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Yeni nesil tarım
Ç ok değ erli o kurla rım ız,
D ünyada ve ü lke m izd e n ü fu s u n sürekli
olara k artm ası bizlere bir kez daha ta rım ın
ö n e m in i h a tırla tm a k ta d ır. Tarım te k n o lo ji
sin d e ki g e lişm e le r, ç iftç ile re çe v re y i k o ru r
ken g irdi m a liy e tle rin i a za lta ra k daha fazla
ü re tim ya p m a olanağı sa ğ la m a kta d ır.
D iğ e rle rin in yanı sıra te k n o lo jik ta rım ,
m ahsul ü re tim i sırasında kim ya sa l gübre,
ilâç kullanım ının azaltılm asını sa ğlarken,
ta rım d a k i riskle ri a za ltm a yı h e d e fle m e k 
te d ir. Buna karşılık, bu ü re tim sü re çle rin i
daha ç o k yalnızca bir tü re özgü olan ve
ta s a rla n a b ilir kılm a kta bu da ta rım sa l
ü re tim d e kârlılığı a rtırm a k ta d ır. S ü rd ü rü le 
b ilir ta rım u yg u la m a la rın ın en te m e l rolü,
ç e v re y i k o ru ya n ve belirli bir sosyal ve
çe vre b ilim sel (ekolojik) d u ru m d a ü re tim in
e k o n o m ik s e v iy e s in i a za lta n y ö n te m ,
te k n o lo ji ve sü re çle rin d oğ ru kullanım ını
b u lm a k tır.
D ünyada ileri ta rım te k n o lo jile ri yayg ın
h a lde k u lla n ılırk e n , ü lk e m iz d e b ü y ü k
ö lçe kli ta rım işle tm e le ri dışındaki bazı
ke sim le rce ta rım te k n o lo jis in d e k i ile rle 
m elere ku lla n ılm a m a k ta d ır. Parçalı tarım
arazileri ve geleneksel ta rım u yg u la m a la rı
ta rım d a te k n o lo jin in kullan ılm asına izin
v e rm e m e k te d ir. A y rıc a her ne kadar ha s
sas ta rım te k n o lo jile ri ve te k n ik le ri son
derece o lu m lu ve p o ta n s iy e l olara k d e vrim
n ite liğ in d e olsa da, y ü k s e k m a liy e tli ya tırım
g e re k tird iğ i için ü lke m izd e kü ç ü k işle tm e lerce te rc ih e d ilir bir y ö n te m d e ğ ild ir.
A n c a k s ü rd ü rü le b ilir ta rım , ü lke m izin arta n
n ü fu s u n u n gıda ih tiy a c ın ın sağlanm ası için
v a z g e çilm e zd ir.
K ü çük olan ta rım sa l alanların m ekânsal
ö lçe kle rd e y ö n e tim i, ü lke m iz için y e te rli
ü re tim in g e le ce ğ id ir. A rta n n ü fu s , azal
m aya başlayan doğal ka yn a kla r, iklim
d e ğ iş ik lik le ri ve salgın h a sta lıkla r, ta rım d a
te k n o lo jik y e n ilik le ri ku lla n m a m ız g e re k lili
ğini de b erab erinde g e tire c e k tir.

Halit SEZGİN
Yönetim Kurulu Başkanı

2 0 1 9 yılı küresel risk ra p oruna göre "aşırı

hava olayları", "iklim değişikliğiyle mücadele
ve uyumdaki başarısızlık", "doğal afetler",
"biyolojik çeşitlilik kaybı ve ekosistem tahri
batı" ve "insan kaynaklı çevresel zarar ve
afetler" gele ce k 10 yılda g e rçe kle şm e olasılığı
en y ü k s e k 5 risk olara k karşım ıza çıkıyo r.
Ü lke m izd e b ü y ü k iş le tm e le rin h a ricin d e
kalan kü ç ü k ta rım sa l iş le tm e le rd e de ö rg ü tlü
bir ya pıla nm a ile ta rım sa l te k n o lo ji yu karıda
bahsedilen iklim d e ğ işikle ri, doğal a fe tle r, vb
olayla rın ö n ce sin d e bilgi sahibi olara k gerekli
te d b irle ri a lm a k, v e rim liliğ in ve k a lite n in
artırılm ası kon u la rın d a ça lışm ala r ya p ıla b ilir,
o lu m lu so n u ç la r a lına bilir. Kısaca k o o p e ra tifle r
aracılığı ile ta rım d a te k n o lo jik g e lişm e le r
u yg u la n a b ilir. A m a k o o p e ra tifle r 1 1 6 3 sayılı
k o o p e ra tifle r kanu n u n d a ya p ıla ca k yapısal ve
işlevsel d e ğ iş ik lik le re iv e d ilik le ih tiy a ç vardır.
Tarım sal ü re tim k o o p e ra tifle rin bu d e ğ işikliğ e
ih tiy a c ı b u lu n m a k ta d ır.
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Yeni hedeflere doğru

İsmail TUNÇBİLEK
Meclis Başkanı
Küresel iklim değişikliği, bölgesel ekonomik
ve siyasi krizler ile sınırlarımızın hemen dışında
yaşanan sorunlar, tarım ve gıda piyasalarını
önemli ölçüde etkilem ektedir. Dünya gene
linde kişi başına düşen tarım arazisi ve su başta
olmak üzere doğal kaynaklar azalmaktadır.
Buna karşılık, kişi başı günlük gıda tüketim i ve
şehirleşme artm akta, tarımda gelişme hızı ve
verim lilik düzeyinde artış yavaşlamaktadır.
FAO tarafından hazırlanan çalışm ada,
dünyada nüfusun 2 0 5 0 'd e yüzde 34 artışla
9,1 milyara ulaşacağı ve dünya nüfusunun
beslenmesi sorununun tüm ülkelerin ve
uluslararası kuruluşların öncelikli politika
alanlarından birisi olacağı belirtilm ektedir.
Artan kentsel nüfusun gelir artışı ve satın alma
gücündeki artışın temel gıdalara dayanan
geleneksel gıda talebini değiştireceği ve bunun
küresel tarım ve gıda üretim kapasitesinde ve
alışkanlıklarında önemli değişiklikler yarata
cağı ifade edilm iştir. Bu gelişmenin hem
ülkemizde, hem de dünyada hayvansal ürün
talebini artıracağı ve üretim in bu gelişmelere
göre artırılması yönünde politikaların belirlen
mesi ve uygulanmasının önemli olduğu hususu
ortaya çıkmıştır.
Tarımsal işletme yönetim inde, elle yapılan
işlerin, önce mekanik sistemlere, daha sonra
hidrolik veya pnömatik makinelere, daha sonra
elektronik-GPS-uydu-bilgi iletişim ile yönetimine
ve sonrasında siber-fiziksel sistem ler ile
üretime doğru giden bir süreç yaşanmaktadır.

İçinde bulunduğumuz süreçte, küresel boyutta
yeni endüstriyel vizyonu olan "Dördüncü Sanayi
Devrimi" gerçekleşmektedir. Dördüncü Endüstri
Devriminde, daha yaygın ve mobil internetle
birbirlerine bağlı ve iletişim halinde olan makine,
ürün, sistemler, süreçler bulunmakta, dijital ve bilgi
teknolojilerinin en üst düzeyde kullanımı söz konusu
olmaktadır. Akıllı teknolojiler ile tarımda verim lilik,
kalite ve katma değeri artırma hedeflenm ektedir.
Tarım 4 .0 ile daha az ama daha akıllı çalışarak,
daha az kaynakla daha fazla ve daha kaliteli ürün
elde ederek önemli rekabet avantajı yakalanabile
cektir. Ülkemiz bu süreçte, tarımsal üretim
sisteminde teknoloji geliştirm eyi ve kullanımını üst
düzeye çıkararak, uluslararası alanda rekabet
edebilecek bir yapıyı oluşturm ak durumundadır.
Hayvancılık sektörü ilişkili sektörleri ile beraber
dünya ve ülkemiz tarımsal üretim i içinde önemli bir
paya sahiptir. Sektör, hayvansal kaynaklı protein
arzını sağlamasının yanında, yarattığı istihdam,
ürettiği katma değer, bazı alt kolları itibarıyla
sağladığı döviz gelirleri, kırsal kesimde geçim
olanaklarının artırılm ası, biyolojik zenginliğin
sağlanması ve korunmasında önemli bir role
sahiptir.
S ektörde uzun dönem gelişm e eğilim leri
kapsamında; organik üretim ve helal üretim , biyoekonomi, sirküler ekonomi ve biyo-teknoloji, akıllı
tarım gibi gelişmelerin ve serbest ve bölgesel
ticaret anlaşmalarının önemli etkileri olacağı
ö n g ö rülm ektedir. Bu kapsamda ülkem izdeki
hayvancılık sektörünün değişen durumlara uyum
sağlaması açısından, söz konusu eğilimlerin ve
gelişmelerin sektörün tüm bileşenleri tarafından
yakından takip edilmesi gerekmektedir.
Sektörün yapısal sorunlarına özellikle de büyüme
yapısı ve gelişimini olumsuz etkileyen ani şoklar
yanında kayıt dişilik ve haksız rekabetle mücadele
de sürdürülm ektedir. Sektör içinde organizasyon
yapısı ve pazar entegrasyonu etkinliği sürdürül
dükçe, altyapı sorunları çözüldükçe ve tarım
sektörü ile işbirliği geliştirildikçe gelişimin devam
edeceği şüphesizdir. Bu süreçte bilgi ve verilerin
güvenilirliğinin artırılması, üretim ve tüketim
istatistiklerindeki eksiklerin giderilmesi, ulusal
hedefler yanında uluslararası gelişme ve yapılan
m alar göz önüne alındıkça yeni hedeflere
ulaşabilmek hayal değildir.
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Tarımsal üretim ve pazarlamada
birleşmenin önemi
Tarım sal pazarlam a, tarım sal ürünün
üreticiden tüketiciye ulaştırılmasına kadar olan
aşamaların tüm ünü içine alan bir sistem olarak
adlandırılabilir.
Ü lkem izde tarım ürü n le rin in ekonom i
üzerindeki rolü tartışılmaz. Bu varsayımdan
hareketle, düşünülmesi gereken en önemli
nokta, tarım ürünlerinin pazarlanması yönünde
olmalıdır. Ülkemizin bu konuda ki başarısını
ölçmek için dünyadaki diğer ülkelerle kıyasla
masını yapmamız gerekir.
T ürkiye'nin tarımsal üretim potansiyeli
oldukça yüksek ama yeterli ürün kalitesi
sağlanamadığından ürünler, kalite bazında çok
kazanım getirm eden elden çıkarılabiliyor.
Tarım ürünlerim izin uluslararası pazarda
rekabet gücünü arttırabilm ek için var olan
kalitenin artırılmasına yönelik teşvik ve pazar
araştırma çalışmaları yapılmalıdır.
Üreticiler, değişen dünya şartlarına ayak
uydurabilmek için teknolojik ve plânlı olarak
b ü yü k atı 11m Ia r için d e b u lu n m a lıd ırla r.
Ürünlerini satmak veya üretim faktörlerini
sağlama açısından da gelişmelere uymak
zorundadırlar. Çünkü modern pazarlama,
toplama, dereceleme, paketleme, nakliye,
depolama, işleme ve dağıtım gibi fonksiyon
ların yerine getirilm esiyle yetinm eyip, hangi
malın hangi kalitede, nerede, hangi fiyata
istendiğini de saptayabilecek bir sistemi
gerektirm ektedir.
Bu durumlar arz, talep ve fiy a t analizlerini,
satış metodunu pazar araştırmalarını ve fiya t
politikasını inceleyen çalışmalara ve bunları
yapacak-yaptıracak organizasyonlara ihtiyacı
artırmaktadır. Bu gibi ihtiyaçlara ve geniş
bünyesel değişm elere uyum çoğu kez
bütünleşm e çerçevesinde sağlanm aktadır.
İsten ile n düze ydeki kazançlar birleşm e
çerçevesinde g e rçe kle şm e kte d ir. Ü retim
mallarının tem ini, üretim , mamul duruma
getirme ve daha çok pazarlamayla ilgili
birleşme uygulam alarıyla ise m üteşebbis
işbirlikleri (şirketler kurma, bir firma halinde
birleşme vb.), sözleşmeli ekim 've hayvan
yetiştiricilikleri, kooperatif-ortak bağlılık ve
sorumluluk-ları gibi bütünleşmeler, fertlere ve
toplum a önemli yararlar sağlamaktadır.
Ekonomik gelişmelere bağlı olarak tarımsal
ürünlerin üretilm esi ve pazarlanm asında
bünyesel bir çok yenilikler olmaktadır.

Ertunç İŞBAY
Genel Sekreter

Günün şartlarına uymak ilkel yöntem leri ile
olmaz. Üreticilerin, üretim m etotları ve faaliyet
lerini gerçekçi ve sürdürülebilir bir şekilde
yürütebilm ek için kendi aralarında birleşmeye
gitm e, bütünleşmeleri gerekmektedir. Bu konuda
kooperatifler de birlikte tarımsal üretim ve tarımın
birlikte geliştirilmesi İçin organize gruplar olarak
kabul edilmektedir.
İster toplumsal amaçlı yararlar grupları, ister
dem okratik anlamda kooperatifler, isterse çeşitli
şekillerdeki üretici birlikleri olsun hepsi tarımsal
üretim in birlikte çabalarla artırılması, pazarlama
koşullarını günün ihtiyaçlarına cevap verecek
hedeflere yönelttiklerinden, kastedilen birleşme
amaçlarına hizmet etm iş olm aktadırlar. Bazı
Avrupa ülkelerinde bilhassa son yıllarda geniş
oranda uygulaması görülen birliktelik gelişmeleri
kaliteli tarımsal üretim ve pazarlama işlerinin
gerçekleşm esi yanında em eğin verim ini de
artırılmasını sağlayabilecektir.
Y u karıda b a h se d ile n ya pısal d e ğ iş m e le r
gerçekleşirse denilebilir ki, kaliteli ve rekabetçi
üretim amacı taşıyan üreticiler sayesindeki
birleşmeler yakın gelecekte tarımsal yapımızın
temel taşı olabilecektir. Çağdaş yapısal değişikler,
şehrimizde de üretim ini en çok yaptığımız ceviz
fidanı ile yum urta üreticileri tarafından değerlen
dirilm elidir. Çünkü hepimizin amacı ülkemizin ve
şehrimizin rekabet gücünü arttırm ak ve bu sayede
daha çok kazanımlar sağlamak olmalıdır.
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KOMİSYONLARIMIZ
Süt ve Süt Ürünleri
Komisyonu
Yem hammaddesinin yüzde 70'lik bölümü ithal
yoluyla geliyor. Dolardaki dalgalanmalar da üreticiyi
vuruyor. Üretici, ürününün karşılığını alamıyor.
Komisyon olarak ayrıca damızlık işletmelerindeki
buzağı kayıplarının nasıl önlenebileceği konusunda
da çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde
üreticileri bilgilendirm ek am acıyla sem inerler
düzenlemeyi planlıyoruz.
Bu arada komisyonumuzda, peynir üretimini
gerçekleştiren bölgemizdeki iki önemli kuruluşun
yöneticilerinin bulunması da önemli bir avantaj.
Onların da düşüncelerinden yararlanıyoruz.”
Komisyonumuzda şu üyeler görev yapıyor:
Coşkun Babadağ, Gökmen Zengin, Erdoğan Kaya,
Osman Lafçı, Ali Akgül, İsmail Karatay, Osman Demir

Başkanlığını Coşkun Babadağ'ın yürüttüğü Süt ve Süt
Ürünleri Komisyonumuzda yedi üye görev yapıyor.
Babadağ, çalışmalarıyla ilgili şu bilgiyi aktardı:
“Gerçekleştirdiğimiz aylık toplantılarda süt üreti
cilerinin içinde yaşadıkları sorunları değerlendiri
yoruz. Bu sorunların başlarında süt fiyatlarının
yetersizliği geliyor. Çünkü süt üretiminin girdileri
çok yüksek.

Fidancılık ve
Tohumculuk
Komisyonu
Bayram Panç'ın b aşkanlığındaki F idancılık ve
Tohumculuk Komisyonumuz, yedi üyeden oluşuyor.
Komisyonda ayrıca Şevki Tan, Can Ata Tan, Mümin Acar,
Güney Panç, Osman Metin ve Deniz Soysal görev yapıyor.
Komisyonumuzun başkan yardımcısı Şevki Tan,
çalışmalarıyla ilgili olarak şu bilgiyi verdi:
“Komisyonumuz, özellikle ihracatımızı artırmaya
yönelik çalışmalar yapıyor. Çünkü üreticilerin artık
kendi bölgelerinde, hatta ülkemizde değil, ürünlerini
dünya pazarında satmaları gerekiyor. Bu kapsamda
Ekonomi Bakanlığı'nın Uluslararası Rekabetçiliğin
Geliştirilm esi (URGE) projesine bağlı hareket
ediyoruz. Hedefimiz, uluslararası ticaret rekabetini
sağlamaktır.”
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Hububat- Bakliyat-Yağlı
Başkanlığını, Borsamız Başkan Yardımcısı Şükrü
Funda'nın yürüttüğü yedi kişilik komisyonda ayrıca Hamdi
Selçuk, Hikmet Özhan, Muammer Yavuz, Adem Cengiz
Menekşe, Ahmet Toygun ve Erkan Aksu görev yapıyor.
Komisyon başkanı Şükrü Funda, şu bilgiyi verdi:
“Komisyonlarımızı Borsamız meclisi seçiyor.
Komisyon olarak her ay toplanıp, bölgemizdeki ürün
ve tahıl çeşitliliği, üreticiler ve piyasadan gelen arz ve
talepler, süne mücadelesi konularında çalışmalar
yapıyor ve bu konularda m eclisim ize bilgiler
aktarıyoruz. Ardından bu konular, Borsamız yönetim
kuruluna gündem m addesi olarak geliyor ve
görüşülüyor.”

Yem ve Yem
Hammaddeleri
Komisyonu
Komisyon başkanı Tayfun Kurtman, çalışmaları
hakkında şu bilgiyi verdi:
“Komisyonumuzun amacı, bölgemizde üretilen
yem ham m addelerinin kalite, miktar ve ürün
çeşitliliğinin artırılm asıdır. Ana hedefim iz ise
ülkemize büyük bir döviz kaybı yaşatan ithal
hammaddelerin yurt içinde üretilerek dışa bağımlılı
ğın azaltılmasının önünün açılmasıdır. Buna paralel
şekilde, bölgem izde özellikle soya fasu lyesi
bitkisinin ekiminin gerçekleştirmeye çalışıyoruz.
Bunun yanı sıra bölgemizde yonca, çayır otu gibi
kaba yem bitkilerinin de üreticilerimize ektirilmesini
sağlamak için çaba harcıyoruz.”

Başkanlığını Tayfun Kurtman'ın yaptığı Yem ve Yem
Hammaddeleri Komisyonumuzda yedi üye görev yapıyor.
Bu üyeler Tayfun Kurtman, Recep Güngör, Abdullah
Güngör, Mustafa Zorbaz, Ali Demiravlı, Mustafa Sarılar
ve C. Erkan Soyyılmaz'dan oluşuyor.

Beyaz Et-Kırmızı Et Yumurta Komisyonu
Y ed i ü y e li B e y a z E t-K ır m ız ı E t-Y u m u rta
Komisyonumuz çalışmalarını sürdürüyor.
Komisyon Başkanı ve Bandırma Kasaplar-Çelepler
Odası Başkanı Şerafcttin Çıkar, çalışmalarıyla ilgili olarak
şu bilgiyi verdi:
“Komisyon olarak bizler, Bandırma ve yöresinde beyaz
ve kırmızı et ile yumurta sektörünün sorunları ve çözüm
yollarını araştırıyoruz. Bu konudaki düşüncelerimizi önce
Borsamız meclisine iletiyoruz. Konu daha sonra yönetim
kurulumuza geliyor. Onlar da gerektiğinde Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği'ne(TOBB) iletiyorlar. Son dönemlerde
ülkemizdeki meraların çeşitli şekillerde azaltılması,
ülkemizdeki küçükbaş hayvan sayısını çok azalttı. Eski
yıllarda köylerimizde koyun sürüleri olurdu. Şimdi çok
azaldı. Büyükbaş hayvanlarda da önemli ölçüde azalma
var. Ülkemizin, karkas et ithalinden vazgeçmesi gerekiyor.
Çünkü bu ithalat, ülkemizdeki yem ve nakliye sektörüne
de, mezbaha işletenlere de hiçbir yarar sağlamıyor. Besilik
hayvan ithaline karşı değiliz ama karkas et ithali olduğu
sürece ülkemizdeki hayvancılığın yeniden ayağa kalkması
ve et fiyatlarının ucuzlaması çok zor görülüyor.”
2019

Çıkar'm başkanlığındaki komisyonumuzda Hayri Çelik,
Hüsnü Anbarcı, Mehmet Aytekin, Harun Topsever, Ali
Turan ve Hakan Baydilli görev yapıyor.

*
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Borsamızda
akreditasyon
eğitimi

Tunçbilek, “Dünyada standart durum a gelm iş
yaklaşımların oluşturulması, belgelendirilmesi, bu
yaklaşımların birbiriyle uyumlu olarak uygulanması,
bilgi transferinin kesintisiz bir şekilde gerçekleştiril
mesi, izlenebilirliğin sağlanması ve karşılaştırılma
yapılabilmesi amacıyla deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının akreditasyon çalışmaları önem kazanmıştır.
Bu konu ülkemiz sanayicisi ve ekonomimiz için de çok
önemlidir” dedi.

Borsamızda “akreditasyon eğitimi” düzenlendi.
14-15 Şubat 2019 tarihlerinde, Eskişehir Ticaret
Borsası, Biga Ticaret Borsası, Susurluk Ticaret Borsası,
Edremit Ticaret Borsası, Karacabey Ticaret Borsası,
Tellioğlu Gıda Yem Entegre Gıda A.Ş., Bertan Un Gıda
Sanayi Ticaret A.Ş., MTN Tohum Tarım Ticaret Ltd.
Şti. ve Bakkaloğlu Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şt
çalışanlarına eğitim, Türkak baş denetimcisi ve Sert
Danışmanlık firması sahibi Dr. Zeliha Yıldırım
tarafından verildi.
Borsa salonunda, ISO/IEC
17025 Deney ve
Kalibrasyon Laboratuvarları'nın yeterliliği için genel
gereklilikler standardı kapsamındaki eğitimin ardından
Borsamız Meclis Başkanı İsmail Tunçbilek, katılım
cılara teşekkür belgelerini, eğitimci Zeliha Yıldırım'a ise
plâketini verdi.
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Borsamızda
neksel tarım paneli

Borsamızda “8. Tarım Paneli”, gerçekleşti. Bandırma
Rotary Kulübü, Tarım Bakanlığı, Trakyabirlik, Ziraat
Odaları ve Ticaret Borsası işbirliğiyle Borsa konferans
salonunda gerçekleşen panelde açış konuşmalarını
Borsamız Meclis Başkanı İsmail Tunçbilek, Bandırma
Rotary Kulübü Başkanı Halit Emiroğlu, Rotary 2440.
Bölge Federasyonu Başkanı Alaattin D em ircioğlu
Demircioğlu ve Balıkesir Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı
Şube Müdürü Kaan Erözmen yaptılar.
Borsamız Meclis Başkanı İsmail Tunçbilek, şunları
söyledi:

Tarımda sektörel sorunların çözülmesi, kırsalda
yaşam standardının yükseltilmesi, kadın ve genç
nüfusun üretime teşvik edilmesi, Ar-Ge çalışma
larına ağırlık verilmesi ve sonuçlarının sektöre
aktarılması için yapılan Ulusal düzeydeki çalışma
lara Bandırma Ticaret Borsası olarak imkan ve
kabiliyetlerimiz ölçüsünde aralıksız destek olmaya
devam ediyoruz.

“Borsa olarak sürdürülebilir üretimi, yeterli ve
güvenilir gıdaya erişimi, kırsal kalkınmayı sağlamak
amacıyla tarımı stratejik bir sektör olarak ele alıyor,
milli ve küresel çözümler üreten güçlü bir Türkiye
için bölgemizde destekleyici politika ve çalışmalar
yürütüyoruz.
İklim değişikliğinin sonucu olarak her geçen yıl
suya olan talep artarken, su kaynaklarının azalıyor
olması tarımda sürdürülebilirliği önemli ölçüde
etkilemektedir. Sulamada verimliliği artırıcı çalışma
lar yaparak tarımsal üretim ve arz güvencesini
destekleyen politikalarla, bitkisel ve hayvansal
ürünlerin güvenilir gıdaya dönüşmesi hedeflen
mektedir.
Ülke olarak, kendi gıdasını üretemeyen ülkeler
tam bağımsız olamaz anlayışıyla, ülke ihtiyaçlarını
y e te rli ölçüde k a rşıla y a c ak g ü ven ilir gıdayı
üretmemiz, topraklarımızı suyla, çiftçimizi bilgiyle
buluşturmamız gerekmektedir.
__________________________________________________________ 2019 v 9

Ayrıca sosyal sorumluluğumuz gereği, çeşitli
sosyal projeler içinde paydaşlarımız ile birlikte görev
alarak, çeşitli ihtiyaçların giderilmesine ve bölge
mizin sosyo-ekonomik yapısının güçlenmesine katkı
sağlamaktayız. Gerçekleştirdiğimiz tarım paneli de
bu çalışmalardan birisidir.”

Tarım sal arz güvencesini ve güvenilirliğini
sağlarken, gıda israfı ve kayıplarının en aza
indirilmesi de ülkemiz için önemli bir diğer konudur,
îs ra f eden iflas eder m antığıyla, farkındalık
çalışm aları ve eğitim stratejileri geliştiriyoruz,
bölgemiz düzeyinde etkinliklerde bulunuyoruz.
Mevcut yerleşkemiz içinde hizmet veren ölçü tartı
kantar faaliyetlerimiz, Türkak tarafından akredite
edilm iş yetk ili sın ıfla n d ırıcı lisan sın a sahip
laboratuvarlarımız, şeffaf ve güven ortamı içinde
bölgesel bir pazar görevini sürdüren satış salonla
rımız ticaretin gelişmesine ve bölgemiz ekonomisi
nin güçlenmesine katkı sağlamaktayız.

Ardından, Bandırm a Onyedi Eylül Ü niversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Erçakar'ın
m oderatörlüğünde gerçekleşen panelde, 18 M art
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Harun Baytekin, “Yoğun yağışlı dönemlerde tarım
arazileri ve mahsulleri koruma yöntemleri”, Bandırma
İlçe Tarım Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Buket Can, “İyi
tarım uygulamaları” ve Balıkesir Tarımsal ve Kırsal
Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) uzmanı
Gülşah Gürbüzoğlu, kurumun desteklemeleri hakkında
bilgi verdiler.
Panelin ardından konuşmacılara plâket verildi.
(20.02.2019)

2019

10

Canel Madencilik
C anel M ünip Ç öker M adencilik, 1973 yılında, M ünip
Ç öker tarafından, İs tan b u l’da şehir içi hafriyat hizm etleri
v erm ek amacıyla kurulm uştur.
A rtan iş hacm i ve gelişen m akine parkı, şirketin 1980’1İ
yılların b aşın d a İsta n b u l A k p ın a r b ö lg esin d e k ö m ü r
m adenciliğine ve sonraki yıllarda k ö m ü r ile birlikte kum
üretim ine başlam asını sağlamıştır.

İstan b u l A kpınar tesislerindeki m adencilik faaliyetleri,
bölgen in zorlu coğrafi yapısı gereği, dünyada ilk kez Canel
M ünip Ç öker M adencilik tarafından uygulanan, denize d o ğ ru
dolgu setler yapılarak “deniz içi açık işletme yöntemi” ile
gerçekleştirilm iştir. B u y ö n tem ülke m adenciliği için son
derece önem li bir d ö n ü m noktası olm uş, b ölgede yıllardır
üretilem eyeceği düşünülen, m ilyonlarca ton lu k k ö m ü r bu
sayede ülke ekonom isine kazandırılm ıştır. İlk olarak M ünip
Ç öker tarafından uygulanan b u üretim şekli, gerek Canel
M ü n ip Ç ö k er M adencilik g erek se b ö lg e m ad en cileri
tarafından geliştirilerek halen kullanılm aktadır.
C anel M ünip Ç ök er M adencilik, gelişim ini, 1996 yılında
B ursa’da satın alınan m e rm e r sahalarında yaptığı m erm e r
üretim i ve ihracatı ile sü rd ü rm ü ş, m e rm e r sek tö rü n d ek i
gelişm elere paralel olarak, o d ö n em d e “ilk ocak içi fabrika”
olan B ursa K em alpaşa’daki Canel M erm er K esm e İşlem e
Fabrikası’nı kurm uştur.
Yeni m erm er ruhsatlarının alımı, B an d ırm a Fayans, Plâka,
M ozaik Fabrikası’nın açılması ve farklı ü retim hatları ile yeni
yerine taşınm ası gibi arka arkaya gelen önem li ve büyük
yatırımlar, C anel M adencilik’in sektördeki istikrarlı
büyüm esini sürdü rm ü ştü r.

Bu gelişim in so n u cu n d a C anel M adencilik, öncelikle m üşteri
m em nuniyetini sağlam a ve dış pazarları geliştirm e amacı ile IS O
K alite Belgesi ve C E belgelerini almıştır.
C anel M ünip Ç ö k er M adencilik, yıllar boyu edinilm iş mesleki
ve ticari yapısı, C A N E L m arkası ve C A N E L M ünip Ç öker
M adencilik T icaret ve Sanayi A.Ş. unvanı ile İstan b u l A kpınar
bölgesinde k ö m ü r ve kum , G ü n ey M arm ara bölgesinde 15 sahada
farklı renk ve özellikte m erm e r üretim i yaparak faaliyetlerini
sü rdürm ektedir.

