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“Toprak o kadar cöm ert ki, dökülen her dam la alın terinin
karşılığını verir.”



İÇ İN D E K İL E R
Ö nsöz (Halit Sezgin) 3
Ö nsöz (İsm ail Tunçbilek) 4
Ö nsöz (Ertunç İşbay) 5
Bandırm a Kaym akam ı Tuncay Sonel ile söyleşi 6-7
T S E ’den B andırm a’da eğitim  sem ineri 8
Soya yetiştiriciliği sem ineri 10
K adınlara panel 11
C um huriyet Başsavcısı Ö nder Yeniçeri ile söyleşi 12
Ç iftçilere sem iner 13
G iresun T icaret Borsası B andırm a’da-Arazi bilgilendirm e sem ineri 14-15 
K aracabey’de Bandırm ak kaym akam  16
Ö ğrencilere “Farkındalık” paneli 18-19
TCG B andırm a Gem isi 20-21
T O B B ’un 71. genel kurulu 22-23
Bandırm a 17 Eylül Üniversitesi geliyor 24
Fotoğraf sanatçısı İbrahim  Yıldız ile söyleşi 25-28
Kadın girişim cilerim ize sertifika 30-31
Z engin Süt Ürünleri 32-34
İST Y U M D E R ’den B orsam ıza ziyaret 35
Yeni Sığırcı M ahallesi 36-37
B andırm a’da kanola bereketi 38-39
Organik solucan gübresi 40-41
Ü niversitem izde fiziksel gelişim  toplantısı 42
Borsam ız yöneticileri valilik te-B aşsavcı’dan Borsam ıza ziyaret 43
B andırm ak şarkıcı G öksel Tan 44
B orsam ızda E-Fatura sem ineri 45
İş-K ur 46-47
Oda ve borsalardan kuş gribi m ektubu-
M irza ve m eclis üyeleri borsam ızda 48
Ö m erköy M ahallesi’nde ceviz fidanı 49
Eskişehir Ticaret Borsası B orsam ızda 50
Borsam ıza A sınıfı akreditasyon belgesi 51
Ersin Özince, B orsam ızda 52-53
G iritlili Ali A bak ile söyleşi 54
Bandırm ak şair Ahm et Batu ile söyleşi 55
O yuncak ve kitap kum barası 56
İlk kanola ve buğday satışı 57
Yeni Ziraatli 58-59
Borsam ızda m eslek odaları toplantısı 60-61
O tizm  derneği 62
Ç ınarlı çağdaş gençlik derneği 63
Hasat sezonu açıldı 64
Sahil Yenice ceviz fidanı ve M ustafa Can 65
“ İpek danışm anlık” 66
M illetvekili Sem a Kırcı Borsam ızda 67
D oktor Şerafettin M ahm um i’nin kitabı 68-71
Kitap ve oyuncak kum barası bilinçli kullanılm alı 72
TRT, Borsam ızda-ilk ürün arpa 73
Bölgem izde ve A nadolu’da buğday-arpa bereketliliği 74
Bölgem izde ayçiçeği ekimi 75
Borsam ız laboıatuvarı 76
Süne değerlendirm e toplantısı 77
Ç elebi Holding ziyareti-İpard toplantısı 78
Bandırm a Y ardım sevenler Derneği 79
Ayçiçeği Hasadı 80
Borsam ız yöneticileri G iresun’da 81
“Teröre hayır, kardeşliğe evet” yürüyüşü 82-83
M illetvekili Kırcı ve parlam ento-Ö m er G üncü’ye plâket 84
Bandırm a ve yöresinde büyük deprem ler 85-89
Kız öğrencilere “girişim cilik” dersi 90
İzzet Ç alışır ile söyleşi 91
K ırkpınar B aşpehlivanı Sabri A car ile söyleşi 92-94
M uzaffer G ür ile söyleşi 95-96

BANDIRMA 
TİCAR6T AOASASI

SAHİBİ
Bandırma Ticaret Borsası Adına 
Yönetim Kurulu Başkanı
Halit SEZG İN

SORUMLU MÜDÜR
Bandırma Ticaret Borsası 
Genel Sekreteri
Ertunç İŞBAY

YAYINA HAZIRLAYANLAR
Gazeteci-Yazar
Önder BALIKÇI 
Gazeteci-Yazar
Ahmet PE SE N

GRAFİK TASARIM
N evzat ŞEN

YAYIN KURULU
Aybike ÖZBAY  
Merve AKBAŞ 
H aşan KISA

BASIM YERİ
BANMAT Matbaacılık ve Ambalaj San.Tic.A.Ş.

