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Ekonomik kalkınma, Türkiye'nİn hİit miistakil, daima daha kuwetli,
daima daha rejahlı Türkae idealinin belkemğidir
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Başarılı bir yılı daha
gerİde bıraktık.
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Sizlerin karşıs|na dergimizin yeni sayısıy|a
çıkmaktan mutluluk duyarken, değerli üyelerimiz

MUstafa Kemal Atatürk;"Türkiye'nin sahibi
ve efendisi kimdir? Bunun cevabını derhal birlikte

başta olmak üzere, ticaret hayatlnln tüm kesimIerine

verelim. Türkiye'nin asll sahibi Ve efendisi gerçek
üreıici olan köy|ülerdir. o halde herkesten çok refah,
mutluluk ve servete hak kazanan ve layık olan da
köylüdür. Bu nedenle TBMM hükümetinin
ızleyeceğiyol bu temel amacın sağlanması yönünde
olacaktll." Diyerek tarlmln ve tanm kesiminde
çallşan nüfu\un önemini ai,lkça 8öller önüne
sermişıir. Ulu önder, eşsiz insan Atatürk; "Milli
ekonominin temeli tanmdlı Bunun içindir ki
tarlmda kalklnmaya büyük önem vermeliyaz.
Köylere kadar yaylIacak programlı ve pratik
çalışmalar bu amaca ulaşmayı kolaylaştIracaktIr.
Fakat bu hayati işi isabetle amaca ı.ılaştırabilmek
için, ilk önce ciddi etütlere dayall bif tarlm sjyaseti
uygulamak ve onun içinde her köylünün Ve bütün
Vatandaşlarln kolayca kavrayabileceği ve severek
uy8ulayabileceği bir tanm reiimin kurmak lazımdıı''

karşı kendimizi sorumlu hissetmekteyiz. Her zaman

üyelerimizin çlkarlarl doğrultusunda hareket eden
borsamızın, bu yönde yapmış olduğu çalışmalannı
sizlere aktalmaktan, her sayımızda birbirinden
değerli konuklarımızın 8örüş lerin sizlere

i

sunmaktan 8ururduyuyoruz.

Bilindiği üzere Borsalann 8örevi kota§yonla_
nna tabi olan ürünlerin tescili ile ürünlerin fiyat istikrarlnl §ağlayarak, piyasanln nabzlnü tutmak ve bu
sayede üyelerinin ticaretlerıni doğru kararlar a|arak
yapmalannl sağlamaktır. Üyelerimiz konumUndaki
et Ve et ürünleri §atıcllarlna, besicilere, zahirecilere,
dericilere un fabrikalanna, loptan ve perakende8lda
§atıcllaına ve beyaz et ve benzeri sektörlere en iyi
hizmeti sunmaya çalışıyoruz.

1

6

Abdulkadi] HASTAOĞLU
sivas Ticafet Borsasl Yönetim l(urulu Başkanl
ToB B Vergi Komisyonu Başkanl

8örüş Ve direktifleri ile tarlmln Ve tarlmsal
kalklnmanln Türkiye elonomi\indeki yerini \e
önemini vurgulamlştlt

öncelikle dünya ekonomilerinin
bunalımda olduğu şu günlerde ülkelerin re
illerin gelişmişliklerinde tanm Ve hayvanclllğln
öneminin bir kez daha ortaya çıktlğına dikkat
çekmek istiyorum. Ekonomiyi kriz dönemlerinde canll tutabilmek için tanm Ve hayvanclllk
sektörü büyük önem taşımaktadıı Hayvancılık
ve tarlmda dünya da söz sahibi olan ihracatçl
konumda yer alan ülkelere baktığımız da hayvancılığı ve tarımı daha akılcı ve ekonomik politikalarla destekled iklerin i 8örüyoruz,
Yerli üreticiler de artık hızIa makro hayvancılığa yönelmeli, ülke tanm ve hayvancılığını ayağa kaldırarak projelere hız vermeliler

diye düşünüyorum. Ülkemiz ulusal gelirlerine
en önemli katkılarda bulunan sektörlerden biri
olan tarım ve hayvancıiık aynI zamanda yüzde
yüz ulusal kaynakların kullanımı ve yarattlğü
istihdam olanaklan ile içinde bulundUğUmuz
en önemli ekonomik sorun olan işsizliğin, kırsal
ke§imden şehirlere göçün ön|enmesinin de ilacl
olacak niteliktedir Öte yandan tanmsal Ve hayvansal ürünler dünyanın her yerinde sağlıklı
beslenmenin temel taşlan, vazgeçilmez unsur

landıı
Ancak gerek hayvancılıkta gelişmiş ülkelerin uIaştığı verimliliği yakalamak gerekse
et, süt Ve süt ürünlerini tüketiciye kolayca ulaşabileceği değerlerle sunabilmenin yolu; bu ko_

nuda Devlet taraflndan allnacak ekonomik
önlemler ve teşViklerin yanl 5lla ületicilelin de

eski allşkanllklarlnl terk ederek bilimsel

gerçeklere uygun uygulamalara 8eçmelerini
zorunlu kılmaktadır. Doğru ırk, bakım, besleme
ve hastallklarla mücadele, iyi tarım uygulamaları ve senifikalı tohum kullanmak bunlar ara-

sındadıı Ülkemiz ancak bu sorunlarln çözülmesiyle dünya ha}nr'anclllk Ve tanmlnda 8elişmişlik düzeyinde hak ettiğiyeri alacaktlr.

ülke genelinde de, Sivasta da taıım ve
hayvancılığa yapllacak her türlü yatlrlm Ve
de§tek ekonomiye katma değer, istihdamda
arllş, 8ö! 50üununun l.özülmesi olarak geri
döne(elıir. TJnm ve hlyvanc|l18ın ilerlemesi
daha çok üretim, daha çok ticaret, daha çok
refah demektir. sivas ülke ekonomisinde, üIke-

mizde dünya ekonomisinde daha çok değer
kazansln istiyorUz.
Elimizdeki bu hazinenin farkına varmalı
Ve bu hazinenin artmas| için büyük çaba göster

meliyiz. UnutulmamalldIr ki tarlm Ve hayvancllük ülkemiz ekonomisinin temel taşldıı

Acısıyla, tatlısıyla dolu dolu bir yılı geri_
de bıralıp z0 l2 vılına Venl Umullarla 8irmenin
mutluluğunu hep birlikte yaşadık. 2012 ylllnln
si\J5ll hcmşehrlleı im iZe \e lüm üyplerimıze
sevdikleriyle birlikte sağlık ve esenlikler
8etirmesini dilerim.
En derin saygı ve

sevgilerimle

T

Hisarcıklıoğlu:
" Fransız Anayasa Konseyi tarihi
bir yanlışın önüne geçmiştir"
ı
§
ı
ı
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TOBB Başkanı
M, Rıİal
Hharcıklıoğlu,
Fransa Anayasa
Konseyi'nin,
soykınmlann
inkannı suç
sayan yosa
tasarısınan

anayasa!a
u!8un
olmadığına
karar vermesi
üzeine bir
oçıkbma yapa.

ToBB Başkanü M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Konseyin tarihi bir yanlışün önüne
geçtiğini IElirterek şu ifadeleri kullandı:
"Franslz Anayasa Konseyi soyk|nmın :nkannl suç sayan yasa ta§arlsınl
iplal ederek, tarihi bir yanlışın önüne geçmiştiı Bu kararla, Fransız değerlerine,
fikir öz8ürlüğüne, tarihi 8erçeklere ayklrl Ve Türkiye_Fransa iIişkilerine büyük
zararverecekolan bir hukuksuzluk engellenmiştiı

Şunu artlk herkesin kabul etmesi serekiyoı Tarih yazmak parlamenlolann işideğildir Taıihi gerçekler parlamentoların eliyle değiştirilemez.

bu

karardan gerekli dersleri çıkaracağını
umuyorum. Bu konunı.ın artık kısır siyasi kaygılara alet edilmemesini diliyorum.
Zira gerekli dersleri çıkarmayıp yanllşlarında lsrar eden 5iyasetçileı hem kendi
Vatandaşlan nezdinde, hem de uluslararası kamuoyunda itibarlannl yitirmeye

Franslz siyasetçilerin,

mahkOmdur.

Türkiye odalar Ve Borsalar Birliği olarak sürecin en başından itibaren
konuyu yaklndan takip ettik. Devlet kurumlarlmızla işbirliği içinde büyük bil
lobi faaliyetı yürüttük. Her kanaldan, Frans|z iş dünyaslna bu işin yanlışllğlnl ve

Sijzne D.me ni sorkınnının

ı

inkaİıfi

saJal JasIı
tasansıylo ilgıIi F raıısa
S e rıırosı,' ırdılkı gEriiş,n ek ri
T0BB Başkan M. Rifaı
3ırç

Hisarcıt,iıır,
eırı

ıa*,ip

ikili ilişkilerimize vereceği zararı anlattık. Haklılığımlzl Franslz kamuoyuna duyurduk.Bu süreçte bizim
yanlmlzda olan tüm Franslz iş çevrelerine teşekkür
ediyorum.

BU konu artlk siyasi zeminlerde tartlşllmamal!dı.. Tüfkiye siyasi zemindeki bu tür ayak oyunları ile vakit kaybetmemelidiı Bunun tek yolu da,
tarihi 8erçeklerin tüm belgeleri ile ortaya konularak,
ulu5|ararası çevlelerde daha iyi anlatllmasl olacaktlr.

Bizim bundan sonraki mOcadelemiz

bu

alandadevam edecek.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
bünyesinde kuracağımız Nüfus Hareketleri Etüt
Merkezinde bu konudaki her türlü bilim§el
çalışmayı destekleyeceğiz.
BU Enstitüde 8erek yerli, 8erekse yabancl bi-

lim adamlarının, tarihçilerin arşiv belgelerine dayalı

ToBB ETÜ,DE ARAşT|RMA ENsTiTÜsÜ
KURULUYOR
20] 5'in, §oyklnm iddialarünün 100. ylll olduişaret
eden ToBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
ğuna
"Ermeni lobisi tam gaz çalışıyor, biz de boş durmayacağlz" diye konuştu. ToBB Ekonomi ve Teknolo ji
Üniversitesi'nde (ETÜ) Ermeni soykırımı iddialarıyla
ilgili materyal sağlanması için bir enstitü kuracakla
rlnl açtklayan Hisarclklloğlu, söz konusU enstitünün
Nüft]s Hareketleri Etüt Merkezi olarak çalışacağını,

lq. vüzyllIn sonu Ve 20, yüzylIln başl, yani 8e(
osmdn- ll dönemindeki nüfus hareleıleri üzerine
çalışmalar yapacağın ı söyled i.

Hisarcıklıoğlu, "Özellikle yu rt dışındaki
yabancl
araştlrmacllar bu çallşmalara teşvik
8enç

edilecek. Bu konuda çalışmalar yapmaları için burslar verilecek. Bu konuda yun dışında yabancıların
daha fazla çalışma yapabilmesi ve kitaplar yazabilmesi amaçlanacak" dedi.

çalışmalannı destekleyerek, tarihi gerçeklerin tüm
dünyJdaki bilimsel platüormlJrdı lobisini yapaca-

Er.
Türkiye'njn ka.şı karşıya kaldığı bu haksız ve
hukuksuz ithamlar sona erene kadar çalışmalanmız
artarak devam ede.ektir "

9

ts
,ı

ö' L,r lı

Gt*

v()l k.r\\,tğ!nl ltıtnluş o1.1n Cürilü]
tarihtc \,(} gülıillnl:izde fn b(]lirgüll
iizell]gj: doııır ı batn ı qılı,,,i
kuze_vı, bail.ıv.ın ı ııgt,lıı,lı rı,

aşıln],l\ ]lr( l)]ü ılı lı,u ı ı,.,l l ıl" e
rindeIi y' ıı crıl,ııın sı,lıı[ aları6ı ve
[.ı r [., ,;t nlerinde 5ığınabileceği

ömer KALAYLI
Gi]ri]n
]<aym.rkaıİ

L-;^hiÇ

JSt,"t"jil.

konumu nedeniyle Hi-

#ffiffi
olup, camii-mescidi-hanı-hamamı Sultan çarşısı olan şifin
bir kasabadıı Türkmen ağasl hükmün
1O{]0 haneIi

dedil. Şehir içinde nehir ak,ır" Ta5viriyle
osmanlıda da önemli bir yerleşinr yeri

l0

,,ldrığı,ı
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.ı

iı

nlaşıIın,ı ktadır.

jürün ] 862 \ ıllncl.ı ] çe

statilsünl,

lazanllrlştır, il1,,nin l,ıpLanı yuzölçijn]tl
2797 [ııı2 rılılp, dü,ni/rlen Yüksekli,]
i 250 nı diı ilçı, ııiu ıı ü,ülin(, lji i,üll\(
]']r t,ı, tlz,,l [! ıt]
l\,ı!,tü\i
]\!n ül \].ü[(., !! \t (,Ll Be (]t \ ı] ü1,1|,
ü

l]t,,ıli}f|,i ve LL] l1])u
ınevcuttur, Köylere bağlı 53 mezıı,,
vardır. i|çenin nüfuısu 2011 tarihin(]c
TÜİK tarafından açıklanan nüius sJ\ üı]
sonucüna ei]r_o 20 f,1 5 1,1ulr l (.e
, ,]ı
ürlelk(,/ ü]de ü],:-{] \ür(a] ]]ı c]ı,

ırltüü, I

l.,+]] \,c Kl)Vlcüde ]\("],1l: []_\ [,l
t 1nlt Il| (1 r.

]](,I

x}#t#ş:

metrekarelik bir alana sahip olmakla
beraber, her derinlikte tertemiz, berrak
ve ferin tularıŞla doğal bir akvaryumu
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andlrm.ll1,]d|ı Bunun \,rnında, 8üne! ! nlannın
.](l]nllı,r göre |on dfl]iştiren lurkuız ıengiyle

ulkemizıle lek ol ]lı özeIliğine .ahiptir.
Kaym.ı [,ı mllğımız [()\ lere Hizme1 Cötürme

Birliği'ılı i,ııygulanan Ktlltür Ve Iı.]rizm B.lkınlığı ve
sivas \iıliliği'nin nlJ i destekleriyl(, VürütüIen
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Xdşanmlştlr. 2012 ytllnda hedefimiz, doğal dengeyi

|oz.aya.ak kütük evler yapıIarak

konaklama

ı]tiyaclnln 8iderilmesi olacaktlr Böyle( e, Gökplnar
|adece gUnUbirlik degil aynı ıamandJ insanlara
!zı.ın sıreli ıaıil yapma tllçatl Veren bir lalil merleli
haline gelecekiı Projenin bütün etapla.ıntn
pmIanması halinde. Cokoınar orıa Anadolunun

ıüyük

ffi

doğallırklarınddn

hiri

h,rlinP

n qe\prel geldıgi
ffiffiiınJı
Vıditi dp
J,,qıl guzelli[lcrımiz

Belediyesi taraflndan Şuğul Kanyonu Rekreasyon
Projesi hazırlanarak projenin hayata ğaÇİİiİmesi
konusunda çallşmalar başlatllmlştlr. Gürün, temiz,
benak ve serin sulanyla su ürün|eri yetiştiriciliğinde
siVas'ta merkez durumundadır. Mevcut 'lB
işletmesinde fotoperiyod uygulaması yapılarak yılda

l4

miIyon adet yavru alabal|k ve B00 ton
porsiyonluk alabalık üretimi yapılmaktadı r.
cürün iç Su

ry;ıll'fftl,,,,l,|'""o,

luımı

ffiul
#ffiŞiliühlı
§t},.,],,.l,.. M.1.1',Ttlt"h.ıl.ınan ıJ.h,ndAn i\ı
ffiul Vırli*indeli Hiıiı.rL]ı,n \.]lmJ üJ,,ıılaü Luüun

t',j*-ç--+*"*,...,t
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lunm.ıktadır.

ine

Cıda

k

llçeıİi/ Vc ki;ylerindc hı,r yıl ıııc ı ık kurslıı
açllmakia !e \t,rti1 kalandlrl .ln (ili( ltrinı ze Sosy.ı
]
Yardımlaşma ve Dayanülnr. \iıkiınrlın desıı,I
Verilerek işletnlelerin büyütLill»e\i hcdei enııelıt,
cürün ballnln m.)rk,]l,rştlrl ma5l
sahiptir.

icileri Birliği

ı

r. Üretilen bu yem bitki]eriqig

diğer il ve ilçcltıe satlşı yapllmakıadıı cü
rkezinin

a

^*

-

kurulması

çalışm.ıl

on öneınl

llçemiz

vt,ı

kbaş hayvan sayımız

iz

hayv.ıncılığının

için işleme

tesis|e.ine

zde kurula.Jk et Vc süt işleme
ve paketlerne tesisleri Vaf olan polnnsiyelimize yirni
nıcl r ec ilik
vakçılık yapllmaktadlr. En
bir ivme kazandıracakİr. BU konud.r Tallm Ve Klls.rl
l, e]ma, ceviz,
Kalkınmayı Desıekleme KUrumU lPARD pro8ramlarl
aniye / sar
itleri mevcutlur. ilçemizde kurulın teknik ekiplerco incelenip irdc
sorunu lhnerek, tanlllml.rrl ü.etici 8luPl.rrl Ve yat]r]mclli]r<]
ılmaktadIr. l|çemizde kaymakamlığımız
inde kurulan pro;e Öfisimlz iie her türlil
desteklemeler takip edilmektedir. Bu ofısçe
ilecekler ve siviI toplum örgütleriüreticıler,
depolama ve pı lketlemete5isıeri
projeler hazIrlanlP uy8ulaıllçalışmalar yapılmakıadır Gürün Mty!
narla

Birliği Ve üyel(]ri her pro]eden hnbcrdal edilcrck m.rktad]İ.

y6nlendiriİmekledir.
ilçemizin 'ü250 m'den 250o

mte lJd.]r

ilçen,lz p,c,1,,L]l]*nC| ll.ı,,üllJüı.ln

A\rür|),ı

,1.1 \,,l( l
Çlkan raklma 5,thip arazilerinde güçlii bir florayd Birliği Desıekli "K.ıdln 1,1ilıı].ıııl
sahiptir, Bu ılorı Akdeniz Böi8csa Ve Karadeniz Uygulamalı T,ırlnr\.rl Eğül]n. l,ııl]ı. k,ıılıı:ı:ı].ı
Böl8csi 8ez8iıl.i arücllarınl cezbedet Her ylI Kailtür rvantarl Yei]stiricil]ği tgiı nl lJüür]esü lr.j/ ı
yaklaşık 80-]0O g€z6inci arıcı ilçemiz köylerinde lanıp, Cüriin merkez, Suçatı l..ı*,ılıısı, \iılgelt,ıı.

konaklar, Bunlara yerli aılcılarlrrrlz da dahiı sarlcavelncesoköyüolııaki1l(ıı.lx,şyerdeıoplıı,ır
ıılduğunda 23.0{J0 kovanlık bir an popüla§yonuna l00 kadın siri!imciVe ı.ıvgrıl.ıııılı mantır
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ılleJi, Creenwıch bJşlan8ı( merıdyenine

J;" ::j:",;

#,,".'j
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enlemleri arasında yer almaktadıı",
Sivas'ln gtineyinde il

me.kezine 1.37 km. uzaklıkta; Akdeniz
8öl8esi, Doğu Anadolu
8olgesi, ve iç Anadolu 8öI8esinin
kesişıaği, 37004'31'' doğu
boylamlan ile 38043'o5'' - 38058'28''
kuzey enlemleri arasında
kilit bir noktada, üç bölgeyi birbirine
açan ''anahıaİ

konıımundaki Cürün, Tohma Havzasl'nln

mevkiinde bulunmaktadır.

Dogusunda Malatyd'ya hağlı
D,lreülde |,e KLüluncak,
l

L]

bağl ı

D

l,\

E ll

iD{

l(, Ka h r,ı manmaraş'a

ıisl,ın,, e Afşin,

balsında

k:ay\L.rj've bJgl1 Pınarhlşü ve
5.1rız, kuzı,vincle isı: KangaI
il1

e:ı

bu h

ıı

ı

ıakl arl ı r

t

t
,/
llçede, arazi genel olarak
çıplak
bi r görü n 0 mded i. Su suz l uğa

\

dayanabilen keven,
sığırkuyruğu, çoban döşği,
kekik, solucan çiçeği, kep ışkını
(dağ

muz|, yavşan

ve kangal
adı verilen bazı dikenli bitkiler
yetişmektedir.

şehir"
önemlj

Rakımü 1250 m. olan Ve 4. derece
deprem kuşağlnda yer

a|an Cürün, yüzey şekilleri bakımından
dağlık ve engebeli bir

yaplya sahiptjr Batlda Cürün ile Pünarbaşl
i|çesiii ,y,l."n
Cövdeli i270O m.|. \u/eüde Cürun ile
\angal İli".;"l ,İ,,o.
sakaltutan 122OO m.), (;üneyde 6ürün
ile Elbist- lıçoin; ,y,l'un

Hezanll Dağl (2283 m.)ve Kuzeydoğusunda
Kaladağ (22Oo m.)
yer almakıadıı, Ku/e}den
Ter/loğlu Da8la.ı, CıJneyden Hezanll
ddğlannln u7antl\t Ma)alln
Çall ve Rdralepe Dağlan ile çevrili

olan ilçe merkezi Tohma Vadisi boyunca

doğrultusunda uzanır.

