
 
 
 
 
 
 
 
2008 yılı Faaliyet Raporu, Borsamızda 1 yıl içinde yapılanlar ile nerede olduğumuzu ve 
nereye ulaşmak istediğimizi, ayrıca artılarımız ve eksilerimizin neler olduğunu gösteren bir 
çalışmadır.  
 
Kurumumuzun  ulusal ve uluslar arası düzeyde saygın kurumlar arasında yer alabilmesi, 
ihtiyaç duyulan maddi ve manevi kaynakların temin edilmesi, ayrıca Borsa Meclisi ve idari 
personelin kendisinden beklenen görevleri zamanında ve etkin bir şekilde yerine getirmeleri 
ile mümkün olacaktır.  
 
Borsamızın  durumunu genel olarak ortaya koymaya yarayan bu Faaliyet Raporu, 
istenenlere belki tam olarak cevap vermeyebilir, ancak bundan sonraki yıllarda yapılacak, 
daha detaylı ve verimli olacağını düşündüğümüz çalışmalara rehber olacaktır.  
 
Borsa Meclisimize ve İdari Personele bu çalışmaların başarıya ulaşması için gösterdikleri 
özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. 
 
Genel Sekreter 
Ertunç İşbay 
 
 
 



GENEL BİLGİLER  
 
MİSYON ,VİZYON VE KALİTE POLİTİKASI 
 
MİSYONUMUZ: Gerekli atılımları hızlı bir şekilde yaparak çağdaş metotlarla iyi borsa 
hizmetleri sunmak, arz ve talebin buluşması ile gerçek piyasa fiyatlarının oluşmasına zemin 
hazırlamak, kaliteli, etkin bir rekabet ortamı yaratarak tarım ürünleri piyasasının gelişimine 
ve bölgemiz, şehrimizin ekonomik, sosyal, kültürel gelişimine katkıda bulunmaktır. 
 
VİZYONUMUZ: İyi Borsa hizmetleri sunmanın ötesinde bölgemizin ticaret hayatına, 
ekonomi politikalarına yön vererek, insanların birlikte hareket etme kültürü ile güvenli, mutlu 
ve zengin koşullarda yaşamaları için çağdaş ve lider kuruluşlardan biri olmaktır.  
 
KALİTE POLİTİKASI : Faaliyet göstermiş olduğumuz hizmetlerde yasal mevzuatlar 
çerçevesinde; işlerin kaliteden ödün vermeden zamanında ve istenen şartlarda yapılmasını 
sağlamak, personelin sürekli eğitimi ile müşteri memnuniyetini üst düzeyde gerçekleştirmek, 
güncellenen kalite hedeflerimizle dinamik ve tarafsız yapımızı korumak ve kalite yönetim 
sistemimizi sürekli iyileştirmek temel politikamızdır. 
 
KURUMSAL MEVZUAT 
 
Bandırma Ticaret Borsası ; 5174 Sayılı Kanunun 28. maddesinde belirtildiği üzere, “Ticaret 
Borsaları, bu kanunda yazılı esaslar çerçevesinde Borsaya dahil maddelerin alım - satım ve 
borsada oluşan fiyatların tespit, tescil ve ilanı isleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu 
tüzel kişiliğine sahip kurumlardır.” 
 
TİCARET BORSALARININ  GÖREVLERİ : 
 

 Borsaya dahil maddelerin, borsada alım-satımını tanzim ve tescil etmek. 
 Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesince, 

tespit ve ilan etmek. 
 Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, 

muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda 
ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel 
düzenlemeleri yapmak. 

 Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuar ve 
teknik bürolar kurmak veya kurulmuşsa iştirak etmek. 

 Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın 
onayına sunmak ve ilan etmek. 

 Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmi makamlara teklif, dilek ve başvurularda 
bulunmak;üyelerin tamamı veya bir kesimin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri 
adına veya kendi adına dava açmak. 



 Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki 
uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek. 

 Mevzuatla bakanlıklara ve diğer kamu kurum ve kuruşlarına verilen islerin, bu 
kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii 
halinde bu isleri yürütmek. 