F irm am ız, 38 yıllık bilgi birikim i, k u ru m kültürü, çevreye ve
yasal d ü z e n le m e le re d u y arlılığ ı ile to p lu m u n ih tiy aç ve
beklentilerini karşılayarak ülke ekonom isine ve istihdam a katkı
sağlam aktadır. T ü m dünyada büyük ilgi ve beğeni g ö re n ü rünlerini
A BD , A vustralya, A rnavutluk, Mısır, K anada, Çin, Belçika, İsrail,
H in d istan , B ulgaristan, Ü rd ü n , Japonya, A lm anya, L ü b nan, Yeni
Z elanda, H ollanda, Libya, Singapur, İtalya, A rabistan, Sri Lanka,
R om anya, Birleşik A rap E m irlikleri, A zerbeycan, G ürcistan,
V ietnam , İngiltere, H o n g K o n g ve R usya’ya ihraç etm ektedir.
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Edincik Recep Gençer Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesinin, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA)
desteğiyle gerçekleştirdiği “Memleket meselesinin
tek çözümü istihdam ve kalifiye eleman” projesinin
tanıtım ve sertifika töreninde Borsamıza da plâket
verildi.

Borsamızın, okulda uygulanan proje kapsamında açılan
“kimya analiz laboratuvarı”nm fiziki alt yapısının
hazırlanmasına katkıları nedeniyle verilen plâketi, yönetim
kurulu üyemiz Ahmet Toygun, Balıkesir II Milli Eğitim
Müdürü Yakup Yıldız'ın elinden aldı.
Törene Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar'ın yanı sıra
daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve
öğrenciler de katıldı.
(16.01.2019)

••

Borsamızda ELUS
tanıtım toplantısı
Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), “ELÜS” platformu
Borsamızın konferans salonunda düzenlenen bilgilendirme
toplantısında tanıtıldı.
TMO tarafından Elektronik Ürün Senetli (ELÜS)
stoklarının şartlı satış işlem inin gerçekleştirilebilm esi
amacıyla web tabanlı “ELUS Alım ve Satış Portalı”nın
Borsamızda düzenlenen toplantıda tanıtımı yapıldı. Bölgede
faaliyet gösteren birçok firmanın katıldığı toplantıda, ELUS
Alım ve Satış Portalı'nı hazırlayan Alpata Yazılım'ın Genel
Müdürü Murat Sağlam, firma yetkililerine platform hakkında bilgiler verdi. Sağlam, Türkiye'deki
Elektronik Ürün Senedi, alım satım platformları, lisanslı depoların durumu ve gelecekteki tarım ticareti
hakkında bilgiler aktardı.
(24.01.2019)
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Genel sekreterler
toplandı
Balıkesir’de faaliyet gösteren oda ve borsaların
genel sekreterleri Bandırma'da toplandı.
Bandırma Ticaret Borsası ve Bandırma Ticaret
Odası'nın ev sahipliğinde, Balıkesir'de faaliyet gösteren
oda ve b o rsaların gen el sek reterleri toplan tı
gerçekleştirdi.
Toplantıya Borsamız Genel Sekreteri Ertunç İşbay,
Bandırma Ticaret Odası Genel Sekreteri Serap
Özdemir, Balıkesir Sanayi Odası Genel Sekreteri Engin
Akvüz, Balıkesir Ticaret Odası Genel Sekreteri Serkan
Acar, Balıkesir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Altuğ
Suğür, Edremit Ticaret Borsası Genel Sekreteri Servet
Yerli, Susurluk Ticaret Borsası Genel Sekreteri Hamit
Yıldız, Susurluk Ticaret Odası Genel Sekreteri Yücel
Sarı, Gönen Ticaret Borsası Genel Sekreteri Taner
Keşanlı, Gönen Ticaret Odası Genel Sekreteri Alper
Çetinkaya ve ileri bir tarihte yapılması planlanan Güney
Marmara bölgesi genel sekreterler toplantısı için Bursa
Ticaret Borsası Genel Sekreteri Fehmi Yıldız ile Biga
Ticaret Borsası Genel Sekreteri Halil Erol katıldı.

Toplantıda oda ve borsaların faaliyetleri, güncel mevzuat
ile ilgili konular ve bölgedeki ticari çalışmalar ele alınarak bilgi
alışverişinde bulunuldu. Bir sonraki toplantının da
Balıkesir'de yapılmasına karar verildi.
(18.01.2019)

URGE- Projesi
N öro Pazarlam a Eğitimi

"Bandırma İhracatı kanatlanıyor" isim li UR
GE projem iz kapsam ındaki çalışm alar devam
e d iy o r.T ic a re t Bakanlığı nezdinde d este kli
"B an d ırm a İh ra c a tı K a n a tla n ıy o r"
U rge
projem iz kapsam ında e ğ itim program larından
biri olan "Nöro Pazarlama" e ğ itim in i Borsam ız

Üyesi UR-GE projesi dah ilind e ki firm alarım ızın
y e tk ilile rin in katılım ı ve M e rt A y d ın e r'in değerli
a nlatım la rıyla ta m a m la nd ı. K atılım cılara s e rtifika la rı
dağıtıldı.
(1 4 -1 5 .1 0 .2 0 1 9 )
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“Bandırma Ticaret Borsası, hem teknolojik alt yapısı
olsun, hem Bandırma'nın tarım ve hayvancılık bölgesi
olmasından kaynaklı çok ciddi bir şekilde tarımı
sahiplenip, çiftçinin iyi gün dostu olarak her türlü
yardımı, alt yapıyı oluşturup, çiftçilerimize güzel bir
zemin hazırladı ve bunu da başardı. Türkiye'deki çoğu
borsalann gelmiş olduğu teknolojinin üstünde bir alt
yapıya sahip. Çiftçimizin her zaman yanında oldunuz,
bundan dolayı teşekkür ediyorum.”

(26.02.2019)
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve “Millet
İttifakı”nın Bandırma Belediye Başkan adayı Av. Tolga
Tosun, seçim çalışmaları kapsamında Borsamızı ziyaret
etti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve “M illet
İttifakı” nın Bandırma Belediye Başkan adayı Tolga
Tosun seçim çalışmaları içinde Ticaret Borsamızı
ziyaret etti.
İlçe Başkanı Hüseyin Bahar ve ilçe örgütüyle
gerçekleşen ziyarette Borsamız Meclis Başkanı İsmail
Tunçbilek, Borsa çalışmaları hakkında konuklara bilgi
verdi.
Tolga Tosun, 20 gün önce adaylığının geldiğine vurgu
yaparak şunları aktardı:

BANDIRMA
TİCARET BORSASI

BANDIRMA
TİCARET BORSASI
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Sezgin’den “Dünya Kadınlar Günü” mesajı

"Bir anne dünyayı
değiştirebilir"

Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Halit
Sezgin, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"
dolayısıyla mesaj yayınladı.
Sezgin, kadınların yaşamımızın her anını
varlıklarıyla onurlandırdıklarını, çocuklarımızı
eğitip yetiştirerek yüreklerindeki sevgi ve şefkati
karşılıksız sunduklarını vurgulayarak, "Ülkemizin
kurtuluş mücadelesinde ve cumhuriyetimizin
kuruluşunda Anadolu kadınının rolü büyüktür"
dedi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk'ün, "Büyük başarılar, değerli
anaların yetiştirdikleri seçkin evlatlar sayesinde
gerçekleşmiştir. Dünya üzerinde gördüğümüz
her şey, kadının eseridir. Toplum hayatının
kaynağı çağdaş aile hayatıdır. Siyasal ve
to p lu m s a l h a k la rın
ka d ın t a r a fın d a n
kullanılm asının, insanlığın m utluluğu ve
s a y g ın lığ ı aç ıs ın d a n g e re k li old u ğ u n a
inanmaktayım" şeklindeki sözlerine dikkati
çeken Sezgin, şu değerlendirmede bulundu:

"Atatürk, kadınlarımıza
birçok Avrupa ülkesinden
önce eşit yaşam hakkı
su n m u ştu r. E ğ itim d e ,
ekonomide, istihdamda,
siyasette ve hayatın tüm
alanlarındaki karar süreç
lerinde, nüfusun diğer yarısından
farklı haklar ve uygulamalar sunan bir
toplum gelişip ilerleyemez. Unutmamak gerekir
ki bir anne, tüm dünyayı değiştirebilir. Tüm
kadınlarımızın 'Dünya Kadınlar Günü'nü şahsım
ve Borsamız adına kutluyorum."

KADIN ÇALIŞANLARIMIZA ÇİÇEK
Borsamız yöneticileri, her alanda olduğu gibi iş
dünyasında da rol alan kadınlarımızı bu özel
günlerinde de unutmadı. Buna paralel şekilde, "8
M art Dünya Kadınlar G ünü"nde, kadın
çalışanlarımıza çiçekler verildi.

rsamıza
ziyaret
İYİ Parti Balıkesir Milletvekili
ve Balıkesir Büyükşehir Belediye
si başkan adayı İsmail Ok, Borsamıza geldi. Borsamızı İYİ Parti
Bandırma İlçe Başkanı Necmi Sert ile
birlikte ziyaret eden Ok, Meclis Başkanımız
İsmail Tunçbilek, Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcımız Şükrü Funda ve yönetim kurulu
üyemiz Ahmet Turhan ile düşünce alışverişinde
bulundular.
(18.01.2019)

Bostancı
Borsamızda
Adalet ve K alkınm a Partisi
(AKP) Bandırma belediye başkan
adayı Alp Bostancı, Borsamızı
ziyaret etti. Bostancı, Borsamız
Meclis Başkanı İsmail Tunçbilek ve
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız
Şükrü Funda tarafından karşılandı.
(12 .03. 2019)
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Her gün binlerce evde,
birbirinden lezzetli tariflerin
içinde yer alıyoruz.
Türkiye’nin tercihi olmaktan
büyük mutluluk duyuyoruz.

Borsamızda
“meme kanseri”
konferansı

B o rsam ız K ad ın G ir işim c ile r K u ru lu ’nun
düzenlediği “Meme kanseriyle mücadele ve erken
tanı” konferansı gerçekleşti. Borsa salonunda,
“T abular ve g erçek ler” ism i altında verilen
konferansa Bursa Gmena Cerrahi Merkezi'nden, Gp.
Dr. Ceyhun Irgil ve Op. Dr. Can Başaran konuşmacı
olarak katıldılar.
K onferanstan önce açış konuşm asını yapan
Bandırma Ticaret Borsası Kadın Girişimciler Kurulu
Başkanımız Buket Boyacı, “Meme kanseri, biz
kadınlarda en sık görülen ve yaklaşık 8 kadından

birinin karşılaştığı kanser türüdür. Erken tanı ile
tedavisi mümkündür. Toplumsal farkındalığı artırmak
amacıyla düzenlediğimiz konferansımızda iki değerli
konuşmacımızın paylaşımları bizler için çok değerli
olacak. Kanserden korkmayalım. Farkında olalım. Geç
kalmayalım” dedi.
Ardından konuşmalarını yapan Gp. Dr. Ceyhun Irgil ve
Op. Dr. Can Başaran, dünyada, kadınlarda daha çok tiroit,
meme ve deri kanserleri görüldüğüne dikkati çekerken,
şunları söylediler:
“Kanserde erken teşhis çok önemlidir. Özellikle tiroit
ve meme kanserlerinde erken teşhis çok daha büyük
önem taşıyor. Bu kanserler için uygulanan tedavi
yöntemleri tüm dünyada son yıllarda çok gelişti. Son
dönemlerde dünyada özellikle göğüs kanserinde
önemli artış görülüyor.”
Op. Dr. Ceyhun Irgil, “Ancak göğüs kanserlerinde
tedaviye cevap verme oranları da çok iyi, neredeyse
yüzde yüze yakın. Meme kanserlerinde de yüzde 95-96
oranında başarı var. Kadınlardaki bilinçlenme arttıkça,
toplumdaki bilinçlenme arttıkça kadınların bu tür
kanserden zarar görmeleri ve yaşamlarını kaybetmeleri
oldukça azaldı. Dünyada meme kanseri riski artmasına
rağmen ölümler de gelişen tedavi yöntemlerine paralel
şekilde oldukça azaldı” diye konuştu.
25 ve 26. dönem CHP Bursa milletvekili olan İrgil'le aynı
dönemde parlamento çatısı altında bulunan Av. Namık
Havutça'nın da izlediği konferansın sonunda konuşmacılara
plâket verildi.
(15.03.2019)
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Baskanımızdan
15 Temmuz
açıklaması
M

“Hain darbe girişimini
unutmadık, unutturmayacağız"
Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin, 15
Temmuz darbe girişiminin yıldönümüyle ilgili bir mesaj
yayınladı.
Sezgin, mesajında şu düşünce ve duygulara yer verdi:
“Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasisine
ve hukuk devleti yapısına kasteden hain ve alçakça
b ir sa ld ırıy ı geri p ü sk ü rte re k şunu açıkça
göstermiştir: Gücünü sandıktan, yetkisini milletten
almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyiz.
Demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe de
boyun eğmeyiz.

15 Temmuz hem Türkiye siyaseti, hem de Türkiye
ekonomisi için tarihi bir stres testi oldu. Milletin
dirayetiyle bu test başarıyla geçildi. Demokrasimiz
ve kurumlanınız kaba kuvvete teslim olmayacak
kadar olgunlaştıklarını kanıtladı. Devlet içinde
illegal örgütlenen FETÖ çetesi ortaya çıkarıldı.
Darbe heveslilerine karşı ortaya konan milli direniş
sayesinde gelecekte benzer kalkışma girişimi içinde
olabileceklerin önüne set çekildi.
FETÖ kaynaklı bu hain darbe girişiminin ortaya
çıkmasıyla birlikte, TOBB ve Oda-Borsa camiası
olarak tepkimizi ilk anda ortaya koyduk. Darbe
girişimine karşı ilk harekete geçen, ilk inisiyatif alan
meslek örgütü olduk. Daha darbe bildirisi okunur
okunmaz, gece saat 00.22'de çıktık ve 'Milletin iradesi
ve demokrasi dışında hiçbir iradeyi tanımıyoruz. Gün
demokrasiye sahip çıkma günüdür.' dedik.
365 Oda ve Borsamızla birlikte 81 il ve 160 ilçede eş
zamanlı olarak darbeye karşı tepkimizi gösterdik.
'Demokrasi vazgeçilmezimiz, milli irade gücümüz,
kardeşliğimiz geleceğimizdir' dedik.

Sonrasında 81 ildeki Odalarımız ve Borsalarımız
ilk günden itibaren demokrasi nöbetlerinde aktif bir
şekilde yer aldı. Ayrıca 15 Temmuz Şehitleri
Dayanışma Kampanyasına en fazla katkıyı da
TOBB, Odalar ve Borsalar sağladı.
TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak demokrasi
nin, milletimizin ve devletimizin yanındayız
Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hâkimiyet, kayıtsız
şartsız milletindir' ilkesini şiar edinen TOBB ve OdaBorsa camiası olarak demokrasiyi savunmaya devam
edeceğiz. D evletim izin yanında, m illetim izin
emrinde olacağız. Ülkemizin birliğine, kardeşliği
mize ve demokrasimize karşı olanların da karşısına
dikileceğiz. Çünkü devletimiz ve ülkemiz var
oldukça biz de varız. Demokrasi varsa hepimiz varız.
100 yıl önce kahram an ecdadım ız, 'M illetin
istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır'
diyerek İstiklal Savaşı'nın adeta ilk kıvılcımını
yakmıştı. 15 Temmuz 2016 gecesi aynı ilkeyle ve
birlikte hareket eden Türk Milleti, bir büyük
felaketin önüne geçmiş oldu.
Türk iş dünyası olarak, aynı ruh, aynı inançla
çalışmayı sürdürüyoruz. Türkiye'nin dünyanın en
büyük ekonomileri arasında yerini almasını ve lider
ülke durumuna gelmesini de, yine hep birlikte
çalışarak sağlayacağız.
Tarihe geçen bu destansı demokrasi mücadele
sinde hayatını kaybeden milli direnişin kahraman
şehitlerine Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine
sabırlar diliyoruz, gazilerimizi minnetle anıyoruz.”
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Abdullah Kaya’dan
Borsamıza veda
Bandırma Vergi Dairesi Müdürü Abdullah
Kaya, Borsamıza veda ziyaretinde bulundu.
2016 yılında göreve başlayan Kaya, Gemlik'e
atanması dolayısıyla Borsamız yöneticilerine veda etti.
Kaya, Meclis Başkanımız İsmail Tunçbilek, Yönetim
Kurulu Başkanımız Halit Sezgin, Başkan Yardımcımız
Şükrü Funda ve Genel Sekreterimiz Ertunç İşbay ile
bir araya geldi. Abdullah Kaya, görev süresi boyunca
Bandırma'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, kendilerine destekleri için Borsamıza
teşekkür etti.

Borsamızda, Türkiye Ürün İhtisas Borsası
(TÜRİB) Elektronik Ürün Senedi (ELUS) alım
satım işlemleri ve platform kullanım
bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Borsamız Başkanı Halit Sezgin, Kaya'ya, “Bandırma ve
Çevresi Yakın Tarihi” isimli kitabı anı olarak armağan etti.
(18.07.2019)

Toplantıda bilgiler, Alpata Bilgisayar ve
Yazılım A.Ş. Genel Müdürü Murat Sağlam
tarafından verildi.
Borsamız Meclis Başkanı İsmail Tunçbilek
başta olmak üzere TÜRİB'den yararlanmak
isteyenlerin izlediği toplantıda izleyenlerin
soruları da yanıtlandı.
Borsamız, önümüzdeki dönemde geçmeyi
plânladığı Ürün İhtisas Borsacılığı ve lisanslı
depoculuk için altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

(09.09.2019)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen istihdam
seferberliği doğrultusunda, 2018 yılında en çok istihdam
sağlayan Bandırma Ticaret Borsası üyesi firmalara plâket
verildi.
Borsamız,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından
düzenlenen “istihdam seferberliği” doğrultusunda,
2018 yılında en çok istihdam sağlayan Borsa üyesi firmaları
ödüllendirdi.
Borsam ız toplantı salonunda gerçekleşen ödül
töreninde ilk konuşmayı Meclis Başkanımız İsmail
Tunçbilek yaptı.
Ülkelerin sahip oldukları işgücünün durumu ve
niteliğinin, o ülkelerin ekonomik gelişimlerinin temel
göstergelerinden biri oldu
ğuna dikkati çeken Tunç
bilek, şöyle konuştu:
“Ülkeler, sahip olduk
ları insan kaynaklarını en
etkin şekilde üretim in
içine katabilmelidir. Aksi
takdirde yoksulluk, sosyal
dışlanma, toplumsal hu
zursuzluk, suç oranlarında artış ve büyük metro
pollere göç gibi birçok sosyo-ekonomik sorunlarla
karşı karşıya olan ülkelerin değil, gelişmiş ülkelerin
de en başta gelen sorunları arasında yer alır.
İstihdamı olumsuz etkileyen faktörlerin başında
nüfus artış hızı gelir. Her yıl nüfus artışı kadar
istihdam sağlayacak iş alanlarının yaratılm ası
gerekir. Bu sağlanamazsa işsizlik her yıl artarak
büyür. Ülkemizde de nüfus hızla artmaktadır.
Bununla birlikte son yıllarda ülkemize gelen göçmen
sayısındaki büyük artış, kişi başına milli geliri ve
tasarrufları düşürmektedir. Tasarruf azalışı, yatırım
ve büyüme hızını azaltmakta, bu da istihdam
sorununu olumsuz etkilemektedir. Ülkemizdeki
işsizliği doğuran bir diğer neden, tarım sektörünün

ekonomideki öneminin azalmasıdır. Oysa ki tarım
sektörü, istihdam ın yaratılm asında büyük bir
potansiyele sahiptir. Nüfusumuzun önemli bir
bölümü geçim ini tarım dan sağlamaktadır. Bu
sektörün büyük bir bölümü, aile işletmelerine dayalı
üretim yapan, kadın işçi istihdam eden ve ücretsiz
aile işçisi çalıştıran bir istihdam yapısına sahiptir.
Dolayısıyla bu tür aile işletmelerini ayakta tutacak ve
tarımın içinde kalmalarını sağlayacak destekle
melerin artırılması gerekir. Aksi takdirde geçimini
sağlayamayan bu tür küçük tarım işletmelerindeki
nüfus, büyük şehirlere göç etmek zorunda kalıyor.
Bu da barınma, eğitim, sağlık, çarpık kentleşme,
niteliksiz işgücü gibi sosyal ve altyapı sorunlarını
beraberinde getiriyor. Belki de tarımın desteklen
m esi iç in h a rc a n a c a k
kaynağın çok daha fazlası,
ileride oluşan bu sorun
ların çözümü için harcan
mak zorunda kalınıyor.”
Son yıllarda, istihdam ı
a r tırıc ı ve te şv ik ed ici
politikalara yönelik önemli
a d ım la rın a tıld ığ ın a ve
atılmakta olduğuna işaret eden Tunçbilek, “Bu yıl da,
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile
Odalar ve Borsalar Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği
'İstihdam seferberliği 2019' programı kapsamında yeni
istihdam paketi açıklandı. Hedef, 2019 yılında 2,5
milyon yeni istihdam yaratmaktır. 2019 yılı istihdam
seferberliği programı kapsamında yaşama geçirilen
ilave istihdam destekleri ile bilgilendirme çalışmaları
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde tüm
yurtta başlatıldı. Bandırma Ticaret Borsası olarak
biz de, ilgili program çerçevesinde üyelerimizin en iyi
şekilde yararlanmasını sağlayabilmek için üyeleri
mizi ziyaret edip, programı ayrıntılı biçimde anlatı
yoruz” dedi.
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Ardından konuşan Sosyal Güvenlik Kurumu
Bandırma Merkez Müdürü Hanife Meriç, IŞKUR
Bandırm a Merkez Müdürü Emrullah Narin ve
Bandırma Vergi Dairesi Müdürü Abdullah Kaya da,
istihdam seferberliğine destek vererek ödüle değer
bulunan firmaları kutlarken, istihdama destek veren
firm alara yardım a her zaman açık olduklarını
vurguladılar. IŞK UR M üdürü E m rullah N arin,
ekonomik krize karşın Bandırma'daki firmaların işçi
çıkartmamasını takdirle karşıladıklarını belirtti.

ODUL ALANLAR
Daha sonra ödül almaya hak kazanan firmaların
temsilcilerine Borsamız tarafından hazırlanan plâketleri ve
teşekkür belgeleri verildi.
Şu firmalar, ödüle değer bulundu:
HAS Tavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret
A.Ş., Tellioğlu Yem Gıda Entegre Sanayi Ticaret A.Ş.,
BUPİLİÇ Entegre Sanayi Ticaret A.Ş., AB Gıda Sanayi
Ticaret A.Ş., BANVİT A.Ş., S.S. Eğitimciler Tüketim
Kooperatifi, Kocaman Balıkçılık Ticaret Limited Şirketi.
(09.04.2019)

T C. AİLE, ÇALIŞMA
Ai. HİZMETLER
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iki dönem Borsamız
meclis başkanıydı
Ersin Koç

SIIUYIA

I

Borsamız meclisinin eski başkanlarından Ersin Koç,
“İki dönemlik görev sürem içinde meclisimizce
uyum içinde bir çalışma gerçekleştirdik” dedi.
1962 yılında, Erdek'te doğan Koç, ilkokul, ortaokul ve
liseyi Bandırma'da okudu. Koç, vatani görevinin ardından
ticarete atıldı. Hâlen zeytin ve etlik tavuk ticareti yapan
Koç ile 2005-2013 yılları arasında yürüttüğü Borsamız
Meclis Başkanlığı dönemini görüştük.
İki dönemlik görev süresi içinde çok değerli meclis
üyeleriyle uyum ve sorumluluk duygusu içinde görev
yaptıklarını vurgulayan Koç, şunları söyledi:

“Görev süremiz sırasında Borsamızın akreditasyon
çalışmaları başlatıldı. Borsamıza akredite olmuş
Toprak Tahlil Laboratuvarı ve Hububat Laboratuvarı
kuruldu, depolarımız yapıldı. Bölgemizde bulunmayan
bu laboratuvarların ilk kez Borsamızda kurulmasını
çok önem siyorum . Borsamızın yeni yatırım lar
yapmasına olanak sağlayacak 13 dönümlük arazi
satın alındı.”
Başkanlık görevi sırasında m ecliste 2005-2009
döneminde, Nazmi Sarıtaş, Halit Sezgin, Şükrü Funda,
Ahmet Turan, Muzaffer Zengin, Fevzi Babadağ, İsmail
Tunçbilek, Haşan Basri Güngör, Rüştü Özakkuş, Aydın
Tovgun, Levent Işıktaş, Ata Toru, Haşan Kaplan; 20092013 döneminde Nazmi Sarıtaş, Ahmet Turan, Muzaffer
Zengin, Şükrü Funda, Halit Sezgin, Cemal Erkan
Soyvılmaz, İsmail Tunçbilek, Haşan Kaplan, Raif Ocak,
Melih Önal, Enver Özbek, Coşkun Babadağ ve Yahya
Alak ile çok uyumlu bir şekilde görev yaptığına dikkat
çeken K oç, b o rsaların ö n em in i b e lirte re k , şu
değerlendirmede bulundu:
“Borsalar, bir ülkenin ekonomisi için çok önemli
kuruluşlardır. Ancak ülkemiz genelinde borsalar
sadece hububat ağırlıklı çahşıyor. Oysa zeytin ve
yumurta dahil borsa kotasyonuna dahil tüm ürünler
borsalarda satılmalı. Bir ara Borsamızda 3-5 ay
yumurta satışı da gerçekleşti ama daha sonra
yürüm edi. Y ine y ılla r önce E rdek'te zeytin
borsasının da kurulduğunu ve tüccarın buradan alım
yaptığını hatırlıyorum.”

Milletvekili
Subaşı
Borsamızda
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
B alık esir M illetv ek ili Yavuz Subaşı,
Borsamızı ziyaret etti. Bandırma Kay
m akam ı G ünhan Y azar, B an d ırm a
Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri ve
B andırm a Onyedi Eylül Ü niversitesi
Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir ile
birlikte gelen Subaşı, Borsamız Meclis
Başkanı İsmail Tunçbilek, Yönetim Kurulu
Başkanımız Halit Sezgin ve Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcımız Şükrü Funda
tarafından karşılandı. Ziyaret sırasında bilgi
alışverişinde bulunuldu.
(03.05.2019)

••

Yumurta Üreticileri
Birliğine
yeni yönetim
Bandırma Yumurta Üreticileri Birliği'nin genel
kurulu Borsamızda yapıldı.
Toplantı salonunda yapılan genel kurulda Bandırma
Yumurta Üreticileri Birliği genel kurulunda yeni
yönetim belirlenerek görev dağılımı yapıldı.
Faaliyet raporları ve mali bilançoların okunduğu
genel kurulda birliğin yeni yönetim kurulu üyeleri de
belirlendi.
Birlik başkanlığına Mehmet Aytekin seçilirken,
yönetim kurulu üyeliklerine ise şu isimler getirildi:
Recep Güngör Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yalçın Yurtçar -Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mustafa Uçar - Yönetim Kurulu Üyesi
Şevki Acar -Yönetim Kurulu Üyesi
(27.03.2019)

istihdam teşvikleri hakkında
bilgilendirme yapıldı
katıldı. 2019 yılı istihdam seferberliği teşvikleri kapsamında
işyerlerine uygulanan desteklemeler hakkında ayrıntılı bilgiler
verdi.
(28.03.2019)
"N

Borsamızın mart ayı olağan meclis toplantısında
istihdam seferberliği kapsamında uygulanan teşvikler
ele alındı.
Mart ayı olağan meclis toplantısına istihdam
seferberliği teşvikleri hakkında bilgi vermek için
IŞKUR Bandırma Şube Müdürü Emrullah Narin

Güvenlik Kurulu
Borsamızda toplandı
Bandırma Güvenlik Kurulu Nisan ayı olağan toplantısı
Borsamızda gerçekleştirildi.
Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar'ın başkanlığında
gerçekleşen toplantıya Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga
Tosun, Garnizon Komutanı Hv.Plt.Alb. Selahattin Akalp,
Cum huriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, İlçe Jandarm a
Komutanı Yüzbaşı Mahir Mavi, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
Faik Karabaş, Borsamızın Meclis Başkanı İsmail Tunçbilek,
Borsamızın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Funda,
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Alparslan Serel, Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Üyesi Adem Yılmaz, Bandırma Şoförler ve Otomobilciler
Odası Başkanı Osman Çapar katıldı.
Toplantıda Bandırma'nın güvenlik sorunları hakkında
görüşmeler yapılarak alınması gereken önlemler kararlaştırıldı.
(18.04.2019)
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başına verdiği 10 kuruşluk desteğin 20-25 kuruşa
çıkarılması gerekiyor. Yani buğday prim desteğini
yukarıya taşımak zorundayız. Kıraç bölgelerde ise hem
ürün, hem de alan desteğine ihtiyaç vardır.”
Çevik, tarımsal üretimde önemli olan yer altı su
kaynaklarının da azalmakta olduğuna dikkati çekerek,
“Gelecek kuşaklarımızı bu konuda büyük zorluklar
bekliyor” dedi.

TUNÇBİLEK’ÎN AÇIKLAMASI
Konya Ticaret Borsası başkan ve yöneticileri ile
Borsa meclis üyelerinden bir grup, Borsamızı ziyaret
ettiler.
Yönetim kurulu başkanları Hüseyin Çevik'in
başkanlığında Borsamıza gelen Konya heyeti, Meclis
Başkanım ız İsm ail Tunçbilek, yönetim kurulu
üyelerimiz ve Genel Sekreterimiz Ertunç İşbay
tarafından karşılandılar. Ardından meclis salonumuzda
karşılıklı düşünce alışverişi gerçekleşti.

