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Ekonomik kalkınma, Türk\e'nin hür, müstakil, daima daha kuwetli,
daima dah« relfahh Türklye idealinin belkemiğidir.
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Değerli okurlarlmlz defgimizin 4.
sayl5lnda yine sizlerle oImanln mutluluğunu
ya§lyoruz.

TOBB Vergi Komisyonu Ve sivas
Ticaret Borsasl Yönetim Kurulu Ba§kanl
olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Ve
TOBB Başkanl ı.I. Rifat Hi5arcüklloğlu
öncülüğünde 9itt;ğ imiz Çin 9ezi5i
programlnln çok faydall ve dolu dolu

geçtiğini söylemek istiyorum.

Başbakanlmlz sayln Recep Tayyip
Eldoğan başkanllğlnda, TOBB Ba§kanlm z
N,4. Rifat Hisalcüklloğlu ile billikte Çin'e
giden işadamlarl olarak yatlrlm Ve işbirliğı
fülsatlarlnü aİa§tlrdlk. DEIK organizasyonu

Ve Ekonomi Bakanllğl koordinasyonunda
Çin'e giden yakIaşlk 300 kişilik heyette,

bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, sTK
Başkanları, işadamlarü, akademisyenler Ve
basln mensuplarlnln yer aIdlğl ziyaret,
U rumçi, Pekin Ve Şangay şehillerini kapsadl.

ilk önce Urumçi'ye gittik.

Ba§bakanlmlzl ve Türk heyetini Urumçi'de
çok büyük bir ilgiyle karşllandık.. Türkiye'den
binlerce kilometre uzaktaki insanlarlmlzln
lürk heyetinibenimsemesi beni gerçekten çok
etkiledi. Böylelikle anladlm ki sadece Türkiye
içerisinde değil dünyanln her taraflndaki
insanların Türkiye'den beklentileri Var. Türk
Heyeti olarak Şincan Uy9ur Özerk
Bö

lgesi'nde Ekonomik Ve Teknolojik

Abdulkadi] ılAsTAoĞLu
sivas Ticaret Bor5a5| Yönetim Kuİulu Başkanl
TOBB Vergi Komisyonu BaşkanI

T.c.

$ü

]
R
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sektöründeki Çjnli

iş adamlarl

Kalklnma Bölgesi'nin yanl slra Büyük Çar§l
Ve Büyük cami olarak bjljnen Yang Hang
camisi'ni ziyaret ettik. Daha sonra l0 Nisan
2o12 tarihinde Pekin'de, DEiK ve Çin
[,4akine Ve Elektronjk Üı,ünler ihracat Ve

ve
yatlr|mcllarl heyet olarak s ivas'a davet ettim.
siVas'a gelerek incelemelerde bulunup
yatlrlm imkanlarlnl değerlendireceklerinin

Ba§bakanlm]z Recep Tayyip Erdoğan Ve Çin
Başbakan Yardlmclsl sayln Wang Qichan'ln
.atlllm,yla 6oo k'şinin yer aldlğl Türk Çin iş

yaklndan ilgjlendiren

ithalatl Ticaret odasl işbirliğinde,

5özünü aldIm S eyahat e5na5lnda
Başbakanlmlz Ve bakanlaflmlzla siVas'I
konu

lar

hakkInda

9örü§me flrsatl buldum. sayln

Başbakanlmlzdan ülkemizin taİlm ve

Forumu gerçekleştirildi. Toplantlda DFiK
icra Kurulu Başkanl Rona Ylrcall Ve ccc[I E

hayvancülüğlnda can damarl olan şehrimazde

Şanghay'da Türk özel 5ektörü heyetine Çin'de
iş yapma konusunda bilgilendilme toplantlsl
gerçekleştirildi. Toplanrlda CCPlT, DEil( iş

yatlrlmlarlna borsa olarak elimizden

kurulmasl düşünülen organize hayvanclllk

Başkanl Yujian ikili ticari ilişkileri Ve proje5inin hayata 9eçirilmesini talep ettik.
yatlrlmlarl arttlrmak için özel sektöre her sivas'ln ve böloemizin sosyal, kültürel ve
konuda desteğe hazlr olduklar]nl jfade ettjleL ekonomik alanlarda kalklnmasl için kamu
Toplantllarln ardündan Çinli ve Türk kurum larl, yerel yönetimler, me5lek
işadamlarl aras nda networl ing yemeği kuruluşları, 5iyasi temsilcilerle Ve siVil
düzenlendi. 11 Ni5an 2011 tarihinde ise toplum öfgütleriyle 5ürekli i5tişare Ve

Konseyj, l§ Bankasl, Garanti Bankası ve
Ticaret Ataşesi taraf ndan sunumlar yaplldl.
Sunumlar'1 ardlndan networkin9 yemeği

düzenlendi Ve Heyet olarak Şanghay
ziyaretinden 50nra Türkiye'ye dönüş yaptük.

Çinli iş adamlarlyla ikili

görüşmelerde bulundum. Glda Ve madencilik

daya

n

lşm

a halinde olduk. ilimiz

geldiğince katkı 5ağladlk.

Çallşmalarlmlzda, desteklerini her

zaman hissettiğimiz çok değerli üyelerimize,

, kamu kurumu
e Ve siVil toplum

b ü ro k rat la r ım ıza
y ö net icilerim iz

kuruluşlarlmlza te§ekkür ediyoruz. saygl

değer üyelerimiz Ve dostlarümlz sizleri şahslm
Ve

borsamlz adlna saygıyla selamlıyorum.
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TOBB Şirketleri 6,1 Mllyor Lirolık Yükten Kurtordı
Yeni Türk Ticoİet (onunu'ndoki değişiklikleİi değeİlendiren ToBB 8oşkonl M.
Rifot Hisorclkll€lu, yoPllon değişiklikleıle şkketleıin 6,1 mllyor lirollk bir wlden
kurlonld|ğ|nl §öyledi. Hisoİclklloğlu, ToBB olorqk sü]eç içeri§inde oklif rol
oynodlklonnl belirtiİken, iş dünyo$ndon gelen tolePleı üze]ine l09 moddede
değişikliğe gidildiğini hotİlottı.
Yeni Türk Ticaret KanUnU'nun, Türk

ticaret hayatlnl derinden etkileyecek devrim
nite|iğinde biı değişiklik olduğuna Vurgu yapan

Hisarcıklıoğlu, "iş dünyası olarak bizler de artık
ihtiyaçlarlmlzl karşılamayan 50 yllık eski ticaret
kanununun değişmesi gerektiğini her fırsatta dile
8etiriyorduk, Ancak yeni kanunu incelediğimizde
bazı maddelerde değişikliğe gidilmesi gerektiğinı
8ördük, Bu taleplerimizi hükümete ilettik.
Hükümetimiz de görüşlerimizi dikkate aldl.
Öncelikle taleplerimizi dinleyen ve bize yardımcı
olan sayın Ali Babacan Ve sayln HayatiYazlcl'ya
çok teşekkür etmek istiyorum. Özel sektörün
yanında olduklannı bir daha gösterdi er" diye
konuştu.

I

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun

25
maddesindeki esas değişikliklerin, başka 84
maddeyi de etkilediğini dolayısıyla, bu 84

maddede tali değişikliklere gidildiğini bildiren
Hisarclklloğlu, "TTK'da değişiklik 8örüşmelerinin
yapıldığı Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda
(EKK) iş dünyaslndan sadece ToBB yer aldl. TTK
gündemi ile 3 EKK toplantlsl 8erçekleştirdik.
Toplamda 30 saate yaklaşan bir mesai harcadık.
Değişiklikleri enane boyuna değerlendirdik.
Değişiklik paketi 21 Hazian 8ünü Adalet
Komisyonu'ndan 8eçti. Paket, Mecli5 Cenel
Kurulunda 27 Haziran'da kabul edildi" ifadesini
kullandı.
-Nelerdeğişti?

TOBB Başkanl Hisarc|klloğlu Yeni Türk
Tlcaret KanUnu'nda yapllan değişiklikleri şu
sözlerle anlattl:
_BağımsE denetimin kapsamı daraltıldı

o.
€

ıı

a
"Bağlmslz denetimin kapsam l daraltlld|. Kapsaml
belirl6ne yelkisi Bakanlar Kurulu'na veri|di.
KoBi'ler dışanda kalacak. En fazla 10-15 bin
büyük şirketimiz, bağlmslz denetime tabi olacak.
Böylece şirkeılerimiz yllllk 4,5 milyar lirallk
masraftan kurtuldu.
-İş|em denetimi

kaldırı|dı

ikinci olarak aşlem denetimi tamamen

kaldınldı. İşlem deneıimi, §uç işleyebjlirsin diye
herkesi ön denetime tabi tutmak demek. Eğer
işlem denetimi kaldırılmasaydı, y|llık ]50 bin
işlem için onalama l50 malyon lira ödenecekti.
-Defterleıin onaylannda değişiklik
üçüncü değişiklik defterlerin açılış ve
kapanış onayları ile il8ili, onaylar azaltlldl.
ınternet defteri kaldırıtdı. Elektronik defterlere
onay artlk gerekmiyoı Yeterli yaprağl olan
defterlere yeni değişiklikler sonrasında devem
edilebilecek. Kapanlş onayl ise yevmiye Ve YK
deflerlerinde gerekli. Böylelik|e 300 milyon liralık
noter maslafl azaldl.
-İnterncl sitesi zoıunluluğu kaldırı ldı

Dördüncü 8elişme inıerneı siıelerinde.

lnternet sitesi kurma zorrınluluğu kaldırıldı.
sadece denetime tabi büyük şirkeıler inıernet
sitesi kuracaklaı KOBİ'lerimiz yıllık 600 milyon
liralIk site masraflndan kurtuldu.

-tinansal tablolar inteİnett€

yayInlanmayacak
Beşinci olarak finansal ıablolar anık
internet Ve sicil 8azetesinde yaylnlanmayacak.
Burada masraftan öte mali slllann açıklanması
sorunu var. Bu kabul edilemezdi. Komşum,
rakibim benim kasamda ne kadar para olduğunu
niye bilsin? Ama bu vesileyle tasarrufa da gittik.
600 milyon liranln üzerinde bir ıasarrufu
getirecek.
-Limited şiİketler avans kaı payı dağİabilecek
Bildiğiniz gibi yasa mevcut haIiyle
yülürlüğe 8irseydi limited şirketler için bazı

dezavantajlar oluşacaktı. Yapılan değişiklik
sayesinde anık limited şirketler avans kar payı
dağütabilecek. Anonim şirketler de olduğu gibi,
7o25 peşin sermaye Ve 24 ay taahhüt ile limited

şirket kUrUlabilecek. Ayrlca limited şirkellerde
şirkete verilen borçların iflas durumunda geri
alınamayacağı hükmü yasadan çıkanldı.
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-Yönetim Kurulu'nun boıçlanma yasağı kalktı
ortaklarda borçlanma 2 şart d|ş|nda yeni
değişiklerle serbest hale 8eldi. Bu şartlar sermaye
taahhüdü borcu olmaması ve yedek akçelerle
birlikte kann 8eçmiş yıl zararlannı karşılamasıdır.
Yani şirket sermayesini büyütebilmişse, artldaysa
onak borç alabilecek.
Öle yJndan yönelim kurulunun borl lanma yata§ı
da kaldınldı. sadece yönetim kurulU üyelerinin
yaklnlan ve ortak olmayan bağlmslz üyeler
şirketten nakit borçlanamayacak.
-'Denetçinin olumsuz 8öİüşüylG i§tifa' kalktI
Bir de denetimin sonuçlan konusu bizler
için 1ol önemliydi. Denet\lnln olUmsür/ görü!
vermesi durumunda yönetim kurulu'nun istifasl
ile ilgili durumda, istifa kaldırdı. Değişiklik
sonlaslnda cenel Kurul aynl yönetim kurulunu
seçebjlirduruma 8eldi.
-Deİterler Veİ8i U5ul Kanunu'na 8örc tutulacak

Defterlerin nasll tutulacağlna ilişkin
karmaşanın kaldırılmasına yönelik düzenleme
yapıldı, Defıerler. Ver8,i U§ul KJnunL]'n,] söre

ı

E

tutulacak, finansal tablolar sonradan uluslararası
standanlara 8öre hazlrlanacak.
Her türlü belgede bulunması gereken bilgiler
unvan, merkez adresi, sicil numarasl ve inlernet
adresi ile sınırlandııldı. Bu bil8iler de ticari
mektup ve muhasebe belgelerinde yer alacak.

,{C

-Yönetim Kurulu üyeleri için a.anan şadlaİa
düzenleme
Yöneıim KurulU üyelerine ilişkin şartlar da
kaldlrlldl. Yönetam KL]rlrlu üyelerinden en az
birınjn lc. valandaşl olmasl ve üyelerin dörtte

birinin yüksek öğrenim 8örmOş olması

zorUnlulUğu yasadan çlkarlld|.
-Esas sözleşmelerin Kanunla uyumu için süre

1

Tcmmuz 2013'euzatlldl
Esas sözleşmelerin Kanunla uyumlu hale
geıirilmesiVaı Bunun için süre l Temmuz 20] 3'e
kadar uzatıldı.
Bu çok önemlj. Ylllardlr süren bir solundu.
Münfesih olan/sayılan 200 binin üzerjnde şirketin
sicilden terkin edilmesi için düzenleme yapıldı.
Buna söre, 3 aylık askl süresi sonraslnda sicil
müdürleri terkin işlemini yapabilecek.
_Hapis ceıalaİ| para cezasına döndürüldü

Bizlerin en çok üzerinde durduğu konu
yasanln 8etirdiği ağlr cezalardt. Değişiklik paketi
ile öz8ürlük klsltlay|cı bütün cezalal yasadan
çlkanldl. 32 suçun yaptlllml idari para cezaslna
dönüştürüldü.5 fiilin yaptlnml hapisten adli para
cezaslna dönüştürüldü, 2 suç tan|ml kaldlnldl.
sadece sahtecilik, dolandırıcılık gibi ağır suçların
cezast aynl kaldl."
_Çekte dü.enlem.
8erekiyot
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Çekıe hapis cezaslnln kaldlrllmaslnın aldlndan
yeni bir kontrol mekanizmasının kurulmamasının

karşıllksız çeklerde kayda değer bir artış
yarattığlna dikkat çeken ToBB Başkanl

HisarcIkl|oğlu, "Rakamlar çekte düzenlemenin
bir an önce yapllmasl 8erektiğini işaret ediyor.
Aksi ıakdirde piyasalarda !eke olan 8üvenin
azalması ve çekin ticaret hayatından çekilmesi
söz konusu olabilir" diye konuştu.
2012 yIllnln ilk 5 ayI ayrl ayrl
değerlendiraldiğinde, her ay açin geçen yllln aynl
aylna 8öre karşılıkslz çeke artlş 8özlendiğini
ifade eden Hisarclklloğlu, "En az anlş Mart

2012'de 8eçen yllln man aylna Börc "/"22
oranında gerçek|eşirken, en büyük artll Mayls
20]2'de 8eçen yılın mayıs aylna 8öre %118

oranında gerçekleşti. Yılın ilk

ayında karşı|ıksız
çek sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla
%56,4 artlşla 220.0BO'den 344.1 96'ya yükseldi.
5

Mahkemelerin bildirimleriyle Merkez
Bankasl'nca duyurulan yasaklama kararl alınm|ş
birikim|i çek sayısı ise yılın ilk 5 aylnda 8eçen
yl|ln aynl dönemine 8öre 7 kat a(arak 22 bin
381'den 157 bin 3B8'e Ulaştl. Karşılıksız çıkan
çeklerin geri ödenme oranlna bakı|ğımlzda da
ciddi bir düşüş vaı Eskiden her ay yeni karş|lıksız
çeklerin %80'i kadar eskiden karşılıkslz çıkmış
çek ödenirdi. Yani birikme olmazdı. Şimdi bu
o.an o/o4o'a geliledi. ciddi bir birikim var"
ifadesini kullandı.

"]

JÇeke 8üvenin artma$ için çağİl yaptlk"
Zamanında ilgili Bakanlara ve Bankalar
Birliği'ne bir çağrl yaptıklarlnl hatlrlatan
Hisarclklıoğlu, ıacirlerin birbirinin kredi/çek
geçmjşini görebilecekleri bir sistem kurulmasını

ve birlikte

çalışmay| önerdiklerini söyIedi.
Hisarcıklıoğlu, "Böylece'art niyetliler piyasadan
temizlensin, çeke 8üven artsln' dedik. Ama
olmadı. Bankalar Birliği, kendi mekanizmasınI
kurmayl tercih etti. sistem çok zor. Yazıll
başvurman gerekiyor, cevap alman gerekiyoı
Ciddi bürokrasi var Bu işler dakikalIk işleı Ticarel
çok h|zll, anlnda karar vermen 8erekiyor. Bizim
önerdiğimiz sistem sMs üzerinden işleyecekti. 2_

t

dakika i(inde [arşl tarJfln (ek 8e(mişini

8örebilmeliyiz. Bunu sağlamazsak çek piyasadan
silinir" dedi.
-Plo|es|olu senelte art§
Protestolu senet saylslnda ve tutarlnda
artlşln devam ettiğini bildiren ToBB Başkanl,
"2012 Ylnn ilk 5 ayına tek tek baklldlğlnda,
karşılıkslz çekle olduğu 8ibi protestolu senette de
geçen yılın aynl aylanna 8öre artlş söz konusu"
diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, yılın iIk 5 ayında
prole\lolu senet sayl\l 8eçen yllln Jynl dÖnemine
girfe y"13,5 artlşla 40] bin 541'e yükseldiği,
protestolu senet tutarlnln da 1" 24,7 aft$la 2
milyar 316 milyon TL olduğu bilgisiniverdi.

t"l

Sivos Esnof ve Sonotkorlor Odolorı Birliği Boşkonı
Beşir Köksol ile Yopılon Röporto|
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Sivas ve ilçelerinde faaliyet gösteıen 34 meslek
odası Sivas Esnaf ve Sanatkarlar odalarl Birliğine
bağlı olalak faaliyetini sürdürmektedir.. .

Sn Başkanım Kaç yıldır Esnaf ve
Sanatlirlar Oda la rı Birliğinde göıev

yaplyoİ§unuz. Görev !üİe§in(e üyelerinize,
odalarınıza ve sivas'a yaptlğİnlz hizmetlerden
bahsedeımisiniz?

Uzun yıllaı teşkilatln çeşitlı

jrJı]i

-:;1FL

\

slVAs tsNAf lNlN HlzMETKARİYlM

EsNAFlMlzlN uizıutriNoryiı.l

sayln Başkanlm dncelikle der8imize
yapmlş olduğunuz röportajlnlz için sizlere çok
teşekkürediyorum.
Başkan ım yıllardır bu teşkilatın

t\inde\iniz, Bu ıe)lilaııa uzun yıllar gorer
ve şimdi de teşkilatln başındasınız.
Cölevde buıL]nduğunuz süre içerisinde sivas
esnaf Ve sanatkanna süzel hizmetler yaptlnlz

aldınlz

Yapmış olduğunuz hizmetleİ için esnaf ve
sanatkaİlaİ adlna teşekküı ediyoruz

Sivas Csnaf ve Sanatkarlar Odalaıı Biıliği ne
zaman kuıulmuştuı. Bilgi veıiı misiniz?
siVas Esnaf Ve Sanatkarlar odaları Birliği
1953 Yılında 507 sayıll yasayla Kaçük Esnaf Ve
Dernekleri Birliği adıyla kurulmuş, bilahare

yapılan kanuni değişikliklerle " Küçük " ve "
Dernek ' tabirinden de Vazgeçilerek ] 991 ylllnda
bir kanun değişikliği yapılarak asli fonksiyonuna
uygun tarzda oDA Ve BiRLiK Adıyla yeniden

or8anize olmuştur. o talihten itibalen de esnafln
ıeşkilatı olarak Esnafve sanatkarlar odalarl Birliği
olarak faaliyetlerin i sürdürmekted ir.

kademelerinde bulundum.'l988 yılında

Kahveciler Esnaf Odası başkanlığına seçildim. 25

yııdlr b!ü teşkilatln içerisindeyim.

Türkiye
kahveciler küraathaneciler ve Büfeciler Esnaf ve
Sanatkarlar Federasyonunda 13 sene yönetim

kurulunda yer aldım.. Türkiye Esnaf

Ve

§anaılarlar Konfedera.yonUnda Me\lek l-gltim,nl
CeliŞtirme Kurulunda görev yaplyorum
2002 tarihinde Esnaf Ve sanatkarlar
Odaları Birliğimize bağlı oda başkanlarımız ve
yönetim kurulU üyelerinin teveccüh0 ile Birlik
başkan|ığına seçildim. Başkanlığa seçildiğimde
Bırliği borç ile devraldım. E§naf Ve sanatkarlar
Odalan Birliğimiz şu anda güzel bir binada
müşteri memnuniyetini ön pıanda tutarak hizmet
Vermektedir. Cöreve 8eldiğimiz 8ü nden
itibaren 5ürekli odalanmız ile diyalog halinde
olduk ve sık slk ziyaretler yaparak odalarımızın
soıı.ınlarını dinledik. Odalarımızın çoğunluğuna
bilgisayar, faks desteğinde bulıınduk, Sivas esnaf
Ve *Jndlkar a( l*lndan dnemli olan o§reımen evi
karşısında buiunan Ahi Emir Ahmet Türbesi
dnüne Türk Balragı. Ahilik Sanı ağı ve
Birliğimizin bayraklannın yer aldığı üç adet direk
dıktırdıL. Npvruz kuılamalan, Birlik Aşı.ııe.ı ve
Ahilil balrımını heı vıl gerlekleşı,.iyoruz.
SiVas'ln sorunlaİlnln çözümü için başta
Valiliğimiz Ve belediyemiz olmak üzere kamu
kurum ve kurulu5lan ile ortak hareket etmeye
gayfet 8österdik. Her platformda esnaf ve
sanatkarımlzln sorunIarlnl 8ündeme 8etirdik ve
çözümü yolunda yetkilılerle görüşmele. yaptlk.

Başkanlm; ilimizde e§naflarlmIzln
müşte rileıine davranış biçimini nasıl
buluyoısunuz. Bu konuda esnaflarımıza yönelik
bir çalışmanız oldu mu?

BiIiilCIilüizf lüiZüllİT ViRlülllj 0A§l(Alitiill]l1lZ
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cöreve 8eldiğim ylldan ıtibaren

Öğrencilerimizin esnaflanmızla olan slk.ntlla,lnl
din|ediken §onıa Bir|ik yönetim kurulumuzun da
kararl ile sivas'ta "Müşteri Memnuniyeti "adl
alhnda bir kitapçık hazırladlk. Bıı kitapçlka
müşteri kimdiİ, müşteriyi memnun eden faktöİ|er
Ve müşterinin beklentilerini klsa Ve öz olarak yer

arlmlzln her laman müşteri memnuniyetini

ön planda tltmaslna 8ayret 8österiyoruz. Bu
konuda ozellikle üniversite öğrencilerimizin

esnaflarımızdan, esnaflarImızında üniversite
öğrencilerinden memnuniyetini öğrenmek
amaclyla cUmhuriyet Ü n iversitem izde
öğrencileıimizle panelde bir araya geldik.

verdik_
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kaynaklanan sorunlar, teknolojiden kaynaklanan

sorunları, kamu kurum ve kuruşlarından
kaynakIanan sorUnlarl, teşkilattan kaynaklanan
sorunları vardır.
sn. Başkanlm Heİ platform da §ivas'a biı
el sanatlaıı çar§ls| oluşturulmas| için gündeme
8eıiİiyorsunuz. Bu konuda neler söylemek

i.teİ.iniz!

Esnafve sanatkarlar odalan Birliği oIarak
siVas'a bir el sanadarl oIuştUrmak istiyoruz. siVas

El

Sanat|arı açısından oldı.ıkça zen8in bir
potansiyele sahip olmasına rağmen bu
potansiyelin yeterince değerlendirilememektediı
sivas'ta çok saylda el sanallarlmız var. Bu el
sanatlarlmlzl birçok ilde orneği oldUğU 8ibi el
snnatl.]rı çarşısı yaparak bu çarşıda birleştirmek
isııyorı]z. Şehir dlşlnda, yUrt dişlnda yaşayan çok
saylda hem§erimiz vaı Bunlar memleketlerine
gelip ha5ret gideriyor Ve tekra. dönerken çeşitli
hediyeler alıyoı Ayrıca şehir dışından gelen
insanlarda rahat bir şekilde hediye alabilmelidir,

Bunların yapılabilmesi için mutlaka şehlr

merkezinde uygun bir yerde el sanatları çarşısı
yapılma|ıdır. Böyle bir çarşlmlz olsa dlşardan
8eİen insanlar Ve ııJri5ller o çarşlyı gezerken
8özüyle gördüğü el sanatlnı allr.. sivas'ta mUtlaka
bir el sanatlan çarşısı kazandınlmalıdır. Bu

konuda Valiliğimiz ve Belediyemizle

görüşmelerimiz devam ediyor. Esnaf teşkiıah
olarak mutlaka sivas'ta bir el sanatlan çarşısı

yapılmasını arzu ediyoruz
siva§'ıa çok sayıda meslek usta yetişmediği için

l6

7

r
kayboImaya yüz tutmuştur Bazı meslekler de
ustaların kendi imkanlarüyIa yaşatllmaya
çallşıllyor. El sanatlan çalşlsl olması halinde bu
meslekler daha da yay8lnlaşacak Ve yeni Ustalar

yetişecektir. sivas'a el

sanatlan çalşısı
kazandırllmasl noktasında Milli savunma
B,tkdnımıı say,n İrmer Yılmaz. Dış İşleri

Bakanımlz Ahmet DaVUtoğlU

ve

milletvekillerimiz ile 8örüştük . Çarşı konusuna
§ıcak bakıyor. Valimiz ve Belediye başkanımızın
da destek vermesi halinde el sanatlaı çarşısının
5ivas'a kazandırılacağlna inanlyorum

Sivas'a bir el §anatla]| müzesi

kazandııılması nokta§|nda büyük 8ayret ve
çabalaıınE vaı. Bu konuda neleı söylemek
ist€rsiniz?

