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BAŞKAN

Abdulkadir HASTAOĞLU
Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
TOOB Vergi Komisyonu Başkanı

Değerli Okurlarımız,
Sizlerin karşısına dergimizin yeni sayısıyla çıkmaktan mutluluk duyarken, değerli üyelerimizin çıkarları doğrultusunda hareket eden borsamızın, bu yönde yapmış olduğu çalışmalarını sizlere aktarmaktan, her sayımızda birbirinden değerli konuklarımızın görüşlerini sizlere sunmaktan gurur duyuyoruz.
Bilindiği üzere 2 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilmesi düşünülen borsamızın organ seçimleri, Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte ileri bir tarihe ertelenmiştir. 2013 yılının Mayıs ayında başlayıp Haziran ayında tamamlanacak olan borsamız organlarının
seçim tarihi ilerleyen zamanda üyelerimize ve kamuoyuna tekrar açıklanacaktır. Seçimlerin ertelenmesi
kararının daha demokratik ve katılımcı bir süreç yaşanması için önemli bir adım olduğu kanaatindeyim.
Özellikle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin uzun süre üzerinde çalıştığı şirketlerin ekonomik faaliyetlerinin sınıflandırıldığı NACE sistemi sonrasında mesleki komite yapılarında karmaşa ve itirazlar yaşanmış ve yaşanan bu süreçte Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bununla ilgili birçok şikâyet gitmiştir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), yeni meslek gruplandırmalarına ilişkin birliğe yapılan itirazların sağlıklı bir
şekilde değerlendirilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na oda ve borsa seçimlerinin ertelenmesi talebinde bulunulmuş ve Bakanlar kurulunda görüşülerek seçimlerin ertelenmesi kararı alınmıştır.
Sivas Ticaret Borsası’nın yerinin ve öneminin bilinci içerisinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmekteyiz. Çalışmalarımızda, desteklerini her zaman hissettiğimiz çok değerli üyelerimize, bürokratlarımıza, kamu kurumu yöneticilerimize ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz.
Saygı değer üyelerimiz ve dostlarımız sizleri şahsım ve borsamız adına saygıyla selamlıyorum.
Sayfa
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Bakanlar Kurulu, oda borsa seçim takviminin Mayıs ayında başlamasına, TOBB Genel
Kurulu’nun da Ağustos ayında yapılmasına karar verdi.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) genel kurul dışındaki organlarının seçim tarihleri
ile oda ve borsa organlarının seçim tarihlerinin ertelenmesine dair Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi
Gazete’de yayımlandı. Karara göre, bu yılın Şubat ayında başlayıp Mart ayında tamamlanması gereken
oda ve borsaların organlarının seçimleri, Mayıs ayında başlayıp Haziran ayında tamamlanacak. Bu yılın
Mayıs ayında yapılması gereken TOBB genel kurulu dışındaki organlarının seçimleri de Ağustos ayında
yapılacak. Tüm Üyelerimize önemle duyurulur.
Resmî Gazete

29 Ocak 2013 SALI

BAŞKAN

ODA VE BORSA SEÇİMLERİ ERTELENDİ.

Sayı : 28543

BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Says : 2013/4244
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin genel kurul dşndaki organlarnn seçim tarihleri ile oda ve borsa
organlarnn seçim tarihlerinin belirlenmesine dair ekli Kararn yürürlüğe konulmas; Gümrük ve Ticaret Bakanlğnn
28/1/2013 tarihli ve 563 sayl yazs üzerine, 5174 sayl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar
Kanununun 81 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/1/2013 tarihinde kararlaştrlmştr.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ

A. BABACAN

B. ATALAY

B. BOZDAĞ

Başbakan Yardmcs

Başbakan Yardmcs

Başbakan Yardmcs

Başbakan Yardmcs

S. ERGİN

F. ŞAHİN

S. ERGİN

N. ERGÜN

Adalet Bakan

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan

Avrupa Birliği Bakan V.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan

F. ÇELİK

E. BAYRAKTAR

A. DAVUTOĞLU

M. Z. ÇAĞLAYAN

Çevre ve Şehircilik Bakan

Dşişleri Bakan

Ekonomi Bakan

T. YILDIZ

S. KILIÇ

M. M. EKER

H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan

Gençlik ve Spor Bakan

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan

Gümrük ve Ticaret Bakan

Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan

M. GÜLER

C. YILMAZ

Ö. ÇELİK

M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakan

Kalknma Bakan

Kültür ve Turizm Bakan

Maliye Bakan

N. AVCI

İ. YILMAZ

V. EROĞLU

Milli Eğitim Bakan

Milli Savunma Bakan

Orman ve Su İşleri Bakan

M. MÜEZZİNOĞLU

B. YILDIRIM

Sağlk Bakan

Ulaştrma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan

28/1/2013 TARİHLİ VE 2013/4244 SAYILI KARARNAMENİN EKİ
KARAR
MADDE 1 – (1) 5174 sayl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 81 inci
maddesine istinaden yürürlüğe konulan 4/6/2012 tarihli ve 2012/3237 sayl Bakanlar Kurulu Karar uyarnca 2013
ylnn Şubat aynda başlayp Mart aynda tamamlanmas gereken oda ve borsalarn organlarnn seçimleri, 2013
ylnn Mays aynda başlayp Haziran aynda tamamlanr.
MADDE 2 – (1) 5174 sayl Kanunun 85 inci maddesi gereğince 2013 ylnn Mays aynda yaplmas gereken
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin genel kurul dşndaki organlarnn seçimleri 2013 ylnn Ağustos aynda yaplr.
MADDE 3 – (1) Bu Karar yaym tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakan yürütür.
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M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı

Faaliyet kodları (NACE) bilgilendirme toplantısı TOBB Başkanı M. Rİfat Hisarcıklıoğlu’nun ev
sahipliğinde Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, TOBB Vergi Komisyonu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ile oda ve borsa başkanlarının katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. 
 	
Şirketlerin faaliyet kodlarının yenilenmesiyle Türk özel sektörünün fotoğrafı netleşti.
TOBB, Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, TÜGİK, SGK ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen şirketlerin ekonomik faaliyetlerinin sınıflandırıldığı NACE isimli
kodlama sistemi tamamlandı. Bu sistem ile şirketlere de vatandaşlar gibi kimlik numarası verilirken, ticaret ve sanayi envanteri konusunda önemli bir düzenlemeye imza atıldı. Önümüzdeki oda ve borsa seçimleri
de NACE kodlama sistemine göre gerçekleştirilecek.
-“Yıllardır karanlıkta boks yapıyorduk”
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasında NACE kodlama sistemi ile hem Türk özel
sektörü, hem de ekonominin geneli açısından devrim niteliğindeki bir çalışmayı hayata geçirdiklerini açıkladı. Vatandaşların, nasıl bir tek TC kimlik numarası varsa, artık şirketlerin de tek bir faaliyet kodu olacağını bildiren Hisarcıklıoğlu, bu çalışmanın gerekçesini şöyle açıkladı:
“Eskiden şirketlerin faaliyet kodlarını tespit eden, yani hangi ticari faaliyeti yaptıklarını gösteren
objektif ve somut kriterler yoktu. Farklı kurumlarda, farklı faaliyet sınıflandırmaları vardı. Dolayısıyla bir
şirket, farklı kurumlarda farklı faaliyet alanında iş yapıyor gözükebiliyordu.
Daha vahim bir durum da vardı. Benim ayakkabıcı dediğime, Gelir İdaresi çantacı diyor, SGK kimyacı
diyor, TÜİK başka bir şey diyordu. Soruyorum. Türkiye’de kaç tane ayakkabı üreticisi olduğunu bilen var
mı? Peki, şirketlerin adres bilgilerinin güncelliği sıkıntılı değil miydi?
Gazetelerde, adresinde bulunmayan firmaların, yani hayalet şirketlerin haberlerini devamlı görüyoruz.
Şimdi bulunduğumuz binanın yakınında, mesela kaç tane cep telefonu satıcısı var? Bilemiyoruz. Çünkü
şirketlerin adres bilgileri güncel değildi.
İşte bu nedenle yola çıktık. “Böyle el yordamıyla gidersek 2023 hedeflerimize varamayız”dedik. Aslında
yıllardır karanlıkta boks yapıyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için önce kendimizi tanımamız lazım. Fakat
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maalesef Türkiye’de büyük resmi bilen yok.
Bu duruma bir son vermek için Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız bir inisiyatif başlattı. Bizden tüm
Türkiye’de bu çalışmayı yapmamızı istedi.
Çalışmalar boyunca bizden desteğini esirgemeyen Sayın Bakanımız Hayati Yazıcı’ya teşekkürü bir borç
biliyorum.”
-Tüm kurumlar bu kodları baz alacak
Hem Türk özel sektörü, hem de ekonominin geneli açısından devrim niteliğindeki bir çalışmayı
hayata geçirdiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği tarafından geliştirilen, kısa adı “NACE”
olan “ekonomik faaliyetlerin istatistikî sınıflandırılması” isimli kodlama sisteminin önemini anlattı.
Bütün ilgili kuruların müşterek olarak tamamladığı NACE çalışması sayesinde, artık her bir işletmenin,
uluslararası kodlama sistemine uyumlu bu rehberdeki bir faaliyet koduna denk geldiğini bildiren Hisarcıklıoğlu, “Hangi firmanın, hangi sektöre ait faaliyet kodunda yer alacağı, belgeye ve somut ciro rakamına
dayalı hale getirilmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından şirket bazında tespit edilen en yüksek cironun
sağlandığı sektör, o şirketin esas faaliyet kodu olarak belirlenmiştir. Tüm kurumlar, bu kodları baz alacaktır. Kurumlar arasındaki uyumsuzluk giderilmiş olacaktır. Meslek gruplarının doğru bir şekilde yapılmasıyla Oda ve Borsa seçimleri daha sağlıklı bir şekilde yapılabilecek, yaşanan bazı aksamaların önüne
geçilecektir.”
-1 milyondan fazla şirketin ciro bilgilerine göre kodlar belirlendi
Bu sistemin hayata geçmesi için, Gelir İdaresi Başkanlığı, TUİK, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri, SGK
ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, TOBB ile birlikte muazzam bir çalışma gerçekleştirdiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 1 milyondan fazla şirketin kayıtlı ciro bilgilerine göre faaliyet kodlarının belirlendiğini
kaydetti. Hisarcıklıoğlu süreci şöyle özetledi: “Sonra bu şirketlere tebligat gönderdik. Sonra gördük ki, bu
şirketlerin yarısı, son bildirilen adreslerinde yok. Adreslerinde bulunamayan yaklaşık 520 bin şirketin ticaret sicil adreslerine ikinci kez tebligat yapıldı. Burada da bulunamayan 64 bin şirkete telefonla ulaşılarak
adresleri bulundu ve üçüncü defa tebligat gönderildi. Yani aktif olan tüm firmalarımıza ulaştık ve NACE
kodunu tebliğ ettik. Bununla da yetinmedik, 21 ulusal gazetede de ilan verdik ki, artık herkes bu yeni sistemin fakına varsın, web sitemizden NACE koduna baksın.
Sonrasında, internet üzerinden bu bilgilerine ulaşıp, kontrol etmelerine imkan sağladık. Sonuç olarak tüm
bu işlemlerin sonrasında tebliğ edilen faaliyet kodlarına yaklaşık 18 bin itiraz geldi. Yani itirazların oranı
yüzde 2’nin bile altında kaldı.
Bunların hepsini Gelir İdaresi Başkanlığı ile birlikte değerlendirdik ve 15 bin itiraz haklı bulunarak NACE kodları değiştirildi.
İtirazlar doğrultusunda oluşan nihai faaliyet kodları üzerinden Odaların/Borsaların meslek grupları belirlendi.
Son derece objektif ve saydam bir süreç izledik. Bugün de Oda ve Borsalarınızda belirlenen meslek
gruplarını teslim ediyoruz.”
-Oda borsa seçimleri bu meslek gruplarına göre yapılacak
Önümüzdeki iki ay tüm oda ve borsalarda seçimler bu meslek gruplarına göre yapılacağını duyuran TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Demokratik işleyiş mekanizmasından dolayı övündüğümüz camiamız
bu yöntemle daha da güçlenecek. Üyelerimizle daha kolay bağlantı kurabileceğiz. Gelecek haftadan itibaren tüm üyelerimiz kendi meslek gruplarını web sitemizden görebilir hale gelecek. Sistem şeffaflaştıkça,
etkinlik artacak, sahiplenme artacak” diye konuştu.
-NACE nerelerde kullanılacak?
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu NACE kodlarının bundan sonra birçok alanda kullanılmasının mümkün olduğunu bildirdi. Yeni sistem ile yatırım teşvik mekanizmasının daha da sağlıklı hale
getirilebileceğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Sektörel kümelenme ihtiyaçlarını tespit edebileceğiz. Maliye po-
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litikalarının dizaynı daha sağlıklı yapılabilecek. Zira sektörel selektif politikaların belirlenmesi mümkün
olacak. Kayıtlı ekonominin büyümesine de destek olacağız. KOSGEB’in kredilerinde de artık bu faaliyet
kodları dikkate alınacak” dedi.
NACE kodlama sitemi ile belli bir adres bazında hangi faaliyet alanında şirket bulmak istenirse,
bu bilgiye ulaşabileceğini kaydeden Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Web üzerinde şirketlere ulaşmak daha
kolay hale gelecek. Çünkü faaliyetleri ve adresleri ilk defa güncel halde olacak. Yurtdışından gelen mal
talepleri ve ortaklık teklifleri, hangi faaliyet konusundaki firmaları ilgilendiriyorsa, o firmalara artık daha
sağlıklı ve hızlı bir şekilde ulaştırılabilecek. Böylece reel sektörün iş hacminin artmasına imkan sağlanacak. Kısaca reel sektörümüz için yeni fırsatlar bulmalarını sağlayacak ve çok daha kazançlı bir dönem
başlıyor.”
-Kimsenin kodu keyfi olarak değişmedi
Kurumlarımız arasındaki ortak akıldan müthiş bir iş çıktığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de
ilk defa şirketler kesiminin hangi faaliyetleri gerçekleştirdiğine dair bu kadar net bir tablo ortaya çıktığını
açıkladı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, NACE kodlarının bundan sonra birçok alanda kullanıl-

masının mümkün olduğuna da işaret etti.
“Bundan sonra bize düşen görev, oda/borsa camiasına yakışır bir şekilde bu yeni sistemi tanıtmak
ve etkin şekilde çalışmasını sağlamaktır” diyen Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Sizlere gelip, bu yeni sistemi
için ben bir form doldurmadım, faaliyet kodu tespiti yapmadım diyen işadamları olabilir. Onlara da şunu
iyi anlatmanız lazım. Faaliyet kodunu belirleme işi, eskisi gibi şahsın tercihine bağlı olmaktan yapıdan
çıkarılmıştır.
Mali müşaviri veya muhasebecisi, zaten kayıtlarda açık olarak ortada olan, şirketin en yüksek
ciroyu sağladığı faaliyet kodunu Gelir İdaresi Başkanlığı’nın talep ettiği bildirim formuna yazmaktadır.
İtirazı olanlar, zaten verilen yeterli süre içinde bunları iletmiş ve bunların her biri incelenerek itirazında haklı olanların düzeltmeleri yapılmıştır.
Yani biz kimseye NACE kodu vermedik, kimsenin kodunu keyfi olarak değiştirmedik. Kendileri beyan
ettiler, kendileri itiraz ettiler.
Şimdi görev bizlere, oda/borsa başkanlarıma düşüyor. Elbette insanlar eski alıştıkları yapının devam etmesini isterler. Bizler onlara, bu yeni sistemin, daha adil ve hakkaniyetli olduğunu göstermeliyiz.
ülkemiz için, camiamız için niye gerekli olduğunu anlamalarını sağlamalıyız.
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Eğer bu sistemin sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlayabilirsek, hem camiamıza hem de ülkemize, kalıcı ve
faydalı bir eser bırakmış olacağız.”
Hisarcıklıoğlu konuşmasının sonunda başta Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı olmak üzere, emeği geçen Gelir İdaresi Başkanlığına ve Başkanı Mehmet Kilci’ye, Türkiye İstatistik Kurumu’na ve
Başkanı Birol Aydemir’e, Sosyal Güvenlik Kurumu’na ve Başkanı Fatih Acar ile Nüfus ve Vatandaşlık
İşleri Genel Müdürlüğü’ne teşekkürlerini iletti.
-Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı
Toplantıda konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, NACE Projesi’nin mükemmel bir
proje olduğunu belirterek, ‘’NACE çalışması, Türkiye’de ticari hayatımızın mükemmel bir veriye kavuşturulması çerçevesinde değerlendirdiğimizde devrim niteliğinde bir çalışma’’ dedi.
Toplumların başarılı olması, sektörlerin hedeflerine ulaşması için değişik etkenler olduğunun altını çizen Yazıcı, ancak hangi işletmenin ne yaptığının biliniyor olmasının son derece önem teşkil ettiğini
söyledi.
Yazıcı, ticari hayatın içerisinde odaların oluşturulmasında üye olarak, delege olarak yer alacak
bireylerin ne ürettiklerinin, ne yaptıklarının biliniyor olması gerektiğini vurguladı.
Bakan Yazıcı, bundan sonra ‘’Gel seni şu grupta kaydedeyim, sizin birader var ya o da şuraya gitsin’ yaklaşımının bittiğini belirterek, şöyle konuştu:
‘’Ölçüsü olmayan bu düzenleme dönemi bitti. Herkes bu kodlamaya göre, hangi grup, hangi kategoride yer alacağı, hangi sektörde delege olacağı, oy kullanacağı bu çalışmayla artık belirledik. Hiç kimse
bunu başkalaştıramaz. Bugün bile bir kaç yerden telefonla arayan arkadaşlarım oldu. Bunlar içinde vekiller de var. İş hayatından kişiler de var. İsim vermeyeyim, ‘Falan yerde üye kaydı yapılıyor, seçimleri etkilemek için muazzam bir çalışma var. Yav sen de onun içerisinde misin, nereden biliyorsun? Artık bunlar
olmayacak.
Bu gerçekten bizim son derece önem verdiğimiz iş dünyasının önemli yapıları, ticaret odaları,
sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsalarının seçimleri şeffaf, herkesin pozisyonu neyse o pozisyona uygun yerde görev almak üzere gerçekleştirilecek. Güvene dayalı bir zemine oturtulacak. İşte bu
proje (NACE) bunu önemli ölçüde sağlayan bir proje. Bu çalışmanın bitimiyle seçimler aynı zamana çakışsaydı büyük bir spekülasyon olacaktı. ‘Niye
bitirilmedi’, ‘Birileri mi kayrıldı’ diye. Hiç bu
tür şeye mahal vermeyelim dedik. Bu projenin
hayata geçirilmesi bakımından önemli sonuçlara yol açacak diye düşündük ve Bakanlar
Kurulu’ndan bu kararı çıkardık. Oda seçimlerini Şubat-Mart ayına öteledik.’’
Bakan Yazıcı, NACE kodlaması sonucu kesinleşmiş olan listelerin hem elektronik
ortamda ilgililere gönderileceğini, hem de kendilerine teslim edileceğini belirtti.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı konuşmasında yeni bir yasa hazırlığından
da bahsederek, ‘’İki dönem oda başkanlığı
yapan, iki dönem ara vermedikçe yeniden olmaz. Bana göre oradaki 2 dönemlik süre fazla.
Bunu Sayın Başbakanımızla paylaştık, yeni bir
torba yasamız var. Orada onu 1 döneme indiriyoruz’’ dedi.
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VALİ ZÜBEYİR KEMELEK’İN
BORSA ZİYARETİ