BASIM TARİHİ
2015

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Bandırma Ticaret Borsası 
Balıkesir Asfaltı 6. Km.
10200 BANDIRM A
Tel: (0266) 733 84 65-75-35
Faks: (0266) 733 84 59
www.bantb.org.tr
banticbor@ gm ail.com
bandirmatb@tobb.org.tr
@ Bndrm aTicaretBorsası
borsabandirm a@ facebook.com

Bu dergi 18.11.2008 tarihli beyannam em iz ve 
eklerine istinaden 5187 sayılı Basın Yasası’nın 
7. maddesi uyarınca Bandırma Cumhuriyet 
Savcılığı’nın izniyle basılmıştır.

http://www.bantb.org.tr
mailto:banticbor@gmail.com
mailto:bandirmatb@tobb.org.tr
mailto:borsabandirma@facebook.com


Üniversiteler kalkınma
Kalkınma, toplumun refah düzeyini artırmak için ekonomi, bilim, sanat, 

demokrasi gibi birçok alanda gelişmesi anlamını taşır. Kalkınma sadece 
paranın herkeste ve bol miktarda bulunması demek değil, insanların daha 
üst düzeyde, daha insanca yaşaması anlamındadır. Ekonomik olarak Halit SEZGİN
gelişmiş olmakla beraber kalkınmamış çok sayıda ülke bulunmaktadır. Y önetim  Kurulu B aşkam  
Ekonomi gelişmiştir ama sanat, spor, eğitim, demokrasi, özgürlük ve temel 
insan hakları geridedir.

Kalkınmayı başlatan ve hızlandıran birçok 
faktör sayılabilir. Bunların içinde en önde geleni 
eğitimdir. Her işin başı eğitimdir. Ülkede iyi 
işleyen bir aile ve sokak terbiyesi ve okul eğitimi 
varsa kalkınmayı buralarda yetişen çocuklar 
gerçekleştirir. Japonya, bunun örneğidir. Ciddiye 
alınır bir yer altı ve yerüstü zenginlik kaynağı 
olmamasına rağmen Japonya, dünyada bilim, 
sanat, ekonomi ve birçok alanda önde gelmektedir. 
Bu başarısını sadece evde ve okulda iyi yetiştirdik
leri insanlarına borçludur. Bu örnek bize kalkın
manın insan kaynağını geliştirmekle gerçekleşe
bileceğini anlatmaktadır.

Ulusal kalkınma da bölgesel ve kentsel kalkın
maya bağlıdır. Şehirler ve bölgeler kalkınmadan, 
bir ülke kalkınmış sayılmaz. İşte bu noktada 
şehirlerdeki üniversitelerin önemi ve kalkınmaya 
etkisi ortaya çıkar. Bir şehri kalkındıran en önemli 
etken iyi işleyen bir üniversitedir. Üniversiteler 
şehirlerin kalkınmasına birçok yönden katkı 
sağlar, dahası lokom otif bir rol üstlenir. Üniversi
teler sadece yüksek öğretim, AR-GE ve uygulama 
alt yapı ve imkânları, akademik, sosyal ve kültürel 
faaliyetleriyle kuruldukları bölgeye muazzam 
katkıda bulunmalarının yanı sıra üniversite için 
yapılan hizmet yatırımlarının çarpan etkisiyle de 
çok ama çok önemli katkılar sağlıyorlar.

Üniversitelere nitelikli bir öğrenci grubunu ve 
kadroyu çekmek için toplumsal birliğe hizmet

edecek ve kentsel yaşam kalitesini artıracak proje ve 
hizmetler desteklenmelidir. Kentin süregelen imar 
plânı çalışmaları sonunda sürekli bir nitelik kazanması 
için üniversitenin mutlaka ağırlığını koyması ve bu 
çalışmalarda uzman öğretim üyelerinin danışmanlıkları 
aracılığıyla kapsamlı ve sürekli bilimsel destek vermesi 
gerekmektedir.