EIbette bu konuda çalışmalarım ız
bulunmakadır. sivas Esnaf ve sanatkarlar odalarl
Birliği olarak bir esnaf müzesi oluşturmanln
gayreti içerisindeyiz. Kayboİmaya yüz tutmuş el
sanatlan Ve eski kullanılan malzemeler yavaş
yavaşyokolUyor
Teknolojik gelişmeler ülke genelinde
olduğu gibi ilimizde de çok sayıda mesleği yok
ederken, yeni meslekler de ortaya çıkı. Kaybolan
mesleklerimizde kullanılan eski malzemelerden

bir müze oluşturmayl düşünüyoruz,
Esnaflarım ız ın katkl Ve destekleriyle

oluşturacağlmlz bu müzemizde e§naflmlzIn
kullandıkları malzemeleri, araç gereçleri, o

malzemeleri kullanan ustalallmlzln da fotolannı
sersilemek istiyoruz. Bu konuda önemli aşamaIar

katettjk Ve 2O0 yllllk tarihi bir konağ| sat!n almak
için çalışmalarımız vardır. Şu anda lapı.ı
işlemlerini yaptığımlz konağl satın aldlktan sonra

buranın restorasyonuna başlayacağız .Daha

sonra el sanatlarl müzesine dönüştürerek ilimize
önemli bir e§erdaha kazandlracağlz.
sayln 8aşkan|m; so§yal ve Kültürel faa|iyetlcre

de ön€m veıdiğini çok iyi biliyoıuz. Bunla.|n
başlnda köyleıden 8etiİdiğiniz öğrenciler

gelmektedir. Biraz bahsedebilir misiniz?
Her yılTurizm Haliasında Sivas'a bağlı bir
ilçenin köy ilköğretim okulu öğrencilerini sivas'a
8eliriyoruz. Burada öğrencilere tafihi mekanlarl
8ezdirdikten sonra Valilik, TU8ay Komutanllğl,
Belediye Başkanlığl, Milli Eğtim Müdürlüğü ile
Kültür Ve Turizm Müdürlüğü ziyaretinin ardlndan
Birliğimizde öğrencilerimize çeşitli hediyeler
veriyoruz. Öğrencilerimiz daha sonra ıekraf
8etirildiği yere teslım ediliyoı Bu uy8ulamayl 9
yıldıı yapıyoruz bu sene de Suşehrı il(emiıin
Balkara Köyü ilköğretim okulU öğrencilerini
sjVas'ta misafir ettik. Uygı.ılamamız her yıl devam
edeceküir.

Başkanım kamu kuıum ve kıııuluşlarının

esnafın işinİ yapl|ğln! söylüyoİsunuz. 8iraz
açabilir misinİz?
Esnaf ve sanatkarımız işçinin, memurun
ve emeklinin 8irdileri ile 8eçimini sağlamakta,
kendi Ver8isini ödeyerek, istihdam yaratmaktadır.
Kamu kurumlaından erken emekli olanlar, ya da
işsız olanlar bir işyeri açarak ek kazanç sağlamaya
çalışmaktadır. BU nedenle de esnaf sayısında da
anış yaşınmakıadır. Şu anda esnafın ılını reımi
kurumlar yapmaktadlr. Anık esnafln devlette
rekabet etme şansı da yoktur. KamıJ kurum ve
kuruluşlan esnafın işini yapmamall Ve elini
çekmelidir_

sayln 8aşİanlm,sigaıa yasığınln

uygulamaya başlaması esnafl aıımızı etkiledi mi?

Kapalı mekinlarda sigara yasağının uygulamaya
konulması esnafımızı mağdur etti. Esnafların
çoğunluğu çalışanIarınü çıkarmak zorunda kaldı.
Yasak Ve sonraslnda kesilen cezalar yüzünden
esnaflann bazllan işyerlerini kapattl Veya farkll
meleklerde 1alışmıy,r başladı. Si8ara yaqagının
uygulamaya başladığı günden itibalen kesilen

cezalar genellikle kahvehaneleıde illeıme
sahiplerine yapılmaktadır. Sigara içene ceza
Verilmemektedir. Bu da esnafl sıktntlya §okmakta
ve zor durumda blrakmaktadlr,

Kapall mekanlarda si8ara yasağının

Uysulamaya konmasl ülke genelinde olduğu gibi
ilımizde de esnaflmtzl mağdur etti. l9 ocak 2008

tarihli Ve 26761 saylll Resmi Cazete'de

yaytmlannn "Tütün MamUllerinin Zararlarının
Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kan!ın"da yer alan, "Özel hukuk
ki§ilerine ait olan lokantalar ile kahvehane,
kafeterya, birahane 8ibi eğlence hizmeti verilen
işletmelerde", tütün tüketilmeyeceğine ilişkin
düzenlemcnin tekrar ele alınarak, esnaf ve
sanatkall.]nn mağdur olmamalan aç|slndan, bu
gibi mahaIlerde tütün ve l0tün mamullerinin
içilebilmesi için ayrı bir yer lahsis edilerek
uy8ulanmasl sağlanmall Veya bu konuda farklı

alternaıifler getirilerek c5naf mağdur
ediımemelidil Yani yasak tekraİ 8özden
geçirilerek esnafın da mağdur olmaması

sağlanmalldlr,

Hafıa talil ruhsatl hakkında neleı

söylemeı istersiniz. Bu konuda bir çaİşmanız var
m,?
Esnaf ve sanatkarln Haila sonu işyerlerini

açmalan konusunda yapmış olduğumuz hukuku
mücadelemiz lehimize sonUçlanmlştlt BUndan
böyle Hafia tatil hakklnda kanununun 4. ve 5,
maddelerinde yer alan i§letmeler mahkeme
karanyla harç ödemeden Ve ruhsat almadan
işyer le r in i
h afta son u tat illerin de
çallştlrabalecekler,..

Ülke 8en€linde olduğ! gibi ilimizde de

heı geçen 8ün markct sayl§l

artmaklad|r.
mi?
E5naf ve Sanatkarlar; ülkemizin ekonomik
ve toplum.ıl hayalında !a?8e\ilme/ öneme
5ahiptir. Ülkemizde; ekonomik Ve sosyal
kalkınmanın den8eli biçimde sağlanması,
dağıtılması ve sürdürülmesine yaptıklarl katkl,
iş5izlığin azaltllması ve yeni istihdam alanlannln

Markeıler €snaf

l

€|kil€di

yaralılma.ında ovnJdıllııı roI vp pıya\J

koşullarında meydana gelen değişmelere hızlı

Uyum sağlayabilen e§nek yapllan esnaf ve
sanatkarlan ekonomik, toplırmsal ve sosyal

yönlerden Vaz8eçilmez konuma taşlmaktadlr.
Marketlerin şehir mefkezinde hızla çoğalmakta
ve her 8eçen 8ün anmaktadır Bir market onalama

50 çeşit esnafl eıkilemektediİ. Özellikle

yetkiIilerin, şehir merkezinde market açllmaslna
müsaade etmemesin i Lim it ed iyoruz.

l7

]üıııYt

;

]ıı

ı

ılllıı
./

n

T
.!

l

Ir.
r

!

3.

E

İ
I

1

t

-

7ı|

'ı-

i

f

E

a

§ivas'taii kıdınlaıımıza yön€lik olarak Kadın
Girişimciliğini deslelleme pıoiesi ve Uygulamah
giıişimcilil eğilimleri düzcnHiniı. Düıenlenen
eğiliml€ı halfunda bilgi veıiı misiniı!
E5nafve sanatkarla. odalan Birliği olarak
kadınlanmızın iş hayanna ah|maları ve aile
bütçele.ine katkı 5ağlamaları noktasında
çalışmalar yaphk. Bu çalışma|ar kapsamında
Avrupa Birliği projesi olan Ve ü§t kuruluşumuz

lan TEsK'inde önderliğinde siVa§'ta
kadınlanmıza yöne|ik olarak iş ku.ma. iş

o

8eliştifme ve danışmanlık eğitimleri vendik. Bu
eğitimlerimize 800 civarında bayan iştirak ederek
kurslanmıza katıIdı. Kursun sonunda gerçehen
güzel sonuçlar almanın mutluluğıJnu yaşadlk. Ev
hanımlannın iş kurmalarlna öncülük etmek ve
eğitimlerin faydalı olmasından dolayı çok mutlu
olduğumu ifade etmek istiyorum. EğitimIerimize
katılan onlarca bayan kendi işyerlerini açarak aile
bütçelerine katk| sağlad| ve kendi işinin patronıJ
oldu. Aynca bayanlarımız kendi aralarında iki
adet dernek kurarak, birlik Ve beraberliklerini
daha da pekiştirdiler.
Ayllca KosGEB Müdürlüğü işbirliği ile
Uygulamall cirişimcilik Eğitimle.i veriyoruz. Bu
eğitimlerimize de 90 kursiyeİ katldl. Kur§lafa
katılan vatandaşlarımız adlllaı belge ile işyeri
açmaları halinde devlet desteği veri|ecek.
18

Kermesleı esnafı ne yönde elkiliyo.. Bu
konuda çahşmalaıınız varmı?
Sivas'ta açılan kermesler esnaf ve
sanatkarlmızl mağdur ediyor.Yaz sezonunUn
başlaması ile birlikte Sıvas'ıa kermes sezonunun
açılmasl ile birlikte kermeslerin bir biri arkasına
açılmas| esnafımızı da zora sokmu§tut Hayır
amaçlı açılan kermeslerde yiyecek satışının
yapılmaması konusunda başta sayın valimiz
olmak üzere ilgili kişilelıe görüşüıerek esnafın
mağduriyetini dile getirdik. Hatta kelmesleri tek
tek ziyaret ederek, esnafın bu kermeslerden zarar
gördüğünü ifade etmeye çalıştık. Esnaflmızln
hakkını arama noktasındaki mücadelemiz devam
edecektiı
Esnaf Ve sanatkarlar Odalan Barliğa olarak
başta kamu kurum ve kuruluşlan olmak üzeae
sivil toplum kuruluşları ile uyum içerisinde
çalış|yoruz. sjvas Ticaret Borsasü başkanlmızla da
bjülikleliğimil !Jr. siVn\'ln menfa,]tle.i l( in
çallşan teşkilat mensuplanna 8üzel hizmetler
yapmaya 8ayret sösteren Borsa başkanımız
Abdulkadir Hastaoğlu ve yönetimine teşekkür

ederken, derginizde çalışmalarımızı

duyurmanızdan dolayı teşkilatım
şükranlarım| 5Unuyorum.
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TicARET BoRsAsı yöıteriıvıiN DEN
iı_ özeı_ ioıne GENEL SEKRETEnİıyııAı.ı,e

reeRix ziyeneri.

TOBB Ver8i Komisyonu Başkanl, sivas
Ticaret Bor5.]5l Yönetim KuruIu Başkanl
Abı]ulkadiı Ha\ıJoslu Ve beüJbelindeki he}eı, il
Özel İdare Genel Sekreterliğine atanan Salih
Ayh

a

n'l

z iya ret ett

i

.

siVas Ticaret Borsasl Başkanl Abdulkadir

Ha.l.ıoğlu ve \önelim K(ırulu L1"leri ih.on
Aksoy, Ahmet Terzioğlu ve Hilmi Cül, Divriği
Kaymakamlüğl'ndan il Özel idare cenel
sekreterliği görevine 8etirilen Salih Ayhan'ı
makamında ziyaret etti.

Ziyarette Cenel sekreter Salih Ayhan'a
yeni görevinde başanlar dileyen Sivas Ticaret
Borsas l Başkanl Abdulkadir Hastaoğlu,
"Divriği'de başarıyla yürüttüğünüz kaymakamlık
görevinden sonra, Sivas il Özel idaresj Cenel
sekreleüligi 8öüeVini de bılııı1l.ı sürdürer eğinize
eminiz. Yenigöreviniz hayırll olsun. Allah

utandırmasın" dedi.

il Özel

idaresi cenel sekreteri salih
AyhJn i5e, "\.,llJşll dön ylldlr \i\J.'ıa Edre\

yapmaktayım.. Sivas'lnAhınyayla Kaymaknmlığı
yaptlğlm süre içerisinde on sekiz ay Vekaleten de
Şarklşla Kaymakamllğlnl yürüttüm. Daha sonra
Divriği Knymaknml olarak Sivas'a hizmet ettim.
Şimdi ise il Özel idare Cenel Sekreteri olarak
\i\J.lılJIın 8ü\enine l.ıvıl c,lmıra 1ılılıı ıiım,
siVas'a Ve Köylere hizmette aynm yapmadan, el
birliği ile hizmetlerimizi yapacağız" dedi. il Özel
idare Cenel sekreteri Ayhan, Bizim milletimizin
en 8üzel tarafl ziyaretleri ile bizlere güç vermeleri
ve destek olmalandır diyerek, Zara Kaymakamı
Bahattin Alp Arslanköylü, Doğanşar Kaymakamı
Recep Öztürk Ve SiVas Ticaret Borsasl Yönetim
Kurulu Üyelerine ziyaretIeri için teşekkür etti.
19
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VAtİYARDİMCİSİ
VEFA KAYA MAKAMİNDA ZİYARET EDİtDİ.
TOBB Ver8i Komisyonu Başkanı, sivas
Ticaret Borsasl Yönetim Kurulu Başkanı
Abdulkadil Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri
Vali Yardlmcls| Vefa Kaya'yl makamlnda zıyaret
etti. etti.

sivas Ticaret Borsasl Başkanl Abdulkadir

Ha§taoğlu. Başkan Yardımcısı İhsan Aksoy,
Yönetim Kurulu Üye|eri Ahmet Terzioğ|u ve
Hilmi Cül'den oluşan Ticaret Borsasl Heyeti
Valilik makamında ziyaret ettiği Vali YardImclsl
Kaya ile güncel konular ve Sivas ilinin tanmsal
alanda 8üçlü Ve zaylf yönleri ile yatırımlara
yönelik avantajlall ve dezavantajlarl üzerinde
duruldu. Ayrıca Sivas'ın kırsal alanlarına daha
fazla yatınmın nasıl yapılacağı, tanmsal ve k|rsal
alanlann daha fazla nasıl kalkındırılabileceği
üzerinde fikir alışverjşinde bulunuldu.
Başkan Hastaoğlu konuşmasında; sayln Vali

Yardımclmızla Tarlm Komisyonu'nda

(dl|şmJltan çok memnunul. Rendi§i Do8anşar
ilçemizde kaymakamllk sörevi yapmlş, sivas'|
tanlyan ve sorürnlarln çözümü konusunda

t1

emeğini esir8emeyerek büyük 8ayretler
8östermekledir. siVas Ticareı Borsasl olarak
siva5'taki hububat üreticilerimizin tarlmsal

JnlJmda lJr)ılaIlıklJrı

\orun

lJrın

\ozümü

noktaslnda ihtiyaç duyduklaı her türlü bilgi için
daima yanlarında olduğumuzu belirtmek lsıerim.
Vali yardımcımıza ilimize yaptığl hizmetler için
teşekkür ediyorum" dedi.
Sivas'ta 8örev yapıyor olmaktan mutluIuk
duyduğunu ifade eden Kaya," Sivas meslek
hayatlmda önemli bir yere sahiptir. sivas, tarihi
zenginliği ve tarımsal potansiyeli çok yüksek olan
bir şehirdir Tarımln altı komisyonuna başkanlık
yapmaktaylm. sivas ilinde iş8ücünün sektörel
dağılımına bakıldığında, tarım ve hayvancılığın
ilde çok büyük ekonomik etkinliğe sahip
oldıığunu g<irmelıeyiz. 5iva5'ln 8elişme(i ve
kalkınması konusunda üzerimize düşen görevleri
eksiksiz olarak yapmanln 8ayreti içerisindeyiz.
Ziyareılerinden dolayı Sivas Ticaret 8olsasl
Başkanımız Abdulkadir Bey Ve Yönetim Kurulu
Üyelerine teşekklr ediyorum" dedi.
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16'ncı Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi.
sivas'ln sorunlar|nl belirlemek ve

bu

sorunlan çözmek amacıyla oluşturulan Danışma
kurulu ]6. toplanİs|nl Milli saVUnma Bakanl
ismet Yılmaz, AK Pani siva§ MilletvekiIleri Hilmi
Bil8in, Nur sUna Memecan, siVas Valisi Ali Kolat,
ToBB Ticalet Ve sanayi odalar| Konsey Başkanı,
sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanl osman
Ylldır|m, To88 Vergi Komi§yonu Başkanl, siVas

Ticaret Borsasl Yönetim KuruIu Başkanl
Abdulkadir HastaoğlU, ziraat odası Başkanı
Durmuş Şeker, Ak Pani il Balkanl Burhanettin
Kuru, Merkez İlçe Başkanı İsmail Çapraz, Sivas
cazeteciler Cemiyeti BaŞkanl Fikret Ünsal ve
protokol üyeleri ile Danlşma Kurulu üyelerinin
kaİllmI ile 8erçekleştirdi.
sTso konferans salonu'nda düzenlenen
Danışma Kurulu, toplanl|5l, say8l duruşunda
bulunulması Ve lstiklal Marşı'n|n okunmasınln
ardlndan Ticaret ve sanayi odasl Yönetim Kurulu
Başkanl osman Yıldlnm, kentin 8elişmesi ile il8ili
konular hakkında konuşarak, 8erçekleştirilmesi
planlanan projeler hakkında bil8iler verdi.
Daha sonra Milli savunma Balanı İsmel
Yllmaz, Vali Ali Kolat, Milletvekilleri Nur suna
Memecan, Hilmi Bil8in, sTso Yönetim Kı]rulu

sTso Mecli5 Başkanl
Mustafa sanlar platformdaki yerlerini aldılar.
sTso Meclis Başkanl Mustafa Sanlar danışma
Başkanı osman Yıldırlm ve

kurulu üyeleri ve STK lemsilcilerinin önerilerini
almak üzere konuşmak isteyenleri belirledikten
sonra sırası ilesözverdi.
söz alanlar, sivas için yapllmasl gereken konular

hakkında düşünce, öneri Ve görüşlerini

açıkladılar. sivil toplUm kuruluşu temsilcilerinin

8örüşlerini slralad|ğl topIantlda, özellikle
Madımak olaylarının Sivas'a yıllardır zaıaı
verdiğini ve konı.ını.ın arllk (öZüme
kavuşturulması gerektiği kaydedildi.

sivas Ticaret ve sanayi odasl öncülüğünde oda
b inası nda düzenlenen danışma kurulu
toplantls|na katllan Bakan Yılmaz, buradaki
konuşmaslna Af8anistan'da düşen helikopterde
şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına
başsağlığı dileyerek başladı.

Bakan Yllmaz, istihdam ve üretimin birbiriyle
doğru orantılı olduğunu belinerek, işsiz say|s|nı
en düşük seviyeye indirmek istediklerini söy|edi.
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Yat|rlm yapan, hizmet üreten Ve istihdam
olUşturanln yanlnda olacakIannI ifade eden
Bakan Yılma.ı, "Zorlu bir zamandan geçiyoruz.
Komşulanmızda huzursıızluk had safhada. Ancak
öyle bir konjonktürde dahi Türkiye dünyanün en
hlzlI büyüyen ikinci ekonomisi. Dünya
ekonomisi 200B yll|nda yaşanan küresel krizin
etkisinden kurtulamadan 2011'de yeni bir
ekonomik buhranla karşı karşıya geldi. Bu
dalgadan tüm 8elişmiş ülkeler olumsuz etkilendi.

Bu ülkeler hangisi- ne kadar etkilendi- nasıl
etkilendi- tek tek 5öylemek istemiyorum" dedi.
Dü nyada ve Avrupa'da bu kriz yaşanırken
Tüıkiye'nin durumunu da anlatan Bakan Yılmaz,

şunlarl kaydetti:
"Her ülkeden memurlar işten çıkanlırken,

biz yeni memur alıyoruz. Sağlık harcamalan
düşürü lü rken, biz sağllk harcamalarınl

aıttınyoruz. Sağlık alanında devrim sayılacak
işlere imza atlyoruz. saygln ülkeler daha
Avrupa'da ve dünyada birçok ülkede eğitime
ayrılan kaynaklar azaltılırken, biz Fatih

Proiesi'yle çağ atlamayı ve inşallah 2023 ylnda
hedeflediğimiz çagdJş uygarlIk seviye§inin
üzerine çlkmayl Veya o ilk 10 ülke araslnda
olmayl hedefliyoruz. Ceçtiğimiz 9 yllda az
7amında çok buyük işler yaplıl. Üllemiıi ve
ekonomimizi büyüttük. ihracatlmlz 20l'l ylllnda
yeni bir rekor kırdı. Bu zamana kadar Türkiye'nin
hiç karşılaşmadığı ]35 milyar dolar o|du. 8u
ba şa

rl hdlümeıimi7in yol

8ö5ıerme5i,
müteşebbjslerimizin 8ayretiyle gerçekleşti.
cüney Amerika'yü, Afrika'yı iş adamlanmlz
ulaşılmaz olarak bilirdi. Uzak Doğu ise bize

gerçekten çok Uzaktl. Ama Cumhurbaşkanımız,
Başbakanımız ve bakanlanm|z birer ticaret
ataşesi 8ibi çallştl. Citliklerinde iş adamlannı
yanlarlnda 8ötürdüler. Anlk 5 kllada 8idilmeyen
yel yok. Biz Türkiye'yi büyüteceğiz. Iü(kiye'yi
büyüıürken, sivas da büyüye( ek. Fkmeğimizi,
emeğlmizi paylaşacağız. El birliğiyle, sizlerin de
katkıslyla siVas'In yarınını bugünden daha iyi
yapacağlz."dedi.