VALİ ZÜBEYİR KEMELEK TİCARET BORSASI’NI ZİYARET ETTİ
Sivas Ticaret Borsası Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Zübeyir Kemelek, Başkan Hastaoğlu’ndan borsanın çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Sivas Valiliği görevine başlayalı
dört ay olduğunu ifade eden Vali Zübeyir Kemelek, fırsat buldukça da iadei ziyaretlerde bulunduğunu söyledi.
Bu kapsamda Ticaret Borsasını da ziyarette bulunduğunu vurgulayan Vali Zübeyir Kemelek
ziyarette yaptığı konuşmada, “Göreve geldiğimiz günden bu tarafa sayın başkanımıza resmen iade-i
ziyarette bulunamamıştık. Bu vesileyle Başkanımızdan çalışmaları, Sivas’ın tarım ve hayvancılığının
gelişimi hakkında bilgiler aldık. Valiliğimiz ve Sivil Toplum Kuruluşları ne kadar fazla iş birliğinde
içerisinde olursa Sivas’ın gelişmesi ve sorunlarının çözümü noktasında çok daha faydalı oluruz” dedi.
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sivas’ımızda göreve başladığınız günden bu yana şehrimiz için başarılı çalışmalarınız devam etmektedir. Bugünde bize iade-i ziyarette bulunduğunuz ve ayrıca göstermiş olduğunuz
incelik ve nezaketten dolayı teşekkür ederim. Sivas’a hizmet konusunda Valilik ve diğer kamu kuruluşları ile şimdiye kadar uyumlu ve koordineli bir şekilde çalıştığımız gibi bundan
sonrada gerekeni yapacağımızı Sayın Valimizle paylaşmaktan memnunum” dedi.
Başkan Abdukladir Hastaoğlu,
ziyareti anısına Vali Zübeyir Kemelek’e Divriği Ulu Camii’nin Gümüş Şifahane Taç Kapısı minyatürü hediye etti.
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ŞARKIŞLA BELEDİYESİ
ZİYARETİ

TİCARET BORSASI’NDAN ŞARKIŞLA BELEDİYESİ’NE ZİYARET

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve
Meclis Üyeleri, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin’i
makamında ziyaret ettiler.
Şarkışla’da olumlu yönde çok büyük değişimler olduğunu belirten Başkan Hastaoğlu, “Şarkışla,
tarımda ve hayvancılıkta üretim potansiyeli ile Sivas’ımızın en iyi ilçelerindendir. Şarkışla hayvan pazarı
hayvan sirkülasyonu bakımından ülkemizin en büyük pazarlarından biri olup ilçe ekonomisinin önemli can damarlarından biridir. Şarkışla hayvan pazarının borsamız bünyesinde işletilmesi için Belediye
Başkanımızla görüşmelerimiz devam etmektedir. Başkanımızın Şarkışla’da Tarım Kent Projesi içerisin
de yer alan ve hayvan üreticilerinin kolektif bir şekilde hayvanlarının yetiştirilmesi ve üretime dönüştürülmesi konusundaki çalışmalarını takdirle karşılıyor, şahsında Başkanımız Kasım Bey ve emeği geçen
belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.
Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin’de gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyetini
dile getirerek, “Sivas Ticaret Borsası Başkanımız Abdulkadir Hastaoğlu ve Meclis Üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim, ilçemizin en büyük sorunlarından birisi olan hayvan yetiştiriciliği konusun
da insanlarımızın daha bilinçli ve daha az emekle daha fazla üretim ile kollektif bir şekilde, gerek kendi
aile bütçelerine gerekse ülke ekonomisine yapacakları katkının bir an önce gerçekleşmesi için Sivas ve
ilçemizdeki üreticilerimiz de bu konuda el birliği ederek, üretime geçilmesi için bizde belediye olarak
Tarım Kent Projemizin içerisinde yer alan hayvancılık projesi için üzerimize düşen her türlü fedakârlığa
hazırız, hayvancılık konusunda Şarkışla’mızın marka olması için önümüzde hiçbir engel yoktur” dedi.
Ticaret Borsası Heyetine Şarkışla Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Nuri Beyazıt ve Şarkışla
İlçe Tarım Müdürü Şuayip Demirci de eşlik ettiler.
Sayfa
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TARIM KREDİ KOOP.
ZİYARETİ

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu
ve beraberindeki heyetle Tarım Kredi Kooperatifleri
Sivas Bölge Birliği Müdürü Mustafa Kurt’u makamında ziyaret etti.
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas Bölge Birliği’nin faaliyetlerini yakından izlediklerini, bu başarılı
faaliyetlerin önümüzdeki yıllarda artarak devam edeceğine inandıklarını, Ticaret
Borsası olarak ihtiyaç duyulan her türlü konuda Kredi Kooperatifleri ile işbirliği
içerisinde olmaya devam edeceklerini söyledi.
Sivas Bölge Müdürü Mustafa Kurt da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getirerek Ticaret Borsası ile yıllardır devam eden işbirliğinin son yıllarda artarak
devam etmesinden memnun olduğunu söyledi.
Bölge Müdürü Mustafa Kurt yaptığı açıklamada, “ Tarım Kredi Kooperatifleri piyasa fiyatlarını regule etmektedir. Üreticinin ürünlerini alarak değerlendirSayfa
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TARIM KREDİ KOOP.
ZİYARETİ

mekte Tarım Kredinin asli görevlerindendir. Üreticilerin ürettiği (arpa, buğday, bal
vb.) ürünleri alarak kendi fabrikalarımızda değerlendiriyoruz. Bu sebeple üretici
ürününü değerinde satmış oluyor, girdilerini ise kaliteli ve ucuza satın almış oluyor.
Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas Bölge Birliği olarak yaptığımız tespitlerde Sivas’ın
en büyük sıkıntısı ürün çeşidinin az olması ve arazisi ne kadar büyük görünse de
verimin düşük olmasıdır. Biz Sivas ve Sivas Bölge Birliğine bağlı olan Tokat ve
Erzincan’daki faaliyetlerimizde il bazlı potansiyeli ne kadar değerlendirebiliyoruz,
ne kadar çiftçinin hizmetinde olabiliyoruz bunun gayreti içerisindeyiz. Sivas’ta ilk
olarak bir uygulama başlattık. 2 tane teknik eleman görevlendirerek hayvancılık
yapan bütün üreticileri ziyaret ederek bilgilendirmektedirler. Hayvanlarıyla ilgilenerek doğru beslenme şekillerini onlara anlatmaktadırlar. Tarım Kredi Kooperatifleri
Bölge Birliği olarak hiçbir ücret talep etmeden üreticilerimizi bilgilendirerek mağduriyetlerini gidermekteyiz.” dedi.
Bölge Müdürü Mustafa Kurt, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir
Hastaoğlu’na ziyareti anısına bir de plaket takdim etti.

Sayfa

15

ŞARKIŞLA HEYETİNİN
BORSAMIZI ZİYARETİ

ŞARKIŞLA HEYETİ TİCARET BORSASI’NI
ZİYARET ETTİ.
Şarkışla Kaymakamı Davut Gül, Şarkışla İlçe Tarım Müdürü Şuayip Demirci ve Şarkışla Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Nuri Beyazıt ile birlikte Sivas
Ticaret Borsasını ziyaret etti. Şarkışla Kaymakamı Gül, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Günhan ve Genel Sekreter Sema Görcün tarafından karşılandı.
Öncelikle gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek,
Sivas Ticaret Borsası hakkında bilgiler veren Başkan Hastaoğlu, ” Şarkışla, tarımda ve hayvancılıkta üretim potansiyeli ile Sivas’ımızın en iyi ilçelerindendir. Şarkışla
hayvan pazarı hayvan sirkülasyonu bakımından ülkemizin en büyük pazarlarından
biri olup ilçe ekonomisinin önemli can damarlarından biridir. Şarkışla hayvan paSayfa
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zarının borsamız bünyesinde işletilmesi için Şarkışla Belediyesi ile görüşmelerimiz
devam etmektedir. Yakın zamanda sonuçlanacağını düşünüyorum. Sayın Kaymakamımız 2006-2009 yıllarında Gürün ilçemizde görev yapmış, Sivas ve İlçelerini
yakinen tanımaktadır. Şarkışla ilçemize yaptığı hizmetler ve borsamıza gerçekleştirdikleri ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Karşılıklı gerçekleştirilen ziyaretlerle,
yorum” dedi.
Şarkışla Kaymakamı Davut Gül ise; gördüğü yakın ilgiden dolayı teşekkür
ederek, “Şarkışla tarım ve hayvancılık bakımından çok az coğrafyada bulunan bir
zenginliğe ve çeşitliliğe sahiptir. Şarkışla da Organize Hayvancılık Projesi ile Ticaret Borsamızın da dâhil olacağı tüm tarımsal makine ve ürünlerinin alınıp satıldığı
bir Tarım Pazarı oluşturmak istiyoruz. Ticaret Borsası yöneticilerimizle bilgi paylaşımı ve fikir alışverişinde bulunduk. Şarkışla’nın tanıtılması ve kalkınması için

ŞARKIŞLA HEYETİNİN
BORSAMIZI ZİYARETİ

kurumlar arası işbirliğinin sağlıklı bir şekilde devam ettirilmesi gerektiğini düşünü-

yapılacak her türlü faydalı işin içerisinde olacağız ve her konuda Şarkışla halkına
hizmet edeceğiz” dedi.
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BASIN MESNSUPLARI
İLE KAHVALTI

BORSA MECLİSİ, BASIN MENSUPLARI İLE
KAHVALTIDA BİRARAYA GELDİ.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Borsa
Seçimlerinde yeniden aday olduğunu açıkladı. Sivas Belediyesi
Selçuklu Sosyal Tesisleri’nde bir basın açıklaması yapan Hastaoğlu, 2 Şubat cumartesi günü gerçekleştirilecek olan seçimlerde aday olduğunu bildirdi.
Başkan Hastaoğlu açıklamasında, ”Biz 2009-2013 yılları arasında bu görev
için talip olduk ve üyelerimizin teveccühü ile bu göreve başladık. Göreve geldikten
sonra yönetim kurulumuzun ve meclisimizin ortak amacı üyesi bulunduğumuz borsamızı ve camiamızı hak ettiği bir konuma taşımak oldu. Görev yaptığımız 4 yıllık
dönemde Meclis Üyesi arkadaşlarımla beraber, üyelerimiz arasında ayrım yapmadan, her zaman üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda çalıştık ve mücadele ettik.
Tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla hoşgörü ve iyi niyet çerçevesinde iyi diyaloglar
kurduk. Her zaman her işin en iyisini yapmanın gayreti içerisinde olduk.
TOBB’a bağlı oda ve borsaların seçim takvimi 1 Şubat’ta başlayacak ve 31 Mart’ta
Sayfa

18

Bu hizmet yarışının borsamıza yakışır bir şekilde geçmesini temenni ediyor, borsamızın bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm meclis üyelerimize, yönetim kurulu
üyelerimize, çalışanlarımıza ve üyelerimize teşekkür eder, minnet ve şükranlarımı
sunarım,” dedi.

BASIN MESNSUPLARI
İLE KAHVALTI

sona erecektir. Bildiği üzere 02 Şubat 2013 Cumartesi günü 09.00- 17,00 saatleri arasında Celal Bayar Caddesindeki Sivas Ticaret Borsası Merkez binada Yeni
dönem için başkanlık ve meclis üyesi seçimi gerçekleştirilecektir. Biz bu seçimlere
Sivas Ticaret Borsası’nın ilçeler ve merkezdeki üyelerimizin de desteğini alarak ben
ve çalışma arkadaşlarım ile birlikte resmen aday olduğumuzu tüm üyelerimize ve
kamuoyuna açıklıyoruz. Olağan Organ Seçimlerinin Sivas’ımıza ve camiamıza hayırlı olmasını diliyor, tüm üyelerimizi oylarını kullanmaya davet ediyorum.
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TMO ZİYARETİ

Sivas Ticaret Borsası’ndan Ekmek İsrafını Önleme
Kampanyasına Destek
Sivas Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, ekmek
israfının dinimizce de uygun olmadığını belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisi’nce (TMO) başlatılan “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası’na destek verdiklerini söyledi.
Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, “Ekmek İsrafını
Önleme Kampanyası” kapsamında kendilerini ziyaret eden Sivas TMO Sivas Ajans Amiri ve beraberindekilere teşekkür etti. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin ekmek israfını önlemek
amacıyla Türkiye genelinde başlatılan kampanyayı Ticaret borsası olarak desteklediklerini
belirten Başkan Hastaoğlu, “ekmeği israf etmenin dinimizce de günah olduğunu biliyoruz.  
Zengin fakir ayrımı yapmadan tüm sofraların vazgeçilmezi olarak fazladan satın alınan,
daha sonra tüketilemediği için bir kısmı çöpe atılan ekmeğin israfının önüne geçmek için
gerekli duyarlılığı göstermemiz gerekiyor.   Çiftçimizin, üreticimizin buğdayı yetiştirirken
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harcadığı emeği, öz veriyi ve çabayı çok iyi bildiğimiz için ekmeğin israf edilmesinin üzüntüsünü hepimiz hissetmeliyiz. Dünya da milyonlarca aç insan varken sofralarımızın vazgeçilmezi ekmeği, çöplerde görmek bizlere acı veriyor” diye konuştu.
Türkiye`de ekmek israfının ciddi boyutlara ulaştığını belirten TMO Sivas Ajans Amiri
Ali Sıddık Çerik; “İsraf rakamları her geçen gün giderek artmaktadır. Herkes tüketebileceği
kadar ekmek satın almalı ve israftan kaçınmalıdır. Ekmek israfı milli servetin çöpe atılması demektir. Toplumun tüm kesiminden ekmek israfını önlemek amacıyla düzenlenen bu
leri, odalar ve derneklere ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Ziyaretlerimizde kampanyayı aktararak destek istiyoruz. Böylece kampanya daha geniş kesimlere yayılıyor ve ekmek israfı
konusunda pek çok kişinin dikkatini çekmeyi amaçlıyoruz. İlimizde bulunan tüm kamu
kuruluşları, okullar, camiler, askeri birlik ve tesisler, unlu mamul ve ekmek satış yerleri,
fırınlar, alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları ve kamuya açık alanlarda uygun yerlerde kampanya ile ilgili afişlerin asılması ve tüm Sivas halkının bilgilendirilmesi ile israfı ne

TMO ZİYARETİ

kampanyaya destek olmalarını istiyoruz. Bu nedenle kamu kurumları, sivil toplum örgüt-

kadar önleyebilirsek kampanya o kadar başarıya ulaşmış olacaktır” dedi.
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BORSA ÜYELERİNE
ZİYARET

TİCARET BORSASI HEYETİ ÜYE ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRDÜ.
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Meclis Üyeleri, Toptancılar sitesi, toptancılar sebze hali, buğday pazarı ve şehir merkezindeki çeşitli meslek gruplarından
oluşan üyelerini ziyaret etti.
Her yıl olduğu gibi bu yılda şehir merkezindeki ve ilçelerimizdeki Ticaret Borsası’na üye
olan esnafları ziyaret ederek onların görüş ve düşüncelerini aldıklarını belirten Başkan Hastaoğlu, “Her yıl şehir merkezindeki ve ilçelerimizdeki Ticaret Borsası’na üye olan esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Yasalar ile üstlendiğimiz görevlerin yanında; ekonomik ve sosyal değişimin yarattığı
toplumsal beklenti ve ihtiyaçlara uygun olarak hizmetlerimizi sürekli iyileştirmek, geliştirmek ve
çeşitlendirmek, ticaret yaşamının unsurlarını oluşturan tüm üyelerimizin çıkarlarını gözeterek
güvenli ve barışçı bir uzlaşı ortamının oluşumuna katkıda bulunmak amacındayız, Üyelerimizin
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oluyoruz. Ticaret Borsası Meclis Üyelerimiz ve çalışanlarımızla, üyelerimize ve tüm paydaşlarımıza; süratli, eksiksiz, güler yüzlü, etkin hizmet sunmanın gayretleri içerisindeyiz. Bu hizmet

BORSA ÜYELERİNE
ZİYARET

talep ve beklentilerini alarak, sorunlarını dinleyerek ve çözümü konusunda kendilerine yardımcı

anlayışımız ışığında Üyelerimizle aramızdaki var olan köprülerin daha sağlam temeller üzerine
oturtulması daha etkin ve sürekli kılınması için bu ziyaretleri geleneksel hale getirerek her yıl
yapmaktayız.
Suşehri, Akıncılar, Gürün, Altınyayla, Kangal, Ulaş, Şarkışla, Gemerek, Yeniçubuk ve
Yıldızeli ilçesindeki üyelerimizi ziyaret ettik. Bugünde çeşitli meslek gruplarından oluşan şehir
merkezindeki üyelerimizi ziyaret ederek onların görüşlerini ve isteklerini aldık. Ayrıca üyelerimizi 2 Şubat Cumartesi günü Ticaret Borsası Merkez Binamızda gerçekleştirilecek olan seçimlere
katılımları konusunda bilgilendirdik” diye konuştu.
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SGK İL MÜDÜRÜ
ZİYARETİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİVAS İL MÜDÜRÜ SAFFET DİNÇ,
SİVAS TİCARET BORSASI BAŞKANI ABDULKADİR HASTAOĞLU’NU
ZİYARET EDEREK, İŞLETMELERDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI
KONUSUNDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU.
SGK İl Müdürü Saffet Dinç, SGK ile ilgili bilgi vererek, istihdamın artırılması, iş gücü kaybının önlenmesi ve çalışanların sosyal güvenlik şemsiyesi altında olmasının önemine değinerek,
Sivas’taki tüccar ve çalışanlarının sigortalanmasının önemi üzerinde durdu. “ Sivil toplum kuruluşlarımızı ziyaretlerimizde sosyal güvenliğin önemini anlatıyoruz.  Bugüne kadar çok sayıda düzenleme yapılmak suretiyle işveren, çalışan ve emeklilerimize daha etkin, daha adil ve eşit haklar
sağlayan bir sistemin kurulmasına gayret ve özen gösterilmiştir. Bizlerde Sivas Sosyal Güvenlik
İl Müdürlüğü olarak tüccarımıza, esnafımıza ve vatandaşlarımıza daha güzel hizmet sunmanın
gayreti içerisindeyiz” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir
Hastaoğlu, SGK’nın 74 milyon nüfusa hizmet veren Türkiye’nin en önemli kurumu olduğunu belirterek,  “İnsan hayatında sosyal güvenlik sistemi ve kurumunun rolü çok büyüktür. Bir mesleki
veya sosyal risk yüzünden geliri veya kazancı kesintiye uğramış kimselerin başkalarının yardımına
ihtiyaç kalmaksızın, geçinme ve yaşama ihtiyaçlarını karşılayan bir sistem olarak tanımlanan
sosyal güvenlik kavramı, insanın doğumundan ölümüne kadar, hatta ölümünden sonra da hak
sahiplerine sağlık, sigorta ve sosyal yardım alanlarında, mali açıdan sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemini hizmeti sunmaktadır. Sivas Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün tek çatı altında
toplanarak ilimize yakışır yeni bir binada hizmet vermesinden dolayı mutluyuz, emeği geçenlere
teşekkür ediyorum” dedi.
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BASIN İLAN KURUMU
ZİYARETİ