ÇEVİK’ÎN DEĞERLENDİRMESİ
Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Çevik, ülkemizdeki 113 Borsanın ortak hedef
ve uğraşısının ülkemizdeki tarımsal üretimi geliştirmek
olduğuna dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu:
“Konya, Türkiye'nin hububat üretiminin yüzde
15'ini karşılıyor. Ayrıca büyükbaş ve küçükbaş
hayvancılıkta çok gelişmiş bir il konumundayız.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin öncülü
ğünde, birçok borsamızda lisanslı depoculuk ve
ürün ihtisas b o rsacılığın a geçilm esini çok
önemsiyoruz. Bunun bir önemli ayağı ise 'Vadeli
İşlem ve O p siyon B o rs a c ılığ ı'd ır. A n cak
ülkemizde buğday ekim inden kaçış olduğu
gerçeği de ortada. Hâlen yılda 18-20 milyon ton
buğday üretimi yapılsa da ülkemizdeki buğday
ekim alanlarımızın 7.1 milyon metre kareye
düştüğü görülüyor. Buğday ekim alanlarımızdaki
bu daralmanın önlenmesi için devletin, hâlen kilo

Meclis Başkanımız İsmail Tunçbilek de, Konya Ticaret
Borsası'nı ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirerek,
şöyle konuştu:
“Borsa olarak yıl sonuna doğru lisanslı depoculuk
konusunda tem el atma aşam asına geleceğim izi
düşünüyorum. Artık tüm dünyada ticaret kabuk
değiştirdi. İletişimin çok geniş olanaklara ulaşmasına
paralel şekilde ihracatın da ufku açıldı. İhracat
konusunda büyük tekellerin etkisi kırıldığı ve orta
ölçekli kuruluşların pazarlama gerçekleştirmelerinin
de önünün açıldığını memnuniyetle görüyoruz. Şu
anda kur dalgalanmaları nedeniyle önümüzü pek
göremiyoruz ama bir süre sonra daha rahatlayacağı
m ızı düşünüyorum . D evletin, çiftçiyi tarım dan
uzaklaştırmamak için daha iyi destek ve fiyatlar
vermesi gerektiğine inanıyorum.”
Konuşmaların ve düşünce alışverişinin ardından her iki
Oda yöneticileri de birbirlerine günün anısına plâket ve
armağanlar sundular.
(11.04.2019)

TOBB

delegelerimi
plâket
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’nin (TOBB) 75. genel
kurulu yapıldı.

L

1-2 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçek
leştirilen genel kurulda, 10 yıldır TOBB
delegesi olarak görev yapan Borsamız
Yönetim K urulu Başkan Yardım cısı
Muzaffer Zengin ve Yönetim Kurulu
Sayman Üyemiz Ahmet Turan'a plâketleri
verildi.
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Katar ticaret
heyetimiz
döndü

Borsam ızın kanatlı grubu ürünlerine yönelik
o luşturduğu küm elenm e p ro jeleri kapsam ında
y ü rü tü le n T ic a re t B a k a n lığ ı'n ın d e ste k le d iğ i
“Bandırma İhracatı Kanatlanıyor” isimli URGE
projesi başarıyla faaliyetlerini sürdürüyor.
Katar’ın başkenti Doha’ya gerçekleştirilen ziyaretlere
10 firma ve 17 firma temsilcisi katılım gösterdi.
Doha'da önde gelen süper marketler, toptancılar
çarşısı, yerel marketler ve pazarlar ziyaret edildi. Katar
Büyükelçisi Fikret Özer ile bir araya gelindi.
Bandırma'nın ticari hayatı firmaların sektörel durumları
B orsam ızın faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Büyükelçimiz, Katar devleti
ile olan tic a ri sü reçler
h a k k ın d a f ir m a la r ım ız ı
bilgilendirdi. Firmalarımıza
y a p tık la rı ç a lışm a la rd a n
dolayı teşekkür etti. Ziya
retimiz anısına büyükelçi
m ize Borsam ız Yönetim
Kurulu Üyesi Can Ata Tan
tarafından “Bandırma Va
puru maketi hediye edildi.
F irm a la rım ız a tic a re t
heyeti kapsamında eski Irak
Ticaret Müşaviri Shedu-Consulting Danışmanlık firması
ortağı Deniz Kutlu tarafından B2B hizmeti sağlandı. Katar'ın
ve bölgenin önce gelen alıcı firmaları ile ikili iş görüşmeleri
yapıldı. Toplam 33 yeni firma ile 88 farklı görüşme yapıldı.
Görüşmeler neticesinde olumlu sonuçlanan başarılı iş
bağlantıları sağlandı. Firmalarımızın dış ticaret kapasitesine
olumlu etkiler bırakan bu tarz heyet programlarından çok
memnun kaldıklarını, dolayısıyla Ticaret Bakanlığı'mıza ve
Borsamıza teşekkürlerini ilettiler.
F a a liy e tle rim iz k ap sam ın d a B o rsam ıza o lu m lu
çalışmalarıyla destek olan Deniz Kutlu'ya ve ziyaret edilen
firmalara plâketleri verildi.
(3.05.2019)

2019 - 28

ilk ürünler
Borsamızda

Borsamızda 2019 yılının ilk ürünleri işlem gördü.
Yeni hasat sezonunun ilk arpa ürününü Doğruca
kırsal mahallesinden Orhan Sezer getirdi. Ürünün 50
kilogramlık bölümü sembolik bedelle kilosu 14 liradan,
Encin Zahirecilik Bülent Encin tarafından satın alındı.
Ürünün geriye kalan 2,5 tonluk bölümünü de yine
Bülent Encin, 1 lira 26 kuruştan satın aldı.
Sezonun ilk buğdayını yine Doğruca'dan Ender
Tınmaz getirdi. Ürünün 50 kilogramlık bölümü,
sembolik bedelle 14 liradan satıldı. Sezonun ilk buğdayını
Araslar Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Limited
Şirketi firma yetkilisi ve Borsamız meclis üyesi İbrahim
Aras satın aldı. Buğdayın geri kalan 1 tonluk bölümü de
Sezgin Zahirecilik Limited Şirketi yetkilisi Haluk Sezgin
tarafından, 1 lira 76 kuruşa satın alındı.
2019 yılının ilk kanola ürünü ise yine Doğruca kırsal
mahallesinden Ali İz tarafından getirildi. Ürünün 50
kilogramlık bölümü sembolik bedelle Borsamız meclis
üyesi Ahmet Toygun tarafından satın alındı. Kanolanın
kalan 500 kilogramlık bölümünü de yine Toygun satın
aldı.

Borsamız Meclis Başkanı İsmail Tunçbilek, yeni hasat
sezonunun ülkemize ve tüccarlarımıza hayırlı olmasını
dileyerek, “Yeni sezonda üreticilerimizin ve tüccarları
mızın yüzlerinin gülmesini ve 2019 yılı harmanının
herkese bereket getirmesini temenni ediyorum” dedi.
(10.06.2019)
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Sezgin’den
hasat zamanı

Bandırma Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Halit Sezgin:
“10 Haziran'dan bugüne kadar 7 bin ton buğday 2
bin 500 ton Kanola 2 bin ton civarında da arpa
borsamız satış salonda işlem gördü”

Üreticiler bu yılki rekolteden oldukça memnun
olduklarını söylüyorlar, yani verim ler yüksek.
Bandırma ve çevresinde süne yok denecek kadar az.
Buğday kalitesi iyi denilebilir. Üreticilerimiz bu yıl
da farklılıklarını gösterdiler. Kendilerini tebrik
ediyorum.”

Bandırma Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkam
Halit Sezgin, hasat dönemi ile ilgili olarak gazetecilere
değerlendirmelerde bulundu.
Sezgin, 2009 yılında bölgede 114 bin dekar buğday, 17
bin dekar arpa, 87 bin dekar ayçiçeği, 24 bin 500 dekar
kanola ve 25 bin dekar mısır ekildiğini söyledi.
Sezgin, şunları aktardı: “Yeni hasat sezonu ülkemize
bölgem ize, şehrimize, çiftçim ize ve Borsamız
camiasına hayırlı uğurlu ve bereketli olsun. 10
Haziran 2019 günü borsamıza ilk ürün buğday arpa
ve Kanola birlikte geldi. 10 Haziran'dan bugüne
kadar 7 bin ton buğday 2 bin 500 ton Kanola, 2 bin ton
civarında da arpa borsamız satış salonunda işlem
gördü.
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Bandırma Ticaret Borsası satış salonunda oluşan
fiyatlar bölgedeki tarım ticaretinde etkili olmaktadır.
Satış salonum uzda satılan ürünlerin fiyatları
bölgedeki en yüksek fiyatlardır. TMO Bandırma
Şube Müdürlüğü'de Borsamız satış salonundan alım
yapmaktadır.
Bandırma Ticaret Borsasına Çevre il ve ilçelerden
de oldukça yüklü miktarlarda ürün gelmektedir.
B a n d ırm a T ic a re t B o rs a sı'n ın ü re tic iy e ve
üyelerimize sağladığı güvenli,adaletli satış sistemi ve
fiyat oluşumu açısından değerlendirildiğinde bölge
çiftçisi borsamıza ürünü getirerek bu güvenli
ortamda ürününü satmayı tercih etmektedir.
Borsamız üyeleri de satış salonumuzdan almış
oldukları kaliteli ürünleri ülkenin her tarafına
pazarlanm asını sağlayarak bölgem iz buğdayın
marka haline getirmişlerdir. Şehrimiz ekonomisine
katkı anlamında değerlendirildiğinde işlem hacmi
bakımından önemli bir faaliyeti yerine getirmekte
dirler. Dürüst, prensipli ve çalışkan Üyelerimiz de bir
tebriki hakkediyor sanıyorum.

Başka bir konuya daha değinmek istiyorum
Türkiye Ürün İhtisas Borsası Anonim Şirketi daha
ö n c e k i a ç ık la m a la rım d a b e lirttiğ im ü z e re
kurulm uştu. Borsam ızda bu şirketin ortakları
arasındadır. Ayrıca Bandırm a T icaret Borsası
Turib(Türkiye Ürün İhtisas Borsası) acentasıdır.
Türib'e kayıt olmak isteyenlerin Borsamız dan elde
edecekleri evrakları tamamlayıp Borsamıza teslim
e tt ik le r i ta k tir d e T ü r ib k a y ıt la r ı B o rs a m ız
yetkililerince yapılmaktadır.Türib kaydını yaptırmak
isteyen B orsam ız üyesi veya üyesi olm ayan
işle tm e le rim iz ç iftç ile rim iz y a tırım c ı o larak
kayıtlarını yaptırm a im kanına kavuşacaklardır.
Yakın zamanda Türkiye ürün ihtisas borsasının
işlem lere başlayacağı söyleniyor. Bizim Borsa
Bandırma Aracılık hiz. Anonim Şirketimiz var. Bu
şirketi de bu kapsamda Türkiye'de ilk olarak
konusunda aracı kurum haline getirmeye gayret
göstereceğiz. Emsallerimiz arasında Öncü kurum
olma özelliğimizi sürdüreceğimizi sanıyorum.”dedi.
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Bandırma Ticaret Borsa'sı Yönetim Kurulu Başkanı
Halit Sezgin, ilk ürünlerin gelmesiyle birlikte başlayan
2019 yılı hasat sezonu için değerlendirm eler ve
temennilerde bulundu. Gazetecilere yaptığı açıklamada,
Bandırma'nın tarımsal faaliyetlerinin bölge için önemini
vurgulayan Sezgin, Borsanın, fiyat oluşumunda etken rol
oynayarak bölgedeki tarım sektörü temsilcileri ile bölge
çiftçisi için cazip bir kurum olduğunu söyledi
Sezgin, “Bandırma Ticaret Borsası, bölge tarımı
için önemli bir kurum. Elektronik satış salonunda
oluşan fiyatlar çiftçimizi de tüccarımızı da memnun
ediyor. Burası bir cazibe merkezi. Üreticiler ve
üyelerimiz Borsamızın güvenli ortamından fayda
sağlıyorlar. Çünkü ticaretin en etkili unsuru güven.
Borsamıza çok uzak yerlerden bile ürün geliyor. 2019
yılı hasat sezonu umarım hem üreticimizi, hem de
tüccarımızı memnun eder. Bandırma ve yöresi,
buğday rekoltesi ve kalitesi yönünden önemli bir

bölge. Geçtiğimiz yıllarda ortalam a verim ve
kalitemiz genel olarak Türkiye ortalamasının da
üstündeydi. Ürün kalitesi de ekmeklik buğdayda
ülkemiz standartlarının üzerinde inkar edilemeyecek
düzeyde oluşuyor.2019 yılı harman sezonunda aynı
kalite beklentisini sağlayacağı kanaatindeyim .
Borsamız satış salonunun ürün kalitesine etkisi çok
üst düzeyde. Çünkü satış salonunda oluşan fiyatlar
arasındaki farklılıklar üreticilerin birbirleri ile daha
kaliteli ürün yetiştirmeleri için iletişim sağladıkları
bir ortam yaratıyor. Kısacası Bandırma Ticaret
Borsası satış salonu aynı zamanda bir eğitim salonu
görevini yerine getiriyor. Doğal olarak bizim
üyelerimizin de bölgemizde üretilen kaliteli ürünleri
pazarlama kabiliyetleriyle ülkemizin her yerine
g ö n d e rm e le ri de ço k ö n e m s e n m e li. T üm
üreticilerim ize ve tüccarlarım ıza bereketli bir
harman sezonu diliyorum ” dedi.

ihracatçı firmalara
pazarlama eğitimi

Borsamızın, Ticaret Bakanlığı desteğinde yürüttüğü
“Bandırma İhracatı Kanatlanıyor” isimli UR-GE
projesi kapsamında ihracatçı üye firmalarına yönelik
“Pazarlama Stratejileri ve Dijital Pazarlama”
alanında eğitim programı düzenlendi. Eğitime UR-GE
Projesi bünyesinde yer alan beyaz et ve yumurta
sektöründe faaliyet gösteren 14 firma katılım sağladı.
Eğitimde firmalarımızın ürünlerini uluslararası
alanda pazarlama ve ihracat yapma konularında
yetkinliklerini arttırmak amacıyla eğitim verildi. Mevcut
p a z a r la r ö d em e ve te slim ş e k ille r i, d ü n ya
konjektöründeki gelişmeler, markalaşma ve katma
değerli ürün üretimi kurumsal yapının güçlendirilmesi
gibi birçok önemli konuya değinildi. Eğitim programı
ÜNEL Eğitim ve Danışmanlık firması tarafından
sağlandı.
(26.27.02.2019)
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Borsamızın Genel Sekreter
Yardım cısı A yb ike Ö zbay,
1 9 7 9 yılında, B a ndırm a'da
doğdu.
19 M ayıs Ü nive rsite si Gıda
M ü h e n d isliğ i b ölüm ü nd en m ezun
olan Ö zbay, B orsam ızdaki g örevin e
2 0 0 3 yılında, "Hububat Laboratuvar Sorum 
lusu" olarak başladı.
2 0 0 5 yılında, Borsam ızın organizasyon yapısındaki
d e ğ işiklikle rle idari bölüm de göreve başlam asını iş
yaşam ının dönüm noktası olarak g ö rdü ğü nü b elirten
Ö zbay, " 2 0 1 1 yılında Genel Sekreter Yardımcısı
oldum. Genel Sekreterimden çok şey öğrendim ve
öğrenmeye devam ediyorum" dedi.

B O R S A L A R IN
P İY A S A
E K O N O M İS İN D E K İ Y E R İ
ÖNEMLİ
T ic a re t Borsalarının, piyasa
e k o n o m is in in
ö n e m li u n s u r 
larından biri old uğ un u vu rg u la ya n
Ö zbay, şu d eğerlendirm ede b ulundu:
"Ticaret Borsaları, piyasa ekonomisinin en
önemli dinamiklerinden ve unsurlarından biridir.
Bandırma Ticaret Borsası, kotasyonumuza dahil
maddelerin alım-satımlarının yapıldığı, üreticilerin
ürünlerinin değer bulduğu, güvenilir ve şeffaf yönetim
anlayışıyla bölge ekonomisine yön veren, kentimizin
en önemli markalarından biridir. Ülkemizde borsacılık
k ü ltü rü n ü n
g e liş m e s in d e , g e rç e k b o rs a c ılık
kurallarının uygulanm asında, özellikle stratejik
t a r ım s a l ü rü n le r in
p iy a s a
m e k a n iz m a s ın ın
o lu ş tu ru lm a s ın d a önem li roller ü stle n d ik ve
üstlenmeyi sürdürüyoruz. Temel faaliyet alanımız
olan ta rım
b o rs a c ılığ ın ın y a n ın d a s e k tö rü n
gelişmesine katkı sağlayacak farklı alanlardaki
projeleri de gerçekleştirmeye çalışıyoruz. 8 0 yıldır bu
kurumda çalışan herkes bölgemizdeki tarımsal
üretimin hak ettiği değere ulaşması için emek harcadı,
harcıyor. Düzenli yayınlarla kamuoyunu ve sektör
paydaşlarını bilgilendiriyoruz. Üniversite işbirlikleriyle
çeşitli eğitimler gerçekleştiriyoruz. Farklı yerlerin
ticaret borsaları ile işbirliği yaparak ortak toplantılar,
ziyaretler düzenliyoruz. Hazırladığımız projelerle
üyelerim ize yeni pazarlar, eğitim ler, hizm etler
s u n u y o ru z. Tüm
b u n la rı g e r ç e k le ş tir ir k e n
kurumsallaşma, bilişim altyapısının güçlendirilmesi,
personel etkinliğinin artırılması, e-ticaret, lisanslı
depoculuk, akredite laboratuvarlar gibi sürekliliğimizin
devamını sağlayan yapımızı da her geçen gün
güçlendiriyoruz."
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HEP YENİ HEDEFLER PEŞİNDEYİZ
Borsa olarak her yıl kendilerine yeni h edefler
ko ydu kla rının altını çizen Ö zbay, şöyle ko n u ştu :
"Gittikçe büyüyen ve globalleşen dünyamızda ekip
çalışmasının ve sosyal ilişkilerin tüm kurumlar için ne
kadar önemli olduğunu herkes tahmin edebilir. Bir
araya gelmek başlangıçtır, bir arada durabilmek
ilerlemedir, birlikte çalışmak başarıdır. Sürdürülebilir
başarının sırrının aynı dilde konuşan, aynı tutkuyu
p ay la şa n ekip a rk a d a ş la rıy la g e rç e k le ş tiğ in e
inanıyorum. Biz, her yıl kendimize koyduğumuz
hedeflerin üzerine çıkmak için uyumlu bir şekilde
çalışıp çabalayan bir ekibiz."

A SINIFI BORSA O LM AN IN GURURU
Genel S e kre te r Y a rdım cım ız A y b ik e Ö zbay,
Borsam ızın ku rum sallaşm a kapsam ında 2 0 0 7 yılında
ka lite , 2 0 0 8 'd e ise a kre d ita syo n yo lcu lu ğ u n u n
başladığına işaret ederek, şunları söyledi:
"Kurumsal kapasitenin artırılması ve üyelere
sunulan hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik
geliştirilen 'Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB)
O da/B orsa A kred itasyo n S istem i' kapsam ında
bağımsız denetçiler tarafından yapılan denetimler
sonrasında iki dönemdir A sınıfı olarak hizmet
verm ekteyiz. A düzeyinde hizmet sunmamız bizim
için büyük onur ve gurur kaynağıdır. Bu başarı
yönetim kurulumuz, meclisimiz, personelimiz ve
üyelerimizin sayesinde gelmiştir."

İŞİM İ ÇOK SEVİYORUM
İşini çok se vdiğin i vu rg u la ya n Genel S ekreter
Y ardım cım ız A y b ik e Ö zbay, d üşünce ve duygularını
şöyle dile g e tird i:
"İşimi sevmemin de verdiği motivasyon ile gün
boyunca dinamik, neşeli oluyorum ve mümkün
olduğunca olumsuz ortamlardan uzakta, yüksek
motivasyonla çalışıyorum. İşimizin çok yoğun olduğu
zam an lard a te r d ö kerken bile nefes alm ayı
unutmadan kendime zaman ayırmaya ve gülmeye
özen gösteriyorum. Kitap okumayı, müzik dinlemeyi,
yabancı dizi seyretmeyi ve tabii ki ailemle zaman
geçirmeyi çok seviyorum. Hem iş, hem eş, hem anne,
hem de evlat, kardeş, arkadaş gibi diğer tüm rollerime
eşit durabilmeye çalışıyorum. İş yerinde her gününü,
'Bugün lütfen bitsin' diyerek geçiren bir kişi, aslında
yaşam ından eksilen bir günün farkında değil.
Günümüzün çoğunu iş ortam ında geçiriyoruz.
Sevdiğimiz işi yapıyorsak ne mutlu bize! Yapılan her iş
çok önemli ve değerlidir. Her işin kendine özgü stresi
ve zorluğu vardır. Ancak hiçbir şey, kendimizden önce
gelmemelidir. Kendimize zaman ayırdığımızda işimize
d a h a çok o d a k la n a b ilir , m o tiv a s y o n u m u z u
artırabiliriz."
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B orsam ızda yılın
ilk ayçiçeği
2019 yılı hasat sezonunun ilk ayçiçeği, Borsamızın
elektronik satış salonunda satıldı. Yılın ilk ayçiçeğini
Doğruca Mahallesi'nden Zafer Güler adlı üretici getirdi.
İhalede, ürünün 50 kiloluk bölümünü sembolik bedelle
15,00 liradan Sezgin Zahirecilik Ticaret Limited Şirketi
satın aldı.
Toplamda 2,5 ton olan ayçiçeğinin tamamı ihale
sonunda 2,300 liradan yine aynı şirket tarafından satın
alındı.

ÜRÜNLERİMİZ DEĞERİNİ BULUYOR
Satışın ardından, ilk ayçiçeğinin üreticisi olan Doğruca
M ahallesi'nden Zafer Güler, “Bandırm a Ticaret
Borsası’nda ürünlerimiz değerini buluyor. Satışa
g e tird iğ im iz ü rü n ler, la b o ra tu va r ortam ın d a
analizleri yapılarak satışa sunuluyor. Bereketli bir
sezon olmasını diliyorum” dedi.
Ü ST L E N D İĞ İM İZ SO R U M L U L U Ğ U N
BİLİNCİNDEYİZ
Borsamız yönetim kurulu başkanı Halit Sezgin, yeni
ayçiçeği sezonu hakkında açıklamalarda bulundu.
Sezonun ilk ayçiçeğinin satışını gerçekleştirdiklerini
belirten Sezgin, şu değerlendirmede bulundu:

“Doğruca Mahallemizden Zafer Güler isimli
üreticimiz, yetiştirdiği ayçiçeğini Borsamıza getirdi.
Şu andaki rekolte beklentimiz Bandırma ve yöresi
için çok yüksek. Bandırma ve çevresinde tahmini 200
bin dönümlük alanda ekilen ayçiçeği ürününün
Borsamızda işlem göreceğini tahmin ediyoruz.
Umarım bu beklentimiz karşılık bulur. Yeni ayçiçeği
sezonunun hem üreticilerimize, hem Borsamıza,
hem de ülkemize hayırlı olmasını ve bol kazanç
getirmesini diliyorum. Borsamızın satış salonu
gerçekten önemli bir görevi yerine getiriyor. Buğday,
kanola ve ayçiçeği satışlarında piyasayı en iyi şekilde
fiyat olarak belirliyoruz. Burada satılan ürünlerin
fiyatları piyasada da aynı şekilde bir fiyat oluşmasına
yardımcı oluyor. Çiftçilerimizin ürünlerini en iyi
şekilde pazarlamasına imkan sağlıyoruz. Bu konuda
yaptığımız görevin sorumluluk ve bilincindeyiz. Her
geçen yıl daha da bilinci bir şekilde depolarımızla ve
g e le c e k te k u rm a y ı p lâ n la d ığ ım ız lis a n s lı
depolarımızla tarımı daha iyi bir noktaya getirmeyi
hedefliyoruz. Lisanslı depoculuk konusunda da
önemli adımlar atmış bulunuyoruz. Bandırm a
Ticaret Borsası ve şahsım adına üyelerimizin ve
üreticilerimizin geçmiş bayramını da kutlayarak
hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

.
2019 ■36

(15.08.2019)

Başkanımızdan
“ayçiçek satışı”
açıklaması
Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı
Halit Sezgin:
"Geçen yıl Borsamızın satış salonunda
4 bin 7 7 0 ton ayçiçeği satıldı. Bu yıl ise
7 bin 5 0 0 ton ayçiçeği satışı yapıldı"

“2018 yılında, toplamda işlem gören ayçiçeğinin
tonu ortalama 2.406,76 liradan satılmıştı. Bu yıl ise
ortalama satış fiyatı 2.414,78 liraya yükseldi. Bu
arada ürün, rekolte ve verim olarak da yükseldi. Bu
yıl, dönüm başına 250 kilo ayçiçeği alındı. Yakın
çevrelerim izde kendini geliştiren çiftçiler var,
damlama sulama ile ekim yapan bu çiftçiler 450
kiloya kadar verimlerini artırdılar.
Bu artışı,
ç iftç im iz in dah a b ilin ç li tarım y a p m a sın a
bağlıyoruz.”

Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin, sona
eren ayçiçeği hasadı sonucunda, gazetecilere Borsada işlem
gören ürünler hakkında bilgiler verdi.
Geçen yıl 16.08.2018-14.08.2018 tarihleri arasında
Borsamızın elektronik işlem satış salonunda toplam 4
bin770 ton ayçiçeği satıldığını, toplamda 22 bin 890 ton
ayçiçeğinin işlem gördüğünü tescil işlemi yapıldığını belirten
Sezgin, 2019 yılı 16.08.2019-14.08.2019 tarihleri arasın
daki hasat döneminde ise Borsa salonunda toplam 7 bin
500 ton ayçiçeği satılırken, toplamda 48 bin 700 ton
ayçiçeğinin tescil işlemi yapıldığını ve işlem gördüğünü
açıkladı.
Geçen yıl salondaki ayçiçeğinin ortalama ton satış
fiyatının 2.383,65 lirayken, bu yıl ise 2.453,33 lira olduğuna
dikkati çeken Sezgin, şunları söyledi:
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Meclis üyemiz
İbrahim Aras’ı kaybettik
Borsamız meclis üyesi İbrahim Aras vefat etti.
Bandırma Araslar Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi ortaklarından Aras,
bir süredir tedavi gördüğü Balıkesir Şehir Hastanesi’nde, 15 Temmuz 2019’da
yaşama veda etti. Aras, Borsamız tarihinde görevini yürütürken vefat eden ilk
meclis üyemiz oldu.
1966 yılında Bandırma’da doğan Aras, neşeli ve şakacı kişiliğiyle herker
tarafından sevilen ve geniş çevresi bulunan bir iş adamıydı.
Evli ve üç kız çocuğu babası olan İbrahim Aras için Borsamız meclisini]
temmuz ayı olağan toplantısından önce saygı duruşunda bulunuldu.
İH I
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Borsamız ve Bandırma Ticaret Odası, Türkiye'nin,
Suriye'de yürüttüğü “Barış Pınarı Harekâtı” ile ilgili
olarak ortak basın açıklaması yaptı.
Borsamız salonundaki basın toplantısına Bandırma
Ticaret Borsası Başkanı Halit Sezgin, Meclis Başkanı
İsmail Tunçbilek, Borsa yönetim kurulu üyeleri,
Bandırma Ticaret Odası Meclis Başkanı Bahadır
Çenberci, Bandırma Şoförler ve Otomobilciler Odası
Başkanı Osman Çapar ile bazı Oda-dernek başkanları ve
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Borsamız başkanı Halit Sezgin, aşağıdaki basın
bildirisini okudu:
“Bandırma Ticaret Borsası,Bandırma Ticaret
Odası, şehrimizin esnaf odaları ve sivil toplum
kuruluşları olarak bugün buradayız
81 ilde, aynı anda tüm Odalar ve Borsalarla
birlikte bu açıklamayı yaparak, sizler aracılığıyla
hem ülkem iz, hem de dünya kam uoyuna
sesleniyoruz.
Türkiye, 9 Ekim 2019'da Suriye sınırı üzerinde
'Barış Pınarı' adı verilen sınır ötesi harekât
başlatmıştır.
Amaç, hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini
sağlamak, hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için
teh dit olu şturan terör korid orun u ortad an
kaldırmaktır.
Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör
ö rg ü tlerin d en tem izleyerek , Suriye halk ın ı
teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarm ak,
bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden
tesis etmektir.
Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasında
yız ve destekliyoruz.

Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan
hakkını kullanmıştır.
Barış Pınarı Harekâtı, evrensel hukuk ve
Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi'nin terörle
mücadele kararları ile BM Sözleşmesi’nde yer alan
meşru savunma hakkı çerçevesinde başlatılmıştır.
Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve
siyasi birliğine saygı gösterilmektedir.
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Dolayısıyla bu harekât, meşrudur ve uluslar
arası hukuka uygundur.
Ülkemiz özellikle Fırat'ın doğusunda sınırın
ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca, son
iki yılda yüzün üzerinde taciz ve hasmane eyleme
maruz kalmıştır.
Bu terör örgütleri, Suriye içinde ve Suriyelilere
yönelik de saldırılar düzenlemektedir.
Suriye'deki yerel halkın da terör örgütlerinin
giderek artan insan hakkı ih lalleri, göçe
zorlanma, taciz ve zulmüne karşı şikâyetleri ve
tepkileri sürekli artmaktadır.
Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki; masum
insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de
açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz
kalmamız beklenemez.
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtıyla
başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla
Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine
gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir.
Aynı zamanda da sivillerin ve masumların
korunmasına azami dikkat gösterilmektedir.
Zaten bunu hem 'Fırat Kalkanı' hem de 'Zeytin
Dalı' harekâtlarında da gösterdik.
Önceden terörün hâkim olduğu bölgede hayat
normale döndü, barış ve huzur geldi.
Y u rtla rın ı terk etm ek z o ru n d a kalm ış
Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin hazırlamış
olduk.
Türkiye'nin elinden gelen tüm imkânlarını bu
bölgeler için nasıl seferber ettiğini de tüm dünya
kamuoyu gördü.
Çünkü biz inanıyoruz ki, gönül dünyasını ve
insanları imar edemeyenler, yeryüzünü imar
edemezler.
Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan
yana hiç olmadık, olmayacağız.
Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir.
T ü rk iy e 'n in terö rle m ü cad eleye dönük
çabaları, etnik ve dini temizlik de dâhil olmak
üzere, insanlığa karşı işlenen suç niteliğindeki
PKK/PYD/YPG ve DEAŞ eylemleri nedeniyle
yerlerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşlerinin
önünü açacak, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve
birliğinin korunmasına da katkıda bulunacaktır.
Bu nedenle Türkiye'nin başlattığı her harekât,
S u riy e li g ö çm e n le r, m azlu m ve m ağ d u r
durumdaki yerel halk tarafından desteklen
mektedir.