-"Türkiye ekonomi§ınde kurakllk

olmazsa işler iyi 8ider"Bakan Yllmaz, Türk ekonomisinin 20] 2
4 olarak
büyüyeceğini ifade ederek, "Bu şundan dolayıdır
Türkiye bu yıl bol yağış alıyor. Dolayısıyla
tanmsal üretam daha iyi olacak. Herhalde hiç
kimsenin bundan şüphesiyok. Yağlş bol, Türkiye
ekonomisinde kuraklık olmazsa işler iyi gider.
Ayrıca bu yıl barajların dolması bahar ve yaz
aylarında hidroelektrik santrallerinden elektrik
üretimine ağlrllk verileceğini gösterdiğinden
doğal 8az faturas| da azalacak"diye konUştu.
Ekonominin iyiye gideceğini gösteren
diğer işaretlerin de olduğunu anlatan Bakan
Yılmaz, geçen yıl doğrudan yabancı sermaye
yat1.1mlannln yüzde 74 oranlnda arttlğlnl söyledi.
Yılmaz, 2010 yı|ında 9 milyar dolar olan
doğrudan yatırlmların 201l ylllnda l5.Z milyar
dolara yükseldiğini belirterek, "Türkiye 1l orta
ve Doğu AVrUpa ülkesi araslnda 272 işlemde 13.7
milyar dolar tutarıyla en çok şirket sat|n alma ve
birleşmesi yapan ülke o|du. Yllln ilk aylannda da
doğrudan yabancı sermaye 8irişleri sürüyor"dedi.

yılında hedefIedikleri 8ibi yüzde
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Ankoro sivosİ Dernekler Federo§yonu (AsiDEF) heyeta, s|Vo§ Ticqret Bo.sosl Yöneıim Kuıulu
Boşkon| Ve ToB8 Vergi Komi§yonu Bo§kon| Abdulkodir Hoslo€lu'nu mokomlndo ziyorel etli.
Ankara'da Sivas'a yönelik olarak faaliyeı
gösteren Ankara Sivaslı Dernekler tederasyonu
(AsiDLt ] başkenne slva5 Gunleli'nln llinClslnı

düzenlemeye hazlrlanıyor. AsiDEt Cenel
Başkanı Erol Yanar yapt|ğ| konuşmada
Federasyonun ıemel ku ru luş felsefesinin

"toplUmsal bar|şa katkıda bulunmak, 5ivas'ın
8eleneksel ve kültürel değerlerini başkentimizde
yaşatmak" olduğunu ifade ederek, 2006 yıllndan
bu8üne 8erçekleştirilen faaliyetler hakkında
bilgilerverdi.
Konuşmasının devamında "Birlik ve
KardeŞli]< için sivas Modelini" hayata 8eçirmek
için AslDEF'in çallşma başlatt|ğınl ifade eden
Cenel Başkan Yana(; " Biz federasyon olarak
siVas adlna Ankara'da birliğin ve kardeşliğin
lemsil edilmesi i(in bir ara}a 8eldlt. AsiDLl
olarak ilk kez Başkentte , 1-4 Nisan 20l0
tarihinde sivas günleri tanütlm ol8anizasyonu
8erçekleştirdik. Yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret
ettiği sivas tanltlm 8ünlerinde ilimiz ürünlerini,
ilimizin tarihini ve kültürel değerlelini ulusal Ve
uluslararasl platformda tanltma flrsatl bulduk. 8u

or8anizasyon

ile "siVas sevsisini,

sivas

birljkteliğini Ve sivas kardeşliğini tüm Türkiye'ye
8östermiş olduk. sivas'tan ve Ankara'dan bize
ulaşan yoğun talep karşlslnda bu yll "2.Başkentte
sivas Cünleri" etkinliğini 13-16 Eylül 2012
tarihleli araslnda Ankara kültür Merkezi'nde
yaPmak üzere karar aldlk. 5ivas Valiliğimiz
öncülüğünde 8elediyemiz, ÜniVer5itemiz,

Ticaret odamlz, Ticaret Borsamlz, Esnaf Odamlz,

Ziıaat odamız ve sivil toplum kuruluşlanmızla
birliktelik içerisinde, Ankara'da Sivas'ımızı hak
ettiğa 8ibi temsil edeceğiz ve tanltacağlz. Bu
vesileyle sizleride or8anizasyonumuza davet
ediyor, AslDEF Yönetim Kurulu olarak bizleri
kabulettiğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.
Başkan Hastaoğlu ise ziyaretten duyduğu

memnuniyeti dile 8etjrerek; " Kurum olarak
siVas'ln kültürel tanltlml için her türlü katklda
bulunmaktayız. Her pIatformda sivas varsa bizde
vanz diyoruz. Bilindiği üzere 201O yılında ilki
8erçekleştirilen sivas Cünleri or8anizasyonuna
katllm|şl|k ve memnun ka|mlştlk. Bu yllki
or8anizasyona da katılacağız. Bu faaliyetlerin
llimizin ve kühürümüzün tanltllmasında bizler
için büyük bir flrsat olduğıJnu ve en iyi şekilde
değerlendirilmesi 8erekıi8ini düşünüyorum.
AslDEF yönetimine bizlere gerçekIeştirdikleri
nazik ziyaretleri için ve başa.lll çalışmaları için

teşekkürediyorum." dedi.
Cerçekleştirilen ziyarete AsiDEF cenel
8aşkan Yardımcıları Prof. Dr. Hulusi Koçak, Prof.
Dr. cemalÇevik, Dr Muammer Timurkaynak, AV
Alparslan Kayapınar, Mahmut Ylldlrlm, Ruhi
Tarhan, selim Çlnar, Alaattin Aydln, Ünsal Artur,
sayman Yaşar Tozaİ, cenel Sekreter Turgay
Sağdıç, Sivas Belediyesi Özel Kalem Müdürü
Yunus Yığit, Ticaret Borsasl Yönetim KurUlu
Üyeleri ihsan Aksoy, Ahmet Terzioğlu, Hilmi Cül
ve Tar|k cünhan katlldllar
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Gıdo Güvenliği ve

-

Çoğdoş Mevzuot Toplontısı Gerçekleştirildi.
6ıda 6üvenliği ve Çağdaş Mevzuat
Toplanllsl loBB Birlik Merkezi'nde
8erçekleştiriIdi. Toplantlya ToBB Yönetim Kurulu

Başkan Yardımcısı Faik Yavuz, ToBB Yönetim
Kurulu Üyesi Mustafa Yardlmcl, ToB8 Vel8i
Komisyonu Başkanı ve sivas Tjcaret Borsasl
Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu
,TOBB Türkiye Cıda Sanayi Meclisi Başkanı
Necdet Buzbaş, cıda veTarlm Bakanllğl Müsteşar
yardImcı5l Nihat pakdil ile clda ve kontrol cenel
Müdürü Prof. Dr irfan Erol, Sivas Ticaret Borsasl
Yönetim:Kurulu Üyeleri Tank cünhan Ve Hilmi

cülkatıldı.

ToBB'da düzenlenen'8lda 8üvenliğı

mevzuaıı' konulu toplantlda konuşan To8B
Yönetim Kurulı] Başkan Yardımclsı Faik Yavuz,
ııluslararası piyasada en çok fiyat! anan iki
ürünün süt Ve büyükbaş hayvan eti olduğuna
dikkat çekerek, "Yani tanm ve hayvancılık artık
bir geçim kaynağı değil, aynl zamanda büyük bir
kazanç kaynağı. zaten bu yüzden ülkeler arası
ticaİet anlaşmalannda ilk tanışllan konu tarlm ve

24

hayvancIlük ürünleri oluyor" ifadesini kullandı.

TOBB Yönetim KuruIu 8aşkan Yaldlmcl5l

ik Yavuz

konuşmasında, 8|da 8üvenliği
konusundaki mevzuatIn önemi üzerinde
dururken, "Yıllardlr AB şu ürünümüzü almlyoı
bu ürünümüze kota koyuyor diye şikayet ettik.
Bunda elbette AB'nin üye ü|keleri koruma
Fa

politikalarının etkisi var. Bazı noktalarda

hakslzllğa uğruyoruz. Ama diğertaraftan bizim de
hatalanmız var. Adam mevzuatını yazmış,
kurallarını koymuş. Bana mal satacaksan şu
kurallara uyacaksın diyor Ama bizim standanlar
bazen bu kurallara uymuyor o yüzden biz art|k

Türkiye'nin tarlm potansiyelini

değerlendireceksel. gıda ve içecel rınayimizı
geliştireceksek, oyunu kurallanna göre oynamak
zorundayız" diye konuştu.
_"Denetim sıkı takip edilmeli"
Cıda ve Tanm Bakanlığı'nın mevzuat
ı.ıyumunu sağladığına işaret eden Yavuz, biJndan

sonra da bakanlığa yine önemli 8örevler

düşrüğüne değindi. Faak Yavuz şöyle konuştu: "

Türkiye odalaİ ve Boİsala, Bifliği
Gıda Güvenliği Ve Çağdaş ttlevzuat
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Şimdi öncelikle özel sektörün bu
mevzuata uy8un Üretim yapmasl, iş yapması
lazlm. BakanllğımlzIn da bu işin denetimini çok
slkl takip etmesi lazlm. Çünkü bakln 8|da işi başka
hiçbil işe benzemayo. Bu işe büıün ülkeler çok
büyük hassasiyet gösteriyor Öyle de olması lazım.
o yüzden birkaç firma bile bu mevzuatl delse,
AB'ye Veya üçanc0 ülkelere mevzuaıa uygun
olmayan maI satmaya kalksa ülke olarak siciliniz
bozuluyoı Siz firma olarak en iyi kalitede üretim
yapsanlz, hizmet sunsanlz bile o üründe
ülkenizin adl çıktlysa bütün §ektöre en8el geliyor
Yani, mevzuata uygun davranmayan firmalar
yüzünden, bütün 5ektör, hatta ülke sık|ntl çekiyor
o yüzden bu işin hem otokontrolü, hem denetimi
çok önemlj. Bu hususta biz de üzelimize düşen
8örevi yapmakzorundayız."
-"Glda ve içecek sanayi ile taıım sektörü
ayİllmaz bir bütün"
Cıda ve içecek sektörlerinin ayrllmaz bir
bütün olduğunu bildiren Yavı_ız, kaliteli sanayi
üretimi için kaliteli ve standartlara Uy8un tarlm
ürünü 8erekiğine dikkat çekıi. TOBB Yönetim
Kurulu 8aşkan Yaldımcüsl Yavuz, bu çerçevede
tanm Ve hayvancllIk ürünlerinin analiz edileceği
laboratuann kapasitesinin önemine değindi.
To88 Ve borsa camiası olarak bu alanda büyük
yatlnm yaptlklannı bi|diren Yavuz şöyle konı]ştu:

"Ülkemiz, dünyanln en büyük tarım ekonomileri
arasında yer alıyor. Ekilebilir arazi bakımından
dünyanın en b0yük ] 2. loprağlna sahibiz.
Dünyanln 17. büyük ekonomisiyiz. Ama tanmsal
ekonomi açıslndan dünyanln en büyük 10 tarlm
ekonomisinden biriyiz. Avrupa'da ilk iki ülkeden
biriyiz. 2002 ylllnda 23 milyar dolar olan tarlmsa|
haslla, 20]] ylllnda 65 milyar dolara yük§eldi.
Üstelik alazilerimiz verimlive kimyasal açıdan az
kirlenmiş. Yani hem bol miktarda, hem de sağlıklı
ürün kapasitesi bizde vaı Dolayısıyla, hızla bu
alana yönelmek gerekiyor Sadece 8eniş i(

pazarlmlz için değil. Zila hemen yanl
başımızdaki OrtadoğU Ve Kuzey Afrika

ülkelerinin gıda ithalatl 70 milyardo|arl buldu"
Hollanda'nın 53 milyar dolar tar|m ve
hayvanclllk ürünü ihraç ettiğine işaret eden Yavuz,
"Ekilebilir alanı Hollanda'nln 30 katl o|an
ülkemizin, bu alanda nasıl bir potansiyele sahip
olduğunu bir düşünün. Bu alanda yüksek tüketim
potansiyelıne sahip olan AB pazarl, bizim i(in
çok önemli, Ancak, bu potansiyeli hayata

8eçirmek

için işi usulüne göre

yapmak

zorunddylz. lşte bu yü7den, Tarlm Bakanlığlm|zln
çıkardığı mevzuatları çok önem5iyoruz" dedi.
-ToBB c|da Mccli§i Başlan| Necdet Buzbaş
ToBB clda Meclisi Başkan| Necdel
Buzbaş ise konuşmasında, toplantının amacını
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standart|annın kamUoyu ile paylaşılması
olarak açıkladı. KentIeşme sürecinin 8lda
ticaretinin anmaslna yol açtlğlnl belirten 8uzbaş,
gıda sektörünün sağlıklı gelişebilmesi için gıda
8üvenliğinin olmazsa olmaz bir unsur olduğunu
bildirdi. Necdet BuzbaŞ, "Clda qüVenliği lemel
bir insan hakkıd
ülkelerin 8elişmiş|ik
dedi.
düzeyinin de 8österl
sanavile§m(
on cülüğünü yapan 8lda
sanayi kuruluşlannın gıda güvenliği ile ilgili
mevzuatıa çok geç kaldığını §öyleyen Necdet
8uzba§, "Dünya gıda sanayinde yaşanan hlzll
gelişmelere Ve ürün çeşitliliğine rağmen 43 yıl
boyunca gıda maddeleri tüzüğü, sektörü
şekillendirmeye çalışmış, ama yetersiz kalmıştır"
dedi. 5996 sayıll Kanun ile farkll mevzuaılarln ıek
ini anlatan BUzbaş, ikincil
çat|da birleş
ine değindi.
mevzuatln da
_Cıda
Tar|m 8akanllğl Müsıeşar
yaıdımcısı Nihat paidil
C|da Ve Tarlm Bakanllğ| Müsteşar
Yardımcısı Nihat Pakdil de gıda konusunun
global olarak ele alındığında dünya barışını
tehdit eder bir halde oldLığunu kaydetti.
Türkiye'nin net olarak tarım Ve 8|da ürünleri
ihracaıç|sI bir ülke oldUğunU belirten Pakdıl,

üreılmln devamlllliı 11in

cAP ve

benzeıi

l

qerekliliiin( ü dikkat ekıi_ t.lretil(
, lnlacal yapıla<

projeleı

ürünlI

na da uvsur olması ge

5tandaü

ihat Pakd il. "Bıı.ıl nda kanl
Hepsini tek kanı
gereken hususlaı kanunda yer aldı. Güncı
icin pereken k ınuları da ikincil m€
blraktlk" dedi.
Birincil üretimi yapan kesimin bu mevzuatl
içindeki ilk unsur olduğundan 5öz eden Müsteşi
Yardımcüsl Pakdjl, "clda dünya barışını tehdit eden b
unsurdur. Eğer sizin sanayici olarak işleyemediğini
bir hammadde varsa, en büyük israf budur" diy
N

konuştu,

Konuşmalann ardından Cıda ve Kontrol Cen(
Müdürü Prof. Dr. İrfan Erol konuya ilişkin bir sunuı
gerçekleşıirdi.

orsaıar Bırıiğİ
ve çağdaş

vzuat

2o12.Aıll(AR^

J

Tokqi Morkq Pqrk AVM Açıldı
sivos ve Tokot'ln büyük AvM'lerinden biri olon Morko AVM, Tokoİ'o bir yeni
şube doho ekleyerek şube soysını ortırdı..
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sivas Ticaret Borsasl Başkanl Abdulkadir
Hastaoğlu Ve Yönelim Kurulu Üyeleri Ahmet
TerzioğlU, Hilmi cü|, sivas il Müftüsü YusufŞahin,
AK Parti sivas il Başkanl Burhanenin Kulu, Sivas
Belediyesi Eski Başkanı Sami Aydın'ın katılımıyla
8erçekleştirildi.

yatlrlmlarlnl sivas ve Tokat 'ta devam
ettiren Marka AVM, Tokaı Park AVM'de yeni bir
şubesini dahJ fdal hale 8clirerel büyümeye
devam ediyoı 2011 ylIında sivas'ta allşveriş
sektöründeki yerini alan Marka AVM, açtüğl yeni
şube§iyle Tokat'ta 3. şUbesine kavuşmuş oldu.

Sadecd şehir merkezlerinde değil, ilçe
merkezlerinde de hizmet veren Marka AvM

Market slo8anl ise, "Marka Her Yelde, Herkes
Marka'da"
Tokat Belediye Başkanı Belediye Başkanı
Adnan Çiçek de, açılışta yaptlğı konuşmada,

bundan birkaç yll dnce kentte bu tür yapllarl
an|amanın bazı insanlar için hayal gibiolduğunu
belirtti. Çiçek, "Hatta bazl insanlar hala bU tür

yapılara bakınca ben onlann hala bir şey
anlamadıkları kanaatindeyim. Ama şunun

bjlinmesi 8erekiyor ki bu şehrin geleceği adlna,
bu 8ülen topraklarln daha iyimser olmasl adına
Tokat Belediyesi olarak bu ıür düzenleme|ere
bundan sonra da sonuna kadar sıcak baktığımızı,
sıcak bakacağımızı buradan bir kez daha
tekrarlamak istiyorum" dedi.
Tokat halklnın, basının ve protokolün
yoğun il8i 8österdiği açlllş törenine Tokat Valisi
Şerif YIlmaz'da katıldı. Açlllş töreninde at|lan
konfetiler renkli anlann yaşanmasına sebep
olurken yüzlerce Tokat'llnln katlldlğl törene
Siva§'tan gelen mehtertakımı damgasını vurdu.
Daha sonra halka açılan marketin indirim reyonu
büyük i18igördü.
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§iuas Emniyet Şehitliği liyanet [dlldi.

Türk Polis Teşkilolİnln l67.ku]uluş yll dönümü kuİlomolon kopsomlndo, sivos Ticorel
Borsosl Yönetim Kuİulu BoşkonlAbdulkodir llostooğlu, Emniyeİ Müdürü Ahmet Kemol seyhon İ|e
birlikte, \fukon Tekke Mezodlğİndo bulunon polisve osker şehiİliğiniziyoreİ ederek duo etti.

gş
i ll.
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Türk Polis Teşkilatl'nln 167. kUrulUş yll
dönümü kuılamalarl kapsamında, sivas Ticaret
Borsasl Başkanl Abdulkadir Hastaoğluve Borsa Meclis

Üyesi Hilma cül, Emniyet Müdürü Ahmet Kemal
Seyhan ile bir|ikte, Yukarl Tekke Mezarllğl'nda

bulunan polis ve asker şehitliğini ziyaret ederek dua
eİti. Şehit yakınlar| ve 8azilerin de yer aldlğl ziyarene
duygusal anlar yaşandl. Katlllmctlar ilk önce polis
şehitliğini ziyaret etti. Burada Kur'an-ı Kerim

okunması

tl

ve

kabirlere karanfil bırakılmasının

ardından asker şehitliğine 8eçildi. Burada Müflü Yusuf

Şahin ıaraf|ndan dUa edildi.
8aşkan Hastaoğlu ve EmniyetMüdürü seyhan
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tl

kabirlere karanfil bırakılar, şehit ailelerini teselli
ederek her zaman yanlannda olduklannı hatlrlanllar,
Müfiü Yusuf Şahin de şehitliğin, peygamberlerin bile
imreneceği bir makam olduğunu söyledi.
Ziyarette, sivas Emniyet Müdürü Kemal
Seyhan ile birlike Ticaret Borsasl Başkanl AbdUlkadir
Hasıaoğlu, Meclis Üyesi Hilmi Cül,Sağl,k sjğllk il
Miidürü Bahanin llteı Esnaf ve5anatkarodalarI Birliği
Başkanl Beşir Köksal, sivas Müflüsü YusufŞahin, Şehit
Aileleri ve Gazileri sosyal Yardımlaşma ve Dayanlşma

Derneği Başkanl Mustafa H|zal, sivas Polis Meslek
Yüksekokulu Müdürü celal Bodur ile emniyet
personeli ve şehityakınları katldı.

ÇIN HEYETINDE BORSA VARDI
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Raşbakan'rn Çin ziyaretine Siya§ Ticaıet Bor§a$ Başkanı Abdulkadir Ha§taoğlu da katıldı.
8aşbakan Tayyip Erdoğan'ln

7l]

Nisan

ıarihleri ara§lnda'Başbakan' olarak 8erçekleşlirdiği ilk
Çin ziyaretine, TOBB Ver8i Komisyonu Başkanl ve
sivas Ticaret BorsasI Yönetim Kurulu Başkanı

AMulkadir Hasıaoğlu'da kaııldl. Batkan Ha§taoğlu;
Başbakan sayln Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan
Yard|mclsı Bekir Bozdağ, Enerji ve Tabii Kaynaklar
8akanl Taner Yıldtz, Ulaşllrma, Denizcilik Ve
Haberleşme Bakanı Binali Yıldlrlm, (ültür ve Turizm
Bakanı tnuğrul Cünay, Dlşişleri Bakanl Ahmeı
Davuloğlu, Ekonomi 8akanı Zafer Çağlayan ve AK
Pana Cenel Başkan Yardlmcısl Ömer Çelik,
milletvekilleri, bü İok ratla r, işada m lar l,
akadcmisyenler ve bann mensuplanndan oluşan bir

sektorel bazlı ikili 8örüşmeler yaparak Türkiye?deki
Çin yallnmlan olsun, Çinadeki Türk yatlrlmİan olsun

müşterek yaılrlmlar yapabilir miyiz, bUnIarln

dulacağlz,

ticari
alanlarda bundan §onraki süıeçlerde nelel yapabiliriz

bunlan değerlcndirme flrsatlmız bulacağlz, 8ilindiği
üzere lkl ülke ald\lnda diplomdıi( ilişkllenn lesisinin

40. yııdönamü oıan 20lı yılınln ardlndan 20t2,
"Türkaye'de Çin Kültar Y|ll" o|arak kutlanmakladlr
20i 3 ise "Çin'de Türk Kültür Ylll'' olarak kullanacaktlr.

Bunlar Türkiye

vc Çin

araüilndaki ilişkilerin

8eliştirilmesi için büyük f Irsattlr'' deda.

heyelle birlikt€

Çinle 8itti.
Türk Hcyeli ilk olarak Şincan Uygur Özerk
Böl8esi'ndc Ekonomik vc Teknolojik Kalklnma
8ölsesl'nin yan| slra Bılyük Çarş. ve Büyük Cami
olarak bilinen Yanıj Han8 C.rmisi'ni ziyaret cıli. Heyet
8erçeleşıiralen ziyareılerin ardlndan Pekin'e hareket
ederek Türk_Çin iş Formu Toplanİslna kalllacak Ve ıl

Nasan Çarşamba güna Şin8hay

iş

Plalikleri

üzelin&

Çin ile özcllikıe ekonomik Ve

ı

GE

n

I

Toplantl§lna katlllmın ardından Tülkiye'ye d6nüş

yapacak.

BdIk,rn H.l\lJoilU, Başb.r(an trdoğ.ln ve
İüİk Heyeli ziya.etinin Yükselen

berabcrindeki

ekonomi§i Ve siyasa istikrarlyla onadoğu?nun model

İlke§i konumundJ olan Türkiye ilc Çin ilişkiıerin

8eliştirilma§inde son derecc büyük dnem taş|dığlnl
helirtelek; "Zayareıleİimızde ÇinIi i§ Jdnmlarlyla
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Başbak.ln

yapl§lnı
ili§kilerive
her konuda

hazırolduklaını
sanayi, enerji

sektörü

iş yapma
Eldoğan

ardınd.ın

sunum
yemeği
büyü.İıe

Erdoğan, son
gösteaen

iki iilke

ekonomik, §osyal

olan
Ve

siya5i,

işbirliğini
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Yeni Teşvi k Sistemi Toplontı sı Gerçekleşti
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orİoklık kuİonlo.o ilove leşük vğ]ilmesi devıim niteliğinde bi] onloylşrlokllk kuİonloro
ilove İeşvik veıilmesl devılm nltellğlnde blr onloy§
Yeni teşvik sisteminin aynntllarl ToBB
M. Rifat H is a rc l k ll oğ lu'n u n

Başkanl

evsahipliğinde, Ekonomi Bakanl zaf er Çağl ay an,
sivas Ticaret Borsasl Başkan Yardlmclsl ihsan

Aksoy ve Muhasip üye Tarık Cünhan'ın

katılımıy|a TOBB'da oda ve borsa kalılımc|lanna
tanıtıldl. Hisarcıklıoğlu, onakllk kurarak yatlnm
yapan firmalara ilave leşviklerin verilmesinin.
devrim niteliğinde bir anlaylş değişikliği olduğunu
söyledi"
Hisarcıklloğlu, "Bizim kültürümüzde çok
önemli bir söz var: 'Birlikte rahmet ve bereket,
aynlıkta azap vardır'. Yıllardır şunu söylüyorum.
Ülkemizde yatlllmclnln en önemli sorunu
sermaye eksikliğidir, Aynl sektörde ayn dyrl iş
yapıp rekabet içinde boğulmak yerine, bir araya
gelerek onaklık kurmak, hem verimliliği artıracak,
hem de yurtdlşlndaki rakiplerimizle rekabet
edebilmemizi sağlayacakılr. Şimdi Hükümetimiz
bu konuda önemlibir kap| açtı. özel sektör olarak
biz de üzerimize düşeni yapmall,'küçük olsun,
benim olsun' anlayışını anık terk etme|iyiz. Anlk
firmalarlm|z büyük oynamanIn önemini anlamak
zorundadlr" diye konUşıu.

ToBB Birlik Merkezi'nde 8eİçekleştirilen
lophnlda fkonomi Bakanl Zafer Çağlayan, yeni

te§vik sistemini oda / borsa başkanlarına anlattı.
Söz konusu toplant|da, oda / borsa başkanları da
Yeni Te§Vik si§temi hakklnda 8örüş ve öne.ile.ini

paylaşıı.

Toplantlnln açlllş|nda konuşan ToBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu Bakan Çağlayan'a, Türk
özel s€körüne ve 8irişimcilere verdiği destekten
ötürü teşekkür etti.

Türkiye'nin 201] yılını yüzde 8,5'luk
rekor bir büyüme ile kapattlğlnI hatırlatan ToBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu,
"Çin Ve Arjantin'den sonra dünyada en
h|zll büyüyen üçüncü ülke olduk. Bunu da Türk
özel sektörü yaptl. Özel tüketim ve yatlrlm
harcamalannın büyümeye katkls| yüzde 9,5.
Kamu harcama ve yatınmlannın katkısı ise binde
4'te kaldı. Dış ticaretin de büyümeye olumsuz
etkisi azalmaya başladı. 2011'in ilk 9 ayında dış
ticaretimiz büyümeyi yüzde 3,1 daralİrken, 20l l
8enelinde dlş ticaretin daraltlcl etkisi yüzde 1,4'e
8eriledi_ 2ol2'in ilk çeyreğindeki rekor ihracaı
düzeylerini de dikkate aldığımızda dlş ticarelin
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20]2'de büyümeye olumlu katkı sağlama§lnl
bekliyoruz. Milli 8elirimiz tarihinin en yüksek
seviyesine çıkarak 772 milyaı dolara, kişi başı
8elirimiz l0 bin 444 dolara ulaştl. Bu §üreçte
o/o9

§anayi sekörümüz de
oranında btiytyerek,
ekonominin itici 8ücü oldu" değerlendirmesinde
bı.ı lı.ı ndu.

-Başıı hiiayesi nasıl yazıldı?
Bu başan hikayesinin nasıl yazıldığına
dikkat etmek 8erekiğini beli.ten Hi§arclklloğlu,
bir yanda batımızdaki AvruPa'da büyük bir
ekonomik kriz yaşandığına, Avrupa Birliği
ekonomilef i küçülürken, AB vatandaşlarlnın hayat
standartlannln düştüğüne, öbür taraftan da

güneyimizdeki üIkelerin siyasi sorunlafla
boğuştuğuna

ve yeni bir

5istem kurmanIn

sancılarlnl yaşadıklarına dikkat çekti.

