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YÖNETİM KURULU VE MECLİS ÜYELERİMİZ KONYA 
MİLLETVEKİLİMİZ SAYIN HALİL ETYEMEZ’İ BORSAMIZDA 
AĞIRLADI. 

 

AK Parti Konya Milletvekilimiz Sayın Halil Etyemez ve Ak Parti İlçe Başkanı 

Zübeyir Dursun borsamızı ziyaret etti. Borsamızda istişare toplantısı yapan 

Milletvekilimiz Sayın Halil Etyemez ülke gündemine yönelik değerlendirmelerde 

bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Ünlü’de 2019 yılı için borsamızın çalışma 

faaliyetleri ve hedeflerini aktardı. Üyelerimizin sorunları ve çözüm önerileri 

hakkında bilgiler vererek yapılabilecek çalışmaların değerlendirmeleri yapıldı. 

Ereğli Ticaret Borsamızın ilçemize kazandırdığı çalışma faaliyet ve projelere dikkat 

çeken Yönetim Kurulu Başkanımız Zekeriya Ünlü, Yerel Yönetimlerimizin ve 

Milletvekillerimizin değerli desteklerini gördüğümüz tüm platformlarda birlikte 

çalışma fırsatı buldukları Konya Milletvekili Halil Etyemez’e Borsamız adına Türk 

Bayraklı saat takdim ederek, ziyaretinden dolayı teşekkür etti. 
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BİLGİLENDİRME! 

KAR YAĞIŞININ TARIMA ETKİSİ VE BÖLGEMİZ İÇİN ÖNEMİ Bulunduğumuz bölge İç Anadolu'nun zengin tarım 

topraklarına sahip bir yöre olmasına rağmen, tarım arazilerinin % 85 i kıraç yani sulanabilir tarım 

yapılamamaktadır.Bundan dolayı Yağışların kıraç alanlarda fazlaca olması çiftçiler açısından çok önemlidir. Sulu 

tarım yapan çiftçiler açısından ise; yağışların sulama maliyetini düşüreceğinden ve buna bağlı olarak ta kar ve 

yağmur sularının yer altı sularından daha etkili olması verim açısından çok önem arz etmektedir.Nedeni ise 

bilimsel olarak havanın yapısında % 78 azot,%21 oksijen oranları, yağışlarla beraber bu oranlarınyağmur ve kar 

suyu içinde içermesi,Yağışların 

yer altı sulamalarından daha etkili olması ve rahmet olarak nitelendirilmesi bundan 

kaynaklanmaktadır.Karın sıcaklığa etkisi dolayısı ile insan hayatını da etkilediği ve "Karasal 

iklimin etkili olduğu coğrafi bölgelerde kar, özellikle kuru ve soğuk geçen kış günlerinde karın 

yağması nedeniyle hava yumuşar. Böylece birçok bitki aşırı soğuklardan etkilenmez.Bunun 

yanın da eriyen kar suyu,topraktaki minerallerin kolayca çözünmesini sağlayacaktır. 

KAR ÖRTÜSÜ, HASTALIK VE ZARARLILARA KARŞI MUKAVEMETİ ARTIRMAKTADIR 

Toprak yüzeyinde biriken karın, bitkilerin üzerini yorgan gibi kaplayarak o günlerin gecelerinde 

oluşan aşırı soğuklardan ve donlardan zarar görmesini engellediğini ve "Kar örtüsü, bitki 

hastalık ve zararlıların yayılmasını durdurup bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı 

mukavemetini artırmaktadır. Tarımda önemli bir zararlı olan tarla faresinin kar yağışı 

sonucunda yuvalarının suyla dolmasına, soğuk suyun etkisiyle hareket yeteneğinin ve üreme 

etkinliğinin durmasına neden olur. Tarla faresinin mücadelesinde en etkili olan zaman süreci bu 

dönemdir. 

EREĞLİ TİCARET BORSASI 

 

ZİRAAT MÜHENDİSİ ŞERİFE TÜFEKÇİ 
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Konya Ereğli Kırmızı Et üreticileri Birliği 

Başkanı aynı zamanda Borsa Üyemiz 

Bahattin Öztürk Başkanımız Zekeriya 

Ünlü’yü makamında ziyarette bulundu 

Tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik hakları 

saygı gibi birçok ulvi değeri içinde barındıran 

gazetecilik mesleği; toplumun sorun ve beklentileri 

ile duygu ve düşüncelerine tercüman 

olarak,kamuoyu oluşturması göreviyle de 

ekonomik,sosyal, siyasi ve kültürel gelişimin ana 

unsurlarından biridir. Bu önemli görevin ifasında 

fedakarca çalışan başta Ereğli'mizin sesini tüm 

dünyaya duyuran yerel gazete, dergi, TV ve 

radyolar ile ulusal ajanslarımızın temsilcileri olmak 

üzere basın ve yayın kuruluşlarımızın çok değerli 

çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü 

tebrik ediyor, tüm basın çalışanlarına sevdikleriyle 

beraber sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. 