 Üyelerin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak. 
 Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça 

görevleri yapmak. 
 
 
ORGANİZASYON YAPISI 
 

  DİSİPLİN KURULU 
 

MECLİS 
 

HESAPLARI İNCELEME 
KOMİSYONU 

        

   MECLİS BAŞKANI    

        

   YÖNETİM KURULU    
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KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ 

         

         

         
SATIŞ VE İDARİ İŞLER  TESCİL VE İSTATİSTİK  MUHASEBE  LABORATUAR 

SATIŞ VE İDARİ İŞLER ŞEFİ  TESCİL VE İST.ŞEFİ MUHASEBE ŞEFİ LAB.SORUMLUSU 

SATIŞ MEMURU  TESCİL MEMURU MUHASEBE MEMURU LAB.GÖREVLİSİ 

SEKRETER  BİLGİ İŞLEM MEMURU VEZNEDAR  

SANTRAL VE KANTAR    TAHSİLDAR  

ŞÖFOR VE HİZMETLİ       
 
 
 



TARİHÇE  
 
17 Eylül 1940 yılında faaliyete geçen Bandırma Ticaret Borsası Ticaret Bakanlığı’ nın teklifi 
üzerine 30.07.1940 tarih ve 2 – 14081 sayılı kararname ile kurulmuş olup, kuruluş tarihi 
itibari ile Türkiye Borsalarının 23.ncüsüdür. 
 
Ticaret Borsası kuruluşundan 1952 yılına kadar kiraladığı küçük bir binada faaliyet 
göstermiş olup, daha sonra şehrin merkezi bir yerinde arsa alınarak inşaata başlanmıştır. 
İnşaat 12.08. 1954 yılında tamlanmıştır.Eski borsa binası 250m arsa üzerinde ve dört 
katlıdır. Zamanla mevcut binanın şehrin en merkezi yerinde kalacağı ve Türkiye’ nin tarım 
potansiyelinin artarak ve gelişerek ilerlediği düşünülüp, yöremizin de bu gelişmeye ayak 
uyduracağı varsayılarak 1970 yılında Balıkesir asfaltında şehre 6.km uzaklıkta 46.800m bir 
tarla alınmış bu tarla üzerine Borsa Üyeleri arasında kooperatif kurulmak suretiyle 200m  
ve 220m olmak üzere 66 adet Zahire Deposu yapılmış ayrıca Borsa Hizmet Binası, 
hububat  laboratuarı, 80 tonluk kantarı, üyelerimiz ve üreticilerimizin çeşitli konularda eğitim 
amaçlı toplantıların yapılması için modern bir konferans salonu  yapılarak borsa Sitesine 
dönüştürülmüştür. 
 
1993 yılı temmuz ayında da Borsa yeni tesislerine taşınmış günümüzde ulaşımı rahat olan 
tesislerinde görevine devam etmektedir. Yeni hizmet binası iki katlı olup, alt katı satış 
salonu olarak düzenlenmiş burada 60 kişilik satış masasının yanı sıra  müstahsiller içinde 
80 kişilik bir izleme tribünü oluşturulmuştur.İkinci katta yine bürolar yer almaktadır. 
 
Bugün Bandırma Ticaret Borsası 290 üyesi ve 10 personeli ile hizmet vermektedir. Yönetim 
birimleri; Yönetim Kurulu, Meclis Kurulundan,  hizmet birimleri ise ; Genel Sekreterlik, satış 
ve idari işler, tescil ve istatistik bölümü, laboratuar ve muhasebe bölümünden oluşmaktadır. 
 
KURUMSAL KÜLTÜRÜMÜZ 
 
Müşteri Odaklılık : Bandırma Ticaret Borsası müşteri odaklılığını birinci derecede önemli 
bir ilke olarak görür. Kurumumuzda çalışan tüm personelimiz müşteri memnuniyetini 
sağlayacak şekilde hareket etmeyi ve bilgi vermeyi ilke edinmiştir. Müşterilerimiz bilgi 
almak, sorunlarını gidermek ve şikayetlerini dile getirebilmek için her zaman ilgili yetkililere 
rahatlıkla ulaşabilir. 
 