Türkiye'nin, bu ateş çemberinin tam
oftaslnda yoluna devam etiğini bildiren ToBB
Başkanl M. Rifat Hisarclklloğlu, " Türk özel
seklölü üretiyor, istihdam sağllyor, büyüyol,
büyütüyoı Ben buradan tüm özel seküörümüze,
sanayicilerimize, şirketlerimize teşekkür
ediyorum. Büyük emek Ve alln teri harcayan
çalışan ları m ıza, işçilerimize huzurlarınızda

şükranlanmı 5unuyorum. İnanın her birine tek tek
madalya taksak yeİidir" dedi.

-'illcrinizin, ilçeleıinizin bu ıeşviııen
yararlanmasını sağlayın"
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Başbakan Erdoğan'ln duyurduğu teşvik

mekanizmasının büyük önem taşıdığını
vurgulayan Hisarcıklıoğlu oda ve borsa

başkanlarlna h itaben löyle

kon u ştu:
"Emeklerimizin takdir edildiğinin, devletimizin
Türk özel sektörünün arkaslnda olduğunun en
büyük 8öster8esidir. Bu8ün aile me€lisindeyiz.
Camiamı2ın içinden çıkan ve her zaman bizden
biri olan değerli bakanımız bize yeni te§vik
sisteminin detaylannı anlatacak. Çünkü sizler

kanaat önderisiniz. illerinizin, ilçelerinizin
vizyonunu belirleyen kişilersiniz. allerinizin.
ilçelerinizin bu teşviklerden daha fazla

yararlanmasını sağlayın.
Bir kl§m|n|zln özellikle illerinizin tİil8e

sınıflandırmaları konusunda kafa kanşıklığı
yaşadığlnl biliyorum. Ama, bu te§Vik

mekanizması hem yapılış biçimi, hem de içeriği
açısından çokfarklı ve son derece kapsamlı. Sayın
Bakanımlz birazdan tüm detaylarl sizlerle
paylaşacak, ama ben özellikle 3 noktanın altını
çizmek i5tiyorum.
Birincisi, ilk defa özel sektörün 8örüşleri

sülecin en başından itibaren çalışmalara

yansltllmlştlr. Bu süreçte Türk özel sektörünün
çatl ör8ütü olarak Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği sürece ciddi kalkı sağladık. l0 Eylül
2011'de siz oda Başkanlarlmlzla Ve 7 Ekim
2011'de de sektör Meclislerimizin 8aşkanlarıyla
bir araya geldik. BU toplanhlarda ve sonraki
8örüşmelerde özellikle 7 alanda özel sekıörün
taleplerini toparlayIp Bakanlmlza iIettik.
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Borsaya ziyaıetie Bulundu
sivas 8elediye 8aşl(anl Doğan ÜıcÜp, sıvas
Ticareı 8oİsası 8aşkanı A bd u lkad iı
HA5tAoĞLU'nu ziyareı ede.ek, hallllanan yeni
imar planı ve yapılması düşünülen proiele.
hakkındabiIgileıveıdi.
Kentle ilgili haz ırladıkları projeler
hıklında bilgileı rt,ıcn Bışkan Üıgup,
"Şehrimizde imar revizyon planının yıllardır
yapılmamış olması pek çok bölgede ciddi
sıkıntıların doğmasına neden olmaktaydı.

Aıkadaşlarımızla birlikte hazırladığımız

çnllşmalanmlzl şehrimizdeki tüm siVil toplum
kuruluşlan, siyasi parli temsilcileıi ile kamu
kurum kuruluşlannın yetkililerine anlatarak fikir

al

ışverişinde bulunuyoruz" dedi.

Balkan Ürgüp, ıerminJl, kU7ey \e 8üney
yolu
ba§ta olmak üzere yeni imar planında,
çevre
Orduevi, Belediye, siVas Devlet Hastanesi ileeski

Tekel binaslnın da ylkılarak park haline
dönüştürüleceğini, slcak Çermik, sevsi Evleri,
Muhsin Yazıcıoğlıı BulVan ve spor tesisle.i, siVas
RJlesi \,e (ovre duzenlemeJi 8ibi birçok projeni.

de Sivas'a kazındırılacağını ifade ederek,
beledıyenin kavnak sılınıırı olmadığını ve
u./elinde yogunla||lllarl

t\ki s,rnayi

s|ıe(inin

baharla birlikle inşaatına başlanacağını açıkladı.

Ticaret Bolsasl Başkanı Abdulkadir
Hastaoğlu ise 8erçekleştirilen ziyaretten dUyduğu
memnun iyeti dile getirerek,"sivas'ln faydaslna Ve

yaranna olacak her türlü projenin destekçısi
olacağız. İmar planında yapılan değişiklikler

kentlerin kaderini etkileyen, 8elişimine yön veren
olumlu ya da olum§u.. anlamda şehrin geleceğini
şekillendiren çok önemli düzenlemelerdir. Bu
konuda Belediye 8aşkanımızın da gereken

hassa5iyeli 8o§tere(eğini düşünüyor

çalışmalarında kendisine başarılar diliyorum"

dedi.
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AK Parti ll siva§ Ticalet Borsasl Başkanl
Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri
ihsan Aksoy, Ahmet Terzioğlu Ve Tarlk Cünhan,
8eçtiğimiz 8ünlerde yapılan 4'üncü olağan il
kongresi sonucunda güven tazeleyerek yeniden

AK Parti sivas il

flliı

Başkanl|ğl'na seçilen

Burhanettin Kuru'yU ziyaret ederek, haylrll olsun
dileklerjnde bulı.ındıılaı

P.]rti siVas ll Başkanl Burhanettin
KurU'yU lebrik elmek için ziyarete 8eldiklerini
söyleyen Sivas Ticaret Borsasl Yönetim Kurulu

AK

ziyaretlerinden dolayl kendilerine teşekkül
ediyorum. İnşallah
hep beraber Sivas'ın
problemlerinin çözümü noktaslnda ne yapmamlz

gerekiyorsa

el birliği ile

çalışmalarımızı

yürüteceğiz. Ceride kalan 3 yıl içeri5inde biz iyi
bir diyalo8 içerisinde olduk. Beraber çalışma
8ayretimiz oldu. sürekli istişare ettik, sörüşıük.
İnşallah bundan sonra da bu tür istişarelerimizi,
çalışmalanmızı arttlrarak devam etlireceğiz. Ben
hep daha iyiye gideceğine inanıyorum. Sivas'ı
daha ılerı beraber taşıyacağlz " diye konuştu.

Ba1l.ını Abdııllıdir HJ\l,r08lu: "si!a5 i\in

yapılması gereken her türlü çalışmalarda
başkanımızın mutlaka destek olacağını
biliyoruz. Dolayısıyla bizim de borsa

olarak her hangi bir sorunumuz
olduğunda başkanımızı z iyaret
ediyoruz, destek bekliyorı.ız. Kendisine
Ve yönelimine başarılar diliyorı-ım.
Sivas'lmlza hayırıl olsun" dedi.

Ziyaretten

duyduğu

memnuniyeti dile 8etiren AK Parti sivas il

Başkanl Burhanettin KurU: "Nazik
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CHP İt Bışkını }oRAJU'ya Hayıılı Otıun zıy.ıcıında Bglunuldu
sivas Ticaret Borsasl (sTB)Yönetim KurUlu
Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu

Üyeleri İhsan Aksoy, Ahmet Terzioğlu ve Tar|k
Cünhan, geçtiğimiz günlerde yapllan CHP il
kongresinde il başkanllğlna seçilen Ulaş Karasu'yu

ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde
bulundulaı

ziyarette, sivas Ticaret Borsasl Başkanl
Abdulkadir Hastaoğlu, Ulaş Karasu'ya başarı
dileklerinde bulunarak, "s iyas i pa rt iler
demokrasinin vazgeçilmez unsurlandlr. Çiftçimiz,
lü( ( anml7 ve e§nafllrlmlzln §orunlarlnln çd7ümü
nokaslnda her zaman siya§i partileramizle uyum
içerisinde çal|şmaktayız, İl ba§kanlığına seçilen
Ulaş Kala§u ve yönetim kurulundaki arkadaşlannl
kutluyor ve sivas'lmlz için hayırlı olmasını
diliyorum" dedi.

38

cHP ll Başkanl Ulaş Karasu ise ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile 8etirerek, CUmhUriyet
Halk Partisi il teşkilatl olarak bundan öncesinde
olduğu 8ibi sivas'ln gelişmesi ve kalklnmas|,
sorunlarln çözülmesi ve yapllacak ortak
hizmetlerde her zaman sivil toplum kuruluşlanna
destek vermeye hazır olduklannı söyleyerek, "Sivas
Ticaret Bolsasl Başkanımlz Abdulkadir Hastaoğlu
Ve yönetim kurulU üyeleri bizlere hayırlı olsun

ziyaretine geldiler. Kendilerine nazik
ziyaretlelinden dolayı teşkilatlarımız adına

teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

ı

r

ç

t,

l

A

[,tr

rl1

İ

Y l1

Lr

i

dt

sivas Ticaret Borsasr'ndan

AA Sivas Böl ge Müdürlü gu 'ne Ziyaret
siva§ Ticaret Borsasl Baskanl Abdülkadi. Hastaoğlu, A ıadolu
Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Başkan Hastaoğlu, ziyarette AA Sivas Böl8c Müdürlüğü'nc atani
olsun dileğinde bulunarak, yeni görevinde başa.llar diledi. Hastaoğlu, boı
da bilgiverdi.
AA sivas Bölge Müdürü co§kun da AA'nln yeniden yapılanrr
konuklarlyla bir süre sohbet etti.
liyJretle, ıilJüet Boı5J\l tönelim }\urulu Üyc.i Iarlk CünhJn,
DJnısmanı Adem Karakava da hazır bulundu.
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Siuas İli Taıım Sektörü Oıtalı A!ıılTopIantısı GeıOeldcştl]lldl
kazandırılacağı. ıaf|msal altyapl vc polansayelinin
nJsll dcğcrlendirileceği konularlnln ele alIndlğt
toplanılya t6 Bakanllk üst düzey temsilcisi, ]2 sivis
SavilToplum Kuruluşu ve Özel S€ktör temsilcisiolmak
üzere 48 kişi knt,ld, ve loplant,da 59 adet öncri dilc
l,lcliİilda. sivas Valisi Ali KOLAT yaplığl açtllş
konuşmasında sivas'ln ciddi bir lanm polansiyelinin
olduğunu, tarım potansiyelinin en iyi şekilde
değerlend irilmesi açlsından bu lülloplantllann öncmli
olduğunU soyleyerek, katlllmcllarln fikirlerini,
düşüncelelini bU toplantlda anlatacakli]nnl belirlıi.
C,da, Tanm ve Hayvancılık Bakanlığı
Müstcşan Vcdat Mirmahmuıoğullarl ise yJpılğl

sivns Tacareı BorsJsl Yönelim KUrulU Başkanl

AMulkadir Hasıaoğlu'nun da kallllmlyla, ıarlm

\eklorunde onemlI konulann 8üüşUldüğü'siv.ı( ili

TJnm sü.k|örü onak Akll Topl.]nıl$l'Taşİdcre Park
Rcshur.ın|'Lt 8erçek

leşı irild i

siva§ Vali5i Aİi Kolal. sivas Milleıvekilleİi.

sıraleii celitlirmt, Başk.nl, Bakanllk Cenel Müdürleli,

il8ili Dnirc

sjvil Toplum
KuruluşLırı ile siv.rs Gld.r Tanm Ve Hnyv.ınclllk
B.]şkanlarl, Ünavcnitc Vc

Bak,rnl,ğl il Miidürlüğü'nün dc kaılldlğı loplnntl Cldn,

Tıım vc

Hıyvanr:ılık Bakanllğl Müsteşan Vedaı

Miİmahmuıoğullalı bJşkanlığında yapıldı.

ilin din.]miğinin ekonomjye
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Bakanllk Müsıeşanml, cenel Müdürler ve

konu§mada " 8akanlık olarak bu toplanhlan her ilde
yapmaya 1alışıytıı, o ilin dinamiğinin na(|lckonomiye

Daare

Başkanlarınca cevaplandırıldı.
Yeıkililere; Arazilerin topıulaştnlmasl, İoPrık
analizlcrinin yapllmasl, danlşmanllk hizmetle.inan

kazandlrılacağl, potansiyelinin nasll

değerlendirileceği konular|nı cle alıyııruz. Bu
toplanllda katlllmcllarIn gölüşlerini, önerilerini

artlr|lmasl vc desteklenmesi, mera alanlarlnln
VaslflannIn değişıirilmcsi Ve lslah çalışmalannın
yapllma§,, Ziraat bankası kredilerinin geliştiriImesi,
Tarımsal kredi kapsamında hayvanlardan istenen
si8ona maliyetlerinin yüksekliği, Kl6al kalkınma
Projelerin in uy8ulanma5| sIra§lnda isıenen

alacağlz. Yapacağlmlz değeİlendilmc sonucunda da
allnan kararlan eylem planlna dönüştüreceğiz. 8U8ün

dünyadaher8ün ] milyarinsanlnaçyatıyor, ı.2milyar
lnsJn|n da yelel\i/ be\leniyuı, Yani 2,2 milyJr in\an
yiyec.ekle, açllkla il8ili sorunl.. yaşlyor- Bülan dünya
ülkelerinin bi.inci derecede önccliği ve en stlate'ik
önccliği t,dadlr artlk. Hele helc 2008 krizinde
yaşadığımız, dünyanın yaşadığı g|diı krizinden sonra

prosedürIerin kolaylaştlnlması, 5üt Ve et fiyaılannln
isıikralll hale 8elm€sa, yatırlmc| ofislerinin kurulmasl,
()r8anaze h.ryvanc!llk lxjl8elerinin kurulması, Tanm
uydu kentlerinin olUşlu.ulmiısl, Kangal ırkı koyun
üİeıimi bazlnda siVas'ln küçükbaş hayvan üretiminde
Pilol bol8e olm.üsl, YJll,|m y.üpmJl ,rleyenlenn uyFu,ı

çok şey değişıi, çok §ey eskisi ı]ibi değil, Art|k dünya,

kendi ulkelerindeki kaynakların rasyonel
kullan,lmasıyla yetinmiyoı, başka ülkelerde de kaynak

aıazi bulamamasl, Şehiıdc yaşayan

nrayışın.l 8iriyor, kirallyor, sahn aIlyor.8aşta slda
gtVenliğiolmaküzerebütünendüslri5ininhammadde
kaynaklannl sJranıi alılna almaya çaılŞlyor. Bakanllk

VatJnd.lşlJ.ln

sorunlardan birisi de öz sermayc bulamamasl, Cıda

olarak sektörün de.inlak an.lazini çıkanyor, bu
.)n.ılizde sektorün 8üçlii vo zaylf yonleriyle,

Konırol l.lboraıuannln alt yaplslnln seli§ıirilmesi,
Hayvan hasıallklan ıcşhis laboratuan kurulması
konularında sorular soruLırık bu konular 8ündemc

lı|y(l.ışl,ınn

8elirildi,

8ö|u>

Veone.ilcrlnc ycİ !(f iVUıu,,.

Ayrlca 2023'le nclcl
y.rpı lacağ ı konusunda dı
hedefleİi bclirl;yoruz. ArtIk
Tü lkiye
laf Imda Iekdüze

il

polilikalar yerine havza bazlI
poliıikalar uygulama dOneminc
8irdi. siva5 değişik havzaIar
içelisinde yer allyoı kentin bu

polnnsiyelinin
nirsIl
dcğerlendirile.cği,
dcnerlend,.ilmeven Jııl

poıJnsiyellenn nasıl el<onomiye
kJz.ınd,nlacağ, konusundJ orlak
akIl loplant§|nl yapIyoruz." Dedi.
Toplant| daha §onra
sorulan soruiar değerlendirilip,

I

ı

-

ı
\

L

tı

rl

aı
|{

aı

ü
|/

\ı

ffi
Ü

J

}

ı ı
ı

)

l

l

.

Fşil
"]'.i§

ı

a

ü;,;,l

1

ı

/

,+

l

I

İ

lı

!ği

f|ı

l

ı

İ

I

İuRxlYE

tı

V

ı

ı

|.
İ

§

&

\r

ı

ı

}
*

lı

,,,I

lıl'l

l
*-

l

ı

.ül

a

Hrp

ı

ı
I

ü,

r-]

-.

l/

,,
İ,

il

l
**
i1].]

_

TOBB,uN 67. GENEt KuRutU YAPıLDı
60tnc yaşnl İutlayan rüıİiye odalaı
ve Boİsa|ar8iİliği'nin (lo88)67. cenel xürulu ToBB
8aşl6nı M. Rifat Hisa.c,İ1,oğlu'nun ev sahipliğinde,
Barbaıan Rccep Tayyip tİdoğan ve cHP Genc|
8aşkan| (emal K.l,çdaloğlu'nun da ıatlllmlyla
8u yll

*erçekleştiİildi.

ToBB ETÜ'de yapı|an Cenel Kuıul'a

Başbakan

E(losnn Vc (:HP (;encl B.ırkJnl Klll\darotjlu'nun y.lnl

slra, Ekonoma Bakanı Zaf|f Çağliyan, Cümlük Ve
Ticarel Bakanl Haya|i Yaz|cı, Ulaştırma, Denizcilik Ve
Habcrleşme Bakanl Binali Yüldlnm, siyasi parli
tem(il(iIeıi. miIIeıveki||eıı, büıııkıaılaı, iş dunya,ın,n
temsilcileri, ToBB Ver8i Komisyonu Başk.!nl
Abdulkadar }]asıaoğlu ilc ToBB dele8esi olan siVas
İcareı Borsas| Mecli§ aa§kan| Fikrel YarlŞ, Yöneıim
Kurulu üyeleri McsUı tmeç, §ükrü Avel ve cenel
sekreler 5cma corcün katlldı.

Hisarc,k1,oğlU,ToBB'un 60 ylll, özel
sekıörümüzün 60 y,Ida katc(iği mesafenin de
8dsIer8esi olduğunU i(adc cderken, Türkiye
ekonomisinin kat cıliği mesafeyi Ve 8eldiği noklay|
anlaııı.

(;irişimcilel ekonomide bışan hikiyelerine
imza aıarken, bU s.cün meydanJü 8clidiği T()BB'un
d. illclliklc son ] o yllda hizmet kıpasilcsiniiı lrdlğlnl

belirten Hisarclklloğlu, "Hayaın 8eçirdiğımiz

projelerle, recl §cktöİümüzü 8eliI irdik Ve desleklcdik"

dayckonu$u.

dele8elerine "Türkiye sizlerle büyük. Tirrkiye
ekonomisi sizlerle ı]üçlü. Tü.kiyc sizlcrle birıikte,

"Tek sermayeleri olan (csarcllc iş hayallna
aııl|P başJnll olan 8cnç 8irişimcilel burada, Hem
aiIelerini ayakta ıUtan, hem de berekelli elleriyle iş
hayaı|nda yük§€len kadın snişimcilerimiz bulada.
Sınlrlarımızın ölesinden, Tü ıkçe konuşan
coğrafyalardan 8elen girişimci kardeşlerimiz burada.
§ehilleranin kalkınmaslna, markalaşmasına emek
velen, fikir üreıen (İa ve Bolsa başkanlanm,
Ü|kcmizin 8eleceğine yatlnm yapan, ihla.al y,ıpan,
istihdam sağlayan Camiam|l. sizleri 8önül dolusu

§eslendı.

verdiniz" dedi.

TOBB Başkan| M. Rifaı Hisarcıklıoğlu Cenel Kurultla

yaplığı konu§mada, 8iri§imcilere Ve ToBB

büyük hedeflerine yürümeyc devam edecek" diye

mLıhabbetlc sclamIıyorum, Teşriflerinizle bizlOr.ı şcrc{
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or8lnizc sanayi Böl8elerimiz 8eli5ıiVe böylece sanayi
Anadolu'ya yay|ld|. ]980'de Türkjye'de sadece ]2
()sB vard|. Bu8ünse l50'ye yak|n osB yaılnmcllarla
dolmuşdurumda.

Dcğerli çalışma arkadaşlarım, burada çok
azlnl sayabildiğim çallşmalallmlz, camiamlzl özel
sekıörün hizmet yuvasl haline 8etirdi. Avrupa odalal
Birliği ve islam Tjcareı ve sanaya ()dalan B irliği Başkan
yard|mcl§l olarak §unu 8önül rahatllğ| ile söylüyorum:

8Ugan dünyada en çok hizmeı vcren oda
sisıemlerinden biri haline geldik. ()da-Borsa
sisıemimiz Orladoğu, Kuzey Afrika vc 8elişmekle olan
ülkelerde, özelsekıörün selişıiralmesi için örnek model
nlIild|.

Ka| dıiğimiz mes.fede sizlerin cmeği çok

l,(i}(lt, Ge( §lni8ündü./rınü bu ( dmidn,n selişme.inc,
büyüıncsine adaynn oda ve Borsa Ba§kanlanmı,

Mecli§lerimi ve Meslek Komiıeleİimi yüreklen

kul luyoram. sizlcıle 8uİur duyuyolum.
(;elçekleşıirdiğimjz hizmellerde Bakanlmtz sayln
}]ayati Y.zlcl hep yınıınızdı oldU Vc bizleri
dcsı(,kled i. Kendjsinc teş€kkür elliyorum.

Şimdi bu vesileyle kamuoyuna şunu da
oda ve Borsa
Ba§knnlarl ücİe!maaş almazlaı Kendi işlerine

hnt|llatmak islerim. He*es bilmeli ki

.,y,İa(.ıkl.,.l ldmdn,. lemsil en|kleı| şehirle.in|n ve

ıf

!+_- ]Al

ı

\1
,:,

ü

,

iH

e

'ii

\

t

lI

-Saıııyi Anadolu'ya yayıldı
odalaf|m|z|n sorumlullk aImas| sayesinde
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iiyelerinin solunlafl için harcarlaı |şte bu yüzden,
ashnda Benam oda ve Borsa Başkanlarlm|n her biri
hizmet ehlidir oturduklan koltukların hizmet alacı
olduğunu bilirve heP bu anlay|şla çalı§lrlar. Çünkü biz
iibür taİJfta hesabln olduğunu biıiriz. Bu Camianln
hizmğ anıay|ş|, işte b(ldur
-Anadolu §ermayesine en8el ç|karllmasln

Bu.adan bankalann bazllarını da uyarmak
istiyorum. özellikle §on döhemde Anadolu'dan ve

Kobilerden bankalara yönelik eleştiriler anmaya
başladl. Kobilere ağlr kredi şanlan Uy8uluyorsunuz.
Anadolu'dan gelen talepleri oyalıyorsunuz. Ha|ta
vicdanszca davranıyorsınuz. Bu yaklaşımı kabul
etmiyorum. Türkiye ekonomisinin değişimine ve
8elişimine öncülük eden Anado|u sermayesine en8eI
çıkarmayın, KamıJ idaremizi, haksız ve Vicdans|z
duruş ser8ileyen bankalar için ciddi ve somut önlem
almayaçağ|rıyorum.
-

Başbakan Recep TayyiP Eİdoğan

8aşbakan Recep Tayyip Erdoğan ise
Türkiye-de ilk kez oyunu anlrarak üçüncü kez iktidara
"Elde eniğimiz
8elmiş bir pani olduklarını belirlerek,

başa bizi Allah korusun kibre,

§lmankllğa, 8ulura,

tepeden bakmaya, lehavete sevk edecek bir başan
dcğildir. Tam tersine bi2 çalışarak, inanarak,

43
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milletimize güVenerek bu yolda sizlerle, bu yolda
miIleıimille yürüyerekbu 8ünlere8eldik"dedi.
ikidara 8eldiklerinde 2oo2'de devletin
lMFie23,5 milyardolarborcu olduğunıı, 9,5 yılda bu
bolcu ödeyerek arlık 2 milyar doların altına
indildiklerini anlatan Erdoğan, "size müjdeyi
Veriyolum. 23,^5 milyar dolar olan borç arıık şu anda
],9 milyardolar. Bu çok önemli. ],9 milyardolalve biz
|MF ile 4 yll, aşkln süredir sland-by anlaşma§l
yapmryoruz--diyc konuştu.

Erdoğan, Türkiye odalar

ve

ı
ı

_Gümİüİ ve İcaİeı Baİant Yazrc|

Cümrük Ve |lcaret Bakanl Hayati Yazlcı,

Başbakan Re(€p Tayyip trdoğan'ln işadamlanna ye§il
pasaPort verilm€si konusunda bir çalışma yapılması

için kendisine talimaı verdiğini belirterek, "Bu
konudaki çalışmayı h|zlandıracağ|z, ama ölçü5ü şu
o

lacak;

ih

racat büyü klüğü konusunda bir rakam ortaya

koyacağ|z, belli ihracat büyüklüğü olan işadamlanna
yeşil pasapon Verilmesini sağlayacağlz" ded i.

Türkiye'nin ekonomik büyümesinin rekorlar

Borsalar

Bhliği'nin (ToBB) 67. 6enel Kurulu'nda, To8B'a Tİrk
ekonomi5ine Verdaği eşsiz kaıkllardan dolay| leşekkül
etti. ToBB'un, yeni anaya§a ile ilgili çallşmalannl da
lakdlrle, dikkdıle l/lediğini 5öyleyen tİdoğan. 5amimi

klrdlğ|n|, kişa başü milli 8elirin çok ciddi oranlarda

arlllğ|nl, iş§izlikte, cari aç|kla mücadeled€ önemli
ba§arllar elde edildağini kaydeden cümrük ve Tlcaret
Balanl. "Bu bdŞJrl çifıçimizin, 5jndyiı imizin,

lUccallmlzın, işadamımızın, yanj heplmizin

katkllardan Veçabalardan dolayl kutladl.

ba§arlsldır"dedi.