BAŞKAN HASTAOĞLU, BASIN İLAN KURUMU
MÜDÜRÜ YÜKSEL’İ ZİYARET ETTİ.
Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu
Üyeleri Tarık Günhan, Ahmet Terzioğlu, Hilmi Gül ve Basın Danışmanı Adem Karakaya,  Basın İlan
Kurumu (BİK) Müdürü Mustafa Yüksel’i ziyaret etti.
Başkan Hastaoğlu, Ticaret Borsası’nın faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgiler vererek,
“Ticaret Borsası olarak Sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumlarla iyi diyaloglar içerisinde olmak
ve ortak çalışmalarda bulunmak amacıyla zaman zaman ilimizdeki kurum müdürlerimizi ziyaret
ediyoruz.  Gazeteciliğin üst seviyeye çıktığı ilimizde basın yayın organları ilimizin kalkınmasında
aktif rol üstlenmektedirler. Sivas basınının da düzgün ve kaliteli yayıncılık yaptığı düşüncesindeyim.  Basın İlan Kurumu’nun ilimizde kurulmasıyla birlikte basının daha profesyonelleştiğini ve
yerel gazetelerin standartlarının yükseldiğini görmekteyiz. Başarılı çalışmalarından dolayı Basın
İlan Kurumu Müdürü Mustafa Yüksel ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren BİK Şube Müdürü Mustafa Yüksel, şehirdeki
yerel gazetelerin standardının her geçen gün yükseldiğini belirterek,  Basın İlan Kurumu’nun düzenleyici, denetleyici ve en önemlisi de destekleyici bir misyonu olduğunu sözlerine ekledi. Yüksel,
“Sivas’ta diğer meslek kollarında olduğu gibi gazetecilerde de birlikteliğin sağlanmasının önemli
olduğuna inanıyorum. Birlikteliği sadece kendimiz için değil, Sivas için de yapmalıyız” dedi.
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MÜSİAD ZİYARETİ

MÜSİAD ZİYARETİ

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, 4. olağan kongrenin ardından Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Sivas
Şube Başkanlığına seçilen Mustafa Coşkun’u makamında ziyaret etti

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, 4. olağan kongrenin ardından Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Sivas Şube Başkanlığına seçilen Mustafa Coşkun’u
makamında ziyaret etti. .
MÜSİAD Sivas Şube Başkanı Mustafa Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan  Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa
Coşkun’u tebrik ederek, ‘hayırlı olsun’ dileğinde bulundu.
MÜSİAD’ın önemli bir sivil toplum örgütü olduğunu söyleyen Başkan Hastaoğlu, “MÜSİAD sivil toplum kuruluşu olarak önemli bir yere sahiptir. Özellikle iş adamları dernekleri içerisinde
Türkiye’de önde gelen kuruluşlardan biridir. Biz de Sivas Ticaret Borsası olarak sivil toplum örgütleri ile diyalog içinde olmaya, Sivas için faydalı olacak projelerde fikir alışverişinde bulunmaya
gayret gösteriyoruz. Şehrimiz açısından baktığımız zaman ise gerek MÜSİAD olsun gerekse diğer
sivil toplum örgütleri olsun hep birlikte hareket etmeli, Sivas’taki istihdam alanlarının artması ve
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göçün önlenerek nüfusun azalmasının önüne geçmek için mücadele etmeliyiz. Bunun için de iş

birliği şarttır, bundan dolayı şehrimizin gündemiyle ve geleceğiyle alakalı ne olursa olsun hep birlikte düşünmeli ve şehrimiz için en faydalı ortak kararlar alarak birbirimizi desteklemeli, böylece
Sivas’ın gelişmesine katkıda bulunmalıyız.’’ dedi.
MÜSİAD Sivas Şube Başkanı Mustafa Coşkun ise MÜSİAD’ın çalışmaları hakkında Sivas
Ticaret Borsası heyetine bilgiler verdi, MÜSİAD Sivas Şube Başkanı Mustafa Coşkun öncelikle ziyaolduğu gibi bu dönemde de Sivas’a ve Sivaslıya hizmet etmek için elimizden geleni yapacağız. Bu
çalışmaları yaparken de işbirliği içersinde olmamız şehrimizin geleceği için şarttır, bundan dolayı
her türlü işbirliğine ve fikir alışverişlerine hazırız” ifadelerini kullandı.
Ziyarette, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’nun yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri Tarık Günhan, Hilmi Gül ve Basın Danışmanı Adem Karakaya da yer aldı.

MÜSİAD ZİYARETİ

rete gelen STB Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederek, “Bundan önceki dönemde de
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24. VERGİ HAFTASI

24. VERGİ HAFTASI
24. Vergi Haftası nedeniyle Sivas Defterdarı Duran Salihoğlu ve beraberindeki heyet Sivas Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.
Sivas’ta Vergi Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanırken, program kapsamında Defterdar
Duran Salihoğlu, beraberindeki üst düzey yöneticiler ile birlikte Sivas Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu’nu ziyaret etti. Ziyarette Defterdar Salihoğlu, Başkan Yardımcısı İhsan Aksoy’un yakasına
rozet takarak çiçek takdim etti. Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İhsan
Aksoy’un ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette kutlama haftası nedeniyle oluşturulan program ve
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Ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getiren Sivas Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı İhsan Aksoy ise, “Vergi haftası kapsamında Vergi Dairesi Başkanımız ve çalışma arkadaşları
borsamıza nezaket ziyaretinde bulundular. Öncelikle Vergi Haftası münasebetiyle tüm defterdarlık personelimizin vergi haftalarını kutluyorum. Bu yıl 24’üncüsü kutlanan ve artık gelenek haline
gelen Vergi Haftası, vergiyi alan ve vergiyi veren tarafların da bir araya gelmesi için bir sebep
oluşturmuştur. Sayın Defterdarımıza Sivas’a yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu ve üyelerimiz adına teşekkür ediyor, yeni görev yerinizde başarılar diliyorum”
dedi.

24. VERGİ HAFTASI

etkinlikler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.
Sivas Defterdarı Duran Salihoğlu, Kamu hizmetlerinin sürdürebilmesi için verginin önemli
olduğunu kaydederek, “Vergi devletimizin en önemli finans kaynaklarından biridir. Vergi her insanın vermesi gereken önemli yükümlülüklerin başında yer almaktadır. Verilen vergiler ile ülkemizin
kalkınması sağlanmaktadır. Kamuoyunda sağlıklı vergi bilincinin oluşması, verginin toplumun
tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlıklarının artırılması için
gayretli çalışmalarımız devam etmektedir. Sivas Ticaret Borsası değer verdiğimiz kurumlardan
birisidir. Kurumsal olarak göstermiş olduğunuz özverili çalışmalardan dolayı sizlere ve çalışanlarınıza teşekkür ederek, tüm üyelerinize başarı ve daha çok kazanç diliyorum” dedi.

Defterdar Salihoğlu’na, Sivas’a yaptığı hizmetlerinden dolayı plaket takdim edildi. Ziyarette Defterdar Yardımcısı Müslüm Eser, Kale Vergi Dairesi Müdürü İbrahim Koç, Site Vergi Dairesi
Müdürü Cabir Akın, Personel Müdürü Şengün Kurtoğlu, Gelirler Müdür Vekili Semra Nart, Sivas
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri Tarık Günhan, Mesut Emeç, Ahmet Terzioğlu ve Hilmi Gül
de hazır bulundular.
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VERGİ REKORTMENLERİ
PLAKET TÖREBNİ

SİVAS’TA VERGİ REKORTMENLERİ BELLİ OLDU.

24. Vergi Haftası Etkinlikleri kapsamında ilimizdeki vergi mükellefleri açıklanarak, en çok
vergi ödeyen kurumlara sırasıyla plaketleri verildi.
Sivas Defterdarı Duran Salihoğlu, Büyük Otel’de düzenlenen törende, vergi ödemenin önemine değinerek, “Bizim vergi ödeyen mükelleflerimizle gerçekten minnettarız, onlar çalışıyorlar.
Kazançlarının bir bölümünü devletin ihtiyaçları için veriyorlar. Devletimiz de bu ihtiyaçları vergilerle karşılıyor. Bir minnet ifadesi olarak bizde onlara bu plaketi veriyoruz. Bu sene plaket alan
arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Önümüzdeki seneye de inşallah plaket almaya devam ederler ve
diğer mükelleflerimizde inşallah daha çok vergi ödeyip, onlara da plaket vermek isteriz” dedi.
Yayınlanan kararname ile görev yerinin değiştiğini belirten ve defterdarlık için yeni bir binanın ihtiyaç olduğunu belirten Salihoğlu, “Bildiğiniz gibi geçen hafta yayınlanan kararname ile
Uşak iline atanmış bulunuyorum. Defterdarlığımız biliyorsunuz 50. Yıl sitesi olarak 1973’üncü yıllarda temeli atılan bir binada hizmet veriyor. Park alanımız yok, bu kırk yıllık binayı çeşitli onarımlarla ayakta tutmaya ve sizlere hizmet vermeye çalışıyoruz. İnşallah biz Devlet Malzeme Ofisi’nin
boşalttığı yeri, vergi daireleri kurulması, defterdarlık kurulması için tahsisini talep etmiştik geçen
yıllarda. Kamuoyu olarak sizlerde destek verirseniz bizleri mutlu edersiniz. Bizlerde Sivas’a yeni
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bir devlet binasının kazandırılmasını isteriz. Bu konuda Sayın Valimin de, Belediye Başkanımın da,
büyüklerimin de yardımlarını bekliyorum. Sonuçta memleketimiz Sivas’a yapılacaktır” şeklinde
konuştu.
Daha sonra Sivas’ta en çok vergi ödeyen kurumlara plaketleri verildi. En çok vergi ödeyen kurumlar arasında ilk sırada yer alan Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş İl Müdürü Cengiz
Kuzucuoğlu’na plaketini Vali Zübeyir Kemelek , 2. sırada yer alan Estaş Eksantrik Sanayi Ticaret
İlter, 3. sırada yer alan Fimar Mermer adına Mustafa Emmioğlu’na ise plaketini Sivas Belediye
Başkanı Doğan Ürgüp, Kurumlar Vergisi Kale Vergi Dairesinde 1. Sırada yer alan EK-İL İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Ekşi’nin plaketini  ise Sivas İl Jandarma Alay Komutanı Ali Taş verdi.
Son olarak dereceye giren diğer vergi mükelleflerine onur belgeleri ve hediyeleri takdim
edildi.

KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ
SİTE VERGİ DAİRESİ

KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ
KALE VERGİ DAİRESİ

VERGİ REKORTMENLERİ
PLAKET TÖREBNİ

A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Döner’e plaketini Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa

EK-İL
İNŞAAT
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SGK TEŞVİŞ UYGULAMALARI KONFERANSI

SİVAS’TA TEŞVİK UYGULAMALARI KONFERANSI
Sivas’ta sosyal güvenlik reformunun yansımaları ve sosyal güvenlikte teşvik uygulamaları
adlı konferans düzenlendi.
Konferansa Vali Yardımcıları Veysel Çiftçi ve Vefa Kaya, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, TOBB Vergi Komisyonu Başkanı ve Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas
Esnaf Odaları birliği Başkanı Beşir Köksal, Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp,  Sigorta Primleri
Genel Müdürü Cüneyt Olgaç, SGK Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Sağlam, SGK Sivas İl Müdürü
Saffet Dinç, , İlçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.
Konferansta SGK Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Sağlam kayıt dışı istihdamla mücadele ile Sosyal
Güvenlik Kurumu’nun yansımaları adlı bir sunum gerçekleştirdi. Sağlam konuşmasında “Çocuklarımız ve torunlarımıza daha iyi bir gelecek için sosyal reformlar gerçekleştirildi” dedi.
Sigorta Primleri Genel Müdürü Cüneyt Olgaç ise yapılan teşvik uygulamalarından bahsederek
“Bizim bugüne kadar tüm sosyal güvenlik sistemin gerek tüm kamu ve özel sektör ekonomisini
ilgilendiren teşviklerdeki uygulama amaçlarına baktığımız zaman özellikle istihdamı artırması,
dezavantajlı grupların istihdama katılım oranlarını yükseltmesi, yatırımların teşvik edilmesi ve
kayıtlı istihdamı teşvik etmesi çerçevesinde bir temel amaç olduğunu görüyoruz” dedi.
Olgaç konuşmasının devamında “Özellikle dezavantaj grubundaki kadınlar ve gençlerin
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istihdama katılım oranının artmasının gayesinin hayata geçirilmesinin temel prensibi olduğunu
vurgulamak istiyorum. Birde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemesi temel hareket noktalarından bir tanesidir “ diye konuştu.

SGK Sivas İl Müdürü Saffet Dinç ise Sosyal Güvenlik Kurumu hakkında bilgiler vererek “İş
kazası, meslek hastalıkları, analık sigortalıkları, diğer hastalıklar, maluliyet, ölüm ve işsizlik sigortası Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sağladığı sigorta kollarının kapsamını oluşturmaktadır. Sosyal
devletin bir gereği olan sosyal güvence vurgusu dünyada 20. yüzyıl başından itibaren gelişmeye
başlamış olup 1948 yılında kabul edilen “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”nde içinde bulunduğu çeşitli uluslar arası belgelerle sistem bu hale getirilmiştir. Anayasamızın 60. maddesine göre
herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli önlemleri alır ve
teşkilatı kurar. Buna istinaden sosyal devlet ilkesinin gereği olarak sosyal güvece olgusunun devlet
eliyle vatandaşını hizmetine sunulmasını sağlayarak tüm ülke insanının sosyal dayanışmasını
gerçekleştiren teşkilat olarak ülke çapında 26 bin çalışanı ile 74 milyon insanımıza hizmet vermektedir.
Kurumumuzun hizmet alanı vatandaşımızın doğumunda başlayan ölümü de dahil son
bulmayan bir alanı kapsamakta olup hastalığında tedavi giderlerinin karşılaması, işsiz kaldığında
işsizlik ödeneğinin verilmesi, yaşlılıkta emekli aylığının bağlanması ve ölümü halinde hak sahiplerine aylık bağlanması gibi çok önemli görevlerini yerine getirmek gibi adeta kara gün dostu olarak
vatandaşımızın yanında yer almaktadır” dedi.

SGK TEŞVİŞ UYGULAMALARI KONFERANSI

Olgaç teşvik uygulamalarıyla ilgili bir sunum gerçekleştirerek 6 bölgede değerlendirilmek
üzere bölgesel teşviklerle ilgili bilgiler verdi.
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ET VE ET ÜRÜNLERİ

28

/

BorsaVizyon güncel

Et ve et ürünlerine farklı hayvan
türleri karıştırılamayacak

iğ et, kıyma, hazırlanmış et
karışımları ve et ürünlerinde,
farklı hayvan türleri karıştırılamayacak Çiğ et, kıyma, hazırlanmış
et karışımları ve et ürünlerinde,
farklı hayvan türleri karıştırılamayacak. Sadece üretim teknolojisi
gereği kanatlı Etiürünlerine kırmızı et veya yağı karıştırılabilecek.
Düzenleme 3 ay sonra yürürlüğe
girecek.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’nın Türk Gıda Kodeksi
Et ve Et Ürünleri Tebliği Resmi
Gazete’de yayımlandı. Tebliğ ile
çiğ et, kıyma, hazırlanmış et karışımları ve et ürünlerinin tekniğine

Ç
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uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması ve piyasaya arzına ilişkin
hususları belirlendi. Tebliğ, çiğ et,
kıyma, hazırlanmış et karışımları
ve et ürünlerini kapsayacak. Tebliğ,
et özütleri, eritilmiş hayvansal yağ,
donyağı tortusu, jelatin, tuzlanmış
veya kurutulmuş kan, tuzlanmış
veya kurutulmuş kan plazmasını
kapsamayacak.
Farklı hayvan türlerine ait
etler karıştırılamayacak
Tebliğ ile çiğ et, kıyma, hazırlanmış et karışımları ve et ürünlerinde
farklı hayvan türlerine ait etlerin
karıştırılarak elde edilmesine yönelik genel hükümler belirlendi. Buna göre büyükbaş ve
küçükbaş hayvan etleri
birbirleriyle karıştırılabilecek. Kanatlı
hayvan türlerinden
elde edilen etler
birbirleriyle
karıştırılabilecek. Bu durumlar

dışında farklı hayvan türlerine ait
etler birbirleriyle karıştırılamayacak. Ancak sadece üretim teknolojisi gereği kanatlı Eti ürünlerine
kırmızı et veya yağı karıştırılabilecek. Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde mekanik olarak
ayrılmış etler kullanılamayacak.
Döner deyip geçilmeyecek
Döner piyasaya sunuluş şekline
göre; yaprak döner, kıyma döner
ve karışık döner olarak sınıflandırılacak. Yaprak döner, üretiminde
kırmızı et olarak sadece yaprak
haline getirilmiş çiğ kırmızı etin
kullanıldığı döneri; kıyma döner,
üretiminde kırmızı et olarak en
çok yüzde 90 oranında kıymanın
ve en az yüzde 10 oranında yaprak
haline getirilmiş çiğ kırmızı etin
kullanıldığı döneri; karışık döner,
üretiminde kırmızı et olarak en az
yüzde 60 oranında yaprak haline
getirilmiş çiğ kırmızı et ve en çok
yüzde 40 oranında kıymanın kullanıldığı döneri ifade edecek.

Kanatlı Eti döneri piyasaya
sunuluş şekline göre üretiminde
kanatlı Eti olarak sadece yaprak
haline getirilmiş çiğ kanatlı etinin
kullanıldığı döneri yaprak kanatlı Eti döneri ile üretiminde kanatlı Eti olarak en az yüzde 60 oranında yaprak haline getirilmiş çiğ
kanatlı etinin ve en çok yüzde 40
oranında kanatlı kıymanın kullanıldığı karışık kanatlı Eti döneri olarak ikiye ayrılacak.
Et ve et ürünlerine bozulmayı
baskılayacak işlem ve madde
uyulanmayacakTebliğ ile çiğ kırmızı et, çiğ
kanatlı Eti, kıyma, hindi kıyma,
hazırlanmış kırmızı et karışımları
ve hazırlanmış kanatlı Eti karışımları ürün özellikleri de belirlendi. Çiğ kırmızı et, çiğ kanatlı Eti, kıyma, hindi kıyması,
hazırlanmış kırmızı et karışımları
ve hazırlanmış kanatlı Eti karışımları, Gıda Hijyeni Yönetmeliği
ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel
Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde
yer alan kurallara uygun olarak
elde edilecek. Bozulmuş olmayacak, bozulmayı baskılayacak
herhangi bir işlem veya madde
uygulanmayacak.
Perakende işletmede son tüketiciye satış aşamasında kıyma, hazırlanmış kırmızı et karışımları ve
hazırlanmış kanatlı Eti karışımları
üretimlerini takiben doğrudan satış
için hazır ambalajlı hale getirilerek
günlük olarak satışa sunulacak. Çiğ
kırmızı etler ve çiğ kanatlı etleri ise
asgari hijyenik şartlar göz önünde
bulundurularak, Türk Gıda Kodeksi
Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun
olarak satışa sunulabilecek.
Tebliğ kapsamında yer alan çiğ
kırmızı et, çiğ kanatlı Eti, kıyma,
hindi kıyması, hazırlanmış kırmızı
et karışımları ve hazırlanmış kanatlı Eti karışımlarını üreten veya satan
işyerlerinde farklı hayvan türlerine
ait etler birbirinden ve diğer gıdalardan ayrı olarak üretilecek ve ayrı
olarak satışa sunulacak.