Çalışan Odaklılık : Bandırma Ticaret Borsası müşterilerinin yanında kendi personelini de 
koruyan ve gözeten bir çalışma anlayışına sahiptir. Bandırma Ticaret Borsası, kurum 
personelinin kendisini yetiştirmesine, görevine ve insan ilişkilerine eşit derecede önem 
vermesine, yaptığı işten en yüksek tatmini elde etmesine ilişkin politikalara sahiptir. Yetki ve 
sorumluluk dağılımını etkin bir biçimde gerçekleştirir. Bandırma Ticaret Borsası, 
çalışanlarını önemsemeyi, onlara değer vermeyi vazgeçilmez bir ilke olarak görür ve tüm 
uygulamalarını buna göre gerçekleştirir. 

 



Sistem Odaklılık : Sistem odaklılık, yeni gelişmelere uygun yeni sistemler geliştirme ve 
uygulamaya alma anlamına gelir. Bandırma Ticaret Borsası, faaliyet ve işlem süreçlerini 
hızlandıracak, basitleştirecek ve böylece müşterilerine sistemli hizmet sunacak bir çalışma 
anlayışına sahiptir. 

 
Güvenilirlik : Bandırma Ticaret Borsası, tüm müşterilerinin önünde güvenilir bir kurum 
olmayı önemser. Güvenilirlik, her türlü işlemlerde müşterilere aynı muameleyi göstermeyi, 
yönetim anlayışı ve uygulamalarda şeffaflığı göz ününde tutmaktır. 

 
Bilinç Oluşturma : Bandırma Ticaret Borsası, bölgemiz sanayisinde yenilikçi yapının 
geliştirilmesi ve kalkınmaya azami katkı sağlanması için bilinç oluşturma işlemine önem 
verir. Bilinç oluşturma, konferanslar, seminerler, sempozyumlar, basın duyuruları gibi 
faaliyetlerle desteklenir. 

 
Hız Yönelimlilik : Bandırma Ticaret Borsası çalışanları, bekletmemek, işlemleri kaliteden 
ödün vermeyerek süratli olarak bitirmek, işleri kolaylaştırmak ve anlayışlı olmak ilkelerini 
benimsemiştir. 

 
Esneklik :  İş koşulların ve müşterilerin beklentilerinde ortaya çıkabilecek değişikliklerin 
farkına varma ve değişen ihtiyaçlara uygun tepkiler verme sürecidir. Bandırma Ticaret 
Borsası belirlenen mevzuatlar çerçevesinde çalışırken dünyadaki ve ülke içindeki 
gelişmeleri takip eder ve uygulamaya koyar. 

 
Sonuç Yönelimli Olma : Bandırma Ticaret Borsası personeli, işlemlerin belirli bir süre 
içinde gerçekleştiğini bilmekle birlikte süreçlerden çok sonucu önemser ve işlerin 
sonuçlandırılmasına önem verir. Sonuç yönelimli olma; müşteriye güvenli, hızlı hareket 
etmeyi, yardımcı olmayı, bilgi vermeyi ve kolaylaştırmayı gerektirir. 

 
Sürekli Eğitim : Bandırma Ticaret Borsası, günümüzün hızla değişen dünyasında yaşam 
boyu eğitimin mutlak eğitimin mutlak bir gereklilik olduğu bilinciyle hareket eder. Bunun için 
sürekli eğitim felsefesi ilkesiyle her yıl özellikle personelin eksik olduğu konularda hizmet içi 
eğitim programları uygulanır. 

 
Yaratıcılık : Bandırma Ticaret Borsası, dünyadaki gelişmeleri yakından izlerken, bu 
gelişmeler karşısında kendi konumunu güçlendirmek için yaratıcılığa önem verir. Bunun için 
kendi  orijinal projelerini geliştirerek çözümler üretir. Yöneticiler ve personel arasında beyin 
fırtınası teknikleri uygulanarak yeni, farklı, orijinal ve çözüm getiren projeler oluşturulur. 