.cHPGcrpl 8şİ.nl Kllıçdaİoğlu
CHP cenel Başkanı Kemal Klhçdaroğlu, terör
sorunun çözümü için Parlamento-da ve parlamento
dışlnda komisyon kurulmasl gerektiğini belinerek,
"Biz terörle müzakere eden, müzakereyi savunan bil
pani değiliz. Terörle müzakere eden, toplumsal

-Yeni teşvik side.ni

uzlaşmanın ne olduğunu 2aten bilemez. Ülkemizde
analar ağlamasın deniyorsa bizim bulduğumuz yolla
analar ağlamaz. Herkes, her siyasal pani elini taşln

aldlğlnı kaydetli.

Yeni ıeşvik programlnln 5 Ni§an 20l2
tarihindc açlklandığlnı hallrlatan Yazlcl, teşvik
sisteminde KDV i§iisnaslndan, Ver8i indİimlerine,

plimi işveren desteğinden yalnm yeri Ve faiz
dcsüeğine kadar çok detayl| destek unsurlannın yer
sigorta

ceçen sene Türkiye'de t00 dolarllk bir imalat
için 43 dolarllı ara mall ithal edilmesi 8erehiğini

altına koyacak-- diye konuştu.
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"psöyleyen Yazlcl, bırnun da ekononi tiiyüdükçe
ithalatln artma$na, dolayslyıa cari aç|ğln daha da

Ceride kalan yllln başanll 8eçmesinde birlik ve
belaberlağan önemini vuİ8ulayan Hi5arcIklloğlu,

b0yürrtesine neden olduğunu ifade etti.

"Sizleı ve bizler, hep beraber bir birlik ve berJberlik
içerisindc kardeşlik hava§lnda bU başanlan clde ettik"

Ba§lo Hisaİctılığu'nunkapanışkoouymsl
Türkiye odalar ve Bo6alar Biniğa foBB)
Başkanl M. Rifat Hisarclklüoğlu Genel KUrul

_ToB8

sonraslnda yaptlğ| kaPanlş konuşma§lnda, "lnsanlara
faydalı olabiliyorsak, bir kışiye iş ve aş
sağ|ayabiliyorsak, yapmış olduğumı.ız müdahaleIerle
bir kişinin dükkanln|, tezsahlnl aç|k tutabiliyoEak ne
mutlu bize"dedi.
H isa rcIklloğlu, ToB8'Un 67. cenel
Kurulu'nun kapanlşında yaptlğ| konuşmada, bir 8enel

kurulu daha başarlyla bitirdik|erini belirterek, destek

Ve.enlele teşekkür etti.

diyekonUştu.

Önümüzdeki bn ylll,k süreçte de yönetim
kurıJlu olalak lem(il ertikleri kiıleye hizmel eheyl
amaçlad|klannl dile getiren HisarclklloğlıJ, 8illik
olarak parayla pulla yapllmayacak i§leri yapİklannt
ifadeetti.

"in§anlarln hayIrllsl in5anlara faydalı olandır"
anlaylşlna sahip olduklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu,

"ln<anljla |.ıydJll olablliyoısal, bil kişiye ,r ve aş

sağlayabiliyorsak, yapm|ş olduğumuz müdahalelerle
bir kişinin dükkanlnl, lez8ahlnl açük iutabiliyorsak ne
mutlu bize" ifadesini kullandı.

<}

r-

\1

ıyo

iı

ş

"nı

-a

ffi

E
E

h

ı

45

li
ı

l
l

nn

a
!

n

t

l

t

lıli
*rTgı

ıl
ı

üğ

+§ a

ı

I

ı'

ı
ı

ılı

TOBB Ato'nın Huzurundo
(T()BB)
Türkiye odalar Ve Boİ§Jlar Birliği'nin
Rifat
M,
67. Genol Klrulu nede,ıiyle ]oBB Başkanl

Hisnrclklloğlu'nun b.lşkanllğlnda ToB8 Yönetim
xuıulu, Konscylcı odı, borsa başk.rn|aıı, dclcgt'leı
K.lclln Ciri§inıcikİ Klırulu V(,Cenç Cirişin]ci1,1 K rulu

aivelefi,, T()BB Vcr8i Komisyoİu 8nşknnl AIxlulkndir
Hnsl.ıoAtı| |k, 1( )BB (lelt,8(,üi ol.ın sN,ıt li(,ıİ,,| &,r,,ı\ı

lF l].ırk.ınl tllrcı \.rnr. \aincı!m krtlLıkl tlvekıl
\k,§tll lme(, §iikİai Aler \e (itn,l sekıeicl Senı,)

\!ct

(ntr.i|lr

A

ılk.ıl)iai ;,iv.trcı cde.t,k Al.İnl11 hu/unlnda

\J!tl tIül(l|ıllİ1.1 lıUllllrdüll.ıl.
Hı,.ı, ılln,fItı ,rnıl.ılıı, Şetcl l )ener|'|1l,itIlıLrn rl/,h:
"Ulü Öndğ AtatüİL,
Şnnll (illl]ıltlri!cıillli/in ir düil]y,ısü,rdln,)
Tıııliiıt, (üılır rt, B,ır,.ıLv t]irliği vi,n]eın,ileri vt
(I(,l(,8el(,f i ol.ü.i[, huzt,rülnıı/.l.r},l/,
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mcdcniyct yarışındıı öne geçmek, milletimizin
rei.ıh seviyesini artlrmak için harcamnya
1.1üarllyl,,. lJulün yurlLı!l.ınmll.ı iş !c Ji lcmin
eııııek gayesiylc, d.rlr.ı fazla yaılrlm y,ıpm,rk, dıha
ü.t/l.r ürellİlel i\ in Lırih iınünde söz vt,rdil,
Büyaik led.ıknrlıkl,rrln kurul.ın bu v,rü,ın,
bi/e clr bl:iyi]k cm.rnetinizdir. Biz de bu emJnclin
vorrliği srınlmluluk ile, bu büyük ülkcyi ilelel)eı
pı,virl.rr kılırrık ülcre bizden sonr,ıki ne§illere

l

,ii

5 üü

ıtikcnnıeYc(ekıir,
BüyüıAtatürk,

('.ılııi.ılİrl/,!tt|ı).l, ( t|nrhuliyclimi/ilı
[uııılnıısındı ı,c btıgiınlere gelnre§inde b,r§tn §iz
olırırl ıl.'re elİeİi $tçen hclkosi r,rl]İİrel ve
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Bizler lüm eneriimizi ve gücümüzü

.ısl.r

t..

ı

kutlamaktadır. Bu yıl 67. Gene| KurulumıJz ile bu
mutluluğu birlikte yaşamaküayIz.

Lt§lYn(ağlZ.
B(l innnçl.r, ailkcıİizi gelişmişlik y,ırışıııda
/ır\ (,)1, l.ıtıv.ıııı k.ı(l,ıü l.|ü.!rlılIi.iıüniı \,(,,ı7nıittıı/

ı

.[.,,-'

Türk iş dünyasınln çatı kuruluşu olan
Birliğimiz, 60'ıncl kurı.,ıluş yıldönümünü

n]inı](,lIe.tnlvollız. sizdcn ıldığlnıız l)Lı em,ıneli

ilclchel y.rinını.rk için \.l

I

\nll§.ra.rİınrızJ id1 \,eri_vo|,tız-"
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TOBB 67.
Türkiye Odalar

Genel Kurul Resepsiyonu yopıldı
ve Borsalar

Birliği'nin

(TOBB) 67. 6enel KuruIu ve kuruluşunun 60'ncı
ylll nedeniyle resepsiyon Verildi.
con8resium Uluslararası Kon8re ve ser8ı

Sarayı'ndaki resepsiyona, Enerji ve Tabii
Kaynak|ar Bakanl Taner Yıldız ile 6ümrük ve
Ticaret Bakan| Hayati Yazıcl, Cümrük ve Ticaret
Bakan Yardımclsı Fatih Metin, AK Parti Cenel
Başkan Yardımcısl salih Kapusuz, Büyük Birlik
Panisi (BBP)6enel Başkanl Mustafa Destici, DsP
Cenel Başkanı Masum Türker, bazı yabancı
misyon, oda / borsa başkanları, ToBB Ver8i

Komisyonu Başkanl ve Sivas İcaret Borsas|
Yönetim KurUlu BaşkanI Abdulkadir Hastaoğlu,
sivas İcaret Borsasl Meclis Başkanı Fikret Yarlş,

a

Yönetim Kurulu Üyeleli MesıJt Emeç, Şükrü Aver,
cenel sekreter sema Cöcün, ToB8 Dele8eleri Ve
çok sayıda işadamı katı|dı.
Resepsiyona ev sahipliği yapan ToBB Başkanl M.
Rifat Hisarclklüoğlu, misafirlerini yönetim kUrulu

üyeleri ile kapıda karşıladı. Resepsiyonda

Cumhurbaşkanı Abdullah Cül'ün mesajInın yanı
slra To88'ıJn 67. 6enel Kurulu'nU kutlayanlarln
mesajlan sinevizyondan yayınlandı.
Daha sonra Bakanlar yaz|cı ve yıldız jle
Hisarcıklıoğ|u, üzerinde "60. YlL" yazan ve
ToBB'un logosunun da bulunduğu pastayı kesti.
Resepsjyonun sonu nda H isarcıklıoğlu
misafirlerini araçlanna kadar uğurlarken, yurdun
çeşitli yerlerinden gelen oda/borsa başkanları ve
delegeler ile hatıra fotoğrafı çekirdi.
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Boşkon Hosi.oğlu, MecIis Boşkonı Fikrei Yorış ve
Yöneiim Kurulu Uyesi Mesul Emeç ile Odo ve Borısqlorın

stonllorını Gezdi

Türkiye odalar ve Bor§alar Birliği (ToBB) Vergi Komisyonu Başkanl ve sivas Ticaret Borsa§l
Yönetim Kurulu Başkanü Abdulkadir Hastaoğlu, sivas İcaret Borsası Meclis Başkanl Fiklet Yarlş ile
Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Emeç Töreni'nin ardından, ToBB Birlik Merkezi bahçesinde kurıılan
stanılarl8ezdi.
Oda ve Borsalann stantlannl tek tek gezerek, yöresel yiyeceklerin tadına bakan ve ürünlerini
ince|eyen Hastaoğlu, Yanş Ve Emeç slant görevliİerinden oda ve borsa başkanIarlndan ürünlere ilişkin

bilgialdılaı
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Gıdo Konseyi Toplontısı Yopıldı.

ll Clda Konseyi toplantl5l,

clda,Tanmve

HayvancIlık il Müdürlüğü kütüphane §alonunda
yapıldı. Toplanııya İl Cıda lron.eyi Başkanı İh,,an
ASLAN, sivas Ticaret Borsası Başkanl Abdülkadir

uesraoĞru, sivas İcaret Ve sanayi

odasl
Başkan Yardlmclsı Özcan DEMiRKOL, Clda ve
Yem ŞUbe Müdürü seyit YlLDlZ, sivas 8elediye
Başkanllğündan zablta Amiri Uğur ERASLAN,
Cumhı]riyet Ü n ivers ilesi Veterinerlik
Fakühesinden Yrd. Doç. Dr seyda ŞAHiN, Clda
Konlrol Ldboratuan Müddru BUrh,rn ToKCÖZ,
Esnaf ve Sanatkarlar Odasl Birliği Başkanllğlndan
Hüseyin öZtiDAN,, Yiyecek Maddesi Yapanlar
Ve satanlal odası Başkanlığından Ebubekir
ARSLAN, Lokantacllar ve Kebapçılar odası
Başkanlığından Nazım YİĞİl katıld ı.
iIimizde kurulan clda Konseyi ile gıda ve
yem 8üVenliliğinİ, halk sağlığını Ve tüketici
men{aatlerini dikkate alarak kontrol ve
denetimlerin etkinliğini sağlamak amacl ile sektör
içerisinde yer alan kurum, kırruluş ve SivilToplum

Örgütlerinin katılımıyla sekıörden hizmet

alanların Ve tüketicilerin taleplerini
değerlend irilecek yapl oluşturu lmasl
amaçlanmlştır.

llimizde hem güVenilir 8ldanln

sunumunda hem

de tüketiminde

alınması
gereken önlemle1 8lda sektörünün sorunları ve
çözüm yollarl konseyle tartlşllarak toplantlda
aşağıda belirtilen bilgilendirmeler ve kararlar
allnmlştlı

1- Cıda kon§eyinin kuıulma amacı hakkında
bilgilendiıme yapıldı.
2-sektörün §oıunları, beklentileri hakkında
çözüm önerilerinde bulunuldu.
3-Yeşil elma projesi hakkında bilgilendirme
yapıldı.
4-Yeni yaylnlanan 5996 sayll Glda Kanunu
hakkında bilgilendirme yapıldı.
loplınıının .onunda CıdJ l..onscyinin
ilımize Ve sektöre hayırlı olması temennilerinde
bulunuldu,

n

l

l

V

ı

TOBB Vergi Komisyonu Toplontısı Yopıldı.
Türkiye odalar Ve Borsalar Birliği'ne (ToBB)

bJğl. olarak ıljliyel 8ösle|en Ver8i t\om,syonu.
ToBB'un 67. Genel Kurulu öncesi ToBB Billik
Merkezi'ndeolağan topIanlllannl 8erçekleştardiler.

ale

birlik

merkezinde loplanmlşlIr. Komi5yonülmuzun
ha.ılrladığı rapor 8lrl,gimi/ce 20 May|5 PJlJİ 8UnU
8erçekleşlirilen 67'nci cenel KurUla sunulmuştur"

TOBB Ver8i Komisyonu Başkanl ve siva§
İcaret Bolsasl Yönetim Kurulu Başkanı AMulkadir
HJ\lao8lU yapl18, aqıllamada; "Ver8l Komllyonıl
Toplanllsl ]8 Mart Cuma 8ünü Vergi mevzuatlnl
incelemek, ver8i yasalannda yapılması 8eıeken
düzenlemeleı ile hazırlanan ıa5laklaı konusunda

dedi.

çalışmalaryapmak ve Barlik Başkanının havale edeceği
konulan ancelemek, rapoı haz ırlamak ve Cenel Kuru la

l

TOBB VERG| KO ü

Toplantlya, Ver8i Komisyonu Başkanlve sivas
llcaret Borsasl Yöneıim Kurulu Başkan. AMülkadir
Hastaoğlu, ToBB Yönetim Kurulu Başkan Yardlmcılall
Bülent Koşmaz ve Tanll Küçük ile To8B Yönetim
Kurulu Üyelera Mehmeı Ali Kuseyri, Harun Kalacan,
nder Yor8anc|1.1İ, Fahrenin Akyll ve Vel8i Komi\yonu

üyelerikallldllar

Nu 67. GENEI KuRut KoNuşMA METNı
(2o.o5,2o12-ANKARA)

sAYlN BA§KAN, DECERLl DELECELER,
sAYlN T()8B BAŞKAN| VE YöNETiM KURULU
üYtLERi, KıYMtTLi Mi5Af iRLER,

\oMıs\oNtJMu/ sını ıĞi^aiziı ü,- ıti
cENEL KURULUNA YöNELiK ÇAt lsMALAR

KAPSAM|NDA ]8 OCAK 20]2 VE ]8 MAYls 20l2

lARiHlIRiNDt BiRLlh MtRKLllMllDL

5o

sunmak üzereTo88 67. cenel Kurulu Vesilesi

ToPtANMlşTlR. TüRK VERCj siSTEMa
DI ĞERILND|RiLERIK, o7rı 5tRloRU\ Vı RLisl l
AtANDA KARşlLAşTlK LAR l soRUNtAR

CöRü§ütMüşTüR. 8UNIARA itiŞKiN öNE çlKAN

öNERi Vt ÇöZüM YotLARlNlN CENEt
KURULUMUZ iLE PAYLAŞlLMAslNA KARAR

VERlLMlŞTlR.

sAYlN BAşKAN VE DEcERtl KAT|tlMClLAR,

VERci sisTEMiMiZi OLUşTURAN TEMEI
KANU\lARDA çoR 5lK DıĞl5iktiK Vl YI\i
DüztNtEMtLER YAPlLMAS|, VERCl sl5TEMl\l

BAsiT VE ANLAşlLABitiR otMAKTAN
U7Al\tAş IlRMlş l lR. MLü.tLLl üttRi\ VtRGi

MEVZUAT|NA UYUMU AZALMIşTIR. MEVZUAT
KARMA5|K HAll cll DlĞı l(i\ clRişlMcl[ı Riı\

PtANtAMA YAPMALARl otDUKÇA

zoRtAşMlşTlR.

cEÇlCl MADDELERLE YAPlLAN

DÜZENLEMELER, UYCULAMA SON UÇLARl
6öRüLMEDtN VE DtĞERLEN DiRitME Dt N
KALDlRltAN HÜKÜMLIR VE sÜRE UzATlMLARl
sisTEMi KARMAşlK HALE CETiRMEKTED|R. UzUN
VADEta MALi Poı itiKAtAR BELiRLENMEsiNl
ENCELtEMEKTEDaR. VERCi KAN U NLARIN lN

MEVCUT YAP|sl, HÜKÜMtERiN ANLAŞltMAslNl VE
HANCa DUztNl l Mt ı.]i\ Nl ./AMAN YURLRtUKTE

oLDUĞUNUN TEsPiTiNi ZoRIAşT|RMAKTADlR.

VERGi MEVZUATlN l\ KARM^şlILlĞl

MüKELLIFLER, VERCI iDAREsi VE VERCi YARCls|

ARASlN

DAKj CÖRÜŞ VE

U

YC

U

LAMA

FARKLlLlKLARlNl DAARTlRMAKTADlR.

8U SlKlNTltARlN GlDERlLMEsl VE VERC|
L7l Rl

slsTI MlNiN lYiLı ş llRil Ml sl lçlN Bll iNDlĞi

ütKEMazDE BiR SüREDiR ÇALl§MALAR
YüRüTüLMtKTtDiR, BU çALlşMAtAR
çERÇEVESiNDE 5520 sAYlLl YtNi KURUMLAR

VERclsl KA\LNU 2I HM|RAN 2006 TARiH|NDL
YASA|AşMlş, Rtrl st\ToRÜN U7tRiNDl ki VlRGi
YüKüNüN Dü§üRütMEsi AçlslNDAN otUMLU
BiR AD|M ATıIARAK KURt]MIAR VtR6isi oRANl
YüzDE 3o,DAN YüzDE 20,YE iNDıRitMa§TiR,
DÜNYADA VE ÜLKEMiZDE EKONOMiK
ALA\DA YAşA\MA\TA otAN DrĞişlMl ı R DlĞl R

VtRcl KANLNlARl\DA DA

DtĞlşlKI lR
YAPllMAslNl KAçlNllMA7 HAlt Cl llRMlşllR. BU
|HTiYAÇTAN HARtkETlt, MAllYE BAKA\LlĞl Vl
VERci KoNsEYi TARAFINDAN, BiRKAç YttDlR

cELiR VERCisi KANUNU VE VERGi UsUt

KANUNUNuN YENiDEN YAPILANDlRlLMAslNA
YöNELiK ÇAtlşMALAR YAP|LDlĞl KAMUOYUNA
YAN5|MAI lADlR. ÖzItLit ıt CtLlR VtRcisl

KANUNU DEĞaşiKLiK çALlşMALARlNlN
cEçriĞiMiz Yll içiNDt BlliRiLıctĞı yoıuNot

BEKIENT| OLUşMUş OLMAKIA BiRtiKTE 8U

ÇALlşMAtARDAN HtNüz 8iR soNUç

CELlR VERGlsl KANUNU DEclşlKtlK
ÇAl l!MALARlNDA\ BlKllNTlMlz:
YURURl Ut\ ll Kl KANUNU\, EKoNoMil, VE

sosYAL PoLiTiKALARLA UYUMLU, SIRMAYE
BiRaKiMiNI CüçLENDiREN, YATlRlMLARl VE
i5TlHDAMl ARIlRAN, VlRCl YUKü Vt VtRCi
oRA\LARlNlN DUşLRUlMtsiNt ıMKAN
s,ıĞıev,qı, KAyıı ı ı ıRoNoMiyı cı çışı
HlllANDlRA\, Vl Rcll l \DlRMl Dt vınıı.ıı iı ıĞı
tsAs ALAN, ULUsLARARAsl EĞitiMLERE UYGUN
vı ctrin oıĞırıvlNDA(i E)iTslzLit.LERi
CiDERMEYi HEDEFtEYEN BiR YAKtAşlMLA
YENiDEN YAzlLMAslDlR.

VERCl UsUL KANUNU DEC|şlKLlCl
Ç^LlŞMAtARlNDA DA TEMEL YAKtAş lM,

MüKELLtF HAKLAR|NA YöNEtiK DAHA AÇlK VE
AYRlN lILl DUlENLLMELLR YAP|LMAsl \ oNLNDL

oLMAtlDlR. bl02 sAYlLl TLRl, ıicARı.t
KA\LNU\U\

YAl\LAŞlk BiR AY CiBi KlsA BiR 5LRl

5U\RA l TlMMIJ/ ,/Ol2 lARlHl\Dt vununı uĞı
cınrcıĞı oırı.nıı A||NARAK B|R AN O\( t
TAMAMLANMAL|DlR. sAYlN KA] lLlMclLAlü

BitiNDıĞi üzERE NisAN AYl BAŞlNDA
öNCE sAYlN BAŞBAKANlMlz RLCEP tAr\iP
ERDOCAN. ARD|NDAN DA SAYIN EKoNoMl
aıı,,ırıvıu uııı ı 1,ıĞlAYAN lARAl |NDAN YlNl

rr5vix sisrrııi irt iıciri AçıKLAMALAR
YAPlLMl5TtR. A}\ABlNDl A( lKlA\A\ TlşVlK
sisTEMlNiN LYCULAMAYA KoNMAslNA YoNELil

VtRCi MtVlUAllNDA DtĞlşiKLil\

çAllşMAlAR|NA BAşlANM|şI|R, lFMıNNiMi,/:
BotGIsEL G Et lŞMiŞt ıK FARKLlLlKLARlNl
AlAl lACAR VI CARi AÇlRlA MUCAD|lıYi
iOLAYlAşTlRACAR BiR TEşVlK 5lsTEMlNlN
KAılLlM( l BiR YAkLAşlMLA EN Kl5A 5LRtDE

TAMAMtANARAK UYcU LAMAYA KoNMAslDlRKoMisYo\LMU/U\ üLRK VLRCi 5i5ülMaYll
iL6it] CöRüş VE öNtRirtni ,lynıı-rlrı sit tıpon

HALlNDE cEN EL KURUL BA5KANLlclNA
iLETitMi§TaR. sAYüN BAşKAN, DEĞERLı üYELER,

KoMIsYoNUMUZA UYCUN ÇALlŞMA Ko§UtLARl

şaĞıeveı BAşıA BAşıtANıMız sN. RıFAT
g is,rnc ırr ıoĞ r u otMAK üzERE ToBB
YöNETiMiNt TEŞEKKüR EDiYoRUz,

CENEL KURULUMUZUN, ütKtMiZt Vt

Cııuıiıııızı

ıınyını

ı oıııı5ııı

sAY6ltARIMlZl sUNUYoRUz.

oiııyoR,

ALlNAMAMlşIlR.
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Boısa Heyeti Antalya'ya CıIıaıtma Yaptı.
ToBB Vergi Komisyonu Başkanl ve sivas Ticalet
BorsaslYöneıim Kurulu 8aşkanl AbduIkad ir Hastaoğlu ve
Yönetim KurulU Üyeleri bu yıl Antalya'da üçUn(usu
düzenlenen Hediyelik Yöresel Ve Celeneksel Ürünler
Fuan'nln resmi açll|ştörenine katlldl.

Antalya Ticaret 8orsasl öncülüğünde, Türkiye

odalar ve Borsalar Biniği (TOBB), Antalya İcaret ve
sanayi odasl ile BACEV'an desteği ve torum Fuarclllk
A.§. or8anizasyonuyla bU yll üçüncü5ü düzenlenen

yapan TOBB Başkanl M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bu fikrin
ortaya çlkmaslnda büyük emekleri 8eçen Ali Çandlr ve

Çetin osman Budak'l, aynca projenan önemli odak
noktalanndan bir olan Tülk Patenl Enstiıüsü'nü kı]tladl.
Hisarc,k!,oğlu, "Bizi hep acat çlkarma diye büyüıürlerAma Çandll ve Budak icat çlkafurak bu fuan ortaya
8etildiler Dünyadaki tüm oda 5istemlerini bilen bilisi

olarak söylüyorum. Tüİkjye'deki oda ve borsalar kadar

sanayicilere, üyeleİine katkl sağlayan oda borsayı

Hediyelik Yöİesel ve Celeneksel Ürünler Fuan'nln resmi
açıllşl Antalya'da yapıldl, Törene, TOBB Başkan| M. Rifat
Hisarclklloğlu, To8B Yönetim KulıJlu Üyesi ve Antalya
Ticarel Ve sanayi odası Başkanı Çetin osman Budak,

dünyada bulamazsInlz" diye konuştt].

etti.

olsun" diyerekaçılış kurdelesini kesti.