Kemik, kıkırdak ve sakatat
katılamayacak
Tebliğ kapsamında yer alan çiğ
kırmızı et, kıyma ve hazırlanmış
kırmızı et karışımlarının üretiminde kemik, kıkırdak ve sakatat katılamayacak. Sakatat sadece sakatat
olarak piyasaya arz edilecek.
Dönerin yağ oranı yüzde 25
olacak
Kıymadan elde edilen hazırlanmış kırmızı et karışımlarının içerdiği yağ oranı kütlece en çok yüzde
25 ve tuz oranı kütlece en çok
yüzde 2 olacak. Dönerin içerdiği
yağ oranı kütlece en çok yüzde 25,
tuz oranı kütlece en çok yüzde 2
olarak uygulanacak. Döner üretiminde hayvansal kaynaklı olmayan

proteinler, nişasta ve nişasta içeren
maddeler ile soya ve soya ürünleri
kullanılamayacak. Ancak baharat
kaynaklı nişasta ve bitkisel protein miktarının toplamda yüzde 1’i
aşmaması gerekecek.
Dönerin raf ömrü pişirilme süresi dahil en fazla 24 saat, dondurulmuş dönerin raf ömrü en fazla 6 ay
olacak.
Köftede hayvansal kaynaklı
olmayan proteinler, nişasta, soya

ve soya ürünleri kullanılamayacak.
Ancak baharat, ekmek ve galeta
unu kaynaklı nişasta ve bitkisel
protein miktarının toplamda yüzde
5’i aşmaması gerekecek.
Kanatlı eti karışımlarında yağ
miktarı kütlece en çok yüzde
15 olacak
Çiğ kanatlı Eti, hindi kıyma ve
hazırlanmış kanatlı Eti karışımlarına ait özel ürün özellikleri ise şöyle
olacak:
“Bu Tebliğ kapsamında yer alan
çiğ kanatlı Eti, hindi kıyma ve
hazırlanmış kanatlı Eti karışımlarının üretiminde kemik, kıkırdak ve
sakatat katılamaz. Sakatat sadece
sakatat olarak piyasaya arz edilecek.
Hazırlanmış kanatlı Eti karışımlarının üretiminde farklı türlere ait
kanatlı etleri birbirine karıştırılabilecek. Hazırlanmış kanatlı Eti karışımlarında yağ miktarı kütlece en
çok yüzde 15 ve bağ doku miktarı
kütlece en çok yüzde10 olacak.
Kanatlı Eti dönerinin içerdiği yağ
oranı kütlece en çok yüzde 15, tuz
oranı kütlece en çok yüzde 2 olarak
uygulanacak. Kanatlı Eti dönerinin üretiminde hayvansal kaynaklı olmayan proteinler, nişasta ve
nişasta içeren maddeler ile soya
ve soya ürünleri kullanılamayacak.
Ancak baharat kaynaklı nişasta ve
bitkisel protein miktarının toplamda yüzde 1’i aşmaması gerekecek.
Kanatlı Eti dönerinin raf ömrü pişirilme süresi dahil en fazla 24 saat,
dondurulmuş kanatlı Eti dönerinin
raf ömrü en fazla 6 ay olacak.
Kanatlı kıyma sadece kemiklerinden ayrılmış çiğ hindi etinden üretilecek. Hindi kıymanın bileşiminin
Ek-1’de belirtilen özelliklere uygun
olması gerekecek. Hindi kıyma
üretiminde diğer kanatlı hayvanlara ait etler kullanılamayacak. Hindi
kıyma sadece dondurulmuş olarak
piyasaya arz edilecek. Hindi kıymada kalsiyum oranı en çok 100
g’da 14 mg düzeyinde olacak. Çiğ
olarak üretilecek hazırlanmış kanatlı Etikarışımlarında kanatlı kıyma
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olarak sadece
çiğ hindi kıyma kullanılacak ve dondurulmuş olarak piyasaya arz edilecek. Kanatlı
köftede hayvansal kaynaklı olmayan proteinler, nişasta, soya ve soya
ürünleri kullanılamaz. Ancak baharat, ekmek ve galeta unu kaynaklı
nişasta ve bitkisel protein miktarının toplamda yüzde 5’i aşmaması
gerekecek.”
Et ürünleri ürün özellikleri
Bu Tebliğ kapsamında yer alan et
ürünleri, Gıda Hijyeni Yönetmeliği
ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel
Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde
yer alan kurallara uygun olarak
elde edilen etlerden üretilecek. Et
ürünleri karkas etinden veya sakatattan hazırlanır. Dilli salam hariç
olmak üzere karkas etinden hazırlanan et ürünlerine sakatat katılamaz. Sakatattan hazırlanan et ürünlerine ise karkas Eti katılabilecek.
Bu Tebliğ kapsamında yer alan
et ürünlerinin üretiminde kemik
ve kıkırdak kullanılamayacak. Et
ürünleri; görünüş, yapı, renk ve
koku açısından kendine özgü ürün
özelliklerine sahip olur ve bozulma
belirtileri gösteremeyecek.
Pastırmada çemen hariç olmak
üzere, nem miktarı kütlece en çok
yüzde 45, pH değeri en yüksek 6,
tuz miktarı kuru maddede kütlece en
çok yüzde 7, çemen miktarı kütlece

en
çok yüzde
10 olacak. Kurutulmuş
jambonda nem miktarı kütlece en
çok yüzde 40, pH değeri en yüksek
6, tuz miktarı kuru maddede kütlece
en çok yüzde 7 olarak uygulanacak.
Fermente sucukta toplam et proteini değeri kütlece en az yüzde16,
kollajen miktarı toplam et proteinlerinin kütlesinde en fazla yüzde
20, nem miktarının toplam et proteini miktarına oranı 2.5’in altında,
yağ miktarının toplam et proteini
miktarına oranı 2.5’in altında, pH
değerinin en yüksek 5.4 olacak. Isıl
işlem görmüş sucukta uygulanan
ısıl işlemin; üretimde çiğ kırmızı
etin kullanılması durumunda merkez sıcaklık en az 68 derece, çiğ
kanatlı etin kullanılması durumunda en az 72 derece olacak şekilde
uygulanması gerekecek.
Kıymadan elde edilen köfte gibi
ısıl işlem uygulanmış et ürünlerinde
toplam et proteini oranı kütlece en
az yüzde 12 olacak. Tane karabiber hariç olmak üzere; ürüne
adını veren bonfile, dil,
fıstık gibi girdilerin
kullanıldığı ısıl

işlem uygulanmış et ürünlerinde
bu girdinin miktarı kütlece en az
yüzde 3 olacak.
Sucuğa, pastırmaya et
kaynaklı olmayan protein
katılamayacak
Fermente sucuğa, ısıl işlem görmüş sucuğa ve pastırmaya et kaynaklı olmayan proteinler, nişasta
ve nişasta içeren maddeler ile soya
ve soya ürünleri katılamaz. Ancak
baharat kaynaklı nişasta ve bitkisel
protein miktarının toplamı kütlece yüzde 1’i aşamayacak. Döner
ve kanatlı Eti döneri üretiminde
hayvansal kaynaklı olmayan proteinler, nişasta ve nişasta içeren
maddeler ile soya ve soya ürünleri
kullanılamayacak. Ancak baharat
kaynaklı nişasta ve bitkisel protein miktarının toplamda yüzde1’i
aşmaması gerekecek. Köftede ve
kanatlı köftede hayvansal kaynaklı
olmayan proteinler, nişasta, soya
ve soya ürünleri kullanılamayacak.
Ancak baharat, ekmek ve galeta
unu kaynaklı nişasta ve bitkisel
protein miktarının toplamda yüzde
5’i aşmaması gerekecek.
3 Ay sonra yürürlüğe girecek
Et ürünlerinin kılıflarında yırtık,
delik gibi fiziksel kusurlar olmayacak. Perakende işletmede sadece
son tüketiciye satış amacıyla asgari teknik ve hijyenik şartlar göz
önünde bulundurularak et ürünleri
üretilebilecek. Tebliğ üç ay sonra
yürürlüğe girecek.

Kaynak : ATB Borsavizyon Dergisi
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IĞDIR VALİSİ ZİYARETİ

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU , IĞDIR VALİSİ PEK’İ ZİYARET ETTİ.

Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası yeni hizmet binasının açılış törenine katılan Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, tören sonrası Sivaslı hemşerimiz Iğdır
Valisi Ahmet Pek’i makamında ziyaret etti.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ziyarette, Vali Pek’e plaket takdim etti. Vali Pek de ziyaret anısına Hisarcıklıoğlu’na Büyük ve Küçük Ağrı Dağlarının fotoğrafını ve şilt hediye etti. TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, Valilik Şeref Defterini imzaladı.
Ziyarete, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Akyıl ile Iğdır TSO Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Arslan da katıldı.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan TOBB İkiz Kuleler’de Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından düzenlenen ‘Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası’ toplantısının ardından TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun konuğu oldu. Hisarcıklıoğlu, Başbakan Erdoğan’a 1981 yılında ticarete ilk
atıldığı günün anısını yansıtan Ticaret Sicil Gazetesi’ni armağan etti. Öğle yemeğinde de Kayseri
mutfağından seçilen bir menü ikram edildi.
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğindeki yemeğe Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra,
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, TOBB Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Faik Yavuz, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yardımcı, Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Melih Gökçek ile Kayseri Ticaret Odası Başkanı M. Asaf Mehmetbeyoğlu da katıldı.
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-Ekmek israfını önleme kampanyası
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ‘’Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası’’nın başlaması
dolayısıyla TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen törende yaptığı konuşmada kampanyada başarıya
ulaşılması ve hayırlı sonuçların elde edilmesinin zengin ve yoksul herkes için önemli olduğunu
vurguladı. Başbakan Erdoğan, ‘’İnsanımızın en temel gıda maddesi olan ekmek zengin sofrasının
da yoksul sofrasının da vazgeçilmez baş tacıdır’’ diye konuştu.

Erdoğan, şunları konuştu:
‘’Bizim kültürümüzde, bizim medeniyetimizde, bizim aile yaşantımızda bırakınız çöpe,
çöplüğe atmayı yerde görülse ekmek alınır, öpülür ve hatta baştan yüksekte bir yere kurda kuşa
nimet olması için konulur. Ekmeği bizim için değerli kılan, mübarek ve kutsal kılan unsur onun bir
gıda maddesi olmasından öte, ta Hazreti Adem’den bugüne ulaşmış en temel yaşam kaynaklarımızdan olmasıdır. Onun için bizim ecdadımız zengin de olsa, yoksul da olsa ekmeğe sadece bir
sarf malzemesi, bir gıda maddesi olarak değil, bir nimet olarak bakmış ve ona her türlü saygıyı,
hürmeti göstermiştir.

EKMEK İSRAFI

‘’Bizler ekmeği kutsal sayan, ekmeği yüksek bir değer olarak kabul eden hatta ‘nimet’ kelimesiyle en fazla da ekmeği kast eden bir kültürün mensuplarıyız’’ diyen Erdoğan, ekmeğin, alın
terinin, paylaşmanın, bereketin sembolü olduğunu söyledi.

Bir ülkenin, bir milletin refah, kalkınmışlık düzeyi sadece ürettiğiyle ve tükettiğiyle ölçülemez. Bizim medeniyetimiz, bizim inançlarımız refah ve kalkınmayı böyle gayri insani kavramlarla
izah edemez. Refah ve kalkınmanın sadece üretim, sadece tüketim, sadece maddi ihtiyaçlar etrafında şekillenmesi toplumun ve bireyin insani özelliklerini kaybetmesine yol açar. Refah ve kalkınma bedenin ihtiyaçları kadar ruhun da ihtiyaçlarının temin edilmesiyle olur. Refah ve kalkınma
maddi ihtiyaçlar karşılanırken insanın manevi ihtiyaçlarının da karşılanması, ahlakını, edebini,
kutsallarını muhafaza edebilmesiyle olur. Sadece kültürümüzdeki ekmek misali bile bizim refah
ve kalkınma anlayışımızın en önemli göstergesidir. Biz ekmeğin yalnızca buğdayın
una, unun hamura, hamurun pişip ekmeğe dönüşmesi olarak görmeyiz. Biz ekmeği bir gıda olmasının ötesinde mübarek
bir emanet, bir nimet olarak da görürüz.
Bu anlayışı kaybettiğimiz anda Allah korusun özümüze, medeniyetimize yabancılaşır, işte eleştirdiğimiz diğer kültürlerle
aynı seviyeye düşeriz. Hani zaman zaman görüyoruz, ekmeğin fazla kalanıyla
dudaklarını silenleri, işte biz bunlardan
olamayız. Bizi onlardan ayıran burası.’’
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Bayat
Ekmeklerin
Hayvanlara
Verilmemesi
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Kampanyanın ana hedefi; ekonomik ve sosyal zararı ciddi boyutlarda olan ekmek israfı konusunda toplumsal duyarlılık yaratmak, israfın önlenmesine dair bir bilinç oluşturmak ve israfın azaltılmasına katkı sağlamaktır.
Bu kapsamda ekmeğin; üretici firmalar açısından satılabilecek miktarda üretilmesi, yemekhaneler
dâhil tüketiciler açısından ihtiyaç duyulduğu kadar satın alınması, dilimlenerek servis edilmesi,
uygun şartlarda muhafaza edilmesi, bayatlayan ekmeklerin ise yine insan gıdası olarak çeşitli
yöntemlerle değerlendirilmesi hususlarında bilgilendirici ve teşvik edici çalışmalar yürütülmektedir.
BAYAT EKMEKLERİN HAYVANLARA VERİLMESİ, EKONOMİK OLARAK İSRAFA NEDEN OLMAKLA BERABER HAYVAN SAĞLIĞI BAKIMINDAN DA SAKINCALIDIR
Başta belediyeler olmak üzere birtakım kurum ve kuruluşlar, Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası’na
destek olmak amacıyla bayat ekmeklerin ziyan olmadan hayvanlara verilerek değerlendirilmesi
için “bayat ekmeklerin toplanması” çalışmalarını yürütmektedirler.
Ancak Toprak Mahsülleri   Ofisi tarafından yaptırılan ve kampanyanın temelini oluşturan
“Türkiye’de Ekmek İsrafı Araştırması”na göre; ekmeğin, insan gıdası olarak kullanılmayıp hayvanlara verilmesi de “israf” olarak kabul edilmektedir.
Bununla beraber;
• 1 kg’lık ekmeğin bedeli ile 4 kg kesif yem alınabilmektedir.
• İnsan gıdası olarak üretilen ekmeğin hayvan gıdası olarak kullanılması durumunda, un ve ekmek üretimi sürecinde harcanan emek, maliyet ve zaman da israf edilmektedir.
• Hayvanlara verilmek üzere bayat ekmek toplanması halinde, henüz bayatlamamış olan ekmekler iyi niyetle toplama kutularına atılabileceğinden israf da artabilecektir.
• Hem bayat ekmeklerin yanında küflenmiş ekmeklerin de toplama kutularına atılması hem de
toplanan bayat ekmeklerin toplama kutusunda zamanla küflenmesi kuvvetle muhtemeldir. Top-

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞI

T.C.
SİVAS VALİLİĞİ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKMEK İSRAFI

lanan küflü ekmeklerin hayvanlar tarafından tüketilmesi, hayvan sağlığı bakımından risk teşkil
etmektedir.
• Bayatlayan ekmeklerin hayvanlara verilmesi, metabolizmalarını bozucu etkiler doğurabilmektedir.
• 27.12.2011-28155 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yemlerin Piyasaya Arzı ve
Kullanımı Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan Hayvan Besleme Amacıyla Kullanımı ve Piyasaya
Sunumu Yasaklanan Maddeler Listesi’nde “ev atığı gibi katı kentsel atıklar” ile “restoran ve yemekhane artıkları” da sayılmaktadır.
Bu sebeple, doğrudan hayvanların beslenmesi amacıyla kullanılacak kesif ve kaba yem yerine
ekmeğin kullanılması, hem ekonomik bakımdan israfa neden olmakta hem israfı artırıcı riskler
taşımakta hem de hayvan sağlığı bakımından sorunlar doğurmaktadır.
Bayat ekmeklerle ilgili olarak, ekmeğin ihtiyaç duyulduğu kadar alınması ve muhafazası gibi bayatlamayı önleyici tedbirlerin alınması ile bayatlayan ekmeklerin yine insan gıdası olarak değerlendirilmesi hususlarında bilgilendirici çalışmaların yapılması uygun olacaktır.
Dolayısıyla, bayat ekmeklerin değerlendirilmesi amacıyla çalışmalar yapan kurum ve kuruluşların
yukarıda belirtilen hususları göz önünde bulundurmaları, ekmek israfının önlenmesinde başarıya
ulaşılması bakımından önem arz etmektedir.
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CUMHURİYETİ
SEVİYORUM

Cumhuriyeti Seviyorum....

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
1974 yılında kurulan Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) aradan geçen 39 yıl içerisinde bölgesinin ve Türkiye’nin saygın üniversiteleri arasında yerini aldı.
Cumhuriyet’in 50. Kuruluş yıldönümü kutlaması çerçevesinde kurulan ve Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi 1973-1974 eğitim öğretim döneminde 50 öğrencisi ile eğitime başlamıştır.
1974 yılında Cumhuriyet Üniversitesi’ne devredilen 400 yataklı Sivas Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ni Rektör Prof. Dr. Muvaffak Akman boş olarak devralmış ve 1975
yılında ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi
olarak hizmete açılmıştır.
Kuruluş’undan bugüne kadar 10 Rektör’ün yönettiği Cumhuriyet Üniversitesi
(CÜ)  Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 6 Ağustos 2012 tarihinde Prof. Dr.
Faruk Kocacık’ı, rektör olarak atamıştır.
Cumhuriyet Üniversitesi, bugün 16 Fakülte, 4 Enstitü, 5 Yüksekokul, 13 Meslek Yüksek Okulu, 1 Konservatuar, 40 Bin öğrencisi, 1556 akademik ve 1483 idari
personel ile Türkiye’nin seçkin üniversiteleri arasında yerini almıştır.
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Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Faruk Kocacık, dergimiz Yayın Koordinatörü
Adem Karakaya’nın sorularını yanıtladı.
6 Ağustos 2012 tarihinde Rektörlük koltuğuna oturan Prof. Dr. Faruk Kocacık, yaptıkları
çalışmalar ile yapmayı planladıkları projeler hak-

GÖREVİ DEVRALDIKTAN SONRA İLK YAPTIĞINIZ ÇALIŞMALAR NELERDİR?
Özlük hakları konusunda yaşanan mağduriyetleri çözeceğiz demiştik. Bununla ilgili çalışmaları yaptık. Çıktığımız 3 ilan ile mağduriyetleri

CUMHURİYETİ
SEVİYORUM

kında bilgiler verdi.