Üniversite ve şehir arasında sağlıklı bir iletişimin 
kurulabilmesi için, her şeyden önce üniversitenin şehir 
için, şehrin de üniversiteli için kolay erişilebilir olması 
gerekir. Üniversitelilerle şehirlerin buluşması yalnızca 
konferanslar, konserler, festivaller, vb. gibi özel etkin
likler aracılığıyla değil, halkın günlük yaşam içinde 
keyifle zaman geçirebileceği ve üniversiteden bir 
öğrenci, bir öğretim üyesi ya da bir memurla iletişim 
kurabileceği ortamlar aracılığıyla da gerçekleştirilme- 
lidir.

Günümüzde halkla ilişkiler çok önemlidir. Şehir 
olarak üzerinde düşünülmesi gereken şeylerden biri de 
Bandırma algısıdır. Bu öğrenciler Türkiye’nin her 
yerinden gelmişlerdir. Yaşadıklarını gördüklerini ve 
gözlemlerini gittikleri yerlerde ve bir ömür boyu 
anlatacaklardır. Bu anlatımlar Bandırma’nın nasıl bir 
yer olduğunu oıtaya koyacaktır. Bandırma halkı ve 
Bandırma Ticaret Borsası, bu eğitim kurumlarmı 
şehirleri için bir artı değer olarak görüp, öğrencilere 
daha iyi hizmet sunacak tedbirler aldığında, bu durum 
şehrin ekonomisine katkı olarak geri dönecektir.
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Denizimiz gözbebeğimiz
Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin kıyı bölgelerindeki nüfus ve endüstri 

yoğunlaşmasına bağlı olarak denizlere deşarj edilen atık miktarlarındaki artış, deniz 
taşımacılığının,özellikle deniz yolu ile yapılan petrol taşımacılığının yoğunlaşması 
nedeniyle, denizlerimizdeki kirlilik oranı da artış göstermiştir.

Marmara Denizi de bu kirlilikten en fazla etkilenen denizlerimizden birisidir. 
Marmara Denizi, 11.352 kilometre karelik bir alana ve 1089 kilometre kıyı şeridine 
sahip yarı kapalı, sınırlı düzeyde su alışverişi olan sorunlu ve stresli bir iç 
denizimizdir.İsmail TUNÇBİLEK

M e clis  B a şk a m

M armara Denizi çevresinde, endüstri ve nüfus yo
ğunlaşmasına sahne olan İstanbul, İzmit Körfezi, 
Gemlik Körfezi ve Bandırma Körfezi'ndeki kirlenm e
nin, son yıllarda eski dönemlere oranla çok daha 
tehlikeli boyutlara ulaştığı, yapılan araştırma sonuçları 
ile ortaya konmuştur. Bugün İstanbul, 14 milyon 
nüfusu ile Türkiye nüfusunun % 18'ine sahiptir. 
M armara Bölgesi'nin nüfusu ise 23 m ilyonun üzerin
dedir. Yani, Türkiye nüfusunun neredeyse % 30'udur. 
Türkiye ihracatının % 60'ını gerçekleştiren, Türkiye'nin 
kalbi konumundaki M armara Bölgesi'nde, yoğun 
üretim ve ihracatı, sayıları 70' i aşkın organize sanayi 
bölgesinde yer alan 60 bin civarında büyük ve orta 
ölçekli firma gerçekleştirmektedir. Denize deşarj 
edilen günlük 2,5 milyon ton olduğu tahmin edilen 
atıkların büyük bir bölümünün, arıtma ve fıltrasyon 
işleminden geçirilmiyor olması nedeniyle, M armara 
D en iz i'ndek i k irlenm e çok teh likeli boyu tlara  
u laşm ıştır. B öy lesine yoğun nüfus ve sanayi 
kümelenmesinin sebep olduğu kirlenmeye bir de, 
M armara Denizi ve boğazların bir transit geçiş 
güzergâhı olm ası nedeniyle, artan deniz trafiği 
sırasında gemilerden deşarj edilen yağlı balast ve tank 
yıkama suları, sintine suları ve evsel nitelikli atık sular 
ile katı atıkları eklersek tehlikenin ne kadar büyük 
boyutlarda olduğunu görürüz. Bugün, İstanbul 
Boğazı'ndan 10 dakikada bir gemi, 53 dakikada bir 
tanker geçiyor. Günde 400 bin ton tehlikeli yük 
taşınıyor.