Antalya llcaret Borsasl Ba§kanl Ali Çandlr, sivas İcaret
Bo.sasl Başkan| Abdulkadir Hastaoğlu, Antalya Valisi
Ahmet Altlparmak, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanl
Mustafa Akayd|n'ln yanl s|ra çok say|da ziyarelçi iştirak

Türkiye'nin yöresel ülünlerinin ziyarelçilerin

Fuar alanlndaki sland|an ziyarel eden To8B
Başkanl Hisarclkl|oğlu daha sonra siVas Ticar€t 8o.sasl

Başkanl Abdulkadir Hastaoğlu'nun kuzeni savasll
işadaml Mehmet Er'e ait cüzeloba semtindeki Er Deniz
Apa( olel'in aç|lışlna kalıld|. ATso Başkanl osman
Çetan Budak, ATB Başkan| Ali Çandlr'ln da eşlik ettiğa
To8B Başkanl Hisarclklloğiu otel sahiplerine "haylrl|

beğenisine sunulduğu fuann açlllş töreninde biİ konuşma
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slVAs,TA 70 sTK oRTAK BAslN AçıKtAMAslYAPTı.
2

Temmuz 1993'te yaşanan madlmak
olaylannın l9. yıl dönümünde Bor§amızın da
içcrisinde bulüJnduğu 70 sTK, ortak bir açlklama
yapll: Nefret|e klnanan prokavatif olayln 8erçek
faillerinin devlet taraflndan oİtaya çlkanlmasl
istendi. sTK'lar Bilim ve Küllür Merkezi'ne
dönüştürülen eski Madlmak oteli binaslnda
oluşturulan anı köşesine karanfil bıraktı.
Belediye Başkanı Doğan Ür8üp, 5iva5 İcarct
Borsasl Yönetim Kurulu BaşkanI Abdulkadir
HastaoğlU, sTSo Yönetim Kurulu Başkanl c)sman
Yıldırım, Esnafve Sanatkarlar odasI Başkanl Beşir
Köksa l, Ziraat odasl Başkan ı Du rmuş Şeker, Esnaf
Kefalet ve Kredi Kooperatifi Ba!kanl Yüksel

Demir8il, Şehil Aileleri Ve cazileri so§yal
Yardımlaşma Ve Dayanı§ma Derneği Başkanl
Mustafa Hlzar, Kuyumcu|ar Derneği Başkanl
MüJstafa Er ile bırlikte sivasla btrlunan 70 STK,
meydandaki Selçuklu Parkından eski Madımak

oteline doğru birlikıe yürüdü. Burada siviI
Toplum Orgütleri adına basın açıklaması yapan
Belediye BJşkanI Doğan Ür8üp, sivas ve katliam

kelimelerinin yan yana 8etirilme§inden
rahaısızllk duydUklarInl belimi.

54

93 yılında meydana 8elen elim olayın
sivas||lann inisiyatifiyle meydana gelmediğinin
altını çizen Ürgüp, "Buna rağmen 8elinen süreçte
her 2 Temmuz'da sivas'ln ve sivaslıların katliam
ke|imesi ile birlikle an|lmasl, sivas'la ve sivas
dışında yaşayan tüm hemşehrilerimizi mezhebi
ve meşrebi ne olursa olsun derinden üzmekedir.
Bu nedenle Sivaslılar olarak konuyla iI8iIi görüş
sarfeden kişive kuruluşlar|n, haber yapan 8azete

ve televizyonların,'Siv.s' ve'katliam'

keIimeIerini yan yana kullanmasını arzu

etmiyoruz" dedi.

söz konUsu olayın Türkiye'nin de
üzerinde ittilak etıiği biçimde karanlık binakım
odakların planlı provokasyonlarıyla meydana
geldiğini ifade eden Ürgtip, Sivaslllar olarak
olayın gerçek faillerinin devletin yetkili
makamlannca ortaya çıkanlmaslnl istediklerini

söyledi. Ür8üp, "Bu bağlamda Türkiye

Cumhuriyeli Cumhurbaşkanlığına bağlı olan ve
son 8ünlerde önem!i alaşhrmalara imza alan
Devlet Denetleme (urulu'nun bu konuyu
incelemesini ve inceleme sonucunda ortaya
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çıkacak bulgulan rapor etmesini, kontıyla ilgili
Türkiye Büyük Milleü Mecli§a nezdinde bir

ı

a.aşhrmd ve soruşlurma lomisyonı.ı oluşıurularak

faaliyeıe gelirilmesini, özel yelkili cumhuriyel
savcılarlnın olayları soruşlu rmaslnı talcp
ediyoruz. 2 Temmuz ı993 tarihinde mevdana
8elen mues\iı olayd,r hayııını laybeden
kJrdeşlerimııe Alldh'lJn rahmeı dilıvoü ve İ
say8l y ld dnlyoru./. Anadolu'nun köklü
kültüründen Vc Allah sev8isine dayall y

J

inançlarımızd.rn laynaklanan ve bin yılrlan
ıazla
biI l.]mandll biİlille lJrde|çc yJş.jma lülııJrUnün
en güzel örneğini 8österen siva§
şehri bundan
sonra da bi.lik ve berabe.liğini bozacak her türlü
8iıişime a§la müsaade etmeyeceklir Bırlik vo
k.irdeşliğin devamI ilin Sivas halkı olarak heı
türlü ç,rbanln içerisinde ola( Jğlmlzl beyan eıcer
Ve kamUoyuna sayglyla dııyururuz'''. ifıdelerini
kullandı.
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Açıklamanln atdlndan Ürgüp. STK
ilcri ile birlikte MJdlmak olell.nde

ölenlerin i§imlerinin yazlld|ğl anma bölümüne

karanfil blraktü.
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BORSA BAŞKANİMİZDAN SESOBA ZiYARET
Ticaret Borsasl Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu,
Esnaf Ve sanatkarlar Odaları Birliği Baskanl Beşir
Köksall ziyaret etti

z

iyarette konuşan To8B Vergi

Komisyonu Ve sivas İcaret Borsa§| Yönetim
Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, esnaf
teşkilatl ile güzel birlikteİik kurduklarlnl ifade
ederek, "sivas Esnaf ve sanatkarlar Odal.rrı Birliği

Başkanımız, uzun

ylllal esnaf

ıeşkilatının

başındadıı Başkan ımlzIn biI8i ve tecrübelerinden
faydalanmak ve Sivas'ın menfaatlerine olacak
konularda görüş alışverişinde bulunmak için
zaman zaman bir araya gelip sohbet ediyoruz.
Kend isinden ve birikimlerinden çok
faydalandığımızı ifadeediyonım"dedi

56

sivas Esnaf Ve sanatkarlar odaları Birliği
Başkanl Beşir Köksal ise, Ticaret Borsa§ınln süzel
çallşmalar yaptığlnl, üyelerine güzel hizmetlerde
bulunduğunu ıfade edeıel, "Sıvaı Lsnai ve
5anatkarlar odaları 8irliği olarak kamu kurum ve
kuruluşlan ve sivil toplum ör8ütleri ile Uyum

i!erisinde çallşıyorı]l. 5ıvas'ın 8elişme\i Ve
kalkınması için yapılan ortak çal|şmalaf da her
zaman bir|ik ve beraberlik içerisinde hareket
etmeye çalışlyoruz. Ayrlca Türkiye odalar ve
Borsalar BirIi8i Ver8i Komi§yonunda 8örev

almanl2 bizleri de sevindirmiştir" dedi
5ıVas ziraat

odasl Başkanl Durmuş Şeker

ile birlikte Esob Başkanl Beşir Köksal'l ziyaret
eden Hastaoğlu, bir 5üre sohbet ettilel.
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Sivas, Tokat ve ilçelerjnde açtığı
çok
bölgenıizde isminden çokça söz
etıift.n Mdrka Maıkeıleı Crubıı
8e\liİlm;l hd'la
sayı<Ja marketle

I
t

ri. Şuh\ini Ş,lıllrlJ il\emilY J\ll.

/

Muh\in
YJll( l08l(ı C.jln; \ e t\ülllye\l .rlllnda J\ lldn
MJrkd
Şarlışl.l Şuberinın .ılılışını ToBB Vergı
komisyonu ve sjvas Ticaret Borsası yiinetim
Kurulu Başlanı Abdull.ıdir Ha§ıaogIu,
Ş.jrk|)la
Kavmalamı Abdullah 1-1gun. Si\a5 Bc|ediye
Başkanl Doğan Ürgüp, Sivas eski Belediye
B,ışkanı Samı Avdın. Ş,ırlışla Beledjye B.ış(an
velili Muraı ozdal M.ırkı AVM
senel mddüru
HdIi5 KJplnn, Yönetlm KUrulU eş bJşkJnl
Hü\eyin
Kaptan Ve çok saylda Vat.rndaş katlldl.
Alı5 verış merkezinin ıl ılış konu5maıındı
l11e lraymıkımı Abdullah U\Run,
Şarlışla'nın
peralende.aıışlııdı büyuk bır pazıı olrluğunu re
bu *eklörde kdtlu \ e kuv\ elIi kuruluşların
mevcııi
olduğunu belinerek. Marka'nln rekJbele ha7lr
o]marını ı.leıJi U\8un. '.Şdrkı)lı hi(
)üphe5iz
5l\a\'ln en büVü( ve Fn gü\lü ilÇe5i, Marl.]
JllşVeİiş merke,,leri ıl\emize
8elmekıe birız 8eç
kaldılcr, ama zararın neıesindı]n donü|urre
kırdrr
bu işliral Şaıkılla'va olan guvenın gorleıgeri,

İı

ı

Lü

de Açiı

hayırlı olmasını dilerim'' dedi, Sivas 8elediye
Başkanı Doğan üçüp yaptığı konuşmada,

Marka'nın isminin serçekten bil Marka olduğunu
beljrterek "kendi sekıörüncle ve bir takım
tarkll
sektörlerde serçek manada işçiyi istihdam
eden,
insnnlara hizmet eden bir sivas Markası'dır'',

diyerek a |ışveriş merkezinin bünvesinde
(,tlllllr.ı( a8l J0 kiri i(in markeı ydneıi(ilcrüne

te§elkdreRi.

Marka AVM Yönetjm Kuru|u Başkanl
Halis K.rplan katllımc.lara teşekkür ederek

başladıqı konu5mısında

''

biz alışrenş meıkezleri

olaral Siva.'dan dogan, bu bölqenin ı(inden

\ü(Jn, hepinı,/in larde,şleri ııl.ın bir kuıuluşı.ız.
Hedefleri büyük yollarda emin adımlarla
8idiyoruz. sizlere sunduğumuz hizmetlerj en üst
seviyede tutabilmek adlna
çevre il ve ilçelerde
va pıI3nrn.ı6123 devam ediyoruz
dıyerck
Şarkı5la'daalmışııldull,ırı lJ, Şube'ninhayıılıra
vesile olmasını diledi. Açılış öncesinde Sivas
Belediyesi Mehteran Taklml ilçe merkezinde
bir
sösıeri 8.,çişi yaparak alışveriş merkezi önünde
küçük bir konser verdi. Açılışa vatandaşlann
il8isinin yoğun olduğu
8örüıdü.
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sivasİcaret Borsasl Yönetimi, Kdz. Ereğli
Milli Eğilim Müdürü iken sivas'a il Milli Eğitim
Müdürü olarak atanan Turan Akpınar'a haylrlı
olsun ziyaretinde bulundular.

ziyarete sivas Ticaret Borsasl Başkanl
AMulkadir Hastaoğlu başkanllğında yönetim
kurulu üyeleri Tarlk Cünhan, Ahmet TerzioğlU ve
HiImi Cü| katı|dı.
Tanlşmanln aldlndan sivas Ticaret Borsasl

Başkanü Hastaoğlu, "Borsanln çalışmaları

hakkında bilgiler vererek Eğitimin içinden gelen
donanım ve birikimi ile ilimize en üst düzeyde
hizmet sunacağlnl düşündüğümüz yeni Milli

Eğitim Müdürümüzün başarılı olacağından

kı_ışkumı_ız yokuı" dedi. 8ugüne kadar olduğu
gibi bundan sonrada sivas eğitimine katkl

sağlayarak her alanda gerekli desıeği vere<eğini,
olumsuzlUklan sivil toPlum ör8ütü dUyarlIllğl
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I

içinde 8ündeme 8etirerek çözüme

katkl

sağlayacağlnl belirtti.

Milli tğilim Müdürü luran Akplnar ise
Ticaret
8orsasl yönetiminin ziyaretinden
sivas
duyduğu memnuniyeti dile 8etirerek insanlara
hizmet etmenin bırinci önceliği olduğunu
vurguladl. Akpınar, "Hedefimiz bilgi teknolojileri
kullanan, 8irişimcilik becerisi 8elişmiş iletim

yönü kuVvetli problem çözme alaştllma

sorgulama ve eleştirel düşünme becerine sahip iyi
insan iyiVatandaş iyj bir meslek sahibiolmak için

gerekli temel beceri, davranış ve a|ışkanlıkları
kazanmış milli ve evrensel değerlere sahip
başar|ll öğrenciler yetiştirmekir Bu hedefimize
ulaşmak için sivas'ta sivil toplum örgütleri dahil
eğitime 8dnul vermiş ıum bileşenlerle bu mesai
mefhumu gözetmeksizin bütün eneriimizi sarf
edeceğiz." Dedi.
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lNG Bonk iIe Sivos Ticorei Borsosı,

Uyeleri için kredi protokolü imzolodı.
Ticaret BoEaslna kaytlı işletmelere destek

sağlamak amaclyla lNG Bank iıe Sivas İcaİeı
Borsas| (sTB) arasında kredi protokolü imzalandl.

Ticaret Bor§a§ü konferans salonunda imzalanan
protokol kapsamlnda, borsa İyelerine bankacılık ve
krcdi hizmetlerinde çeşilli kolaylık sağlanarak
iş|eımelerin finansmana daha kolay ulaşması
hedefleniyol,

işbirliği prrıtok<.ılü imza törenine katllan
Bank sivas Şubesi Müdürü Mehmet calip
Cemali, bU ijzel işbirliği protokolünün işletmelere
baz! avantajlarsağlad|ğ|nl b€limi. Cemali, "8or§a ile
ilişkilerimizi bu işbirliği Protokolü ile daha da
8eliştirm€ya amaç|ıyoruz. Borsa üyelerine baz|
imkanIal 9unuyoruz. Ka. oranIarlnda ve
komisyonlarda belli ö|çülerde indirim ve bankacılık
hizmetlerinde uygun bazı avantajll koşullar
sunuyoruz. Örneğin ilk çek karnesini masrafsız
olarak tahsis etmek, borsa üyelerinin internet
bankacılığı ile yapacağı Havale ve Efl işlemlerinden
masraf allnmaması, Hesap işletim ücreti muafiyeti
sunulması gibi birçok avantajlmlzda her zaman
mevcuttur. siVas'In saygın kuruluşlanndan Ticaret

lNc

Borsamlzln üyeıerine

h

izmeı

sunmaklan

memnuiayetduyacağlz "diye konuştu.

sivas Ticaret Bo6a5l Yönetim Kurulu
Başkanl Abdırlkadir Hastaoğlu ise yaPtlğı
açlklamada; "nc.lüel Boü\dsl olJıak üyeIelimizin
menfaati doğrultusunda piyasaya oranIa daha
uy8un şarllardJ kaynak lemin edebilmeleli için
bankalarla yapJ( a8ımtz protokollere özen
8österiyoruz. Üyelerimiz, imzalanan bu protokolle
lN6 Bank'tan uygun faiz oranlanyla Ticari nakdi
kredi, taksitli ticari kredi ve 8ayrinakdi teminat
mektubu kredisi kullanabileceklcrdit 8ankanın
bclirlediği yeterli|ik şa.ılarınl sağlayan üyelerimiz
bankayla ileıişim kurarak Bor!amlz üyesi

olduklarını beyan ederek bu imkinlardan
faydalanabileceklefdir 8U bağlamda lNc 8ank ile
yaphglmlz prololol anlaşmaslnln üyelelimize
hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

İmzalanan protokol ile üyeler Borsadan
alacaklarl üye faaliyet bel8esiyIe "/"1.17-1.19
alas|nda değişen faiz oranlanyla kredi kullanmalan
mümkün olacakh. Taşlt Kredisi, Ticari Nakdi Kledi,
Taksitlı Ticari Krediler ve Gayrinakdi Teminat
Kredileri avantailI koşLıllarda kıJllan|ıabilecektir.
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lıSivos Ticoret Borsosı, Gıdo Bonkosıno
Yordım Poketi Boğışındo Bulundu.

Türkiyt, ()ı],ı .ıı rı,

sivas Ticarcl L}ılıs.ısı
hazır|anan,

,1()

hin TL

l]i,ı,ı.ıı

l]

ı iı

iLt

tlrg.ııı lz.ııvılıı ııncI.ı

(](,|](,ü

ll(l(,k] t)()() p,rkel

gıda maddesi, ıl.ır gt,liıli ihliyıç

s.ıhibi

ailelere dağıtıldı.

TOBB Vcrgi KrınisyonLı Başkanı ve
sivasTicaret Bor5.rsl Yiin(,ıi,İ Ktını1tı Başk.ınl
AbduIkadir Hastaoğlu, Her yıl ıılrluğu gibi bu
yll da ihtiyaç §ahibi ailelere.ız clı tılsa katkıda
bulunmanın m ut lı.ı lı.ı ğrı n ıı y.ış.ıtlıkl.ırını rJile
getirerek "1'ürkiyc ()tlılır vt, Borsalar
Birliği'nin, katkılarıylı lıı,r yıl rli]zı,ııli ıılııık

yapmış olduğtımtız sıısy.ıl vırrlıırı ııı,

ırtlrarak sürdürrİekı(,yil. r\llrll1(, i ır,nrc gıtlı
ııraddelerinden ıılıı|,ın \,ııılıııı 1ı,ıkı,ılı,ıiııin
}00 acledinimtx liı ul,ı,lı,ri lı lıı kıı,ılıgıı [,
-1L]0 adec]i H.ıiik, lır.ı. 5ıı,t,lır l_J .ış,
A]tın\,.lV J, (ii]rlJül, Kıııgı1,5.ırk.s ı. (,tıılerek
,.e Y rlızı,J] liı,ltılıı, I3.ı;k.ııı.ııııııız .ıııcıl ğı

6o

ı

!|
ile

ilçelerimizcieki ihtiy,ıq s.ıhiplerine
ulaştırdık. 200 adedi ise Sivıs Belediyesi
bün} ".indel, H.ıl,ıı A;.ıı ı lJı rnnği
aracılığıyla 5ivas'taki ihtiyn( s.ılıiplcrinc
ulaştır]lacaktır" decli Sosyıl sorunıluluk
bilinci içerisindc 8crçekleşıirilcn yardımlarla
ihtiyaç sahibi aiIelerin sıl]tı c ramazanda
değil, her zanıan hatırlanıııısı gerektiğini
belirten Başkan Hastacığlu, okulların açıldığı
zaman ihtiyaç sahibi öğrencilcre yaklaşık 30

bin TL

değı,r

nrlı, kıd.siyc

yafdımında

bıılıınacaklarını lıı rl]ırli.
Sivn\ l](,(,(livü, Ba§k.]n YardımcIsı
N,lehmol Avcı i\(,.

( ;ı( i.ı

I].ııık.ııı'ıı ııı bir market

şek inrIe vırclını i,ı,ı iyetleriııi devam
ettirdiğ n] \(, gt,ıçek ihl ı.ıı t,ılıilıi insanlara
lx lıııı,rek, ihliyıç
r.ırcl nı ırın ıılı 1rlıg ıı
ıah p erine

.ı(lıiiıkl,ırı

B.ı5k.ııı Hast,ıı,giır

\

\'önet]üll iüla t(.!( [klrüü,lli.

rk,,.lcklı,rılt,ıı ıl<ıl.ıyı
ı, I]( ,ıü(,l lJ()r\.sl

\,*

l
a

j

ç

a

ı
{

Sivos Ticoret Borsosı'ndon İlçelerdeki
İhtlyoç SohibiAilelere Gıdo Yordımı Yopıldı.
sivas TicaleL Bıırsası Bı5kını ALıdulk.ıclir
Hastaoğlu Ve yöne|inl kUr! u trY(]lor], Rnnl.z.rn ay
dolayısıyla ilçedeki htiy.ç §ahiplcr ne dağltl]mak
üzere, Hafik Beled ye Başkan \tki]] Tah]r Ct]Ven,
Zara Belediye Ba!kan Hılamettin Cürsoy Ve
suşehri Belediye BaşkJnl sedat sel'c 8lda yaldlm

kendileriır. tcş!kkt]r e.l yıııım" decli.
Belediyelerinin dar gelirli ailclere yardım
ermek koııusunda hassa5iyet gösterdiğini belirten
Belediye Başkanlan, sosya belediyecilik anlayışıyla
hareket ederek, bu çerçevede acl Ve tatll 8ünlerinde
Vatandaşln yannda oldukarını kaydetti. Ticaret

s;vas Ticaret Borsası Yönetiıİ Kurulu

ilçelerindeki ihtiy.ıç sahibi insanlara ulaştırılması

paketİerini teslim ettiler,

Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu konuyla il8ili yapt]ğ]

açıklamada "Ulusuınuz!n kenetlendiğj

yardlmlaşma Ve hoş8ijrünün doruğa çlktlğ]
Ramazan ayl nedeniyle, hcr Ramaz;n ayında
o|llu8u 8ibi Du ylI Ud hIi}n, .ıhihi ıllele,ir n,ı,
ibadetini rahat, mutlLı

Ve

sağlamak amacIyla

Borsasl Başkanl Hastaoğlu Ve yönetimine

için te§lim edilen 8lda yardüm pakctleri için te§ekkül
ettiler.

sağlıklı geçiım_.lerine katk

tıu ıoıyal rıvgılımay
y .](]zen olaftrk y.lpİrl_§

s.I

geİçekleştiriyoruz, Her
tllduğumuz gıda yardınl nda ] _(.].l lr]il(]eki ilrı y.r(,
sahiplerini de untltıİadlk. M!llte i ıeme gıda
üiaddelerinden oluşan ),n.dlıİ p.rkelerni. H.lf k,
Zara ve Suşehri BelecJiye Başkanlarııızı teıliıı
e(lerek ilçe sünlrlall içeris ndeki htiVa( \nhill
ai]elere daha kolay ıılaşm,ısın snğ ad k. i]oy esine
hay rlı tıir ıı ıyda biz efi yalnız bır.rkmadıklirn i(]n
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Ticoret Borsosı,
İlçeIere Gıdo Yordımı Yopmoyo Devom Ediyor.
-

Siv.ıs l ı ıı,,ı l]ııııç
Haslaoğlu vt v()n( 1 üı, [ı]rL]

B.ıı[ııı \lı]Lı [,ıı]ıı
! L]\. (i l( ıı,ı,1/,ıüı
ayı dolıyıııyl.ı i((ü]e[] ih1 ıaç s.ıhi1;lı,r nı,
dağltllmak o/ert,, Ş.ırk şla Be cclil,c Bışkıııı
Cullcklll ı,, ııı ,ı, t B,,ledıle B.,ık,ıııı l,ı,ııı
Sağırkaya v0 Yılcl zeli Belediye Başkanı Sı iıı
t\d5lm

r

yaıılım pakeılerini lcslim etlilel,
siV;r\ Ti.aret Bor\a§i Yöneıim Kurultl

tsaş'a gıda

aşkan ı AbdOlkadir Ha5taoğlu y.ıl)lığı
açlklamada Ramizan .]ylnln manevi ntmo\fcli
nedeniyle biıço[ 1crdc oldugu gılıi .iı,ır ı,,
B

l

ı

,!

u

0

geçirırıeleri amacıyla gırIı yırdıınında

brılunnı,ıy.ı başladık. Şehir nıı,rkı,zinde her yıl
düzcn]i olarak yapmış tılduğrıınuz gıda

yardımında ilçelerimizdcki ihıiynç

sahipIeri

insanları da unuımayarak mUhı(,lif temel 8lda
maddelerinden oluşan yarr]ım paketlcrini,
Şarkr§l.r, Cemerek ve Yılcjızeli Belediye
tjaşkan]arlmlza tesl]m ettik, Bu yardlmlar ilçe
slnırlırı içeriıinriek ıhtiya( §nhibi aiıelere
lJ

I

a

canlindlgınl l]el rlerek 1-1el RJn1.1.rn aylnda
olduğu gbi bu }ll cl.r ihtiv,lç snhil)i .ıilelerin
Ram.]z.ln ay]nl dahı huzurJu l)ir ortamda

(,l.,.]ı\,t B.r!k.rnlırımız ıracılığı ile
ııl.ı;ı ıı ıı ı[l .'tlerli.