Zekeriya ÜNLÜ Yönetim Kurulu Başkanı 

 

https://www.facebook.com/bahattin.ozturk.1088?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCZNSVmA4I6zGZXSs8zutFD6p5BlbSEXVWV_L7MnBmD6D_BCU7E3PYITz4GHONDLxFhCFyB9VBtwtDT&fref=mentions
https://www.facebook.com/bahattin.ozturk.1088?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCZNSVmA4I6zGZXSs8zutFD6p5BlbSEXVWV_L7MnBmD6D_BCU7E3PYITz4GHONDLxFhCFyB9VBtwtDT&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011824248329&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBJdOiD7e8B0RZxqCpscN1pIkbsfh1pATu74CCHJVCx_Yp0BYOTJg6DG5lzl0m5fSINuRD4mE0iaceX&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011824248329&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBJdOiD7e8B0RZxqCpscN1pIkbsfh1pATu74CCHJVCx_Yp0BYOTJg6DG5lzl0m5fSINuRD4mE0iaceX&fref=mentions
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Ereğli Spor Kulüp Başkanı Bilgin Kamış ve Estarder 

Dernek Başkanı Ramazan Aktaş Başkanımız 

Zekeriya Ünlü'yü makamında ziyaret ederek Ereğli 

Spor forması ve atkısı hediye ettiler.Başkanımız 

Zekeriya Ünlü'de Borsamız adına türk bayraklı saati 

kendilerine takdim ederek nazik ziyaretlerinden 

dolayı teşekkür etti. 

 

 

2012-2015 dönemi satış gelirleri dikkate alınarak listeye giren Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri, Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği konferans salonunda 25 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen tören ile ödüllerini 

aldılar. 

Türkiye 100 şirketleri, değerlendirmeye alınan dönemde, satış gelirlerini ortalama yüzde 438 oranında, 

çalışan sayılarını da yüzde 74 oranında artırmışlardır. Türkiye 100 listesindeki şirketlerin faaliyet gösterdikleri 

sektörlerin çeşitliliği, Türkiye ekonomisinin dinamizminin güzel bir göstergesidir. 

TOBB Türkiye 100 Programı 2018 yılında da devam edecek olup, şirketlerin 2015-2017 dönemindeki yıllık 

ortalama satış gelirlerinin büyüme hızı dikkate alınacaktır. Başvuru kriterlerini sağlayan şirketler, büyüme 

hızlarına göre sıralanacak, en hızlı büyüyen şirket birinciliği alacaktır. 

Türk özel sektörünün dünyayla olan bağlantılarının kuvvetlendirilmesine imkan sağlayacak olan TOBB Türkiye 

100'ün kriterlerine uyan firmaların müracaatını en geç 31 Ocak 2019 tarihine kadar turkiye100.tobb.org.tr 

üzerinden sağlaması önemle rica olunur.Saygılarımızla… 
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BİLGİLENDİRME! 

BUZAĞI SEPTİSEMİSİ 

Buzağılarda ölümle son bulan hızlı ve mikrobun kana karışması yoluyla enfeksiyonlara yol açar. 

Hastalığın etkeni genellikle E. coli'dir. 

Hastalık; inek yetiştirilen yerlerde fazla görülür ve kayıplara sebep olur. Yeni doğan hayvanların bir 

arada tutulduğu bölgelerde, soğuk, pis, rutubetli ve karanlık ahırlarda enfeksiyon daha yaygındır. 

Mikropla bulaşık süt, su ve gıdaların sindirim sistemi aracılığıyla vücuda alınması ile enfeksiyon 

oluşur.Enfeksiyona en fazla yeni doğanlar duyarlıdır. Yavrular hastalık etkenini ilk olarak 

annelerinden emdikleri sütle alırlar. Hayvanların dışkıları mikrop kaynağı olup, bulaşmada önemli 

role sahiptir. İntrauterin (rahim içi) ve göbek kordonu yoluyla bulaşmalara sıkça rastlanmaktadır. 