7,

da en

dogu-batı

Uzun Yayla ile Ziyaret Mevkiinde iki ok yanusun

sularln|n ikiye bölündüğü noktayl (5ıJ
b6lümü çi28i5i) temsil
eden cürün, §adece karayolu ulaşlm
a ğı ile deği|, akarsu ağı ile
de coğrafi konumuna değer katmakta
dlr Cürün'de yere düşen
iki damla yağmurı.:n, bir damlasl
Flrat yoluyla Hint okyanUsu'na
diğeri Kızılırmak ve Ceyhan ırmakl arıyla
Atlas OkyanusıJ'na
kaıışır. suçah beldesinde cökpınar ve
sazcağlz sulannı da
alarak, Ma|atya slnlrında Kan8al Toh
ması ile birleşıiken sonra
Fürat nehrine karışan Tohma
Çayı ve Ceyhan nehrine kanşan
Akdere (HUrman) Çay' l ilçenin en önemli
akarsıJlarıdır
Cökplnar, Ayslr Ve U yt]zpınar
8öllelj de ilçe slnlrlan içerisinde
yer almaktadır Etraf, dallaılı
çerrilı ı,adi şehir Curün'de heı nc
kadar karasal iklim h akim olsa da
sivas 8enelinde mikro klima
ıklim <izelliklerini göstermektedir.
Akarsu boylarında ise kavak,
söğüü ve meyve ağaçlan görülür.
Cürün ilçesi ve koyleri bir
zamanlar otman|ar|a kaplı iken bugün
bazı l öy erde, küçük
8rup ar halinde aıdıç, alıç, meşe ve
çam ağaçlarına
rastlanmaktadlr. cünümüzden 3
45 milyon yıl önce yaşanan
birinci zaman (pa|eozoik)da deni z,65
milyon yllönce yaşanan
3. zaman (neozoik)da
8ö|ler a|t| nda olan i|çe bugünkü coğrafi
durı]munU 2 miIyon yılönce (kua
terned kavuşmuştur
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Eski devirlerde Telgarimmı.ı (Yüksek dönemlerde Malatya Beyliğine bağlanmlştır.
mağaraların bulunduğu sıJ yeri) adl ile bilinen, M.Ö. Malaz8irt savaşlndan i]07]) sonra Danişmentli
2000'li ylllarda Hititler zamanlnda Kayseri, sivas Ve hakimiyetine 8iren ilçe 1174 yılında Selçuklu
Kahramanmaraş şehirleri ile Darende, Ma|atya, hükümdarlarlndan Klllç Arslan'ln oğlu Melikşah

f

Şanlıurfa, Halep, Asur ve Babil arasında işlekyollar
kavşağında kurulan cürün, meşhul Kral Yolu'nun
önemli 8eçillerinden ve kollanndan biıisidirİl(e
bağlı olduğu ilin tarihi süreçlerine uy8un olarak
M.Ö. 7. Yüzylldan ilibJren Asur ve iskil, M.Ö. 5so
ylllnda pers hakimiyetine 8irmiştir. Büyük
iskender'in M.Ö 334-332 y|llarlnda yaptlğl seferler
sonraslnda b6l8ede per5 e8emenliğinin §ona ermesi
sonucu Roma hakimiyetine 8irene kadar Kapadokya
Krallığına bağlı bir merkez olarak tarihteki yeri
almlştlr. M.s.395 y|llnda Doğu Roma imparatorluğu
slrlan içerisinde kalan ilçe topraklarl Anadolu'nun
İslamiyet'i nüfusu altına girmeye başladığı

yönetimine bırakılan b<ılge içerisande kalmlştür

Daha sonra sivas'ta kurulan kadl Burhanettin Ahmet

DeVleti slnlrlarl içerisinde kalan ilçe ]408 Çelebi
Mehmet'in sivas'l ele geçirmesiyle kısmen
osmanllnln 5iyasi e8emenliğine 8irmiştir. 1516
y|llnda Cürün'ünde içinde bulunduğu böl8eye
h5kim olan Dulkadiroğlu Beyliğinin osmanll
Devletı e8emenliğine girmesiyle de kesin olarak
osmanlı topraklanna katllmlştlr.

l7. yy

osmanlls|nda; bin haneli, camii,
mescidi, hanı, hamamı ve sultan çarsls| bulunan
şirin bir nahiye-kaza olan Osmanll sancağl Cürün

4
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yılında
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Osmanlı imparatorlı.ığu'nun çöküşünü hazlrlayan
Mondro5 Müldrekesi sonrasında Cürün, itilaı

güçlerince iş8al edilmeyen Anadolu beldelerinden
biri olmuştur. 6ürün kazası Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti "istiklal Mücadelesi''ne önemli katkllar
sağlanmlştlı işgale karsı tüm yurtla olduğu gibi
cürün'de de büyük tepkiler 8örüldü.
"DeVletin payitahtl islam 5leminin hilafet
merkezi istanbul'un mütareke
şartlan hiIafına iş8ali
cürün kazaslnda büyük infial uyandırdı. Müdafaa-i
HukıJk cemiyetinin önderliğinde bir protesto tel8rafl
yazllarak çeşatli devletlerin tem5ilcilerjne8önderildi.
l8 Mart l920'de gönderılen bu telgrafta: ''işgal.
osmanll milletinin hakIannl ve istiklalini müdafaa
hususundaki azim ve imanlna hiç bir tesir hAsıl

ı

ü\ğ

Subaşılık olmuş ve idari yönden
Yozsat'a bağll Plnaİbaşl'na bağlanmlştır, i845
yılında blıcak, ]869 yılında ise tekrar kaza olarak

Sivas'a bağlanmış ve belediye teşkilatl küJrUImUştur.

l

etmeye(elllr
yalnız medeni milletler
bu tecavüzü kabul
etmekle büyük bir ta.ihj mesuliyetin alt|na
8irmiş

olacaklardır" denilmekteydi.

Milli Mücadele 5lrasünda Maraş'taki Kuvay_|
Milliye birliklerine halktan toplanan yüzoniki lira
para ve çok saylda 8önüllü asker

8önderilmiştir.
Aynca yurdun diğer bo|8e|erine de maddi ve manevi
olarak birçok yardımda bulunulmuştur.

"Müdafaa_i HukUk cemiyetinin KUrtulıJş
savaşl'nda göstermiş oldukları fedak5rllktan ve
8ayretlerinden dolayl 17.o3.] 926 tarjhinde Türkive

Büyuk MiIlet Mecli5i

brı

Curtnltllen İ,,ıikLl
Madalyasl ile ödüllendirmiştiı
cumhuriyet'in ilanından sonra Cürün, sivas
vilayeıine bağlı bir kaza merkez i olmıJş|Ut

medrese şimdiki CUmhuriyet llköğretim
okulunun yerinde ahşap binada tevziye
medresesi ad ıyla faaliyete 8eçmiştir.
cumhı]riyet dönemi ile birlikte medreseler kapatlllp bu8ünkü eğitim sistemine 8eçiIince

^

İlçemizde de okullaşma atılımı başlamış ve
1928 yllında ilk olarak Cumhuriyet ilkokulu
eğitim öğretime açllm|ştli Bu süreç h|zlanarak
devam etmiş ve 19B6 yılında İ|çe merkezi d5hil
köy ve mezralarda loplam ilkokul saylsl 88'e
uIaşmlştlr Ancak özellikle 1 9B0'lerden itibaren
hızlanan 8öç olgusu nedeniyle azalan köy

- -.j:

nüfusuna paralel olarak öğrenci sayısındaki yetersizlik sebebiyle kimi köy ilkokulları kapanmıştIt

ilçemizde ilköğretim okullaşma oranü

100, ortaöğretim okullaşma oranl %
29 Ekim 1923'le ilan edilen cumhuriyet
ile birlike 6ürün, yeni dönemde kendini eğitimden ekonomiye, sağllhan külıüre yeniden inşa
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etmeye başlamıştıı

Cumhuriyet'in ilk sayımında (1927)
'l8,728
nüfusu
kişi olan Cürün de oluma yazma
bilenlerin sayısı sadece "/" 7'dir. 1929 yılı Sivas
bülteni Veri|erine 8öre 817 haneli, "mamur Ve
manifatura, 16
8üzel görünümlü" ilçede
tı]hafiye, 3'| bakkaliye,
otel, 7 han Ve 100
muhtelif dükkan buIunmaktadlı ]930 lu
ylllarda elekriğe l951'de orlaokula ve 1953'de
8üney alaslnda önemli bir ulaşım merkezi olan
Cürün, birçok ilde bile buIunmayan modern bir
Terminale ve İlçemizde (3) adedi şehirlerarası

l

Anaokulu okullaşma oranl 7o 83 o|up ilçemiz
genelinde okı-ıma yazm a ora "/"92 dil,

İlçemizde Cumhuriyet üniversitesine
Bağlı Bir Yüksek Okul buiunmakadır. Meslek
Yüksek okulunda; Bil8isayar Teknoloji ve Pro8ramlama, Su Ürünleri, Tekstil, clda teknoloiisi,
Muhasebe, İşletme, Dış Ticaret, Bankacılık,
Bankacı|ık ve 5igortaclllk bölümleri olmak üzere Toplam 9 Bölümden oluşmaktadlr.

2l

otobüslerin, ikisi de kamyonların mola

verdik|eri lokantalarolmak üzere, toplam Beş (5)

adet tesis mevcuttur. Yaz ve klş aylannda
doğudan batIya, batldan doğuya 8ünde
ortalama 400 yolcıJ otobüsü ve 15,000 yolcu
geçiş yapmaktadlı Doğu-batl (Kayseri-Malatya)

ve kuzey-güney (Mersin - Elbisıan - Gürün sivas - Erzurum ve Rize) bağlantılı karayollarının
kavşağında bı.ılunan ilçeden Türkiye'nin her
noktasına ulaşım imkina mevcuttuı

2007 ylll okuma oranlnda sivas, Türkiye'de ilk ] 0'ı]n içerisinde yer allrken, eğitimde
büyük hamleler yapan Cürün, ilçeler arasında
birincl olmuşıur. l\iıap sayısı baklmından 5ivas ll
Halk Kütüphanesi'nin ardtndan Cürün ilçe Halk
Kütüphanesi, otuz binden fazla kitapla 2. sırada
yer almaktadıı Türkiye'nin ilk internet Evi de
Türk Telekom laraflndan yine bu kütüphane
bünyesinde açllmlştlr

de 19

2797 km2'l|klJi alanda, ilçe merkezinmahalleve 6l köy jle birlikte,2009 ylIlnda

yapılan adrese dayaIl nüfus kay|t slstemlne 8ore

toplam nüfusu 21.573 kişi olan ilçemiz cürün'ün merkez nüfusu 2000 ylllna kadar sürekli
artmaslna rağmen 2007 yılında azalmaya başlamlştlr. 1990 ylllnda 21 1 52 kişi olan köy nüfusu
sürekli azalarak 2007 yllında 'l1 557 kişiye

Cürün'de okul hayatı mahalle mektep düşmüştür.
lerine P,lrdlel olaral medıese ıle başlamlşıır, ill
18
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75,

2011 VILI ADRESB

MERKEZE BAĞU
AĞAçLl
AWALl
BAĞLçAY

DAYALI NtjFUS KAYIT SlSTEMiNE GÖRE

KÖYLER
]]5

YAZYURDU BUCAĞI

l

AXDERE

3]

560

Al@lNAR

]]6

B§ÖREN
BEYPlMR
BozHü\liK

BAHÇEiÇi

297

çAMLlcA

668

DAWLHL]Yı.jK

29

EsKiHAMAI

47l

iNcEsU

çiçEü«lJRT

231

DEVEçAYlRl

KALEDEREsi

123

123

644

6l
29
59

cAMil-iYı]rrT

l6

KAVAKl(oY

l68

XlLIçDoGAN

128

KlZİLBURUN

l05

ERDoĞAN
Gö8EköREN
GüIDEDE
GüL[üBUCAK
cÜNEş
HtjYÜnüwRT
l(ARAPlMn

KlzltoREN

l20

KAYAI_AIi

KAIıAHiMR

27

KARAI(MJ

86
49

KAşKÖY

KüLAHLl
(B)

sUçAİ

(AY}IARCA

1422

K]NDnA-R
KIzl[PlMn

225

YELKEN

865
34

YEşilDERE

2o7

85

KONAKPINAR BUCAĞ|
8]

DAYAXPlNAR

83

DüRMEPlMR
E. BEKAştl

47

GöKçEYAZü

]46
r39

KARAÖREN

KONAKPlMR
MAĞARA
REŞAD|YE

sARlcA
YILANHLMJK

lLÇE

l\,4ERKEzl

KÖYLER TOPLAİÜ

8l
7E

5o
50

]l7

KoYuNl,U

KiRKçü

1L

OSMANDEDE

75

YAYlAclK

34

u

Y BEn§Ll
YoIGEçEN

741

55

3Q

89
26
3q
534
8]

9,776
l0,839

]oPtAM

20,6]5

inxrx ropınv

]0,362

KAD|N ToPı.AM

]0,253

GENEL

28

YAzYlrRDU

BöĞRüDEtiK

KAJiADoRUK

56

33

50

sULARa§l

,tEPEciK

q9

.\'ii|iıı Rilgileri

Topla,

Yn

20]

l

2008
2oo7
2000

l990
l985
l980
l975
ı970
l965

20,6l5
2],573
21,188

§eniı
9 776
9 680
]0 23]

26.7 42

294

3] ,038

35,485
34.637

34,03l
34,026

ll

9 886
]0 073
9 A92

9 ]38
8 648
6 374

Kö!
l0,839
l l,893
l l,557
l5,448
2l .152

25,a12
26.o32
25.A99
25,383

27.652

de etmek gerekirse, cürün sosyo-ekonomik alanda
llçenin ekonomisi temelde tanm ve hayvan- 8ittikçe 8elışen, kültürel değerlerini koruyan ve gelecılüğa dayanır Bulguru ile marka olma yolunda iler- ceğe sağlıklı olarak taşımaya çalışan, kalkınma yoleyen ilçede arıcılık, balıkçılık ve madencilik dikkat lunda doğru adımlar atmış, geleceğe güvenle bakan,
çeken başlıca ekonomik faaliyetlerdendiı Kısaca ifa- Anadolu'mUzun en lirin ilçelerinden biridir.
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zetlisi en doğall yüz yıllar boyunca burada üre-

cürün dut pekmezinin farklıllğını bu yörenin mevsim özelliği,
toprağl, suyu, havası ve bu latif bir ortamda
yelişen dut ağaçlarının lezzetli meyveleri
oluşturUr. Cürün'e has bir lezzet ürünü olan dut
pekmezi ilçede iki şekilde yapl|ııbunlar "Çiğ
tilm jş Ve halende ületilmektedir.

süzme" ve"Kara Pekmez"dir

a
kı rmızı Benekl i Alabahk

N

§
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§
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Cüründe üç hediyelik üründen biri olan
8ürün Alabalıklan çevre il ve ilçelerde meşhur
olmuştur. Akdere, saçcağlz suyu, Şuğul
Kanyonu ve 6ökpınar 6ölü'nün soğuk sularında
yetişen özelIikle kırmızı benekli alabalıklar ve
diğerleri doyumsuz bi. lezzete sahiptir 1975
yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakü|tesi

ile il özel

)öo

§

haıklnln dikkatlerini çekmiştiı Daha sonra 1989

v

yılında bir müteşebbis hemşerimizin A8'in

v'1"

yapılarak sayıları hızla anmaya başlamıştıı
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idaresince ilk defa Cökpınar
mevkiinde Alaballk Üretim Tesisi işletilmesi
faaliyetleri neticesinde tatll su ballkçlllğ| ilçe

I
Dut Pestili
cürün Elmasl, oürün cevizi ve cürün
Dutu, gibi kendi§ine has lezzet zenginlikleriyle

cöz'ünde bir tesis yaplp, iş|etmesinde başanlı tanlnan cürün'de dut pestili de önemli
o|ması sonucu ŞıJğı.Jl, Suçatü Kasabası ve üründür
sularbaş| Köyü'nde AlabalIk üretim tesisleri

llçemiz; 800 ton/yll üretim kapasitesine
sahip alabalık çift|ikleriyle sU ürünleri pazarlnda
göz ardı edilemeyecek bir potansiyele sahiptir,
son yıllarda yavru üretiminde hızll bir gelişme
8öıülmektedir Üretilen alaba|ık yavruları çevre
il Ve ilçelere pazarlanmaktadlr.
Tohma Çayı'nda doğal olarak yetişen
kırmızı benekli, eti pembe renkli alabalık çeşidi
ise lezzet olarak ayrl bır öneme sahiptiı
Özelikle kınk ve çıkıklar içi ilaç niyetine bU
balıklar avlanmaktadır.

Enerji ve Şifa Kaynağı Dut Pekmezi
cürün, Anadolu'da dut pekmezi yapllan
en eski merkezlerden biridir pekmezin en lez_

bir yerel

8aşta civar iller olmak üzere büyük
şehirlerde btiytik beğeni 8ören dut pestilinin
Cürün ağazındaki adı "Basdıh"tıı Daha çok
cürün'ün belde Ve köylerinde haziran-temmuz
aylar|nda ületilen dut pestilinin hazırlanması
oldukça zahmetli ve zor bir iştir BıJ yüzdendir ki

a(Mağaru)

Evleri

Cürün'nün kuzeyinde Terzioğlu dağlarının
yamaçlarında, eski kavimlerden kalma, sayıları elli
kadar olan, insan elleriyle yapılmış kaya evleri
bulunmakadıı kale olarak da adlandırılan ve
mağara şeklindeki bu ev|er(oyuklar) gürün'ün en
eski yerleşim yerlerinden biri old!rğunun da önemli
kannlarındandıı Hititler döneminde kale olarak
kullanılan bu yapıların birbiri ile bağlanllı olduğu
uzmanlar taraflndan tespit edilmiştir. Şehri iki ayn

birbiline bağll oldı.ığu bilinmektedir. Fakat bu
bağlantılar zaman içeri5inde jeolojik hareketler
sebebiyle oluşan çökmelel sonucunda kapanmlştlr.
Bu8ün ancak çarşl içindeki mağaralarda 100-15O m

uzıjnluğunda yer altı dehlizleri mevcuttuı Kolayca

oyulabilen (aşınabilen) "karbonat çamurtaşl"
özelliği gösteren kireçtaşl (kalkerli) kayaçlardan
oluşan kaya evleri yakın zamana kadar ilçe halkı
tarafından kendi yiyeceklerini ve hayvanlarını kışlık

mahallesinde bulunan kaya evlerinden en görkemli

yemlerini (ot, §aman v.s.) saklamak için

olanlar Belediye binasının kuzey tarainda yer alan
mağaralardır. İkincisi ise ilçenin doğusunda
Çayboyu (Cübün) mahallesinin hemen kuzeyinde

kullanılmıştlı Ayrlca bı.ıralardan soğuk hava deposu
gibi de faydalandıklan söylenmektedir

bu lu n ma ktad ı r.

Tarih boyunca Tohma Vadisi üzerinde
stratejik bir konumda bulunan cürün'e tarih5el ve

Cerek Cürün 8erekse Cürün'deki kale veya
kaya evleriyle ilçenin 8üney bat|slndaki Burçevi
kallntllan Ve harap şatosunun yer altl dehlizleri ile

8örsel zen8inlik katan kaya (mağra) evlerinin
turizme kazandlnlması amacıyla cürün Belediyesi
taraf|ndan projeçal|şmalarl devam

ett

irilmekted ir.
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kapIanmıştıı. Cürün konaklarının belir|eyici unsurlanndan birisi
cephelerdeki çıkma|ardır, Bu çıkmalar sayesinde üst katlar zemin
kata göre daha geniş ve ferahtıı. Zemin katlar kışın

kullanılıı üst

katlarda genellikle iç sofalı ve dış sofalı plan tip;tercih edilmiştır
Eski gürün eVleri klasik Türk

evlerindeki özelliklerin tümünü
yansıtmaktadür. İç ve dış ayrıntılarda

kullanılan malzemeler sosyal
yaşamın birer parçası
durumundadır. cerek eski evler
gerekse daha 8österişli yaplya sahip
olan konaklar cürün insanın
karakterini, geIenek ve göreneklerini
yansıtmaktadır, Cürün konaklarü
genellikle bodrum üzerine zemin
kat, birinci kat olarak düzenlenmiş

ve genellikle iki katlıdır Bölgenin
ana malzemesi o]an toprak, taş ve
ahşapla birlikte

kullanılmıştır,Yapılan su basmanı
seviyesine kadar taş örgü, üst
kısımlar ile ahşap karkas aıası

Odaların pencere açıklıkları oldukça fazladır. Pencereler dikine
dikdön8en Ve ahşap söVeıidil. Sokağa bakan pencerelerde aile
mahremiyeti açlsından ahşap kafesler yer almlştlı Birinci kattaki
en büyük ve gösterişli oda misafirlerin ağırlandığı başodadıı
Hemen her odada çiçeklik, suluk, ytlklUk, dolap nişleri ve
lambalıklar yer almakadır.

Çiçeklik ve lambalıklar aiçıdan olup bitkisel ve geometrik
bezemeye sahiptirler. Tavanlar çıtakarı tekniğinde olup tavan
göbeklerinde, dolaplarda ve kapl]arda bitkisel Ve geometrik
bezemeler yer alır Ayrıca odalarda pencere önünde ahşap
sedirler yer allr. Mutfaklar oldukça geniş olup içinde ocak ve
tandür yer alır. Bazı konaklarda biıinci katın üzerinde köşk
bölümü de yer allr, Hemen hemen her konağın kendine ait bir
avlu ve meyve bahçesi vardır, Avluya çift kanatlı ahşap kapıdan
ulaşılır, Kapı üzelinde jki tokmak yer allr Ve her ikisinden çlkan
ses farklıdır. Ev sahipleri buna 8öre eve 8elen misafirin bayan mı
erkek mi olduğunu anlar. Avlu içinde odunluk ve tandjr evi 8ibi
ek yapılar yer

almaktadıı

kerpiç dolgu ile oluşturulmuştur.

E

Ayrlca bağdadi tekniği de
kullanılmıştır.

Cürün eVlerinin mimari özell]kleİini siVas, DiVriği, Tokat
ve Malatya evlerinde görebilmek mümkündür.

Bir Dünya Markasl Gürün Şallan
Şal, atkl Ve çöz8üsü yünden olan desenli bir kumaştlr. Ayflca ipek
Ve pamLlktan dokunmuş çeşitleri de vardır. Her çeşit kadln erkek giyimi ile

odalaıın döşenmesinde süslenmesinde kullanılan Cürün ŞaIlarl

I

l

Osmanlılar zamanında bir dünya markası olmUştur. Halep Ve Şam başta
olmak üzere birçok yerde şal dokunuyordu ama Cürün şallaıı Asya'dan
AVıup.ı'ya tüm dün}ada meşhur olmuşluı. curun şallan, Hinl ve iran
şallaıının desen ve dokuma tekniğini, Türk kumaşlannın desen ve dokuma
tekniğiyle birleştirmiş, AVrupa'nln taklit şallarlnln özelliklerini Anadolu
insanının zevk ve giyim ihtiyaçlanyla kaynaştırarak orijinal bir sentez
meydana 8etirmiştir.

Dokuma Tekniği

ve

Motifler

Cürün şalları el tezgAhlarında dokunmuştur. Bu tezgahlar Jakar
tarafından ıslah edilmiş. Gürün'de de Jakar tez8ahlannda yararlanllmıştır.
2,52 m boyunda Ve ],20 m eninde kesilme yerleri belli edilerek top

Ağaç oymacılığı, yakma
resim,

halı kilim

dokı.ımacılığı, şal, dantela,
oya Ve çorap örmeleri
başlıca el sanatlanmızdandıı

Cürün, XlX. Yüzyllda
osmanlıdokumacılık
merkezlerinden birisidiı
Burada dokunan şallar,
İstanbul başta olmak üzere
bütün osmanll

memleketIerinde aranılır bir
üründü. cürün tüccarlarl
yine başkent İstanbul olmak
üzere Ankara, Antep,
Trabzon, Konya, Maraş,
Adana, İzmir vs. şehirlerde
ticaret yaPlyorlardl.

Cürün'de imalatlnl yaptıklan
bu malları büyük şehirlere
hatta ingiltere gibi yabancı
memleketlere
pazarIıyorlardı. Maalesef l.
Dünya savaşınln olumsuz
şaİtlan 6ülün'de bU sanatln
kaybolmasına sebep
olmuştuı

haIinde dokunmuştur. Cürün şallarında sadelik ve zeminde beyaz renk
hikimdiı İran (Acem) şallarında ise 5ü5 ön plandadır. Zemin dışında

kırmızı-sarı veya kırmızımavi renkler bol miktarda kullanılmıştıı, Yün
ipIikler bitki boyalanyla boyanm ışi r.
1.serpme Motifli Şallaİj Ana motifi badem Veya pençe adl Verilen motiliir.
Bıı motif halk arasında günümüzde "şal deseni" diye tanlnmlştlr, Bademle.

aralıklı veya verev şeklinde dizilmiştir. Bademlerin arasında küçük
çiçekler ve yaprakla1 dalcıklar seyrek olarak da cintamani motifleri
doldurulmuştur. Bademlerin içi boş bırakıldığı gibi çiçekler ve yapraklarla
da benzediği olmuştur.