 
Teknoloji Yönelimli Olma : Bandırma Ticaret Borsası tüm yöneticilerinde teknolojiye önem 
veren bir anlayışın gelişmesine olanak sağlamıştır. Tüm bölüm ve birimlerde çalışan 
personelin teknolojik yeterliliğin artması için eğitimler düzenler ve yetkinliklerini arttırır. 
 
 
 



2008 YILI FAALİYETLERİ 
 
EĞİTİM,SEMİNER VE PANELLER : 
 
19.0cak.2008 günü Bandırma Ziraat Odası ve Rotary Klubü ile birlikte üreticilerimize yönelik 
“Damlama Sulama” konulu panel düzenlendi. Panele konuşmacı olarak Yüksek Ziraat 
Mühendisi Hayrettin Kuşçu, Firma yetkilisi Rahmi Çakarız ve Balıkesir İl Tarım Müdürü 
Rukneddin Ceyhun katıldı. 266 kişinin katıldığı panel sonrası hazırlanan sonuç bildirgesinde 
Çiftçilerin sulama bilincine erişmeleri, kendi aralarında bir araya gelmeleri ve katılımcı 
sulama yönetimini sahiplenmeleri, sulama yatırımlarını geri ödemeyi benimsemeleri ve 
sulama sistemi kurulması yönünde istek ve beyanda bulunmalarının damlama sulama 
uygulanmasında ilk ve önemli bir aşama olduğu belirtildi. 
 
Dünya Gazetesi yazarlarının katılımıyla 19.Şubat.2008 günü “Ekonomi-Tarım.2008”  konulu 
konferans düzenlendi. 129 kişinin katıldığı panelde Dünya Gazetesi yazarı Dr. Rüştü 
Bozkurt, “Tedarikçilerin sorunları ve çözüm önerileri”, Dünya Gazetesi yazarı, Merkez 
Bankası eski başkanı Gazi Erçel, “Türk ve Dünya ekonomisi”, Firma yetkilisi Hasan Ünal, 
“Tarım ve Seracılık” konusunda düşüncelerini açıkladı.  
 
17.Nisan.2008 günü İlçe Tarım Müdürlüğü teknik elemanlarının sunumuyla “Buğdayda 
Yaprak Hastalıkları ve Buğday Zararlıları” konulu seminer düzenlendi. Bölgemizde ekiliş 
açısından ilk sırada yer alan buğdayda kaliteyi ve verimi etkileyen septorya,küllenme, 
paslanma, süne ve fare mücadelesi hakkında bilgi verildi.   
 
30.Nisan.2008 günü Bülent Orta’nın sunumuyla  “Aile İşletmelerinde Kuşaklararası Çatışma 
ve Aile Anayasasının Önemi” konulu konferans düzenlendi. Kurumsallaşmanın öneminin 
vurgulandığı konferansta, şirketlerin kendi yapılarına uygun, kültürel birikimlerini yansıtan, 
çalışanlarıyla, patronlarıyla, sektörüyle bir bütün oluşturabilecek yapıyı oluşturmaları ve 
oluşan bu yapıyı, belli kurallar ve bir sistem içinde yönetebilmeleri gerekliliği anlatıldı.  
 
Her yıl bölgemizdeki Oda ve Borsa Genel Sekreterlerinin bir araya gelerek görüş 
alışverişinde bulundukları toplantı Borsamızın ev sahipliğinde yapıldı.  
 
Tarım ve Köy işleri Bakanlığı, Balıkesir Tarım İl Müdürlüğü, Bandırma Yumurta Üretici Birliği 
ile birlikte düzenlediğimiz “Yumurta Tavukçuluğunda Kalıntı İzleme Programı ve Gıda 
Mevzuatı” konulu seminer 04.Haziran.2008 tarihinde Borsamız konferans salonunda 
yapıldı. Kalıntı izleme programı hakkında bilgi veren Dr. Bediha Demirözü, Farmakolojik 
etkiye sahip maddelerin, metabolitlerin ve diğer zararlı maddelerin kalıntılarının izlenmesini 
hedefleyen Kalıntı İzleme Yönetmeliği hakkında yumurta üreticilerini bilgilendirdi. 
 