Tüm bu gerçekler ışığında, uluslararası
camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme ve
evrensel insan haklarını bu bölgede hâkim kılma
yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek,
ülkemize destek vermeye davet ediyoruz.
Son olarak, şunu da herkesin bilm esini
istiyoruz.
Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen
tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil
toplumu, bir ve beraber olarak en güzel cevabı
verecektir.
Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi,
Türkiye'nin geleceği için daha çok çalışacak,
daha çok üretecektir.
Üst kuruluşlarımız, yurtdışındaki muadilleri
olan kurumlar ve üyesi oldukları uluslararası
kuruluşlar nezdinde çalışmaya ve ülkemizin bu
haklı duruşunu aktarmaya başladılar.
Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir
ve beraber olarak ses verme günüdür.
Öte yandan bütün vatandaşlarımızı, özellikle
sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokas
yonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz.
Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur,
kardeşimizdir.
Aynı medeniyetin, aynı kültürün, aynı inancın
mensupları olan bizler arasındaki kardeşlik ve
komşuluk hukukunu kimse yok edemez.
Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi
birbirimize düşman edemez.

Türkiye'nin iş dünyası olarak dualarımızla ve
bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman
askerlerimizin yanındayız.
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör
unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini
hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır.
Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz,
mekânları cennet olsun.
Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz.
C enab-ı H ak M eh m etçiğim izi korusun,
O rdum uzu m uzaffer kılsın. A llah, yar ve
yardımcımız olsun.”
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Aytekin’den sektöre bakış
Bandırma Yumurta Üreticileri
Başkanı Mehmet Aytekin:

Bandırma Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet
Aytekin, birliğin günlük yumurta üretiminin 200 bin, yıllık
üretimin ise 70 milyon dolayında bulunduğunu açıkladı.
2019 yılının ilk 3 ayında sektörün durumunun iyi
olmasına karşın daha sonra Irak'ın, ülkemizden yumurta
ithalatını durdurması nedeniyle sektörün yine zor günler
yaşadığına dikkati çeken Aytekin, şu değerlendirmede
bulundu:

“Birliğimize kayıtlı 24 üyemiz var. Sektörün içinde
bulunduğu zor durum nedeniyle yumurta üreticileri
bu yükü daha fazla taşıyam ayarak piyasadan
çekilmek zorunda kalıyorlar. Bu nedenle kurulduğu
günlerde 45 üyesi bulunan üye sayımız 24'lere kadar
düştü. Buna Bursa'da bulunup, birliğimize üye
olanlar da dahil bulunuyor. Şu anda bir yumurtanın
maliyeti 35 kuruş olmasına karşın 30 kuruşa bile yani
zararına satılmak zorunda kalınıyor. 2006 yılında
kurulan birliğimizin üretiminin yüzde 70'i Irak'a
ihraç ediliyordu. Ancak bu ülke Türkiye'den
ithalatını sonlandırınca yumurta sektörü için kriz
b a şla d ı. En b ü yü k p a z a rım ız olan Ira k 'ın
vazgeçmesine karşın yetersiz de olsa Katar, Suriye ve
Kuveyt'e ihracat yapıyoruz. Bu arada ağırlıklı olarak
İstanbul ve Trakya'ya satışlarımız sürüyor.”
SEKTÖRDE ÜRETİM PLÂNLAMASI YOK
Birliklerinin tavuk kapasitesinin 3 milyon olup, hâlen 2
milyon tavuğa sahip bulunduklarını vurgulayan Aytekin,
21.08.2019 tarihinde, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı'nca
yapılan, “Yumurta sektöründe üretim plânlaması
toplantısı”nda alınan kararlar hakkında şu bilgiyi verdi:
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Sektörde üretim
plânlamasına ihtiyaç var

“GEZEN TAVUK” ALDATMACASI
Son dönemlerde tüketicinin, “gezen tavuk” yumurtası
denilerek aldatıldığına dikkati çeken Bandırma Yumurta
Ü reticileri Birliği Başkanı M ehmet Aytekin, “Bu
yumurtaların çok önemli bölümü 'merdiven altı'
denilen yerlerde, sağlıksız ortamlarda, yasa ve
yönetmelikler dışı üretilip vatandaş aldatılıyor” dedi.

“Toplantıda şu noktalar belirlendi. Bu kanuna
bağlı olarak kurulan üretici birliklerinin yetkileri
artırılıp güçlendirilm elidir. Ü retim plânlam ası
kapsamında yurt içi üretim ve ticari civciv ihracatı
dikkate alınarak damızlık civciv ithalat ihtiyacı
b e lirle n m e lid ir . M e v z u a ta a y k ırı y u m u rta
pazarlam asının önüne geçilmeli ve denetimler
artırılmalıdır. Yumurta ve yumurta ürünleri (yumurta
tozu, likit yumurta vb.) üretimi, ulusal ve uluslararası
pazarlama tekniklerinin geliştirilmesi konusunda
sektörün ve sektörün dahil olduğu üretici örgütünün
AR-GE ve pazarlama çahşmaları yapması gerekir.
Mevcut kurulu ve fili kümes kapasiteleri yeniden
belirlenm elidir. İhtiyaç ve üretim plânlam ası
doğrultusunda ihtiyaç fazlası yatırım larla ilgili
desteklemenin yapılmaması gerekir. 100 haftalık
yumurtacı tavukların üretimden çıkarılması (zorunlu
kesime gönderilmesi), değişik kurum/kuruluşların
civciv ve tavuk üretiminin yasaklanması, çıkma
tavukların zorunlu kesime gönderilmesinin takibinin
araç takip sistemiyle yapılması, 21 gün olarak
uygulanan ara dönemin uzatılması zorunludur.”

2005 ve 2015 yıllarında yaşanan “Kuş Gribi”nin
sektörü sarstığına dikkati çeken Aytekin, şöyle konuştu:
“Sektörde sık sık görülen dalgalanmalar yüzünden
üreticiler, yaşlanan tavukların yerine genç tavuklar
koyamıyorlar. Bağlı olduğumuz 5200 sayılı yasanın
alt yapısının hazır olmaması ve üretim plânlaması
b u lu n m am a sı n e d en iy le ü re tic i, ü re tim in in
karşılığını alamıyor ve sektörden çekilmek zorunda
kalıyor. Bölgemizde de tavukçuluk azalıyor.”
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KİŞİ BAŞI YUMURTA TÜKETİMİMİZ DÜŞÜK
Ülkemizin şu andaki haftalık yumurta ihracatının
haftalık 200 tır olduğunu belirten Aytekin, “Yumurta en
önem li protein kaynaklarından biridir. Ancak
ülkemizde kişi başına düşen yıllık yumurta tüketimi
sadece 180-200 iken bu tüketim, ABD ve Japonya'da
300'lerin üzerindedir. Tabii, bu konu bir kültür işidir.
Vatandaşlarım ızın protein konusundaki bilinci
arttıkça yumurta tüketimini da artış göstereceğine
inanıyorum” diye konuştu.
Mehmet Aytekin'in başkanlığındaki Bandırma Yumurta
Üreticileri Birliği yönetim kurulunda Recep Güngör,
Mustafa Akuçar, Yasin Yurtsever ve Şevki Tan görev
yapıyor.
(10.09.2019)

Borsamızın lisanslı depoculuk çalışma
ları kapsamında yapılacak olan fizibilite
çalışm ası için h azırlad ığ ı “L isan slı
Hububat Deposu Fizibi-litesi” projesi
G üney M arm ara K alk ın m a A jan sı
(GMKA) tarafından kabul edildi.
Güney M arm ara K alkınm a Ajansı
(GMKA) 2019 Yılı Fizibilite Desteği
Programı kapsamında Borsamızın başarılı
olan “L isa n slı H ub ub at D eposu
Fizibilitesi” isimli fizibilite projesi için
sözleşme töreni gerçekleştirildi.
GMKA Balıkesir hizmet binasında
gerçekleştirilen törene GMKA Genel
Sekreter V. Abdullah Güç, Program
Yönetim Birimi Başkanı Murat Ateş,
Uzman Tuğba Bozkurt ile Borsamızın
Genel Sekreteri Ertunç İşbay ve Proje
Sorumlusu Eyyüp Arslan katıldı.
2019 Yılı Fizibilite Desteği kapsa
mındaki “Lisanslı Hububat Deposu
Fizibilitesi” isimli fizibilite projesiyle
tarım sektörünün canlandırılması, hububat
üretiminin ekonomiye etkinlikle kazandı
rılması ve ilin ekonomik gelişimine katkıda
bulunabilmesi adına lisanslı depo yatırımı
için fizib ilite çalışm ası p lânlanıyor.
F iz ib ilite k ap sam ın d a B an d ırm a'd a
kurulması plânlanan lisanslı deponun
fmansal analizlerinin ve maliyetinin tespiti
çalışmaları gerçekleştirilecek. Lisanslı depo
kurulumu için ihtiyaç duyulacak tüm
bilgilere fizibilite raporunda yer verilecek.
Yapılan çalışmanın yüzde 90'lık bölümü
GMKA tarafından desteklenecek.
(12.09.2019)
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Borsamız Başkanı Halit Sezgin, “Dünya Gıda Günü”
ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İnsan için gıdanın dışında her şeyin ertelenebilir
olduğuna dikkat çeken Sezgin, “Ancak gıda, beslenme,
insan için hiçbir zaman ertelenemez” dedi.
“Türkiye'yi doyuran il” olarak bilinen Balıkesir'e en
büyük tarım katkısının Bandırma olduğunun altını çizen
Sezgin, şu değerlendirmede bulundu:
“Bandırma ve yöresi, beyaz et ve kanatlı sektörü,
yumurta, hububat, sebze, zeytin ve zeytinyağı
açısından çok zengin. Bölgem izdeki çiftçiler,
kendilerini çok iyi geliştirdikleri için birçok yöreye
göre çok daha bilinçli tarım yapıyorlar. Tabii ki
üretimlerini gerçekleştirirken, girdilerin fazlalığı
n e d en iy le s ık ın tıla r y a şıy o rla r. Bu yü zd en ,
devletimizin, çiftçimizi fiyatlar ve desteklemeler
konusunda daha rahatlatması gerekiyor.”
Bandırma Ticaret Borsası olarak her zaman çiftçi ve
üreticinin yanında olduklarına işaret eden Sezgin,
Bandırma ve yöresinde, buğday ve ayçiçeği ağırlıklı tarımın
yanı sıra alternatif ürünler için de çiftçiyi yönlendir
diklerini, bu ürünlerin başında, ülkemizin en önemli
ihtiyacı olan soya fasulyesinin geldiğini belirtti.

Borsa başkanı Sezgin, ülkemizdeki tarım alanlarının
korunması gerektiğinin altını çizerek, “Bizler, elbette ki
sanayileşmeye de evet diyoruz ama çevreye ve doğaya
duyarlı bir sanayiden yanayız” diye konuştu.

Susurluk’ta
istişare toplantısı
Susurluk’ta, Oda/Borsa başkanları istişare toplantısı
yapıldı. Toplantıya Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı
Halit Sezgin, Meclis Başkanımız İsmail Tunçbilek de
katıldı.
Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula’nın açış
konuşm asıyla başlayan toplantıda çeşitli konular
görüşüldü. Gündemdeki konular arasında zeytin
koruması ve tahşiş, şeker fabrikası ve pancar ekimi,
Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluş
işlemleri gibi yer aldı.
(23.09.2019)
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Özer Matlı’dan Borsamıza ziyaret
TOBB Yönetim Kurulu üyesi Özer Matlı, çevremizdeki
oda ve borsaları ziyaret ederek düşünce alışverişinde
bulunuyor.
(26.09.2019)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Borsamızı ziyaret
etti.
Matlı, TOBB Oda ve Borsalar Daire Başkanı Haşan
Erbay ve Bursa Ticaret Borsası Genel Sekreteri Fehmi
Yıldız ile birlikte Borsamıza geldi.
Özer Matlı, Borsamızın Meclis Başkanı İsmail
Tunçbilek, Yönetim Kurulu Başkanımız Halit Sezgin
ve Genel Sekreterimiz Ertunç İşbay ile Borsamızda
gerçekleştirilen faaliyetler ve bölge tarımı hakkında
görüş alışverişinde bulundu, Matlı, ziyaretinin anısına,
Yönetim Kurulu Başkanımız Halit Sezgin'e hediyeler
verdi.
2019
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Bandırma'da, “Samiye Çelik Ağız ve Diş Sağlığı
Merkezi” törenle açıldı.
Paşabayır Mahallesi, Atatürk Caddesi, Başak Sitesi, B
Blok, No:7, Daire: 4'teki diş sağlığı merkezinin açılış
törenine Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun,
Bandırma Kent Konseyi Başkanı Dr. Murat Ergöz,
Borsamız Başkanı Halit Sezgin, Meclis Başkanımız İsmail
Tunçbilek, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ahmet Turan,
Ahmet Toygun ve Muzaffer Zengin, Genel Sekreterimiz
Ertunç İşbay ve seçkin bir konuk topluluğu katıldı. Açılış
kurdelâsını Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun kesti.
Borsamız Meclis Başkan Yardımcısı Hayri Çelik'in kızı
olan Dt. Samiye Çelik, yeni yerinde çene cerrahisi
uygulamaları, estetik diş hekimliği ve çocuk diş hekimliği
yapacağını belirtti. Çelik, diş sağlığının önemine dikkati
çekerken, ağız ve diş sağlığı için erken tanının önemini
vurguladı.
1983 yılında Bandırma'da doğan Samiye Çelik, 2007
yılında, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden
mezun oldu. 10 yıl, İstanbul'da diş hekimliği yapan Çelik,
bundan sonra hastalarını Bandırma'da kabul edecek.
(09.10.2019)
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Meclis başkanımız Tunçbilek de katıldı

“Yükselen Şehir Bandırma
Platformu” toplandı
Onyedi Eylül Üniversitesi, Akıllı Ulaştırma Sistemleri
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tektaş,
Bandırma Belediyesi Trafik Birimi'nden Sezer Yıldız,
Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Metin Oldun da
katıldığı toplantıda kent içi trafik sorununun çözümü için
önerilerde bulunuldu.

TUNÇBİLEK'TEN "ÇEVRE YOLU"
ÖNERİSİ

“Yükselen Şehir Bandırma” plâtformu iki gündem
maddesiyle toplandı. Bandırma Ticaret Odası salonunda,
Oda Başkanı Mehmet Kılkışlı ve Borsamız Meclis Başkanı
İsmail Tunçbilek’in yönetiminde gerçekleşen toplantıya
bazı meslek Odaları başkanları, sivil toplum kuruluşlarının
temsilcilerinin yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Güney Marmara Koordinatörü İbrahim Koman da
katıldı.

B o rsam ız M eclis B aşk an ı İsm ail T u n çb ilek ,
Bandırma'nın kent içi trafik sorununun çözümü için
zaman geçirilmeden çalışmalar yapılması gerektiğine işaret
etti. Bu çalışmaların başında, Bandırma'nın çevre yoluna
kavuşturularak, çok sayıda aracın kent içine inmesinin
önlenm esinin geldiğine dikkati çeken Tunçbilek,
“Bandırma'nın kent içi trafik sorununun çözülmesi
için ciddi ekonomik kaynaklar ve projelere ihtiyaç
olduğu bir gerçek. Bu konuda artık söz üretmek
yerine çalışmaları hemen başlatmak gerekir. İlk
aşamada, kent içi trafiğe biraz olsun rahatlama
getirmek için uygulamalar ve önlemleri hemen
yaşama geçirmek zorundayız” dedi.
(14.10.2019)

Toplantıda ilk olarak Güney Marmara Kalkınma Ajansı
(GMKA) Program Yönetim Birim Başkanı Murat Ateş,
2019 yılı mali destek programı kapsamındaki projeler
konusunda bilgi verip başvuru çağrısında bulundu.
Projelerin sanayi alt yapısının geliştirilmesi (SAGE) ve
işletmelerde stratejik yapılanma (SAYA) olduğu açıklandı.

B A N D IR M A 'N IN KENT İÇİ TRAFİK
SORUNU
Ardından, Bandırm a'nın kent içi trafik sorunu
görüşüldü. Balıkesir Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü'nden
Samet Duman ve Bandırma Trafik Denetleme Amiri
Murat Bulut'un değerlendirmelerinin ardından Bandırma
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Sezgin dede oldu
Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı
Halit Sezgin, dede oldu.
Sezgin'in kızı Petek Ozar ve eşi merhum iş adamı
Ethem Ozar'ın oğlu Mehmet Ali Ozar'ın,
İstanbul Amerikan Hastanesi'nde bir erkek çocukları
dünyaya geldi.
Minik yavruya Emir ismi verildi.
Sezgin, böylece ilk torununa kavuştu.
Ozar ve Sezgin ailelerini kutlar, minik Emir'e uzun,
sağlıklı, başarılı ve mutlu bir yaşam dileriz.

Tuncbilek de artık dede
Meclis başkanımız İsmail
k Tuncbilek dede oldu.
X İsmail-Ferda Tunçbilek'in
1 oğulları Anıl Tuncbilek ile
I Lütfü-Şefika Kaptanoğlu nun
M kızları Berzem
Kaptanoğlu'nun (Tuncbilek)
oğullarına "Tunç" ismi verildi.
Tuncbilek ve Kaptanoğlu ailelerini kutlar, Tunç'a sağlıklı,
başarılı ve mutlu, uzun bir ömür dileriz.
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Gıda sektöründe üretim, sanayi, ithalat ve
pazarlama alanında Türkiye’nin en önde gelen
kuruluşlarından biri olan Torunlar Gıda,
yatırımlarıyla Türkiye’ye kazandırmaya
devam ediyor...

TORUNLAR
to ru n la r.c o m

GIDfl

Bandırma'da “beyaz peynir”
denilince akla öncelikle “Zengin
Süt Ürünleri” geliyor.
1 M art 1 9 74 'te, M ustafa
Zengin tarafından, günlük 300
kilogram süt işleme kapasitesiyle
kurulan “Zengin Süt Ürünleri
G ıda B e sic ilik San ayi ve
Ticaret Limited Şirketi”, hâlen
günde ortalama 60 ton süt işleme
kapasitesine sahip bulunuyor.
Muzaffer Zengin, Kâzım Zengin ve Aydın Zengin
kardeşlerin ortaklığındaki şirketin, Bandırma-Balıkesir
asfaltı, 6. kilometresinde, “Pirenlik Kırı” olarak anılan
bölgede, 38 dönümlük alanın 3 bin metre karelik
bölümündeki işleme tesislerinde 47 personel, ülkemizde
üretimi gün geçtikçe azalan klasik tip tam yağlı beyaz
peynir ve çeşitlerini üretiyor. Bu
geleneksel lezzete, deneyim li
p e rso n e lin yan ı sıra yak ın
çevreden alınan sütün günlük
olarak işlenmesi büyük katkı
sağlıyor. Deneyimin, teknolojiyle
bütünleştiği işlem e tesisinde
değişmez temel değerler, sağlığa
u y g u n lu k ve k a lite o la ra k
belirlenmiş bulunuyor.
Zengin Süt Ürünleri Şirketi
yönetim kurulunun, 10.10.2012
tarihli kalite ve gıda güvenliği
politikası ise şöyle belirlendi:

“Zengin süt, geleneksel damak zevkine uygun
ürünleri, daha çok lezzet alınan, sağlıklı, mutlu bir
yaşam için, titizlikle seçtiği güvenli ve doğal
hammaddelerden, topluma, çevreye dost ve duyarlı,
çağdaş teknoloji ile hijyenik koşullarda, mevcut ve
potansiyel müşterilerinin beklentilerini sağlayan,
büyük ailemizin bir ferdi olan çalışanlarımızın
desteğiyle sürekli, sağlıklı, güvenilir ürünler sunar.
Tecrübemiz ve kalitemiz, başarımızın anahtarıdır.”

M u stafa Zengin
(M u zaffer Zengin'in babası)
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SATIŞLARIN YÜZDE 90T İSTANBUL'A
Şirkette gıda mühendisi ve müdür olarak görev yapan
Nilgün Yoluç, kaliteli peynir üretimi için çok özenli bir
çalışma yaptıklarını vurgulayarak, şu bilgiyi verdi:
“Kaliteli peynir üretimi için hammaddenin, yani
sütün kaliteli olması gerekiyor. Bölgemizdeki yakın
köylerden ve çiftliklerden topladığımız sütlerin
günlük kontrollerini çok iyi yapıyoruz. Günlük
sağılan sütler, soğutma tanklarına alındıktan sonra
fabrikamıza geliyor. Burada gerekli kontrollerini ve
pastörizasyonu yapıyoruz. Üretim sırasında hijyen
kurallarına özenle uyuyoruz. Üretimin her aşama
sında kaliteden ödün vermiyoruz. Üretimimizin
yüzde 90'ını İstanbul'a satıyoruz. Tam am ıyla
katkısız, sadece süt, doğal maya ve tuzdan oluşan bir
üretim gerçekleştiriyoruz. Mayamızı, ot yememiş
kuzu ve dananın şirdeninden elde ediyoruz.
T esisim izde, teneke, koyun ve in ek peyniri
üretiyoruz. Soğuk havada, en az 10-12 ay bekletilerek
olgunlaştırılmış peynirlerimiz, en az iki yıl dayanıklı
olma özelliğini taşıyor.”

Bir peynirin en az üç aylık bir süre bekletildikten sonra
piyasaya sürülmesinin yasa gereği olduğuna işaret eden
Yoluç, “Bir peynirin olgunlaşarak damak tadına
ulaşabilmesi için en az bir yıl bekletilmesi gerekir”
dedi.
1
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DÖRDÜNCÜ KUŞAK
S elan ik 'ten m übadil olarak gelip , bölgem izde
hayvancılık yapan ailenin büyükleri de düşünülürse, hâlen
şirketin yönetiminde, dördüncü kuşak aile bireylerinin
görev yürüttüğü görülüyor.
Fahri başkanlığını Hacı Mustafa Zengin'in yürüttüğü
şirketin yönetim kurulu başkanlığını Muzaffer Zengin,
ikinci başkanlığı Kâzım Zengin yapıyor. Yönetim
kurulunda ayrıca Muzaffer Zengin'in oğulları Fatih ve
Ercan Zengin, kızı Fatma Yılmaz ile Kâzım Zengin'in oğlu
Gökmen Zengin yer alıyor.
UYUMLU BİR BORSA EKİBİYİZ
Zengin Süt Ürünleri Şirketi'nin Yönetim Kurulu
Başkanı Muzaffer Zengin, hâlen Bandırma Ticaret
Borsası'nda, yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini
de sü rd ü rü y o r. 2005 y ılın d a , H alit S e z g in 'in
başkanlığındaki yönetim kurulunda görev aldığını, o yıldan
bu yana yönetim kurulunda görev yürüttüğünü belirten
Zengin, “Borsamızın bugünkü başarılı noktaya
ulaşmasında Halit Sezgin'in yönetiminde uyumlu bir
yönetim anlayışı bulunmaktadır” değerlendirmesinde
bulundu.
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Şirketin vizyonu “Markamızın doğallık, sağlık ve
güvenilirlik özellikleri ile ürünlerimizin her zaman
terc ih e d ilm e sin i sa ğ la y a c ak yü k sek k a lite
standartlarını sağlamak” olarak belirlenirken, misyonu
da şu şekilde açıklandı:
“Ülkemizde yaşanan gelişmeler ve değişimler
paralelinde süreçlerimizin etkinliğini ve güncelliğini
sağlayarak müşterilerimize, çalışanlarımıza, çevreye
ve toplu m a karşı so ru m lu lu k la rım ızı yerine
getirmektir. Geçmişten gelen tecrübemizi geleceğe
yansıtarak, ZENGİN SÜT markasını katlayarak
büyütmek ve yaşatmaktır.”
MUZAFFER ZENGİN: “BİZ, ÇOK UYUMLU
VE HUZURLU BİR AİLEYİZ”
Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve Bandırma Ticaret
Borsası Başkan Yardımcısı Muzaffer Zengin, bugünlere
büyük maddi-manevi zorluklarla ulaştıklarını belirterek,
şunları söyledi:
“Şu gerçeği gururla dile getirmek isterim ki,
bugünlere yüzde 90 öz serm ayem izle ulaştık.
Devletten çok önemli bir kredi almadık. Kurulduğu
muz günden bu yana üretim kalitemizden en küçük
ödün bile vermedik. Bugünlere gelmemizde uyum
içinde çalıştığımız personelimizin de katkılarını
unutamam. Biz, çok uyumlu, mutlu ve huzurlu,
büyük bir aileyiz.”
Zengin Süt Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı
M u zaffer Zengin, İşletm e Müdürü ve Gıda Mühendisi
Nilgün Yoluç ile birlikte
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi “lojistik” ve
“dış ticaret” bölümü öğrencileri Borsamızı ziyaret
ettiler.
Öğrenciler, Borsamızda her gün elektronik satış
salonumuza rçekleştirilen ihaleye katıldılar.
Borsamızın Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin,
Meclis üyemiz ve Genç Girişimciler Kurulu Başkanı
Ahmet Toygun ile Borsamız Genel Sekreteri Ertunç
İşbay, öğrencilere Borsamızın faaliyetleri, işleyişi ve
bölge tarımına katkılarını anlattılar. Ayrıca öğrencilere
tarımsal üretimin önemi, elektronik satış sistemi,
elektronik ürün senedi (ELUS) ve Türkiye Ürün
İhtisas Borsası (TÜRİB) hakkında bilgiler verildi.

Öğrenciler, elektronik satış sistemini uygulamalı olarak
deneyimleme fırsatı bulurlarken ardından Borsamızın
laboratuvarları ve kantarları ile yerleşkesinde bulunan tesisler
hakkında bilgi aldılar.
(21.10.2019)

Faruk Kula vefat etti

Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula vefat etti.
İstanbul'da, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren
Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula (65) için ilk
tören evinin önünde yapıldı. Faruk Kula'nın naaşı, daha
sonra tarihi Zağnos Paşa Camii'ne getirildi. Burada,
Kula'nın oğulları Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi
Kula, Uğur Kula ve Cesur Kula taziyeleri kabul etti. Cuma
namazı kılınması ve helâllik alınmasının ardından dua
edildi.
Kılınan cenaze namazı sonrası Kula'nın naaşı,
Başçeşme M ezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.

Cami bahçesindeki meydanın hınca hınç dolduğu
cenaze törenine cenaze törenine, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanı sıra Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir
Emniyet Müdürü Haşan Onar, milletvekilleri, çeşitli il ve
ilçelerdeki oda ve borsaların başkanları Kula ailesi ve çok
sayıda vatandaş katıldı. Cenaze törenine Borsamız başkanı
Halit Sezgin, meclis başkanımız İsmail Tunçbilek ve
yönetim kurulu üyelerimiz ve genel sekreterimiz Ertunç
İşbayda katıldı.
(25.10.2019)
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Çanakkale gazisi dedelerinin
mezardan çıkan gözüne,
gözleri gibi bakıyorlar

Bandırm alı Yalçın T osun, Ç anakkale gazisi
dedesi A li oğlu A b d u lla h 'a a it ta km a gözü, ailesiyle
b irlik te 1 0 0 yıldır gözleri gibi koruduklarını açıkladı.
8 0 yaşındaki T osu n, A ta tü rk 'le aynı ta rih te ,
1 8 8 1 'de doğan, Ç anakkale S avaşı'nda bir gözünü
kaybeden d edesinin, 1 9 3 4 yılında, 53 yaşındayken
eceliyle yaşam a veda e ttik te n sonra 17 Eylül
M a h a lle si'n d e , pazar yeri olarak kullanılan yerde
e s k id e n v a r o la n m e z a rlığ a d e fn e d ild iğ in i
anlatırke n , şunları söyledi:

"Ancak daha sonra bu mezarlığın kaldırılması ve 6 0 0
Evler Mahallesi'ndeki mezarlığa taşınması kararlaştırıldı.
1 9 7 4 yılında, bu mezarlık, yeni yerine taşındı. Taşınma
sırasında dedemin mezarını açarak, kemiklerini bir
torbaya koyarken, görmeyen gözünün çukurundan
çıktığını anladığımız, seramik olduğunu sandığımız
protez bir cam göz elimize geçti. Bu gözün, Çanakkale
S avaşı y ılla rın d a , d ed em in g ö rm e ye n g ö zü n e,
tedavisinin ardından, estetik amaçlı olarak, İstanbul'daki
Alman hastanesinde takıldığını öğrendik. Bu olay bize, o
yıllarda bile Alman teknolojisinin gelişmişliğinin yanı sıra
savaş için her çeşit önlemin düşünüldüğünü gösteriyor."
1 0 0 yıldan bu yana, d edelerinin görm e yen gözüne
e s te tik am açlı takılan bu gözü ko ru m a k için çaba
harcadıklarını vu rg u la ya n 8 0 yaşındaki Yalçın T osun,
dedelerinin m ezardan çıkan gözünü önce amcası Y u s u f
T osu n, ardından halası M üze yyen Dengiz ve amcası
N ecdet T o s u n 'u n k o ru yu p , 2 0 0 3 'te kendisine v e rild iğ in i
v u rg u la rke n , şöyle ko n u ştu :
"Bu ta rih i g ö z e , g ö z ü m ü z gibi b a k ıy o ru z .
Kaybedeceğiz diye çok korkuyoruz. H atta bir süre önce
evde koyduğumuz yeri unutunca çok korktuk. Neyse ki,
evin altını üstüne getirmek pahasına yeniden bulunca
çocuklar gibi sevindik. Şimdi bu gözü, Çanakkale
Savaşı'yla ilgili belge ve bulguların sergilendiği bir
müzeye vermek istiyoruz."
Yalçın T osu n, 2 0 0 3 yılında, Ç anakkale T urizm ve
T anıtm a D erneği Başkanlığı ta ra fın d a n , "Türkiye'den
Ç anakkale'ye Anılarla Bakış" ism i altında açılan bir
yarışm aya bu gözü anlatan "Çanakkale'ye Cam Gözden
Bakmak" isim li yazıyla katılıp, ik in c ilik ö dülünü aldıktan
sonra yazısının, ya rışm ayla ilgili yazıların yer aldığı
kita p ta yayınlandığını sözlerine ekledi.
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Atatürk anıtı
Borsamıza

Eski ismi “Sanat Okulu” olan Bandırma
M eslek i ve T eknik A n ad o lu L isesi
öğrencilerinin yaptığı Atatürk silueti,
Borsamız bahçesindeki yerini aldı.
Borsamızın, Bandırma İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ve Bandırma Kaymakamlığına
b a ş v u r u la rı so n u n d a S a n a t O k u lu
öğrencileri tarafından yapılan Atatürk
siluetinin Borsamız bahçesinde gerçek
leştirilmesi plânlanan anıt için verilmesi
uygun görüldü. Buna paralel şekilde, Meclis
Başkanımız İsmail Tunçbilek ve Genel
Sekreterimiz Ertunç İşbay'ın çalışmalarıyla
yenilenen Atatürk silueti, anıt durumuna
dönüştürülerek Borsamız bahçesine yerleştirildi. Anıtın açılışı
ise çok özel bir gün olan, 29 Ekim 2019, Cumhuriyet
Bayramı'nın 96. yıldönümünde gerçekleşti. Anıtın açılış
kurdelesi, Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin,
Meclis Başkanımız İsmail Tunçbilek,
Meclis Başkan
Y ardım cım ız H ayri Ç elik, Y önetim K urulu Başkan
Yardımcımız Muzaffer Zengin ve Yönetim Kurulu Sayman
Üyemiz Ahmet Turan tarafından kesildi.
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Borsam ız Y önetim K urulu tarafından yapılan
açıklamada, “Anıtın, Borsamıza kazandırılmasında
emekleri geçen, silueti yapan, dönemin Sanat Okulu
öğrencilerine, Bandırm a K aym akam ı Günhan
Yazar'a, Bandırma Millî Eğitim Müdürü Mutlu
Aslan'a ve anıtın doğal taştan oluşan kaidesini veren
'C a n e l M ü n ip Ç ö k e r M a d e n c ilik A .Ş .'y e
şükranlarımızı sunarız” denildi.
Bandırma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin, yeni
binasına taşınması nedeniyle Atatürk Caddesi'nin yanında
bulunan binanın, buraya 'Kültür ve Bilim Merkezi' yapımı
için yıkılması sonucunda buradaki Atatürk silueti açığa
çıkmıştı.

f

NE MUTLU
TforiİH DİYENE
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Kore heyeti
Borsamızı
ziyaret etti

Güney Kore'den gelen iş heyeti, Borsamızı ziyaret
ederek, bölgemizdeki tarım ve hayvancılık çalışmaları
hakkında bilgi edindiler.
Kore Cumhuriyeti Yerel İdare Birliği Türkiye Temsilcisi
Yongdurk Park, Human Controls, Co. Ltd. Ceosu Kim
Geon Woo ve Vision Kültür Turizm Araştırma Geliştirme
Sanayi Ticaret Limited Şirketi Direktörü Kwanghae Cho,
Borsamıza geldiler.
Yönetim Kurulu Başkanımız Halit Sezgin, Başkan
Y ardım cım ız M uzaffer Zengin, Y önetim K urulu
üyelerimiz Ahmet Turan, Can Ata Tan ve Genel
Sekreterimiz Ertunç İşbay'la bir araya gelen Kore heyeti,
yem ham m addeleri konusunda bilgi alışverişinde
bulundular.