2.Motifleri Biıbirioe Bağrı Şarraİ; Bu tül şallala "sarmaşlkl1 şal" da denir.
Eadem motifleri kumaşa serpme olarak yerleştiıilmiş, ancak badeınler bir
dalla birbirine bağlanmaya ça]ışılmıştlr. Kadın elbiseleri genelde bu şallar
yapılmıştır,

3.Motlflei blrbiıine Geçüe Şallar: Moliileri asma dalları 8ibi birbirine
geçmiş kavisli dallardan oluşmuştur. Bu yüzden halk arasında "Asma dalı
desenli şal" olarak tanlnmlştlr.
4.Çubu u, Yollu Şallar; Çubukların enleri ve araları dokuyanına göre dar
veya geniş tutulmuştur, Çubukların gerek içleri, gereksc araları serpme

veya bağlı badem, çiçek, yaprak, asma dalı, koçboynuzu, saç bağı
motifleriyle doldı.ırulmuştur, Yaygın 8ürün şalları bunlardıı Başlık ve
kuşakolarak kullanışmıştır,
Bir oda yaptırdım hurma dal ndan,

içinidöşettim cürün şa lndan
O da benim değil ahbap ma ından
(B i r

Erzurum Türküsünden)
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ilkokulu'nu bııirdi. Niğde ortaokulU ve
Adana Erkek Lisesi'ni parasız yatılı olarak
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okudu. Ankara cazi Eğitim Enstitüsü
Edebiyat Bö lümü'n ü bitiİdikten sonra
öğretmenliği seçti. CöksUn'da (K.Maraş)
başladlğl öğretmenlikten siyasi eylemde
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Hasan Hüseyin
Korkmazgil
(

]927- 1984)

Dostum dostum güzel
dostuıy'Bu ne beler çiqidir

bıı/Bu ne çıldırlan
denge/Yaprak döker bir
yanımız /Bir yanımız bahar

bahçe"

26

1927 de siVas'ln cürün ilçesinde
dünyaya geldi. cü rün CUmhuriyel

bulunduğu gerekçesiyle aİldl, tutuklandl ve
hüküm giydi. serbest kaldıktan sonra Sivas ve

cürün'de arzuhalcilik, tabela ressamllğl,
dü7eltmenlik yapt,. l960 da istanbı_ıl'a
geldi. Ardından Ankara'ya yerleşti. Aki5
dergisinde çalışn. Karikatür, Akbaba, Taş ve Yön
der8ilerinde 8ülmece öyküleri yazdl. Şiirleri, Dost,
Yelken, Varİlk, imece, Ataç, Yön, Forum, Toplum
dergilerinde yayınland|. Forum ve Toplum dergilerini
yönetti. Klrsal kesim insanlarü Ve işçi|erin sorı]nlarlnı
halk edebiyah öğelerinden de yararlanarak zaman
zaman yinelemelere dayalı uzun dizelerden oluşan bir
şiir kurgusuyla dile getirdi. l966 da yayınladığı

Kızıllrmak adlı şiil kitabı nedeniyle Türk ceza
Kanunu'nun 142. maddesine aykırılık savıyla

yargllandl veberaatetti.

Şiir yazmaya ortaokul ylllannda başlayan ünlü
şair Hasan Hüseyin KoRKMAzCiL'in ilk şiiri ] 959 da
Dost dergisinde yayımlandı, Aynı yıllarda mizahi
öyküleri de yayımlandı. KaVel adll kitabl ile ]964
yllünda Yeditepe Şiir Armağanl'n|, K|zIlkUğU kitabl ile
TRT'nin 'l970 yllInda sanat Başarl Ödülü'nü, Filizklran
Fırtınası ile de l981 y|lında Ömer Faruk Toprak ve
Nevzaü Üstün şiir ödüllerini aldl. Korkmaz8il 26 Şubat
l984 teAnkara'da yaşamlnl yitirdi.

Hasan Hüseyin Korkmazgil

Eserleri:

şİİn:
Kavel(t964)
Temmuz Bildirisi (1965)
KlzIllrmak (1966)
Klzll Kuğu (l971)
Ağlasun Ayşafağl

(1

972)

oğlak11972)
Aclyl Bal Eyledik (t 973)
Kelepçemin Karaslnda BirAk Cüvercin (l974)
KoçeroValan Şairi (1 976)
Hazian' da Ölmekzol \1 97 7)
Acllara Tutunmak(l 98t)
Filizklran Flnlnasl ('l 981 )
lş|klarlaoynamayln (1982)
Kandan Klna Yakllmaz (1985)
TohumlarTuz içinde (1 988)

Hasan Hüseyin Korkmazgil'in Şiirlerinden
ÖrnekIer
AKARSU YA Bİ RAKİ LAN MEKT U P
incecikti
güldalıydı
dokunsam kırılacakh
dokunmadım
kurudu
8itme, sonbaharoluyorum, sonrası hiç

ağaçlar bükmesinler n'olursun boyunlannı
neden akşam oluyorum tren kalkınca

kırlangıçlar birdcnbire çeklp 8idince
mendiller sallanınca neden tıkanıyorrım

M|ZAH:

öy|e çok acımasız ki öyle birdenbire ki

öhhöö!(1964)

az önceki çiçekler nasıl da diken diken

Made in Türkey(1970)

gitme, sonbahar oluyorum, sonrası

Bıyıklar Konuşuyor

(1

971

)

cEzi NOTLARı:
Bağdat Basra Yollannda (1971)

öoütıni
ŞiirArmağanl (Kavel iIe)
ı 970 TRT sanat Başarl odülü (Klzllkuğu i|e)
1 981 Toprak ve Nevzat Üstün
şiir ödü lleri (Filizkıran

ı 964 Yeditepe

Flnlnaslile)

hiç

o sularda

çimdik, bitti; köprüleri 8eçtik bitti
oelmanın tadı orda, o kuş çoktan öttü, bitti
artIk çocuk değiliz, 5usarak da birşeylerdiyebiliriz
günler devleı alacağı, yılIar bir kadehcik buzIu rakı
oyunlar oyuncaksı, oyuncaklar eskj şarkı
kavak|ara oklu yürek çizip duran o çakü
nerde şimdi nerdc şimdi, nerde o kan sarhoşluğu
gitme, sonbahar oluyorum, 5<ınrası hiç
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Gürün
I,Jyuzpınar Gölü
Gökpınar Gölü
6ürün ilçe§inin 8örülmeye değer doğal
güzelliklerinden biri olan Uyuzplnar cölü dipten

Güfün'ün Yelken ve Karahisar köyleri
sınırları içerisinde bulunan Cökp|nar Cölü,
Türkiye'nin sayılı doğal güzelliklerinden birisidir.

8u 8öl

8ünümüze kadar kirletiImeden
korunabilmiş, ender göllerden birisidir Bu 8ölden
doğan, cökp.na. suyu yaklaşlk 20 km uzunluğunda

olan cökplnar Vadisinden 8eçip suçatl Beldesi'nde,

8ürün ilçesinden gelen Tohma Nehri birleşrek
Malatya'daki Karakaya Barajlna dökülür. cökpınaf
Çayl, Karakaya Baİajtna ulaşana kadar 150 km lik
yok kateder. Çay;Tohma nehri ile birle§meden önce
geçtiği yerlerde, insanlar tarafından içme suyu
olarak kullanılıı

kaynayan tertemiz sularlyla 8üzel birme.ire alanldlr.

Kükürtlü sulaİl ve doktor balıkları ile başta kaşıntı
olmak üzere birçok deİi hastalIklanna şifa kaynağl
olan 8öl, sivas merkeze 96 km, cürün merkeze ise
46 km uzakllkta bulunan Mağafa Köyü slnlrlarl
içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda balıklı
kaplıcası ile meşhur Kangal ilçesi ile de sınıı
komşusuduı suIan kükü.tlü Uyuzp|nar cölü'nde
Kangal kaplıcalanndaki balıklar gibi insanın el, ayak
ve cikıeki hastalıları temizleyen balıklar da
yaşamakıadlr. Eğer cilı rahatslzlığlnlz valsa 8ölün
doktor balıkları sizi bedava muayene ve tedavi
edebiIirler. Çok soğuk ve fazla derin olmayan gölde
yüzme imkanl da mevcuttur.

Ayrlca Cürün yaklnlalında "Tamtun" adlyla
Bu su billur gibi benak, tatl| ve soğuk bir
bilinen ve yeraltına 200 basamak|a inilen gizemlI bir
5ü]duı Suyu çok temiz Ve duru olan cökplnar cölü,
mağara bulunmaktadıı Siva5-6ürün arasündaki
ilçe merkezine ]0 km, sivas iline 146 km uzakta
asfalt yola çok yakın olan köyün ulaşım sorunu
olup deniz seviyesinden '| 350-1 400 m yükseklikte
bulunmaktadIr.

bulunmamaktadlr.

Doğal güzellikIeri ve alabalıklarıyla ünlü

tl

olan 8öl; dipten gelen kaynaklarla beslenmektedir.
Türkuaz Ve maVi yeşil lenklelinin her tonunu
bünyesinde barlndlıan cökplnar bir doğa
harikasıdır...
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Ş"sul Vadisi

Malatya-Kays€ri Devict Karayolundan (D3o0)gürün ilçe merkezine Kayseli yönünde yaklaşlk 2 km uzakllktaki
Şuğul mahallesinden ayrılan lali yoldan
yaklaş|k 3,5 km 8idildiğinde ŞUğul, Mağarabaşı ve Kuşkayası mevkilerinde yer
alan "Cürün Tohmasl" da denilen ve
Gövdeli Dağından kaynaklanan ırmağın
aknğı mesafe dik kayalarla çevrili dar vadiye ulaşllmaktadır. Mevcul beton ve 5abitleştirilmi§ yürüme bandl üzerinde Vadi
gezildikçe, kayalıkların dikliği, oluşıııı
duklan doğal şekiller, içlerinden kaynayan sular (kış aylarında sarkıtlar halindedir), ırmağın berrak, mavisuları ve içinde
ışıIdayan balıklar ve yer yer kayalıklarda
doğal olarak oluşmı.ış mağara ağlzlarlnın
yeraldlğ| göfülmekir.

ğal aşınmalar sonucu, iri kaya parçalaİlnın ırmağa ve ırmak kenarlarına düşmeıi,
bazı kayaların ise ufalanma§ı bu görsel

\,,

ı
a

zenginliği anlrmakıadlr Vadinin bitki
önüsünü; dele kenarlnda söğüt, yamaç-

larda ise yabani badem, kıışburnu ve sumak ağaçları oluş|urmakadır, Kayalann,
üzerinde nadiren küçük ardıç ağaçlarln
dagörülmehedir.
Sivas ıl Çevre Ve orman Müdürlüğünden allnan ön etüt rapoluna göroı
vadi jeolojik zamanlardan ll. Zaman (Mıİ
zozoik) Kretas€ döneminde olUşmuşıu,
ve oldukça sen ve dik kayalıklarla çevrili

l

Iı

Vadinin ana kayası sedimantendiı,
Vadinin ikj yamacI taşlık olup kirli topıık
yaPlslna sahiptir. Bunun yanında Vadi
ıabanı gevşek 8ranürlü strüktüre 5al}iP
gelen
Kayallklarda meydana
do- kumlu topraktan oluşmaktadır,

ii

CUZEL GURUN,UM
Sevdalıyım muhabbetim var sana
Dünyaya bedelsin güzel cürün'üm
Tak§am birgeİdanllk bel8üzar sana
Dünyaya bedelsin güzel 6ürün'üm

Kara eriğinle, hönkerelmanla
Meşhurdur bulgurun ileyarmanla
Dutun, kayls|, armut nice meyvanla
Dünyaya Hel5in güzel cürün'üm

cökplnar denilen çifte8ölünlc
Yediveren al klrmlzl 8ülünle
Nevruzun, çiğdemin mor§ümbülün|e
Dünya'ya bedelsin 8üzeI cürün'üm

Pekmezin paydası bitmez saymakla
Şifa olur balı yersen kaymakla
Hemen onasından geçen ırmakla
Dünyaya bedelsin güzel cürün'üm

Şuğul'un, Burçevi'n kalalarınla
Tarihin şahidi mağaralarınla
Kilimin, şalların, halılarınla
Dünyaya bedelsin 8üzel 6ürün'üm

Cörmeyenler 8örsün bir kez ömründe
Neşe, huzur bulurgelen Cürün'de

Nazlı nazlI akan Tohma suyunla
Malatya, Kayseri kara yolUnla
AlabaIığınla, dar kanyonunla
Dünyaya bedelsin 8üzel cürün'üm

Telin, Tlhmln, Mahken

hemen

böğründe
Dünyaya bedelsin 8üzel cürün'üm
slrabaşl'n gerçi köyü Telin'dir
Uzaylp da 8iden Vadi serindir
Ne kadar methetse seniyerindir
Dünyaya bedelsin güzel 6ürün'üm

tü

Bağlrsak derede saldan taşlarln

ÇakşUr'da ötüşüroynaf kuşlarln
Dünyada var mldlrsenin eşlerin

Dünyaya bedelsjn 8üzel cürün'üm

Mustafa slRABAŞl
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Nurettin SOZEN
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Cem YILMAZ

EdiP BAŞER

Çolpan ILHAN

,
Edibe

soZEN
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Y Bülent BAKiLER

ü
Atilla

iLHAN

ı
Bekif ULUBA§

Doğan, Prof.Dr. Nergiz Domanaç, Nurettan İizen, sivas Bel. eski Başkanl.
Prof,Dr Raşit Tepe, Prof,Dr.sait Aykut ve Maıl€tvekili Temel Karamollaoğıu,
Aytaç, Prof.Dr, selçuk Bölükbaş|, Şölen Çikolatalannln sahibi Asef Çoban,
Prof,Dr. Selçuk Palaoğlu, Pıof.Dı, Yusuf Müteahhit Rahmi Bostancı, Yüksek
Taıar, Prof.Dr Nusreı Erdoğan, ProlDr. Makine Mühendisi Erol cürün, sanatçl
Ahmeı Kağan Karabı]lul, Prof.Dı Aıi Cem Yllmaz, Çolpan l]han, TRT
ilim, kühür ve sanat adamıyla sayısız bı-i, Boğa, Eski Müneşal Prof.Dı l.Hakkl Prodüksiyon Müdürü Ressam Mehmet
rokratl yetişliren Cürün'de hep "gül 8ibi Uma, Emekla or8eneral Edip Başer, Kavas, Milli Bok§ör seyfi Tataı Milli
iyi, zeki Ve başarlll hatta elıili insanlar" Büyükelçi Kamuran Cürün, senatör Cüreşçi Mehmet Yalçln, Türkiye'nin en
yetişmi§tjı Doğrusu yetişmeye de devam Şebip KalamollaoğlU, Tanm ve Köyişleri iya Jokey'i Halis Karataş, Kopenha8
ediyoı Prof. Dı c.Avni 8abacan, Prof. e5ki Bakanl Prof.Dr Hüsnü YU5uf6okaıp, Emniyel Müşavili Feyzullah Arslan, El ve
Dr. Nazmi Polaı, Prof. Dr. Kaya Bil8egal, , Bülent Eceviı'in Avu katl 5ai1 Kekeç, Şair Ballk Kurumu Cenel Müdülü Bekir
Prof. Dı Ali Abbas Ak§üt, Plof.Dr, Ali Atilla llhan, Yalçın Tur8ut, Ozan Hasan Ulubaş, istanbul Milletvekili Prof.Dr
Fuat Cesur, Prof.Dı Erdoğan Moroğlu, Hüseyin Korkmaz8il, Eşlk Cülhani,, Edibe sözen, Kültür Ve Turizm Bakanllğı
PloiDr Ercan Canbay, Plof,DrEser 8aşbakanllk Teftiş Kurulu eski Başkanl eski Müsıeşan Ve 6]. Hükümetin Milli
Beldin8 Uzun, Prof.Dr. Fadime Taner, Mutlalip Ünal, içişleli Bakanllğl sılaieji savunma Bakanl l.met Yllmaz, 8ibi
Prof.Dr, H.]Ct Ömer Karpuz, Prof.Dr, Geliştilme Başkanl Adnan Yllmaz, Turkiye'nin yaklndan ıanıdlğı birçok
Hayri Domaniç, Plof,Dr lşlk Yalçın, Ankara Belediye5i eski BaşkJnvekili önemli ismin de memleketi olan 6urün
Plof.Df. l§m.til Boztaş, Pfof.Dr. Meral Seyfi saltoğlu, islanbUl Büyükşehir tüm zamanlarda böl8enin onemli cazibe
Topçu. Prcf.DL Nadi, Belediyesi e5ki BJşkanl ve Milletvekili merkezlerinden biri olmuşıur
".ulu)
Hani, ı8. yy osmanll sadraza
"olmaya
sın beş beldenin birinden. Divliği'nden,
E8in'den, Arapkir'den, Darende'den,
Cürün'den". 8u bozkırda hiçbn şey
yetişmez diyenleİjn aksine çok sayıda
m| Koca Ra8ıp Paşa demiş ya:
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llimiz su ürünleri üretimi

bakl-mından

o|dukça elverişli bir yaplya sa-hiptir. Çok sayıda
doğal 8ölün yanı sııa K|z|l|rmak'| bes|eyen çok
sayıda kaynak suyunun bulunması, diğer akarsular

Su Urünl erı
Potansiyelimiz

32

ve bu su kaynaklannın üzerine kurulan 8öJet ve
barajlarda yürütülen ballklandlrma çalışmaları,
tatlı su balıkçılığının gelişti-lilmesine olumlu etki

yapmaktadlr Yem maliyetlerinin yüksekliği Ve
yörede balık işleme tesisinin olmay|şl su ürünleri
üreüiminin geIişmesini en8ellemektedi.
İlimizin tanm ve hayvancılık konusundaki
potansiye||erini onaya koymak ve ilimize yalırlm
yapmak isteyen müteşebbislere yol 8tistermek için
yapığlmız çalışmalar neticesinde haF/anclllk alt
sekdrleri içeli5inde su ürünlen poıansiyelimiz one
çlkm|ştlr, Yap|lan saha 1alışmalan ile ilimiz su
ürünleİi potansiyelinin yllllk 25 bin tonluk üretim

ylll hedefimiz ise
8öz ard| edılemeyecek büyüklükteki bU bı] miktarl 20.000.000 adet yavru baltğa
potansiyelimizin değerlendirilmesi için ilk çükarmaktlr Müdürlüğümüzce 201 2-201 7
kurulduğunda 5üt 5lğlrclllğl için rehberlik ylllarl araslndn Uy8ulanacak projeler
kapasitesine sahip oldUğU belir|enmiş ve üretimi sağlanmlştlr. 20]

2

hizmeti veren "Yatlnmcl Danlşma ofisi" hazırlanmış ve yol haritasl belirlenmiş
kapsamına alınarak bu alanda yaınm durumdadır. su ürünleri ile ilgili bu 5 yıllık
yapmak isteyen müteşebbisle.imize ıeknik döneme ili§kin hazlrlad|ğ|mlz projeler ise;
destek sağlanmaya başlanmlştlr.

1.su ürünleri 8eliştirme, kontrol ve denetim

etkinliğini anlrma proiesi

Bu konudaki yapılan çalışmalanm|z ile su ürünleri potansiyelimiz hlzll bir
şekilde değerlendirilmiş Ve tüm iller
arasında 5. slrada yer alan bir üretim
kapa§itesine ulaşllm|ştlr 20l] yllı sonu

2.su ürünle.i üretim projeleri

a.Mersin ballğl yeıiştiriciliği projesi
b.soman ballğl yetişl

irac

aliği proje5i

c.Yayln ballğl yetiştiriciliği projesi

d.Yllan ballğl yetişıiriciliği proiesi

itibariyle 5.090 ton/ yll ürelim kapasitesine e.sazan ballğl yetiştariciliği projesi

iç sularda yapılan
6,5'i ilimizde üİetilmeye

ulaşılarak ülkemizde

ületimin

o/o

başlanmlştlr. Bu konudaki çalışmalanmız

f.AlabalIk yetiştiriciliği proiesi
8.Yavlu bal,k yetiştiriciliği projesi
3.su ürün|eri işlemetesisi projesi

Bu projelerin hayata 8eçirilmesi ile
ve 8ilişimlelimiz ile 20]2 ylll için ületim
ön8ölümüz l2.000 ton/yll olup hedefimize ilimiz bu alanda ihtiyaç duyulan temel girdi
ulaştlğlmlzda ilk iki ilden biri olmayı durumunda olan yem ve yavru balıklan il
hedeflemekıeyiz. ilimizde alaballk üretimi içinde karşllayacak ve i!leme lesisi ile
değişak ilçelerde irili ufakll işletmele.de üretilen ballklar ilimizde işlenerek pazaryapılmak|a birlike ağırlıklı olarak Suşehri lanacaktlı Nihai hedefimiz yllllk 25.000

ilçemizde yapllmaktadlr. Alaballk

ton ballk üretmek Ve ürettiğimiz ballklarl
konusunda
işletmeleri kurduğumuz çeşitlendirerek ]2 ay boyunca tüketiciye
i|çesinde
ise
i]retimi sofralık balıktan 5unmaktlr.
cürün
yavru üretimine çevirmeye başlayarak,
ilimizde ületilen baIrklar; ilin
diğer işleımelerin ihtiyaç duyduğu yavru rakımı, su kaIi(esive su sıcaklığından dolayı
balığı da kendi kaynaklarlmlz ile üretmeyi lezzetli ve lüketicinin tercih edeceği

ilk

hedefleyerek katma değerin ilimizde
kaIması sağlanacaktır. Bu kapsamda
yapllan çallşmalar ile 201] ylllsonundabu
bölgede ]4.124.000 adet yavru balık

kalitede olmakta ve ülkemizde kafes
balıkçılığı ile yapllan üretımi ]2 ay bo-

yunca bulunduran tek il olmasl nedeniyle
ayllca tercih sebebidir.
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işninı,iĞi - cüçniru_,iĞi
DESTEK PROGRAMI
BU Uygulama Esasları l5/06/2010 tarih ve 27612 \ayıh Resmi Cazete'de yaymlanarak yürürlüğe

?iren K1SCEB Destek Pro+ramlan Yönetmeliği kapiamında 20t 0/02 Sayılı K1SCFB icraKomitesi kararü ilt
kabul edilerek uygulamaya konulan "işbiliği-Cüçbiliği Destek Prolramünın" 14. Maddesine istinaden
hazürlanmıştır,

Yerelsermayeyi kulumsallaştırmak, mikroölç€kli

işletnelerin yaşam sürelerini uzatmak, rekabet vc
piyasa avantajlarından faydalanmalarına imkAn sağlamak, üretimde kalite ve ürün çeşitliliğini artlrmak g,ibi
kaygılaradayanan bu destek; KoScEB Veri Tabanında kayıtlı ve ahif durumda olan, en az 5 (bei işletmenin
bi araya gelerek proje başvuıusu yapmaları esaına dayanmakladır

Pfogramrn Amacı:
.

KoBi'lerin işbirliği-8üçbirliği

an

layışında bir araya

gelerek "ortak sorunlara ortak Çözümler"
üretilmesi,

.KoBi'lerin tedarik, pazarIama, düşük

kapa5ite

kullanımı, rekabet 8ücü zayıflığı, finansman başta
olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıklaı
birçok §oruna çözüm bUlUnmasl,
.koBi'lerin bir araya gelerek kapa§ite ve rekabet

koruyarak kurulacak olan işletici kuruIuşa onak
olmalan,
.proje ortağ| işletmelerin bir kısmının ya da
tamamlntn kendiIerini feshederek kurulacak işletici
kuruluşa ortak olmaları,
.proje ortağ| işletmelerin bir kısmının kendilerini

feshederek ortaklardan birinin bünyesinde
birleşmesi.

.Her bir ortaklık modelind€

en az 5 işletmenin bir

8ücü yüksek işletmelere dönüşmesi,

araya 8elmesi şanı aranmaktadlt
De§teklenecek Proie Konu larl:

tasarrufunun sağlanması,

ıHammadde, ara mamul, mamul, lojistik Ve diğer
hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmelera

.ölçek

ekonomisinden yararlanılarak kaynak

.koBi'ler arasında

ortaklük ve işbirliği kükürünün

amaclyla ortak tedarik,
.Müşteri istekleri ve pazann talebi doğıultusunda

geliştirilmesi.