Enfeksiyonun bulaşmasında bazı hazırlayıcı etkenlerin önemli rolleri vardır. Bunlar arasında iyi bir 

bakım ve beslemenin uygulanmaması ve suni emzirmeler başta gelmektedir. A vitamini eksikliği 

hastalığa karşı duyarlılığı arttırırlar. Kolostrum denen ilk ağız sütünün çok fazla alınması da 

buzağılarda ishale sebep olabilir. Fakat kolostrumun ihtiva ettiği antikorların, vitaminlerin ve 

mineral maddelerin yerini doldurmak mümkün olmadığı için yeteri kadar alınması mutlaka 

gereklidir. 

Klinik Bulgular:Enfeksiyon genellikle hayvan doğduktan sonra ilk hafta içinde görülür. Başlıca üç 

klinik form gösterir: 

1- Mikrobun kana karışmasıyla seyreden form: Hayvanlarda aniden ölümler meydana gelir. Hastalık 

çok hızlı seyreder ve 24-96 saatte ölümle son bulur. Hayvanlarda durgunluk ve zayıflık sezilir, ishal 

pek yoktur. 2- Zehirlenme ile seyreden form: Barsakta E.coli'nin fazla üremesi sonucunda zehirlenme 

belirtileri meydana gelir. Şok ve ani ölüm başlıca klinik bulgular arasındadır. 

3- İshalle seyreden form: Hayvanlar hayatlarının ilk 3 haftası içinde bu tarzda hastalanırlar. Dışkı 

çok sulu ve beyaz sarı renktedir. Bazen kanlı bir görünüm husule gelir. Hayvanın arkası ve kuyruğu 

fazlaca kirlenmiştir. Gaita fena kokulu ve köpüklüdür. Ateş başlangıçta yükselir. Hayvan su 

içmediğinden su kaybına bağlı problemler başlar. Tüyler ürpermiş ve gözler içeri çökmüştür. ölüm 

genellikle 3-5 günde olur. 

Teşhis: 

Buzağılarda hastalığı tanımlamak kolay olmasına karşılık nedenin ortaya çıkarılması için 

laboratuvar muayenelerine ihtiyaç vardır. 

Tedavi: 

Hastalar ayrılarak geniş spektrumlu antibiyotikler ve sülfonamidlerle tedaviye çalışılır. Analar 

gebeliğin 7. ayından itibaren kuruya çıkarılacağı zaman, E. coli aşısı ile birer hafta ara ile 3 defa 

aşılanır. Bunun için bir veteriner hekime başvurulmalıdır. Ayrıca yavrulara doğduktan hemen sonra 

bağışıklık arttırıcı serumlar uygulanır. Hayvanları kuvvetlendirmek için vitaminli preparatlar, ishal 

kesen ilaçlar, mineral maddeler verilir. Hayvanlara iyi bir gıda rejimi uygulanır ve hijyenik tedbirler 

alınır. 

Veteriner Hekim Ebubekir Sözeri 
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Başkanımız Zekeriya Ünlü Ereğli Kaymakamımız 

Hayrettin çiftçi’yi makamında ziyaret etti. 

Kaymakamımıza Borsamız adına Türk bayraklı saat 

hediye ederek görevinde başarılar diledi. 

 

 

Başkanımız Zekeriya Ünlü, Başkan 

Yardımcımız Uğur Yaman, Disiplin Kurulu 

Başkanımız Mahmut Sarıbudak ve Muhtar 

Ercan Akın Ereğli Baro Başkanı Şahabettin 

Kalan'ı makamında ziyaret ettiler. Şahabettin 

Kalan'a Borsamız adına Türk Bayraklı Saat 

takdim ederek görevinde başarılar dilediler 

 

Ereğli Koski Müdürü Sayın Osman Uyanıker Borsa 

Başkanımız Zekeriya Ünlü'yü makamında ziyarette 

bulundu. 
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Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Sayın 

Doç.Dr.İsmail Sevinç ve Yüksekokul Sekreteri Sayın 

Cahit Topbaş Başkanımız Zekeriya Ünlü'yü 

makamında ziyaret etti. 

 

Başkanımız Zekeriya Ünlü ve Meclis Başkanımız Süleyman Yıldız şuan da Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliğinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde TOBB Başkanımız ve 

Bakanlarımızla istişare toplantısında 
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BÖLGEMİZDE VARLIĞINI SÜRDÜREN KAR YAĞIŞLARI ÇİFTÇİMİZİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ! 