B aşkan ım ız H alit S ezgin , h eyete B orsam ızın
çalışmaları, Bandırma ve bölge ekonomisi ile hayvancılık
uygulamaları hakkında bilgiler verdi.
ŞEHİT MEHMET GÜNENÇ’E İLGİ
Kore heyeti, 1951 yılında, Kore Savaşı'nda şehit düşen
Bandırmak kahraman subayımız Topçu Üsteğmen Şehit
M ehm et G ünenç'in, B orsam ızın elektronik satış
salonunda sergilenen fotoğrafları ve Güney Kore devleti
tarafından verilen kahramanlık nişanına büyük ilgi
gösterdiler. Heyet, Günenç hakkında bilgi de edindiler.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Kore
heyeti, Borsamız yönetimine teşekkür ederek ayrıldı.
(13.11.2019)

2019 v 58

CNN Türk’te bir
Bandırmalı gazeteci
Enver Kaptanoğlu
İyi derecede İngilizce bilen Kaptanoğlu, “Bu meslekte
tabii ki birden fazla yabancı dil bilmek büyük bir
avantaj” diye konuştu.
Gazetecilikte en büyük mutluluğun, önceden hayal
ettiği bir haberi gerçekleştirmek veya önemli bir haberde,
gazeteci deyimiyle meslektaşlarını atlatmak olduğuna
işaret eden Kaptanoğlu, gazeteciliğin çok çalışma ve özveri
gerektirdiğini sözlerine ekledi.

CNN Türk Dış Haberler Masası Muhabiri, Bandırmalı
Enver Kaptanoğlu, “Gazetecilik aslında hayalimdeki
m e sle k d e ğ ild i. H u k u k ö ğ re n im i g ö rm e k
istiyordum. Ancak zorunlu olarak bu mesleği seçtim.
Ancak iyi ki seçmişim. İşimi büyük bir zevkle ve
severek yapıyorum” dedi.
Son olarak Suriye'nin kuzeydoğusundaki “Barış
P ın a rı” h are k atın ı iz le y e re k ü lk em ize ak taran
Kaptanoğlu, şunları söyledi:

“Gerek bu harekatı, gerekse diğer ülkelerdeki
olayları izlerken öncelikle can güvenliğimiz için
önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. Çünkü bizim
işim iz gazetecilik yapm ak ve olayları görevli
bulunduğumuz kanalın izleyicilerine aktarmak.
Bana bir şey olursa bu görevimi yerine getiremem.
Bu nedenle görevli olarak gideceğim ülkeler ve görev
yürüteceğim yerler için öncelikle bir ön çalışma
yapıyorum.”
2002 yılından bu yana mesleğin içinde bulunan
Kaptanoğlu, yabancı televizyon ekiplerinin, olayları en az
10 kişilik bir ekiple izlerken, kendilerinin ise genelde bir
muhabir ve bir kameramanla olay yerinde olduklarını
belirtti.

ENVER KAPTANOĞLU KİMDİR
Enver Kaptanoğlu, 1981 yılında Bandırma'da doğdu.
Şefıka ve emekli öğretmen Lütfü Kaptanoğlu'nun
çocuğu olan Enver Kaptanoğlu, 1999 yılında Bandırma
Kültür ve Eğitim Vakfı Özel Lisesi'ni bitirdi.
2001'de, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo
Televizyon ve Sinema Bölümünden mezun oldu.
2002'de, Show TV Dış Haberler Servisi'nde göreve
stajyer olarak başlayan Kaptanoğlu, 6 yıllık bir çalışma
döneminin ardından 2008'de, CNN Türk'teki görevine
başladı.
CNN Türk Dış Haberler Masası'nda dünya ve Türkiye
gündem ine oturan birçok olayda görev üstlenen
Kaptanoğlu, “Dünyadan” ismiyle dünya gündemindeki
olayları her pazar günü, saat 18.15'te ekranlara taşıyor.
(16.11.2019)

“Borsamız, tarımda hem üretici, hem tüketiciyi
arz-talebin kesiştiği noktada buluşturarak, ürünün
fiyatını kalitesine göre belirlemektedir. Türkiye'deki
tüm borsaların, aynı çizgide olması gerekir. Bugün,
Borsam ızla birlikte Konya, Polatlı ve Edirne
borsaları da aynı kalitede hizmet vermektedir.”

Borsamız Başkanı Halit Sezgin, Bandırma Onyedi
Eylül Üniversitesi'nde (BANÜ) düzenlenen “Ülke
kalkınmasında Odalar ve Borsaların Rolü” konulu
panele konuşmacı olarak katıldı.
Trakya Üniversiteler Birliği'nin koordinatörlüğünde
gerçekleşen “3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma ve
Üniversitelerin Rolü Sempozyumu”nda (Bandırma'nın
Geleceği), “Ülke kalkınmasında Oda ve borsaların
rolü” konulu panel de düzenlendi.
BANÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel'in
moderatörlüğünde gerçekleşen panele konuşmacı olarak
Borsamız Başkanı Halit Sezgin, Bandırma Ticaret Odası
Meclis Başkanı Bahadır Çenberci, Erdek Ticaret Odası
Başkanı E Özlem Sarı, Gönen Ticaret Odası Başkanı
Ahmet Selvi ve Gönen Ticaret Borsası Başkanı İbrahim
Mutlu katıldı.
Konuşmasına, Bandırma Ticaret Borsası'nın, işlem
hacmi açısından bölgemizdeki 11 borsa arasında birinci,
ülkemizdeki 113 borsa arasında ise ilk beş arasında yer
aldığını vurgulayarak başlayan Sezgin, şu değerlendirmede
bulundu:

ÜNİVERSİTELER ÇOK ÖNEMLİ
Ülke kalkınmasında üniversitelerin önemine işaret eden
Sezgin, şunları söyledi:
“Borsa olarak yeri geldiğinde üniversitemizle
İşbirliği yapıyoruz. Bandırma'daki üniversitemizi
önem siyoruz. Ülkemizde sadece üç ilçem izde
üniversite bulunuyor. Bu ilçelerimiz Bandırma,
İskenderun ve Alanya. Bandırma'yı bir marka kent
durumuna getirmeliyiz. Bunun için Bandırma'nın,
siyasi partileriyle, yerel yönetimiyle, sivil toplum
kuruluşlarıyla ve tim dinamikleriyle el ele vererek
hareket etmesi gerekir. Son yıllarda bunun en güzel
örneğini Gaziantep verdi.”
GİRİŞİMCİLİK RUHU GEREKİR
Ülkemizde her yıl üniversite ve yüksek okullardan bir
milyon gencin mezun olduğuna dikkati çeken Sezgin, şöyle
konuştu:
“Bu bir milyon kişiye iş bulma olanağımız yok. İş
istihdamı sağlanması için yeni girişimcilere ve
girişimcilik ruhuna ihtiyacımız var. Ancak ne yazık ki
g iriş im c ilik ru h u p ek k a lm a d ı. Ü lk e m iz in
kalkınm ası ve refah düzeyinin artm ası ancak
girişim ciler ve yeni iş alanlarının açılm asıyla
gerçekleşebilir. Burada bizi dinleyen üniversiteli
gençlerimize sesleniyorum. Hayal kurun ve bu
hayalinizi gerçekleştirmek için çok çalışın. Ben 4
çocuklu bir işçi emeklisi babanın çocuğuyum. 42
yıldır tarım ürünleri ticaretinin içindeyim ve işimi
çok severek yapıyorum. 14 yıldan beri de Bandırma
Ticaret Borsası başkanıyım. Bu noktalara çok
çalışarak ve adeta işimin hamallığını yaparak
ulaştım.”
Sezgin, Bandırma'nın bugüne kadar hak ettiklerinin
karşılığım alamayan bir ilçe olduğunun altını çizerek,
“Hepimiz daha çok çahşmalı ve Bandırma'yı hak
ettiği yerlere getirmek, marka kent yapmak için çaba
harcamaliyiz” diye konuştu.
(21.11.2019)
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Bandırma Kaymakamlığına bağlı Sağlık ve Sosyal
Yardım B akanlığı’nın, evde bakım hizm etlerinde
kullanılmak için araç alınacak.
Kaymakam Cünhan Yazar'ın isteği üzerine Bandırma
Belediye Başkanlığı, Bandırma Ticaret Borsası ve
Bandırma Ticaret Odası ortaklaşa bir araç alacaklar. Bu
konudaki protokol, Bandırm a Belediye Başkanlığı
m akam ın da im zalan d ı. P rotokol im za tö ren in e
Kaymakam Cünhan Yazar, Belediye Başkanı Av. Tolga
Tosun, Borsamız Başkanı Halit Sezgin ve Bandırma
Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kılkışlı katıldı.

konuşmada, “Her zaman Bandırma'nın çıkarlarını
düşünen bir sivil toplum kuruluşu olarak bu projede
yer almayı uygun gördük. Yarın, ya da önümüzdeki
günlerde başımıza ne geleceği belli değil. Başımdan
g e ç tiğ i iç in b iliy o ru m . S a ğ lık , en d e ğ e rli
zenginliğimiz” dedi.
(26.11.2019)

Protokol imza töreninde konuşan Kaymakam Yazar,
“Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüze evde bakım
hizmetinde kullanılmak için bir araç gerekiyordu. Bu
konudaki isteğ im izi belediye b aşkan lığ ım ız,
B orsam ız ve T icaret O dam ız sağ olsunlar,
kırmadılar, teşekkür ediyorum.
Bugün, burada
protokol imzası için bir araya geldik. Evde sağlık
hizmetine uygun görülen hastalarımız evlerinde
ziyaret ediliyorlar. Aracımızın biri devre dışı kaldığı
için yeni bir araca ihtiyacımız vardı. Şimdi bu araca
kavuşuyoruz.Evde sağlık hizmeti verilen hasta
sayısını 3 binlerin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.”
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Bandırmak iş adamı
Ruşen Tosun:
“Bandırmalılık,
çağdaşlık, özgürlük,
cumhuriyetçilik ve,
Atatürkçülük demektin

Bandırma’nın başarılı iş adamı, Bandırmaspor’un eski
kalecilerinden, aynı zamanda parlak bir basketbol
yaşamı bulunan Ruşen Tosun, Bandırma Belediye
Başkanı oğlu Av. Tolga Tosun ile birlikte

Bandırm ak iş adamı Ruşen T osun, B and ırm a 'yla
ilgili değerlen dirm e lerde b ulundu.
1 9 4 8 yılında, Bandırm a S unullah M a h a lle si'n d e
doğan T osu n, ö ğ re n cilik ve gen çlik yıllarındaki spor
yaşam ından, siya se t yıllarına, B andırm a'nın g e ç m i
şinden geleceğine ilişkin d üşünce ve duygularını
a nla ttı.

EĞİTİM VE SPOR Y A Ş A M I
İlk o k u lu
E v y a p a n 'd a o k u d u ğ u n u , "K arabet"
lâkabıyla tanınan ilkoku l ö ğ re tm e n i N iza m e ttin Erkan'ı
hiç unutam adığını vu rg u la ya n T osu n, "Nizam ettin
öğretmenimiz, bizleri çok iyi birer cumhuriyet çocuğu
ve A tatürkçü olarak yetiştirdi" dedi.
A rd ınd an Bandırm a O rta o ku lu , Ş ehit M eh m e t
G ünenç Lisesi ve Bandırm a T ic a re t Lise si'n de
o k u d u ğ u n u , son olarak da İstanbul İktisa di ve İdari
Bilim ler F a k ü lte s i'n i b itird iğ in i belirte n T osun, şunları
söyledi:
"Şehit M ehm et Günenç ve Ticaret Lisesi'nde
okurken okul futbol takımlarının kalesini hep ben
korudum. 1 9 6 5 yılında Bandırmaspor, Marm ara ve
İdm anyurdu Gençlik kulüplerinin birleşm esiyle
kurulduğunda, Özkay Kurtaran'ın yanında takımın
ikinci kalecisi bendim. Hiç unutm uyorum , o dönem
Bandırmaspor'un antrenörü olan Seracettin Kırklar,
bir özel karşılaşmada kalede ilk kez bana görev
vermişti ve o maçı 4-1 kazanmıştık. Tabii, o günlerin
Bandırmaspor'u çok kaliteli oyunculardan oluşu
yordu. Antrenörlüğümüzü yapan Avni Kocaman,
Erdoğan Tokol ve Gazanfer O lcayto'yu, başkanımız
Haşan Sur'u hiç unutam am . O zamanlar bizim için
para hep ikinci plânda kalırdı. Bugünün profesyonel
futbolunda ise para hep ön plânda."
Ö ğ re n c ilik yılların da fu tb o lc u lu ğ u n yanı sıra
b aske tbo lü da b irlik te y ü rü te n Ruşen T osu n, o
d ö n e m in b a s k e tb o lc u la rı arasında N o y a n 'ı, A li
E k ic i'y i, Orhan E rgüneş'i, Özcan D ö k e r'i (Pala Ahm et)
ve A y h a n 'ı hem en başlarda anım sıyor.
Fenerbahçe Kulübü kongre üyesi olan Ruşen
T osu n, hâlen y ü rü y ü ş sporu yapıp, günde 4 -5
k ilo m e tre yü rü d ü ğ ü n ü b e lirtti.
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SİYASET Y A Ş A M I
12 Eylül darbesinden önce CHP Bandırm a İlçe
B a ş k a n lığ ın ı S e y fe ttin
E r te k in 'in
y ü r ü ttü ğ ü n ü
vu rg u la ya n T osu n, şöyle k o n u ştu :

"Darbenin ardından CHP de kapatıldı. Daha sonraki
dönemde 'Halkçı Parti' kurulunca bu partiye geçtim.
Bandırma ilçe başkanımız Fehmi Üretm en'di. Bu
partiden sonra kurulan Sosyal Dem okrat Halkçı
Parti'de(SODEP) siyaset yaptım . Siyaset tabii ki çok
kaypak bir zemin. Yaşadığım, ancak burada anlatmayı
uygun görmediğim çok ilginç anılarım elbette ki var."

Bandırm a Belediye Baş
kanı A v . Tolga T o s u n 'u n
babası olan iş adamı Ruşen
T osun,
19 M ayıs'ı çok
öne m se diğ in in altını çize
rek, "Ben olsam 19 M ayıs'ı, 'B andırm aklar G ünü'
ilân ederim" d erken, şu
duyguları y a n s ıttı:
"Bandırmak olmak kolay
değildir. Bandırmak olmak,
cumhuriyetçi ve A tatürkçü
olmaktır. Bandırmak olmak,
çağdaşlık, özgürlük ve mil
liyetçi olmaktır. Bandırma,
b en im
için b ü yü k bir
sevdadır. Bandırmak olma
nın ve burada yaşamanın
mutluluğunu hiçbir şeye
değişmem."

B A N D IR M A , M U TLA K A İL OLMALI
"B u n la ra D eğ e r m iyd i? " is im li b ir k ita b ı
bulun du ğ un a işaret eden T osu n, "Bu kitabımda eski
B an d ırm a'da n izle n im le r a k ta rd ım . G eleceğin
Bandırmasını da iyi görüyorum. Bilinçli ve çevreye
saygılı bir sanayileşme gelmesinin. Bandırma için
önemli istihdam kaynağı oluşturacağına inanıyorum.
Tabii ki her şeyden önemlisi, Bandırma, artık tüm
dinamikleriyle il olmaya odaklanmalı" dedi.
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Tarımda güvenin adresi
Bandırma TMO
T op rak M ah sulleri O fisi (TM O ) Bandırm a Şube
M ü d ü rlü ğ ü başarılı çalışm alarıyla d ik k a ti çe kiyo r.
M ü d ü rlü ğ ü n ü Ö m er G ü n cü 'n ü n yaptığı şubenin
so ru m lu lu k alanı içinde B andırm a'nın yanı sıra
Ç anakkale, Balıkesir, Bursa ve Y alova da b u lu n u yo r.
Ö M E R G Ü N C Ü KİMDİR
T M O Bandırm a Şube M üd ürü Öm er G üncü, 1 9 6 2
yılında, B alıkesir'e bağlı İvrind i ilçesinin Korucu
M a h a lle si'n d e doğdu. İlko kulu İv rin d i'd e okuyan
G ü n cü , o rta ö ğ re n im in i Bursa T arım
M e sle k
L ise si'n de ta m a m la dı. 0 1 .0 7 .1 9 8 0 'd e , TM O Balıkesir
A ja n s M ü d ü rlü ğ ü 'n d e z ira a t te k n is y e n i o la ra k
görevin e başlayan G üncü, daha sonra kurum da depo
m em u rlu ğ u , e kspe rlik, se rvis şe fliğ i ve m üd ür
yardım cılığı g örevle rini ü stle n d i.
1 9 9 5 y ılın d a , A n a d o lu Ü n iv e rs ite s i İş le tm e
F a k ü lt e s i' n d e n
m ezun
o la n
Ö m er G üncü,
3 0 .0 3 . 2 0 1 8 'd e asaleten T M O Bandırm a Şube
M üd ü rlü ğ ü n e atandı.
G üncü, evli ve iki ço cu k babasıdır.
TA R IM SEKTÖRÜNE HİZM ET
Bölgem izin ve ü lkem izin ta rım se ktö rü n e en iyi
h iz m e ti v e rm e k a m a c ıy la çaba h a rc a d ık la rın ı
vu rg u la ya n T M O Bandırm a Şube M üdürü Öm er
G üncü şu b ilg iyi verdi:
"Bize bağlı olarak Balıkesir, Çanakkale ve Biga'da iş
y e rle rim iz b u lu n u y o r. Y in e
K a r a c a b e y 'd e k i
tesisimizde bir ekibimiz var. Yaz aylarında, hasat
dönem inde, ürün çeşidine göre Çanakkale'nin
K um kale beldesinde; M an yas-G ö n en arasında
A kçaova'da; Bursa'nın Yenişehir ilçesi ve Nilüfer
ilçesindeki Başköy'de; Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde;
çeltik hasadı döneminde G önen'de, buğday, mısır ve
çeltik üreticilerimizin mağduriyet yaşamamaları için
geçici alım merkezleri oluşturuyoruz."
B alıkesir'd e, d e v le t ko n tro lü n d e yapılan haşhaşın
h a s a d ın ın
te m m u z
ve
a ğ u s to s
a y la r ı n d a
g e rç e k le ş tirild iğ in e işa re t eden G ü ncü , şunları
sö yle di:

"Sorum luluk alanım ız içinde yer alan tüm
bölgelerde bu ürünlerin fiyat dengesini sağlamak için
ç alışıy o ru z. Bunu sağ lam ak adına ü rü n lerin .
Bakanlığımızca açıklanan fiyatların altında işlem
görmemesi ve üreticinin m ağduriyet yaşamamasını
sağlıyoruz. Böylece tüccarlar ile piyasalar arasında
denge unsuru oluşturuyoruz. Sorumluluk alanımız
içindeki bölgelerde buğday hasadı genellikle haziran
ayı ve tem m uz ayının ilk iki haftası içinde
gerçekleşiyor. Gönen'deki çeltik hasadı eylül ayında
yapılıyor. Haşhaş hasadı ise tem m uz ve ağustos
aylarında oluyor."

6 0 BİN TON KAPASİTELİ DEPOLAR
B andırm a'da, 6 0 bin to n kapasiteli depoların
b u lun du ğ un u belirte n T M O Bandırm a Şube M üdürü
Ö m er G üncü, bu depoları, yer o ld uğunda üçüncü
kişilere kiraladıklarını bild ird i.
G üncü, şube m ü d ürlüğ ü olarak ayrıca, İç A n ad o lu
ve Karadeniz kökenli fın d ık ve tü re v le rin in yanı sıra
p irinç, n o h u t ve yeşil m ercim e k gibi ü rünleri de
perakende olarak sa ttıkla rın ı açıkladı.
Kurum larının Bandırm a şubesinde 57 personelin
görev yaptığını belirte n G üncü, ü re tic ile ri, daha çok
ve rim alm aları için arazilerine d ön üşü m lü ürün
ekm eye çağırırken, "Hep aynı ürünü ekm ek, toprağı
mineral açısından fakirleştirir. Bu da üründeki verimi
düşürür. Üreticilerimiz, her yıl aynı ürünü ekmek
yerine dönüşüm lü olarak başka ürünlere de
yönelmeli" dedi.
( 2 8 .1 1 .2 0 1 9 )
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Bandırmamda
"özel" öğrencilere
çağdaş eğitim okulu
Bandırm a ve yöresinin h afif düzeyde zihinsel engelliler ve
otizm liler okulu özel çalışm alarıyla takdir topluyor.
M üdür vekilliğin i Gülşah Ertan'ın yürüttüğü Bandırma
Atatürk Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulu'nda 50 zihinsel
engelli, 30 otistik çocuğa eğitim -öğretim veriliyor.
2010 yılında, Şehit Öğretmen M ustafa Boz Okulu'nda
eğitim -öğretim e başlayan okul, 2013 yılında, kendi binasına
geçti.
Bandırm a'da, bu gruplardaki çocuklara eğitim -öğretim veren
tek devlet okulu konumundaki Bandırm a Atatürk Özel Eğitim
İlkokulu ve Ortaokulu'nda resim, m üzik, beden eğitim i ve özel
eğitim öğretmenlerinden oluşan 45 öğretmen görev yapıyor.
Üç ana sın ıfı bulunan okulda eğitim -öğretim gören
çocukların ailelerinden hiçbir ücret alınm azken, ayrıca ücretsiz
servis ve yem ek de veriliyor.
Bunların yanı sıra devlet de, bu okulda eğitim -öğretim gören
çocukların ailelerine ekonomik destek de sağlıyor.
Okul, özel eğitim gerektiren bu öğrencilerin yaşam a
tutunm alarını, norm al insanlarla toplum içinde uyum lu
yaşam aları için bilim sel eğitim verm eyi hedefliyor.
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Bandırma
Esnaf Sanatkârları
Ortaokulu
OKULUN TARİHÇESİ

B andırm a'da, İhsaniye M ahallesi'nde yer alan
“Bandırma E snaf Sanatkârları Ortaokulu”, ülke
düzeyinde, kendi alanında ilk olma özelliğini taşıyor.
B andırm a E sn af ve S anatkârları K redi K efalet
Kooperatifı'nin sponsorluğunda ilçenin milli eğitimine
k azan d ırılan okulun ardından, ülkem izin çeşitli
kentlerinde bu kurum tarafından okullar yapılmış
bulunuyor.

1995 yılında, mahalle sakinleri Hüseyin Çakır, Ali
Çağlar, İsmail Seçkin, Hüseyin Tekin, İsmail Meşe, Ali
Rıza San, Haşan Er, Mehmet Güzelaydın, Nuri Ahmet
Çiçek ve Nejat Solak bir araya gelerek mahalle çocukları
için “Zübeyde Hanım İlkokulu’nu Yaptırma Yaşatma
ve Öğrencilerini Koruma Derneği”ni kurarlar. Dernek
üyeleri, dönemin Bandırma İlçe Millî Eğitim Müdürü
Ahmet Değirmenci'nin de katkısıyla okulun tapusunu alıp,
plân ve projesini çizdirerek 17.09.1997'de temel atma
törenini gerçekleştirirler.
Ü lk e g e n e lin d e i l k o k u l l a r ın , ilk ö ğ r e t im e
dönüştürülm esine paralel şekilde, Bandırm a'da iki
Cumhuriyet İlköğretim Okulu ortaya çıkar. Bu okullardan
olup, o dönemin Şehit Mehmet Günenç Lisesi ve Askerlik
Şubesi yanında bulunan Cumhuriyet İlköğretim Okulu,
ism ini Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu olarak
değiştirm ek durumunda kalır. Bu sırada, İhsaniye
Mahallesi'nde inşaatı yeni tamamlanan okul, Bandırma
E snaf Sanatkârları Kredi K efalet K ooperatifi'nin
sponsorluğu koşuluyla bir protokolle imza altına alınarak,
“B andırm a E sn af Sanatkârları Kredi Kefalet
Kooperatifi İlköğretim Okulu” ismiyle tapuya şerh
edilir.
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Protokol, dönemin Balıkesir Valisi Alaaddin Yüksel,
Bandırma Kaymakamı Mehmet Çapraz, Balıkesir II Millî
M üdürü Alpaslan Peker ve Bandırm a E snaf ve
Sanatkârları Kredi Kooperatifi Başkanı Aydın Varnalı
tarafından imzalanır.
64 pafta 284 ada 150 parselde kayıtlı olup, 4.654,16
metre karelik arsa üzerinde, 18 derslikli şekilde eğitimöğretime başlayan okulun ismi, Balıkesir Valiliği'nin
03.08.2012 tarih ve 19629 sayılı olurları ile “Esnaf
Sanatkârları Ortaokulu” olarak değiştirilir.

Mabade u k Jn k rl:
(AHU MI (A Ü A*. hm ad HÇKİN H « o ı» TEKİN. lwnad
MEJZ. Ali Rua SAV Havın ER. » M a r t O ln iA lD IV Kart A bart (1 (1 * ve Ne|aı SOLAK bir
arıya f r lm lc 199S »ilim li n a k ille tm uk L n Kin " a b ty d r H a n » İlkokulu Taptırma Y ırtm a
V* OfranrıKrını Korunu D erne*' k u rırtır Dernek u ırtrrl u a u a Ikf MIDI E*>tk» M a «a n
A bart MClRMDKÎala dr k a lk ıın lı okulu» >lm*kı tapulunu ilip plin t r pra«n>M (İldirerek
n o t m : tarihinde i n r t M m MrruMt yaparlar

M ü d ü rlü ğü n ü h âlen A lgan K a rta l'ın , m üdür
yardımcılığını Haşan Mısıroğlu'nun yürüttüğü okulda,
2019-2020 eğitim-öğretim yılında 33 öğretmen, 350
öğrenciye eğitim-öğretim veriyor. 1959 yılında, Ankara'da
doğup, 35 yıllık meslek yaşamı bulunan Kartal, bu sürenin
31 yılını Bandırma'da geçirdi. Algan Kartal, meslek
yaşamının 25 yılında yönetici olarak çalıştı.