İşbirliği - Güçbirliği Ortaklık Modelleri:
.proje ortağı işletmelerin mevcudiyetleran

i

urun ve hilmel 8eliştirmeleli, ürettikleri urun ve

hizmetleri yeni pazaılara sunmalan amacıy|a ortak

projelerdestekleniı

tasarlm,

Proje süresi:6-24 ay (+12 ayek §üre verilebilir.)

oluştUrmak, uluslar arasl pazann ihtiyaçlanna cevap

Destek oranl: 1. ve 2. Bölse için %50 3. ve 4. Böl8e

Vermeleri amaclyla oİtak pazarlama,

için %60

.ürün ve hizmel kalilelerini yükseltmek ulusal ve Destek Ü5t Limiti: 250.0oo TL (Ceri Ödemesiz)
uluslararası pazal paylaİtnl artlrmak, marka imajl 5oo.ooo TL {ceri odemeli)

.ürün ve hizmet

§tandartlarlnl 8eliştirmeleri

amaciyla onak laboratuar,

.üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini,

verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak
imalat ve hizmet sunumu konularinda sunacakları

Başvuru Süresi:
Ba§vLrru süresi ile ilgili bir kısıtlama bulunmamakıa-

dlf. 20] 2 yllı içerisinde herhangi bir z.mJnda

Lraş

vuru yapılabilir.

Bölgeler Bazında İller Listesi
l. Bölge
Bilecik
Bolu

il. !öIge
Adana
Antalya
Aydın

Düzce

Balıkesir
Burdur

Edirne

Çanakkale
(Bozcaada, cökç€ada

Bu rsa

ııl. Böıge

lv. Bölge

Adlyaman
Aiyonkarahi5ar
Ak5afay
Amasya

Ağrl

Bartln

Çorum

Ardahan
AftVin
Batman
BaybıJrı

B

in8öl

Hariç)
Eskişehir

Denizli

İstanbul

lsparta

İzmir
kırklareli
Kocaeli
Sakarya
Tekirdağ

Mersin
Muğla

Yalova

Caziantep
Hatay
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kayse1

kırıkkale

ki,§ehaa

Bitli5

Çankın
Diyarbakır
Elazığ
Erzincan
ErzUrUm

Ciresı.ın

Konr;

Kilis

cümüşhane
Hakkari
lğdır

Kütahya

Kars

Manisa

kastamonu

İ.leu|ehiİ

ııiı"tya

Nğa"

Mardin
Muş

sam§Un
SiVas

Ordu
Rize

Tokat

siin

osmaniye

UşiI

Sinop

Yoz8at
Zonguldak

Şanlıurfa
Şırnak
Trabzon
İunceli
Van
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ı.y ^ç*[m.|
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lvllF m.rı.ılU. b.ldG/
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TüıxiYE isTArlsTix xuRuMu
slsllırl (ADl{|(sı vEnlİAıAlu

D^YAI ırofus t^Yı,

fr.lİ.ıl
B.IdĞ/tüjy
Toplam
(sdı.
Toplam ğı(.İ l('dln TopI.m Ek6k
Topıam El(o* xadıİ
310.647 155,2€ l55.4o4 35.115 ,17-f92 17 323 yslü .173035 172727
zü7 13ia 1,299 2 430 1195 1.235 5-077 2ü3 2534
162 1.532 1.530 6,9z3 3,553 3.370 9.985 5.085 4.9oo
10.@l 5!a7 5.m1 5725 2ü 2.a17 ı6.416 a.395 8,021
1-113 'ın
721
623 719 2.785 1345 1440
'g2
5.52a 2.713 2.785 21.143 10.1ı59 10.664 26.671 13,2ü2 13,469
1.826 95E 86a 1.37a 6t6a 710 3.204 1.626 578
'
9.r,6 4,669 .{,907 10.839 5.493 5,3/16 20,615 10.362 10,253
2.EE7 1.536 1.y9 6.244 3.089 3.]55 9.131 4,E27 4.ü4
3 26/ı 1,626 1.638 4.304 2.210 2.og4 7.56a 3,836 3732
10.361 5,220 5.141 14.045 7.071 6.97a 24j6 12.41 12115
ıı.l09 2.023 2,0€6 8.596 1.117 4.419 12.706 6.170 6.535
11t.642 7 353 7.2a9 11.869 5.a46 6.023 26.511 13.199 13.312
lı/|ıç.

2o.r.7 10318 10.459 1a.636 9,376 9.260 39.413 19.69,{ 19.719
zus 1.452 1.393 7.230 3,738 3.492 10.075 5.190 1ı.8a5
9.03/t 4.636 4.396 34,@5 17!@ 17.205 43.639 22.038 2'1.601
1r.758 5.822 5.936 11.335 5,746 5.589 23.093 11.568 ]1525
ü.rı 212.6a2 2l2,/o5 201.759 loi.3la loo-aa5 027.056 31a200 3i2.15o
ll, aç..

b.ba.,

ulc.l

^d!.

v. mİ.5İ.. !ğl lİ16l.l b.ıı.lnüü: Ndc v. v.land.şlİ lğbii c*]iiıİü$cü ı.6lııd,n. ilgiimğrl v6,dİ
V- T.n , iu^m'nd. y ıİş,m y.rığiE y 6t* oı&J( y,pr.ni n . b.Ou. lo, İ9ü v. .,n ..irrülil(lği d k.ı. .ıİhşı.
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Toplem - Toğl

il v. ilço d9lİarali . Pro!i]c8 / Balda Y. töylcr - Tolvİ§
E*aİ
Eİt.t Kadln ToplaD
To9hm

ll
31.122007 58.

Toplam
Tobl

siıvas

638

3l_,l22oo! 58.

§Ya§

631112 316848 311281 a05769 203500 202119

sivas

633347 31i9o5 314442 417155 210845 6011 215591 10€060

31_122009

58.

31.122olo

58 §vas

31.1220,11

58.

464

ADRİSE MY^ll ı{Oau§ lqtlT

ı*ifusa kay

iıam.ı

l

Dyarb€k
Edi.ne

olunan ilo 9ö]e
.dilen ll - 2o1l
h

aE

Nüfusa

kaytll
olunan il
sivas
12.180

898

Ağrl

839

2ü78l ?ff,92

1132i8

'04159

vıagoli
Kad,n

Ferüğle

ll1194 ı.
1lmE5 a
107531

22

104133

22

100 445

22

l!ğde

zlr1

'

ordu

1,345

1.454

379

825

4/ü

1

959

sarGun

3.396

azincan

1

615

$rt

5o2l

E-zurum

1

685

sı,op

3ssl

Esk§ehi

3,167

svas

572.023

Gazianlep

2.§4

Tekİdağ

8.876

Tokal

9.N4

Giresun

925

c[rrüşhane

279

s3

lbkİali

700

441

lblay

3.076

bparta

82,1

Şanlılrfa

949

tbak

467

721

üİil

ü9

66,633

829

Yozsal

1951

zonguldak

2 006

610

148,265

643

28.4B4

74 572

263

1.651

1.225

Aydn

5 223

Ba|*esİ

8.429

Bilecik

820

Eİngöl

387

8ls

372

Bolu

1.471

K.Eareli

Krşehi

56a

Kocaeli

31,(b7
4_215

o

ıaı|

2.631

423

Baybun

KrhranEnntraş

ı ızıl

.ünlğla

Iiüş

3a9

Ş.nak

66i}

8artn

41B
166

ğdr

ı,levşehİ

ı ızs|

271

3.610

r€labük
Kjlis

1,384

124

792

6 551

szsl

15ı0

B3tfBn

4.413|

651l
19.899

552

ı zızl

Burdur

Çankrı

ür13

/

1.655

190

Çanald€le

503 111300

13.798

Afyonl€rahasar

BUrsa

222

425B1 212892 212405 al750 101314

Ço.um
Denizli

lkamet edllen i|

Antalya

312ffi

slslEıal

(TablüaRI §atıdaİ 'ikaİpt odilon
il'i, sifunlal ise'nüfuso kdyıaü
ol u/.an il'i gğ6'],rıü'€ıitodi r,'

Adana

557 317907 415s61 2ğ9248 2ü713

627056 314206

TüR(IYE lsTATlsTiK KURuMU

Tobl

Tobl

320

642224 326§4 313920 433932 n4145

siivas

(A!ra{l§) vEnl T^rAri

K.dn

Ertcı

Djzce

1.788
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Atatürk'ü

Sivas'ta Yeni Harflerle

Ders vermesi
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Atatürk'ün

Sivas'ta Yeni Harflerle

Ders vermesi
l;l1.1.t STR [1,1(}\
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Harf ve yazı devrimleıinin memleketibir Çığgibi, bir baştan bir başa saldüğü, ülkenin tüm
imkanlarıyla bir okuma-yazma seferberliğine girdiği qünler.ıe Cumhurbaşkanı ve Başajğretmen
Atatijrk \inop tan başlayan bir yurı geziıine çıkmışı. Yanında Başbakan İsmet İnön , Dr Retik

6aydam), Kılıç Ali ve Başyaver Rusuhi vardı. Sinop lan Samsun a, buradan Amasya ve Tokat a
uğraya.aklg Eylül l928 akşamü sivas a geldi, GeceyiVali konağınıta leçirdikten son'a, ertesi 8ün
(20 Eylül l928 sabahl valilikte okuma,yazma
çalüşmalannı izledi, il7ililerdcn bilgi aldı. Sivas'ta
Hükijmet alanünı çevreleyen memurlal ğretmenle7 ilğrencileı; askerler vc subaylar ile binlerce

halkı başına toplayank yeni harflerden imtihan ettiken sonra halk arasından yeni harfleri
tanümayan bir kasaba de6 verdi. on dakika içinde, bu kasaba, isminiyazmayı öğrefti- Bunu
Bören
halk da, "Var ol Büyijk Gazir diye tezahijratta bulundu ve şid(letle atkıştadı_ sonla, cazi,
Belediye Reisi Hayri Bey'in ıekiz yaşında ve Karahan adündakioğluna imli yızdırdı, Çocuğun
yanhşsız yazması ve düzgün okuma1ı GaziMu'tafa Keıı]El'i memnunefti.
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Gdzi Mustafa Kemal ATATÜRK, Sivaslülann
yeni harfleri öğrenme hususundaki

gayrellerini takili buyurduktan sonra saal
09.00 cla halk, askerler ve öğrenciler
larafınclan hararetli tezahürat ile uğurlandı.

6azi, Sivas Lisesi'ni de ziyarct etti ve
Sivas Kongresi'nin toplandığı salonu da
gezdi. okulun hatlra defterine yeniTürk
harfleıi ile şu cümleyi yazdı:
(Bel8e

l

28)

20 Ey|ül 1928

a

\

1

"İlk Kongremizin toplandığt salonu
8örmeken çok mütehas9s oldum".

1

cazi Mustafa kemal

l
Tahrirat Müdürüne yeni

l

ı

i

harflerle şu cümleyi

yazdırdı:

ı

"Memnuniyetle
görülüyor ki, muhterem
1ivaslılar lürkçe yazma
ve okumayı güzelce
öğreneceklerdir."

ı

[,Ll
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M. Şakir Ülktitaşlr ln Alatürk Ve Harf

Devrimi

Kitablndaki Fotoğrafla.la il8ili Bilgi;
. Kitap ve 8azetelerde, albümleıde Atatüİk'ü siyah

çekilmiştir"
Resmin Altlnln Tercümesi

yazı tahtası başında halka yeni Türk harflerini Arap alfcbesini kaldıran Türkiye Cumhuriyeti
öğretirken 8österen, biri tek öteki grup halindeki Başkanı Anadolu nun
meİkezi sivas ta fatin
resim, sivas ta hükümet konağl bahçe§inde alfabesini halka tanlttl.

onemli Not: Bazl dergi ve kitaplarda bu resmin altlnda ,Atatürk Knyseri r|e yeni
harlleri
öğretirken" gibi yanIlşlıklara rastlıyo.uz. Yukarıda konuy|a il8ili
21.o9.192B Tarihli
Cumhuriyet ve milliyet cazetesinin resimli haberleri, M.Şakir ÜtKÜTAŞl
ln '' At.türk ve

Devrimi adll kitablna ılave olarak bu resmin Sivas olduğunu kanıtIayan
4. Belgc olar.ık da
yabancl " Lillustration'' dergisinin kapağıdlı
sinop'ta müze asistanl iken araştlrma yapan servet Yerli,
Atatürk'ü siyah yazl tahtasl ba§ünda
halka yeni Türk harflerini öğrelirken gösteren resim hakkında
araşlırmı yaparken, 1972
ylllnda Atatürk ve Yeni Türkiye Araşhrma Merkezi Başkanl
Prof. Dr. Afet inan.a bir mcktup
8öndererek bu resmin nerede çekildiğini sormuştur.
B.26/ 28 - 1016
servetYerli
Müze Asistanl - sinop zArallldl972
say|n servetYerli.

13.xl.'l g72 8ünIü yazlnlza cevap.
-Ataüürk'ün tahta başındaki fotoğrafı siva5'ta
çekilmişüir.
Türk tarihinitetkik cemiyeti (Türk Tarih Kurumu'nun)
1

c_umhuriyeti" adlı kitapta, bu fotoğrafın altında
öğreti*en" kaydl vardlr.

l93] 'de yaylnladığl l|Tarih lV. Türkiyc
''cazi sivalıa yeni Tü;k harflerini bizzat

2-Atatürk Sinop'a geldiğinde, orada bulunan ve
Aıalürk'e refakat elmiş olan M.
Şakir
Ülkütaşlr bize 8önde.diği yaz||l bil8ide bu fotoğrafın
sın.rp'ı" ç"liı.oaÇin' o''orrn'nn
5aygılarımızla.
\laüürk ve YeniTürkiye Araştlrma Merkezi

Başkanl
imz^
Prof. Dr. Afet İnan
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Şifa Kaynağı

a dımak

Madımak ismini
hepiniz
duymuşsunuzdur.
Eskiden babannem
bahar gelince çıkar
madımak toplardı.
Bizi de beraberinde
götürürdij. o

zamanlar
topladığımız
madımağın aslında
ne kadar faydalı
olduğunu
bilememişiz.

48

İç Anadolulu olanlar bilirler, bahar demek

birbirinden leziz otların hele

ki

madımağın
sofralJrda başköşeyi tulmasl demeklir. ilk nisan
yağmurlarlnln düşmesiyle birlike erkekler grup
halinde manıaravına çıkarken, kadınlarda madımak
toplamaya başlarlardı.

ya da 8enç

kızlarımızın karşı vücudumuzu korur ve sdvunmiı
yemyeşil kıılaıdan oya işleı 8ibi tek ıek toplad|klaıı mekanizmamızı güçlendiriı
madımağın temizlenmesi pek kolay d€ğildir. takaİ
lezzeli ve içindeki vitamin ve minerallerivIe heİ
Şeker hastalığından kibrek taşına, beyin

Teyzeleıimizin

zahmete değecek biİ bitkidir.

yor8unluğUnu 8idermeden kanı temizlemeye kadar

birçok faydası bulunan madımak, aynca kann
Daha çok kırsal kesimde yaşayanların bildiği ağrılaıının
8iderilmesi, hemoroid, ishal ve
madımak otu, doğal beslenme konusundaki iltihaplaİln tedavisinde de etkilidiİ.

bilinçlenmeyle birlikte şehi, insanı taraflndan da
keşfedildi. içerdiği a§atle. sebebiyle hafif ekşi olan

wmeden öırce ıyice tenıizlenıek lınenıli.
şifa deposu madlmak olu, Türkiye.nin birçok
otlann tüketilmeden önce temizliğine çok
yeıinde kendiliğinden yetişiyoı 8u nedenle eğe. dikkat edilmeli.
Çünkü toprağa yakln yetişen
top|ama imkanlnlz yoksa semt pazar|arında ollafda, küçük ve
kıvrımlı yapıakları nedeniyle
kolaylIkla bulabileceğiniz bif besindir.
temizlik daha 2ahmetli bir uğfaştlİ. otIaİln
Vtuııh vemimıal depeı
içeriğindeki folik asit ve c vitamini suda erime
E,A, c,82, 86Vitaminleİin yanı slrafolikasit özelIiğine
sahip olduğu için pişirme suyu

ve demir, fosfoı, kalsiyum gibi minareller açısından

son derece zengin olan madlmak otu, hastallklara,

kimyasal madde ve hava kirliliğine karşı

vücudumuzun di.encini aıttırır, ısı değişimlerine

dökül.ııemelidir. Mad|mak, lspanak gibi pişirildiği
için sebze olarak kullanımı daha yaygındıı.
Çiğ
olarak da tüketilebilir. Baharda taze olarak tüketilen
madlmak, k|ş için kurutularak yada konserve
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yapllarak da saklanabil jr.

2 adet

Anadolu'da madımaklan pek çok yemek yapılıyor.
Çorbasl, ıpanak gibi yapllan yumırnall yemeği ve
kavurması meşhur olduğu gibi salatasını yapmak da

mümkündür. Özellikle ıspanak gibi yapılan
madımak yemeği, sarımsaklı yoğurt ve yufka

3

ona boy soğan

yemeİ kaşığ| zeytinyağl

l adeto.ta boydo.nates
4-5 adetsivribibef
'l
çaybardağl pi.inç

Inz

ekmekleservisedildiğindeçok daha lezzetli olur.

Hazırlanışıı

Mıdımaklan .ıyıklayın ve yıkayın. Bir
dolaşıyor olabilir, kimileri de derdine çare bulmak lenceredc kızdırdığınız sıvı yağ.ı, piyazlık
için,.. Sebep ne olurş olsun topıaktan bedene drığradığınız kuru soğanlan atın ve hJfif kavurun.
sağllk olan bu şifall ve lezzetli nimet hiç değilse bir Ardınrlan in<e ince (k)ğr.ıdlğlnlz sivri lıiber ve
defa tadılmalı.
domııesItti ekleyin. Bir.ız dıha kavurrIukt.ın sonra
m.ıdımıklırı ilave edin. (JrlJ ale)ıe pi!irin.
Zeylinyağlı madımak
Pişmesinc yakln yemeğ., pifinci de ekIeyin. Piştiklen
Malzemeleı:
sonaa üzerine ljmon sıkarak seNis yapın. Arzuya
göre yoğurtla da tüketilebilir,
Yarımkgmadımak
Kimileri madımağın lezzeti için dağ tepe
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Ali Rlza DEMiRsoY
Gürün Sanayici Ve iş Adamları Derneği Ba§kanl
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.Cürün sanayici ve lş Adamlarl Derneği
Yöneıim Kurulu Başkanı olarak, hepinizi 5ay8l ve
hürmeılerimle 5elamllyorum.
2005 yılında başladığımız yolculuğumuzda
esas amaclmlz, derneğimize üye şirketlerin yun

içinde ve yurt dlşlnda ekonomik aktivitelerini
arttlrarak yeni iş sahaslnda faaliyetlerde
bulunmalanna yardımcı olmaktıı

Derneğimizin kuruluş amacı; İş dünyamıza
yönelik potansiyelleri değerlendirerek, işletmelerin
kendilerini 8eliştirmelerine yönelik hedefleri
oluşturmayl, tüm dünyadaki ekonomik gelişmeleri
takip ederek, küresel iletişim ağını açlk tutmayı ve
cürünlü işadamlar|mlzIn dünya ileenteglasyonunu
sağlamayl, aile şi.ketlerinin kurumsallaşmaslna
yönelik yöntemleri göstermeyi, işadamlarımlzln
gerck ulusalgerek uluslararası arenada iş yaparken

ihtiyaç duyabileceği bil8i, tecrübe Ve ilişkileri paylaşmayı, üyelerinin hizmet veya bi18i ihtiyaclnl hlzll,
sıkıntısız ve dolaysız yoldan, konunun uzmanlanyla

değerlendirerek gidermeyi amaç edinmiş bulunmaktayız. Çalışmalanmızı kamu kurum ve kuruluşlarümlzla, siVil toplum ör8ütlerimizle işbirliği içerisinde ve koordineli bir şekilde şirin ve güzel ilçemiz Cürün'ün menfaatleri doğrultusunda serçekleşlirmekteyiz.
ÇaIı§malanmızın curün ekonomisine ve
istihdama katkıda bulunacağını umuyoç bu yolda
ba2imle yürüyen en başta derneğimizin kurucular|
olmak üzere gerek üye gerekse yönetim kufulu

üyelerine, Gürun l\aymaIamlmız Ömer

KALAYLl'ya, Cürün Belediye Başkanım12 Mehmet
AKTAŞ'a, siVas Ticaret BorsasI Başkanlmız
Abdulkadir HASTAoĞLU'na Ve han8i slfatta olursa
olsun emeği geçen herkese teşekkür ediyor, §ay8llar
5unuyorUm.
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"OsmanIı devletinde
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0)

ö

n

'tandartlarü,
ihtisap ve ahilik
teşkilatlan gibi kurumlar
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vasiasıyla denetlenen
oldukça ciddi
sertilikasyon
uygulamasına tabi
tutulduklan
bilinmektedir. Gerek
dini boyutuyla gerekse
nesnel kal ite yönleriyle
yü rütaj len bU denetleme
işlemi, modern
zamanlarda 8erçekten
çok çarpıcı bir kavşak
noktasına
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Ulaştırılmüştür."

t'

ilk gıda

2

standardı
Proİ. Dr.

Türkler, Anadolı] topraklan üzerinde hükümet kurduklarlnda, her
alanda bugün dahi önemli sayılacak uygarllk örnekleri Vermişlerdir stan-

Mustafa Tayar
[J

ludağ

Ü

niVersitesi

veteriner Fakültesi
Besin Hijyeni Ve
Teknolojosi

Anabilim Dall

dard konusu da bunlar arasındadır.
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osmanll devletinde ürünlerin, standartlarl ihtisap Ve ahilik leşkilatları gibi kurumlar vaslta§lyla denetlenen oldukça ciddi sertifikasyon uygulamasIna tabi tututduklarl bilinmekedir. 6erek dini boyutuyla gerekse nesnel kalite yönleriyle yürütülen bu denetleme işlemi, modern zamanlarda

8erçekten çok çarplcl bir kavşak noktaslna ulaştln lmlştlr.

sı]ltan ll. Bayezit Han taraflndan ferman olarak
hazlrlanmlştlr. Bu bel8ede kalite, boyut, ambalaj

Yaklaşlk beş yüzyıl önce osmanll slnlr-

gibi konularda standanlar tespit edilmiş, narh Ve
ceza hükümlerine de yer Verilmiştir. Bu8ünkü

ları içinde pel çok bölgenin yerel özellillerine ve

standardizasyon si§temine tenzeyen bir §istem

üretim çeşitlerine 8öre standan kuralları konulmuş ve ciddiolarak uygulanmıştır.

tesi5 edilmiş, tıJz, ekmek, sebzeler, et, yumuna,
süt, yoğurt, peynir, tekstil ürünleli, mücevherat,

mutfak eşyaları, deri ve deri mamulleri, kükünler

Metrolojinin (ölçme ve standartlarla il8ili

ve ayakkabılar gibi çeşitli maddelerin özellikleri

bilim dalı) tarihi, milanan önceki dönemlere ayrl ayrl belirtilerek standardize edilmiştir.
dayanmasına rağmen, bu sahada çalışmalann orijinaI metni istanbul Topkapı Müzesi'nin
§istemli bir şekilde ortaya konulmasl, Avlupa Revan Kütüphanesi'nde bulunmaktadlı
bilim tarihinde ancak 18. yüzylldan itibaren Kanunname-i ihlisab-l Bursa iBursa Belediyesi
başlayabilmiştir. 8u 8ecikmede, kilisenin bilime Kanunu), dünyanln ilk standart kanunu olarak
müdahalesi ve en8izisyon mahkemeleri etken bilinmektediı
sultan ll. Bayezid zamanında, l502 y|llnda
olmuştur.
yürürlüğe 8iren kanun o8ünün ilk, bu8ünün hala
eskimemiş kanıJnudur. Bu düzenlemede; haywan

Ölçme ve standanlaşma konusunda da
en btiyıik ilerleme, 15. yüzyılda osmanlı'da gö- ürünleri, türlü sebze-meyve, tuz, ekmek, tekstil,
rülmüştür. Maalesef tarihimizi yeterince bilme_ tarlm-tahll, orman ve deri ülünlerinin sat|şlarl,
diğimizden, bu konudaki çalışmaların 1B. yüz- konulacak fiyatlar ve kaliteleri. Çeşitli
yllda Avrupa'da başlad|ğlnI düşünüyoruz. os- standartlara da yer veren bu kanunnamelerde,

manlı'da ilk dönemlerde üretilen mallarln çarş|da satllan ekmeğin ağlrllğlndan, Pişirilme
standardı ile il8ili bel8eler bulunmamakla bir_ şek line; meyve-sebzen in ol8unluğunun
yüzylldan itibaren, çeşitli mamuller için
bazı standanlar ve tüketicinin korunmasına
yönelik tedbirler allnmıştlr.

tarifinden, fiyatlar|na Ve taşlnma ücretleline;
üretilen ürünlerin hammaddelerinin tarifinden,

Aynca imalat sektöründe de, standartlara
Uy8un üretim yapıldığı anlaşılmaktadlr. Bunun

bağlanmıştlı Bu kanıJnname, dünyanln en

likte,

] 5.

da en bariz örneğini, ilki Fatih devrinde çıkarılan

Ve 2. Bayelid döneminde 8enel

çerçevesi
be|irlenen "ihtisab Kanunnameleri'' oluşturut Bu

kanunnameler ile slandartlaşma kavraml yazıll
hale 8etirile.ek uy8ulama mecburiyeti 8etiİilmiş-

tir

Standardın bu8ünkü anlamında algılandığını gösteren yazılı en eski belge olarak Dünya
larihinde 8eçen "Kanunname-i ihtisab_l 8ursa''

üretjleceği şekiI ve boyutlanna kadar birçok
ürünün standardı belirlenip bir standarda

mükemmelveen geniş belediye kanunu olmakla
kalmamakta, aynı zamanda dünyada ilk tüketici

haklannı koruyan kanun, ilk gıda maddeleri
yönetmeliği, ilk standartlar kanunıJ, ilk çevre
yönetmeliği ve k|saca asrlna 8öre çok ileri bir

hukuk düzenlemesidir. 8u kanunun

oluşturulması sırasında bilirkişilerin, halkın ve
süvenilir kişilerin fikirleri allnmış, hem osmanlı
örf adetlerıni ve hem de hukuku çok iyi bilen
Mevlana Yaraluca Muhyiddin taraflndan kaleme
allnmlştlr.