giderdik. Birinci Öğretim Üyesi İlanında 11 Profesör, 15 Doçent ve 35 Yardımcı Doçent, İkinci Öğretim Elemanı İlanında 1 Uzman, 1 Okutman,
5 Araştırma Görevlisi, 14 Öğretim Görevlisi ve Üçüncü Öğretim Üyesi İlanında 10 Profesör, 15
Doçent ve 20 Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 127 yeni kadro verdik. İhtiyaç doğrultusunda yeni kadrolar açacağız.
ÖĞRENCİLERE YÖNELİK İLK İCRAATLARINIZ NELERDİR?
Üniversite olarak bizim için en temel unsur öğrencilerimiz. Öğrencilerimizden gelen talepleri değerlendirmek amacıyla, yeni yönetmeliğimizin çalışmaları başladı. Mesela öğrencilerimizin sınıf geçmede sıkıntı yaşadığı 1.8 konusu vardı. Öğrenciler 1.8 krediyi tamamlayamayınca
üstten ders alamıyordu. Onların mağduriyetini önledik. Diş hekimliği fakültesinde 1. sınıftan
bir tane dersi olsa öğrenci üst sınıfa devam edemiyordu. Yemekhane ve kantinlerden çok fazla
şikâyet gelmişti. Bunlarla ilgili fiyat indirimleri yapıldı. Öğrencilerimize verilen burs sayısını 250
kişiye çıkardık. Bu sayı daha da artacak. Göreve geldiğimizde başlattığımız çiçek kaampanyasında Vakıf hesabına 37 Bin TL para yatırıldı ve 50 öğrencimize burs olarak bunlar verildi.
Kütüphanemizin çalışma saati 22.00’a kadar uzatılırken, burada çalışmaya gelen öğrencilerimize akşamları ücretsiz çorba ikramına başlandı. Kantinlere jetonla çalışan internet makineleri
yerleştirildi. Ayrıca bizde kantinlere (Wİ-Fİ) kablosuz internet ağlarını güçlendirerek öğrencileri-
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mizin hizmetine sunduk. İletişim Fakültesi bünyesinde “öğrenci gazetesi” çıkarılması hazırlıkları
tamamlandı ve basım aşamasına geldi. Lütfi Abay ve Mahir Tevruz kız-erkek öğrenci yurtlarına
sınırsız internet sağlandı ve oteldeki internet ağı güçlendirildi. Yurtlarımızda kalan öğrencilere
isteklerine uygun menü çerçevesinde akşam yemeği servisi başlatıldı. Öğrencilerimize yönelik
olarak ÇEDAŞ ile yapılan görüşmeler sonucunda Fatih Bey 15 tane Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisine burs verilmesini ve öğrencilerimize staj imkanı sağlama hususunda
destek verecekler.”
SİVAS’IN EN ÖNEMLİ SAĞLIK KURUMU OLAN ÜNİVERSİTE HASTANESİ’NDE NE
GİBİ ÇALIŞMALAR YAPACAKSINIZ?  
Eski MR Cihazı 8 yıldır kullanılıyor ve artık ömrünü tamamlamış durumda. Yeni MR cihazımız geldikten sonra eski olan tamir edilerek yedekte tutulacak. Yenisinin alımı konusunda
tüm çalışmalar tamamlandı ve 2 aya kadar hizmete sunulacak. 13 tane ameliyathanemiz var.
2012 yılı için ek bütçe talep ettik ve 3,5 Milyon liralık ek bütçe talebimiz kabul edildi. Bu konuda
Milli Savunma Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz’ın çok büyük destek ve katkıları olmuştur kendilerine teşekkür ediyorum. Bu ek bütçe ile ameliyathanelerimizin teknolojik anlamda 4 veya 5’ini
standartlara uygun hale getireceğiz. Yoğun bakım ünitemiz çok önemli. Buradaki personel ve
teknik ihtiyaçları çözmeye çalışıyoruz. Başbakanlıktan 600 civarında hemşire, sağlık teknikeri,
sağlık personeli kadrosu istedik. Karşılanması da mümkün görünüyor. Tıp Fakültesi tıp eğitimi
akreditasyonunu sağlama çalışmaları kapsamında 5 kişilik uzman ekip değerlendirme ziyareti
yaptı.
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YENİ HASTANE BİNASI YAPILACAK MI?
Hastane binamız eski, sürekli tamirat ve güçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Yeni hastane
binası yapımı konusunda zemin analizlerini yaptık ve uygun yeri bulduk. Çok katlı bir hastane
binası düşünmüyoruz. Polis Koleji karşısında zemini sağlam olan alana 2 katlı yayvan bir bina
düşünüyoruz. Bu konuda da çalışmalarımız sürüyor. Geleceğimizi de planlamak adına. Tıp yemekhanesini yıkarak yerine 6 katlı ve 6 Bin metrekareden oluşacak kompleks halinde yemekhane, çamaşırhane ve idari birimlerinde içerisinde olacağı bir merkez yapacağız. Tüp bebek merkezi, yeni kadın doğum ünitesi açma konusunda da çalışmalara başladık. Onkoloji Merkezimizde

ŞEHİRLE-ÜNİVERSİTEYİ KAYNAŞTIRMAYA YÖNELİK BAZI MERKEZLER KURULACAK DEMİŞTİNİZ. BU KONUDA YAPILAN ÇALIŞMALAR NELERDİR?
Bu yeni merkezler yapılanmamız için önemli. CÜSTİGEM (Sanayi Ticaret İşbirliğini Geliştirme Merkezi)’ni kurduk. Ama bazı merkezleri de kapattık. Cumhuriyet Üniversitesi Bölgesel
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tüm teknolojik aletlerin alım ihaleleri yapılıyor ve gelecekte burası yataklı olarak hizmet verecek.

Kalkınma ve İşbirliği Araştırma ve Uygulama Merkezi bir müdür olan tabelası olmayan ve hiçbir faaliyeti olmayan bir merkezdi ve kapattık. Ama bunun işleyişini de sürdürecek daha geniş
kapsamlı CÜSTİGEM’i kurduk. Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Araştırmaları Merkezi’ni kurmak
için çalışmalara başladık. Üniversitemizde Tıp’ın, Fen’in ve Güzel Sanatların Ar-GE’si var. Ama
sosyal bilimlerin yok.   Sivas ile ilgili yapılan araştırmaları, çalışmaları burada değerlendireceğiz
ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacağız. CÜSAM YÖK’e teklif edildi. Sivas’taki tüm sosyal
bilimlerle ilgili, folklor ile ilgili sanatla halıcılıkla ilgili çalışmaların tamamını kapsayan CÜSAM
için YÖK’ten onay bekliyoruz. CÜSAM şehir merkezinde olacak. Tarım ve Hayvancılık Araştırma
Merkezi (CÜTHAM)’un kurulması konusunda ise çalışmalarımız devam ediyor.
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ÜNİVERSİTEMİZ SANAYİ VE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ KONUSUNDA CİDDİ BİR
İVME YAKALADI. BU KONUDA YAPILAN PROTOKOLLER HAKKINDA BİLGİ VERİRMİSİNİZ?
Üniversitemize Proje Hazırlama Birimi, Teknoloji Transfer Birimi ve Patent Ofisi açılması
konusunda çalışmalarımız sürüyor. Yaptığımız önemli anlaşmalar var. ASELSAN ile 1,5 milyon
değerindeki SWIR Dedektörü Geliştirilmesi KANGAL Projesi olan 1,5 milyon TL değerindeki anlaşmayı imzaladık. Yine ASELSAN ile Mikrokanal Isı Değiştiricisinde Isı Aktarımının Nanoakışkanlar Kullanılarak Artırılması Projesine ilişkin 600 Bin TL değerinde yeni bir sözleşme yapacağız.
CUMHURİYETİ
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PEUGEOT Firması ile Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümüne laboratuar kurulması
ve araç temini konusunda destek aldık. CÜSEM bünyesinde sürdürülen kurslarımız var. FEM
Akademi ile “Aile Danışmanlığı Sertifikası” anlaşması yapıldı. CÜSEM’de ayrıca; Sertifikalı Web
Tasarımı Eğitimi, MEB Onaylı Bilgisayar İşletmenliği Eğitimi, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Eğitimi ve
ALES Eğitimi gibi çeşitli kurslar verilmektedir. Microsoft Firmasıyla yapılan anlaşma çerçevesinde
Windows 8 işletim sistemi ofis 2013 yazılımları için1 yıllığına anlaşmaya varılmış olup, personelin hizmetine sunulmuştur. Öğrenci İşleri, Enstitü Öğrenci İşleri, Personel İşleri, Evrak Takip Sistemi, Hakediş Otomasyonu, Kütüphane Otomasyonu, Mevzuat ve İcra Takip otomasyonu programları satın alınarak gereksiz kırtasiye ve bürokratik engeller ortadan kaldırılmıştır. Microsoft
ile Üniversitemizde Bilişim Akademisi kurulması için görüşmeler yapılarak anlaşma yapılması
noktasına gelinmiştir. Son olarak Belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üniversite arasında “Eğitimde Sorumluluk Projesi” işbirliği protokolü hazırlandı. Bu proje çerçevesinde Üniversitemizdeki
öğrencilerimizden gönüllü olan 500 kişi evlere
giderek dar gelirli ailelerin çocuklarına üniversiteye hazırlık kursları verecekler.
SON OLARAK EKLEMEK İSTEDİĞİNİZ
BİRŞEY VAR MI?
Cumhuriyet Üniversitesi’nin kalkınması için
şehir ile birlikte hareket etmesi gerekiyor. Biz
ilimizdeki tüm kurumlarımızla, sivil toplum
kuruluşlarımızla işbirliği içinde üniversitemizi
geliştireceğimize inanıyorum. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyor ve teşekkür ediyorum.   
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Cumhuriyeti
Seviyorum....
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BALIKLI KAPLICA

Doktor Balıklar
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BALIKLI KAPLICA
Balıklı kaplıca Sivas İli sınırları içerisinde;
İl merkezine 90 km uzaklıktaki Kangal İlçesinin
13 km kuzey doğusunda bulunan Hamam Deresi (Topardıç Deresi) vadisinde yer alan, Balıklı
Kaplıca- Yılanlı Çermik adlarıyla da anılan kaplıcadır. Balıklı Kaplıcanın bulunduğu vadi boyunca
güneye doğru gidildikçe diğer bazı kaynaklara da
rastlanmaktadır. Bunların debisi en fazla olanı; Kangal İlçesine bağlı Kalkım Köyünde bulunan
Kalkım Kaplıcası’dır. Bu Kaynak suyunda da Kangal Balıklı Kaplıca da yaşayan aynı tür balıklara
rastlanmaktadır. Rakımı 1425 m olan Balıklı Kaplıca da kaynaklar, kuzey-güney doğrultusunda
dizilmiş olup 5 ayrı yerden kaynak almaktadır. Kaplıca suyu aslında belirli bir kaynak noktasından çok, kum taşları arasından yaygın olarak yüzeye çıkmakta ve dere kenarı boyunca sızıntılar
oluşmaktadır. 1917 yılında sazlık bir alan olan kaplıca, 1966 yılında dört adet havuz ve iki katlı
16 odalı bir motel ile hizmete açılmıştır. Günümüzde ise dört kısım otel, altı havuz, 16 adet özel
banyo, lokanta, market ve çay bahçesi hizmet vermektedir.
Kangal balıklı kaplıca, ülkemizde deri hastalıklarından; Sedef Hastalığı (Psoriasis) Ve romatizmal hastalıkların tedavisinde ün yapmış bir kaplıcadır. Bu kaplıcamızın önemi; suyun kimyasal özelliklerinden ve içinde yaşayan balıklardan ileri gelmektedir. Kaplıca suyunun 35+ 0.5
olması ve kimyasal içeriği nedeniyle çeşitli hastalıkları tedavi edici yöre halkı tarafından bilinmekte
olup, bu tedavi özelliğinin tüm ülke ve dünya geneline yaygınlaştırılmasına çalışılmaktadır. Diğer
taraftan kaplıca suyunda yaşayan balıkların insan vücuduna saldırırcasına gelmeleri hastalıkların
bu balıkların iyileştirdiği düşüncesi de oldukça yaygındır. Kaplıcanın bu yönü araştırıcıları fiziksel, kimyasal, jeolojik, biyolojik ve klinik bulgular elde etmeye yönlendirmiştir. Diğer taraftan pek
çok cilt hastası ( Yurt içinden-Yurt dışından ) kaplıcaya gelmekte ve belirli sürelerle havuza girip
“Balık-Su” tedavisi gördükten sonra iyileştiklerini ifade etmektedirler. Kaplıcanın 2003 tarihinde
Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlık tesisi olarak tescili yapılmıştır.

Kangal Balıklı Kaplıca; ülkemiz termal kaplıcaları içerisinde kendine özgü bir yeri vardır.
Tedavi özelliği itibari ile dünyada bir benzerin bulmanın mümkün olmadığı kaplıca, ilmi ve tıbbi
bir mucizeyi “Sedef Hastalığını tedavi ederek” sergilemektedir. 36-37 derece sıcaklıktaki kaplıca
suyunda bulunan balıkların mucizevi bir şekilde tedavi yöntemi uygulaması bu kaplıcanın ününü
ve özelliğini daha da artırmaktadır. Çünkü modern tıp da şimdiye kadar fayda görmeyen dünyanın her yerindeki cilt hastalıkları için Kangal balıklı kaplıcası en son ümit kaynağı olmaktadır.
Tahriş olmuş durumdaki veya herhangi bir enfeksiyondan oluşmuş cilt dokusundaki yaraları; egzama, cerahatli sivilceler ve hatta tıpta tedavisinin imkansız olduğu bilinen “Sedef” hastalığı gibi cilt hastalıkları 2-10 cm. büyüklüğündeki Cyprinide (Sazangiller) familyasından Cyprinion
Macrostamus (Beni Balığı) ve Garra rufa (Yağlı Balık) türündeki balıklar tarafından iyileştirilmekte
ve izleri kaybolmaktadır.
    
Kaplıcada ilk kez yıkananlar ellerinde olmayarak tarifi mümkün olmayan bir ürperti yaşarlar. Çünkü suya girer girmez, ince, kahverengi, gri, bej rengindeki sazan ve kaya balığı türü
balıkların hastanın etrafında dolaşmaya ve ciltte hastalık belirtisi olan yerleri temizlemeye başladıklarını görürler. Hastaların balıklara alışmaları 2-3 gün sürer. Dişleri olmayan bu balıklar,
36-37 derece sıcaklıktaki suyun yumuşatmış olduğu kabarık yara kabuklarını yavaş ağız (dudak)
hareketleriyle acıtmadan ve kanatmadan kopararak cilt pürüzsüz hale gelinceye kadar temizler.

BALIKLI KAPLICA

Doktor Balıklar
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Tedaviden olumlu sonuç alınması için üç hafta (21 gün) süresince günde 2 seans şeklinde 4 er
saat havuza girmek ve toplam 8 saat suda kalınması gerekmektedir. Ayrıca, sabahları aç karına
birkaç bardak şifalı sudan içmeyi ihmal etmemek gerekir. Diğer taraftan yerden kaynayan su içindeki kabarcıkla ve balıkların vücut üzerinde yaptığı darbelerle vücutta bir gevşeme ve dinlenme
görülmektedir. Tedavi tamamen yan etkisiz olup, kesinlikle herhangi bir ilaç kullanılmamaktadır.
Vücut ısısına eşdeğer olan 36-37 derece deki kaplıca suyu şifa özelliğinin yanı sıra berrak, kokusuz aktığı yerde hiç bir çökelti bırakmamaktadır. Kaplıca suyunda kalsiyum, magnezyum, selenyum ve bikarbonat gibi iyonlar çok miktarda bulunmakta olup, banyo için elverişli. Romatizmal
hastalıklara, sinir hastalıklarına, kırık, çıkık, ezik ve bazı durumlarda kireçlenmeye, sabahları aç
karnına şifalı su içmek (günde en az 1.5lt) ve banyo yapmak kaydıyla başta ülser olmak üzere
böbrek hastalıklarına kesin tedavi sağlamaktadır.
Kaplıca kırsal bir alanda olup, yeşil bir vadi içerisindedir. Bayanlar ve erkekler için ayrı ayrı
girilebilen iki adet üstü açık, iki adet üstü kapalı havuz ile iki adet yüzme havuzu ve soyunma
yerleri mevcuttur. Havuzlar günde 1500 kişiye kadar hizmet verebilme kapasitesindedir
TEDAVİ EDİLEBİLEN HASTALIKLAR
Psöriasis (Sedef Hastalığı)
Hiperkeratozla seyreden dermatolojik rahatsızlıklar.
Kronik egzematöz lezyonların rezidüel ürtikerlerin ve nörodermtlerin tamamlayıcı tedavisinde,
Inflamatuar Romatizmal Hastalıklar (Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit,Psoriatik Artrit,Kollajen
doku hastalıkları vb.)
Dejeneratif Eklem Hastalıkları (Kireçlenmeler)
Romatizmal Kas ve Yumuşak doku Hastalıkları (Fibromiyalji, Periartrit, Tendinit,Bursit,Epikondilit
vb.)
Bel-Boyun ve Ağrıları
Moral Motivasyon ve Kondisyon Artırma Egzersiz Programlar.

Balıklı Kaplıca Nerede?
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DÜNYA MİRASI
DİVRİĞİ ULU CAMİİ

DİVRİĞİ ULU CAMİİ VE DARÜŞŞİFASI
Dünya Miras Listesine Alınış Tarihi : 6.12.1985
Liste Sıra No : 358
Niteliği : Kültürel
Divriği ve civarında en erken yerleşim Hititler Dönemi’ne kadar inmektedir. Yöre,
Mengücekoğullarının yönetimi altında olduğu dönemde Turan Melek Şah tarafından camii ile birlikte 1228-1229 yıllarında yaptırılmıştır. İslam mimarisinin bu başyapıtı iki kubbeli bir türbeye sahip bir cami ve ona bitişi bir hastaneden oluşmaktadır. Yapılar, mimari
özelliklerinin yanı sıra, sergilediği Anadolu geleneksel taş işçiliği örnekleriyle UNESCO Dünya Miras Listesinde yer almaktadır.
DÜNYA MİRASI DİVRİĞİ ULU CAMİ
Mengücekoğullarından Ahmet Şah ile eşi Melike Turan tarafından 1228 tarihinde
tamamlanan Divriği Ulucami ve Şifahanesi, çevresindeki taş ocaklarından çıkarılmış bir
cins tüften inşa edilmiştir. Ulucami Iğımbat Dağının eteğinde olup Ulu camiye geniş bir
görüntü kazandırmıştır. Caminin en güzel tarafı kapılarda ve sütunlarda işlenmiş olan
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motiflerdir. Birçok araştırmacının dikkatini çekmiş ve görenler hayran kalmıştır. İçe bakışı
hitap eden bu motifler caminin yapımında çalışan mimarların kendi geleneklerine sanatsal anlayışına göre, karışık motiflerle özgün ve harika bir şaheser ve ibadethane ortaya
çıkarmışlardır. Sanat tarihçisi Doğan Divriği Mucizesi adlı eserinde, mimari bakımdan bir
mucize olduğunu yazmaktadır. Eseri yapan mimarın başka bir eserine rastlanmaması ilDÜNYA MİRASI
DİVRİĞİ ULU CAMİİ

ginçtir. Son yıllarda UNESCO tarafından Dünya Mirasını Koruma kapsamına alınmıştır.
CAMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ:
Caminin dikdörtgen bir planı vardır. Güneyinde bitişik olarak yapılmış Darüşşifa
vardır. Uzaktan ve yakından bu iki yapı ayırt edilemediği gibi, Ulu cami deyimi genel isim
olarak her ikisini de içine alır. Kuzeyindeki genel bir girişten (Kıble Kapısı) ve batıya bakan
ikinci bir kapıdan (çıkıştan faydalanılır), doğuya açılan üçüncü kapı (Şah Kapısı), şimdi
pencere durumundadır. Kıble Kapısı kuzey cephenin ortasında bütün Selçuklu eserlerinin
kapılarında görüldüğü gibi, yapıya göre daha yüksek ve ondan taşıntılı şekilde kurulmuş,
planlı, süslemeleri yönünden benzerine rastlanılmayan üstün bir sanat eseridir. Kıble kapısı (kuzey taç kapısı), Selçuklu yapılarının kapılarında olduğu gibi yapıya göre daha yüksek
ve dışa taşıntılı biçimdedir. Barok stilde tasarlanmış olan bu taç kapı 14,5m. yükseklikte ve
11,5m. eninde,4,5m. derinliğindedir; portal duvar cephesinden ileriye doğru 1,6m. dışa
doğru taşırılmıştır. Anıtsal bir giriş olan kıble kapısı büyük camiler için geçerli olan taç kapı
deyimiyle adlandırılmıştır. Yanındaki duvar alanlarının düz olması, buna karşılık kapının
üstün bir ustalıkla bir heybet ve sanat coşkunluğuna bürünmesi, çatıyı da aşarak göklere
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doğru yükselen bir havaya sokulması dikkatleri bir anda çekmektedir. Caminin batı yönünde bulunan çarşı kapısında (çıkış kapısı) 9,5m. yükseklik, 6m. en, 2,6m. derinlik ve 1,4m
.taşıntı vardır. Selçuklu sanatında rastlanamayan özellikteki bu kapı üzerinde, 1228 tarihine veren bir kitabe bulunmakta, kapının bütün yüzeyini ince ayrıntılarla, zengin bitkisel
motifler örtmektedir. Bu süsleme, adeta bir halı ve eşsiz desenlerle bezeli bir kumaşa bensolunda çift başlı birer kartal, nişin yan yüzeyinde ise tek başlı bir kartal bulunmaktadır;
pek çok hanedan tarafından kudret ve egemenlik simgesi olarak bu sembol, hiçbir yerde
buradaki kadar zarif işlenmemiştir. Doğu yönündeki Şah Kapısı fonksiyonuna uygun olarak Taht Kapısı olarak bilinmektedir. Yüzeyi bitkisel, geometrik, yıldız, düğüm, saç örgüsü
motifleri ile bezemelidir.
Minare, caminin kuzeybatı köşesinde yer alır ve silindirik gövdeli bu minare caminin
asıl minaresinin yıkılmasından sonra, Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1523 yılında
yenilenmiştir.
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zetildiğinden bazı bilim adamları tarafından tekstil kapı denilmiştir. Kapı çıkıntısının sağ ve