U luslararası kurallara  uyulm aksızın  atık ların  
gemilerden denizlere boşaltılması, sanayi ve nüfus 
yoğunlaşm ası neticesinde M arm ara D enizi'ndeki 
kirliliğin her geçen gün artması nedeniyle, çevre 
mühendisleri odasının açıklamalarında da belirttiği

gibi yosun ve plankton (m ikroskob ik  canlı tü rle ri)
üremesinde ciddi artışlar olduğu gözlenmiş, mikroskobik 
canlı türleri özellikle sıcak hava ve mevsim geçişlerinde çok 
daha hızlı üreyip, suda renk değişimlerine neden olduğu 
tespit edilmiştir. M arm ara Dcnizi'nin birçok yerinde 
çözülmüş oksijen oranının sıfır düzeyine kadar gerilediği 
belirtilmiştir. Bu durum canlı yaşamın yok olması anlamını 
taşımaktadır. M armara Denizi'nin 25 metreden daha derin 
suları, pek çok deniz canlısı için yaşanamayacak duruma 
gelmiş haldedir. Bu mevcut sürecin aynı şekilde devam 
etmesi durumunda, 2050 yılına kadar denizlerdeki bütün 
balık stoklarının tükenmesi beklenmektedir.

Şimdiye kadar hoyratça kirlettiğimiz M armara Denizi, 
artık kendini yenileyemiyor ama her şeye rağmen direniyor 
ve yaşamaya devam ediyor. Geçmişimizden miras olarak 
devraldığımız çevremizi, gelecek kuşakların da emanetçisi 
olduğumuzu unutmadan korumak için, gerekli önlemleri bir 
an önce almalıyız. Arıtma olmadan denize deşarj olunan 
evsel ve sanayi atıklarının mutlaka arıtmadan geçirilmesi 
sağlanmalıdır. Yeni oluşacak sanayi bölgelerinde arıtma ve 
fıltrasyon sistemlerinde son teknoloji ürünler uygulanmalı, 
mevcut sistemler için de gerekirse revize çalışmaları 
yapılmalıdır. Gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğini 
önlemeye yönelik, sahil güvenlik komutanlığınca deniz ve 
hava araçları ile yapılan devriyelerle kontroller sıklaştırı
larak, caydırıcılık  sağlanm alı, kurallara uym ayanlar 
hakkmdaki cezalar ağırlaştırılmalıdır. Ülkemizde çeşitli 
kurum, kuruluş ve şirketler tarafından işletilen limanlarda 
yeterli atık kabul tesisi yoktur. Bu konuda gereken duyarlılık 
bir an önce gösterilmelidir. Gemilerdeki mevcut arıtma 
sistemlerinin IMO standartlarına uygun duruma getirilm e
sinin sağlanması, personel eğitiminin artırılması ve işletim 
kusurlarının ortadan kaldırılması, deniz kirliliğinin önüne 
geçilmesine katkı sağlayacaktır.



Su hayattır

Ertunç İŞBAY
G en el Sekreter

Borsamızın değerli üyeleri, değerli okuyucular, dergimizin yedinci sayısı yayımlanıyor.
Bu sayımızda, Borsamızın ve kurullarının 2015 yılındaki faaliyetleri, şehrimizde 

yaşanan ve gelişen önemli konular ile edebi değere sahip olan makaleler ve anılar yer 
alıyor.

Su, insan hayatındaki en önemli m addelerin başında yer alıyor. Bu nedenle 
dergim izin bu sayısında su konusunu işledim.

Dünyadaki su kaynaklarını okyanuslar, denizler, göller ve yer altı suları oluşturur. 
Dünyadaki su hareket eder, biçim değiştirir, bitkiler, hayvanlar ve insanlar tarafından 
kullanılır, fakat gerçekte asla yok olmaz ve buna bilim adamları tarafından “su 
döngüsü” denilmektedir.

Bilim adamları, dünyamızın yüzeyinin % 70’inin su 
ile kaplı olduğunu açıklıyorlar. Su varlığımızın büyük 
çoğunluğu deniz ve okyanuslardadır. Pasifik Okyanusu 
neredeyse yer yüzeyinin yarısını kaplar. Geri kalan 
suyun çok büyük çoğunluğunun buzullarda, buz katman
larında ve yer altında olduğu bilinmektedir.