L

Bu standartlar içinde ekmeğin ağır|ığl ve

üzerine konulacak susam miktan bile bulun_
maktaydl. 8una Uymayanlar da ciddi cezalar

Bursa tam metnine
h

ttp://www. tse.

o r8.

trlTu

r k

is h/Sta nd

ardl

llkStd.asp web adresinden uIaşabilirsiniz.

verilmekteydi "(Ekmek içinde kara bulunursa ve
çiğ olursa, tabanlna let uralar, eksük olursa tahta

Bu

külah uralar veyahud para cezası alalar) ifadesinde ise falaka ve teşhir cezalarl Verildiğj anlatı-

-

yüb Müslümanlara darIlk göstermeyeler.

_

ilk

standardün içeriği incelendiği nde ;

ölçüm birimleri,
llyor 'Her ekmekçinin elinde iki ayllk, en az bir _ ciyimde kalite k.iteİleri,
aylık un buluna. Ta ki, anjden bazara un 8elme- - Yiyecekte kalite kİiterleri,
İca.ette kalite kriterIeri,

- kriterlerde toleranslandı rma,

Eğer muhalefet edecek olurlarsa, ceza-

-

tiyatlandlrma kriterleri

landırıla. Eyle olıcak ekmek gayeı eyü ve arl ol_ 8ibi o 8ünün koşullarına göre birçok nokaya
mak 8erekd ir' ifadesinde isefınncı esnafının stok_ değinilmekte ve belediye bazında ticaıet
lu çalışması, piyasada 'un yok gelmedi'gibi 8e- şaİtIarlnln ortaya konduğu 8örülmektedir.
rekçelerle fırsatçılara izin verilmemesi isteniyoı

Anlaşıldığı kadarı

Ekmeklerin kaliteli ve temiz olmasl da 8erekiyor
'Ve sirke ve yoğurda §u koymayalaı su katllm|ş

standan|ara uy8unluk denetim|eri de yapllmaka

olub bulunursa, teşhir edeler veyahud

dönemde belirlenen

idi.

tahta

külah uralar, gezdireler. Deği.menciler 8özlene;
değirmende tavuk beslemeyeler ki, halkın unıına

ve buğdayına zarar etmeye. Ve adetlerinden
artuk almayalar ve iri öğütmeyeler ve kesmüklü

buğdayı değiştirmeyeler

i|e o

ve illa muhkem

ve

. KANUNNAME-l lHTlsAB-l BURsA lLE;
. Ticaret uy8ulamalarlnda her bil esnaf 8urubU
için (Tüccar, se}yar satlcl) ayrl kar limitleri
konulmuş ve kir payı genel olarak yüzde on
olarak kabul edilmiştir.

müntehi hakkından geleler"

. Mevcul sanayi ürünleri

gerek vasıf, gerek fiyat

yön|erinden standan sayılabiIecek esaslara
bu hükmüne 8öre yiyecek, içecek ve giyecekler bağlanmış ve özel bir teşkilatla bunlar sürekli
için nitelikler belirtiIiyoı uymayan esnafa denetim altında tutulmuştur.
"kanunnamei lhlisabl Bursa" fermdnlnln

falakaya yatllma Ve başlnda tahta külahla
gezd jrjlme 8ibi

cezalarveriliyordu.

.

Üretimde ham madde ve işçilik üzerinde
durulmuş, gereken yerlerde içerik ve boyutlar

"Kanunname-i lhtisab-l Bursa" Türk verjlmiştir.
standartlan Enstitüsü taraflndan bugünkü dilde
kullanıma hazır hale 8etirilmiştir Belgenin dili,
bu8ünkü nesil için oldukça eski olduğundan,

üretici, bililkişi, tüketici Ve diğer il8ililerin

metnin gerekçesi ile hüküm ifade eden kısımları

fikirIeri allnüp yazlll belge haline getirilmiştir.

önre Lalin hJrfleri ile okunur hale gelirilmiş ve
daha sonra bugünkü Türkçe ile anlaşılabilir

.

şekilde kaleme alınmıştıı Kanunname-i ihtisab-ı

.

standard esa§larl ve narhlann saptanmaslnda

Tanm ürünleri değerlendirilirken, cins, tür,
çeşitleri ile turfanda zamanlall göz önünde

bulundurularak fiyatlarl sabit tutularak sadece
üretim mevsimine 8öre değiştirilmiştir.

ile Ve ayklrl davranlşlara karşl yaptlrım

ıJy8u-

lanarak yürütülen bu hizmetler, daha sonra anan

nüfus yoğunluğunun 8ereksinimini karşllamak
üzere, 8iderek Şehir emaneti ve belediyeler

Osmanlı ihtisap kanunnimelerinde ve
taşra kadllanna yazılan emirlerde imalatta şeklinde organize edilmiştir.
kullanılan hammaddelerin kalitelerine dikkat
edilmesi 8e.ekıiği daima Vur8u lanmlştlr.
Celişen gıda tekno|ojisi Ve tüketici bi1

5. yüzyllda

osmanll haricinde standart-

linçlenmesi, 8ünümüzde ürün kalitesini iyiIeştirme 8ayret|erini de arttlrmaktadlr. Tüketicilerin

larla ilgili kanunlaşmış çalışmalara ra§tlanma_ yaşamları için temel 8ereksinim|eri olan 8ldamaktad|r. Bu da osmanlı'nın standartlaşma ko- lann, güncel teknolojlk gerekler doğrultusunda
nusunda dünyanln çok dnunde olduğunu 8östermektedir. Bu kurallar sadece ülün ve mallar

ijretilmesi, sağllkll beslenmenin sağlanması
yolunda önemli bir hizmettir. clda 8üVenliğinin
ve kalite 8üVencesinin sağlanması çabaları da

için 8eçerli olmamlş, ağlrllk ve ölçü birimlerin_
den, fırıncı ve kasapların verdiği hizmetlere; he- lüketi(i ve loplum 5ağl|ğl açlslndan büydk önem
kimlerin hastalara 8erekli tedaviyi uygulayacak taşımakadıı
kapasitede olup olmadıklaının tespitinden,
öğretmenlerin öğrencilerini iyi Ve topluma
faydalı bireyler olarak yetiştirip yetiştiremediklerine; bilim insanlannın bilimsel niteliklerine,
inşaaılann hayaıln aklşlnI değişıirmemesine;

osmanll, 8ünlük hayatln her aşama§lnda
yazılı kurallar ve standartlar belirleyerek ciddi bir

inşaatta kullanllan malzemeden mimariye kadar

insan hakkına riayet etmedeki sorumluIuk
şuurudur. Belki de osmanlı'nın uzun yıllar

birçok konuyu içerecek şekilde düzenlenmiştiı
Bugünkü tanımıyla bunlara standartlar 8etirmiş-

sistem ortaya koymuştur. O§manlı'yı bu şekilde
standartlaşmaya teşvik eden en önemli husus,

ayakta kalmasının en önemli sebeplerinden biri

buduı

tir.

osmanll'da, üretimde olduğu gibi sağlık
ve tedavide, çevre ve hayvan haklarında, hizmet

osmanll tarihi Ve sisteminden çlkarlla-

cak önemli dersler vardır. yeter ki tarihimizi oku-

seköründe (hamallar, kayıkçılar, öğretmen|er, yalım ve onların yaplığı 8üzel çalışmaIarı
8ünü_
bilim insanla.l vs.) hukuk Ve bürokraside, müz şartlarlna 8öre yeniden tanzim edip hayata
nakliyede ve yapı işlerinde yazılı kanun ve 8eçirelim.

standartlar oluşturu lmuştur.

Sonuç

Dünya'ya öınek teşkil edebilecek yapıda
kendi standanlarlmızı daha ı 5. Yüzylda oluşturabilme yeteneğimiz olduğu halde, 8ünümüzde

Beyazıt taraf|ndan 15o1 tarihli ve istan_
bul, Bı.ıısa ve Edirne şehirlerine yöneljk İhtisap

kullandığımız standartlar|n tamamına yakınını

Kanunlarl 8etirilmiştir.

dışarıdan transferetrnemlz il8inç değil mi?

Başlan8lçta kadllar, ihtisap ağalarl ve kul
oğlanlannın yer aldığı ihtisap Teşkilatı aracılığı

Prol 0r Mustafa Tayar
U ludağ 0niversitesi Veteriner Fakültesi
Besin Hijyeni Ve Teknolojosi Anabilim Dall
http://mtayar!ludag.edu.tr

mtayar@uludag.edu.tr
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sivas cumhuriyet Başsavcls| Hasan
Aydln siVas Ticaret 8orsasl'na iade-i ziyalette
bulundu.

Ceçtiğimiz aylarda Sivas cumhuriyet
Başsavclllğl 8örevine atanan Hasan Aydln, siva§ Tjcarel Borsasl'nl ziyaret ederek, TOBB
Ver8i Komisyonu, sivas Ticaret Borsasl Yöne-

ıim KıJrulu Başkanl Abdulkadir Hastaoğlu ve

Cumhuriyet
Başsavcısı
Aydın,
Borsamızı
ziyaret etti

Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Terzioğlu,
Hilmi Gül ile bir süre sohbet etti. Sivas cumhuriyel Başsavclsı Hasan Aydın, ziyarette Sivas

İcaret Borcasl ve çallşma sistemi hakkın-

da bilgi aldı.

Başsavcl Hasan Aydln " sivas'ta görev

yapmak bana onur veriyor. Cöreve başladığım gunden iıibaren şahslna 8ösıerilen

ilgive

desteğe teşekkür ediyorum" dedi.

ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hastaoğlu, sivas Ticaret Borsası ve

siVas hakkInda genel bilgiler verdi. Borsa
olarak kurumlarla sürekli diyaloB halinde ol-

duklarlnl da dile 8etiren Hastaoğlu, "Cumhuriyet Başsavcımız göreve başladığı zaman

]

ziyarette bulı.ınarak yeni 8örevinde başarllar
dilemiştik. Başsavclmlzln da iade-i ziyarette

bulunmasl ticaret borsasl yönetimi olarak
bizleri sevindirdi. Başsavcımıza kurumumu_
zun çalışmalan hakkında bilgi verdik. Cum
huriyetin temellerinin atıldlğı ilimizde başsavı ımız ıle .ıirekli diyalog halinde olaı aiız.

ı

l

Ciirevinde başarllar diliyorum" dedi.

AbduIkadir Hastaoğlu, Cumhuriyet
Başsavclsl Hasan Aydln'a ziyaretinin anlslna
üzerinde sivas Ticaret Borsası logosu bulunan
saat hediyeetta.
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M illetv e kilimiz B ilgin,
Borsamızı Ziyaret Etti

Borsamızdan
saEnıı uıidıırü'ne Ziyaret.
T()BB Vergi Komisyonu Başkanı,

AK Parti sivas Milletvekili Hilmi Bil8in,
AK Parti il Ba§kanı BUrhanettan Kuru Ve AK Parli
Merkez İlçe Bışkanı İsm.ııl Çıprız. 5ivı*
İcaret 8(İs.rsı'nl (sTB) ziyarel elti.

SiVas Ticarcl Borsasl Yönelim Kurulu Başkanl

Abdulkadir Hastaoğlu Ve Ydnetim Kurulu
Üyeleri Ahmel ler/i08lu, Hilmi Cül, Si\as İl
Sağlık Müdürü Dr Bahaftin İller'i makamında

MillctvckaIi Hilmi Bil8iır, ziyaretindc

ziyarel etliler.

sivJs ]'icarot Borsasl Yöneıim Kurulu Başkanı
AbdUlkadir Hastaoğlu ve Meclis Üyesi Hilmi
Cül tarnflnd.ın ağırlandl. Ziyarette sivas Ticaret
Borsaüiı hnkkında bilgiler veren Abdulkadir

sivas Ticaret Borsasl yönetim kurulu
Başkanl Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim
Kurulı_ı Üyeleri, Niğde il sağllk Müdürü iken

Hastaoğlu, milletvekili 8il8an'i ağırıamakan
duyduğu memnuniyeti dile selirdi. Milleıvekili
Hilmi Bilgin in.ivil lopluln lülüulLı|UnUn i\inden 8elmiş biri o|arak sorunları çok daha iyi anlayacağlna inandıklann! belirterek sivas'ln tarlmı, gelecek planlamalan vc buğday alımlan
konusundn bir süre 8ölüş ve fakir allşVerişinde
bulundu,

Sivas'a atanan Dr. Bahattin ilter'i makamlnda

ziyarel ellilet samimi bir havada geçen
8drü}me .lrJ\lnda sağlılıa y.ışanan değişim
süreci ile sivas'taki sağlık alanında yaşanan
gelişmeler ele alındı. Ziyarette alter'e İcaret
8orsa5ı'nın kurul!şu ve faaliyetleri hakkında
bilgi aktaran Sivas Ticaret Borsası Başkanı
Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, il sağllk
müdürlüğüne yeni atanan ilter'e sörevinde
başanlar dileyip, siVas'ta yapılacak hastane
ve yatınmlar hakkında bilgi aldılaı

siVa§ Ticaret Borsasl'na nezaket ziyare-

tinde bulunan Hilmi Bil8in, ziyaretten dolayl
çok muülu olduğunu kaydetti. Milletvek;li Bil
8in, "Yer ahl ve üstü maden zen8inliği açlslndan önde8elen illerarasında bulunan, halvancılığın merkezi ve tarihi mek6nlanyla adeta a(ll hava müzesini andlran sivJs, bu seklörlerin
tanlandınlmasıyla kalkınacaktıı'' dedi. Bil8in,
ziyaretinin amaclnü millewekilliği döne minde
[amu kurum ve kuruluşlan, ünivehiteler Ve s|vil toplum kuruluşlarının sorunlarını meclise
taşlyarak, çözüm önerileri 8eliştirmek amaclyla
fikir alışverişinde bulunmak olaral açıkladı.

Kendilerine yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 8etiren ilteı sivas'a
sağllk alanında başarılı çalışmalara imza atmayı planladıklarını belirterek, Ticalet 8or5asl 8ibi köklü ve Dinamik bir kuruluşun siva§'a
çok faydalı olacağını belirterek, kuruluşun
Sivas için hayırlı olmasın ı diledi-
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AB UYUM SÜRBCİNDE
TÜRK|YB HAWANCILIK
KONGRESi 20ll
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CONGRESS OF
TURKEY LIVESTOCK

ON HARMONZIATION

PRoCBSS
TO THB EUROPEAN
UNIoN 2011
(Wiih I nternational
Participation)
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20-22 Eklrn 2oo1 tarihleri arasında üç 8ün sülen

kongrenin açlllş konuşmaslnl yapan Ankara İcaret
Borsası Meclis Ba5kanl €rol cemalmaz, hayvanclllk
sektörünün ülkemizVe dünya için vazgeçilmez oldı]ğunu

vuryulayarak, kongrede sektör temsilcileri, sivil toplum
ö8iitleri, akademisyenleri, muhalefeti ve en üst seviyede
cıda Tanm ve Hayvanclllk Bakanlyla birlike tiim
il8ililerin, AB uyum sürccinde hayvanclllk sehöründe
yapılaniar ve yapılması gerekenlcri değerlendirildjğini
İryledi.

r
§

l

il

Et ve süt piyasalannh fiyaı dalgalanmalannln
önüne 8eçmck için bi. mekanizma kurduklannl
belirterek, "okul sürü projesini başlahyoruz. Çocuklara
dönük olarak süt tüketiminin arttnlma§|nl amaçllyoruz.
sosyal Yardlmlaşma ve Dayanlşma VaKı ve Valiliklerce
hazlrlanan glda yardlm paketlerinde sütün artt.nlmasl için
talimatlarl verdik"dedi.
Daha sonra tanm ve hayvanclllk sektörüne
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verilen destcklerine değincn Bakan tker, 2012

;:l
_,l

yll

hedeflerini anIattı.

Konuşmasnda hayvancılık Politikalanyla ilgili

eleşüirilere açlk olduklarlnl belinen Bakan Eker, "8u
kongreden mevcut sorıJnlar|, doğru bir bakış açıslyla
anaİiz edip, bizim hayata geçirebileceğimiz sonuçıarın
ortaya çıkmaslnı bekliyoruz. onaya çıkacak bü] önerileri

gerçekleştirme gayreti içinde olacağlm

"

şeklinde

konuştu.

.

y lı

PınGllc.
Kon8renin ilk 8ünü yapllan Panelde, Dünya da
Hayvansal Ü.etim ve Ticaretinde Genel Eğilimler ve
Tü*iye başllklı otufumun başkanllğlnl ctda Tarlm ve
Hayvancılık Baİanlığı Müsleşar Yardlmcıs| Nihat Pakdil

İ

yapt,.
Prof.D.. Ahmğ Şahinöz, '21 . Yüzyll Dünya Tarlm

Çe.çevesinde Hayvancılık Politikla.ı", Hayvancılık Cenel
Müdürlüğü, cenel Müdür Yard|mc|s| Mustafa Kayhan,
cda, Tarlm ve Hayvanc|l|k Bakanllğında AB'ne Uyum
Kapsamlnda Hayvancılığa ilişkin Yapllan Çalışmalar ve
Gelinen Durum", Prof.Dr. Jonathan Rushton ve Prof.Dr.

v F

:ff

'

censiz Yalçln "Dünyada Hayvan Hastallklarınln
Hayvansal Ürün Üretim ve Ticaretine Etkileri"
konulannda sunduklan teb|iğlerle önemli açlklamalarda
bulundular.

cünün ikinci oturumunda i§e

Fransa'dan
Ab'de
Kongreye katllan olE
c,da cüvenliği ve Hayvan sağllğl Poliıikalannda idari
Yapılanma", Belçikadan Kon8reye katl|an, DC A8ti
Temsilcisi Ave schank Lukas "AB'ye Uyum drecinde
Klrmlzl Et.sektörü ve sanayinde Yeniden Yapllanma",
Hollanda'dan Kon8reye kat|lan LEl- A8ricultural
Economics Research ln§titude Temsilcisi Dr. siemen Van
Berkıım'da " AB'ne Uyum süre,cinde süt sekörü ve
sanayinde Yeniden Yapllanma" konulannda konuşmalar
Temsilcisi, Dr. Jena cuegan, "

vp
.«*

yaptllar.

Kongİenın iıinci 8ünü

0,ı

Anka.a Ticaret Borsasl'n|n koo.dinaıörlüğünde,
clda Tanm Ve Hayvancıllk Bakanlığı ile Tülkiye odalar
ve Bor§alar Birliği'nin destek|criyledüzenlenen AB Uyum
sürecinde Türkiye HayvancIllk l(ongresi'nin ikinci
gününde yaPılan panellerde ise konrrnun ırzmanlarl
görüşlerini açlklama imkanl buIdulaı
Kon8fenin ikinci 8ünü 8erçekle§tirilen üç ayrl
oturumda, AB Uyüm sürecinde süt sektörü ve Mevcut
Sorun|aı A8 Uyum sürecinde Klrmlz| Et sektörü ve
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cr,
Mevcut sorunla., AB Tüİkiye c|da cüvenliği ve Hayvan
sağl|ğl Politikalar,, konulan elc allndl.

1

Hisarclkhoğlul "Dünyada §iyasetin gündemini İafim
belirleyecek'
Terör olaylarlna kalşl oluşturulan sivil toplum
platfo.munun çalışmalan sebebiyle kon8reye 8ecikmeli
katllan ToB8 Ba§kanl Rifat Hi§aük|,oğlu ise Tiirkiye'nin
ne olurra olsun tanmsal verimliliği Ve bülnun paralelinde
üretimini afurmasl 8erektiğini söyledi. Dünyada 8da ve
gıdaya ulaşm sorununun her 8eçen 8ün at|rlldlğlnl !,ur
gulayan Hisarcıklıoğlu, 2l'inci yüz-yllda dünya siyasetini enerji, tanm ve su kaynaklannın Pkillendireceğini
ifade etti. Dünya nüfusunun kademeleri ola.ak arnlğlnl ve

son

l0 yllda

orra 8eli.8rubuna geçen insanların sayısının

50o milyondan 2 milyara çlklğlna dikkat çeken Rifat Hi
sarclklloğlu, "Tüketim alışkanlıklan da dğişen bu insanlann ihtiyaçlannln karşllanmasl yönünde ületim yapIlma-

slşaitlr'dedi.
Bir 8irişimcinin tanm sekö.üne yatlnm yapabil
mesi için buradan para kazanacağlndan emin olmasl8e
rehiğini dile 8etiren Hisarclklloğlu, "Hiç kimse para ka-

zandtrmayan işe yatırlm yaPmaz. Burada işletme büyüklüklerideönemli hale8eliyoİ. Butün 50 baş hayvanI olan
lo bin baş hayvanl olan işletmelerle rekaH etmesi im-

kansEdlr"fui.

t_

\f

E8x bu yıl zaİannl kaPatıcaİ
iki 8ün süren kongrede eleştirilerin odak nokala-

rlndan birisi olan Et ve Bal|k Kurumu'nun ceneI Müdü.
Yardlmclfl Muhammet Kaya, fiyatlarda yeterli düşüş ol
mamas|nda sorumlu olaaak marketler ve kasaplardan oluşan pe.akendecileri 8ai6terd i.

EBK'nln l2 liraya dağlttlğl etin tüm uyarllara rağmen ka§ap ve marketlerde 24 liraya satlldlğlnl belinen Ka

ya, "Kasaplaİla ve büyük marketler|e 8örüştük. Fiyatlan
aşağı çeknıediler" dedi. Kurumun geçmiş yıllarda 30-40
milyon lira olanzarann,n 8eçen yll9 milyon liraya indiği
ni söyleyen Kaya, bu yıl sonunda zararın slfırlanacağını
kaydetti.

I
ı

xapan§ ofuruırİr
AB UyUm sü.ecinde Tü.kiye Hayvanclllk Kon8-

resi, Kon8re Bilim Koordinaıö,ti Prof_ Dr. sadi Aral'ln
başkanllğlnda yapılan "Komi§yon Raporlannln sunumu,
Müzakeresi Ve Karara Bağlanması" ile sona erdi.