CAMİ KAPILARI ÜZERİNDEKİ YAZITLARIN ANLAMI
Şifa yurdunun kapısı üstündeki yazının anlamı: “El Melik Es Seyyid Fahrudden Bahram Şah’ın Kızı Allah’ın affına muhtaç adaletli Kraliçe Turan Melek Allah Rızası için bunun
mübarek şifa yurdunun inşasını emretti.”
Batı Çarşı Kapısı üstündeki yazının anlamı: “Allah rızası için önce bu mübarek camii,
Allah’ın rahmetine muhtaç zayıf kulu Ahmet Şah Bin Süleyman Şah, Bin Şahin Şah
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mü’minlerin yardımcısı tarafından tesis olunmuştur. Allah mülkünü daim ve kadrini yüce
etsin.” Kale Kuzey Kapısının üstündeki yazının anlamı: “Allah’ın rahmetine muhtaç zayıf
kul Süleyman Şahın oğlu Ahmet bu mübarek camiinin inşasını emretti Allah mülkünü daim
kılsın.” Doğuda bulunan Şah Kapısının üstündeki yazının anlamı: “Mülk tek ve Kahhar
olan Allah’ındır. Mimar Ahmet.” Cami içindeki minberin sol köşesindeki yazının anlamı:

DÜNYA MİRASI
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“Müminlerin yardımcısı Ahmet Şah Bin Süleyman Şah Bin Şahin Şah (Allah mülkünü daim
kılsın) mübarek minberin dikilmesini emretti. Mimar Tiflisli Ahmet Bin İbrahim.”
MİNBER:
Ahşap olup 6-7 metre yüksekliği 4,2m. derinliği 103 cm. enidir. Bu minber ahşap
geçme işlemeleri yönünden esaslı bir atılımın görülmediği bir çağda yapılmış çok iyi bir
örnektir. Üzerinde ad ve kitabelerin yanı sıra çok sayıda kutsal söz bulunmaktadır. Hadis
ve ayet yönünden Anadolu’nun öteki minberlerinden zengindir. Minberin 22 yazıcısından
üçü yaptırıcı veya sanatkar imzaları, diğer 19’u kutsal sözlerdir. Üzerindeki yıldız ve levhacıklar 5 ve 12 köşelidir.
MİHRAP :
Biçimi ve dekorasyonu ile Anadolu’da tektir. Mihrap üstü kubbesi içten fevkalade
süslü, istalaktikli konsallara dayanan 12 nervür taşı ile dilimlere ayrılmış ve kasnak silmesi de köşelerde birbirlerine çaprazlaşan kemerciklerle trompt şeklinde istinatgah vücuda
getirilen dört büyük kemere oturtulmuştur. Mihrap çok sade, sivri kemerli bir niş olup kapılarda görülen baroklaşmış rumi şekillerin derin ve iri silmelerle iddialı bir hale sokulmuş
ve fazlasıyla tebaruz edilmiştir. Mihrap kubbesinde dört küçük pencere vardır. Bunlardan
üçü tan ağarışında günün ilk ışıklarını içeriye biraz sabah yıldızı şeklinde ulaştıran kubbeye
gök boşluğu havası veren ustaca düşünülmüş yıldız biçimli deliklerdir.
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DARÜŞŞİFA
Ulu Camiye bitişik olarak yapılmış halk dilinde medrese diye de adlandırılmaktadır.
Bu günkü hastanelerin görevini yapan Divriği Şifahanesi Anadolu daki darüşşifalarının en
eski, en sağlam ve en bozulmamış olanıdır. Camiye güney yönünden bitişik olan darüşşifa
eşi Melike Turan Melek tarafından yaptırılmıştır. 18.yy.da medrese haline getirildiği için
Şifahiye Medresesi de denilmektedir. Görkemli ve zengin süslemelerle bezeli taş kapısı dört
eyvanlı, orta avlusu kapalı plan şeması ile orta asya Türk yapı geleneğine bağlı, benzersiz bir Mengücek anıtıdır. 1206 Kayseri ve 1217 tarihli olan Sivas Darüşşifası gibi Divriği
Darüşşifası da günümüze bozulmadan gelen en eski ve en sağlam Selçuklu Tıp Merkezlerinden biridir.
CENNETİN KAPILARI
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(Turan Melek Darüşşifası), Erzincan Emiri Fahrettin Behram Şahın Kızı ve Ahmet Şahın

Cami kapılarını “cennetin kapısı” gibi görmek Müslümanlar için yaygın bir inançtır.
Kur’an’ın birçok ayetinde değişik bağlamlarda tanımlanan cennetin kökü olan “cenh”
sözcüğü, sık dal ve yapraklarla zemini gölgelendiren hurmalık, bağlık bahçe anlamına gelir. Kur’an (LV1, 29, 30, 48) ve hadislerde eşleri dünyada olmayan ağaçlardan söz edilir.
Temeli Tevrat’ta olmakla birlikte “İslam Cenneti” güzelliklerle ve zevklerle dolu bir
“Firdevs”tir.
Şifahane Taçkapısı
Şifahane Taçkapısı bitmemiştir. Kapının üçboyutlu tasarımı ve bu tasarımı yontusal karakterleriyle vurgulayan öğeler Hürremşah’ın gerçekleştirebildiği bölümdür. Birbirini
izleyen zengin profilli iki büyük taç kemerin birleşerek oluşturduğu taçkapının üzerindeki
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taşıyıcı işlevi olmayan büyük mukarnaslı konsol ve ona bağlanan adeta çizgisel çift sütun
ve genel konturlarla kapı silmelerinin üzerinde soyut bir grup oluşturan bitmemiş palmetler Hürremşah’a, büyük asma diskler ve diğer bezemeler başka ustalara ait olmalıdır. Kapı
üzerindeki pencereyi ikiye bölen bezemeli sütun erken Orta Asya sanatında rastlanan bir
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mimari motiftir.
Kuzey Taçkapısı
Caminin Kuzey Taçkapısı iki ayrı kökenli simgesellik içerir: biri Kur’an’da olan cennet imgesi, diğeri bu cenneti hem tasvir eden hem de ona ulaşan iki hayat ağacı. Kapı
nişinin iki yanındaki hayat ağaçları üç sıralı benzer öğelerden oluşur. Her kat, üç palmet ve
bir güneş diskinden oluşur. Burada dünyada olmayan cennet ağaçları ile Türk şamanının
dokuz katlı göğe yükseliş simgeselliği vardır. Kemerin üzerindeki lotus, Eski Mısır’ın yeni
doğan yaşam simgeselliğinden Hint mitolojisinin tanrısal “emanation”una kadar uzanan
evrensel bir simgedir. Bu süsler taçkapı çevresinde soyut bir çelenk örmüşlerdir.
Caminin özgün Kuzey Taçkapısı ( Kıble Kapısı) zamanın yüklediği değişik dönemli
çirkinlikler, ekler ve malzeme bozulması nedeniyle özgün tasarımın olağanüstü estetik
mesajını ve dinamik etkisinin kaybetmiştir. Kuzey Taçkapısı’nın iki yanındaki hayat ağaçlarının ilk kademesini üç palmet ve onları taçlandıran bir güneş diski oluşturur. Güneş diski
ve menderes frizi bezeme ayrıntısı. Bu güneş diski değivşik bir yontu ustasının işidir.
Divriği taş oyma bezemesini İslam’da eşsiz yapan büyük, üçboyutlu, mimariden

Sayfa

56

bağımsız palmet motifleri, izleyiciye olağanüstü kompozisyonlarıyla destansı bir biçimsel yoğunluk sunar. Hayat ağacı, ayrıntı. Bu
nin hassaslığı, güzelliği ve ayrıntılardaki işlemenin biçimsel zenginliği ile Hürremşah’ın sanatının en
güzel örneklerinden biridir.
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olağanüstü güzel palmet, işçiliği-

Divriği Ulucamii Nerede?
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ALL WORLD NETWORK
HIZLI BÜYÜYEN 100 ŞİRKET

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, AllWorld Network ve Türkiye Ekonomi Politikaları
Araştırma Vakfı işbirliğinde Türkiye’nin en hızlı
büyüyen 100 şirketini belirlemek amacıyla Türkiye 100 Programı başlatılmıştır.
Türkiye 100 programı, merkezi Amerika
Birleşik Devletlerinde bulunan ve Harvard İşletme Okulu Profesörü Michael Porter tarafından
kurulan AllWorld Network ile 2011 yılında gerçekleştirilen Türkiye 25 Programı’nın devamı
niteliğindedir.
Listeye girmeye hak kazanan şirketler,
ALLWorld Network’ün dünyanın dört bir tarafında hızlı büyüyen şirketlerin yer aldığı küresel
ağının bir parçası haline geleceklerdir. Yazılı ve
görsel basının ilgisi, kazanan şirketlerin üzerine
çekilecek ve bu sayede yeni müşterilere ve yatırımcılara erişimleri kolaylaşacaktır. Ayrıca başarılı şirketlerin sahipleri ve üst düzey
yöneticileri Harizan 2013’te Harvard Üniversitesi’nde düzenlenecek olan AllWorld Girişimcilik Zirvesine katılmaya hak kazanacaklardır.

AMVVord Netvvork
Türkiye 100
Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi yarışması
1. Türkiye 100 yarışması nedir?
TOBB öncülüğünde, TEPAV ve Harvard Üniversitesi işletme Okulu Profesörü Michael Porter
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tarafından kurulan AHVVord Netvvork işbirliğinde Türkiye’nin en hızlı büyüyen başarılı şirketlerini belirlemek ve bu şirketleri ödüllendirmek üzere gerçekleştirilen bir yarışmadır. Detaylı
bilgiler www turkive100.org adresinden temin edilebilir

ALL WORLD NETWORK
HIZLI BÜYÜYEN 100 ŞİRKET

2. Kimler başvurabilir?
Yarışmanın başvuru kriterleri şunlardır;
*En erken üç sene önce kurulmuş ve 2012de asgari 500 bin ABD doları ciroya ulaşmış olmak,
*500 bin ABD dolar ciro ve/veya en erken üç sene önce kurulmuş olma koşullarını sağlayamayan şirketler “izlenecek yeni şirketler” kategorisinde yer almak üzere başvurabilirler.
*Holdinglerin konsolide bilançolarıyla başvuruları kabul edilmemektedir. Ancak, bir holdinge
bağlı olarak faaliyet gösteren tekil şirketler başvuru yapabilirler.
*Başvuracak şirketlerde Türkiye dışında kurulmuş olsalar dahi faaliyetlerinin çoğunluğunu
Türkiye’de gerçekleştirme koşulu aranmaktadır
*Kar amacı olmayan şirketler, franchise işletmeleri, holdingler, galeriler, bankalar ve elektrik, gaz ve su gibi altyapı sağlayıcılarının başvuruları değerlendirmeye alınmamaktadır.
*Hisselerinin yüzden 51’den fazlası halka açık ya da kamuya ait olan işletmeler kapsam dışında tutulmaktadır.
3.Değerlendirme nasıl yapılmaktadır ?
Başvuran şirketler 2010-2012 dönemindeki yıllık ortalama satış geliri büyüme hızına göre
sıralanacaktır. Satış gelirlerini en hızlı arttıran şirket Türkiye 100 listesinde Vinci sırada yer
alacaktır.
4.Nasıl başvurulabilir?
Herhangi bir ücret ödenmeden yapılacak başvurular, internet üzerinden www.turkiye100.org
adresinden toplanacaktır internet sitesi üzerinden başvuru formunu dolduran şirketlerin,
2010-2012 dönemindeki bilanço ve gelir tablolarını, mali müşavirden onaylatıp turkiye100@
tepav.org.tr veya basvuru@turkiye100-org adreslerinden birine göndermeleri gerekmektedir.
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ÜÇGÜN HASTALIĞI
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BOVİNE EPHEMERAL FEVER (ÜÇGÜN HASTALIĞI)
-Üçgün Hastalığı nedir?
Üçgün hastalığı sığırlarda yüksek ateş, depresyon, titreme, yeme-içmenin durması, göz-burun
akıntısı, solunum güçlüğü, süt veriminde azalma; ilerleyen dönemde topallık ve ayakta kalamama gibi klinik bulgularla seyreden viral bir hastalıktır.
- Hastalık Ülkemize nasıl bulaşmıştır?
Üçgün Hastalığı, ülkemizde ilk olarak 1985 yılında tespit edilmiştir. Daha sonra hastalık 1999,
2001, 2003 ve 2008 yıllarında görülmüştür. Hastalığın hayvanlara bulaşması sinekler aracılığıyla olmaktadır. Hastalığın komşu ülkelerden sinekler vasıtasıyla ülkemize bulaştığı düşünülmekle
birlikte Avustralya gibi ada ülkesinde de hastalık görülebilmektedir.
-Hastalık hangi hayvan türlerinde görülmektedir?
Hastalık sadece sığırlarda, sineklerin aktif olduğu dönemlerde görülmektedir.
- Hastalık hayvandan hayvana bulaşmakta mıdır?
Hayvandan hayvana bulaşma olmamaktadır.
-Hastalık etkeni virus insanlarda da hastalık yapabilmekte midir?
Hastalık zoonoz bir hastalık değildir. Hasta hayvanla temas eden insanlara bulaşmadığı gibi,
Üçgün Hastalığına yakalanmış hayvanların etinin yenilmesiyle de insana bulaşmamaktadır.
-Hastalık hangi illerde görülmüştür?
Hastalık Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin ve Şanlıurfa illerimizde görülmüştür.
-Hastalıktan ne kadar hayvan etkilenmiştir?
Hastalık nedeniyle Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin ve Şanlıurfa illerimizde 2074 sığır gömülerek
imha edilmiş ve 763 sığır resmi veteriner hekim kontrolünde kesime sevk edilmiştir.
-Ölen hayvanlar nasıl bertaraf edilmiştir?
Hastalık nedeniyle ölen hayvanlar 2 m derinliğinde çukurlara gömülerek üzerleri kireçle kapatılmıştır.
-Hastalık nedeniyle antibiyotik, hormon uygulanan hayvanların etleri tüketime sunulmuş mudur?
Hastalık nedeniyle kesime gelen tüm hayvanların kesim öncesi ve kesim sonrası muayeneleri res-

mi veteriner hekimler tarafından yapılmaktadır. Kesime sevk edilen hayvanların etlerinde yapılan
analizlerde antibiyotik ve hormon kalıntısı tespit edilmemiştir.
-Hastalıktan korunmak için aşı mevcut mudur?
Avusturalya’da kullanılan bir aşı bulunmaktadır. Ülkemizde hastalığa karşı bir aşı üretimi gerçekleştirilmiş olup, saha çalışmaları halen sürdürülmektedir. Bu yıl hastalık yapan virusun laboratuvarlarımızda üretilerek aşı haline getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Yerli aşı üretiminin
yetişmemesi durumunda önümüzdeki yıl Avusturalya’da kullanılan aşının ithal edilmesi planlanmaktadır.
-Hastalıktan korunmak için neler yapılmalıdır?
Hastalığın taşıyıcısı konumundaki sineklerle mücadele edilmelidir. Hayvanların sineklerle temasının engellenmesi amacıyla kapalı yerlerde tutulmalı, hastalığın görüldüğü bölgelerde hayvanlara
koruyucu insektisit uygulamaları yapılmalı, sineklerin aktif olduğu dönemlerde hayvanlar yüksek
yaylalara sevk edilmelidir.
-Hastalığın tedavisi var mıdır?
Üçgün hastalığı virüslerden meydana geldiği için spesifik bir tedavisi yoktur. Hastalığın görüldüğü
hayvanlarda meydana gelen klinik belirtilere göre tedavi uygulanmaktadır.
-Bakanlık hastalığın görüldüğü illerimizde hangi tedbirleri almıştır?
Hastalığın görüldüğü illerimizde yetiştiricilerimiz konu hakkında bilgilendirilmiştir. İl Müdürlüklerince hastalığın taşıyıcısı konumundaki sineklerle mücadele amacıyla ilaçlama çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca vatandaşlar ve özel idare araçlarıyla sinek mücadelesi çalışmaları yapılmıştır.
-Bakanlık hastalıkla mücadele amacıyla önümüzdeki yıllarda hangi tedbirleri alacaktır?
Hastalığın taşıyıcısı konumundaki sineklerle mücadele çalışmalarına devam edilecektir. Yetiştiricilerimize yönelik eğitim çalışmaları sürdürülecektir. Hastalık nedeniyle riskli görülen illerimizde
programlı aşı uygulamaları yapılacaktır.
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ORGANİK TARIM

ORGANİK TARIM TÜKETİCİ BİLGİLERİ
NEDEN ORGANİK ÜRÜN TÜKETMELİYİZ?
İyi bir gelecek için sağlıklı ve iyi beslenmek gereklidir. Organik Tarım size sağlıklı, temiz, güvenilir, GDO’ suz ve Hormonsuz ürünler sunar.
Organik Tarım,  hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza,
depolama, taşıma ile ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar olan işlemlerde Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş 19 adet Kontrol ve sertifikasyon Kuruluşu tarafından
kayıt altına alınarak izlenmekte ve denetlenmektedir.  Tüketici aldığı ürüne ait sertifika ile ürünün kim, nerde, nasıl, üretildiğini sorgulayabilir. Laboratuvar analizleri
ile ürünün sağlıklı olduğu belgelenmektedir.
SERTİFİKA VE LOGOYA DİKKAT!
Organik ürünlerdeki, Organik Tarım Logosu insan ve
çevre sağlığını koruyan üretim tekniklerin kullanıldığının
garantisidir.
“% 100 Doğal, Hormonsuz,
Hakiki, Köy ürünü, Saf, gibi
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tanımlanan ürünler Organik Ürün değildir. Tüketiciye ürün hakkında hiçbir garanti
vermez. Organik ürünlerin etiketi ve logosu, reklam ve tanıtımı; sahte, yanıltıcı olamaz ve tüketiciyi yanıltacak yazı, resim, şekil ve benzerlerini içeremez. Bu nedenle
Organik ürün alırken mutlaka ürünlerin etiketi ve logosuna dikkat etmeliyiz.

ORGANİK TARIM ETİKET BİLGİLERİ
Adı
Sertifika Statüsü
Hasat Yılı
Kime ait olduğu ve Organik Tarım Mevzuatına uygun  
olarak üretilmiş olduğu belirtilmelidir.
Organik Tarım Logosu (Yönetmelikte Belirtilen şekilde)

ORGANİK TARIM

ETİKET ÖRNEĞİ :

Yetkilendirilmiş Kuruluşun Adı,Kodu,Ürün Sertifika Numarası,Logosu
İçindekiler
Menşei
Üretim Yeri,Üretim ve Son Kullanma Tarihi
İthal Üründe Mutlaka Türkçe Etiket Bilgileri
ORGANİK=EKOLOJİK=BİYOLOJİK Eş Anlamlıdır

ORGANİK ÜRÜNLERİ NERDE BULABİLİRİZ?
•Organik ürün satan mağaza ve marketlerde Etiket bilgileri ve logosu bulunan ambalajlanmış olarak,
•Belirlenmiş yerde ve zamanda açılan özel düzenleme yapılmış denetleme yapılan
Organik pazarlarda bulabiliriz.
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BÜLENT TUNÇ ‘UN
ZİYARETİ

TÜRKİYE KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ GENEL BAŞKANI BÜLENT
TUNÇ, SİVAS GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRÜ ASLAN’I ZİYARET ETTİ.