Tarım Şenliği kapsamında Denizbank’la birlikte düzenlenen, üreticileri bilgilendirmeye 
yönelik toplantı 04.Haziran.2008 tarihinde  DenizBank Tarım Bankacılığı Genel Müdür 
Yardımcısı Gökhan Ertürk, DenizBank Başekonomisti Dr. Saruhan Özel ve Serhan 
Unalan’ın katılımlarıyla Borsamız konferans salonunda yapıldı.  



Türkiye ekonomisinin geleceğinde tarımın öneminin vurgulandığı toplantıda 2006 yılından 
beri global tarım fiyatlarında ciddi artışlar görüldüğü, bu artışların ardında Çin ve Hindistan 
gibi gelişmekte olan ülkelerde yoksulluğun azalmasına paralel beslenme kalitesinin artması, 
bitkisel üretimin etanol ve biyodizel gibi enerji üretiminde kullanılması gibi talep kaynaklı 
faktörlerin olduğunu; aynı zamanda küresel ısınma ile gübre ve yakıt fiyatlarının ve nakliye 
maliyetlerinin artması gibi arz kaynaklı faktörlerin de etkili olduğu belirtildi. 
 
09.Temmuz.2008 tarihinde Borsamızı ziyaret eden TMO Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu 
sektör temsilcileriyle bir araya gelerek hububat piyasalarının değerlendirmesini yaptı.  
 
Bandırma Gıda Kontrol Laboratuarıyla birlikte toprak analizinin önemini üreticilerimize 
anlatmak için düzenlediğimiz “ Niçin Toprak Analizi Yaptırmalıyız ? ” konulu seminere 
konuşmacı olarak Kırklareli Atatürk Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü bölüm 
başkanı Mehmet Ali Gürbüz katıldı. Toprak ve yaprak analizleri sayesinde toprakta ve 
bitkide eksik olan ve dolayısıyla bitkinin büyümesini engelleyen besin maddelerinin hangileri 
olduğu anlaşılacağından  üreticiye  gübre için harcadığı paradan yarar sağlanmasına 
yardım edilmiş olacağı vurgulandı.  
 
24.Aralık.2008 günü Bölgemizde önemli bir birlikteliğin sembolü olan Güney Marmara Oda 
ve Borsaları Güçbirliği A.Ş.nin ikinci olağan genel kurulu Borsamızda yapıldı. Yönetim 
Kurulu Başkanımız Sayın Halit Sezgin yeniden 3 yıllığına Başkanlığa getirildi. 
 
ZİYARET,GEZİLER  VE TÖRENLER  
 
Bandırma Ticaret Odasının daveti üzerine  gelen İstanbul Ticaret Odası meclis üyeleriyle 
yapılan brifinge borsamız meclis üyeleri de katıldı. 
 
Şehrimize yeni gelen Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Hakan Aslan Borsamıza nezaket 
ziyaretinde bulundular. 
 
Balıkesir Vergi Dairesi Başkanı Sayın Mustafa Gürhan Acar Borsamızı ziyaret etti. 
 
Bandırma İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Sayın Edip Örücü Borsamız meclis 
toplantısına katıldı.  
 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Sayın Şemsi Bayraktar Bandırma’da katıldığı bir  
açılış sonrası borsamıza gelerek laboratuar çalışmalarımız ve faaliyetlerimiz hakkında bilgi 
aldı. 
 
Balıkesir Valisi Sayın Selahattin Hatipoğlu  Borsamızı ziyaret etti. Borsamız meclis 
toplantısına katılan sayın valimiz borsamız ve özel gıda kontrol laboratuarları çalışmaları 
hakkında bilgi aldı. 
 



Marmara Birlik Başkanı Sayın Refi Taviloğlu Borsamıza gelerek,  lisanslı depoculuk ve ürün 
ihtisas borsacılığının önemli bir ayağını oluşturacak Ticaret Odasıyla birlikte kurduğumuz 
Gıda Kontrol Laboratuarını gezdi. 
 