L

Dünya Gıda Günü
Etkinliği Düzenlendi

Başkan Yardımcısı
Demirok'a
Hayırlı olsun
Ziy ar e ti G e rç e kl e ş tirildi.

] 6 Ekim Dünya c|da Günü ctkinlikleri
kapsamında Cıda Tanm ve Hayvancılık İl MU_

dür|üğü laraflndan Konferans salonunda
19.10.20ll ıarihinde kutlama programl düzen|endi, Program, Cıda Tanm ve Hayvanc|lık İI

siVas Belediye B.ışkan Yardımcısı o
lan orhan Demirok'a haylrll olsUn ziyaretleri
devam ediyor.

Müdüİü ihsan ASLAN, sivasTicaret Borsas| Baş_
kanl Abdulkadir HAsTAoĞLU, sivas Ziraat odası Başkanı Durmuş ŞEKER, Tar|m Kredi Kooperalifleri siVa§ Böl8e Birliği Müdürü Musıafa
KURl 5ivJs Anado|u ti(e\i, Yavul selim il|.öğ.
retim okullarlndan öğrencilerin Ve Öğretmenlerin kaİlImIarlyla 8erçekleştarildi.

sivas İcaret Borsasl yönetim KUrulu
Başlanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Meı lis Ü_
yesi Halmi Cül, 8elediye Başkan Yardlmcılığ|
görevine yeni alanan Orhan Demirok'a ha
yırlı olsun ziyaretinde bulundu.

8u yılki eıkinliklerin temasl Clda, Tarlm

ve Hayvanclllk 8ak.nl|ğl taraflndan "Küresel
cıda Fiyallar|-Krazden islikrara"olarak beli.lendi, Ddzenlenen p«ıgramda il ıanm vudurti ih§.n ASLAN yapı|ğl konuşmada ddnya BdJ 8ü.

sivas Ticaret Bor§asl Başkanl Hastaoglu Belediye BdşlJn Yardım( ılı8ı görevine
atanan orhan Demirok'Un, belediyeciliği de
iyi bildiğini belinefek, " Başkan Yardımcılığını da bu deneyiminiıi ve bilgileriniıi en iyi
şekilde değerlendirerek, Ustlendiğiniz bu
görevde de başanlı olacağınıza inanıyoruz"

nünün, dünyadaki 8lda sıoklarlnln adaletli bir
şekilde dağütımı ve açlığı engellemek olduğu belirterek 8ünün önemin; vurguladl. clda ve Yem

Şube Müdürlüğünden clda Mühendi§i Buket
ATEŞ cÜNDoĞAN taraflndan "Küresel cda
Fiyatlarü-Krizdcn istikrara" konulu bir sunum
yapldı. Dünya clda cünü ile il8ili siva§ AnadolU Iisesinde düzenlenen kompozisyon yanşmas|nda birinci olan Aydln ATASoY kompozisyo_
nunu okudu ve iI Müdürü ihsan AsLAN tarafln_
dan ödüllendiralda. Dereceye giren diğer öğrencilerede çeşitli ödüllcrvcrildi

dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Orhan
Demirok da, ziyaretten memnun olduğunu
dile getirerek, "Ziyarcti^iz için ve iyi dilek
lerinize çok ıeşellür ediyorum. Üçllendi8im
bu görevi, en iyi şekilde yerine getirmeye;
Belediyemize Ve sivas'lmlza elamden 8eldi

Prtıgramın ardından il Müdürlüğü bah-

çesinde Dünya Glda cünü etkinliği nedeniyle
illmızde 8ıda ü retimi yapan firma lar sİant açarak
bulundular.

ğince faydalı olmaya çalışacağım. Sizlerin ve

5ivas'ta yaşayan herkesin desteğiyle başarılı
olacağlmlza inanlyolum" diye konuştu.
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ziıaıt odası'nın
Yeni

Garnizon komutanı
Iker'den
Nezaket Zilareti

Hiınet Binası Geziai

siva§ Ticaret Borsasü Yonetim Kurulu Baş-

hekanü Abdulkadir Hastaoğlu ve berabelindeki

slvJs zir.aı odast'nl ziyafel el|i,
tiVas TtcJrel BohJsı B,!şkJnl Abdulk,ldtü
Hastaoğlu , Yönetim Kurulu üyeleri ihsan Aksoy,
yenl
Tant cunhdn !e Ahmel Terzioglu ile bi,lihe
hizmel binaslna taşlnan ziraatoda§l Başkanl DurmJkamlnda ziylrel edclgt yeni hi/,
mu§

Vet

Tugay Komutan! Tuğ8eneral Mustafa
iLTER, SivasTicaret Borsası Başkanı Abdulkadir HAsTAoĞLU'nu makamında ziyaret etti,
sivas Carnizon ve 5. Er Eğitim Tu8ay
Komutanı Ttjğgeneral Mustafa lLT€R, siVasTicaret Borsası Yönetim Kı]rulu Başkant AMul-

kadir HAsTAoÖLU'na nezaket ziyaretinde
bulundu. Başkan Hastaoğlu, konuğu 5 nci Er
Eğitim Tugay Komutanl Tuğgeneral Mustafa
İlter'i sıcak bi ilgi ile karşıladı. Tugay Komutanl ilter, Başkan Hastaoğlu Ve yönetim kUrulu üyeleri ile bir süre görüştü. Cörüşmede siVas ile il8ili bazl konularda fikir alış verişinde
buIunuldu.
Tuğgeneral Mustafa lltef, Başkan Hasanısına Cenel Kurmay yataoğlu'na

8ünün
ylnlarlna ait bir kitap takdim etti. Başkan Hastaoğlu dJ Tuğ8eneral iIıer'e ziyareli anlrlna ü
zerinde 5iVas İcaret Borsası logosu bulunan
saat hediye etti.

sekeri

mei b,narının hıyııtı olma!l lemennislnde bı|lıln,

dular

Başkan Ha§taoğlu, ziraat odasl Başkanl
Durmı.]ş §eker'in siva5'a yak|şll biİ bina kazandlr,
maslndan muılu olduklarlnı belirtelek, " sivas çift_
yJpt|rdlğl i\ln
\Nine yallşlI yeni bil hl,/mPı blnasl
ziüdal odl\l BaşkJnl Durmut Şeleie Ve emeğl

ıePkkol ediyol yenibinanln siva§
llftçislne hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoıum"

geçen herkese

dedi.

ziya retten duyduğu mem nu n iyeti dile 8e
tiren sivasZiraat odası Başkanl Durmuş Şeker, Es
ki binaya nazaran çok köklü değişikler yaptıklann l

belinelek, " bina içelisinde 145 kişilik konterans

salonu, Veteriner hekim odasl, Ziraat Bankasl şUbesi, toplantlsalonu Vemisafirlel için bekleme 5a
lonlan bulunmakadıı Türkiye'de bir ilk'i gerçek-

le!ılrelel yeni hlzmet blnamlzda çiftçilerimi/e en
iyi hizmeti 5ıJnmayı amaçllyoruz. fski binamtz
küçük olduğu için çiftçilerimize hizmet sunmakta
zorlJnlyorduk. Yeni hizmet binamlzda eksikliklef
gideriidi ve sorunlaİ orıadan kaldırıldı. Sivac ha!kımlzave çiftçile.imize haylrlı olsun" dedi.
ziraal oda!l BaşkJnl Durmuş Şeker ıiva
rctin §onunda sivas Ticaret Borsası Başkanl AbdUlkadir Has|aoğlu ve Yönetim KUrulu Üyeleline
yeni hizmel binasını 8ezdirerek birimler hakklnda

bilgilerverdi.
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C.Ü Veterinerlik Fakültesi Heyeti Borsamızı Ziyaret Etti
Cumhurayet Üniversitesi Veterinerlik Fakül-

alması sağ|anarak köylerde kıçtikbaş hayvancılığın

geliştirilmesi amaçlanmaktadıı Köylerde çoban
bulmakta yaşanan problemler Var Çobanllk mesle
ğiniteşVik etmek için çobanlarln sigo(a ücretlerinin
Cumhuriyet ÜniVersite5i Vetelinerlik Fakül_ devlet taraflnda n karşılanması birnebzedeolsa köytesi Dekanl Prof. Dr. Haki Kara ve beraberindeki he- den
şehre göçün ününe 8eçilmesi ve ilimizdeki koyet, sivas Ticaret Borsasl Yönetim Kurulu Başkanl yun saylslnln artmaslnl sağlayabilir" dedi.
Abdulkadiı HJ\lao8lu, Yöneıim Kı.ırulu Üyelen
Dekan Yrd. Doç Dr. Yaşar Yakar ise konuşTallk cünhan ve Hilmi cültaraf|ndan stcak bir il8i mas|nda, Tarımda yörenin şanlanna Ve ihtiyaclna
ile karşılandılar Cörüşmede Sivas ile ilgilibazı ko_ 8öre üretim yapllmas|nln daha iyi o|acağını düşünnularda fikiralış verişinde bulunuldu,
düğünü belirterek, "Meralann canlandünlmasl hayProf. Dr Haki Kara, cumhUriyet Üniversite_ vanclllğün
8elişmesine büyük destek sağlayacaktıı
si Veteriner takültesi'nin, 20l0l103 saylll Bakanlar Köylerdeki mera arazilerinin de birleştirilme5iyleorKuruIu karanyla, 01 .02.2010 tarihinde kurUldUğU- ganik hayvansal gıda üretima ilimizdeteşvik edilebi,
tesi heyeti, sivas Ticareü Borsasl Başkanl Abdulkadir

Hastaoğlu'nu makamlnda ziyaret etti.

nu belinerek," Fakühemiz bünyesinde beŞbölüm Ve

2l

anabiıim dall olUşturulmuştur 20]] 2012
Eğitim-Öğretim çalışmalarımlza 50 öğrencimizle
Tlp takültesi'nden tahsis edilen binada devam

lir" dedi.

Başkan Hastaoğlu, Veteriner Hekimliği Fakülıe5i heyellnin.,iyarellnden dUyduğu memnUniyeti ifade edelek, Vetelaner Fakültesi'nin açllma5|yla

sivas'ıaki b0yak bir eksikliğin siderildiğini belinll."Veıennerli( t.rkülle\inin illmlzdeli hay,,dn .J8
mesleki alanlarında etkin Ve yetkin Veteraner lığı konusunda bilimsel olarak büyük katkıları olahekimler yetiştirmek; insan sağllğl ile direk ilişkili caktlr sivas ta hayvancılığı ayağa kaldıracak proieolan hayvan sağlığında, gerek koruyucu tedbirleri lere hız vermeli|er diye düşünüyorum. Ülkemiz ulu8erekse teşhis-tedavisi iIe ha}ı/anclllğtn sağllkll ve sal gelirlerine en önemli kalk|larda bUlı]nan sektör
verimli yapılmasını sağlayıcı araştırmalarıyla lerden biri olan hayvancılık aynı zamanda yüzde
ürettiği yenilikleri insanlığa sunmak; hayVanclllk yüz ulusal kaynaklaın kuIlanlml ve yarattlğı istih
politikalarl için devletle, yem, ilaç, hayvan5al 8lda dam olanaklaıı ile içinde bulunduğumuz en önemli
sektörüyle ve yetiştiricilerle işbirliği içerisinde ekonomik sorun olan i§sizliğin, kırsal kesimden şebil8ilerini paylaşmakılı ilimiz; Akkaraman ırkl hillere 8öçün önlenmesinin de alac| olacak nitelikteKan8al tipinin gen kaynağı durumundadıı Kangal diı Öe yandan tarımsal Ve hayvansal ürünler dünyölesinde yetişen, bölge adaptasyonu çok iyi olan yanln her ye.inde sağllklı beslenmenin temel taşlan,
ve zayıf meralardan yararlanma kabiliyeti yüksek vazgeçilmez unsurlarldıı Veterinerlik Fakültesinin

etmekteyiz. Veteriner Fakültemizin amacı, evrensel
kabul görmüş bil8i Ve becerilerle donatllmlş,

olan bu ırkın korunması Ve geliştirilmesi amaclnl taşıyan Yerinde lslah Projesi ile Kan8al töresinde kü,
çükbaş hayvan yetişlilıcilerinin daha yüksek verim
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çekleştirdikleri ziyaretleri için kendilerine teşekkür
ediyorum" dedi.
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yapttğt çallşmalarl lakdirle karşılıyor, borsamıza ger
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8. Birlik Aşuresj, sivas Ticareı Bor§asl, Esnaf ve mensup olursak olalım, aşUrede olduğU 8ibi birıik ve besanatkarlarodalan Birliği Başkanİğİ, ziraat(İasl, Esnaf raberlik içeri§indeyaşamalIyIz. Bizi bolmeyeVeparçalave sanatkarlal Kfedi ve Kefalet Kooperatifi, scrbe§ı Mu- mayJ (.lışanh,.r la| şl Ilr\.lt vermeycı|m" dedi,
Birıik Aşuresi tertip komitesi adlna konuşan Eshasebeci ve Mali Müşavirler odasl, Eczacılar odasl,
sanatkaİlar
odalarl Birliği Başkant Beşil Köksal ise
Ve
Dayanışma
nafve
cem Vakfl5ivas Şubesi, Ddrt Eylül Kültü.
önemine değinerek, "Aşure ı]ünü
Ve
beraberliğin
Derneği de dahil olmak üzere sekiz siVil toplum kurulu- birlik
yoğun
yaşandlğı
umuı ve coşkunun doruğa çık,
sev8inin
şunun o.sanizesiyle düzenlendi
t,ğ, birlik, paylaşma ve hoş8örünün 8üzel örnekIerinin
8irliğimizdaimolsun.
saviltoplum kUruluşIarılaraflndanor8anizeedi- s€rgiIendiğa öze| günle.dendir" dedi.
len 8. BirlikAşuresi yaPüldl.
Atatürk Kongre Ve Elno8rafya Müzesi bahçesin-

Kentteki sivil topIum ölıjütleri olarak Muhallem
de8elçekleşen pro8ramda8örüşlerini dile getilen ValiAli ayında lıirlik ve beraberlik, kardeşlik ve dostluk ıçerisinKolaı, aşUrenin birlik ve b€rabeİliği 5im8eIediğin i Ve bi.li" de 8 y,ldtr Birllk Arule§ini yapmanln mutlulu8unu y.r}ağimizin, beraberliğimizjn daim oIma5| lemennisinde bu- dıklaını kaydeden Köksa|, "Bizler birlik ve beraberliğimizle vanz. Bu birIakeliğimiZ ıoplumda insanlar ardslnIundu.
ValiAli Kolat, birlik ve beraberliğin timsali aşu- da sevga bağlannın da giiçlenmcsi açl§ından çok önemrenin toplumda önemli bir yer tut!ı]ğunu ifade ederek, lidir. son ylllarda sivas'ta oluşan §evsibağlal|nln kopanlaşuredeki billik timsalinin 8elecek nesillere taşlnmasl a- masına a9la müsaade etmeyec€ğiz, siVas'taki siVil toplum ör8üıleriolarak ilimjzin 8eleceği açlslndan 8irlik Açı§lndan önemli olduğunu vur8uladl.
VaIi Kolat, şunları kaydelli:"Bizim bnliğimiz, be- şuresison dercce önemsiyoluz. Bufada birlik, beraberlik
rab€rliğimizi, huzurumuzu biiyük ölçiide sağlayan un- ve kardeşlik duyguiarı içerisinde dil, din, ırk Ve mezhep
suİlar örf0müz, adet|erimi2, geleneklerimiz ve anançlaİ|- aynml yapmadan elele, gönülgönü|'e vererek güzeıbir
mızdlr. Bu örf, adel, teıenek Ve inançlan m lzdan 8elen in_ örnek teşkil etmeye gayret 8österiyorü]z. Bu biİliğimizin,
sana 5ay8ı, düşünceye, inanca Ve topluma say8l bu biİ" beraberliğimizin ve dayanışmamızın yıllarca devam et_
Iiğimizi Ve beraberliğimizi de belaberinde selirmektedir. mesini ve herkese örnek olmasınü temenniediyorum" de8ir unsuru çok fazla öne çlka(rsanız dengesizlik oIuşur di,
Cem Vak6 Şı-ıbe Başkanı Ali Aky|ldız da
§ure de btıyledir. Aşuredeka 8ldalann birini fazla

korsanız ıadlnın değişliğini 8örürsünüz. onun için
dengeli ve kararlı olması lazım. Toplumlarda öylediı
bazı unsurlan çok fazla öne çlkanlsanız, irdelerseniz bir
hırzuısuzluk laynağı olulur. Örf, adeı ve in.ıncımız

Muharrem aylnln önemine değinerek bir daha
KerbeIalarln yaşanmamasl için talihten ders alınması

8erekiğinj söyledi. Eirlak Aşuüesini organize eden sivil
toplum öl8üllerj .dlna valandaşlara seslenen Akyıldlz,
8ercği insana sev8i say8lyl Ve onlar|n düşüncesine "Bir olursak, diri olufsak, ayi oluf§ak barlik ve
hürmeti öne çıkarmak her zaman birlik ve kardeşliğimizi ve ülkemizin huzurunu bozmaya
berab€rliğimizi sağlamlştlr. Bundan sonrada ilimizde Ve kimsenin 8ücü yetmeyeceklir Bir daha Ke6alalar

ülkemizde hıJzur ve güvenliğin, kardeşliğimizin yaşanmayacaktır" dedi,
beraberliğimizin artarak devam €tmesinı lemenni

ediyoüum. 8, Bi.lik AşUİc\inin yaplImJ5ındJ emeği 8eçen
Konuşmalarln ardlndan Birlik Aşuresine katkl
hc*ese te§ekkü l ediyorum. "
sağıayan Marka A|lşveraş Merkezi Yönetim Kurulu
Belediye Başkanvekili orhan Demirok ise Başkanı Hüseyin Kaptan'a ValiAla Kolat ıarnflndan plaket

Aşure'nin önemine dcğineİek, "Aşurcyi örnek almam|z ıakdimedildi.
rekir. Tü* malleüinin evıatıan olaraktlpkl aşuretatlısl
il Müflüsü YusufŞahin'in duasının ardından Vali
lara k vatan lopraklan içeri5inde birlik anlamında bir
Ali Kolal Ve protokol üyeleri aşure kazanından
8üzellik bulunmakladıl, Han8i din ve mezhetJe vatandaşlara aşure ikram ederek birliğin ve beraberliğin

bozulmamaslnl dilediler. Diğer yandan vatandaşlafa

program &ap§am|nda Barlik

l0 bin asure ikram edildi.

§urcsi

komitcsi taraflndan

8. Birlik Aşuresane Vali Kolat'ln yanl sıra Tu8ay

slvAs

)

Komutanl Tuğgeneral Mu§lafa llteı Cumhuriyet
BJş\a!(lsl HasJn. Aydln, CUmhurlyel Unive.5ilesi
Rekldru Pfof. Dr. llyJs Dökmeı.üş, vJli yardlmclla.l, il

Emniyet Müdürü Ahmet Kemal s€yhan, sivas T]caİeı
Bo6asl BaşkanI AMulkadk Hastaoğlu ve Yönetim
Kurulu Üyeleri Tank Cünhan, Ahmel Terzioğlıl,Hilmi
CüI, sivil toplum ör8ütü temsilcileri Ve sjyil§i paİti
başkan

la rı

ilc çok sJylda valandaş katı

ld l.
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AK Parti Merkez İQe
B aş kanlığı Ziy are t E dildi
sivas Tica.et 8orsas| (sTB) Yönetim
Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve YĞ
netim Kurulu Üyeleri ihsan Aksoy, Tarlk Cünhan, Ahmet Terzioğlu,Hilmi cül ve Cenel
sekİeter s€ma Görcdn, AK Parıi Me.kel ilçe
8aşkanllğına u iyarete bulundu.

krırulu
Pa(i M€

l

yaretetti

Iiı lrel Borsasl (sTB) yönetim
\bdulkadir Hastaoğlu, AK
Başkanl lsmaıl caoaz'l zi

HastaoğlU, Geçtiğimiz 8ünleİde yapl-

lan genel kurul §onrasında güven tazeleyen
AK Parti ilçe başkanı İsmail Çapraz,'ı ziyaret
ederek, çaIışmalarında ba5anlar diledi.
Ziyarette Ticaret Borsasınln çall5ma
'veren Hastaoğlu, " Bor.
lan ile ilgili de t
5a yönetimi ola
saIaaca belirlenen eöre\

bulundrı.

siva§ Ticaret Bolsasl (sTB) ydnetim
kurulu başkanı Abdulkadjr Haslaoğlu, kısa
§üre önce Büyilk Birlik Paai5i üBBP| si\,l5 il
Başkanlığı'na seçilen Aytekin Kulmaç'ı
makamında ziyaret ederek, ça]ı§malarında
başarllar diledi.
Büyük Biılik Partisi {BBP)Sivas ll Baş-

lülüklerimizi yerine 8etirmenin yanl slra si
vas'ln ve üyelerimizin sosyal kültürelve eko
nomik menfaatleİinin 8enişletilmesi doğİuı
tusunda çalışmalarda yapıyoruz"dedi.
]askanı lsm.ıil
n.]

sivas İcaret Bo6as| (sT8) Yönetim
Kurulu Başkanı Abdulkadiı Hastaoğlu ve
Yönetim KufuıU Üyeleri ihsan Aksoy, tank
Günhan, Ahmet Terzioğlu,HiImi Cül Ve
cenel sekreter s€ma 6örcün, Büyük Biılik
Panisi iBBP) sivas il Başkanllğlna ziyarette

kanİ A}tekin Kulmaç i§e Ha§taoğlu'na ziyare-

ve yükümlülüklerini yerine 8etirirken, üyele
rimizin en iyi bil biçimde hilmeı eımeyi a
maç|ıyoruz. Her yll olduğu 8ibi yasal yüküm

Çapraz ise Hastaoğl u

Borsa Heyetimiı
Büyük Birlik Partisl (BBP)
Sivas İl Başkanlğına
Ziyarette Bulundu.

ayI

teşekkür etti. Çapra2

ara
vermeden devam
ek,
sivas'ln hizmetlerden üst seviyede yarar an,
mas| için AK Parti teşkilatlarl olarak tüm mkanları seferberettiklerini vursuladı.

tinden dolayl teşekkür ederek; "5iVas'a hiz
met etme yolunda İl ve İlçe teşkilaılarımızl.ı
birlike almış olduğumuz bu büyük sorumluluk ve mesuliyeli yan yana, omuz omuza, kol
kola, bundan sonra da birlik ve berabeflik içerisinde yerine 8etireceğj2. 8BP teşkilatı ola
rak, Sivas'tn 8elişmesi ve kalkınması için Sivil
toplum Kuruluşlarımızla onak çözümler bulmaya yönelik çalışmalara bundan sonraki dönemde de daha etkin blr gekilde devam ede_
ceğiz" dedi.
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Borsamız Cumhuiyel Halk Partisi
Sivas İl Başkanlığını Ziyaret Etti.
5l!as Ti(aüel Boİ5a\l (sTB) \ a,netim
KUrUlU Başkanl Abdulkadil HastaoğlU Ve Yönetim Kurulu Üyeleri ihsan Aksoy, Tarık Cün

han, Ahmet Terzioğlu, Hilmi Cül Ve Cenel
Sekreter sema Cörcün, Cumhuriyet Halk Par-

tisi Sivas il Başkanllğlna ziyarette bulundu.