Bandırma Esnaf ve Sanatkârları Kredi Kefalet
Kooperatifi Başkanı Niyazi Güler, ülke düzeyinde, kendi
alanlarında, kurum olarak Bandırm aya bu ilk okulu
kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtirken,
şunları söyledi:
“Bu okulu yaptırdıktan sonra, o dönemde benim
de ikinci başkan olduğum kooperatif yönetimi
olarak b izleri C u m h u rb aşkan ım ız Süleym an
Demirel, köşke davet etmişti. O gün bizlere armağan
ettiği Cumhurbaşkanlığı forsunu bugün bile özenle
saklıyorum.”

kkekaltlenn lltf< rıll— ı dönüştürülmesinde» dolayı l ( r a ı ı Bandırma d i 2 tane Cumburntı
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ıdmı ZAbcydf Kinin MufrrOn Okula d n k drttpUrmet durunda loda,
y e * btm lf oku d i b a n İM tkrm ir Ewad in tih a rla rı Kredi Krlılet KotpenMfl ıp e aao rtatı
p r » tıh ı« ı l a t a tk ıa a ı l ı »ırak . okulum un 'Bandırma (v a al S i nal karlan Kredi Kefile!
Kmperatlfl IlhotreCaı Okula' unu »erilerek tapına »rrb cddmtftlr.
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EDtiaı Mudum Alpaslan PEKER d (e Esnaf Kefalet Kooperatif B a»kanı Aydın VARNALI II*
protokol im zalam alardır.
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ültür ve Bandırma’da keçe kursu
sanat
Unutulmaya yüz tutm uş
meslekler günüm üze taşınıyor

Bandırma Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün
tarihinde ilk kez keçe aksesuarları kursu açıldı.
Usta öğreticiliğini Mübeccel Aişe Bolat'ın yaptığı 172
saat süreli kursa 16 kursiyer kadın katılıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı
arasında imzalanan protokol uyarınca açılan kurs ile ilgili

olarak bilgi veren kurs öğreticisi Bolat, şu bilgiyi verdi:
“Perşembe ve cuma günleri yürüttüğümüz kurs
çalışmalarımızda, eski keçeyi modernize ederek
bugüne uyguluyoruz. Tamamıyla doğal, ipekli ve
pamuklu kumaş ile çalışıyoruz. Geleneksel dövme
keçe, diğer ismiyle tepme keçeyle giyim süslemeleri,
objeler, kedi evi, dikişsiz patik, çanta ve çizme, şalvar,
dekoratif am açlı hediyelik eşyalar yapıyoruz.
U n utu lm aya yüz tutm uş, dünyanın en eski
m esleğini, en eski tekstil yüzeyini günümüze
taşıyoruz. Yünün, keçeye dönüşmesi için üç önemli
koşula ihtiyaç var: Su, zeytinyağlı sabun ve sabır.”
Bandırma Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cüneyt Taşkın
da, kurumlarında açtıkları çok sayıda kurs içinde
unutulm aya yüz tutm uş m eslekleri de yeniden
canlandırmaya amaçladıklarını belirtti.
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4 5 yıl önce Kıbrıs H arekatına katılarak gazi
unvanı alan Bandırm alı üç asker, o günleri a nlattı.
Barış Harekatına katılarak, Kocatepe M u h rib i'nd e
bulunan 65 yaşındaki Bandırmalı Necip K ansoy,
"Savaş elbette ki hiçbir zaman olmasın. Ancak
savaş kaçınılmazsa, bu yaşımda bile ülkem için
savaşırım" dedi.
B a nd ırm a lı g a zile rd e n Â d e m
D e m irka z m a ,
"Kıyıya çıktığımızda karşımızda silahlandırılmış,
sivil halk vardı. 'T ü rk le r vicda nlıd ırlar, bize bir şey
y a p m a z la r' diye konuşuyorlardı. Tuzak diye
yanımıza yaklaştırmadık. " diye ko n u ştu .
4 5 yıl önce, 2 0 T em m uz 1 9 7 4 'te başlayıp, 18
A ğ u s to s 1 9 7 4 'te sona eren, 4 h a fta 1 gün süren
Kıbrıs A d a sı'n a yapılm ış Kıbrıs Barış H arekatına
katılıp, hâlen Bandırm a'da o tu ra n 1 0 0 gaziden,
T ü rkiye M uh arip Gaziler D erneği Bandırma Şubesi
üyesi olan gazilerden 6 5 yaşındaki Necip A k s o y ise
Barış H areka tı'nın ikin ci gününde yanlışlıkla T ürk
u ç a k la rı ta ra fın d a n
b o m b a la n a ra k
b a tırıla n
K ocatepe M u h rib i'n d e b ulun du ğ un u b e lirtti. 19
T em m uz 1 9 7 4 'te , M e rsin 'd e n Kıbrıs'a hareket

e ttik le rin i bildiren Kansoy, "O gece yolculuğumuz sürdü.
2 0 Tem m uz sabahı erken saatlerde çıkartma başladı.
İkinci günü gemi, uçaklar tarafından bombalandı. Ben
Kocatepe muhribindeydim ve batırıldık. Komutanın
'G em iyi te rk e d in ' emrinden sonra denize atladık.
Telâştan can yeleği almadan atladım denize. O gün
saatim geminin battığı anda durmuş, 4 'ü beş geçe.
Gemiden atladıktan sonra büyük bir dalga geldi ve bot
ters döndü, üzerine binemedim. 5 0 0 metre kadar
yüzdüm, sonra bota alındım. Bir gece botun üzerinde,
denizde kaldık. Geminin mevcudu subay, astsubay,
asker 2 5 6 kişiydi. 5 4 arkadaşımızı kaybettik. Hepsi şehit
oldular. Ertesi günü bir İsrail balıkçı motoru bizi kurtardı.
Komutan daha önce o tekneye binmişti. Bizi İsrail'e
götürdüler. 1-2 saat sonra uçakla A nkara'ya götürül
dük." dedi.
Bandırm alı Kıbrıs Gazisi Ö m er C anbey de, 4 5 yıl önce
yapılan harekâtı anlatırken d uyg u dolu anlar yaşadı.
C anbey, " 5 3 /2 tertip olarak İskenderun'da, 2 0
Tem m uz harekâtı için bölükte toplandık. Bize tatbikat
olarak söylenmişti. M ersin'e gidiyoruz diye biliyorduk.
Sabaha karşı harekatın başladığını öğrendik. Mersin
Limanı ana baba günüydü. Bütün birlikler oradaydı. Bir
akşam orada kaldık. Sabah, Köyceğiz gemisi ile Kıbrıs'a
hareket ettik. İlk gün denizde kaldık. Görevimiz
askerlerimize malzeme götürm ekti. 17 yer değiştirerek
bu görevi ifa ettik." diye ko n u ştu .
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Kaymakam Yazar’dan
Borsamıza Teşekkür
Bandırma Kaym akamı Günhan Yazar, Borsamıza kitap
yardımları için teşekkür belgesi verdi
Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi (BENGİ)
kapsamında, Bandırma İlçe Halk Kütüphanesi'ne Borsamız tarafından 600 kitap armağan edildi. Bandırma Kaymakamı
Günhan Yazar, Borsamıza katkıları için teşekkür belgesini Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Şükrü Funda ve Genel
Sekreterimiz Ertunç İşbay'a verdi.
(03.07.2019)

Aşuk’tan
Borsam ıza
Balıkesir İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Mehmet
AliAşuk, Borsamızı ziyaret etti.
Aşuk, Borsam ızın M eclis Başkanı İsmail
Tunçbilek ve Genel Sekreterimiz Ertunç İşbay ile
bir araya geldi.
T unçbilek ve İşbay, Aşuk'a, B orsam ızın
faaliyetleri hakkında bilgiler verdiler. Ziyaret
sırasın d a, B an d ırm a'd aki tarım sal ve ticari
faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
(23.09.2019)

Bandırma Ağız ve
Diş Sağlığı
Merkezi yoğundu
Bandırma Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin 2019
yılında yaptığı çalışmaların verileri açıklandı.
2012 yılının nisan ayında hizmete giren merkezin
başhekimi Diş Tabibi Halit Ağdacı, gazetecilere yaptığı
açıklamada 2019 yılında toplam 128 bin 254 poliklinik
muayenesi yapıldığını söyledi. Halen hastanelerinde 24
diş hekimi, bir periontoloji uzmanı bulunduğunu
açıklayan A ğ d acı,şu n ları aktardı: “G eçen yıl
hastanemizden dış hastanelere sadece 26 sevk
yaptık” dedi.
Hastanelerinde çocuklara ve engellilere yönelik
hizmetlerde de bulunulduğunu vurgulayan Başhekim
Halit Ağdacı, vatandaşlara seslenirken de, “Dişlerini
zin sağ lığ ı için h astan em ize sadece acil
durumlarda gelmeyin.

Altı ayda bir dişlerinizi kontrol ettirin. Ayrıca
dişlerinizi her gün iki kez fırçalamayı da ihmal
etmeyin” diye konuştu.
Ağdacı, hastanelerinde kış aylarında daha çok hasta
yoğunluğu olduğunu sözlerine ekledi.
(31.12.2019)
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Bandırma’da basılan Kuvay-ı Milliye
gazetesi “İstanbul’a Doğru”

M on d ro s M ü ta re k e s in in ardından İs ta n b u l’ un
işgaliyle b irlik te m a tb u a t ta rih im izin "M ütareke ve
Milli Mücadele Basını" olarak isim len d irile n dönem i
başladı. İşgal bölge lerind eki g azetelerin bir bölüm ü
işga lcile rle anlaşm a yo lu na giderken daha önem li bir
bölüm ü , işgale karşı ya yınla r ya ptı. Bunlardan
B a lıkesir’de yayınlanan üç sıra dışı gazete öne çıktı:
"İzm ir'e Doğru", "Adalet" ve "İstanbul'a Doğru"
"İS TA N B U L'A DOĞRU", B A ND IR M A DA BASILDI
Bu gazetelerden "İstanbul'a Doğru", Bandırm a'da
basıldı. Bu bilinm e yen ta rih i b ilg iyi bize a raştırm acıyazar ve ko le ksiyo n cu G azanfer İlb ar'ın çalışm aları
o rta ya çıkardı. İlbar, "Milli M ücadele" d önem inde
y a yım la n a n ve basın ta rih im iz d e b ugüne dek
bilinm e yen bir a yrın tıya ulaştı. İlbar, 1 9 1 9 yılında,
B andırm a'da yayım lanan "İstanbul'a Doğru" isim li
gazetenin nüshalarını da ele geçird i. G azetedeki
b ilgilerden, h aftan ın üç günü yayım landığı, "Milli
M ücadele"yi d este kle d iğ i ve k o le k tif bir çalışm anın
ürünü o ld uğ un u anlıyoruz. Yani gazetenin bir sahibi
b u lu n m u yo r ancak arkasında Bandırm a M üdafaayı
H ukuk C em iyeti gibi bir olu şum u n bulun du ğ u ta h m in
e diliyo r.
Ü lkem izin yanı sıra b üyü k bir ih tim a lle dünyanın
h içb ir kü tü p h a n e sin d e b ulu n m a ya n , bugüne dek
herhangi bir kita p , bilim sel yayın veya herhangi bir
ta rih yazısında ism i geçm eyen
"İstanbul'a Doğru", fe vka lâ d e
nadir bir gazete olarak "Milli
Mücadele M atbuatı" ta rih in d e
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B a nd ırm a 'n ın , Yalı C a d d e s i'n d e k i Ü m it M atbaası'nda basılıyordu. A yrıca kü nye sin de , "Anadolu
Ajansı M erkez İdaresi Balıkesir" ibaresi de b u lu n u 
yo rd u . "Cum artesi, salı, perşembe günleri neşr
olunur" a lt başlığından, h aftad a üç kez yayınlandığı
a nlaşılıyordu.
"İstanbul'a Doğru" başlığının hem en solunda,
"Amali milliyenin müdafaası yazıları kabul olunur"
yazısı yer alıyordu.
G azetenin nüshası 1 0 0 paraydı. G azete, kü çük boy
te k yaprak ve iki sa yfad an ib a re tti. G azetenin elim izde
hâlen 2. ve 3. sayıları b u lu n u y o r. Bunlardan ikinci
sayı, 6 M ayıs 1 3 3 6 (1 9 2 0 ) Perşem be ta rih in i ta ş ıy o r.
Ü çüncü sayı ise 8 M ayıs 1 3 3 6 (1 9 2 0 ) ta rih li. Buna
göre gazetenin b irinci sayısının 4 M ayıs 1 9 2 0 'd e
çıktığı sanılıyor. G azetenin, en fazla B andırm a'nın
Yunan orduları ta ra fın d a n işgal ediliş ta rih i olan 2
T e m m u z 'a dek çıkm ış o lduğu ta h m in e diliyo r.
"İstanbul'a Doğru" gazetesinin ikin ci sayısının
"Kara Günler" başlıklı baş m akalesi İsm ail Hakkı
ta ra fın d a n kalem e alınm ıştı. "Hiçbir milletin tarihinde
bizim bugün yaşadığımız kara günler gibi siyah,
karanlık, meşum ve zelil günler yoktur" sözleriyle
başlayan yazı, "Zulmün topu var, güllesi var, kalesi
varsa hakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü var"
diye son b u lu yo rd u . G azetede, "Tebligatı Resmiye"
başlığı ile M u s ta fa Kemal Paşa'dan gelen bir te lg ra f da
yer a lıyordu. Birinci sayfanın diğer haberleri "Rum
Çeteleri" ve "İstanbul Havadisi" başlıklarını ta ş ıy o rd u .
A rka sayfada ise Bandırm a M üd afa a yı H ukuk
C em iyeti H eyeti İdare azalıklarına in tih a p olunan
zevatın isim leriyle "Teşkilât", "M aliye" ve "İaşe"
üyelerinin isim leri yer a lıyordu. A yrıca , M üdafaayı
H ukuk H eyeti İd aresi'nd en bir ilan vardı. Bu ilanda
Bandırm a'dan İzm ir'e kadar se yah at edeceklerle ilgili
olarak, "İki adet fotoğraf çıkaracak ve seyahat evrakı
M üdafaayı Hukuk Cem iyeti tarafından verilecektir"
d u y u ru s u
v a rd ı. A y r ıc a
K u v a y ı M illiy e 'd e n ,
cephelerden ve T ü rkiye Büyük M ille t M e c lis i'n d e n
haberler de iç e riyo rd u .
BA ND IR M A BASINININ 1 0 0 . ONUR YILI
Bu sürpriz ta rih i belge üzerine Kaan B in g ü l'ü n
b a şka nlığ ın da ki Bandırm a G a zeteciler C e m iy e ti,
konuyu B andırm a'nın g ündem ine taşıdı. C em iyet,
"B andırm a 6 M a rt 2 0 1 9 'd a , "İstanbul'a Doğru" gaze
te s in in yayın ta rih in i baz alarak, "Bandırma Basınının
1 0 0 . Onur Yılı" ism i altında bir gece düzenledi.
G e c e y e B a n d ırm a ve B a lık e s ir ü s t d ü z e y
p ro to k o lü n ü n yanı sıra T ü rkiye G azeteciler C em iyeti
(TGC) Başkanı T u rg a y O lc a y to , G azeteci-Y azar A lta n
Ö ym en, H ü rriy e t G azetesi Ekonom i M üdürü Sefer
Levent ü lkem izin tanınm ış spor yazarları A ttila G ökçe,
A hm et Çakır, M ehm et Ayan ve Osman Pabuççi de katıldı.
G örkem li geceye "Rubato" to p lu lu ğ u renk k a ttı.
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TABSAF Başkan Yardımcısı Erdekli Adnan Serin:

“Çiftçimiz, ekeceği
ürünler konusunda
çok bilinçsiz”

“Tıbbi Aromatik Bitkiler Tarım Kültür ve Sağlık
Turizmi Federasyonu (TABSAF)” başkan yardımcısı ve
“Uluslararası Tıp ve Akademik Sağlık Turizmi
Konfederasyonu (UTASKON)” Başkanı Adnan Serin,
b ö lgem iz ve ü lk em izd e b ilin ç li tarım
yapılmadığına dikkati çekti.
1966 yılında, Erdek’te doğan Serin,
tarım topraklarının, kimyasal gübre
kullanılması nedeniyle her geçen gün
v erim sizleştiğ in i v u rg u layarak ,
“Çiftçimiz, daha da ekonomik
olan organik gübreye yönelirse
ü rü n le rin d e k i verim in çok
artacağını görecektir” dedi.
TABSAF’ın, “AR-GE Stratejik
A r a ş t ı r m a ve G e li ş t i r m e
Başkanı” olarak da görev yapan
Serin, özellikle küçük ölçekli tarım
yapan çiftçilere alternatif ürünler, bitki
geliştirme ve besleme konularında her çeşit
bilgiyi, karşılıksız olarak vermeye hazır olduklarını belirtti.

Bölgem iz için çok iyi bir
a lt e r n a t if ü rü n o la b ilir .
Bölgemizdeki çiftçiler, ne yazık
k i v e r i m li t a r ım ın n a s ıl
yapılacağı konusunda yeterli
bilgiye sahip değiller. Örneğin
bin bir sıkıntıyla ayçiçeği üreten
bölgemiz çiftçileri, bu üründeki
sarı çiçekleri toplayıp kurutsa,
bunları ilâç ve kozmetik sanayiine
satarak, dönüm başına bin 200 lira
kazanabileceğini bilmiyor. Böyle olunca
da, ayçiçeğini dönüm başına 300 lira kârla satmakla
yetiniyor.”

BÖLGEMİZ İÇİN “YABAN MERSİNİ” İDEAL
Yöremizdeki Kapıdağ ve Kazdağları’nın “endemik
bitkiler” açısından zengin olduğuna işaret eden Serin, şu
değerlendirmede bulundu:
“Ancak bu konuda yanlış bir algı var.
Bazı kişiler, bu endemik bitkileri
to p l a y a r ak d e ğ e r le n d i r m e y i
düşünüyor. Bu son derece yanlıştır.
Bu bitkileri toplam ak değil,
o n la rın to h u m la r ın d a n
yararlanmak gerekir. Bölgemiz
to p ra k la rı için en e lverişli
ü rü n lerd en biri de ‘Yaban
M ersini’dir. Çok değerli bu
bitkinin alıcısı da çoktur. Üstelik
bu ürün, değersiz topraklarda
bile yetişir.
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Türkiye’deki tarım topraklarının genelde 30-40 santimetre
olduğunu, çiftçi tarafından bilinçsiz ve ölçüsüz kullanılan kimyasal
gübrenin de bu toprakları kolayca tahrip ettiğini öne süren Adnan
Serin, şunları aktardı:
“Çiftçi, toprağının özelliklerinin çok iyi bilmeli ve ona
uygun ürün ekmeli. Örneğin Kapıdağ’da kireçsiz bir tarım
toprağı var. Aslında bu bölge zeytin ağacıyla uyumlu da değil
ama yıllardır buraya hep zeytin ekilmiş. Oysa kireçsiz tarım
toprağını seven bitkiler ekilse çok daha büyük verim
alınabilirdi. Tarımın bilinçli ve bilimsel yapılması gerekir.
Örneğin karpuz ekilen bir tarlaya daha sonraki yedi yıl
karpuzun dışında bir ürün ekilmesi gerekir ki toprağın yapısı
bozulmasın.”
Taner Y ılm az’ın başkanlığını yaptığı TABSAF’ın başkan
yardım cısı Erdekli Serin, “Çok çeşitli alanlarda çalışmalar
gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de, özelliğini yitirmiş tarım topraklarını
iyileştirip, yeniden tarıma uygun duruma getirmeye çalışıyoruz. Bu
konuda uzman toprak bilimciler, mikrobiyologlar, butik gübre
üreticileri ve akademisyenlerle çalışıyoruz. Yurt dışından, Türkiye’de
olmayan aromatik bitkilerin tohumlarını getirerek topraklarımıza
ekip, onların adaptasyon süreçlerini yakından izliyoruz. Örneğin
Anamur’da uyguladığımız bir projede dünya rekoru kırdık. Burada
165 kiloluk salkım muzlar yetiştirdik. Ankara armudunda büyük
başarılar elde ettik. Konya ve Milas’ta da çok başarılı aromatik
uygulamalar yaptık” diye konuştu.

vuruıu üvesi
uyesı Esra
tsra Çakmak:
uaKmaK:
Borsamız Kadın Girişimciler Kurulu

“Bandırma
Ticaret Borsası
çok büyük bir aile”

Borsamız Kadın Girişimciler Kurulu üyesi Esra
Çakmak, “Bandırma Ticaret Borsası bünyesinde yer
almaktan gurur ve mutluluk duyuyorum” dedi.
1990 yılında, Bandırma'da doğan Çakmak, ilkokul ve
ortaokulu Edincik'te bitirdikten sonra Bandırma Kemal
Pireci Lisesi (YD AL)’den mezun oldu.
A rd ın d an , İstan b u l A ydın Ü n iv ersitesi G ıda
M ü h en d isliğ i b ö lüm ün ü b itire n E sra Ç akm ak,
üniversitede ikinci sınıf öğrencisiyken, Borsamızın
laboratuvarında staj gördüğüne belirterek, “Bu staj,
benim Borsamız ailesiyle ilk tanışmamdır” diye
konuştu. Yine üniversitede okurken, 2012 yılında
Macaristan'ın Szeged Üniversitesi'nde “Erasmus yaz
stajı”na katıldı.
Üniversite eğitiminden sonra da üç aylık dil
eğitimi programı için Am erika’ya gitti.
Esra Çakmak, bir yıl önce yaşamını mimar Sedat
Çakmak ile birleştirdi.
İŞ YAŞAMINA ATILIŞI
1,5 yıl süreyle Bandırma'daki bir özel ticari kuruluşta
çalışan Çakmak, daha sonra yönetim kurulu başkanlığını
babası Yurdan Özder'in yürüttüğü aile şirketi “Özder
Yumurta Tarım ve Gıda Limited Şirketi'nde göreve
başladı. Dört yıldan bu yana aile şirketinde görev yapan
Çakmak, şunları söyledi:
“Çarıkköy Mahallesi’ndeki ilk işletmemiz, 1991
yılında kuruldu. 2014 yılında şirket konumunu aldık.
Hâlen şirketimize bağlı işletmemizdel50 bin adet
tavuğumuzdan yumurta üretimi gerçekleştiriyoruz.
Bu sektör çok hassas ve kırılgan bir yapıya sahip. Arztalep dengesi çok önem li. G enellikle Güney
Marmara Bölgesi'ne satış yapıyoruz. Tabii, Irak’ın
ülkem izden yum urta ihracatından vazgeçm esi
sektörü sıkıntıya soktu. Girdilerin çok yüksek olması
nedeniyle sektör, zaman zaman maliyetlerin altında
satış yapmak zorunda kalıyor.”
FARKLI ALANLARDA ÜRETİM
Şirketlerinin bünyesinde yumurtanın yanı sıra tarla
tarımı da yaptıklarını belirten Çakmak, şu bilgiyi verdi:

“Bu kapsamda zeytincilik ve armut yetiştiriciliğine
yönelik meyvecilik faaliyetimiz de var. Yine buğday,
arpa, ayçiçeği ve kanola üretimi de yapıyoruz.
Entegre olan şirketimiz bünyesinde tamamıyla
kendimizin üretimimizden oluşan yem fabrikamız,
yarka tavuk yetiştirme çiftliğimiz, yumurta üretim ve
yumurta paketleme tesisimiz var. Bu tesislerimiz,
Çarıkköy Mahallesi'nde, Küçükkoru ve Düzbayır
mevkilerinde olmak üzere üretim yapılmaktadır.
Şirketimiz bünyesinde mesleklerinde uzman ziraat
mühendisi ve veterinerler de görev yapıyor.”
BORSA ÇOK BÜYÜK BİR AİLE
Borsam ızın yıllık dergisinde kendisine de yer
verilmesinin mutluluğu içinde bulunduğunu vurgulayarak
Borsamız Başkanı Halit Sezgin ve yönetim kuruluna
teşekkür eden Esra Çakmak, şöyle konuştu:
“İş yaşamımda henüz altı yılın içindeyim. Yine
Bandırm a T icaret Borsası Kadın G irişim ciler
K u ru lu ’nda üç yıld ır yer alıyorum . Hem iş
yaşamımda, hem de Kadın Girişimciler Kurulu'nda
yeniyim ve deneyim kazanmaya çaba harcıyorum.
Kurula, ’Benim de söyleyeceklerim var' düşüncesi
içinde ve topluma hizmet amacıyla girdim. Halit
S e z g in 'in b a ş k a n lığ ın d a k i B o rs a y ö n e tim
kurulumuzun, hem üyeleri, hem de Bandırma ve
yöresi için yaptığı çalışmaları takdir ve beğeniyle
izliyorum. Son 1,5 yıldır URGE projesi kapsamında
sektörüm üze yönelik sürdürdükleri 'Bandırm a
İhracatı Kanatlanıyor' çalışması da alkışlanacak bir
girişim. Bu arada Bandırma ve yöresindeki çiftçileri
bilinçlendirmek ve ürünlerdeki verimi artırmak
adına uzman konuşmacıların yer aldığı seminerler ve
toplantılar da düzenleniyor. Bu çalışmalar için Halit
Sezgin'in başkanlığındaki yönetim kurulunu ve
İsmail Tunçbilek'in başkanlığındaki meclisimizi
yürekten kutluyorum.”
SAĞLIKLI TOPLUMU SAĞLIKLI AİLELER
OLUŞTURUR
Sağlıklı bir toplumun ortaya çıkmasında sağlıklı ailelerin
önemine işaret eden Çakmak, şu değerlendirmede bulundu:
“Bu bağlamda çok huzurlu ve mutlu bir evliliğim
var. Huzurlu ve mutlu aile yaşantım, işime de olumlu
yansıyor. Yine benim bugünlere ulaşmamda ailemin
de çok büyük katkıları bulunuyor. Aileme de
teşekkür borçluyum.”
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Üye ziyaretleri

“Kayadibi Mahallesi’ ni anlattı

Bandırmalı öğretmen Harun Sağlam’ın
ilk romanı ilgi gördü
Bandırmak öğretmen Harun Sağlam'ın
kaleme aldığı ilk kitabı olan “Kayadibi
Mahallesi” ilgi gördü ve ses getirdi.
“Öznesi insan olmayan balık
h ik â y e le ri” nde, başta L event
Mahallesi olmak üzere Bandırma
Körfezi'nde yaşanan büyük dramı
dile getiriyor, Sağlam.
1987 yıknda, Amasya'da dünyaya
gelen Sağlam, ilkokulu, dördüncü
sınıftan itibaren Atatürk İlkokulu,
liseyi ise Şehit M ehm et Günenç
Lisesi'nde oku
du. H âlen, Şehit
Öğretmen Mustafa Boz Özel
E ğitim M erkezi'nde beden
eğitimi öğretmenliğini yürüten
Harun Sağlam ile öncelikle
İDİ
“Kayadibi Mahallesi” romanı
olmak üzere çeşitli konuları
konuştuk. Bu söyleşimizi aşağı
da sunuyoruz.
□ Sizi tanıyabilir miyiz?
-1987 yılında, Am asya'da
doğdum. Kocaeli Üniver
HARUN SAĞLAM
sitesi Beden Eğitimi Öğret
menliği Bölümü'nü bitir
dim. 2009 yılından bu yana
KEF^US
mesleğimi sürdürüyorum.
□ “Kayadibi Mahallesi”
nasıl doğdu?
-Çocukluk ve ilk gençlik
yıllarım Levent Mahallesi'nde, deniz kıyısında geçti.
İstedim ki çok iyi bilip tanıdığım denizi ve balıkların
gözüyle yaşadıkları ortamın dramını anlatayım.

□ Deniz dibini anlatırken aslında insanın,
doğaya verdiği büyük tahribatı da dile
getiriyorsunuz, değil mi?
-Kesinlikle öyle, insanoğlu, ne yazık ki
kendisine her zaman gerekli olan
değerleri, denizlerimiz de dahil olmak
üzere hoyratça kullanıp tüketiyor. Tabii
ki, bu umursamaz tutumu nedeniyle en
büyük zararı da yine kendisi görüyor.
Oysa yalnız deniz değil, su hayattır,
insanoğlu, sahip olduğu bu değerleri
bozmak ve yok etmek yerine onların
üzerine titremelidir. İnsanın yaşadığı sistemler
bütününden birini bile çıkarsanız, doğal denge
bozulur.
-z ..

O “Kayadibi Mahallesi” için okurlarınızdan nasıl
bir geri dönüşüm aldınız?
-Bu ilk kitabım bin adet basıldı. Kaçının satıldığıyla hiç
ilgilenmedim. Ancak kitabımı okuyanlardan hep olumlu
izlenimler aldım. Hiçbir tepkiyle karşılaşmadım. Hatta pek
kitap okumadıklarını söyleyenler bile kitabımı rahatça ve
severek okuduklarını belirttiler.

□ Sporculuk yönünüz de var.
-Evet. Futbol oynuyorum. Yüzme antrenörlüğü
yapıyorum. Basketbol kondisyoneriyim. 100. Yıl Spor ve
Bandırmaspor'da amatör olarak futbol oynadım. Hâlen
600 E v lersp o r’un form asını giyiyorum . K ocaeli
Üniversitesi'nde okurken okulumun tüm harcamalarını
spordan kazandığım parayla karşıladım. Spordan yaşam
boyu kopmayı düşünmüyorum.
* Bu güzel söyleşi için teşekkür ediyoruz.
-Bana, Bandırma'nın çok saygın bir kuruluşu olan
Bandırma Ticaret Borsası'nın, çok kaliteli bu dergisinde
yer verdiğiniz için ben teşekkür ederim.