10.Mayıs.2008 tarihinde Ticaret Odasıyla birlikte düzenlediğimiz tescil ödül törenine katılan  
TOBB Başkanı Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu Bandırma Gıda Kontrol Laboratuarının da  
açılışını yaptı.  Ödül töreninde en yüksek tescil ücretini ödeyen 30 üyemiz ve en kaliteli  
ürünü yetiştiren üretici, borsamıza en çok ürünü getiren üretici ve borsamıza en çok ürünü 
getiren köy ödüllendirildi.  
 
Hasat sezonunun başlamasıyla birlikte geleneksel hale gelen hasat şöleni 30.Haziran.2008 
tarihinde yapıldı.  
 
Üyelerimizin bir araya gelmesi, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi adına ramazan ayında 
üyelerimize iftar yemeği tertip edildi. Bandırma protokolünün de yoğun ilgi gösterdiği yemek, 
borsa camiamızın birlikteliğini pekiştirdi. 
 
Personel Performans değerlendirmesi kapsamında her geçen gün artan işlem hacmi ve 
çalışma sistemi açısından önde olan Borsamız personeline eşleriyle birlikte İstanbul gezisi 
düzenlendi. Geziye meclis üyelerimizde  eşleriyle birlikte katıldılar.  
 
AKREDİTASYON 
 
TOBB, Oda ve Borsaların sundukları hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi amacıyla; 2001 
yılında Eurochambers ve İngiltere Odalar Birliği işbirliği çerçevesinde yürütülen çalışmalara 
V.dönemde katılan Borsamız, akreditasyonun tüm gerekliliklerini yerine getirdi. Bandırma 
Ticaret Borsası ülkemizdeki 7 akredite borsadan biridir. 
 
İŞLEM HACMİ 
 
2007 yılında  874.728.769,61 YTL olan işlem hacmimiz 2008 yılında % 25,5 artışla 
1.097.110.425,27  YTL olarak gerçekleşmiştir. En çok işlem gören 5 madde;  piliç eti, 
buğday, yumurta, küspeler ve buğday unudur.  
 
Bölgemizin ekonomik,sosyal,kültürel yönden gelişmesi, hayat standartlarının yükseltilmesi, 
zenginleşmesi, bölgemizde  birlik ve beraberlik kültürünün  yerleşmesi için kanunlar ve 
nizamlar çerçevesinde Bandırma Ticaret Borsasının yapmış olduğu bütün faaliyetler, 
hizmetler,katkılar üyelerinden aldığı güç ile Meclis ve Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamının 
özverili ve üst düzey çalışmaları sonucunda birlikte gerçekleştirilmiştir.   
 
 
 
 
 
 



GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 
Son üç yıl içerisinde dünyada sırası ile meydana gelen ve tartışılmaya başlanan İklim 
değişikliği, gıda krizi ve mali krizler dünyadaki tüm hesapların yeniden gözden 
geçirilmesine, yatırımların yeniden planlanmasına ve ekonomik analizlerin yeniden revize 
edilmesine neden olmuştur. Tarımsal üretimi yeterli olan ülkeler ile ekonomisi tarıma bağlı 
olan ülkeler bu krizleri daha hafif atlatmaktadır.  
 
Dünyada 2007 yılında üretim artmasına rağmen tarım ürünlerine olan talebin de artması ile 
birlikte ürün stokları azalmış; buğday, arpa, mısır ve pirinç gibi temel ürün fiyatlarında % 50-
130 arasında artışlar olmuştur. Petrol fiyatlarındaki artış biyoyakıt talebini artırarak biyo 
yakıt hammaddesi tarım ürünlerinin de fiyatlarında artışa neden olmuştur. Petrole bağımlı 
ülkelerde biyoyakıtlar önemli bir çıkış yolu olarak görülmüştür. 
 
Ülkemizin başlıca hedefi Hızla artan nüfusun yeterli ve dengeli beslenme ihtiyacının 
karşılanması, üretim çeşitliliği ve verimin arttırılması, sürdürülebilir ve yeterli tarımsal 
üretimin sağlanması, tarımsal üretimde kendine yeterlilik düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal 
gelirlerin arttırılarak süreklilik kazanması ve kırsal kesimin kalkınması, olmalıdır.  
 