Dünyamızdaki sulak alan ve kütle olarak fazla 
olmasına karşı insanın kullanabileceği tatlı su miktarı 
oldukça azdır. Yeryüzündeki su kaynaklarının % 97’si 
denizlerin ve okyanusların tuzlu sularından oluşur. Su 
kaynaklarının % 3’ü kadarının tatlı su olduğu açıklanmak- 
tadır. Tatlı suların % 68’den fazlasının buzullar ve buzul 
dağlarında bulunduğunu, % 3 1,4’ünün yeraltı sularında, 
% 0,3’ünün ise yüzey suları olduğunu çeşitli kaynaklar
dan öğreniyoruz. Ancak insanlar tarafından kullanılan 
sular, kimyasal maddeler, fabrika atıkları, nükleer 
atıklar, tarım ilaçları, yapay gübreler vb. unsurlarla 
kirletilmektedirler. Kirletilen bu sular, yağışlarla yeraltı 
suyu ve içme sularına karışır. Doğal döngü içinde de 
yeterince temizlenemez ve canlılar için büyük bir tehlike 
oluşturmaktadır.

Yeryüzünde su kaynaklarının dengesiz bir şekilde 
dağıldığını, özellikle de tatlı su miktarının oldukça düşük 
olduğunu, Türkiye’nin ise 180 ülke içinde 214 milyar 
metreküplük toplam yıllık tatlı su kaynağıyla 41 ’inci, 
kişi başına düşen 2 bin 950 metreküp tatlı suyla da 
106’ıncı sırada bulunduğunu öğreniyoruz. Ayrıca 
ülkemiz, toplam tatlı su kaynağı açısından Avrupa’da 
Rusya, Grönland ve Norveç’in ardından dördüncü sırada 
yer alıyor.

Doğal toplam su kaynağı yanında kişi başına düşen su 
miktarı daha da önem taşıyor. Dünyanın kişi başına 
düşen en az tatlı su kaynağına sahip ülkesi ise Kuveyt 
olarak belirlenmiştir. Petrolü, suyundan fazla olan bu 
ülkede kişi başına yıllık 8 metreküp su düşüyor. Toplam 
yıllık 20.8 milyon ton tatlı su kaynağı bulunan Kuveyt'in, 
yıllık petrol üretiminin 130.1 milyon tonu, kişi başına 
petrol üretiminin de 50 tonu aştığı biliniyor.

Yeryüzündeki tatlı su kaynakları her geçen gün 
giderek azalmaktadır. Gerek iklim şartlarında meydana 
gelen değişmeler, gerekse insanoğlunun doğal dengeyi

bozması ve çölleşme, ayrıca her geçen gün artan aşırı nüfus ve 
tatlı su ihtiyacı, gerekse de çevre kirlenmesinin her geçen gün 
hızla artması, tatlı suları azaltmakta ve ihtiyacın da sürekli 
artması, tatlı su kaynaklarının tükenmekte olduğunu göstermek
tedir.

Su, canlıların hayatını devam ettirebilmesi için yaşamsal 
öneme sahiptir. En küçük canlı varlıktan büyük canlı varlığa 
kadar bütün biyolojik yaşamı ve insan faaliyetlerini ayakta 
tutan sudur. Bilimsel kaynaklar, dünya nüfusunun % 40'ını 
barındıran 80 ülke şimdiden su sıkıntısı çekmekte olduklarını 
açıklıyorlar. 1940-1980 yılları arasında su kullanımı iki katma 
çıkmış. Nüfusun hızla artması, buna karşılık su kaynaklarının 
sabit kalması nedeniyle su ihtiyacı her geçen gün artıyor. Yine 
dünyadaki mevcut suyun hacminin 141 milyar metreküp oldu
ğunu belirlemiş, araştırmacılar. İnsanoğlu, ihtiyacını yüzeysel 
sular ve yeraltı su kaynaklarından sağlıyor. Tatlı suların en 
önemli kaynağı ise yağışlardır. Bilim adamları küresel yıllık 
yağışın 500 bin metreküp olup, her yıl yeryüzüne inen yağışın 
aynı miktarda bulunduğunu belirtiyorlar. Araştırmalardan 
çıkan sonuca göre, ülkemizde ise tatlı su kaynakları oldukça 
sınırlıdır ve ihtiyaca ancak cevap verdiği ortaya çıkmıştır. 
Türkiye'nin kullanılabilir su potansiyeli 110 milyar metreküp 
olup, bunun % 16'sı içme ve kullanmada, % 72'si tarımsal 
sulamada, % 12'si de sanayide tüketilmektedir. Yıllık yağış 
miktarları üzerinden yapılan belirlemelerde, dünyanın yıllık 
yağış ortalaması 1000 mm olup, Türkiye'nin yıllık yağış 
ortalaması ise 643 m m ’dir. (R= Yağış M ik tarı (mm) t= Yağı
şın devam  süresi (dk)) Türkiye, su kıtlığı çeken ülkeler 
arasında yer almamakla birlikte, hızlı nüfus artışı, kirlenme ve 
yıllık yağış ortalamasının dünya ortalamasından düşük 
olması, mevcut kaynakların daha dikkatli kullanılmasını ve 
kirlenmeye karşı gerekli önlemlerin bir an önce alınmasını 
gerektirmektedir.