ı
ı

ilçeleriııızıle ıartl nı.ılnı,ı,,ı ıl.ıliınışıı'ı.ının

0

t

l]ele.l \ele.in,,.ıt.ınrlaşı hizınet sunduğu
(.ü1 fı[ n JlJnl.rrc]nn lr ı ol.rn S()syJl yardımlar
kıınıısııııı],ı lıer zaırıan h.ısc.ıt ıı1.1rık|ırını beIirten
ll(,l(.(l !t. BJ)k,rnl.rr , T (,ıüü,ı l]()İ\J5l Bnşkanı
ll.ı\l.r(,ğlt1 ve Vdnctinl n(, i\( (,rill(l(,ki htiy.1(
ıılıılli lns.ınl;ır.ı !laştırülnl.rk ii,,(,l,(, ı(,\ ill1 edilen
gıtl.ı yırcllnı pakctlcr il in lı,lt,kkılr crk.rck
1ılışnı.ı ırııclı tıa5.ır lır dilcrlili,ı,
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Ticoret Borsosı, İlçeIere Gıdo Yordımındo Bulundu.
sivas I(,]l(ı lj,,ü.,. B,|r..]l \l],lı l, l]ü
l]!. eri Rnnl.j7.1ül n\
dolaylslyla ihıiyn( !lllilJfrü]. Clağtlrİ.rI l]/.l(,,
Uİnş Beledly(, Bni[,tlll l\ıİ.]il Koçak, Allüny.]ylJ
Belediyc B.r§k.ln Y.ı\lü] t)cm]rkaynak, Clirtjn
HastaoğIu Ve y(nl!1l l] nurlr]lr

}

Belediye Başk.nl Mchmel Aktaş ve Kan8al 8elediye
BaŞkanl Mehmü]t Oztürk'e glda yard]m paketlcrini

l(eler nüİ üler 8eçen

gu

ı]ellştı8|nı Ve

Büzel t,_\liaiİi beliıren Belediye 8a k.]nlarl, Ticaret
Borsısı {3ı5k.ın ı Ha§taoglU \ : yönetimine

ilçelcr(Iek ihiiyaç sahiplerini

u nutmJyarak
yardrml
ç]İ ıesckkair ederek
8crçckl(,.!ıir.likleri 8lda
başarılar
dilediler.
çalışıı,ıl.ırıncJı

teslimetti.

sivas İi(,rı(ı lJ()rs.rsl Yönet]m Kurulu

Başkanı AbdLılk;ırlir H.l§t.n)ğlU r aPtlğl açlklamıdı
Ramazan aylnln rahnlct Vc bcrckct nvl oldürsuntl

beli(erek " Her vll

b

bu \]l Ch ihtivn(
5ahibi ailelere .ız ı].ı olıı kJtkr sJil.i,rr.rn ı
mutlUluğU içeri5iİ.ll\i1. }]t-ü ! l RlünJz.ı. \l ]ıi,]
,)l(lugüü g

ı () .],].,r ],1 /
q da yardımında lıu ıtııc ,.,,ı,, ı znı,[ ',: ı.ı,.
,.ıhiplerini de tlnür1 ]] ]ti]. \],hle r ıt.,]i. ll1].]
ıı.ıddelerinchn (,l!.,Jlı \n(l ,l] l),1[(,tüİn, l ].

5ehiı merkezind(, (]aıcüı]r t,,ü,.ıl !,il)

.,

l

ğ\

.\lılnyitylJ, (;ılrüın \,e |..rlls.rl

t]( L(,1] \ (
t],ışkınl.ıııııı z.ı ıt,stüıll (,ııik, lJtl !ıft]]m ıl t]( l!l!ı
BaşkJül Jl lİlll .ır.ıı ılıilı ilı, ı ı, erimizdeI lılıy.ı1
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YEilİ TEŞUİK YASASİ
siva§ Ticatet ve sanayi odas|n|n 111. kuruluş yldönümü ellinlikleri çeİçeve.inde düzenlenen "Yeni
Teşvik Sistcmi Taniım| ve İhracat Rekorlmenleıi" ödül löıenin€ Milli Savunma 8akanı İsın€t Yılmaz ile
birlikte katılan Ekonomi Bakanl zafeİ Çağlayan, "Yat|.lml, ü.€timi, i§tihdaml v€ ihİacatl aİtlİd|ğlmlz
lakdirde Türkiye'nin zaten 2023 h€deflerini yakalamaması gibibiı şey söz konusu olmayacak. Geçmi$e
bize hastadiyenleı, şuanda yoğun bakımda" dedi.

sivas İcarel ve sanayi odaslnln ı11.
kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde
"Yeni le!!il sistemi T,]nlülml ve ihrıcat
Rekortmenleri" ödül töreni düzenlendi. Törene
Milli Savunma Bakanı ismet Yılmaz , Ekonomi
Bakan ı zater Çağlayan, siVas Milletvekjlleri H ilmi
Bil8in, AliTuran, Nur suna Memecan, sivas Valisi
Ali Kolal, Belediye Başkani Doğan Ürgüp,Sivas
Defterdan Duran Salihoğlu, TOBB Konsey
Başkanl ve sTso Yönetim Kurulu Başkanl osman
Ylldırlm, ToBB Ver8i Komisyonu Başkanl Ve siVas
Ticalet Borsiı5l Yönetam KuruIu Başkanl
Abdu lkadir HastaoğlU, Esnaf ve sanatkarlar odasl
Başkanı Beşil Köksal, cumhiJriyeı Üniversitesi
Rektörü Faruk Kocaclk, AK Parti il Başkanı
Burhanettin KurU, sivil Toplum Ör8ütü
Temsilcileri, Sivaslı İşadamları ve davetliler
katlldllaıRekortmenIerin ödüllerini Ekonomi
64

Bakanı Zafer Çağlayan ve Milli Savunma 8akanı
ismet yılmaz birIikıe verdi. ödüle hak kazansın
-'ürelimde
-'diyen
kazanmasln,
ben de varlm
ıüm
ihracatçıları, sanayicilerj, esnafl tebrik eden
Çağlayan, "Cüçlü Türkiye, 8üçlü ekonomiyle

o|ur diyorı.ız, inşallah 8üçlü Sivas'la olacak"
dedi.

"GtoBAt KRizE RAĞMEN

TÜ RKiY E

BüYüYoR"
Ticaret ve sanayi odasl Konferans
salonunda düzenlenen lörende konuşan Milli

savunma Bakanı İsmet yılmaz, küresel ekonomik
krize rağmen ahracatln amlğlnl ve Türkiye'nin
büyüdüğünü söyledi. Yllmaz, Bakan Çağlayan
için "Kendisi ekonomimizin doktorudur. Hem de

sınır tanımayan doktorlardan" ifadelerini

kullandı. İşadamlarına "Bizde bir söz vardır, 'iyi
olacak hastanIn ayağlna doktor gelir' diye.
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Doktorunuz geldi,
Türkiye ihracat|nın 20'l1 y|lInda 134,6
milyar dolar olduğunu ve bunun Cumhuriyet
tarihinin rekoru olarak kayıtlara 8eçtiğini belirten
Yllmaz, "son 10 yllda ihracatlmlz yaklaşlk 4 kat
arttl. son ] 0 y|lda sivas'|n ıhracatl ise yaklaşlk 9
kal arttl. 2023'de Türkiye'nin ihracat hedefi 500
milyar dolaı Bu hedefe hep berabeı biriikte
çalışarak ulaşabiliriz. 8u rakama Cumhuriyetin
temeIlerinin atlldlğl yer olan 5ivas'ta kendisine
yakışanla katkıda bulunmalı" dedi.

TARiHiMiziN

EN

a

BoN(öR TEşviK sisTEMi

Yeni teşvik §jstominin hedefe ulaşmak için
atllan en önemli adımlardan biri olduğunu dile
seliren Yllma/, Türkiye'nin her bölgesinin

yalarlanabile( eği bir ıeşvil 5isıeminin
8elirildiğini \öyledi, Yeni leşVik 5isteminin
başarıs ın ın ülkemizi 2023 hedeflcrine

ulaşllrJcJğlnl sdyleyen Yılm.r/, "isıikraı süıerse
inanlyorum ki 2o23'Ie 2 trilyon dolar milli gelir
hedefimizi de yaka|arız. Çalışmak, ürclmek ve
tasalruf etmek temel ilkemiz. Bu i|keleri hayata
8eçirdiğimizde Türkiye yükselen yıldız olmaya
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devam edecektir" dedj.

"KRizKEtiMEsiNiçöPEAT K,

Konuşmaslna 5ivas'ta ihracaı rekortmeni
olan firmalan tebrik ederek başlayan Ekonomi
Bakanı Zafer ÇağIayan, "Ödtil alsın almasln, bu
ülke için taş üstüne taş koymuş, bir kuruşluk
yat1.1m yapmlş, bil tek insanl çallşılran, bir
cent'lik ihracal yapan herlesi ıebrik edıyorum.
Sayın Başbakanımızın da her flr§atıa ifade ettiği
gibi, bu ülkede taş üslüne taş koyanün başlmlzln

üstünde yefi var. Çünkü artlk üretimini,

ekonomisini, yatlrlmını, istihdamlnı ve ihracatlnl
özel sektöre vermiş biranlay|ş biçimi var" dedi.
Esnaf ve sa natkarlara verd ikleri desteklere

değinen Çağlayan,'Türkiye cumhuriyeli

Devleti'nin yiJzde 7-8 faizle borçlanmış olduğu
böyle bir ortamda biz esnafımıza yüzde 5 faiz|e
kredi veriyoruz. Helali hoş olsun"dedi.
Türkiye'nin daha da büyümesi ve
8elişmesi için çaba sarf ettikle.ini aktaran
" cumhuriyet tarihimizin, en bonkör,
Çağlayan,
en cömert teşVik §i§temini hazırladık" diyen
Ekonomi Bakant zafer Çağlayan, bu yasayla 6.
böl8edeki 15 ilde, dünyanln en önem li, en büyük
65
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teşViklerini şu anda ilan ettiklerıni beliİtti. Hedef
100. y|lda Türkiye'yi dünya şampiyonlar ligine
koymak. bugün biz süper ligdeyiz ama
şampiyonlar ligine 8ireceğiz'-dedi.

Yeni teşvik sisıemi hakkında bilgi veren
Çağ|ayan, özel sektörün yüzde 90-1ndan
fazlaslnın bı.ı teşvik sisleminden memnuniyeıini
ifade ettiğini söyledi. Türk iş aleminin bütün
hassasiyetlerini dikkate alıp bu teşvik sistemini
hazırladıklarını belinen Çağlayan, "Herkes

kendini bu teşvik sisteminin içinde buluyor"

dedi.

Bakan Çağlayan, Türkiye için, yatırlm,
üretim, istihdam ve ihracatln olmazsa olmaz
olduğunu, bu 4 zincjrin barbirine halkalarla ne
kadar sağlam bağlanırsa o kadar kuvvetli
olacağını vurguIadı. Bu halkalan 8üçlendirecek
bir anlayış içine 8irdiklerini anlatan Çağlayan,
"Yatırıml, ületimi, i5tihdamü ve ihracatl
artlrdlğlmlz takdirde, Türkiye'nin zaten 2023
hedeflerini yakalamaması gibi bir şey söz konusu
olmayacak. Ceçmişte yapılanları biraz daha
farklılaşırarak yeni bir teşvik anlayışlna 8eçtik'şeklinde konuştu. Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan'ın talimaılarıyla Cumhuriyeı tdrihinin en
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kapsamlı çalışmasını yaptıklannı, Kalkınma
Bakanlığı ile son 2 yılda 8] ili tek ıek oya 8ibi
incelediklerini ifade eden Çağlayan, yeni teşvik
sislemi hazlrlanlrken bu 8l ilin 6l değişkende
sosyal ve ekonomik geIişmişlik endeksinin
beIirlendiğini söyledi.
Yeni teşvik sisıeminde Türkiye'yi il|er
bazlnda 6 bölgeye aylrdıklarını anlatan ÇağIayan,
iller arasında hakslz rekabet oluşturmamak için
8ayrel §arf ettiklerini, son derece objektif ve
ölçülebiIir değerlerle illerin olduğu böl8eleri
belirlediklerini bildirdi.
lc79 ylllndd uniVer§iıeyi hiıirdiğini Ve
l9B0'li y|llann başlnda iş hayatlna 8irdiğini dile
getiren Çağlayan, çok çeşitli dönemIerle
karşılaştığını be|inerek, şunlan kaydetti:

"Çok çeşilli içsel ve dlşsal sebeplerle

kriz|erle karşılaştım ama şükürler olsun bu8ün
Türkiye dünyan|n son 10o yllda en büyük ikinci
krizini yaşamlş olduğu bir dönemde kriz
kelimesini çöpe atma başarlslnı 8östermiş bir
siyasi iradeye, bir siyasi olgunluğa, bir ekonomik
iradeye, bir ekonomik olgunluğa sahip oldu. Ben
bundan 10 yll önce lMF kapıslnda ] milyar dolar
borç allp, o gün devletinjn memurunun maaşlnl
ödemek zorunda kalan bir Türkiye'de sanayicilik
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yapmış biri§iyim.

O

tarihlere kadar çıkan
krizlerde dışsal etkiler çok azdı, krizi kendimiz

çıkarlrdlk. Adeta kriz kolik bir ülke olmuştuk ama
her bir kriz çıkışında da benim binlerce
5anayicim, lÜccanm, yatlrlmclm/ esnaflm bir
gece yatlp ertesi sabah kalktlğında, siyasi iradenin
yapmış olduğu haıalardan dcılayı tüm varlıklarını
kaybedcr, birçok işletme sahibi onuruna ve
haysiyetine fazla düşkün olduğu için çoğu canlna
kıyar, milyonlarca insan işini ve aşını kaybederdi.
Şimdi bakln o günlerden bu günlere geldik."

"8AşAR| ÖYKÜsÜ YAzlYoR|Jz"
Türkiye'de 10 yıl önce hiçbir insanın
yarlnlnl göremedjğini ancak bugün adeta başan
öyküsijnün yazlldtğ|nı ifade eden Çağlayan, "] 0
sene önce Ankara sanayi odası başkanı olduğum
dönemde bana "yannla il8ili ne 8ölüyo.sun"
dediklerinde, ne yarını ben l0 dakika sonrasünı
göremiyorum dediğim günleri arkada§lanm

çlkartlp zabltlardan bana 8etirdiler. Şimdi
AVrupa'nın 10 8ün sonraslnl bilemediği,

Avrupa'da hangi ülkenin 10 8ün sonra neyle
karşılaşacağının belli olmadığı bir dönemde
Allah'ımıza şükürler olsun biz ekonomide,
sanayide adeta bir ba§arl hikayesi, bir başarl

öyküsü yazlyoruz. Dünyanln bütün ülkeleri
taraflndan takdirle karşılanıyor bu" dedi.

"DüNYANIN çEVRtsiııor zz

ruı nrrııı"

Ekonomi Bakanllğl yaptlğl sürede
dünyanln etrafında 27 tur attlğlnl belirtcn
Çağlayan, hayatı boyunca yaptlğl yurtdlşl
seyahatlcrinin 3 katlnı son 3 y|lda yapllğlnl
söyledi. Bakan Çağlayan, şöyle devam etti: "5

ylldır bakanlık yapıyorum. sanayi Ve

Ticaret

Bakanllğ| yaptlm, Dlş Ticaretten Sorumlu DeVlet
Bakanlığı yaptım, şimdide Ekonomi Bakanı olarak
bilhassa bu son 3 yılda işim gcreği dünyanın hcr

tarafına gitmek zorunda olduğumu hissettim Ve
dünyanln çevre§ini tam 27 Iur attlm. ] milyon
kilometreyi çoktan geçtim. Ve 8ittiğimiz her yerde
ewel AlIah ses getirdik. Eğer biz Türkiye'ye bağll
kalsaydık, Türkiye'nin dışına çıkmasaydık, eğer
ihüJ(dlımız zoı pJıJıl.]ra 8iüme\eydi. dünyanın
her tarafını fellik fellik dolaşmasaydık, Türkiye
siyasi isıikrarl, Türkiye ekonomik i5tikrarl
yakalamamış olsaydık, Türkiye bugün kendine
duymuş olduğu öz8üveni elde etmemiş olsaydı
biz bugün sizlerle farklı şeyleri konuşuy<ır
olacaktlk. Ancak Allah'ımlza Şükürlcr olsun ki
8eri 8iden, ekonomisi her geçen gün zayıflayan

47

dünyada biz hergeçen gün açıklamış olduğumuz
ihracat endeksi, sanayi endeksi, kapasite

kullanımı, büyüme rakamlarında 28 aydır
durmakslzln yükselen bil ekonomik yapıya
5ahibiz. Niye 28 ay, çünkü 2009'da küresel krizin
etkisini 8ördük. Niye göldük, biz ihracatlmlzın
yüzde 57'sini Avrupa'ya yapıyorduk ve bugün
Avrupa ihracatlnln oranl yüzde 4o'larün altlna
inmiştir."

8ANKAtARtA itciti ANLATACAK
ÇoK §EYVAR EtiMizDE

Bu ülkenin her milimetrekaresinin, her
kanşının şehit kanlarıyla sulandığını ifade eden

"BizE HASTA DiYENLER, şUANDA YoĞUN

Çağlayan, Hakkari, Şırnak, Sivas, İstanbul,

Türkiye'nin bir diken taflası içerisinde, bir
ateş çemberi içerisinde ihracatlnl l35 milyon

siVa§'taki, Muş'taki, Adlyaman'daki

BAKlMDA"

dolara çıkardığını ve Cumhuriyet tarihinin
rekorunu klrdığını belınen Çağlayan, "Bu8ün

Türkiye, kaplslnda bekletildiğimiz, Türkiye'ye
karşt hertürlü riyakarllğl, ikiyüzlülüğü taklnan 27
üyeli AVrupa Birliği'nin, Allah'lmıza Şükürler
olsun ki 23 ülkesinden çok daha iyi ekonomik
duruma sahip olmu§tur Ceçmişte bize hasta
diyenler. şuanda kendileri yoğun bakımda. Allah
onlara şifa Versin" dedi.

"MUHslN BAŞKANtA cEÇMlŞTE AYNl DAVAYl
süRDüRMüşTüK,
Bakan Çağlayan, helikopter kazasında

hayatlnl kaybeden eski Büyük Bi.lik Paltisi (BBP)
cenel Ba§kanl MUhsin Yazıcloğlu'nu anarak,
"Muhsin Yazıcıoğlu ba§kanım benim çok e5ki ve
kadim dosıumdu, Biz geçmişte aynl davayl
sürdürmüştük. Bugün onu da rahmetle anlyorum"
dcdi.

iısnrıcrriN

Bankaların aldığı faizlerden yakınan
Çağlaynn,'BDDK'ya se§leniyorum, bankalann
haksız olarak aldığı işlem maliyetini azalhn.

Bınlılırımızın dı birız in.afı s,*lme.ıni
hellıyoıum. B;nlaı ıların ilinde dogu rc

güncydoğuda gayrimenkulleri ipotek olarak

kabul etmeyen bankacılarımız var.

Buralardakilcri si8orta etmeyen si8ortacllarımlz
var. Bankalarlmlz sesimize kulak versinler. yoksa
atacağlmız çok adlmlmlz Var" dedi. Aşırı doza
kaçmış tılan bankacılar olduğrınu belirten
Çağlayan "Ümit ediyoruz, bankalar bizim bu
çağnmıza kulak verirler. Yoksa onlarla ilgili
anlatacak çok şey varelimizde'- dedi.
AVrupa'nln yüzlerce banka5lnln batllğl
Amerika'da yüzlerce bankanln battlğl ortamda
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Türkiye'de tek bir bankanln burnunun dahi
kanamadığını kaydeden Çağlayan, Bugün Türk
bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyosu
dünya orıalamasının 2 kail üzerindediı

Ankara, İzmi1 hepsi aynı değerdedir.
Elbctte ki, arsanln fiyatıdeğişebilir ama bu

gayrimenkulün ipotek kabul edilmemesi 8ibi bir
kefi anlaylşı 8etiremez. Ümit ediyoruz, inşallah
bankalar da böylesine güzel anlamlı günlerde,
ıahmet ve mağfiretin bol olduğu, kardeşliğin,
dürüstlüğün geniş oldt]ğu bir dönemde inşalIah
bizim bu çağnmıza kuIak verirleı Yoksa onlarla
il8ili anlatacak çok şey Var elimizde. Ama
istiyoruz ki, bil an önce özel sektörle, esnafla,
5nn,]yiı lyle biı Jray.] 8el5ln, ihr,l( ,lı( lyla bir ardyd
gelsin, aynen birçoğunun yaptığı gibi onlar da
gerekli çalışmaları gerçekleştirsinleı Bu noktada
esnaf sanatkarlarlmlz başlmlzln tacl" d;ye
konuştu.
Törende Vali Ali Kolat Ve Belediye
Başkanl Doğan Ürgüp de birer konuşma yaparak,
siVas'ln ekonomik durumU hakklnda 8örüşlerini
dile getirdiler ve rekortmenleri kutiadılaı Sivas
Ticaret ve sanayi odasl Yönetim Kurulu Başkanl
Yıldlrlm ise Türkiye'nin ihracatlnln 9 yllda 4 kat
artarken, sivas'ln ]0 kat arttlğlna dikkat çekti.
2011 yılında ]75 milyon dolara yükse|en
ihrJ..rlln yü,/dP 70'e yıkınının lüüki}e nin en
fazla dış ticaret açığı bulunduğu ülkelere yaptığını
belirten Yıldırım, "Sivas üreterek, dünya pazarlna

açllmaya devam etmektedir. ihracatı.,z,n
yo40'ln ı maden ve d oğa ltaş ürünleri
oluştUrmaktadır" dedi.

ylldınm, sivas'ın bazı sektörlerin de

te§Vik kapsamIna alInarak desteklenmesini istedi.

EsnafVe Sanatkarlar odalarl Birliği Başkanl Beşir
Kök§al da bir selamla konuşması yaparak, esnafın
sorunlarına dikkat çekti.

Yapılan konuşmalann ardlndan sivas'ta
20] o Ve 2o1] yİllannda ihracat rekortmeni olan
firmalara ödülleri verildi.
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uali kolat Boı§a'ya ueda ziyaıelinde Bulundu
Son çıkan Valiler Kararnamesi ile

ilimizden Kırıkkale Valiliği 8örevine atanan
Vali Ali Kolat, Veda ziyaretlerini sivil toplum
örgütleriyle devam eftirdi. licaret Borsası'nI
ziyaret eden Vali Kolat, burada sivas Ticaret
Borsası 8aşkanı Abdulkadir Hastaoğlu,
Yönetim Kurulu Üyeleri Tarık Günhan,
Ahmet Terzioğlu ve Hilmi Cül tarafından
karşılandı. Ramazan Bayramı öncesinde
Kırıkkale'de göreve başlayacağı için veda
ziyaretlerine hız verdiğini belirten Vali Kolat,
ziyaretlerinde yaPtlğl konuşmada, sivas'ta
güzel günler geçirdiklerin i ve güzel dostluklar

edindiklerini söyledi. 5ivil toplum

kuruluşlarıyla onak çalışmalar yaptıklarını,
kuruluşların çalışmalarına destek verdiğini
ifade eden vali kolat, "Bir slklntlmlz
olduğunda 8orsamızla bir araya geldik,

8örüştük, paylaşt|k ve sorunlarımızı çözdük.
Her şey için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda

başarılar diliyorum. 5ivas'la bağlarımızı
koparmayacağız, gelip 8ideceğiz inşallah.
Bundan sonrada dostluklarımız devam
edecek. Sivas'ta olalım olmayalım bize düşen

herhangi

bir 8örev olduğu

zaman

bulunduğumuz yerde de bir görev verilirse bu
göreve hazırız" dedi.
s

ivas Ticaret Borsasl Başkanı

Abdulkadir Hastaoğlu, Vali Ko|at'a sivas'a
verdiği hizmetler nedeniyle teşekkür ederek,
"Göreve geldiğiniz bugüne kadar yapmanız
8ereken her şeyi yaptlğlnlza inanIyoruz.
Daha da önemlisi ilimize bir ağabeylik
yaptınız, inşallah yeni görevinizde daha da

başarılı olursunu

z"

dedi, Hastaoğlu

konuşmasının ardından Vali Kolat'a vedasl
anısına hediyetakdim etti.
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2012 yılı Hubutat A!ım Sezonu A$ılışıYapıldı
2012 yılt Hububat Altm sezonu'nun
açıllşl ValiAli Kolat'ln da katlldlğl törenle Ticaret
Borsarı sattş Salonu'nda yapıldl_ Vali Kolat,

Bu yıl rekoltede düşüklük oldUğUnU

büyük oranda ürün kayblnln söz konusu
olduğunu ifade eden Vali Kolat, Bakanlar

KuruIu'nun aldığı kararla borçların

üreticilere Ve firmalara hayırlı ürün, bol kazançlar
dileğinde bulundu.
sivas Ticaret Bolsasl salı§ Salonu'nda
yapılan sezon açılışında konuşma yapan Vali Ali
Kolat, İcaret Borsasl'na yaphğı çalışmaİardan
dolayı teşekkür ederek, "Fiyatlarımızın objektif

bir 1ekilde olulmı.ı ve

erteleneceğinin de 8ündemde olduğunu

soyleyerek, "Ümidimiz VatandaşlmlzIn hak ettiği
noktaya gelmesi, ürününün değerlendirilmesi,
çeşıtlendirilme§i Ve artl.tlmasldür. Valilik olarak,
Clda Tarlm ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak,
Ticaret Bol§asl oİarak güzel çallşmaıarlmlz oidU.
Bir çittçi çocuğu olarak, çifiçinin yaşadlğ|
sorunları, sıkıntıları bilen biri olarak elimizden

üıeli( ilerimi7in

ürünlerinin hak ettiği fiyata ulaşmasl için Borsa
son derece önemli bir göfev üstlenmiş durumda"
dedi.
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8eldiğince destek vermeye, yanIalİnda olmaya,
slküntllannı gidermeye 8ayret ediyoruz. Birlik Ve
beraberlik içerisjnde yüİüttüğümüz çallşmaya
destek Veren herkese teşekkür ediyorum. Haylrll
bir ürün, bol kazanç diliyorı.ım" dedi.
Belediye Başkanl Doğan Ürgüp ise yapt|ğl
konuşmada, tanmsal ürünler olmadığı takdirde
hayatln sürmesinin de söz konusu olmaclığınl
belirterek, hububat alım sezonunun hayıılı
olmasını diledi.

