.
Kurban etlerinin olgunlaşma$ ve mu hafaza§l:
KUrban eıleri, palçalar halinde temiz kaplara
konulmall Ve önce 8iineş ıjörmeyen serin bir yerde (] 4

co nin altlnda

olmamaslna dikkat eda|meli )hava
almasl sağlanarak kesim sıcaklığının cıda ısısına

düşmesi bekıenmeli (5 6 saati 8eçmemeli)daha sonra

a

AVERLER Tİ$RET

şEffi"uN \re?Affi Offimed

Şğkrü AVER
}.

,-.9l.

Merkez :
Erki 8uğday Pazan No : 5 sivAs
Ieı ,: 0.346 221 75 86
Şube :
Yeni Buğday Pazan B 8lok No : 15 sivAs
Tel : 0.346 225 13 61

i

l

olgunlaşma olarak ifade edilmekıedir, Etler henuz
kesim slcakllğlnda iken buzdolab.na veya ]o Co nin
altlnda bi. onamda tutulursa soğuk kasllmasl denilen
olay meydana gelir, Düzen5iz kasllmalar nedeni ile et

buzdolabına kaldırılmalıdıı kurbanlık etler henüz
kesim sıcaklığında iken buzdolablna poşet içinde veya
hava aIamayacak birdurumda büyük parçalar halinde

üst üsıe konulursa, buzdolabl lsl5l eıin iç kıslmlarını
§oğutmaya yeımez. Bu nedenle etin hava almayan

kısımlannda çok klsa 9ürede (2.8ün) bozulma Ve
kokuşma hana yeşillenme 8örülür 8öyle klslmIa.
kesanlikle tüketilmemeli at|lmalldlr, kurbanllk etan
dayanma sülesi, kesim kalitesine ve et parçaslnln
büyüklüğane 8öre değişmekle berabel norm.l
buzdolabı koşu|annda 5 Veya 6 sündür,8u süre
kıymada genellikle ] 8ündür. Eğer daha uzun süreli

5

muhafaza düşünülüyorsa etler deİin dondUrUcuda -ı 8
derecede muhafaza edilmel idaı

1

1

Kesim sonrasl taze ette 8ödlen ilk değişim
ölüm senliğidil. Kesimden sonra ortam sıcaklığına
bağl, olarak senellikle ilk 15 dakika içinde başlar ve
bütün kaslar kasllarak eklemler bükülmez bir hal allı

Ölum senligl halinde eı. ıaze olmaslna

sen yapl

tam bir ol8unlaşma devresi 8eçiremediğind€n
ve lezzetkaybl8örülür.
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