□ Yeni bir kitap çalışmanız var mı?
-Evet. İnsan çelişkileri üzerine yeni bir kitabımın ön
hazırlıkları içindeyim. Eski, tarihi bir döneme ait kesitin de
ağırlıklı olacağı bu kitabımda insan hataları ve çelişkilerini
işlemek istiyorum.
□ Kısa metrajlı filmler de çekiyorsunuz. Bu konuda
bilgi verir misiniz?
-10 yıldır bu çeşit film çekmek benim için önemli bir ilgi
alanı. Ödüller de aldım. Ancak şu noktanın altını özellikle
çizmek isterim ki ben kendimi ne bir yazar, ne de
yönetmen olarak görüyorum. Benim derdim, kitap
yazarken de, film çekerken de hep insanlara bir şeyler
anlatmak. Ama önce yazmak gerekiyor. Önce yazacaksın
ki, sonra film e alab ilesin . Ö rneğin “K ayadibi
Mahallesi”, Bandırma'yla ilgili birçok konuyu içeriyor. O
nedenledir ki, Bandırma'da yaşayanların ilgisini çekti. Ben
de zaten bunu amaçlamıştım. Bu arada, film çekim
çalışm alarım da bundan sonra belgesele yönelmek
istiyorum.
□ Beden eğitimi öğretmenisiniz ama ilk kitabı
nızda, sanki bir edebiyatçı gibi Türkçeyi çok akıcı ve
etkili kullanmanız ayrıca dikkati çekti. Bu konuda ne
düşünüyorsunuz?
-Bu değerlendirmeniz için özellikle teşekkür ederim.
Herhalde, okuduğum kitapları i\Ti özümsemişim. Bir de,
Bandırma'da yaşayanların, genel olarak dilimizi iyi
kullanmasının avantajı olduğunu düşünüyorum.
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Kültür ve
sanat

Bir zamanlar “Altesler” ve
“M armara Altılısı” vardı

Bandırma’mızın müzik anlayışı 1965’li yıllarda çok
farklıydı.
Bandırma çocuklarından oluşan iki orkestra, adetâ
ortalığı yıkıp geçiyordu: “Altesler” ve “M armara
Altılısı” '

TÜM DÜĞÜNLERDE BİZ VARDIK
Uyar, o yılların çok farklı bir müzik anlayışı olduğunun
altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:
“Çarşamba akşamları Orduevi’nde, cumartesi
a k ş a m la rı ise E tib a n k lo k a lin d e p ro g ra m
yapıyorduk. Bu programlarımıza kravatlı beyler, iyi
giyimli kadınlar gelirdi. Ayrıca hemen hemen tüm
düğünlerde de bir program yapardık. Hatta
yörem izdeki düğünlere de giderdik. İnanın,
repertuvarımızda bir tek Türkçe şarkı bile olmazdı.
Tek Türkçe parça bile çalmadan düğün sona ererdi.
Zaten izleyenlerin de Türkçe şarkı isteği olmazdı.
R epertuvarım ız tam am en o dönem in beğeni
toplayan yabancı şarkılardan oluşuyordu. Hiç
unutmuyorum, Gönen’de bir düğüne gitmiştik. Başı
örtülü bir kadın, bizden, o dönemin ‘I Fcel Good’
isimli parçayı çalmamızı istemişti.”

NUSRET UYAR ANLATIYOR
O yıllarda, bu iki orkestrada da görev yapan,
Bandırmakla “Gavur Ali” olarak anılan Ali Uyar’ın oğlu
Nusret Uyar’ın duygu ve düşüncelerini aldık. Hâlen
İstanbul’da, “Orkestra Active&Çisem” topluluğunun
sahibi olan Nusret Uyar, o yılları özlemle aradığını
vurgulayarak şunları söyledi:
“îlk müzik eğitimimi babamdan aldım. 1965’li
yılların Bandırma’sının iki önemli orkestrası olan
‘Altesler’ ve ‘M arm ara A ltılısı’nın ikisinde de
çalıştım. ‘Altesler’, 1965 yılında kuruldu. Toplulukta
benimle birlikte çalışan bazı isimler arasında ilk
aklıma gelenler Vahdet Tekeli, Ahmet Tekeli, Öner
Özbek, Ekmel Hakman, Ünal Genç oluyor. Bu gruba
daha sonraki yıllarda Özer Kocabay, Adnan Sıdar,
Tatar Ferruh, Mahmut Korucu ve Sıtkı Aydemir de
eklendiler. Çalışmalarımızı, Kızılay’a ait bir depoda
yapıyorduk. ‘M arm ara A ltılısı’nda ise benimle
birlikte müzik yapanlar arasında Erkmen Balamir,
Burhan Keser, Behzat Demir ve Cahit Takunyacıoğlu’nu anımsıyorum.”
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LİSELERARASI YARIŞMA
O yıllarda, Şehit Mehmet Günenç Lisesi orkestrası
olarak, Milliyet Gazetesi’nin düzenlediği “Liselerarası
H afif M üzik Yarışm ası”na da katılarak başarılı
olduklarına dikkati çeken Uyar, şunları aktardı:
“Sanıyorum, 1971 yılıydı. Bu
y a rışm a y a Ş e h it M eh m et
G ünenç L isesi öğ rencileri
olarak biz de katıldık. Ancak
orkestramıza, öğrenci olma
yan Mahmut Korucu ve Adnan
Sıdar’ı da aldık. Müziğimizle
ortalığı sarsıyoruz ve yarış
manın birinciliği için İstanbul
S a in t J o z e p h L i s e s i ’ y le
çekişiyoruz. Ancak orkestra
mızda öğrenci olmayan iki
müzisyenin bulunması nede
niyle Saint Jozeph Lisesi bizi
M illiyet Gazetesi’ne şikâyet
etti. Aslında kurallara uymadığımız için yarışma dışı
bırakılmamız gerekiyor ama orkestramız öylesine
ilgi görüyor ki, Milliyet Gazetesi bunu göze alamadı.
Yarışmada Saint Jozeph Lisesi birinci olurken, bizi de
‘Fahri Birinci’ ilan ettiler.”

Caz m üziğini de Erol Pekcan’dan öğrendiğini
vurgulayan Uyar, “İstanbul Gelişim Orkestrası”nın da
kurucuları arasında yer alır.
Saksafon, davul (bateri), trompet, gitar, keman,
kontrbas ve trombon çalan Hâlen İstanbul’da, “Orkestra
Active&Çisem” grubunda müzik yapan Uyar, ülkemizin
bugünkü müzik anlayışı ile ilgili şu değerlendirmede
bulundu:
“Müzik kalitesi çok düştü. Yalnız müzik mi?
Siyaset dahil birçok değerimiz ‘Bileşik Kaplar’
örneğindeki gibi çok bozuldu.
Bu olaya sadece sosyo-ekonomik açıdan bakmak gerekir.
Bir ülkenin kültür düzeyi
neyse m ü ziğ in in de öyle
olması kaçınılmaz ve doğal.
Ancak bu anlayışın değişeceği
konusundaki umudumu koruyorum. Nitekim değişimin ayak
sesleri de duyuluyor artık.”
Bandırma’nın 1965Tİ müzik
yıllarını özlediğinin altını çizen
Uyar, “Bandırma, müzisyen
y e tiş tirm e a ç ısın d a n çok
zengin bir kent. Bu arada, Dr.
Beyza Seçkin ve Av. Gazanfer Seçkin’in oğulları olup,
yıllarca klasik müzik orkestralarının da şefliğini
yapan N ezih Seçkin, bence ‘Çağın M ozart’ı
konumundaydı” diye konuştu.

NAZIM HİKMET’İN ŞİİRİNİ BESTELEDİM
O döneme ait unutamadığı bir anısı da var, Nusret
Uyar’ın:
“O yarışm aya, N azım H ikm et’in şiirinden
bestelediğim ‘Lafla Peynir Gemisi Yürüm ez’ isimli
şarkıyla katılmıştık. O dönemlerde Nazım Hikmet’e
bakış açısını biliyorsunuz. Siyasi polise ifade bile
vermiştim, bu şiiri bestelediğim için ...”
YURT DIŞINDA MÜZİK EĞİTİMİ
Daha sonraki yıllarda Bandırma’dan kopar, Nusret
Uyar. İsviçre ve Almanya’da müzik eğitimi alır. David
Bowie ve Celine Dion ile çalışmalar yapar. İstanbul’a
döndüğünde ise Atilla Şereftuğ ve Erdal Hüsnü Kızılçay
gibi önemli müzisyenlerle çalışma olanağı bulur. Uyar, bu
dönemi, “Dünya popunu ve doğru müzik yapmayı bu
hocalarımdan öğrendim. Hele hele Erdal Hüsnü
Kızılçay hocamın bendeki emeğini hiç unutamam”
diye değerlendiriyor.
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“ALTESLER” VE “MARMARA ALTILIST’NIN
SOLİSTİ ERSİN DOĞANEL
Bandırma’da 1965Tİ yıllarda kurulan “Altesler” ve
“Marmara Altılısı” topluluklarında müzisyenlik ve
solistlik yapan, hâlen serbest muhasebecilik ve mali
müşavirlik mesleğini sürdüren Ersin Doğanel, “ O
dönem lerde Bandırm a’nın m üzik kültürü çok
farklıydı” dedi.
“A lte s le r”in ,ilk k o n se rle rin i, 1965 y ılın d a ,
Bandırma Belediyesi düğün salonunda, Ticaret
Lisesi’nin sahnelediği bir tiyatro oyununun ardından
verdiğine işaret eden D oğanel, “îlk A ltesler
grubunda benimle birlikte Nusret Uyar, Burhan
Keser, Behzat Demir, Vahdet Tekeli, Ahmet Tekeli ve
Ünal Genç yer alıyordu” diye konuştu.
Daha sonra “Altesler”e, trombon çalan Sıtkı Aydemir
başta olmak üzere yeni katılımlar olduğunu vurgulayan
Doğanel, şunları söyledi:
“Tabii, yine aynı dönemde bir de ‘Marmara Altısı’
grubu vardı. Her iki grubun orkestra elemanları
zaman zaman birbiriyle değişim gösterirdi. Örneğin
‘Altesler’in yanı sıra ‘Marmara Altılısı’nda da solistlik
yapıyordum. ‘Marmara Altılısı’nı Cahit Takunyacıoğlu kurmuştu. Grupta Takunyacıoğlu’nun yanı sıra
Erkmen Balamir, Özer Kocabay ve Burhan Keser de
vardı. Daha sonra baterist Özer Kocabay ayrıldı ve
yerine baterist Adnan Sıdar katıldı. Yine aynı grupta
zaman içinde Ümit Akcoş, Behzat Demir ve Öner
Önder de görev aldı.”

MÜZİK KÜLTÜRÜ ÇOK YÜKSEK BİR KENT
O yıllarda “Altesler” ve “Marmara Altılısı” arasında
büyük bir rekabet yaşandığını da altını çizen Ersin
Doğanel, şu değerlendirmede bulundu:
“O yılların Bandırma’sında müzik kültürü çok
yüksekti. Gittiğimiz düğünler, Comparsita (düğün
marşı) tangosuyla başlar, Bolero, Çaça ve Bossa Nova
ile sürerdi. Hemen hemen hiç Türkçe parça
çalınmaz, zaten istek de almazdı. Düğünün son 15-20
dakikasında oyun havaları çalardık ve düğünü
mutlaka ‘İzmir Marşı’ ile bitirirdik. Düğün boyunca
parçalar, ritimler birbirine bağlanırdı. Bu düğünler
bir balo havasındaydı. Bugünkü düğünler ise müzik
kalitesi açısından tam bir felâket! Hepsi hemen oyun
havası ile başlıyor. Neredeyse bir buçuk saatlik ‘takı
töreni’nin ardından pasta kesimi, daha sonra içindeki
sözlerin bile anlaşılamadığı ‘rap’ olmak üzere kısa bir
müzik programı ve düğün bitti. Artık düğünlerin
amacı altın toplamak oldu. Bizim dönemimizde öyle
‘takı törenleri’, pasta kesimi falan yoktu. Gelin-damat,
masaları kısa sürede gezer, takılarını takarlardı.”

ALÎ UYAR (GAVUR ALİ)
Bu orkestradan önce bir de, 1950’lerin sonu, 1960’ların
b aşla rın d a , bu m ü z isy en lerin b ab aların ın
bulunduğu orkestranın de yer aldığını belirten
Doğanel, “Bu orkestrada Halil Korucu
saksafon, Ali Uyar (Gavur Ali) akordeon,
daha sonraki yıllarda uzun süre
muhtarlık da yapan Hamdi Müftüoğlu bateri, O sm an Şenyaz ise
trompet çalıp şarkı söylüyordu. Bu
grup, düğünlerde ve pavyonlarda
program da yapıyordu. Osman Şen
yaz Yetkin, daha sonraki dönemde
‘Marmara Altılısı’ ile de müzik yaptı.
Y ine ‘A ltesler’den Nusret Uyar da,
‘Marmara Altılısı’na katıldı” dedi.
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M arm ara Altılısı

Piyanist-şantör (Ersin Doğanel)

ERDEK’TE DE SAHNEYE ÇIKARDIK
1965’li yıllarda “Altesler” ve “Marmara Altılısı”
olarak Erdek’teki otellerde de programlar yaptıklarını
belirten Doğanel, “O dönemde, Erdek’teki ‘Dünya
Kampı’nda, Kenan Doğulu’nun babası Yurdaer
Doğulu da programa çıkardı. Yurdaer bey, zaman
zam an , b izim A levo k O te li’nde y a p tığ ım ız
program lara gelerek izler, ‘N eden İstanbul’a
gelmiyorsunuz? Orada olsanız, müzik dünyasında
çok daha iyi yerlere ulaşırsınız’ derdi. Ama biz,
orkestra olarak çok yere de turneye gittik. Ankara,
Akhisar, Burhaniye ve birçok yerde sahneye çıktık”
dedi.
Bandırma’nın yetiştirdiği eski, başarılı müzisyenlerden
Ersin Doğanel, daha sonra, ülke düzeyinde Arif Susam’ın
başlattığı tek piyanist-şantör uygulaması kapsamında,
çeşitli mekanlarda sahneye çıktığını sözlerine ekledi.

“A L T E SL E R ” İN T R O M BO N C U SU SITKI
AYDEMÎR
B an d ırm a’nın eski m ü z isyen lerin d en , serb est
muhasebeci ve mali müşavir Sıtkı Aydemir, bir zamanlar
Bandırma’da fırtına gibi esen “Altesler” topluluğunu
anlattı.
1951 yılında, Bandırma’da doğan Aydemir, şunlan aktardı:
“Altesler, o dönemlerde Bandırma’nın en popüler
topluluğuydu. Yalnız Bandırma’da değil bölgemizde
de çeşitli program lara giderdik. Örneğin yaz
aylarında, Erdek’te, kamuya ait kamplarda sahneye
ç ık a rd ık . T o p lu lu k ta tro m b o n ç a lıy o rd u m .
R ep ertu va rım ızı g e n ellik le yabancı p a rç a la r
oluştururdu. Bu parçalar, Türkçeye aranje edilmiş
bile olsa biz, orijinalini okurduk. Topluluğumuzun
solisti, hâlen Bandırma’da diş hekimi olarak çalışan
Ahmet Aldağ’dı.”
EROL BÜYÜKBURÇ ANISI
A ydem ir, “A lte s le r” to p lu lu ğ u n d a çalışırk e n
unutulmaz anıları olduğunu vurguladı. Bunlardan birini,
bir 27 Mayıs günü yaşadığını belirten Aydemir, şöyle
anlattı:
“ O y ılla rd a , 27 M ayıs askeri d a rb e sin in
yıldönümlerinde kutlama programları yapılırdı. Yine
böyle bir 27 M ayıs’ta, konser için Türk Pop
M ü z iğ i’nin tan ın m ış ism i E rol B ü yü kb u rç,
Bandırmaya gelmişti. Büyükburç, dönemin 6. Ana
Jet Üssü Komutanı Haşan Sağlam’ın yanında
askerliğini yapmıştı. Paşanın, Etibank lokalindeki
p ro g ra m ı iz le m e s i iç in d a v e tin i k ırm a y a n
Büyükburç, gündüz konserinin ardından akşam da
Etibank lokaline geldi. Büyükburç’u orada görünce
çok mutlu olduk. ‘Altesler’ olarak programımızı
sürdürürken, bir ara, Büyükburç’un, o dönem çok
ünlü olan ‘Gözlerime iyice bak, sana aşkı anlatacak’
isim li şarkısını çalmaya başladık. Büyükburç,
şarkının sonunda ayağa kalkarak bizi alkışlamaya
başladı. Daha sonra kendisiyle sohbetimizde, ‘Niye
İstanbul’a gelip çalışmıyorsunuz?’ diye sordu. Nasıl
gidebiliriz ki? Hepimizin Bandırma’da işleri var. Erol
Büyükburç’un bizi izlediği o akşamı hiç unutamam.
U nutam adığım anılardan biri de A nkara’daki
programımızla ilgilidir. Program başlamadan önce
baktık ki, izleyicilerin çoğu bizi tanıyor ve ‘Aaa,
Altesler gelmiş!” diyorlar. Tabii ki çok şaşırdık ve
‘Vay be, ünümüz buraya kadar ulaşmış!” dedik. Ama
sonradan şu gerçeği anımsadık. Biz, yaz aylarında,
E rd e k ’tek i kam u k a m p la rın d a da p ro g ram
yaptığımız ve yaz döneminde çok sayıda Ankaralının
da tatillerini geçirm ek için Erdek’e gelmeleri
nedeniyle bizi tanımaları çok doğaldı.”

BANDIRMA BELEDİYE
B A ND O SU N U N İLK
ŞEFİNİN OĞLU
Bandırma Belediye
B an d o su ’nun kurucu şefi
Ahmet Aydemir’in oğlu Sıtkı
Aydemir, şunları söyledi:
“Babam, 16-17 yaşlarında,
Denizli Halkevi’nde müzik ve
tiyatro eğitimi almıştı.
Bandırmaya geldiğimizde, dönemin
B an d ırm a B elediye B aşkanı K âni
Uçansu, Bandırma Belediye Bandosu’nu kurmaya
karar verdi. 1956 yılıydı. Uçansu, bandoyu kurmak için
babamı görevlendirdi. Babam da görevi kabul ederek,
sanıyorum, birkaçı askerlik şubesi çalışanı olmak
üzere kendisi dahil sekiz kişiyle bandoyu oluşturdu.
Daha sonra bandoda çalışanların sayısı 24’e kadar
yü k seld i. H aşan Su r’un belediye b aşkan lığ ı
döneminde bando, Erdek’te katıldığı bir tören
sırasında bu ilçe belediyesinden para talep edince Sur,
bandoyu feshetti. Bando, daha sonra Haşan Sur
tarafından, Mehmet Gül’ün şefliğinde yeniden
oluşturuldu. Gül’ün şefliğindeki bando, hâlen görevini
sürdürüyor.”

ŞERÎF HIRSAVA VE “ALTESLER”
20 Ağustos 1950’de, Bandırma’da doğan, hâlen serbest
muhasebecilik mesleğini sürdüren Şerif Hırsava da,
“Altesler”e emek veren müzisyenler arasında yer alıyor.
Orkestrada 1965-1971 yılları arasında görev yapan
Hırsava, şunları anlattı:
“Altesler, bir ara dağılınca, yerini biz alarak, yeni
grubu oluşturduk. Bateri çaldığım grupta Burhan
Keser, Behzat Demir ve bas gitar çalan Mahmut
Korucu da vardı. Ali Kalfa ve Ali Uyar(Gavur Ali) gibi
m üzisyen bü yüklerim izden de büyük destek
görüyorduk. Orkestradaki ilk düğün programıma
Bandırm a P lajı’ndaki gazinoda çıktım. Yalnız
Bandırma’da değil, Erdek, Edincik, Gönen, Biga,
Çanakkale ve Balıkesir’de de sahneye çıktık. Yazın
Erdek’te, Alevok ve Mini Motel’de çalışıyorduk. Kışın
düğünlerde çalıyorduk, yazın ise yazlık kamplarda
müzik yapıyorduk. Orkestramızın kendine özgü
kıyafetleri vardı. Kırmızı saten gömlek, ördek başı yeşil
pantolon giyerdik.”
Hırsava, o yıllardaki düğünleri de şöyle aktardı:
“Gelin ile damat salona girdiğinde ‘Comparsita’ ile
programa başlardık. Daha sonra arka arkaya beşer
parçadan oluşan repertuvarımızı uygulardık. Vals,
Bolero ve tangoların ardından tvist başta olmak üzere
hızlı parçalara geçerdik. Daha sonra 45 dakika kadar
oyun havaları çalardık. Düğünleri mutlaka ‘İzmir
Marşı’
2» ile bitirirdik.”
om

ÖZEL VE GÜZEL YILLARDI
Muhasebeci olan babasının önceleri müzisyen olmasına
hiç sıcak bakmadığını vurgulayan Şerif Hırsava, şöyle
konuştu:
“Babam, ‘Bunlar boş işler. Sen, asıl işimizi yap’
derdi. ‘Altesler’ ile programlara hep babamdan gizli
çıkardım. Hatta program sırasında giyeceğim
kıyafetleri bana pencereden annem, bir torbanın
içinde atardı. Kıyafetlerimi, gittiğim salondaki bir
odada giyerdim. Ama sonradan babamın bu işten
haberi oldu. O zaman hoş gördü. Hatta kendi
harçlığımı çıkarmamdan da memnun oldu. 1965’ten,
askere gittiğim 1971 yılına dek müzik yaptım. îyi
kazandığım ı da söyleyebilirim . O rkestram ızın
organizatörü Hamdi Müftüoğlu’ydu. Onun ve eniştem
Ali Kalfa’nın müzik aletlerini kullanırdık. Program
başına her birimize 10’ar lira verilirdi ki, zamanında iyi
paraydı. Tabii, bilhassa düğünlerde çalarken, ‘Alatura’
dediğimiz bahşiş paraları da olurdu. Hiç unutmu
yorum, 1968 yılında, Orduevi’ndeki Ali Akın’ın
düğününde çok iyi ‘Alatura’ toplamıştık.”
Amcası İsmail Hırsava’nın, Bandırma Şehir Kulübü
lokantasında şarkı söylediğine, eniştesi Halil Korucu’nun ise
her çeşit müzik aletini çaldığına işaret eden Hırsava,
“Müziği çok seviyordum. O yıllarda dünyayı kasıp
kavuran Beatles grubundan çok etkilenmiştim” diye
konuştu.
KENDÎ DÜĞÜNÜNDE BATERİ ÇALDI
Hırsava’nın unutamadığı anıları arasında öncelikle
Bandırma Orduevi’ndeki kendi düğününde bateri çalması
geliyor. Diğer bir anısı ise 1967 yılında, Marmara
Sineması’nda, dönemin ünlü Vasfı Uçaroğlu Orkestrası
e şliğ in d e K am uran A kkor ve E rsen ’in yap tığ ı
programlardan önce “Altesler” olarak sahneye çıkmaları ve
7-8 şarkıdan oluşan bir program sunmalarıydı.
Şerif Hırsava, 1965-1971 yılları arasındaki o dönemi
özleyip özlemediği hakkındaki bir soruyu da, “Özlemez
miyim? Benim için çok özel ve güzel yıllardı” diye yanıtladı.

Bandırm a'ya bağlı en eski yerleşim
b ö lg e le rin d e n biri de A k ç a p ın a r
köyüdür.
Eski köy, şimdi kırsal mahalle
konum unda bulunan A k ç a p ın a r'ın
m u h ta rlığ ın ı
1989
y ılın d a n
beri
yürütm ekte olan Hüseyin Kocabıyık,
mahallelerinde ağırlıklı şekilde ayçiçeği ve
buğday üretildiğini, az miktarda da mısır ve
kavun yetiştirildiğini belirtti.
Ülkemizde ve bölgemizde tarımın iyi
gitmediğini vurgulayan Kocabıyık, bu nedenle
kırsal mahallelerden, kentlere göçün arttığına işaret ederek, "Nüfusum uz,
5 2 5 'e kadar düştü" dedi.
Kocabıyık'ın muhtarlığını yürüttüğü, yaklaşık 6 0 0 yıllık geçmişi bulunan
Akçapınar'da, muhtarlık azası görevlerini Ergün Gülseren, Oğuz A kçan,
M ustafa Başkaya ve Taşkın Ünal yürütüyor.
Kocabıyık, yıllardır Türkiye M uhtarlar Derneği Bandırma Şubesi
başkanlığının yanı sıra 19 yıldan bu yana da Trakya Birlik'in yönetiminde
bulunuyor. Hüseyin Kocabıyık, bu birlikte 9 yıl denetim kurulunda görev
aldıktan sonra 10 yıldır da yönetim kurulu üyeliği yapıyor.
(2 2 .0 9 .2 0 1 9 )
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Bandırma'ya bağlı Yeşil Çomlu Mahallesi, ülkemizin
en önemli kavun diyarları arasında yer alıyor. Eski köy,
şimdi kırsal mahalle konumunda bulunan Yeşil
Çomlu'nun kuruluş öyküsü, mahallenin yaşlıları
tarafından verilen bilgilere göre şöyle:
Yaklaşık 5 0 0 yıllık tarihi bulunan köyün merkezinde
bol miktarda su bulunması, o yörede "çom çom ", yani
parça parça yaşayanları su bölgesinde bir araya
getirdi. Böylece "Çomlu" ismi ortaya çıktı. Bölgede
meşeliklerin bol olmasına paralel şekilde daha sonra
bu isme "yeşil" de eklenince köyün ismi "Yeşil
Çomlu"ya dönüştü.
Bir dönemler "belde" olan Yeşil Çomlu, daha sonra
Karacabey ilçesine bağlı "İğdealtı" köyü konumuna
geldi. Buna bağlı şekilde Yeşil Çom lu'dan, Çanakkale
Savaşı'na giden gençlerin bağlı bulunduğu askerlik
subesi ise Bursa'dır.

,

'

Mahallenin muhtarı Can Toros, kavun yetiştirm e
tarihlerinin çok eski yıllara dayandığını belirterek,
"Köyümüzden, Bandırm a'ya, 1 9 5 0 'li yıllarda, atlı
arabalarla kavunlar götürülüp pazarlarda satılırmış"
dedi.
Hâlen 5 0 0 dolayında nüfusa sahip bulunan Yeşil
Çom lu'da kavun yetiştiriciliği susuz gerçekleştiriliyor.
Kavunun lezzeti de buna bağlanıyor.

:

V.
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Mahallenin en eski tarihi yapıtları arasında, 18.
yüzyıldan kalan bir cami de yer alıyor. Mahalle muhtarı
Can Toros, camilerinin Tabiat ve Kültür Varlıklarını
Koruma Kurulu tarafından koruma kapsamına alındığını
belirtirken, caminin altında bir dehliz ve sarnıç da
bulunduğuna işaret etti.
Yeşil Çomlu'da ayrıca, 1301 yılı tarihini taşıyan ve
Berberoğlu M ehm et Hacı M uham m ed Ağa tarafından
yaptırıldığı bilinen bir çeşme de yer alıyor.
(2 2 .0 9 .2 0 1 9 )

Sezona muz kavunu ile başlayan mahallede,
ardından ince kabuklu olan "Altınbaş" cinsi kavun
pazarlanmaya başlıyor. Üreticiler, önceki yıllarda
" K ırk a ğ a ç " cinsi ü re tilen k a v u n d a n , iklim
k o ş u lla rın ın e lv e riş s iz liğ i için v a z g e ç e re k
"Altınbaş"a döndüklerini belirttiler.
Yeşil Ç o m lu lu lar, kendilerinin y e tiş tird iğ i
kavunların yanı sıra Doğa, Kirazlı, Aksakal ve Kuş
Cenneti gibi çevrelerden getirilen kavunları da çarşı
meydanında esnaf ve tüccarlarla doğrudan ve
aracısız şekilde, birinci elden buluşturuyorlar. Bu
kavunlar, ağırlıklı olarak İstanbul, Eskişehir,
Adapazarı, Gemlik, Kütahya Tavşanlı, Çanakkale,
Tekirdağ, Bandırma, Erdek, Gönen, Biga ve
Burhaniye'ye kadar uzanan bir hatta pazarlanıyor.
ORİJİNAL TO H U M
Yeşil Çomlu M ahallesi'nde yetiştirilen kavunların
tohumları orijinal olup, "hibrit" değil. Hatta Manisa
Kırkağaç kavunu yetiştiricileri bile tohumluk almak
için Yeşil Çom lu'ya geliyorlar.
Yeşil Çom lu'daki kavun pazarı tem m uz ayının
başından ekim ayının ortalarına dek sürüyor.
Bandırma Belediyesi tarafından 6 yıldan beri
kavun festivali düzenlenen mahalledeki üreticiler,
ürünlerine çocuk gibi bakarak emek verdiklerini
vurguladılar. Üreticilerden Kemal Renda, "Kavun
yetiştiriciliği büyük emek ve harcama gerektiriyor.
Harcamalarımız dolarla yarışır duruma geldi" diye
konuştu.

-7 /

Bandırm aya bağlı eski köy, Sahil Yenice M ahallesi,
ü lkem izin "sebze ambarı" olarak b ilin iyo r. M ahalle,
geçim in i başta pırasa olm ak üzere fa su lye , n o h u t,
biber, d om ate s, karnabahar, lahana, dolm alık biber,
kavun, karpuz, b uğday, a yçiçe ği ve arpadan sağlıyor.

Daha önceki yıllarda K araca be y'e bağlı köy
k o n u m u n d a b u lu n u rk e n ,
1 9 9 0 y ılın d a k ö y d e
gerçekleşen halk oylam ası so nu cun da B andırm a'ya
bağlanm ayı kabul eden Yeni Y e n ic e 'n in m uhtarı
İbrahim O kyay, yaklaşık 26 bin d önüm arazinin 5 bin
d ö n üm ün de pırasa e ktikle rin i b e lirtti. O kya y, "Ancak
son yıllarda üreticilerimiz, ürünlerini gerçek değerinin
çok altında satmak zorunda kalıyorlar" dedi.
Yeni Y enice ü re ticile ri, b ölgelerindeki sebze ve
m e y v e ş o k la m a fa b r ik a la rın ın
k a p a n m a s ın ın ,
ü rü n le rin e o lu m s u z o la ra k ya n sıd ığ ın a d ik k a ti
çekerek, gübre fiy a tla rın d a k i artışın da ke ndilerini zora
s o ktu ğ u n u b e lirttile r. Ü re ticile r, çok çalışıp m ücadele
e tm e le rin e ka rşın ü rü n le rin in g e rç e k d e ğ e rin i
bulam adığını, h a tta çoğu kez zararına satış yapm ak

2019

Z o ru n d a
k a ld ık la rın a iş a re t e d e re k ş u n la rı
söyle diler:
"Girdi fiyatları çok yüksek. Tüm sıkıntılarımıza
karşın d ire n iy o ru z . G e n e llik le B a n d ırm a 'd a k i
pazarlarda satış yapıyoruz. Ürünlerimizin tümünü
d a m la m a -s u la m a y ö n te m iy le eld e e d iy o ru z .
Bölgem ize yapılan E m re-D ed eob a G ö leti de,
ürünlerim izin geçek değerini bulm asına yarar
sağlamadı. Çünkü buradan düzenli bir şekilde su
alamıyoruz. Göletten çevre köylerine eşit kullanım
hakkı istiyoruz. Zaten gölet geldi diye mücadelemizi
hiçbir zaman bırakmadık. Ürünlerin artması arz-talep
dengesi nedeniyle fiyatı da düşürdü. Tonajlar ve ürün
çok ama girdiler de çok fazla. Biz, devletten tapu veya
m azot parası istemiyoruz. Sadece ürünlerimizin
gerçek değeriyle satılması için devletin gerekli
önlemleri alıp, yaptırımları uygulamasını bekliyoruz."
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Çerkeş Ethem’in köyü
Emre Köy

İlçenin güney doğusunda yer alıp, Bandırma'ya 2 3
kilometre uzaklıktadır.
Bandırma'nın en eski köylerinden, şu andaki kırsal
mahalle olan Emre Köy, Kurtuluş Savaşı'mızın
kazanılmasında büyük katkıları bulunan Çerkeş
Ethem'in köyü olarak bilinir.
Çerkeş ve muhacir köyü olup, 6 0 0 -7 0 0 yıllık bir
geçmişi bulunan Emre Köy, geçimini genellikle
çiftçilikten sağlıyor. Bandırma'nın kırsal mahallesi
olan Emre Köy'de ağırlıklı olarak buğday, arm ut, kiraz
ve nar üretim i gerçekleştiriliyor. A yrıca, inek
yetiştiriciliği de mahalle halkının geçimine katkı
sağlıyor.
Emre'nin kendine özgü yemeklerini keşkek, kırma
ve mantı oluşturuyor.
ÇERKEŞ ETHEM İÇİN M EVLİD-İ ŞERİF
Muhtarlığını İlhan Çan'ın yaptığı Emre Köy'de,
Çerkeş Ethem için son iki yıldır mevlid-i şerif okundu.
Mevlid-i Ş e rife , Bandırma Belediye Başkan Yardım 
cıları Ozan Onur ve M etin Ok'un yanı sıra Çerkeş
Ethem'in akrabaları ve kalabalık bir topluluk katıldı.
M evlid-Şerif'in ardından Dr. Ulaş Töre Sivrioğlu,
Çerkeş Ethem 'in milli mücadeledeki katkılarını anlatan
bir söyleşi yaptı.