Vete.iııerllk Öğıeııcileine Belaz Önlük Töreni
Sivas cumhuriyeı Ünive.siıesa (cÜ} Veıerincr
takültesi, 20]] y,lınln Dünyada Vetelinel Hekimlik Ve
Tü*iye'do Mehınet Akil Er§oy ylll olması ned€niyle bir
proslamdüzenl..di.
sivns cumhu.iyel Üniversiı.,si (cÜ) Veteİiner
Fakülıgi, 20]1 ylllnln Düny.ıda Vetelinof Hekimlik ve
Türkiy€'de M0hmet Akif Ersoy ylıl olmas| nedcnay|e biİ
protlam düzenledi. Proglamda Vetelinellik öğlencilerine

beyaz dnlük giydirildi.llk vete.incr okUlunun

kuruluşlnun 250'inci ylll olan 2ol] y|ll 'Dünya V.,teliner
Hckimliği Yılı'olarak kabul edildi. Tülkiye'de j5e Mehmcı
Akif Ersoy'un ölumünun 75'inci Ve lsıiklal Marşl'nın
kabulünün 90'ln€l

yll dönüimü olmasl nedeniyle 2011

ylI

sivas İcaret Borsas| (sTB) Yönetim
Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlı], Cumhuriyet Ha]k Partisi il Başkanı Cahit Korkut'u
makamında ziyaret ederek çalışmalannda
başarılardiledi. sıy.lsi partilerin demokra);_
nin vaz8eçilmez bir unsuru olduğunu dile getiren Hastaoğlu, çiflçimizin Ve esnaflmlzln

M€hmet Akif E.$y yıll o|arak kabu| edildi. Vetcliner
hekim|iğinin 250'inci y,ll v€ Mehmet Akif tİsoy'un
vete.ineİ olma$ nedeniyle cÜ'de geçen yıl açılan
Veteriner F,tkültesi bir elkinlik dılzenledi. Programa CÜ
Rekö.ü P.oi Dr, llyas Dökmetaş,siva§ ncJret Bo6as|

sorun|arlnin çözümünde §iyasj parti|erin de
önemine değinerek. borsa olaral her liyasi
paniye aynı mesafede ()ldullarını ifade eni.

IAR|M v: H^WANCltlĞlN ÖNEMi
Mehmc( Akif Eİsoy'un talihimizde onemli bir

CHP ll Başkanı Cahit Kokı]t ise ziya.etten duyduğu memnuniyeti dile 8etirerek,
cumhuriyet Halk Partisi ilteşkilatı olaİak sivil
toplum ör8ütleri ile uyum içerisinde çalıştıklannl Ve sivas'ln yararına olacak tüm çal|şmalarda destek vereceklerini belirten korkut,

8ünümüzde barışa ve kardeşliğe ihtiyaç dıl_
yulduğunu söyleyerek, "sivas Ticaret Borsasü
Başkanlmlz Abdulkadil Hastaoğlu ve yöne_
lim kurulu uyeleİi bizi ziyareıe geldiler. Ken_
dilerine nazik ziyaretlerinden dolayl teşkila!
lanmız adına teşekkür ediyorum. " ifadelerini
kullandı_
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Başkinı Abdulkadir Ha§ıaoğlu, Belediye

Başkan

Yardımc,s, orhan Demilok, sivas Veterınel llekimler
Odası BaşkanıÖzcan Kaıatüş, V€terinel fakü ltesi Dekan
Vckili Prof. Dr. Haki Kara'nlnyinl sllaçoksayldai'ğrctim
üyesi Ve

itlenci

katlld l.

yori olduğlnu belinon Rekör Prc{. Dı Dökmetaş,
"Mehmel Akif t§oy hepimi, i\in rok deılelli. i\ı,u.,l
Maİşl'nın yazlhtl, kJbul edilişi ve 'Allah bir daha
ülkemizc lsıiklal Marşl yazdlrmasln'sozle,i çok çok
önemli. Akif olabilmek Akif'i yaşayabılmek b€ncc
bizlerinde hedcfi olm.]ll" dedi. Bir Rektör için kendi
dirneminde açllan biİ fakültenin eğatim-öğ.etime

başlamaslnin önemli bn duy8u olduğunu b€lirten

P,of.

Ölellikle sivns'|n 8clişiminde hayvancllık Ve

tanm,

DL

Dij*mela§ §oyle d€Vam etli:'sivasln ve ü|k€nin
8elişimindclanmln Ve hayvancıllğl. ycriçok çok önemli.

ıurizm ile birlikte olmazsa olmazlardan birisi. sivas'ta
velerine. fJkühesinin kuİulmuş olması, öğlencile.anin

eğitime başlaması, öğrencilerinin bugun dc beyaz önlük
8ıymesi bir başlan8lç. Aln öğretim üyesinin daha 8elmcsi
ale bi.likıo güçlü kadfosu olan bil veıerine. fakültemiz
olacak.' Pİo8ramda CÜ Veıeriner Fakühesi'nde eğilim
8ör€n 50 öğrenciye, Rekto.1lyas txikmetaş, Sivasllcaret
Borsas l Başkan l Abdu lkadjl Hasiaoğlu, BclediyeBaşkan
Dem jrok. veteliner Hckimleri odasl
Özcan Karataş t€ aiğretim üyeleri taraftndan

bgyaz ön lükleri 8iydirildi.

I
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Gürün Ziyareti
sivas Ticalet Borsasl Başkanl Abdulka_
diı HJ5t.ıo8lu ve yoneıim kurUlu uyeleüi. cüüün
Kaymak.ımı Ömer Kalayll ,Carün Belediye Baş_
kanı Mehmet Aklaş \e Cürunld Sanıvıci ve i>
adamla11 Derneği Başkanı Ali Rıza Demir5oy'0
makamlnda ziyarel etti.

Sivas

ası yö netimi
v e Akın c ılar' daki

T ic aret B ors
S uş e

hi

Uyeleini Ziyaret Etti

siva§ Ticaret Borsası Başkanl Abdulkadir Hastaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri,
Su1ehri ve

Alın( ıla, il(e5indeli üyelerini

zi_

yaretetti.

Yılsonu dolayısıyla, Ticaret Borsası'_
na üye olan esnaflan zayaret etmek amacıyln
ilçe gezilerine başladıklarını belirten Başkan
Hastaoğlu, " suşehri ve Akıncılar ilçesindeki
eçna[lan z;vareı ederek onlarla fillr allş\erişınde bulunduk. Heı ıılsonundo ıIçelenmiz_
deki

İcareı

Borsasü'na üye olan esnaflallmızl

,/tyarel ediyoru7. Bu \ esileyle yllsonu hediye_

lerimizde lendıleıine vererek onl,ııın goruş_
]erini alıyoruz. Suşehri coğrafi yapı itibariyle,
tanm ve hayvancıllk sektöründe iddiall ilçeler
araslnda bulunmaktadır

''

dedi.

Kösedağ Cazetesi'nide ziyaret eden
Başkan HastaoğlU, Kösedağ oazeıesi sahjbi
Nazüm Düz ve Cenel Yayın Müdürü AbdUlka-

dir Ozansoy'la bir süre sohbet etti. ziyarete,
sivas Ticaret Borsasl Yönetim Kurulu Üyele.i
lhsan Aksoy, Tarlk Cünhan, Hilmi Cül, Erdal
Aslan VeAhmetTerzioğlu'da eşlik etti.

Yılsonu dolayısıyla, İcaret Bolsası'na
üye olan esnaflan ziyaret etmek amacıyla ilçe
gezilerine başladıklannt belirlen Başkan Hastaoğlu, bU vesileyle Cürün Kaymakaml Ömer
Kalayll, Cürün Belediye Başkanl Mehmet Ak_
taş !e Curünld sdnJyil i le iş adamları Derne8i
Başkanı Ali Rlza Demjrsoy'U da ziyaleı ettiklerini söyledi. Esnaflan ziyareı ederek ontann
8örüş Ve düşüncelerini aldıklannı belinen Hasıoğlu, "He. yllsonunda ilçelerimize gelerek Ti
caret Borsasl'na üye olan esn.ıflarımızı ziyaret
ediyoüuz. Bu !e(ileyle yll\nnu hediyelerimi2i
de kendilerine vererek onlarln
8örüşIerini alıyO.uz"dedi.

cürün'ün genel durumu hakkında bilgi
veren Belediye Ba§kanI Aktaş,'' Vatandaşımlz
sivil Toplum KUrulu§lallna üye olup oImamak
konusunda biraz tereddüılüdür onlarJ ddhJ iyi
dnlailllr Ve bil8i veriIirse üye olurlJr diye dü!ünüyorum. Ülkemiz her geçen 8ün güzelgünlere
doğru 8idiyor Sivas'ımızda bu konuda elinden
geleni yapıyor. sivil Toplum Kı.ıruluşlarımızın
daha etkili olması gerekiyor. sivas İcaret Bor
5a5l Başkan l Abdır lkad iİ Ha5tdoğlu veyönetimi.
ne ziyaret|eri için teşekkür ediyor

çalışmalaınbaşarılardiliyorum" dedi.
cürün Kaymakaml Kalaylı, Belediye
Bdşkanl Akaş ve licareı 8or§a§l heyet;, Curün.
lü Sanayicive işadamlan Derneğinin düzenleda

diği öğle yemeğinde bir araya

a
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geldileı

a

Kangal - ahş Ziyaretlei
ne kiracImız var. Esnaflarımızdan yaklaşık 800
Hastaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Kangal Be_ bin lira alacağlmız bulunmakta. 61] 1 saylll ya5a
lediye Başkanl Mehmet Öztürk'ü makamlnda zi- kapsamlnda bir düzenleme yaptık ve faiz de uyyaret etti. Ticaret Borsasl Heyeti üyelelin yanl slra gulamadık. Fakat 2 ay sonra ödemeler tekrar duıKangal ve Ulaş Tarım Kredi Kooperatifine de ziya- du.
sivas Ticaret Borsas| Başkanı Abdulkadir

rette bulundu.

Ticaret Borsasl olarak temsilcilik konuYılsonu dolayısıyla, Kan8al ve Ulaş ilçe- sunda bir çalışmanız olursa, belediye olarak o
§indeki İ( dret Borsa5l'na üye olan esnafları ziyı 8dn ki Verdiğimiz söz neyse onu biz gerçekleşıirret ederek onlann 8örüş ve düşüncelerini aldıkla- meye hazIrız. Bu ve buna benzer kurumlaın ilçerını belinen Hasloğlu, "Her yılsonunda ilçeleri- mizde olmasında fayda vardır bana göre. SCK Şumize gelerek Ticaret Bo.sasl'na üye olan esnafla- besiyle il8ili olarak il müdürümüzle 8örüştük ve
rlmızlziyaleı ediyor0z. Bu vesileyle yılsonu hedi- belediyenin karşlsında bir yertahsis etlik. Bu sene
yelerimizi de kendilerine Vererek onlann görüşle- başladı ve yaklaşık 4 5 aydlr hizmet Vermektedir.
rini alıyoruz, Kangal ilçemiz ve Çetinkaya belde- ilçemizden sivas'a olan yoğunlLlğu azaltılğl gibi
mizdeki üyelerımizin işlemlerini daha kolay işlemleri de kolaylaştırmış oldu. Adliye Binasını
halledebilmelerj için talep ettikleri temsilcilik is bu hafta sonu bitirip Pazartesi 8ünü teslim edeceteğini biz meclis toplanhslnda sörüştük Ve karan ğiz, Taşlnma işlemi bittikten sonrada eski adliye
çıkardık. Bizim teklifimiz hala geçerli. Üyeleri- binaslnl ylkarak yerine yeşiı alan yapacağlz. Böymizden ıekrır avnı 1onde ıalep geliüse Cürün !e lece ilçenıizin meydanlnl daha 8üzel bir 8örüntüŞarklşla ilçemizde yaptlğlmız 8ibi gereken mas- ye kavuşturacağız. Ayrıca Kangal İlçemize çok arafları üstlenerek Kan8al ilçemizde de temsilcilik

açabiliriz. sayln Belediye Başkanlmlz Mehmet
Öztürk bizlere yer tahsisi konusunda yardımcı
olacağlnl 5öylemişti, kendi|erine teşekkür ediyo-

maçlı kültür merkezi, yeni terminal binasİ, hayvan pazarı ve mezbaha yapmayı planlıyoruz. Projelerimiu hazırl.rndı, i18ili bakanllklarla 8orüŞmelerimiz sürüyor.

rum" dedi.

En yakın zamanda bu projeleri faaliyete

Kanıaal'|n genel durumu hakkında bilgi
veren Belcdiye Başkanı Öztürk,"Sivas'ın ilçeleri

içerisinde suyu en pahalıya mal edip en ucuza
Veren ilçcyiz. Taşlnmazlarlmlzda yaklaşlk 42 ta-

8eçirmek için çallşıyoruz. sivas Ticaret Borsasl
Başlanı Abdulladir HJ5Iao8lU \e ydneıimine ziyaretleri için teşekkür ediyor çalışmalarında ba_
şaılar diliyorum" dedi.
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0RAN T0PI},NTISI (KAYSERI)
"Bilindiği üzere orta Anadolu Kalklnma Ajansü
(oRAN)
duğu ona Anadolu Kalklnma Ajansl
2011 yılı mali destek programlan kapsamında,
2011 Ylll 2. Kalklnma Kurulu toplantlsİ, Kay§eri proje başvuruları l B Kaslm Cuma günü §ona erKadir Ha§ Kon8re Ve spor Merkezi Konferans miş Ve akabinde ajanslmlza de§tek başVurusUnSalonun da yapıldı. ORAN Yönetim Kurul!ı Baş d.r bulun.l tophm 20l pıojenin ön inl eleme §ükanl Yozgat Vali§i Necaıi Şentürk, mali destek p reçleri başlamlştl.
rogramIanna 20] projenin başvuruda bulunduCeÇli8imiZ 8dnleıde.ona eren dn in. pSivas, Kayseri Ve Yoz8at illerinin bulun-

söyledi.

leme soncunda, 3 başllk altlnda toplanan mali
destek programları kapsamlnda 19 projc başVu
oRAN Yönetim Kurulu toplantlslna rusu, ajan5|mlz taraflndan elendi. Ön inceleme
Yoz8at Valisi Necati Şentürk, sivas Valisi Ali Ko- aşamasını geçen 182 proje başvurusunı.ın teknik
Iat, Sivas Belediye Başkanl Doğan Ürgüp, Sivas ve mali değerlendirme §üreci ise devam etmekCıda Tanm ve Hayvancılık İl Müdürü İhsan A5 tedir.
lan, sivas Ticaret Borsa§t Başkanl Abdulkadir
Hastaoğlu, Esnaf Ve sanatkarlar Odalarl Birliği
Destek almaya hak kazanan projeler,
Başkanl Beşif Köksal, siVa5 Ziraat odasl Başkanl yönetim kurulUnUn onayı ile en kısa zamanda
Dufmuş Şekcr, sivas Esnaf Krcdi Vc Kcfalet kamuoyuyla paylaşılacak. Bnşarılı proielerle
Kooperatifi Başkanl Yüksel Demjrgil, siVas Eski 20] 2 ylllnln Şubat ayl sonlanna doğru sözleşme
Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Çimen. Sıı- iınzalanacakhr" dedi.
şehri Belediye Başkanı Sedat Sel, Şarkışla Belediye Başknnı Kasım Cültekin, Şarkışla İş Adam
cörev si]releri dolan kalklnma kurulu
ları Dcrnpgi BJşUnı O\m.]n Aydın, Cürün İş A- eski Başkanı Prof Dr. İnci Varinli, Başkan Yar
damlarl Derneği Başkanl Ali Rlza Demirsoy ve dlmclsl Mustafa Çimen, Katip üyeler Hasan KaORAN Cenelsekreteri Mu§tafa Palancloğlu ka- raman Ve Mehmet Ali
Çevrim'e yapmış olduktlldl.
ve
hizmetler
için plaket veriIdi.
ları çalışmalar
ğunü.]

20] 0 yllı mali destek programlnln başarl

ile devam ettiğini söyleyen Necati Şentürk, "Bu
projelerin ihale ve satın alma faaliyetleri, izle
me, ara vc nihai raporlarünln hazırlanması ve yarallanıcllara ödemelerin Sefçekleştirilmesi 8ibi
faaliyetler, ajanslmlz ve yararlan|cılar taraflndan
tilizlikle gerçekleştif ilmektedir." dedi.
Şentürk, ajansln yapt|ğı çallşmalar hak
kında şu bil8ileri Verdi

Daha sonra

kanl Yozgat V.rlisi Necati Şentürk'ün başkanll
ğında, Kalkınma KuıuIu Başkan, Başkan Yar
dımcısı ve Katip Üyc seçimi ynplldl_ Yapılan seçim sonııcLında 2 yll görev yapmak üzere Kalkınma Kurulu Başkanlığına Kayseri Melikşah Üniversitesi Rektörü Prof, Dr Reşit Özkanca, Baş
kan vekilli ğine Sivas C.Ü. Rektör Yafdlmcl§l
ı Meftuni Yekeleıseçildi
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oRAN Yönetim Kurulu Baş

i

Şarkışla Ziyareti

Zara - Hafik
Ziyareti

savas

sivas İcaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu Ve yönetim kı.ırulu üyeleri
Tuncay Coşman, Ahmet Terzioğlu, Hilmi cül,

Mu§ıafl Karak.rya ile l ahreddin Koçak, Zara

ve Hafik ilçelerindeki üyelerini ziyaret etti. Ti_

aret Borsa5l Heyeti, üyelerin yanı slra zard
Esnaf ve Sanatk6rlar odasl'na ziyarette bulu(

narak zara Esnafve sanatkarlar oda§ı Başkanl Ha|il ÇAYCÖZ iIe bir süre sohbet ettiler.

Yı|sonu do|ayısıyla, Zara ve Hafik il_
çesindeki TicaretBorsa5ı'na üyeolan esnaflan ziyaret ederek onlar|n görüş Ve düŞüncele_
.ini aldlklann. beliİıen Başkan Hastoğlu,''Her
yllsonunda ilçelerimizdeki Ticaret Borsasl'na
üye olan esnaflarımızI ziyaret cdiyoruz. suşehri, AklncIlar, cürün, Altlnyayla, Kangal ve
Ulaş ilçesindeki üyelerimizi ziyarel ettik. Bu8dnde zara ve Hafik il(emizdeli uyelelimizi
ziyaret ederek yılsonıJ hediyelerimizi kendi_
lerineverirken onlann 8örüşlerini ve istekleri-

nialıyoruz.

Zaıa ve Hafik ilçemizdeki üyelerimi_
zin işlem|erini daha kolay yapılabilir hale ge_
tirmek için ıalep etıikleri ıemsilcilik isıeğini
en yakln 1amanda Mecli5 Toplanılsında
8örü-

şerek olumlu yönde karara bağlayacağız,''
dedi.

llcareı Bolsasl 8aşkanl Abdulkadir

Hastaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Ahmet Terzioğlu, Hilmi Cül, ErdalAslan, Mustafa Karakaya
lle Şülrü AVea ŞJrlışld llçe\indekl üyeienni 7iyaret
etti. İcaret Borsasl Heyeti, üyelelin yanI slra
Şark|şla hayvan pazannı ve yapımıdevam eden yenihayvan pazannı gezerek Şarklşla Belediye 8a§kanı Ka5ım Cültekin'den çalışmalar hakklnda bil8i aldlIar
Ha;ııan pazan hakkında Başkan Cültekan1
den bil8j aıan]'jca.et Borsasl Başkanl AMulkadir
Ha§ıJoğlu, yeni hayvan pdlarınln bir Jn dnce iaa_
liyete 8eçmesi 8erektiğini belirtefek, ''Alan olarak,

kapa5ite olarak Türkiye'nan en büyük ha),Van
Pazall

Şarkırla ilçemizde olacak. Şarkışla'nın can damaı
olan hayvan pazan fıaliyete geçirildiği zaman
Şarkışla ve Sivas ekonomisine ciddi manada katkısl

olacağını düşüni]yoılm. Yeni hayvan pazarlnda
canlı hayvan tartlml için kurulacak olan Canlı
Ha}.Van Baskülünü siVas Tjcaret Borsasl olarak satln

allp Belediyemi,,e hediye edece8iz. Yapacağımlz

pazarlmıza giriş yapan hem araçlar hemde hayvan_
lal ilaçıanarak taşıylcl hastalİklan pazara setiİmele-

fani ve diğer ha),vanlara da
8eçme§ini en8elIeyece-

ğil. ciriş vapan hayvanlalın kUlak küpeleri lURK_

VET sisteminde kontrol edi|mek suretiyle hayvanla_
rln kimliklerive gerçek bilgilerine ulaşılarak txiylece
ha}./an hlrsızllğlnln önüne geçmiş olacağız. Pazan_
mız içerisinde, banka şube§i. zablta noktasl, iandarma nohası, kapalı sosyal alanlar ile ilçemize misafiı

olarak gelen esnaflmlzın huzul ve 8üVenla bir or
ıamda alış veriş yapmalarIna olanak 5ağlayacak bü,
tün imkanlan sağIayacağlz. İcaret Borsasl istediği
takdirde yeni halvan pazarının işletmesini belediye
olarak kendilerine verebjliriz. sivas icaret Bor§ası
8a§kan|mlz Ve Yönetim XurUlu Üyelerimizin ilçemazle yakIndan il8ileniyoİ olmaİan bizleri son dere_
cemutİu etmiştiı Ziyareıjnizden dolay l teşekkür e_

diyorum"dedi.
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YıMızeli Ziyareti
siVas Ticaret Borsası Başkanı Abdul

kadir Hastaoğlu Ve yijnetim kurulu üyeleri,
Ylldlzeli Belediye Başk,rnl selim Baş Ve ilçedeki borsaya kayıtlı olan üyelerini ziyaret etti.
YıIsonu dolayısıyla, iicaret Borsas|'na üye olan esnaflan ziyaret etmek amacıyla

ilçe gezilerine başladıklarlnl belirten Başkan

Hastaoğlu, bU Vesileyle Ylldızeli Belediye
Başkanı Selim Baş ve Yıldızelindeki esnafları
ziyaret ettiklerini söyledi, Esnafları ziyaret
ederek onların görüş Ve düşüncelerini aldıklarlnl belınen Hastoğlu, "Her yllsonUnda ilçelerimizdeki Ticaret Borsasl'na kayıtll olan e5naflanmlzl ziyaret ediyorü]z. Bu vesileyle yıl
sonU hediyelerimizi de kendilerine vererek
onlann 8örüşlerini, istek ve önerilerini alıyo_
ruz" dedi.

Yıldızeli Belediye Başkanı Selim Baş
ise, Ticaret BorsasI heyetinin ziyaretlerinden
dolayı çok memnun olduğunu dile getirerek ,
Yıldızeli'nin genel durumu, belediyenin araç
filosuna yeni kazandırılan araçlar, mezbahaneye yapılan elektronik raylı sistem ve soğuk
hava deposu hakkında Ticaret 8or9ası 8aşkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve beraberindekilere biI8iler verdi. "sivas

İcaret

Borsast Başka-

nı Abdulkadir Hastaoğ|u \,e yönelim ine ,/iya_
retleri için teşekkür ediyor çalışmalan nda başanlar diliyorum" dedi.