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Bülent Tunç, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ile birlikte Sivas Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü
İhsan Aslan’ı makamında ziyaret etti.
Gerçekleştirilen ziyarette Sivas’ın tarım ve hayvancılık konusunda önemli bir yere sahip
olduğunu belirten KETBİR Genel Başkanı Bülent Tunç; “Ticaret Borsamız bünyesinde ve sizlerin
Tarım İl Müdürlüğünün de katkılarıyla Ot Borsası kurulmuş.  Vali Beyin projesiyle de Et ve Balık
Kurumunun Entegre Et ve Süt Tesisi kurulacak olması beni çok sevindirmiş,  mutlu etmiştir.
Sivas ziyaretimizde hem birliğimizi ziyaret edelim hem Vali Beye bir teşekkür ziyaretinde
bulunalım dedik. Yoğun programına rağmen sağ olsun bizleri kabul etti ve teşekkürlerimizi kendisine ilettik. İnanın şimdi çoğu bölgelerde Et Balık Kurumları kapatılmışken sayın Valimiz taşın
altına elini değil adeta gövdesini koyarak Sivas’a, bölge ve çevre illere de hizmet verecek olan bir
projenin altına imzasını atmıştır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde zaten birlikte
çalıştığımız, birlikte hareket ettiğimiz ve bizimde bağlı olduğumuz bir kuruluş olduğunuz için
sizede bir nezaket ziyareti gerçekleştirmek istedik. Bizlerin örgütlenmesi noktasında Gıda Tarım
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ve Hayvancılık Bakanlığımız ve İl Müdürlüklerimiz olarak önemli yer tutuyorsunuz. Birliklerimize
kurumsal olarak vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sivas Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü
İhsan Aslan ise “Sivas ta Ticaret Borsamızla ortaklaşa çalışma yapılarak kurulan Ot Borsamız var.
STK lar ve birlikleri üye yaptığımız tarım konseyimiz var. Sivas’ta yereldeki tarım ve hayvancılık
politikalarını belirlerken birlikte kararlar alıyoruz. Ticaret Borsamızın ve birliklerimizin fikirlerini
önemsiyoruz. Birlik olması, örgütlü olması ve bir arada hareket edilmesi bizim için önemlidir. NaHastaoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.
Ziyarette Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Nazif Karabulut, Hüseyin Yılmaz, Mehmet Baş, Malatya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli,
Sivas Ticaret Borsası Meclis Üyesi Hilmi Gül, Sivas Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Çetin Yıldırım, Şarkışla Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Nuri Beyazıt, Yıldız Et Kombinesi Sahibi Kenan
Hastaoğlu, Altınküpe Et ve Et Ürünleri sahibi Rüstem Altınküpe’de hazır bulundular.

BÜLENT TUNÇ ‘UN
ZİYARETİ

zik ziyaretinizden dolayı size, birlik başkanlarınıza ve Sivas Ticaret Borsası Başkanımız Abdulkadir

Ziyaretin ardından Heyet Sivas Kırmızı Et Üreticileri Birliği ve Sivas ta faaliyet gösteren 2 Et
Kombinesini gezerek incelemelerde bulundu.
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GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞI

T.C.
SİVAS VALİLİĞİ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SİVAS TİCARET
BORSASI

Yumurta Hijyeni
Yumurta kanatllardan elde edilen önemli bir
besin
maddesidir.
Besinlerle
ilgili
yasal
belirlemelerde
“yumurta” deyimi altnda tavuk
yumurtas anlaşlr. Ördek, kaz, hindi ve bldrcn gibi
kanatllarn yumurtalar insan beslenmesinde pek
önemli rol oynamazlar. Yumurta insan organizmasnn
ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin hemen hepsini
içermesi açsndan biyolojik olarak yüksek değerli bir
besin maddesidir. Tek olarak tüketildiği gibi pek çok
ürünün işlenmesi srasnda emülgatör, nem tutucu,
kabartc, renklendirici, aroma verici ve kalnlaştrc
olma özellikleri nedeniyle katk maddesi olarak da
kullanlmaktadr.
Bitkisel ürünlerin hayvansal proteine çevrildiği en kârl
gda maddesi sütten sonra yumurtadr. Ayrca doğal
ambalaj ile bayatlamas dşnda hiçbir şekilde hille
yaplamamas da yumurtaya diğer gda maddelerine
nazaran ayr bir önem kazandrmaktadr.

Prof. Dr. Mustafa TAYAR

Uludağ Üniversitesi - Veterinerlik Fakültesi
Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
http://mtayar.uludag.edu.tr/ mtayar@uludag.edu.tr

Yumurtann besleyici değeri
Yumurta, anne sütünün haricinde insann ihtiyac olan tüm besin öğelerini bulunduran tek
besinimizdir. Yeni bir yaşamn özü olduğu düşünülecek olursa, besleyici değerinin yüksek olmas hiç
de şaşrtc değildir. Yumurta düşük enerji içeriğine karşn (büyük boy yumurta=75 kkal), birçok
esansiyel besin öğesini yüksek oranda bulundurmas nedeniyle "besleyici değeri yüksek" besin olarak
tanmlanmaktadr. Yeterli ve dengeli beslenmede, özellikle mental ve fiziki yönden hzl bir büyüme ve
gelişme döneminde olan çocuklarn, protein tüketimlerinin en az yarsnn hayvansal kaynakl olmas
önerilmektedir. Bu nedenle çocuk beslenmesinde örnek protein kaynağ olan yumurtaya gereken
önem verilmelidir Yumurta tüm besinler içerisinde en kaliteli proteine sahiptir. Çünkü yumurta proteini
insan vücudunda sentezlenemeyen ve kesinlikle besinler ile dşardan alnmas gerekli olan "esansiyel
amino asitleri" yeterli ve dengeli miktarlarda bulunmaktadr. Sindirilebilirliği yüksektir, tamamna yakn
vücut tarafndan kullanlmakta ve vücut proteinlerine dönüşebilmektedir. Hatta bu özelliğinden dolay,
diğer besinlerin protein kalitesinin hesaplanmasnda da kullanlmaktadr. Yumurta proteininin biyolojik
değeri yani proteinden elde edilen fayda % 93,7 iken bu değer sütte % 84,5, balkta % 76, sğr etinde
% 74. 3'dür.
İnsanlarn ihtiyac olan tüm temel vitamin ve minerallere sahip yumurtalarda 13 adet vitamin ve
mineral vardr. Enerji bakmndan 100 g. tüm yumurta 163, yumurta ak 37, yumurta sars 350 kalori
sağlar. Besin değeri yönünden et ve sütle karşlaştrldğnda bir yumurtann (55g ) 40 g. yağl sğr
etine veya 100 g. yağl süte eşit olduğu söylenebilir. Çeşitli hastalklarn diyet tedavisinde, çoğu
hastalğn
nekahat
döneminde
ve
çocuk
beslenmesinde
vazgeçilmez
bir
besin
maddesidir. Yumurtann protein ve vitamin A bakmndan zenginliği büyük ölçüde tavuğun tükettiği
yemdeki miktarna bağldr. Yumurta sarsnda bulunan % 32. 6 oranndaki yağ yumurtaya beslenme
fizyolojisi açsndan özel bir değer sağlar. Yumurta sars fosfolipidleri, özellikle lesitin, kolesterol ve
sefalin'i fazla miktarda içermektedir. Her ne kadar kolesterol bakmndan zengin olmas nedeniyle
belirli bir yaştan sonra yenilmemesi gerektiği öne sürülse de, bu tez günümüzde geçerliliğini
yitirmiştir. Bir yumurta 50-75 arasnda kalori verdiğinden düşük enerjili diyetler için son derece
uygundur. Yumurta özellikle kalsiyum, fosfor ve demir bakmndan insan beslenmesinde iyi bir
yardmc besin maddesidir. Bu olumlu etkileri yannda çok miktarda çiğ yumurta ak bulunan, biotinden
yetersiz diyetle beslenen insanlarda sindirim sistemi bozukluklar, yorgunluk, depresyon kas ağrlar ve
deride yaralar şekillenir. Yumurta aknda "avidin" ad verilen protein, biotin metabolizmasn
engelleyerek biotin yetersizliğine yol açar. Yumurta ak pişirildiği zaman avidinin anti-biotin etkisi yok
olmaktadr. Yumurtann beslenmedeki önemi içermiş olduğu yüksek biyolojik değerli protein, yağ,
vitamin ve mineral maddelerden ileri gelmektedir. Ekonomik, kolayca hazrlanan ve kolayca
sindirilebilen yumurta et, süt, balk proteini ile eşdeğer tutulan yüksek biyolojik değere sahip protein
içermektedir.

YUMURTA HİJYENİ
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Yumurtann kimyasal bileşimi
Yumurtann % 65. 6's su,% 12,1'i proteinli maddeler,% 10,5'i yağlar % 0. 9'u karbonhidratlar
ve % 10. 9'u mineral maddelerden oluşur.

YUMURTA HİJYENİ

Yumurtann kimyasal bileşimi
BESİN ELEMENTİ

BÜTÜN BEYAZ SARI

Enerji (kkal)
Protein (g)
Toplam yağ (g)
Toplam karbonhidtrat (g)
Yağ asitleri (g)
Doymuş yağlar (g)

75
6,25
5,01
0,6
4,33
1,55

17
3,52
0
0,3
0
0

59
2,78
5,12
0,3
4,33
1,55

Tekli doymamş yağlar (g)
Çoklu doymamş yağlar (g)
Kolesterol (mg)
Tiamin (mg)
Riboflavin (mg)
Niasin (mg)
B6 vitamini (mg)
Folat (mcg)
Vitamin B12 (mcg)
Vitamin A (IU)

1,91
0,68
213
0,031
0,254
0,036
0,070
23,5
0,50
317,5

0
0
0
0,002
0,151
0,031
0,001
1,0
0,07
0

1,91
0,68
213
0,028
0,103
0,005
0,0069
22,5
0,43
317

Vitamin E (mg)
Vitamin D (IU)
Kolin (mg)
Biotin (mcg)
Kalsiyum, Ca (mg)
Demir, Fe (mg)
Magnezyum, Mg (mg)
Bakr, Cu (mg)
İyot, I (mg)
Çinko, Zn (mg)
Sodyum, Na (mg)
Manganez, Mn (mg)

0,70
24,5
215,1
9,98
25
0,72
5
0,007
0,024
0,55
63
0,012

0
0
0,42
2,34
2
0,01
4
0,002
0,001
0
55
0,001

0,70
24,5
214,6
7,58
23
0,59
1
0,004
0,0022
0,52
7
0,0012

Tavuğun bir metabolizma ürünü olan
yumurtann bileşimi sabit olmayp, kaltma,
beslenme ve bakm şartlarna bağl olarak
değişiklikler gösterir. Yumurtada mineral
maddelerin yüksek oranda (% 10. 9) bulunuşu
kabuğun kalsiyumundan kaynaklanr. Tavuk
yumurtasnn ağrlğ 45 ile 65 g. arasnda
değişmekte olup, ortalama ağrlğ 58 g. dr.
Bunun 33 gram (% 58) yumurta ak, 19 gram
(% 32) yumurta sars ve 5-6 gram (% 11)
yumurta kabuğuna karş gelir. Tabloda çeşitli
kimyasal
türlere
ait
yumurtalarn
kompozisyonlar gösterilmiştir. Yumurta ak ve
yumurta sars besin maddeleri bileşimi
yönünden birbirinden tamamen farkldr.
Yumurta sars protein ve yağlar bakmndan
zengin olup, baz vitaminler ve önemli
miktarda mineraller içerir. Yumurta sarsndaki
olarak
proteinler
lipidlerle
bağlanmş
lipoprotein (lipovitellin, lipovitelenin, livetin),
bir ksm da fosfoprotein (fosfovitin)şeklinde
bulunur. Yumurta ak ise esas olarak su, % 11
civarnda protein ve önemli miktarda sodyum,
potasyum ve klor içerir. Yumurta ak tüm
yumurtadaki niacin ve riboflavinin yarsndan
fazlasn içerir,karbonhidratlarn çoğu yumurta
aknda bulunur. Yumurta ak proteinlerinin
yaklaşk % 63’ünü ovalbümin oluşturur. Diğer
yumurta ak proteinleri ovoglobülin, ovomusin,
kanalbümin, ovomukoid ve avidindir. Yumurta
sarsnn rengi ile besleyici değeri arasnda bir
ilişki yoktur. Yumurta sarsnn rengi
tavuklarn rasyonlarnda yer alan xanthophyl
pigmenti ile ilgilidir, yumurta kabuğunun rengi
de cinslere bağl olarak değişiklik gösterir.

Tablo Çeşitli türlere ait yumurtalarn kimyasal bileşimleri (100 g. lk yenilebilir
ksm)
Bileşen
Yumurta ağrlğ
Su (g. )
Kalori
Protein(g. )
Lipid(g. )
Karbonhidrat(g)
Kül(g. )

Hindi
79
72. 50
171
13. 68
11. 88
1. 15
0. 79

Tavuk
50
74. 57
158
12. 14
11. 15
1. 20
0. 94

Kaz
144
70. 43
185
13. 87
13. 27
1. 35
1. 08

Ördek
70
70. 83
185
12. 81
13. 77
1. 45
1. 14

Bldrcn
9
74. 35
158
13. 05
11. 09
0. 41
1. 10

Protein
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Yumurta proteini yüksek biyolojik değere sahip olup, biyolojik değeri 94’tür. Bu vücutta 94 g.
protein oluşmas için 100 g. yumurta proteininin alnmas anlamna gelir. Yumurta proteini diğer
proteinlerin kalitesini ölçmede standart olarak kullanlr. Yumurta proteininde eksojen amino asitlerin
tamam dengeli bir şekilde bulunur. Bu nedenle diğer yiyeceklerle birlikte yenildiğinde bu gdalarn
biyolojik değerlerinin yükseltilmesine yardmc olur. İki yumurta yenilmesi ile sağlkl beslenme için
önerilen protein ihtiyacnn % 30’u karşlanmş olur. Tabloda 100 g. yumurtann içerdiği eksojen amino
asitlerin miktar gösterilmiştir.

YUMURTA HİJYENİ....
İsoLöysin
Lizine
Löysine
Methionine
Fenilalanine
Treonine
Tryptophane
Valin

Günlük gereksinim (g)
1. 4
1. 6
2. 2
2. 2
2. 2
1. 0
0. 5
1. 6

Tüm yumurta
0. 85
0. 81
1. 12
0. 40
0. 73
0. 63
0. 21
0. 95

Yumurta ak
0. 69
0. 64
0. 95
0. 42
0. 68
0. 47
0. 16
0. 84

Yumurta sars
0. 99
1. 07
1. 37
0. 41
0. 71
0. 82
0. 23
1. 12

Lipid
Hayvansal kaynakl bir besin olmasna rağmen yumurtann yağ içeriği düşüktür. Büyük bir
yumurtada 4. 5 gram civarnda yağ bulunur. Bunun 1. 5 gram doymuş yağ asitleri, diğer ksm ise,
doymamş yağ asitleri şeklindedir. Görüldüğü üzere yumurta, kalp-damar hastalklar için risk faktörü
olan doymuş yağ asitlerini düşük oranda içerir ve toplam yağ miktar düşüktür. Yeterli ve dengeli
beslenmede diyetin yağdan gelen enerjisi % 30'un üzerinde olmamaldr. Toplam yağ miktar kadar,
yağ asitlerini doymuş ve doymamş olma özelliği de önem taşmaktadr. Doymuş yağlarn enerjiye
katks % 10'un üzerine çkmamaldr.
Yumurtada bulunan lipitlerin tamam yumurta sarsnda olup, yumurta sarsnn lipid içeriği %
32-36 arasnda değişir. Yumurta sarsndaki yağl maddenin ortalama % 62. 2’si olein ve palmitin, %
25. 22si lesitin, % 5. 3’ü kolesterolden ibarettir. Çoğu hayvansal yağlara göre daha fazla doymamş
yağ asidi içeren yumurta linoleik asit ve esansiyel yağ asitlerinin önemli bir kaynağdr.
Bir yumurta sarsnda 213 mg kolesterol bulunur. Yumurta beyaznda, kolesterol ve yağ yoktur.
Yumurta yüksek kolesterol içeriğine sahip besinimiz olmas nedeniyle yllarca kötü bir ün kazanmştr.
Besinlerdeki yüksek kolesterolün, kan kolesterolünde direkt artşa neden olduğu düşünülmüş ve bu
nedenle yumurta tüm diyetlerden uzak tutulmuş ve korkak tüketilmiştir. Gerçekte kan kolesterolünün
büyük bir ksm vücut tarafndan yaplr. Kolesterol; insanlar ve tüm hayvanlarda vücutta sentezlenen
yağ benzeri bir maddedir. Sinir liflerinin yaltm, hücre duvarnn bütünlüğünün sağlanmas, D vitamini
sentezi, çeşitli hormonlarn ve sindirim salglarnn oluşumu için gereklidir. Kan kolesterol seviyesinin
düzenlenmesinde; genetik, yaşam biçimi ve beslenme şeklinin önemli kriterler olduğu yaplan bilimsel
çalşma sonuçlar ile ortaya konulmuştur. Doymuş yağlarn, kan kolesterol düzeyine etkisi yüksek
kolesterollü diyetten daha fazladr. Beslenmemizde kolesterolden çok, toplam yağ miktar ve doymuş
yağ asitleri oranna dikkat etmemiz gereklidir. Düşük yağl diyet tüketen sağlkl bireylerde her gün bir
yumurta tüketiminin sakncas yoktur. Eğer kişide kolesterol metabolizmas bozukluğu yoksa yeterli ve
dengeli olarak tüm besin gruplarn tüketiyorsa ideal vücut ağrlğ koruyorsa, fiziksel olarak aktif ise ve
sigara kullanmyorsa, yumurtann yüksek kolesterol içeriğinden dolay endişe duyulmasna gerek
yoktur.
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Tablo 100g. Yumurtann içerdiği eksojen amino asitlerin miktar (g)

Tablo Tavuk yumurtasndaki vitamin

Vitamin
miktarlar (Yenilebilen ksm)
Yumurta A, D, E ve B
Vitaminler(mg)
Tüm yumurta Yumurta sars Yumurta ak
grubu vitaminleri ile diğer
vitaminleri
önemli
oranda Askorbik asit
0
0
0
içermektedir. Besin kaynakl
0. 044
0. 043
0. 002
vitamin D olarak da balk Thiamin
karaciğer yağlarndan sonra Riboflavin
0. 150
0. 074
0. 094
ikinci srada yer alr. Yumurta
0. 031
0. 012
0. 029
vitamin C’yi içermez. Yumurta C Niasin
vitamini kaynağ bir besinle
Pantotenik asit
0. 864
0. 753
0. 080
(domates,
yeşil
sebzeler,
turunçgiller vb. ) tüketilirse Vit. B6
0. 060
0. 053
0. 001
yapsndaki demirin emilimini
32
26
5
artrmş
oluruz.
Tablo’da Folasin(mcg)
büyükçe
bir
tavuk Vit. B12(mcg)
0. 773
0. 647
0. 021
yumurtasndaki
vitaminler
gösterilmiştir. Yumurta sarsndaki A vitamini gözün iyi görmesi, kemik gelişimi ve sağlkl dişler için
gereklidir. Vücut hücrelerinin gelişmesine yardm eder. Solunum ve sindirim sisteminin sağlkl
olmasn ve enfeksiyonlara karş korunmasn sağlar. D vitamini, insan vücudunda kalsiyumun
kullanlmasna yardmc olur. Bu vitamin besinlerde snrl miktarda bulunur, deride güneş şnlarndan
sentezlenir. Yumurta sars, D vitamini sağlayan birkaç besinden biridir. Güneş şnlarndan yeterince
yararlanrsa ve yumurta tüketilirse özellikle çocuklarda D vitamini eksikliğine bağl kemik bozukluğu
oluşmaz. Yumurta, E vitamini yönünden de zengindir. E vitamini antioksidant (oksidasyonu önleyici)
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etkisinden dolay, vücudumuzu zararl maddelere karş korur. B grubu vitaminler baz besin ögelerinin
vücutta enerjiye çevirilmesi için gereklidir. Yumurta özellikle riboflavin (B2 vitamini) açsndan
zengindir. Bu vitamin deri ve göz sağlğ için de gereklidir. Yumurta bulunan kolin, beyin
fonksiyonlarnn yerine getirilmesinde önemli rol oynamaktadr.
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Mineral maddeler
Yumurta özellikle büyüme-gelişme ve bağşklk sisteminde rolü olan çinko minerali açsndan
da iyi bir kaynaktr. Yumurta yeterli miktarda demir, fosfor, sodyum, klor, bakr, magnezyum ve
mangan gibi mineral maddeleri yeterli miktarlarda içerir. Kalsiyumun çoğu yumurta kabuğunda
bulunur. Yumurtada bulunan mineral maddelerden özellikle demir beslenme açsndan çok önemlidir,
organizma yumurtada bulunan demiri olduğu gibi asimile eder.
Tablo Yumurtada bulunan mineral
maddelerin miktarlar (mg) (yenilebilen Ksm)
Yumurta Yumurta
Mineral
Tüm
(mg)
yumurta sars
ak
Kalsiyum
28
26
4
Demir
1. 04
0. 95
0. 01
Magnezyum
6
3
3
Fosfor
90
86
4
Potasyum
65
15
45
Sodyum
69
8
50
Çinko
0. 72
0. 58
0. 01

Tabloda yumurtada bulunan mineral maddeler
gösterilmiştir. Yumurta, demir ve çinko gibi
sağlğmz açsndan önem taşyan mineralleri de
içermektedir. Demir, kan yapm için gereklidir.
Demir yetersiz alndğnda anemi (kanszlk)
oluşur. Ayrca demirin büyüme, gelişme ve
hastalklardan korunma rolü vardr. Yetersizliğinde
çocuklarn öğrenme yeteneği ve okul başars
azalr.