Ekonomideki büyümeye karşılık tarım sektörü giderek küçülmektedir. Ekonomi 
modernleştikçe, tarımda çalışanlar azalmakta ve bu insanların hayatlarını nasıl devam 
ettirebileceklerini gösteren bir plan sunulmamaktadır. Tarımı gerileyen bir ülkenin, uzun 
süreli büyüme rakamları gerçekleştirmesi, başka bir deyişle büyümeyi kalkınmaya 
dönüştürmesi olanaksızdır. “Çift yönlü kalkınma” ilkesi çerçevesinde, tarımı gerileyen bir 
gelişmiş ülke örneğinden söz edilemez. Tarımsal üretim yönünden kendi kendine 
yetebilecek ülkeler arasında ön sıralarda gösterilen ülkemiz bu gün özellikle yem 
hammaddelerini İthal edecek hale gelmiştir. 
 
Tarım sektörünün gerçeklerinden hareketle uygulanacak stratejik planlama ile tarımsal 
faaliyetlerin milli ekonomiye katkısı artarken, üretici gelirlerinde iyileşme; üretimlerinde ve 
ürün fiyatlarında istikrar sağlanabilecektir. Tarımın bir devlet politikası olarak ele alınması, 
kaynak tasarrufunu da beraberinde getirerek daha az kaynakla daha verimli tarım 
politikalarının uygulanmasını ve sürdürülebilir tarımsal destekleme hedefine ulaşılmasını 
mümkün kılacaktır. Türk tarımında bugüne kadar tarımsal ürün miktarları, ürün deseni, arazi 
kullanım bilgileri, çiftçi profili gibi konularda yeterli, güncel ve bütünleşik bir veri tabanı 
oluşturulamamıştır. Tarımsal veri tabanı oluşturulamamasının sonucu olarak tarımda doğru 
politikalar üretilememektedir. Düzenli ve sağlıklı bir çiftçi kayıt sisteminin kurulması, politika 
oluşumuna ve uygulanmasına yardımcı olur.   
 
Arazilerin parçalı ve işletmelerin küçük olması üretim maliyetini artırmakta, teknik tarım ve 
tarımsal mekanizasyonun kullanımını engellemektedir. Artan nüfus sonucunda araziler ve 
tarım işletmeleri daha küçük parçalara bölünmekte, bu da olumsuz süreci devam 
ettirmektedir. Düzenlenecek kanunlar arazilerin parçalanmasını önlemekte yardımcı olabilir. 
 



2009 yılı ekim mevsiminde iklimin uygun koşullar göstermesi nedeniyle Bölgemizin başlıca 
ürünü olan hububat ekimi arazilerimizin önemli bir kısmına yapılmıştır. Özellikle gübre 
fiyatlarının Dünyada seyreden petrol fiyatlarının yüksek olması sebebiyle ekim mevsiminde 
yükselmesi üreticimizi sıkıntıya sokmuştur. Hububat ekiminin yapılacağı dönemde Borsamız 
toprak tahlil laboratuarının da faaliyetine başlamış olması, ayrıca “Neden Toprak Analizi 
Yaptırmalıyız” konulu eğitim seminerinin olumlu yansımaları da hasat mevsiminde kaliteli 
üründe görülecektir. 
 
Bölgemizde bir çok ürün yetiştirilmektedir. Ayrıca ülkemizin gıda sektöründe önemli 
markaları da bölgemizde faaliyet göstermektedir.  Beyaz et ve yumurta sektörünün 2009 
yılından beklentileri iç tüketimin arttırılması çabasıyla olumlu olarak yansımaktadır. Zeytin 
üreticilerinin ürününü Marmara Birlik vasıtasıyla  kurulacak olan Lisanslı Depoculuk faaliyeti 
iyi değerlendirmesine sebep olacaktır. Bandırma Limanının özelleştirilmesi ile elleçleme 
fiyatlarındaki düşüşün, özellikle ithal edilen yem hammaddelerinin fiyatlarına yansıması 
beklenmelidir.  
 
2009 yılında dünyayı sarsan ekonomik krize rağmen Borsamız, Bandırmamız ve Bölgemiz 
için beklentilerimiz olumludur. 
 