Yeryüzünde yeniden su yaratılmaz. Bilindiği gibi yağmur, 
milyonlarca yıldır yağmaktadır. Su döngüsünde, yer yüzeyin
deki su, tekrar ve tekrar kullanılmaktadır.

Tatlısu kaynaklarım ızın değerli olduğu gerçeğinden 
hareketle suyumuzu gereksiz harcamadan, tasarruf ederek 
kullanmanın önemini bir kez daha ve ısrarla vurguluyorum.

Saygılarım la.
ERTUNÇ İŞBAY
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Bandırma Kaym 
Tuncay Sonel: "Ba 
‘Biz’ düşüncesi için

m a

işler yapmak istiyoruz

Bandırma, her kesimle çok iyi iletişim kurabilen, 
çalışkan ve başarılı bir bürokratla tanıştı. Kaymakam 
Tuncay Sonel, göreve başladığı günden bu yana, 
kendine özgü görev anlayışıyla tüm Bandırma'ya 
kendini sevdirdi. Makam odasının kapısı randevu 
alınmaksızın herkese açık bulunan Kaymakam Soncl'i, 
dergimize konuk etmekten mutluluk duyuyoruz.

•  Ö zgeçm işinizi öğreneb ilir m iyiz?
- 1970 yılında, Adana'da doğdum. İlk ve orta 

öğrenim im i Adana'da tam amladım. Adana Erkek 
Lisesi'nin ardından, 1988 yılında girdiğim İstanbul 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi 
bölümünde 1992 yılında lisans; yine aynı fakültenin 
Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı'nda, 1995 yılında 
yüksek lisansımı tamamladım. Mülki İdare Hizmetleri 
sınıfına, 1994 yılında “Aydın K aym akam  A dayı” 
olarak atandım. Üç yıllık staj süresince Adana-Ceyhan 
kaym akam  re fik liğ i, E laz ığ -M aden  teftiş  stajı, 
İngiltere-Brighton dil ve meslek eğitiminin ardından, 
Kütahya-Sim av kaym akam  vekilliği görevlerinde 
bulunduktan sonra 1997-1999 yılları arasında Ankara- 
Güdül, 1999-2001 arasında Gümüşhane-Köse, 2001- 
2005 arasında Kırklarcli-Vize, 2005-2008 arasında 
Şanlıurfa-Birecik, 2008-2012 arasında Trabzon-Of, 
2 0 1 2 -2 0 1 5  y ıl la r ı  a ra s ın d a  K o n y a -S e y d işe h ir  
Kaymakamı olarak görev yaptım. 7 Ağustos 2015'tcn bu 
yana da Bandırm a Kaym akam lığı görevindeyim. 
Meslek yaşamım 21 yıl oldu. Eşim İngilizce öğretmeni 
olup, iki çocuk babasıyım.