Ticarel Bolsasü Başkanl Abdulkadir

HastaoğIu ı§e yaptlğı konıjşmada, iIimizde hasat

zamanlnln bitmek üzere olduğunu b€lirterek,
rirun .ı|ım .ezonunu başlaılıklJfünı öylpdi,
Bu yıl hava şartlarından dolayı ürünlerde
rekolle duşukluiu yatandığlnl, buna rağmen
çiftçilerin ürünlerini Iaboratuarlarda tahlil
ettirerek değerinde sattlabilmesi için borsada
5atlşa sunduklaflnl ifade eden Hastaoğlu,
hUbubal alım sezonunun çiftçilere, esna[lara,
tüccarlala Ve iljmize hayırll olması temennisinde
bulundu,

Borsaya ilk ürün getiren çiftçi Kazlm
Durın'a hediye,ını Vtli Ali KOlJı. ,,) n(l Uıun
8etiren çiflçi Mehmeı Delibaş'a hediyesini
Belediye Bılkanı DoAJn Ürtsüp, t n(ü ürdn
8etiren çiftçi Nureltin Arslan'a he(]iyesini C|da
Tanm ve Hayvancılık il Mıdtirtl ihsan Aslan

takdim etti. gor§ada 2011 yt ll sezonunda en fazla
işlem yaPtlran fjrmalardan o§manoğullart Tarım
c|da Lld. Şirketi'nin plakelini Esnaf ve
sanatkarıarodaıarl Birliği Başkanl BeşirKöksal, 2
ncj en fazla işlem yaptıran Eser Nakliyat Demir
Tallm ve Tulizm Tic. Ltd. Şirketi'nin plaketini
TMo Ajanq Müdürü trdem Yllma/, , J üncü en
fazla işlem yaptıran Sena Tanm Ürünleri Ltd.
Şifketi ve 4 üncü en fazla işlem yaptlran
A|içavuşoğuIlan Tarım Ürünleri ]ic. san. Ltd
Şirketi'nin plaketini ise Tarlm Kredi Koop. Böl8e
Birliği Müdürü Mu§ıdfa Kun lakdim etliler
Yapılan konLlşmalarln ardlfidan VaIi Ali
Kolat, başar|lı çalışmalarından dolayü İcaret
Bo6ası Başkanı AMulkadir Hastaoğlu'na plaket
takdim eüi.
Ticaret Borsası'na ürününü 8etiren iIk.}
üreticinin altlnla, borsada en çok işlem yapan 4
firmanın da plakeıle ödüllendirildiği hububat
alım sezonu açüılşlnda daha §onra Vali Kolat,
Belediye Başkanı Ürgüp, Gıda Tarım ve
Hayvancılık
Aslan, Tarım Kredi
Kooperaıifleri Birliği Böl8e Müdiirü Kurt, TMc)
A'ans Müdürü Yılmaz, Esnaf Ve sanatkarlar
odaları Birliği Başkanl Beşil Köksal, Ticaret
Borsası Başkanı Ha§taoğlu ve diğer katılımcılar
temsiliolarak buğday alüm satımı yaptı.
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YENi TÜRK TiCARET KANUNUNDA DÜZENLENEN

ioeni vı ADta pARA cEzAtARı iı.ı xapis cEzAtARı
Modde/F*İo
No

33l1ü2

cezo

ikiyiiz Türk Li]oslndon dörtbin
Tü]k li]oslno kodo] idoİi poİo

cezosl

cezonh lıledeni ve |,|ygulonocoğl kimseler
TiroEt sicili madndedn n sü.esi içincle tescil boıun§ndo
bulunmoyon kjş]e€ Veyo tesil boşWru§undo g€çeğl tİm

ololok toİshoyon, üçüncu kişilede Yo.Iüş izlenlm
\eoiocok nliğ]k tışryon Ve komu düenire ottn hüEusloir
bğaon ed€n k]şle€ belİIey@e*lg] $je içinde konun
zorunIuluklol ],€,ine geliİrr€blin] reyo tescili g€lehjmey€n
sebepıe. blldlımeıeüini ist(resire.oğmen tescil stemiır,de

bliunmowİ

38/ı

5l12

koçinmo sebedgni bildimeyen lişilel

uç oydon iki ylo kodor hğpis
veyo odli po]o cezosl

lescil boşwluslndo bile@[

Uç oydon iki yllo kodor hopis

İcolel Unvononn (onununun 39 ilö 46, 48 Ve 49 Unc!

veyo odli poro cezosl

(.*

ylo kodoİ hopis veyğ odli

poıo cezosl
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dyt(l b$nlon dij4lıüiey.İl.a
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TürkTicoreİ xonunun 55 incaModdesinde soylon Hokslz Fiiller

o)Dürü§tlükkurollno dykjn reklom|orv9 sql§ yönlomlori

ı16

diğo.hukuko oykn dovİon|şloıve özellikle;

l. Boşkolonnl veyo onlonn molloflnl, iş ünjnlerini, fiyoflonnl, foollyelleüin| Vgyo ticorI lşIe,ini yonhş, yoniltıcl
Veyo Qereksiz yere inciticl oçlklornolorlo kötülemek
2.

fiyot|orı, stoklon, sotş
Kendisi, ticorj işletmesi, |şletme lşoreİlorl, mollon, iş ürünleıi.
komponyoloülnln biçimiVe iş ilişkilori hokkndo gerçek dş Veyoyonlltcloçlklomolordo
'oollyetleri, bulunmokveyo oynl
yollor|o üçüncü kişiyl rekobette öne geçlrmek
3. Poye, diplomo Veyo ödül oimodğl hölde bunloıo sohipmişçesine hoıekel edelek müstesno yeteneğe
molik bulunduğu zonnlnl uyondlrmoya çollşmok Veyo buno elveişl] doğru olmoyon meslek odlon Ve
sembollerikullonmqk,
4. Boşkoslnln mq]orl, işürün]eüi, foolüyetIeriVeyo i§ler le konşt Iü]moyo

yoloÇon önlemierolmok.

5. Kendisini, mollonnl, iş ürünlerini, looliyet]erini, fiyotlonnl, gerçeğe oykfl, yonlltc, rokib]n gereksiz yere
kötüleyciVeyq geleksizyeIe onun tonınmışllğlndonyoIorlonocok şekildej bqşkolon, mollorl, i§ ürünleriVeyo
fiyqtlon}4o korşlloştlrmokyo do üçüncü kişiyi benzeryolloldon öne geçiImek,
i§ üünleriniVeyo foollyetlei biden çok kere tedodkfiyotınln oltlndo sot§o sunmok,
bu sunumlon leklomaonndo özellikle Vulgulomok Ve bu şekllde müşreilarini, kendisinin Veyo lokjplerinin
yeteneğihokkndo yonlltmok;şU kodoükl, sotışflyotlnln, oynl çeşlt mollonn, iş ürünlerininveyo fooliyetlerinin
benzer hocimde ollmındo uygulqnon tedodk fiyotınln oltındo olmo§ hölinde yonll,tmonin Vorhğl korine
oloıok kobulolunurj dovoll, gerçek tgdorik fiyotlnl ispotlodlğl tokdlrde bu fiyot değeülendiümeye esosolur,

6. seçilmiş bozlmollofl,

7. MüşteIüYi

ekedimlerlesunumUn gerçekdeğeüi hokklndoyonlltmok,

slnlrlomok,
8. Müşteinin koüoüVeIme özgüllüğünü özellikle soldlügon sotüşyöntemleriile

omoçlqnnl, yororlonn Veyo
9. Mo lonn, iş ürr]nlerinin Veyo fooliyetlein özellikleini, miktonnl, kullonlm
tehlikelerini gizlemekVe bu §ekiIde müş,terüyi yonlltmok,

yopılon i]onlordo
sotm §ozleşmeleıine Veyq buno benzel hukuki i§lemlere ilişkin komuyo
soimdon koynok]onon ek
unuonin, oç*ço belid;emek, peşin Veyo toplom sotlş fiyotlnl Veyo toksitle
'l

o.

Toksüİle

mol]Veti Tülk Liro$ Ve yllhk oron!or üzeinden belidmemek,

Veyo kredilerin net
l '|. Tüketici kredilerine lli§kjn komUyo yopllon ilonLordo Unvonlnl oçlkço bel]rtmemek
tuto or no, toplom gideüleI ne, efektif yülllk foizLeine ilişkin oçlk beyonlordo bulunmomoI(
sunon VeYo
çelçevesinde, toksfile §otım Veyo tüketici kredisi §özleşmeleri
okdeden ve bu b;ğlomdo sözleşmenin konusu, flyoıl, ödeme şortloı, sözleşme süresi, müşlelinin coymo
veyo fesih hokkno,eyo kolon bolcu vodeden önce ödeme hokklnq ili§kin eksik veyo yonlş bilgilel içelen
§özleşme f of mülLerl kullonmok

l2. işletmesine

b)

ilşkin fooliyetleri

sözle§meyi ihlqle veyo §ono erdlrmeye yönellmek; özellikl9;

l.

Müşterilerle kendisinin bizzo,i sözleşme yopobilmesi için,
sözleşmeleıe owIl doVronmoyo yöneltmek,

onloı boşkoloırylo yopmlş

2. Üçüncü kişilerin işçi]erine, VekillelineVe diğel yoüdlmclk]ş leline, hoketmedikleİiVe onlon işlerinin

olduklor

ifosndo

Wkümlülükle neoyk ı
dovronmoyo yöneltebilecek yororlol soğloyorak Veyo önereİek, kend]sine Veyo bto§kolonno çlkol
soğlomqyo çol§mo(
3. işçileüi, Vekilleri Veyo diğel yqldlmc] kişileıi, işVerenleİ]nin Veyo müVekkjlleinin üIetim Ve iş srrloın ifşo
errıeve veyo ele geç'n^.]eye Vöneltrnek,
4. onunlo kendisinin bu tül bir sözleşme yopobilmesi iç]n, toks]ile sotlş, peş n sotl§ Veyo tüketici kredisi
sözleşmesi yopmlş olon ql]c n]n Veyo kredi olon k]şinin, bu sözle§meden coymoslno Veyo peşin sotş
§özleşmes] yopmlş olon ollclnln bu sözle§mey fe§hetme§ine yöneltmek,

üİünleıinden yetkisiz yoıqrlonmo; özellikle;

c}

Boşkolqnnln

l.

Kendisine emqnetedilm]şteklif, he§op Veyq plon g]bibil

iş

iş

ürününden yetkisiz yoüo onmok,

2. Üçüncü kişilere oit teklil heŞqp Veyo plan gibi bİ iş üİününden, bunlonn kendisine yeİkjsiz o]orok tevdi
edilmişVeyosoğlonm§olduğununbilinmesi gereldiğ]hö]de,yoIoİlonmo(

3. Kendisin]n uygun b]r kotk§l olmoks]zln boşkoslno oit pozorlonmoyo
çoğqltmq yöntemle.iy e devrohp onloIdqn yorqdonmok

hozür

çollşmo üIünlerini teknik

oykn oloİok ifşo etmek; özellikle, gizlice ve irnslz olorok ele geçlİdlğl
veyq boşkğcq hukuko ğykn bil Pkilde arglendiği bilgileıi Ye ü.etenin iş sldonnı d€eı|endiıen veyo
boşkolorlnq bildiren düıüstlüğ9 oykn dqvronm§ olur.
d) uretim ve iş slrlonnl hukuko

e) iş şorfloıno uymqmqk; özellikle kqnun veyo §özleşmeyle, İqkiplere de wklenmiş olon veyo bk
meslek dqhndo veyq çevıede oloğqn olon lş §ortlonno uymoyonloldüdstlüğeoykn dğvİonm§olur
0 Dürüsİlükkurqhnq

l. D€rudon

own işlem şorllon kullonmok. Özellikle yqnlllıclbir şekilde diğeİlqrof o|eyhine;

Veyo yorum

yolwo ı]ygujonocok konunidüzenlemeden önemliölçüde

oynlon, Veyo

2. sözleşmenin niteliğine önemli ö]çüde oykül hok]or Ve borçlor doğlllmln öngöüen, önceden yozülmlş
genelişlem şoflonnl kullononlor dürüstlüğe oyk t dovronrn şolUl.
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Ben Ay ron İçiyorum,Yo Siz?
son günlerde

ile iIgili

süt

tartışmalar
sütü sevdirmek yerine

renkli ayranlar henüz piyasaya çıkmadığına göre,
sizlere söyleyecek bir söz bulamlyorum. Yazık!..
Önemli bir kalsiyum ve protein kaynağından

faydalı oldu. Olabilir,

yararlanamıyorsunu./. IVeı, \ül i( em iyoı
olabilirsiniz ama ayran ıtebiliı*iniz, Ayrlı a *iz
sütü sevmiyorsunuz diye, başka kimse sütü

olabilirsiniz.

sevmiyor demek değildir. sütü sevme§eniz bile
sağlık için yakınlarınıza, çocuklannıza mutlaka

sütten korkan bir
8ençlik yaratmaya

süt içemiyor

Hatta
sütten nefretediyorda

olabilirsiniz. Hiç
üzülmeyin, çaresi Var
süt içemiyorsanlz ayran için.
M.s. 552 745 yılları arasında hüküm
§üren Cöktürkler ekşiyen yoğurdun ekşiliğini
azaltmak için üzerine 5U ekledi. Böylece
tesadüfen ayran onaya çıktı. Her dilde aynl
şekilde kullanılan ayran dünyaya Türklerin
hediye ettiği bir içecektir. Artlk "Ben ayran da
sevmiyorum!" demeyin sakln. sütte süt şekeri
dediğimiz laktoz Vardlr Ve süte doğal olarak
şekerli bir tat Verir. Yani, 5üt bir yerde tat duyularü
tatllya duyarlI Ve tatllya yatkın bireylere hitap
etmektedir.işte sütte zehirlenme yaplyor denilen
olaydan da bu şeker sorumluduı Kimi insanlann

bağlr*ağında bu şekeri parlalayan en/im
olmadığı için bu iş barsak bakteriIeline kallr.
sonuçta da oluşan gaz kimileri taraflndan

zehirlenme olarak yorumlanır. Ayran ise genelde
ekşi olduğundan, tat dı-ıyuları ille de ekşi lezzet
diye tutturanlara göz klrpmakadır. Ancak, sizin
beyaz renge karşı özel bir antipatiniz varsa ve

içirmeye çalışmalısınız.

Şimdi se|elim süt Ve ayranın faydalanna.
Bilindiği gibi süt son derece besleyici bir besindiı
"iyi giızel de, bu sütün neresi besleyicidiri" diye
§orabilirsiniz. Bu kar beyazı sıvının gerçekten
besleyici değeri yüksekir.
Bir bardak sütü içtiğinizde Vücudunuz, en
başta 238 mili8ram kalsiyum alıyor, aynca 6.6
Vitamini Ve de 26
8ram protein, 252 i.Ü
^
mili8ram ma8nezyumu artl hanesine yazlyor.
Şunu samimiyetle söyleyebilirim ki, bu
okuduğunı.ız miktarlar as la küçümsenecek
değerler değildir, Öte taraftan bir bardak ayran
içtiğinjzde aşağı yukan bu değerlerin yansınl

almış

oluyorsunuz.
Demek ki, ille
de süt içilecek

diye bir kural
yok. iki bardak

ayra

n için,

oı

ol§un bitsin bu

iş. "sütü

bir bordok
76

tedavi edici etki yapar (örneğin, ishal, gaz
oluşumu, peklik, kalın bağırsak iltihabı, mide,
bağırsak iltihabı gibi rahatsızlıklarda olumlu
etkilerivardlr)

.

./

Süt içemiyorsanız
ayran alır mısınız?
seviyorum ama, süt bana çokfena halde kokuyor"

diyenler ise sütü patates püresi içinde veya
muhallebi, kek gibi besinlerin içerisinde
alabilirler. Ama "Süt içerim, kokusunu da kahve
ile örterim" diyerek içersine kahveyi dolduranlara
da "Dur!" demek 8erekir. Çünkü, sütten fayda
sağlayacağlz diye kahvenin zararll etkisine
çarpılmanın bir anlamı yokıur.
Bilindiği 8ibi artlk 5ütün ve de dolaylsıyla
yoğurdun diyet içln olanlarl (lktl. süıün yağlnl
alarak kalori değerini bir hayli azaltmayı
başardılar. Üstelik sütün içindeki değerlere de
zarar vermeden. Ancak burada şunu da ifade
etmek gerekıyor, Diyet olmayJn, yJni yJğı
allnmamlş 5ül ve yoğurdun kolesterol düşürücü
etkisivard|ı Bu etki de 5ülün yağlnda bulUnan bır
asitten kaynaklanmakıadlr, lşle sü|ün yağı
allnlnca bu asit de allnm|ş oluyot Eğer,5ütü ve

yoğurdu kolesterolü n ülü

n düşmeli

için

allyorsanll diyel 5ül Ve yo8un sizin pek işinize
yaramaz. l- akal, ço(ullJrlnl./|n büyüyüp
8elışmesi için verebilirsiniz. Aynca, menopoz
dönemlerinde sene diyet sütü, diyet yoğurdu
tercih edebilirsiniz.
En ideal içeceklerinden olan ayran adeta ilaç gibi.
Ayranın fayda|arı saymakla bitmiyoı İşte ayranın
yararlarından bir kaçı;

. Uygun

ve lezzetli bir kalsiyu m ve fosfor kaynağı

olan ayran, özellikle kemik Ve dişlerin oluşumunu
destekler, Kalsiyum yanünda, vitamin (Vitamin A,
Vitamin 82, B l2, 86 ViıaminDJ Ve protein içerir,
Ayran içmek kalsiyum eksikliğini kapatmaya

yaldlm etmek için atllacak basit bir adlmdür

Kalsiyum açıslndan zen8in besinler 8evşetici bjr
etkiye de sahiptiı Bolca kalsiyum ve triptofan
içeren ayran sakinleştirici, antistres besinler
listesinin ilk sıralannda yer alır.
. Ayran bağ|rsak, florasünün stabilitesini artlrlr ve
düzenler Birçok sindirim bozukluğu üzerinde

Ayranln bugüne kadar hiçbir olumsuz etkisi
saptanmamlştlr. Ayran, özellikle içeriğinde
bulunun yoğurt bakterileri sayesinde, çok önemli
bir içecektir. YoğıJrt bakterilerinin kanser
başlangıclnı önlediği Ve tümör hücrelerinin
8elişimini 8eriletliği 5aptanmlştIr. Yoğurt
bakterileri taşıyan ayran ayrıca, ko|esterol

miktaalnl azaltmaslnln yanl slra, toksik
maddelerin nöıralizasyonunu da sağlar.

.

Ayran üreıiminde kullanllan laktik asit
bakterilerinin, enfeksiyonlar, mide-barsak
hastalıklan ve astım gibi hastalIkları önleyici
elkilerine bakllmlş ve tüm bu hastalıklann
oluşmas|nda en önemli nedenin bağışıklık sistemi

oIdıJğı.] saptanm|ştlr. Yoğurdun bağlş|klık
sistemini uyarlc| etkisi bilinmehedir Bu etkinin
hastalıkların önlenmesinde önemli bir etken
olabileceği beIirıiImektedir. Yoğtırdun fazla
tüketildiğinde özellikle yaşlılar gibi bağ|şlkIlk
sistemi baskllanmlş 8lUplarda bağlşlkllk sislemi
ile ilgili hastalıklara karşı direnci arttırmakadır

Klsaca özetleyecek olursak, 8erek
normal, gerekse yağl alınmış süt ve yoğun
büyümeyi Ve 8elişmeyi sağladlğl 8ibi kemik
yaplmIzln da büyük ölçüde mimarllğlnı
ü§llenmişlerdir. Ayrica, kolerüerol duşürücü
özelliğe sahiptirler Aynı zamanda, yoğurdu tek
başına ya da sarmısakla kanşirarak yediğinizde
tansiyonunuzu düşürebilirsini2. Klsaca, §üt ve
türevlerjnin metabolizmamlza büyük faydalall

olduğu kesindir. "Akıllı insan kazanır"

diyenlerdenseniz, §üt için. süt sevmiyorsanlz
ayran için, ayran da sevmiyorsanlz yoğurt yiyin.
Bu besinlerin sağladığı yararlardan uzak
kalmayın, Tam anlamıyla sağlıklı bir beslenme
tarzl h içbir zaman tan lmlanamamlştlr.
işıe bu gerçekler ışlğında Bereket TV
ortaklığında "Ben ayran içiyorum" kampanya§ı
başlatlyoruz. Yaşam kalitemizin yükselmesi daha
sağlıklı birgelecek için sizleride bu kampanyanın
8önüllüsü olamaya bekliyoruz. Ben ayran
içiyorum ya §iz...
Prof. Dr.Musıafa TAYAR
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
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GÖK MEDRESE (sAHİBİYE Mt DREsEsl) t M l271|
Baİ yönünde 8iraş kaplslnln yer aldlğl ana

büyü k kapl üzerandeki kitabesinden

laşl ld|ğ lna

8ö.e
127] rllnda sahip Ata Fahlettin Ali (Arapça: ????? ???
a?iil ?? ?al ll? sahip Ata Fakhl a|-Din Ali)taraf|ndan
Mamar Kaluytan'a (Kaluyan el-Konevi) yaptlrılmlştır
a n

Taç kapl§lnln yan sütunca başllklan üzerande karşlllk|l

olJrak yazlll imzaya 8öre cök medresenin mimJn
KonyalI Kaluyan'dlr.

Taç kapının üzerandeki kitabede şöyle

yazllml§tl:
"Ulu sultan, yüce şahlar şahl, dünya ve dinin
yardlmcls| Klllç Arslan oğlu Keyhüsrev'in devleti
zamanlnda yaplImlştL Allah devletini daim eyle§in,"
Çifte minareli taç kapIsı, Ve kaplnln
üzerindeki sü5lemeler/ yaplnln en görkemli
bölümüdü.. 5üslemelerde

l 2

lürhayvan baş|, ylldlz, ve

hayat ağac| moıifleri kullanılmıştıı Duvarlan yonıma

kalker taşlndan yapllan medres€nin

minaİeleri 25

metre uzunluğundadIr.

Cök Medrese açlk avlulu dön

eyvan
Uy8ulandlğl
iki
katlı
oldı.:ğu
iddia
edilen bir
ş€masının
m€dre§ediı Plaiak sanatln şaheserlelinden olan taç

kapıda mermer malzeme nedeniyle lşlk 8öl8e sistemi
8ene| 8örünümünü etkilemektedir. Ay.lca s|rll tuğla Ve
mavi çini işçilikli tuğla öl8ülü minalelerde taç kaplya
dahadaönem kazandırmaktadır. Cephenan solunda üç
dilamli kemeri, iki satlrlık kitabesi ve üç yönü dolaşan

8eometrik bordürüyle çeşmesi cepheyi daha
harcketlendilmiştiı Bu haıekeüliliğa sağ ve sol talafta

benzemeli pencereler

ve bekitme

tamamlamaktadll, Medrese
koşesinde iç içe8irmiş hayvan

kuleler

taç kapınIn ün

baş larl

doldu rma ktad

MinJre laide|erinden alağı dogru

iki
I

r.

inen
melmel yüzeyde büyük boyutlarda 8eometrik, yazl ve

bitkisel moriflef simetrik durumda ve plastik

8drünümünde yapl|ml§tır. Medre§eye 8niıe sağda
mescidi bulunmakladlr Ahşap minbera sonradan
yapllmlşılr, Mihrabln büyük bir k|sml8ünümüze kadaİ
8elebilmişıiİ. Çini ile kapll olup üzerinde Ayet_el Kü.si

yazılldır. Üçgenler ile kubbeye 8eçişin sağlandlğl
mescidin kubbesi veeıeklera deçini tezyinatlldıı
Cirişin solundaki kare planll kUbbeli oda ise
Dar-ül Hadi5 bölümüdüı iç duvarları sıvanmışlıı
Üzeri açık dikdö(gen planlı iç avlunun ortasında bir
havuzu olması 8erekir Bu8ün yaplnln içinde bu
havuzı.ın mermerıaşlan hala dıJrmaktadür. Anadolu'da

bilinen en büyük selçuklu havuzudul. 22 köşela
poli8onil bil plana sahiptar. Avlunun kuzey Ve
güneyinde altı sütun üzerine inşa edilmiş bir revak
kısmı bı.ılunmakadır, Bu revaklann 8eri5ind€ küçük
kapllaldan hücrelere 8irilir. Doğu yönündeki ana
eyvanı y|kllmlş yerine mevcut taş Ve kitabele.le bir
duvar örülmüştür KıJzey ve 8üneydeki yan eyvanlann
]
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