Yumurtann
pişirilmesi
Yumurta protein, demir, A,B1
ve B6 gibi vitaminleri içermesi
bakmndan
insan
beslenmesinde önemli bir yer
tutan, yüksek oranda ve kolay
sindirilebilir
bir
besin
maddesidir.
Yumurta
tüketiminden en çok 2-3 saat
sonra mideyi terk eder ve
vücut bu besinden % 95-98
orannda yararlanr. Yumurta,
insan beslenmesinde biyolojik
değer bakmndan öteki bütün
besinlerden daha yüksek bir
değere sahiptir. Yumurtal
yemekler hazrlanmadan önce
ve sonra ellerin, kullanlacak
kaplarn araçlarn ykanmas
gereklidir.
Çiğ yumurtalar
temiz
kaplara
krlmaldr.
Kullanlacak
miktar
kadar
yumurta
buzdolabndan
dşarya çkartlmaldr. Yumurta içeren ve yumurtadan zengin yiyecekler hazrlanmas sürelerinin
haricinde iki saatten fazla buzdolabnn dşnda tutulmamaldr. Yumurta içeren bütün tarifelere
pişirilme işlemi uygulanmaldr. Çiğ yumurtann hem sindirimi güçtür hem de mikroorganizmalarn
bulaşma riski vardr. Salmonella enfeksiyonlar en çok rastlanlandr. Çiğ yumurtann beyazndaki
avidin, sarsnda bulunan B grubu vitaminlerden biyotini bağlayarak kullanlmasn engeller. Pişirme ile
bu olumsuz etki önlenir. Yumurtann pişirilme süresinin iyi ayarlanmas gereklidir. Örneğin; yumurtay
haşlama süresi uzarsa ve yumurta bayatsa sardaki demir, beyazdaki sülfür ile birleşerek yumurta
sarsnn etrafnda yeşil bir halka oluşur (Demir sülfür halkas). Yumurta kabuklu olarak pişirildiğinde 4
dakikada beyaz, 12 dakikada tam katlaşr. Uzun süre pişirilen yumurtalarn sindirimi güçleşir ve
uygulanan pişirme yöntemine göre B grubu vitaminlerde kayplar oluşur. Kayplar önlemek için
yumurtay yağa krma yerine, diğer yöntemler ile pişirme tercih edilmelidir. Yenilen yumurtann hemen
tamam bağrsaklarda emilir. Yumurta sarsnda bulunan yağ çok iyi bir emülsiyon oluşturduğundan
sindirimi çok kolaydr. Yumurtann sindirilme yeteneği büyük ölçüde pişirilme tarzna bağldr.

YUMURTA HİJYENİ....

YUMURTA HİJYENİ

.

Yumurtalarn snflandrlmas
Doğrudan tüketilen yumurta,
AA snf yumurta
Kabuk: Temiz, lekesiz, lekesiz, şekil ve kabuğu normal, sağlam yapl, çatlaksz krksz
Hava boşluğu: Tek, sabit ve derinliği 4 mm'den az
Ak: Berrak, homojen, Haugh birimi 72 ve yukarsnda
Sar: Ortada, yuvarlak, tek, homojen renkte, çevresi belirsiz, ak phts, et ve kan phts
görülmemelidir.
A snf yumurta
Kabuk: Temiz, toplam 5 mm²'yi geçmeyen en çok 3 nokta halinde leke bulunabilir . Hafif pütürlü
olabilir, sağlam yapl, çatlaksz krksz, şekli normal
Hava boşluğu: Hareketsiz, derinliği 6 mm'ye(dahil) kadar
Ak: Haugh birimi 60-71 arasnda
Sar: Oldukça ortada, çevresi hafif belirgin, diğer özellikleri AA gibi olmaldr.
B snf yumurta
Kabuk: Temiz, çatlaksz, krksz, toplam 3 cm²'yi geçmeyen leke bulunabilir, şekil bakmndan hafif
anormallikler ve pütürler bulunabilir.
Hava boşluğu: Hareketli, kabarckl olabilir, derinliği 9 mm'ye (dahil) kadar
Ak: Haugh birimi 31-59 arasnda
Sar: Çevresi açkça belirgin, hafifçe genişleyip yasslaşmş, hareketli diğer özellikleri A daki gibi
olmaldr.

BEYYURDU
Hanım afe
c
Sultan

• İçli Köfte
• Mantı
• Gözleme
• Börek
• Çorba

• Kahve
• Çay
• Kola
• Ayran
• Nargile

Feride Hanım Karasu

Sirer Cad. Kurtoğlu Apt. Kat : 2 Daire : 3 (Finansbank Üstü ) SİVAS Tel : 0 346 225 13 05
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GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ

TİCARET BORSASI’NDAN UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hastaoğlu, KOSGEB destekli
Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminin üçüncüsünü Mart ayında
gerçekleştireceklerini söyledi.
TOBB Vergi Komisyonu ve Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Küçük ve
Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) mevzuatı çerçevesinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’nin 18 Mart- 26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştireceklerini söyledi.
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hastaoğlu, uygulamalı girişimcilik eğitimiyle Sivas’ta girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri teşvik ederek kuracakları işletmelerden başarı
olanakların artırılmak istendiğini ifade ederek, “Sivas Ticaret Borsası olarak eğitim materyalleri,
eğitmen ve diğer giderleri kurumumuz tarafından karşılanarak bu güne kadar ücretsiz olarak 90
kişiye eğitim verilmiştir.  Bu kursa katılarak 70 saatlik eğitimi tamamlayarak sertifika alacak olan
60 kişi Türkiye’nin herhangi bir yerindeki KOSGEB’e başvurarak kuracakları işletme için harcayacakları masrafları fatura ederek, bayan girişimciler için Yüzde 80, erkek girişimciler için Yüzde
70’i geri ödemesiz 30 bin TL destek alabilecektir. Ayrıca projesine göre 70 bin TL geri ödemeli ilk
2 yıl ödemesiz sonraki iki yıl ödemeli kredi alabileceklerdir. Başvurular Sivas Ticaret Borsası hizmet
binasına yapılabilecektir” dedi.
Sivas Ticaret Borsası tarafından KOSGEB Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimlerinin 2013 yılı içerisinde devam edeceği bildirildi.
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KETBİR BİLGİLENDİRME
KONFERANSI

KETBİR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SİVAS TİCARET BORSASI
KONFERANS SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRDİ.
Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, Yönetim Kurulu Üyeleri,
çevre illerden gelen birlik başkanları ve üyelerle yapılan bilgilendirme toplantısı Sivas Ticaret Borsası M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi.
Sivas Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda açılış konuşmasını yapan Başkan Abdulkadir Hastaoğlu; “Ben Sayın Genel Başkanımı çok defa Sivas’a davet ettim fakat nasip
bugüneymiş. Besicilerimizin ve üreticilerimizin sıkıntıları ve sorunları çok fazla. Bu sıkıntıları birlik
başkanları en iyi şekilde bilen insanlardır. Türkiyede bir ilk olan Ot Borsası, ilimizde üretilen kaba
yemin pazarlanmasını sağlayarak yem bitkileri ekim alanlarını artırmak ve böylece ilimiz hayvancılığını geliştirmek, ilimiz ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra diğer illerden gelecek kaba yem taleplerini karşılamak, alıcıyla satıcıyı bir araya getirerek ilimizi cazibe merkezi haline getirmek amacıyla
2008 yılında Tarım İl Müdürlüğümüzün de desteğiyle sanal ortamda kurulmuştur. Ön çalışmasını
yaptığımız yer tesbiti ve temini aşamasına getirdiğimiz Ot Borsası ve Yeni Ticaret Borsası Kompleksini Sivas halkının kullanımına sunarak bu konuda da bir ilki gerçekleştirmek hedefindeyiz.
Bu hedef dahilinde yeni yapılacak olan Borsa Kompleksinde depolar, laboratuvar, teknik ve idari
birimler ile birlikte kompleks içerisinde yeni buğday pazarı yapmak ve üyelerimizin hizmetine sunmak için özverili çalışmalarımız devam etmektedir. Yem fiyatlarının çok pahalı olduğu ülkemizde
yaşanan ot ve saman sıkıntısı ile bu projenin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.  Projemize
her kesimden destek bekliyoruz.  İnşallah yakın zamanda projemizi gerçekleştirerek hep birlikte
hizmete açarız. Tekrar Sivas’a ve Borsamıza geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.
Üreticilerin sorunlarının dile getirildiği toplantıda konuşan Türkiye Kırmızı Et Üreticileri
Merkez Birliği Genel Başkanı Bülent Tunç ise yaptığı konuşmada; “Sivas tarım ve hayvancılık
konusunda Türkiye’de her zaman ilk sıralardadır. Et üretimi konusunda da çok önemli bir yere
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sahiptir. Kırmızı Et Üreticileri Birlikleri olarak Borsalarla iç içeyiz. Bütün işlemlerimiz borsalarda
yapılmaktadır. Sivas Ticaret Borsası Başkanımız da çok sevdiğim bir abimdir. Konuya vakıf, etin ve
hayvancılığın içinden gelen birisidir. Sivas’ta çok iyi idarecileriniz var. Başta Sayın Valimiz olmak
üzere en büyük şansınız bu.
Birliklerin kurulması ve doğru bir şekilde çalışması bizim menfaatimize olan bir şeydir. Çünkü
bir ülke ne ürettiğini ve ne tükettiğini bilmiyorsa kaybetmeye mahkûmdur.   Üretim ve tüketim
planlamasını yapamazsan başarılıda olamazsın. Şuan Besi sığırı destekleri Ulusal Kırmızı Et Kayıt
Sistemi’ni (UKES) merkez birliğimiz bünyesinde kurduk. Alt birliklerimizde bu sistemi kullanıyorlar.
Bu kayıt sisteminde çok güzel bölümler var. Bu bölümlerde işletmeye giren hayvan ırkından tutunda hayvanın yaşına varana kadar bir çok bilgi var. Bununla ilgili bakanlığımıza bir çok proje
sunduk. Bakanlık olsun, hükümet olsun elinden geleni yapıyor. Ben buna gerçekten inanıyorum.  
Bakanlık et ithalatını durdurdu ve 300 Tl besi desteği verdi. İthalatın amacı insanlara ucuz et
yedirmekti. Hükümet çok güzel bir karar aldı. İthal et o günkü koşullarda ihtiyacımız olduğu için
ülkeye getirtildi. Gelmesine biz hiçbir zaman karşı olamadık. Karşıda değiliz zaten. Çünkü bu

KETBİR BİLGİLENDİRME
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memlekette 80 milyon insan yaşıyor. Her ne kadar 100 bin- 120 bin üretici varsa da ben öncelikle
tüketiciyim. İnsanlara şimdi ucuz et yedireceğim diye ithal et getirenler bu etleri tüketiciye hiçbir
şekilde ucuz yedirmediler. İthalatçılar kimseye eti ucuza satmadı. Dışarıdan 10 liraya getirdiği
ithal eti yine 50 liraya sattı. Bakıyoruz Türkiye’deki et tüketimine önceden de kişi başına 12 kg et
tüketiliyordu, şimdide 12 kg et tüketiliyor. Kimse et tüketimini artırmadı. Etin fiyatı Üretici ayağında %30 lara kadar düştü. Yem fiyatları %40-%50 ler oranında üçte bir artarken tüketiciye yansıma noktasında et ve et mamullerinin fiyatları düşürülmedi ve hatta artırıldı. İşte burada bir sıkıntı
var. Bu yanlış ve biz bu yanlışı dile getiriyoruz. Haklı olduğumuz konuda da ısrarla bunu gündemde tutmaya çalışıyoruz.   İnsanlara bunu anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah ta başarılı oluruz” dedi.
Toplantı sonunda Başkan Hastaoğlu tarafından KETBİR Genel Başkanı Bülent Tunç’a ziyareti anısına plaket takdim edildi.
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KETBİR ‘DEN VALİ
KEMELEK’E ZİYARET

TÜRKİYE KIRMIZI ET ÜRETİCİLER BİRLİĞİ’NDEN VALİ KEMELEK’E ZİYARET

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği Genel Başkanı Bülent Tunç, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve beraberindeki heyet Vali Zübeyir Kemelek’ ziyaret etti.
İl Özel İdaresinde gerçekleşen ziyarette bir konuşma yapan Vali Kemelek, Sivas’ta hayvancılığı geliştirmek için et süt entegre tesisi kurulması yönünde çalışma başlattıklarını söyledi.
Söz konusu yapılacak yatırımla ilgili Türkiye’nin çeşitli illerinde incelemelerde bulunduklarını
kaydeden Kemelek, “Sivas hayvancılığın yoğun yaşandığı bölgelerden bir tanesi. Ancak burada
yaşayan çiftçilerimiz hayvanlarını kestirmek için şehir dışına çıkmak zorunda kalıyordu. Bu durum bizi tedbir almaya sevk etti. Temelini yakın zamanda atacağımız bu tesislerin Sivas ve çevre
illerine faydalı olacağını düşünüyorum” dedi.
Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği Genel Başkanı Bülent Tunç ise Sivas’ta yapılması için
çalışmalarına başlanan et ve süt entegre tesislerinin bölge çiftçisine önemli pazar oluşturacağını
söyledi. Bu önemli yatırımın çiftçiler tarafından sevinçle karşılandığını anlatan Başkan Tunç,”İl
Özel İdaremiz hayvancılığı geliştirmek için dev bir yatırıma imza atıyor. Bu önemli tesisin yapılmasında emeği geçen başta Sayın Valimiz Zübeyir Kemelek’e ve İl Özel İdaresine gösterdikleri
özveriden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mevlüt Soysal’ı da ziyaret eden Tunç ve Hastaoğlu,
tesis çalışması hakkında bilgi aldı. Tesisin mimari projesinin tamamlandığını belirten Soysal, mekanik proje çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Soysal, zemin düzeltme çalışmalarının yakın
zamanda sona ereceğini ifade ederek, tesisin temelinin kısa sürede atılacağını bildirdi.
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BUĞDAY SÜRME HASTALIĞI
Hastalık Belirtisi
• Sürme “kör, karadoğu, karamuk” gibi isimlerle de anılan bir başak hastalığıdır.
• Buğday sürmesi enfeksiyonlarında ilk kaynak kör adı verilen hastalıklı danelerdir.
• Hastalığa yakalanmış bitkilerde, başaklar süt olum dönemine gelinceye kadar
sağlamlardan ayırt edilemezler.
• Tarlada hasta bitkiler; kısa boyludur ve daha uzun süre yeşil kalırlar, hastalıklı başakların
renkleri mavimtırak-yeşil olup dik dururlar.
• Sürmeli başakların kavuzları açılarak kirligri renkte kör daneler görülür.
• Teşhisi, kör danelerin parmaklar arasında ezilmesi ile balık kokusuna benzer koku yayarlar.
• Buğday yetiştirilen tüm yörelerinde bulunmaktadır.
• Tohumluğun kalitesini düşürmektedir.
• Kör danelerin ezilmesi, parçalanması sonucu sağlam danelere bulaşan sporlar
onların, rengini ve kokusunu değiştirerek un kalitesini etkilemektedir.
• Esmer renk alan unlarla beslenen insanlarda ve bulaşık dane ve saman yiyen inek, koyun,
domuz ve kümes hayvanlarında sindirim sistemi bozukluklarının oluşturmaktadır
Mücadele Yöntemleri
Kültürel Önlemler
Güzlük ekimler erken, yazlık ekimler geç yapılırsa, hastalık daha az oranda kendini
gösterir.                                                                                                                                             
• Bu hastalığa karşı dayanıklı çeşit kullanılmalıdır.
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Kimyasal Mücadele
• En etkin yol kuru tohum ilaçlamasıdır. Tohumlar ekim öncesi tohum ilaçları ile metoduna
uygun olarak ilaçlanmalıdır. Tohumluğun ilaçlama düzeni olan selektörlerde ilaçlanması tercih
edilmelidir. Selektör bulunmayan veya selektör merkezlerinden uzakta olan yerlerde ise kolla
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çevrilen içi paletli ilaçlama bidonları kullanılmalıdır

Sayfa

78

(Puccinia recondita)
• Genellikle yapraklarda görüldüğü için
yaprak pası olarak da isimlendirilir.
• Bazen bu pas’ta bir esas püstül etrafında
çepeçevre bir veya iki daire halinde daha
küçük püstüller oluşur. Bu belirti özellikle
kahverengi pas’ın tanımında önemlidir.
• Bu pas genellikle bitkilerde sarı pas’tan
sonra kara pas’tan önce görülür.

Buğdayda Kara Pas
(Puccinia graminis tritici)
Hastalık Belirtisi
• Buğdayın yaprak, sap ve başaklarında
görülen bir hastalıktır.
• İlk belirtiler yaprak ve saplarda oldukça
büyük, oval veya uzunca
koyu portakal, çoklukla kiremit kırmızısı
renkte püstüllerdir. Püstüllerin
çevresindeki epidermis yırtılmış beyazımsı
bir yaka şeklini almıştır.

BUĞDAY SÜRME
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Hastalık Belirtisi
Buğday Kahverengi Pası

Buğdayda Sarı Pas
(Puccinia striiformis)
Hastalık Belirtisi
En erken görülen pas türüdür.
• Yaprakların üst yüzeyinde makina dikişi
şeklinde ve sarı renkte
püstüller oluşur.
• Hastalığın şiddetli olduğu yıllarda sporlar
başakların kavuz ve kılçıkları
üzerinde de görülebilir.
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Mücadele Yöntemleri
Kültürel Önlemler
• Sık ekim yapılmamalıdır.
• Yabancı ot mücadelesi zamanında yapılmalı,
• Fazla azotlu gübre verilmemeli,
• Pasa dayanıklı buğday çeşitleri üretilmeli, ara konukçu bitkiler imha
edilmelidir.
Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları
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Sivas Ticaret Borsası Lokali

LİG TV YAYINIMIZ
BAŞLAMIŞTIR

Süper Toto Süper Lig maçları
Sivas Ticaret Borsası Lokali’nde
canlı ve büyük ekrandan nezih
bir ortamda izleyebilirsiniz.
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