•  G örev anlayışınız hak k ın d a  bilgi v e rir  m isiniz?
- Görev yaptığım yerlerde, “ biz” düşüncesiyle, “M illi Takım  ru h u ”yla 
çalışmaya özen gösterdim. Özellikle her zaman kapımı açık tutarak, halkla iç 

içe, devletin sıcaklığını, şefkatini, gülen yüzünü göstermeye çalıştım. Başta 
eğitim olmak üzere devlet-vatandaş işbirliğiyle sağlık, istihdam, sosyal ve 
kültürel projeler gerçekleştirmeye çalıştık. “ K im sesizlerin  a rk a s ı” 
olmaya çalıştım. Yani, yol da, bina da yaparız ama özellikle çalıştığım 
yerlerde yetim ve öksüzlere, engellilere, yaşlılara ve güçsüzlere özel 
projeler yaparak, onları daima hatırlamaya çaba harcadık. “ B an d ırm a 

ailesi” olarak, ekip ruhuyla çalışmamız gerekiyor. Özellikle de kamu 
görevlisi arkadaşlardan, vatandaş odaklı çalışmalarını, vatandaşa güler yüz 

göstermelerini istiyorum. Çünkü, güler yüzün ve tatlı dilin sermayesi yok. Şunu 
söylüyorum. Bu güzel toprakları vatan yapan, başta cumhuriyetimizin kurucusu 

M ustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz, kahraman gazilerimize şükran ve minnet 
borcumuzu çok çalışarak göstermemiz gerekiyor. Ancak bu şekilde yüreğimizdeki sevdamız olan büyük ve güçlü 
ülke yolunda daha çabuk yol alırız.

•  B an d ırm a’yı nasd  değerlend iriyo rsunuz?
- Ülkemizin her köşesi ayrı ayrı güzel. Bandırma da, tarihi, kültürü, doğal güzellikleri, konuksever insanları, 

coğrafi konumuyla ülkemizin güzel yörelerinden biri. Liman, sanayi, hava üssü, üniversite, tren, deniz ve karayolu 
ulaşımını içinde barındıran, eğitimi ve kültürü yüksek bir spor kentiyiz, aynı zamanda. Göreve başlamamın 
üzerinden yalnızca üç ay geçmesine rağmen sıcak bir ilgi ve içtenlik ile “ B an d ırm a ailesi” düşüncesini 
benimsememiz, kısa sürede yöremizi bize sevdirdi. İnşallah, “ biz” düşüncesi ve ekip çalışmasıyla yöremize kalıcı 
ve güzel işler yaparız.

•  M esleki yaşam ınız d ışında özel u ğ raşla rın ız  n e lerd ir?
- Yoğun koşuşturmalardan fırsat bulduğumda, aileme zaman ayırmaya çalışıyorum. Özellikle de, kentimizin spor 

alanında marka değerleri olan Banvitspor basketbol takımı ve Bandırmaspor futbol takımının maçlarına gidiyorum. 
Ayrıca, yöremizin tarihi ve kültürel değerlerini gezerek tanımaya ve anlamaya çalışıyorum.

•  Ç o cu k lara  ve gençlere bakış açınızı öğreneb ilir m iyiz?
- Çocuklarım ız ve gençlerim iz, “ G o n cag ü l” örneği, en değerli 

varlıklarımızdır. Onlara devletimizin imkânlarını en iyi şekilde sunarak, 
başta eğitim olmak üzere onları geleceğe hazırlama noktasında her 
zaman yanlarındayız. Bandırma, bu anlamda eğitim, kültür, sanat ve 
spor kenti. Çocuklarım ızı, gençlerim izi kötü alışkanlıklardan 
korumak, onlara elverişli şartlarda öğrenimlerini sürdürecek imkânlar 
hazırlamak, spor yapabilecekleri alanlar sağlamak her zaman 
öncülüğümüz olmuştur. Ayrıca yetim, öksüz, engeli bulunan, şehit ve 
gazilerimizin çocukları önceliklerimizin başlarında yer alıyor ve 
onlara devletimizin şefkatini, sıcaklığını ve gülen yüzünü her zaman 
göstermeye çalışıyoruz.

•  B an d ırm a T icare t B orsası hak k ın d ak i izlenim lerin iz n e lerd ir?
- Borsamız, Bandırma'mızın en önemli sivil toplum kuruluşları arasında 

yer alıyor. Borsa başkanımız Halit Sezgin ve yönetim kum lu üyeleri, özverili ve 
başarılı çalışmalarıyla kentimize önemli katkılar sunuyorlar. Özellikle, teknolojinin 
kullanılması ve bölgenin tarımsal faaliyetlerinin geliştirilmesi noktasında yöremiz için önemli işler yapıyorlar. 
Bandırma adına yapılacak güzel ve yararlı projelerde borsamız ile her zaman işbirliği içinde olacağız.