Kar ; toprak tarafından yavaş yavaş emilir ve toprağın 20-30 cm altına inerek toprağın nemini arttırır. 

Kuraklık ile mücadele eden topraklarımıza kar suları hayat verir. Yeryüzü, yeraltı su rezervlerimizi arttırır ve 

barajlarımızın dolmasını sağlar. Kar; bitkilerimizin koruyucu örtüsüdür karda bulunan amonyak kar suları ile 

toprağa azot kazandırır. Faydalarını saymakla bitiremeyeceğimiz kar yağışlarının devamı ve topraklarımızın 

bereketli olması dileği ile mutlu pazarlar... 

Ereğli Ticaret Borsası 

Ziraat Mühendisi Şerife TÜFEKÇİ 
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Borsamız Meclis üyeleri borsamız personeli ile birlikte 

2019 yılı hedef ve faaliyetlerini görüşmek için bir 

araya gelerek fikir alış verişinde bulundu. İstişare 

toplantısında yeni fikirler sunan Meclis üyelerimiz 

borsamızın çalışma ve hedeflerini belirledi. 

 

Borsa Başkanımız Zekeriya Ünlü ve Meclis Üyelerimiz 

EreĞLİ TİCARET VE Sanayi Odası Başkanı Sayın 

Mahmut Ö zkoç Ziyaretinden 

Borsa Başkanımız Zekeriya Ünlü, Damak İşletme sahipleri 

Hasan Suskun ve Abdurrahman Solmaz'ı yeni açmış oldukları iş 

yerinde ziyaret ederek istihdam seferberliğine verdikleri 

desteklerden dolayı kendilerine teşekkür etti 
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Üreticilerimizin Dikkatine! 

Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun ( Kanun No 7161 Madde- 24) 18 Ocak 2019 tarihinde resmi gazete de yayınlanmış 
olup, bu kanunda yapılan değişiklikle ; Üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedelinin binde 
1’i oranında, süt işleyen kuruluşlarca yapılan mera fonu kesintisi ile, Yurt içinde yetiştirilen ve 
satışı yapılan büyük ve küçükbaş canlı hayvanların satış bedellerinin binde1’i oranında 
satıcılarından alınacak mera fonu payı kaldırılmıştır. 

Üreticilerimize hayırlı olsun 

Zekeriya ÜNLÜ 

Ticaret Borsası Başkanı 
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BİLGİLENDİRME! 

Tıbbi ve Aromatik Bitki "KİMYON 

Ülkemiz de üretimi yapılan kimyonun %90'ı Konya,Eskişehir,Ankara illerimizde 

yapılıp;ABD,Avrupa,Arap ülkelerine sürekli ihraç edilmektedir. Ülkemize kattığı ekonomik değeri 

yanında ; bölgemiz de kıraç alanlarımızın nadasa bırakılması durumun da nadas arazilerinin 

azaltılması amacı ile alternatif bitki özelliği gösterir.Toprak seçiciliği olmayıp kurak ve çorak 

arazilerimizi değerlendiren kurtarıcı bir bitkidir. Kimyon tarımın da ; Tohumların küçük olması 

sebebi ile toprak hazırlığı önemlidir.Ekim yatağı düzenli bir şekilde hazırlanmalı ve tarlanın 

kaymak tabakası bağlama durumuna karşı önlem alınmalıdır.Kimyon tarlasında ortaya çıkan en 

önemli sorun yabancı otlardır. Ekim yapılmadan önce yabancı ot kontrolü mutlaka yapılmalıdır. 

Bölgemizin iklim koşullarında kimyon ekim zamanı Şubat ayının sonundan, Mart ayının sonuna 

kadar olan zaman diliminde yapılır.Hasat ise;Temmuz ayı içinde gerçekleşir. Kimyon 

yetiştiriciliğin de;gübreleme,sulama,çapalama,seyretme,hastalık ve mücadele yolları gibi bakım 

konularında detaylı bilgi edinmek isteyen ilgili çiftçilerimizin sorularını bekleriz. 

EREĞLİ TİCARET BORSASI 

ZİRAAT MÜHENDİSİ ŞERİFE TÜFEKÇİ 



                                                  2019 YILI OCAK AYI BÜLTENİ 

 

12 

 

 

  



                                                  2019 YILI OCAK AYI BÜLTENİ 

 

13 

 

  



                                                  2019 YILI OCAK AYI BÜLTENİ 

 

14 

  



                                                  2019 YILI OCAK AYI BÜLTENİ 

 

15 

TOBB HAFTALIK EKONOMİ BÜLTENLERİ 
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