Ş e hir

M e rke zi Ziy aretle i

siVas Tjcaret Bo6a5l 8aşkanı Abdulkadıı
Ha9taoğlu Ve yonetim kuruIu uyeleriYeni buğday
pJ./Jrl, loptan. lJl i.bue hdıi Ve şehlr mPrk./in_

dell !erllli mPtlek 8luIJ|Jnoddn olu!an u}elerllıl

ziyaret etti. Ticaret BorsJsl Heyeti, üyelerin yanı
§lra Tarüm Kredi Kooperalifl€ri sivas Böl8e Birliği
Müdürü Mustafa KUn'u makamlnda ziyaret ede
,el laü,m \e haü\ Jnc ılık lonulaıı haklında biı ,u.
re sohbetettileL

Y|lsonu dolayüsıyla, şehir meıkezindeki

Ticaret Borsasl'na üye olan esnaflan ziyaret ederek onla.ün 8örüş ve düşüncelerini aldlklannl be_

larlen Başkan Hastoğlu, "Her yllsonunda şehir
merkezindeki Ve ilçelerimizdeki Ticaret Borsasl'_

na üye olan esnaf'allm12l ziyaret ediyoruz. Yaşamln her boyıJlunda Toplam la|lle yjkld|lml içinde, yasalar ile üsllendiğimiz 8örevlerin yanlnda;
ekonomikve sosyaI değişimin yarattlğltoplum5al
beklenıi ve ihıiyaçlara ıry8un olarak hizmellelimi

zi sürekli

iyileşüilmek, 8eliştirmek ve çeşitlen_
dirmek, tjcaret yaşamlnın unsurlarlnl olu§turan
tOm kesimIerin ç,kallannl 8özeten Ve dengeleyen,

8üVenli Ve banşçl bir uzlaşl ortamtnln olu§umuna
katkıda bulunmak, iş yaşamlndaki yenjlikçi yaklaşlmlalı benimseyen yönetim anlaylşl ve Topİam

Kalileye inan.ı güçld çJl,şanlJnml/lj, üyelerimi,,e ve |üm paydaş|anmlzd; 5üİatli, eı§|(ctz,

8üler yüzlü, elkin hizmet sunmanln 8ayİetleri
içerisjndeyiz, Bu hazmet anlay|şlmız lşlğlnda
Üyelerimizle aramızdakı Var olan köplülerin daha
sağlam temeller üzerİne oturtulmasldaha etkin Ve

sürekli kıllnmasl için bu ziyaretleri 8eleneksel
haIe getirerek her yılsonunda yapmaktaylz.
suşehri, AklncIlal, Gülün, Alttnyayla, Kantal,
Ulaş, Şafklşla, Gemerek, Yeniçubuk Ve Yüldlzeli
ilçesindeki üye'erimizi ziyalet etıik. Bu8ünde
çeşiıli meslek 8luplallndan olUşan şehir
merkezandeki üyelelimazi ziyalet €delek yılsonu
hediyelerimizi kendiıelıne veli*en onlann
8örüşlerini ve i§teklerini aıdlk" diye konuştu.
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Elbeyliler Derneği
Ziyaret EdiWi

Katma Değer Vergisi
Kanu nu TO B B' da taıtışıaı
sorunlafve ç6,
Ve 8orsa|ar

BiF
Ku-

sivas Ticaret Bor§ası Başkanı Ve Yönelim Kurulu Uyelerı, slva5 ilbeyli Çe,,rcsinl
Celiştirmeve Yardlmlaşma Derneği'ni ziyaret
ettiler-

ceçtiğimiz günlerde kongreleri yapılarak yönetime 8elirilen derneğin yeni yöne.
tim kuruIunu dernek binaslnda ziyaret eden
siva§Ticaret Bo6asl Başkanl Abdulkadir Ha§-

taoğlu'na Yönetim Kurulıı Üye|eri Hilmi Gül,
Mustafa Karakaya ve Cenel Sekreter Vekili
Ahmet Kaçmaz da eş|ik ettiler. Elbeyliler Der,
ncğinin yeni yönetim kuruIunıJ ziyalet eden
Hastaoğlu, Dernek yöneticilerine yeni 8örevlerinde başarılar dileyerek şunlan söyledi:
"Borsa oiarak geçmişten bu8üne kadar iyi ilişLtler içerisünde olduğumul ve lemsil etliğl voresini ve çevre§ini kalkındırmak için önemli
hizmetler yapan, Elbeyliler Derneğimiz ]].
Cenel Kurulunu yaparak yeniyönetimini seçmi§tir. sayln Başkanımlz Mesut Bey'in nezgöreve seçilen tüm yönetim kuruyapacolsun
dedi.

Kanunu'nun yapılan en iyi kanun çalışması

çalışma gerçek leştirdikIerin i belirtirke n, "Ver,
8i kanunları, iktisadi hayJı la

Baş-

ona uyuyorsJ uygulama şansl
ıruştu.

sundu.
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20I I Moli Destek Prograıııları

T anıtım T op lantıs
ona Anadolu Kalklnma Aiansl 20] l YIlı Mnli
Destek Prc8ramlaı Tanll|m Toplantlsı 2 Mart 2012
cuma 8ünü saat l8.00'da Kay§eri Hilton Balo
salonu'nda 8erçekleşıirildi.
Toplantlya; Başbakan Yardlmcl5| say|n 8ckir
8ozdağ, tncrii ve Tabii Kaynaklar Bakanl sayln Taner

Yıld|z, Milli Savunma gakanı Sayın İsmet Yılmaz,
Kalkınına Bakan Yardlmclsl sayln Mehmet Ceylan,
Aj.rns Yönetim Kurulu Başkanı Yozsat Valisi Necati
Şenlürk ve Yönetim Krırulu Üyeleri; Kayscri Valisi
Mevlüt Bilici, sivas ValisiAla Kolat, Kayseri Büyükşehir
l]elediye BaşkanI Mehmet Özhaseki, sivJs Belediye
Başkinl Doğan Ür8üP, Yoz8.18elediye Başkanl Yusui
Başer, Kay§€ri il Cenel Meclisi BaşkJnl sadettin Aydln,
siv.ıs il cenel Me( ll§i Başl.rnl sfdal o,,Jı.r, Yol8dı il
Cenel Meclis Başkanı Ayhnn Can, siva§İcareı Borsas|
Biışkitnl AbdUlkadil Hast.ıoğlu, siVas Ticaret ve sannyi
C)dası Başkını H. osmın Yıldırım, Yozgat Ticaret Ve
siınnyi odasl 8aşk.rnl Motin Özlş|k, sE5o8 Başkanl
Bcşir Köksal, sivas MilleıVekili Hilmi Bil8in,NUr suna
Memecan, 8ölge Milletvekilleri, oRAN Cenel
sekreteri Dr. H_ Mu§tala Palancloğlu, üsı düzey
Proıokol ve işadamlaİ katlldl.
orli Anidolu K.ılkınma Ajansı 2010 ylllnda
"İklisadi Kalkınm.ı" Mali Desıek Pro8ramı kapsamında
50 proje sahibi KoBi ve "Küçük Ölçekli A|tyapl" MaIi
Dcstek Progr.ımı kapsamlnda isc l0 proie sahibi Kamu
kurumu olmak üzere loplam 60 projcye ] 8,5 milyon
Tt mali destek sağlanmlş olduğunun Vur8ulanmaslnln
.rrdlndJn, "2010 Ylll M,rli Destek Pro8ramlnn
Knp§JmInd.r Desıeklenen Prcieler" tanItIm iilma yaylnl

ı Y apıldı.
Toplantıya konuk olarak katılan Kalkınma

Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, bölgesel
kalkınmadaki yapısal dönüşümün temelini, kalklnma
ajanslann n oluştu rduğUnU belirtti.
l

Bu8üne kadar 26 kalklnma aianslnln faaliyete

8eçıiğini vuEulayan ceylan, bu ajanslarda bineyakln
yabancı dil bilen personel istihdam edildiğini
vurguladı.
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ona Anadolu

Kalk|nma Aiansl Yönetim

Kurulu Başkanl, Yozgal Valisi Necati Şentürk Yoz8at'ln

2011 ylll Mali De§lek Pro8nmlarl kapsamlnda 14
projesinin başJrılı olduğunu ve bu projelerin
uy8ulama sürecinin başanll 8eçmesini lemenni
ettiğini sözlerineekIedi.

R

A

o

RA

I

yaPIld|.

Aynca,2011 y|ltnd,r "Yeni Ürün, Yenilikçilik
Ve AR-CE" Mali Deslek Prcsr.lml kapsam|nd. 29
KoBi proiesi, "Jeoterm.ıl ve Madencilik" Mali Destek
P«ıgrıml kapsamında 16 KoBi Proiesi, "Turizm
Alıyapıslnl Celiştirme" Mali Destek Pro8raml
k.psam|nda l4 KamU proiesi, olmak üzere bplam 59
projenin Lrnlııml hülrlanan sun!|mla birlikte yapIldı.
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MALi DEsIEl(

Milli

savunm.1 B.ıkan| lsmet Yllmaz, ülkede

yapacak çok işlerinin olduğunu dile getirerek bugüne
k.rdar Cumhuriyel diineminin en büyük yatlrlm
h.ıınlelerini gerçekleştildiklerinin söyledi. Hükümet
olar.rk yJlınma devam ederken, öze| sekttjrün de
y.ltlnm yapmaslnl teşVik ettiklerini Vursulayan Yllmaz,
"Kalklnmn ajansIarlmlz yatlnmcllara yardlmcl olmak
iizcre kurUlmUştur. Yat|rlm yapanln, hizmet üretenin
herzaman yanlnda olacağlz" şcklinde konuşru.

TOplantlda konLışma yapan Başbakan

ıt

l

ı,

Yardlmclsl Bekir Bozdağ; Türkiye'de ki 26 kalklnma
ajansının bölseler içindeki kalkınmlşlık farklnl aza

ı

indirerek, kaynaklarln azami paylaş|mlnl

Ve

tecrübelerin paylaşımını sağladığını vurguladı. "Biz
bakanlar olarak, hükümel olarak kalkInma
aianslarının yanlnda olacağlZ. Bugünc kadar
verdiğimiz desteği, bundan sonra da artırarak devam
edeceğiz." Sözleriyle kalkınma ajanslarına olan
8üVenidilegetirdi.

itsı

oRAN'ln Bölgede

|eotermal ve Madencilik
Mali Destek Programl kapsamlnda ] 6 projeye yaklaş|k
5 milyon lira destek Verdiğini ifade eden EneriiVeTabii
Kaynaklal Bakanl Taner Ylldız, yenilenebilir enerji
kaynaklannln önemini Vurgulayarak, sanayicilere
yeni ıeşViklerle il8ili bil8i verdi. Yerli üretimi ıeşVik
açls|ndan enerji sekıörünün çok iyi takip edilmesi
8erektiğini belirten Ylldlz, "Enerii Verimliliğiyle alakall
Projelerin hem kalklnma ajanslan taraflndan hem de
bakanlığımız tarafından çok ciddi şekilde teşvik
edildiğini bilmelisiniz. Herhan8i bir yatlnm 7 8 yllda,
] 0 yllda kendini döndüren bir yaİrlm, sanayicilerimiz
taraflndan elverişli bulunabiliyoı
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Orta AnadolLı Kalkınma Ajan5ı Cenel
Dı H. MUstafa Palancloğlu taraİndan

sekreteri

yaptlan sunumda; 2010 Ve 20] 1 ylllnda desteklenen
]]9 proje tamamlandlğlnda böl8ede ]5 Milyon TL'si
Ajans desteği olmak üzere 70 milyon TL'nin üzerinde
bir yatınmın gerçekleşmiş oIacağ| ve bu projelerin
rıygulanma.ıyla bdlgede 1.1uOden fazla lişiye yeni
istihdam, 13 yeni yahrlm ve 700'den fazla makine Ve
ekipmanln bölse üretimine kazandlnlmasl Ve katma
değera yüksek birçok yeni üfünün bölsede üreıilmeye

20]0 ve 20ı] Mali Destek Almaya Hak
Kazanan Proje BaşVurır sahipleri, Ajans Personeli,
Yönetim KUrLılu Üyeleri ve Bakanlarln foıoğİa'

b

I

.ıl

E

başlanacağı belinildi.

Enerji Verimliliğindeki en kötü proje 2 y|lda
kendini amorti edebiliyor, Bir para yaİracak§ın|z 100
lira, bunu 2 yll sonra 8eri alacakslnlz. Öyle kalemler
Var ki, bakanllk olarak 25 tane temel başlıkla alakalı
sunumlaryapacağlz."diyerek sözlerini lamamladl.
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çekiminin ardlndan, program sona erdi.
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AK PARTI MERKEZ

tçr

ışx.

Jandarma
AIay Kom. Ziyareti

isuıiı

çApRAz,
T|CARET BoRsAs,'NI
Z|YARET ETT|

AK Parti sivas Merkez llçe Başkanı
İsmail Çapraz ve parli yöneticileri, Sivas
Ticaret Borsası Başkan ı Abdulkadir
Hastaoğlu'nu makamlnda ziyaret etti.
AK Parti Merkez İlçe Başkanı İsmail
Çapraz, Pani Eşkilaİ olarak genel kurulun

ardından yeni bir ekiple çallşmalara tekİar
başladıklarını belirterek, sivil toplum
kuruluşlannl ziyaret ettiklerini söyledi.
TeşkiIaı olarak ilçe kongrelerini
tamamladlklarlnl dile8etiren Çapraz, siva§'ta
ekip olarak güzel bir birliktelik sağladıklannı

ifade ederek,

il

ıeşkilatının kongresinin
ardından seçimler iç in çalışmalara

başlayacaklarını belirfti. AK Partj olarak siVil

toplum ör8ütleriyle kaynaşmay| Ve 8örOş
allşverişinde bulunmayı önemsediklerini
belirterek, sivas'ta çallşmalara aıa vermeden
devam edeceklerini ifade etti.

Sivas İl Jandarma Komutan| Kurmay
Albay Ali Taş, sivas Ticalet Bolsas| Yönetim

Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu'nu
makamında ziyaret etti.

Alay Komutanl AliTaş, Ticaret Borsast

Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu Ve Yönetim
Kurulu Uyclcrinin daha önce kendilerini
ziyaret eftiğini bu ncdenle iade ziyaretinde
bulunduğunu bildird i. sivas'ıa 8drev
yapmanın büyük bir mutluluk olduğunu ifade

eden Ku.may Albay

Ali

Taş ziyaretten

memnun kaldığını ifadeetti.

Ziyaretten duyduğu mut|uluğu di|e
Aeliren siva\ [i(,,rret Borsa5l Başkanl
Abdulkadir Hastaoğlu ise Ticaret Boısa§ü'nın
çalışmaları hakkında bilgiler vererek,
"Ticalet Borsasl olarak her zaman kamu

kıırumlanmızla Ve güvenlik 8üçlerimizle
siVas'lmlzln menfaatleri doğruItusunda
uyumlu bir şekilde çalışmaktaylz. Değerli
komutanımızı ağırlamaktan büyük

Ak Parti Merkez ilçe 8aşkanı ismail
Çapraz ve yöne(im kurulunu makamında
kabul eden Hastaoğlu, ıiyJrenen duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, bütün panilere
eşit mesafede olduklarını kaydetti. Yapılan
genel kurulun ardlndan sivil toplum

bundan sonra da karşılıklı olarak devam

kuruluşları ziyaretlerini sürdüren Çapraz Ve
yönetim kurulu na teşekkür eden Hastaoğ lu,

Taş'a teşekküretti.

memnuniyet duyduk" dedi.
B.ışkan Hasıaoğlu, bu tür ziyaretlerin

edeceğini söyledi. Karşılıklı fikir aI|şverişinde

bulunulan ziyaretten dolayı AbduIkadir
Hastaoğlı.ı, Alay KomutanI Kurmay Albay Ali

başanlardiledi.
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Başkan Hastaoğlu,
Borsa Personeliyle
Yemefue Bir Araya GeML
sivas licalet Borsasl yönetim kurulu

Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Borsa çallşanlarına öğle yemeği verdi.
8aşkan Hastaoğlu, Ocaklıaşl Restorantta Borsa p€.soneli ile öğle yemeğinde biİ

ıraya gelerel birlik ve bcrıbcrlıl mesajı
verdi. Personel ile birlikıe yomek yiyen
Ticaret Borsasl Başkanı HastaoğlU, borsa
çalışanları ile beraber olmanın getirdiği
mutluluğu ifade eti. K,sa bir açıklamada
bulunan Hastaoğlu,"siVas Ticaret Borsamlz
ıarafından üyelef imize yapılan hizmene
Borsa çalışanlarımızın emeği çok büyük.
Hi2metle.imizi icraata dönüşlüren, bUnları
üyeIerimize sunanlar da borsa çalışanlandır

Personelimizin emeği Ve alln teİiyle
prolelerimizi h.ıyata 8cçiriyo.ıJl, Böyle5ine
özel ve anlamlı bir yemekte peısone|imizle
buluşmak beni son derece memnun etmiştit
Şahsım adlna tüm personelime teşekkür eder
saygılar sunanm." dedi.
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Vergi Komisyonu ve
Bkonomi politikası
Komisyonu müşterek
toplantısı yapıldı.
Türkiye odalar ve Borsalar Birliği
(ToBB) cenel KurUl, Ekonomi Politik.l5l
homisyonu ve Ver8i [omi\yonu üyeler!.
TOBB 67. Cenel Kuru|u hazırlık çalışmalan
kapsamlnda Türkiye odalar Ve Borsalar Birliği
merkezinde dijzenlenen müşterek toplantlda
biraraya geldi.

2012 y|llnln ilk Vergi Komisyonu
Toplanıl5l l7-1q o(al ı.ırihlerinde Ve18i
mevzuatİnl incelemek, vergi yasalannda
yapılması gereken düzen lemeleı iIe
hazırlanan taslaklar konusunda çalışmalar
1;pmul ve Birlik Ba>kanının ha\ale ede(egi
konulan incelemek, rapor hazırlamak ve
Cenel Kuİula sUnmak üzere ToBB 67. Cenel
Kuru lu hazırlık çalışmaları kapsamında
Türkiye odalar ve Borsalar Biİliğinde
8erçekIeştif ildi, Toplantıya, Vergi Komisyonu
Başkanı ve sivas Ticaleı Borsası Yönetim
Kurulu Başkanl Abdülk.rdir Hastaoğlü], eski
Merkez Bankasl Başkanl ve TEPAV istikrar
Ensıitü§ü Direktörü Süreyya serdengeçıi,
rlonomi PolilikJ)l t\oml(yonU Ba|kanl Hü,nu
serteser, ve komisyon üyeleri katıldı.

lLPAV

i5üikrar tnstitü!ü Direktörü
süreyya serdengeçti, bplantlda Dünya ve
Türkiye ekonomisi ile ilgili bir sunum yaparak,
ckonomiyi değerlendirdi.
Daha sonra \omisyunlJr, lendi 8öret
re aIanlaıına giren husurlaıda göüüt alı>!eri
şinde bulunarak, değerlendirme yaptılaı
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yapıldı
TOBB Vergi Danışına Kurulu'nun Ocak ayı toplantısı
ver8i konusunda Lızman, aka- demisyen, üst

kurfarklarının KDV'ye tabi olup olmaması, devreden
KDV serbest meslek kazancı elde edenlerde KDV

düzey yönetici ve özei sektör temsilcilerinden
Ve taksitlendirme
oluşan ToBB Ver8i Danllma Kurı]lu, 3 ocak uygulaması, KDV'de ıecil
sektöründe yaşanan KDV
2o12'deki yllln ilk toplantlslnda, Ver8i Konseyi yapılmaması ve denizcilik
(KDV ) sorunlalı üze- rinde dı-ırularak, çözüm önerileri
taraflndan yürütülen Katma Değer Ver8isi

KDV Kanunu'na ilişkin
Kanunu deği§iklik çallşmalanna ilişkin 8örüş, öneri oluşturı.ıldu. Toplanttda,
değerlendi
ve değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya, TOBB ToBB görüşünün oluşturulmasında
ve Türkiye ToBB
Yönetim Kı]rulu Başkan Yardlmcısl Halim Mete, ritmek üzere tüm oda/Borsalar
öneri Ve değerlendirmeKurul Başkanl Fatih Dural ve Kurı-ıl üyelerinden sektör Meclislerinin 8örüş,
yararlı olacağı vurAbdullah Aslan, Mahmut Kutlucan, saklp Şeker, Dr, lerinin yazılı olarak alınmasının
A. 8umin Doğrusöz, Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu, gulandı.
ToBB Vergi Danlşma KurUlU, Vergi konusunMurat semercigiI Ve Abdülkadir Hastaoğlu katlIdl,
Meclislerinden
Toplantlda, KDV KanunU'nun uy8ulamasIn- rta oda/Borsnlar ve Türkiye sektör
değerlendirerek ver8i
da ortaya çlkan sorunlar ele allnarak, çözüm öne- Birliğe gönderilen yazIlarl
yasalannda yapılması
rileri değerlendiıildi. Yeni kanun düzenlemelerinin mevzuatını inceIiyor, vergi
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yasalaştlğı döncmdeki
sistematiğine ve AB ülkelerindeki katma değer
ver8isi uy8uIamalar|na paralel olması 3erektiği
üzerinde durUld(ü. Bunun için de özellikle sonıaki

Kanunu'nun

n

yıllarda yapılan eklemeler ve değiştirmelerin gözden
Ve AB uygulamala
8eçirilerek kanun sistematiğine
rına ü]ygun olmayan, uygulam,ıda ciddi sorunlar

gereken düzenlemeler konusunda 8örüş ve
önerilerde bulunuyor, kanun tasaltsl taslaklan
hazırlıyo1 hazırlanmlş tasarllal hakklnda 8örüş

oluşturuyor, Maliye Bakanltğı bünyesinde faaliyette
bulunan Vergi Konseyi'nde ifade edile,ek TOBB
ediyor.

8örüşlerini müzakere
Fatih Dural başkantığlnda Birlik Merkezi'nde

her ay düzenli olarak toplanan Ver8i Danlşmn
Kurulu, ihtiyaç halinde daha sık toplantı düzenUy8un o|acağl belirtildi.
Kurul toplantllarlna yetkili olarak ToBB
Ayllca ihracatta KDV iadesi, KDV'de stopai leyebiliyor
Kurulu Başkan Yardımcısl Halim Mete ilc
ve müteselsil sorumluluk uygulaması, kat karşılığı Yönetim
Kurulu Üye§iMustafa Boydak i§tirak
inşaat işlerinde KDV uyguIamaIarl, inşaat To8B Yönetim

doğuran htısuslaın Kanun metninden çlkanlmaslnın

E

selİöründe uygulanan KDV oranları,

ediyor.

GaRUN KAYMAKAMI

HAS Parti Yönetimi
Ticaret Borsası'na
Ziyarette Bulundu

KAL-A,YLI,

sivıs riclnnr
B0RSASI,NI

zivınnr nrri
Cürün Kaymakamı Ömer Kalaylı,
siVas Ticaret Borsasl'nl ziyaret etti.

Cürün Kaymakamı Kalayll, sivas Ti_
(aücl Btl..J5ı BJş[anı Abdülkddir Ha\t.rog
lu'nu makamında ziyaret ederek, borsanın

hakkınd.ı karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
İbrahim
hassasiyel

teşekkür

ederek;

çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Hastaoğlu, Cürün'ün, doğal güzel]ikleri, kültü.el mirası, tarımda ve balıkçülıktaki
üretim potansiyeliolan bir ilçe olduğunu be-

lirterek, "Kaymakamımlza, cürün'e yaptlğl
hizmetler ve borsamıza gerçekleştirdikleri
ziyaretleri için teşekkür ediyorum. KarşıJıklı

gelir dağıllml

Tün] insanlara adalet,

8erçekleştirilen ziyaretlerle kurumlar arası
iıbirlığ,n ,aglıllı bır >ekilde der am eılirilmesi
8erektiğini dO§ünüyorum" dedi.
Kalayll ise Gürün'ün kültürel Ve doğal
değerler bakımından çok az coğrafyada bulunan bir zenginliğe sahip olduğunu belirterek,

Cürün'ün lnnllllma(l ,.e kıll,nması i!in
yapılacak her türlü faydalı işin içerisinde ola-

caklannı, her konuda cürün halkına hizmet
edeceklerini kaydetti.
ziyarette, yönetim kurulu üyeleri Ta-

rll Cünhan

\

e HiIml

cülde hazır bulundu.

diği kadar katkı vermeye hazırız. " dedi.
sivasTicaret Borsas, Başkanı AbdUlkadi.
HASTAoĞLU ise HAs Parti heyetinin ziyaretin-

den dı.]yduğu memnuniyetini ifade

ederek
Anayasa konusunun son dereceöncmlibiİ hust]s
olduğUnu, bu sürecetüm kişiVe kurumIann katkl
vefme§i 8erekliğini b€lift
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