Sivrioğlu, konuşmasında, Çerkeş Ethem 'in, vatan
haini mi, değil mi tartışmalarının geride bırakılması
gerektiğini vurgulayıp, tarihi bir figürümüz olduğuna
dikkati çekerek, Bandırm a'ya bir Kuvay-ı Milliye
M üzesi kazandırılmasını istedi. Dr. Ulaş Töre
Sivrioğlu, tarih bölümü bulunan Bandırma Onyedi
Eylül Üniversitesi'nin de, bugüne kadar Bandırma'yı
ilgilendirm eyen birçok sem p o zyu m , panel ve
konferans düzenlemesine karşın yöremizle ilgili
Kuvay-ı Milliye konusunda hiçbir bilimsel çalışma
yapmadığını öne sürdü.
Ardından katılanlara ikramda bulunuldu.
( 2 2 .0 9 .2 0 1 9 )

Spor

Bandırma’nın basketbol
kulübüne dev destek TEKSÜT

BANVİT A.Ş'yi satın alan yabancı şirketin Bandırma
Basketbol Kulübünün sponsorluğundan çekilmesinin
ardından Gönen'de kurulu bulunan Teksüt Süt Mamülleri
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, sponsorluğu üstlendi.
Şirketin yönetim K urulu Başkanı Cevdet Arınık,
“Sponsorluğunu aldığımız Bandırma'nın değerli
basketbol kulübünün daha da başarılı olacağına
yürekten inanıyorum” dedi.
Arınık, Bandırma Basketbol Kulübü'vle 5 yıllık
sponsorluk anlaşm asına uzanan yol hakkında şu
değerlendirmede bulundu:
“Bölgemizin çok güzide bu kulübünü ve Türk
basketbolünü zaten yıllardır çok yakından ve takdirle
izliyorduk. Yine yıllarca Banvit A.Ş.'nin yönetiminde
bulunan Vural Görener ile oğulları Ömer Görener ve
Turgut Görener'i de hem aile olarak, hem de şirket
yönetimi açısından çok takdir ediyorduk. Önceleri
aklımızda böyle bir sponsorluk yoktu. Ancak Banvit
A.Ş.'nin yeni, yabancı sahiplerinin sponsorluktan
çekilmesi üzerine bölgemiz iş adamlarından Adnan
Erdan'ın da bizleri teşvikiyle kısa bir düşünme
sürecinin ardından sponsor olmaya karar verdik.”

Biz de bu başarıya katkıda bulunmak amacıyla
elimizden gelen çabayı harcayacağız. Birbirimize
y a k ış tığ ım ız ı d ü şü n ü y o ru m . Ç ü nkü b iz le r,
şirketim izi çok çalışarak bugünlere ulaştırdık.
Bandırma'nın bu basketbol kulübünün bugünkü
durumuna gelmesinin hiç kolay olmadığını, bunun
için çok çalışılıp emek harcandığını da biliyoruz.
Bu başarıda başta kulübün değerli başkanı Özkan
Kılıç olmak üzere tüm yöneticilerinin, teknik
kadroların, taraftarların ve cam ianın katkıları
bulunduğu tartışılmaz bir gerçektir. Kulüp, bugüne
kadar çok iyi yönetilerek başarılı ve istikrarlı bir
çizgiye ulaşmıştır. Bu da çok çalışmanın ürünüdür.
Bu başarıyı daha da yukarıya çekmeyi hedefliyoruz.
Bunu başarırsak, hem biz mutlu olacağız, hem de
Bandırma'yı mutlu edeceğiz.”
Sporu çok sevdiğini, 1984 yılı yerel seçiminde Gönen
Belediye Başkanı seçilen Ersin Özadalı'nın başkan
lığındaki Gönenspor Kulübü yönetiminde 5-6 yıl yönetici
olarak görev yaptığını, ancak yaşamı boyunca iş yoğunluğu
nedeniyle aktif spor yapma olanağı bulamadığını
vurgularken, Beşiktaş'a sempati duyduğunu belirten
Arınık, “Artık şimdi sadece Teksüt Bandırm a
Basketbol Kulübü'nün başarısını düşünüyoruz” dedi.

BAŞARIYA İNANCIMIZ TAM
Bölgenin bir kuruluşu olarak Bandırma Basketbol
Kulübü ile birleşmelerinin yararlı sonuçlar yaratacağından
kuşku duymadığını vurgulayan Arınık, şunları söyledi:
“Bu sponsorlukla hem Bandırma'mızın değerli
basketbol kulübüne katkıda bulunmayı, hem de tabii
ki reklamımızı yapmayı hedefliyoruz. Bandırma
halkı, Bandırma'nın bu değerli basketbol kulübünü
gerçekten çok seviyor ve bağrına basmış bulunuyor.
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BAŞARININ SIRRI ÇOK ÇALIŞMAK VE
İNANMAKTIR
TEKSÜT un bir aile şirketi olarak 1956 yılında
babası Recep Arınık tarafından kurulduğuna işaret eden
Cevdet Arınık, şöyle konuştu:
“Uzun yıllar babamla birlikte çalıştık. Sonra o
emekliye ayrılınca işin başına geçtik. 8 yıl önce de
babamı kaybettik. Başarının sırrı çok çalışmak ve
inanmaktan geçer. Ben de 51 yıldan beri milletime,
ülkeme, bölgeme yararlı olabilmek için çok
çalışıyorum. Bu arada 600 çalışanımızın da bu
başarıda çok önemli payı olduğunun özellikle
altını çizmek isterim. Hâlen günde 600 ton çiğ süt
işliyoruz. Bu sütlerimizi Bandırma, Manyas,
Gönen, Balya, Yenice, Çan, Biga ve Balıkesir'den
alıyoruz. Çeşitli peynir üretimimiz ise günde 100
tonu buluyor. Yurt içinde en önemli pazarlarımızı
İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir oluşturuyor.
Ü rün lerim izi ayrıca ulusal ve yerel zincir
marketlerine veriyoruz. Yurt dışında bayiliklerimiz
var. Onlar aracılığıyla 20 ülkeye süt ürünleri
ihracatı yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu
ih ra c a tım ız ı b a şk a ü lk e le re de y a y m a y ı
planlıyoruz.”
Arınık, iş dışında özel zevkleri ile ilgili bir soruyu da,
“Benim özel zevkim sadece çalışmaktır. Çalışırken
dinlenen bir yapıya sahibim” diye yanıtladı.

ihracatını 20 ülkeye sürdürüyor.
2010 yılında fabrikasının kapasitesini büyüten şirket, 40
çeşide yakın ürünle tüketicinin damak tadına hitap ediyor.
Teksüt, kalite felsefesi ve başarısının temelini doğallığa ve
doğallıktan gelen ürünlere özenli yaklaşımına bağlayan şirket,
sütün toplandığı noktadan başlayarak, alışveriş poşetine
girene kadar tüm ürünlerinin öncelikle uluslararası kalite
standartlarına ve müşterilerinin talepleri doğrultusunda
yükseltilmiş kalite prensiplerine bağlıyor.
Şirket, vizyonunu, “B ölgesine değer katarak,
çalışanlarıyla, süt üreticileri ve tedarikçileriyle birlikte
büyüm eyi hedeflem ek, her geçen yıl ülkemize,
bölgemize ve eşit paydaşlarımız olanlara katma değer
sağlayarak, güvenilir adımlarla ilerlem ek” olarak
açıklıyor.
Teksütun vizyonu ise “Güven veren markamızla,
üretim ini gerçekleştirdiğim iz her bir ürününün,
tüketici nezdinde beğenilmesi ve tercih edilmesi”
şeklinde belirtiliyor.
Teksüt, 2012 yılında Türkiye'nin, kendi alanında en büyük
p&g (fason) üretim yapan üçüncü firması olurken,
2016'daise ülkemizin İSO 5000 firması sıralamasında
404'iincülüğünü elde etme başarısını gösterdi.
(05.08.2019)

TURGAY ZEYTINGOZ

ÖZKAN KİUÇ

CEVDET ARINIK

TEKSÜT HAKKINDA BİLGİLER
Gönen'in Hasanbey Mahallesi, Köyaltı Sokak, No:
14/A 'daki fab rik ası b ulun an T eksüt, reklam
çalışmalarında “İyİ olan Tek’tir!” ve “Gönen'den
dünyaya açılan pencere” sloganlarını kullanıyor.
1965 yılında şahıs işletmesi olarak kurulan Teksüt,
1993'ten bu yana faaliyetlerini anonim şirket olarak
sürdürüyor.
Yüzde yüz Türk sermayeli olan Teksüt, 1956'da,
faaliyetini Gönen'de süt alımıyla başlattı. 1961 yılında ilk
mandıra tesisini kuran Teksüt, 1970'te ilk meyveli
yoğurt denemesini gerçekleştirdi. 1982'de ilk ihracatını
Almanya'ya yapan şirket, 1990'da yeni fabrikasına geçti.
1997'de ABD'}'e başlattığı ihracatını hâlen sürdüren
şirket, 2001'de ilk krem peynir üretimini gerçekleştirdi.
Teksüt, 2006'da Irak'a ihracata geçerken, bugün
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TEKSÜT Bandırma Basketbol Kulübü
Baş Antrenörü Hakan Demir:

“Örnek bir spor kulübünde görev
yapmanın
mutluluğunu

T e k s ü t B a nd ırm a B a s k e tb o l K u lü b ü Baş
A n tre n ö rü D em ir, dergim ize özel açıklam alarda
bulun du .
D em ir ile sö yle şim izi aşağıda su nu yoruz.
□ Asıl m esleğiniz spor h ekim liğ i ama yıllardır
baske tbo l a n tren ö rü olarak g örev ya pıyo rsu n uz.
D o kto rlu k, yerini nasıl baske tbo l a ntre n ö rlü ğ ü n e
bıraktı? B asketbol tu tk u n u z nasıl başladı?

-Babam , D evle t Su İşle ri' nde (DSİ) g ö re v liy d i.
Bu k u ru lu ş u n
Elazığ ve D iy a rb a k ır b ö lg e
m ü d ü rlü k le rin i y ü rü ttü ğ ü d ö n e m le rd e , lisede
oku rke n , te levizyon larım ızda b aske tbo lla ilgili
"B eyaz G ö lge " dizisi fırtın a gibi e siyo r ve çok
s e v iliy o r d u .
Y in e a y n ı d ö n e m d e , A y d a n
S iy a v u ş 'u n baş a n tre n ö rlü ğ ü n ü yaptığı A M illi
Takım baske tbo l takım ım ız önem li başarılara imza
a tıyo rd u .

Basketbol se vgim in te m e lle ri bu olaylardan
e tkile n e re k başladı. Daha sonra A n kara Tıp
F a k ü lte s i'n d e ö ğ ren im im başladı. 1 9 8 5 -1 9 8 6
dön em ind e, ü n iv e rs ite ü çün cü sın ıfta o kurken ,
T ü rkiye Basketbol L ig i'n d e , A n kara Koleji ve PTT
gibi güçlü A n kara takım ları m ücadele e diyord u ve
bu ta k ım la rın m açlarını hiç k a ç ırm ıy o rd u m .
F akültenin d örd ü n cü sınıfında o kurken açılan
b a s k e tb o l a n tr e n ö rlü ğ ü
k u rs u n a
k a tıla r a k
a n tre n ö rlü k lisansı aldım . A rd ınd an A n kara DSİ
ta kım ınd a yardım cı a n tre n ö rlü k le r ve a n tre n ö rlü k
g örevle rini ü stle n d im . 2 0 yıldan beri y ü rü ttü ğ ü m
a n tre n ö rlü k m e s le ğ in in
14 yılı S ü p e r Lig
ta kım la rınd a g e çti.
□ D o k to rlu k ta n nasıl ayrılm aya karar verdiniz?
-"Spor
hekimliği"
için
Basketbol
F ed era syon u'nu n açtığı iki k işilik kontenjana
b aşvurarak bu bölüm de bir süre çalıştım . A n ca k
hem a n tre n ö rlü ğ ü , hem de bu görevi y ü rü tm e k hiç
de kolay değ ild i. 1 9 9 9 -2 0 0 0 sezonunda, o
zam anki ism iyle Efes Pilsen, g ün üm üzü n A nad o lu
Efes takım ı baş a ntren ö rü A yd ın Ö rs'ü n yardım cısı
olunca h e kim lik g ö revim de n is tifa e ttim ve sadece
a n tre n ö rlü k görevin e oda kla nd ım . Bu benim için
ço k radikal bir karardı. Ç ünkü benim için çok büyü k
bir tu tk u olan baske tbo l a n tre n ö rlü ğ ü ço k büyü k
bir em eği g e re k tiriy o rd u . A ldığım bu karardan da
hiç pişm anlık d uym adım .
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O T e k s ü t Bandırm a B asketbol K u lü b ü 'y le yollarınız
nasıl kesişti?
-Hâlen g örev ya ptığım ku lü bü m ü yıllardır zaten
yakından izliyo rd u m . İlk yıllarda B andırm a'da
düzenlenen T Ü B A D tu rn u va sı için ç e şitli takım ların
başında a n tre n ö r olarak B and ırm a 'ya g e lm iş tim .
Ö nceki yıllarda, ku lü bü m le birkaç kez anlaşm a
n o k ta s ın a g e lm iş tik am a g e rç e k le ş m e m iş ti.
H ayranlık ve ta k d irle içinde b ulunm ayı çok
iste d iğ im bir o rg an izasyo nd u. Geçen yıl, 2 0 1 8 2 0 1 9 sezonunda ta kım ın sezona kö tü bir giriş
yapm ası nedeniyle ta kım ın başına g e tirild im ve o
sezon daha sonra b ü yü k bir ivm e yakaladık.
□ Özkan Kılıç' ın başkanlığındaki
ku lübün idari org an izasyo nu nu
nasıl buluyorsunuz?
-Kulüplerin
idari
o r g a n iz a s y o n u n u
çok
ö n e m siyo ru m . Kulüplerin
e konom ik
olarak
g ü ç lü lü ğ ü
e lb e t t e
ki
önemli
ama
idari
o rg a n iz a s y o n iç in d e ye r
alması gereken iş d isip lin i,
b aske tbo l aşkı ve kurum sallaşm a
ço k daha önem ta şıyo r. Yani her şey
para değil. Daha önceki yıllarda A n ad o lu E fe s'te
yaşadığım bu b üyü k idari o rg an izasyo nu , şim di de
bu konuda örnek bir kulüp olan TEKSÜT Bandırma
Basketbol K u lü b ü 'n d e m e m n u n iye tle g ö rü yo ru m .
□ T ü rkiye B asketbol L ig i'n in kalitesi hakkında
değ erlen dirm e nizi alabilir m iyiz?
-Bu d e ğ e rle n d irm e y i h a n g i kıs ta s a g öre
yapacağınıza bağlı. K ulüplerin b ütçe si açısından
düşü ne cek olursanız T ü rkiye Basketbol L ig i'n in ,
dünyada İspanya ve R usya'dan sonra ü çüncü
s ıra d a
b u lu n d u ğ u n u
s ö y le y e b ilir im . T a b ii
y e tiş tird iğ im iz T ürk o yu n cu kalitesi açısından
bakınca daha fa rklı d eğ erlen dirm e ler de yapılabilir.
16 ta kım lı ligim izd eki ta kım la r arasında b ü yü k bir
rekabetin yaşandığını da sö yle m e k yanlış olm az.
□ L igim izdeki ta kım la rın alt yapıdan o yun cu
y e tiş tirm e s i konusunda ne düşü nü yorsun u z?
-Hâlen ligim izd eki ta kım la rda 5 yabancı o yun cu
y e r a la b iliy o r .
T a b ii
ki
k u lü p l e r i m iz i n
altyapılarından o yu n cu y e tiş tirm e le rin i ö n e m siyo r
ve gerekli b u lu yo ru m . A n ca k fe d e ra syo n u m u z u n ,
bu konuyu belirli kurallar içine alarak kulüpleri
ö ze n d irm e si g e re k tiğ in i d ü ş ü n ü y o ru m . Bunu
sağlam ak için ku lü ple rim ize a ltyapıdan o yun cu
y e tiş tirm e bedeli ödene bilir. Yani artık "a ltyap ıla ra
y ö n e lin " k liş e s i a ş ıla ra k ,
k u lü b ü m ü z g ib i
altyapılarına g erçekte n önem veren kulüplere yarar
sağlayacak u ygu la m alar yaşam a g e çirilm e lid ir.
F e d e ra s y o n u m u z u n , bu k o n u d a ç a lış m a la r
yaptığını da b iliyo ru m .
□ T ürk fu tb o lu n d a yıllardır hakem ler ta rtış ılıy o r.
A n ca k baske tbo l ligim izde hake m le rim iz üzerinde
cidd i bir ta rtışm a olm am ası m e m n u n iye t ve rici. Bu
konudaki değ erlen dirm e nizi ö ğ ren eb ilir m iyiz?

Basketbol hake m le rim izin çok iyi y e tiş tirild iğ in i
v e d o n a n ım lı o ld u k la r ı n ı
s ö y le y e b ilir im .
H ake m le rim izin , A v ru p a liglerinin en iyi hakem leri
arasında yer aldığına ina nıyorum .
□
İ ç in d e
b u lu n d u ğ u m u z
201 9 -2 0 2 0
sezonunda, T e k s ü t Bandırma Basketbol takım ının
ligde ve A vru p a L ig i'n d e k i hedefleri hakkında neler
d üşü nü yorsun u z?
-Ligim izin belki de en düşü k b ü tçe li ku lü bü yüz.
A n c a k bunu h iç b ir zam an m a z e re t o la ra k
kulla nm am . Her m açım ıza m utla ka kazanm ak için
çıkıyoruz. Bu sezonun B andırm a'da oynadığım ız ilk
lig m açında K a rşıyaka 'ya ye n ild ik ve kö tü bir
başlangıç y a p tık . A n c a k , "S izi ö ld ürm eye n şey
g ü ç le n d irm e li" diye bir söz vardır. Bu m açta n ders
alarak ve güçlen ere k ç ıktık. M ütevazı kadrom uzla
ligde sezonu ilk 8 ta kım arasında b itire re k yine
p la y -o ff m açları oynam ayı ve böylece aynı
zam anda T ü rkiye K upası'nda m ücadele e tm e yi
h e d e fliyo ru z.
□ Bandırm a baske tbo l se yircisi hakkında ne
d üşü nü yorsun u z?
-G enelde iyi b u lu yo ru m . Çok sıcak bir şekilde
ta k ım ı d e s te k liy o r am a B a n d ırm a o la ra k
takım ım ızın daha çok sahiplenilm esi g erektiğ ine
ina nıyorum . Böylece g ücüm üze güç katarlar.
□ Son yıllarda sizi en ço k duyg ulan d ıra n olay
nedir?
-G eride bıraktığım ız 2 0 1 8 -2 0 1 9 sezonunda,
B and ırm a 'd a ki takım ım ın başında ilk m açım ız olan
S akaryaspor karşılaşm asına çıkm ıştım . O m aç
ö ncesinde son sıradaydık ve S akaryaspor, bizim
üzerim izde yer alıyordu. Bu maçı kazanarak çıkışa
g e ç m iş tik . O m a çta ki duygularım ı hiç u nu tam a m .
(0 5 .1 1 .2 0 1 9 )

Tedavi gördüğü Bandırma Devlet Hastanesi'nde
yaşamını yitiren, Bandırmamızın amatör ve profesyonel
kulüplerinde spor yaşamına önemli katkıları bulunan
İlhami Özsöyke (95) (Ahbap İlhami) Haydarçavuş
Camiinde kılınan cenaze namazının ardından şehir
mezarlığında toprağa verildi.
Özsöyke'nin cenazesine Amatör Spor Kulüpleri
Konfederasyonu Balıkesir Genel Sekreteri Ertunç İşbay,
Bandırmaspor'un eski başkanlarından, Haydar Süzen,
Recep Köroğlu, Bandırmaspor’un eski yöneticilerinden
Kaya Kayhanlar, Bandırmaspor Kulübü Başkanı Göksel
Karlahan, Bandırmaspor Kulübü eski müdürü Mustafa
Özatmaca, dost ve akrabaları ile eski sporcular katıldı.
17 Eylül Spor Kulübü'nün kurucuları arasında bulunan
İlhami Özsöyke (Ahbap İlhami), Bandırma ve Türk
futboluna 45 yıl hizmet verdi. 1948'de kurulan 17 Eylül
Spor Kulübü'nü yıllarca tek başına sırtında taşıyan
Özsöyke, Bandırmaspor Kulübü'nde de yöneticilik yaptı.
Özsöyke, başkanlık yaptığı 17 Eylül'de, Birinci Amatör
Lig'de bir kez, İkinci Amatör Lig'de ise dört kez
şampiyonluk sevinci yaşadı.
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Mehmet Pastırmacı, 25.12.1950'de,
Bandırma'da doğdu.
İlk o k u lu V ecih ib ey, o rtao k u lu
B andırm a O rtaokulu, liseyi Şehit
Mehmet Günenç Lisesi'nde (ŞMG)
bitiren Pastırmacı, İstanbul Üniversitesi
Tıp F akültesi'ni bitirdikten sonra
ihtisasını Çukurova Üniversitesi, Tıp
Fakültesi'nde yaptı. 1977-1978 yılla
rında, Gültekin Güngör'ün Bandırma
K aym akam lığını yap tığı dönem de
Bandırm a H ükümet Tabibi olarak
çalışan Pastırmacı, yıllardır dahiliye
uzmanı olarak görevini sürdürüyor.
Pastırmacı, hâlen Bandırma'da, Royal
Ö zel H astanesi'nde gö revin i sürdürüyor.
GENÇLİK YILLARINDA FUTBOL OYNADI
Pastırmacı, 1963-1965 yılları arasında, Bandırma'daki
amatör takımlarda, 4 numaralı formasıyla futbol oynarken,
yeteneği ile de dikkati çekmişti.

ŞMG Lisesi'nde okuduğu dönemde, antrenörlüğünü
Ergin Turumtay'ın yaptığı 17 Eylül takımının formasını
giyen P astırm acı, lise son sın ıfta ö ğren ciyken ,
antrenörlüğünü Muhittin Kapçak'ın yaptığı Bandırmaspor
genç takımında da kendisini göstermişti. O dönemde
Bandırmaspor'un A takımına alınmak istendiğini belirten
Pastırmacı, "Ancak futbolcu olmama annem karşı çıktı ve
üniversite öğrenimi yapmamı istedi. Ben de buna uydum"
dedi.
Banciırma'da futbol oynadığı dönemlerde çok yetenekli
oyuncuların bulunduğuna dikkati çeken Pastırmacı,
"Ancak o yıllarda sahalar çok kötüydü. Altı çivili
kramponlarla para için değil, zevk için oynardık. O
dönemde teknik futbolcular vardı. Günümüz futbolu ise
artık atletik ve çok koşup mücadeleye dayanıyor" diye
konuştu.
Fenerbahçe taraftarı olduğunu vurgulayan Dr. Mehmet
Pastırmacı, maçları artık sadece televizyonlardan izlediğini
sözlerine ekledi.
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Bandırma futbolunda
ERATÎK kardeşler
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Hüsnü-Mustafa

B andırm a'nın eski fu tb o lc u la rı arasında "E ra tik " kardeşler de
yer alıyor. Yıllardır B andırm a'da "K e n t Kasabı"nı b irlik te işleten
M u s ta fa ve Hüsnü Eratik ile fu tb o lc u lu k dön em lerin i ko n u ş tu k .

Eratik kardeşler, Bandırmaspor
formasıyla

Mustafa Eratik

M U S T A F A ERATİK
1 9 4 7 yılında B andırm a'da d oğdu. Futbola, 1 9 6 5 'li yıllarda
Ç elikspor Kulübü çatısı altında başladı. Ö ğ re ncilik yıllarında
Bandırm a T ic a re t Lisesi takım ında da oynadı.
O yıllarda Ç e lik s p o r'u n a n tre n ö rlü ğ ü n ü yapan Erdoğan
D a n su k'u n kendisinde b ü yü k em eği old uğ un u vu rg u la ya n
M u s ta fa Eratik, "O yıllarda genel kaptanım ız olan Fehmi
M e m iş le r'in de e m eklerini u n u ta m a m " dedi.
Daha sonraki dönem de B a n d ırm a sp or'u n Genç T a kım ı'n d a da
fo rv e t o yu n cu su olarak fo rm a giyen Eratik, bordo-beyazlı bu
ta kım ın a n tre n ö rlü ğ ü n ü yapan Ergin T u ru m ta y 'ın da ke ndilerini
en iyi şekilde y e tiş tirm e çabası içinde b ulun du ğ un u sözlerine

Mustafa Eratik, Çelikspor
formasıyla

Eratik, fu tb o ld a başarı için ö nce likle zekâ, ahlâk ve
ç o k ça lışm a n ın g e ld iğ in i v u rg u la y a ra k , "B iz im
dön em im izde B andırm a'da ço k y e te n e kli fu tb o lc u la r
vardı. A n c a k hem en hem en hepsi, fu tb o lu sü rd ürm e k
yerine ü n iv e rs ite öğren im i g örm e yi te rc ih ederek,
m eslek sahibi old ula r. Bunlardan biri de d o k to r olan
M e h m e t P a s tırm a c ı'y d ı" dedi.
İKİ KARDEŞ DE BEŞİKTAŞ TA R A FTA R I
M us ta fa -H ü s n ü Eratik kardeşler, B eşiktaş ta ra fta rı
olduklarını b e lirttile r.
B a nd ırm a sp or'u n m açlarına yo ğu n iş te m p ola rı
n e d e n iy le
g id e m e d ik le r in i v u r g u la y a n
E ra tik
k a rd e ş le r,
"A n c a k
b o rd o -b e y a z lı ta k ım ım ız ın
m açlarını m edyadan iz liy o ru z " dediler.

Hüsnü Eratik (solda) ŞMG Lisesi, Mustafa Eratik
(sağda) Ticaret Lisesi formasıyla

HÜSNÜ ERATİK
1 9 5 0 yılında B andırm a'da doğan Hüsnü Eratik,
fu tb o la Dere M a h a lle si'n d e arkadaşlarıyla m açlar
yaparak başladığını b e lirtti. Daha sonra Ş ehit M e h m e t
G ünenç Lisesi fu tb o l ta kım ınd a fo rm a g iyip 1 9 6 6 1 9 6 8 yılları arasında bu ta kım ın kaptanlığını yaptığına
işaret eden Eratik, şunları söyledi:
"Bu süre içinde okul takım ım ız iki kez M arm ara
Grubu şa m p iyo n u oldu. O kulum uzun beden e ğ itim i
ö ğ re tm e n i Emin K a ra b u lu t'tu . Futbol takım ım ızı ben
ç a lış tırıy o rd u m . A rd ın d a n
B a n d ırm a s p o r G enç
T a kım ı'n d a fo rm a g iym e ye başladım . A n tre n ö rü m ü z
Ergin T u r u m ta y 'd ı. B o rd o -b e y a z lı p ro fe s y o n e l
takım ım ızın a ntren ö rü Erdoğan T oko l da bizim le
yakından ilg ile n ird i. Ç ok çalışırdık. Her gün 10
k ilo m e tre k o şa rd ık."
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B andırm aspor K u lü b ü 'n ü n , 2 0 1 0 yılında
yaşam a veda eden eski fu tb o l a n tren ö rü ve
B a n d ırm a sp o r a lty a p ı s o ru m lu la rın d a n A li
T o p ta n 'ın anısına düzenlediği ilko ku lla r arası
fu tb o l tu rn u va sı yapıldı. Bandırm a sanayi
sahasında, 21 Kasım 2 0 1 9 Perşem be günü
y a p ıla n tu rn u v a y a , 201 1 -2 0 1 2 d o ğ u m lu
ö ğrencilerden oluşan M arm ara ve H ü rriy e t
ilkoku lla rı ikişer ta kım ve C u m h u riy e t İlkokulu
takım ı katıldı.
Bandırm a İlçe M illi Eğitim M üd ü rlü ğ ü ile
B a n d ırm a
G e n ç lik
H iz m e tle r i ve S p o r
M ü d ü rlü ğ ü 'n ü n d e s te k v e rd iğ i tu rn u v a y a
katılan tü m öğren cile re se rtifika la rı v e rild i. Bir
g ü n lü k tu rn u va d a h ake m likleri a n tre n ö rle r yaptı.
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