(20.11.2015)



TSE'den Bandırma'da eğitim semineri
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Bursa İl Koordi

natörlüğü, Bandırma’da iki haftalık eğitim semineri 
düzenledi. Bandırma Ticaret Borsası salonunda, 
"Yönetim Sistemleri" konusunda gerçekleşen 
seminere, Bandırma ve yöresinde, özel ve kamu 
kurumlarında görevli 17 kişi katılırken, eğitmenlikleri 
ise Ankara’dan gelen Kimya Mühendisi Mehtap Akcura 
Sezer ve İstanbul’dan gelen Cansel Olgun yaptı. Sezer, 
TSE 18001 İş Güvenliği ve İş Sağlığı, TSEN İSO 14001 
Çevre Yönetimleri Sistemi, Cansel Olgun ise TSEN ISO 
9001 Kalite Yönetim Sistemi konularında bilgiler verdi.

(21 .01.2015)



<£>eu/iz. etle ilgili her Şeyi

BÎIMe Banvit? S°fi!
Banvitesor.com

Fatih Türkmenoğlu bir belgeselci ve bir baba olarak 
Banvit tesislerini geziyor, aklına takılan her şeyi soruyor. 

Siz de beyaz etle ilgili her şeyi banvitesor.com 
dresine yazın, cevabını Banvit yetkililerind

Banvit



orsamızda “Soya 
^tiriciliği” Semineri

"A Sınıfı akredite alan 5 borsa arasındayız. Kendimizi 
yenilemekte her zaman yarar vardır. Soya projemizde 
de başarılı bir hasat sezonu geçirdik. Daha fazla, daha 
kaliteli ürettiğimiz zaman herkes kazanacak" diye 
konuştu.

Seminere konuşmacı olarak katılan 18 Mart 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Harun Baytekin, soyanın toprağa girişi ve güneşi 
görüşü sırasında geçirdiği aşamaları üreticilere tek tek 
anlatırken, "Güney Marmara Bölgesi'nin sulanan 
alanları soya üretim merkezi durumuna getirilebilir" 
dedi. Bölgede yaklaşık 10 bin hektar civarında bir 
alanın soya üretiminde kullanılabilir olduğuna dikkati 
çeken Baytekin, "Öyle bir potansiyelimiz var. Bu 
potansiyelin kullanılmasıyla hem topraklarımızın 
verimliliğini artırırız, hem de bölgenin ürün portföyüne 
yeni bir ürün kazandırmış oluruz. Kaldı ki bölge, yağ 
ve yem sanayi yönünden çok gelişmiş bir bölge. Şu 
anda ham madde olarak kullandığı soya ve soya ham 
yağını ve soya küspesini yurt dışından ithal ediyor. 
Bunu bölge topraklarında üretmek suretiyle döviz 
kaybımızın önüne geçeriz, çiftçimize yeni bir ürünle 
yeni kazanç kapıları ortaya çıkarabiliriz. Çiftçilerimiz 
soya ekmek suretiyle hem kazançlarını artırırlar, hem 
de alternatif bir ürünü devreye sokmak suretiyle mono 
kültür üründe yaşadıkları riskleri ortadan kaldırırlar, 
artı topraklarını daha verimli duruma getirdikleri için 
diğer ürünlerden de daha yüksek verim elde ederler." 
diye konuştu.

18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Baytekin: 

"Güney Marmara Bölgesi'nin sulanan 
alanları soya üretim merkezi durumuna 

getirilebilir."

Borsamız tarafından konferans salonumuzda 
düzenlenen "Soya Yetiştiriciliği" konulu seminer 
büyük bir katılımla gerçekleşti. Seminerin açılış 
konuşmasını proje mimarlarından Yönetim Kurulu 
Üyemiz, Yem ve Yem Hammaddeleri Meslek İhtisas 
Komisyonu Başkanımız Raif Ocak yaptı. Ocak, 
Borsamız tarafından ilk kez gerçekleştirilen soya 
projesi ile ilgi katılımcılara bilgi verirken, "Soya 
fasulyesinin bilinirliğini ve katılımını daha fazla 
sağlayacağız" dedi.

Daha sonra söz alan Yönetim Kurulu Başkanımız 
Halit Sezgin, kendilerine geçen yıl destek veren 
üreticilere teşekkür ederek başladığı konuşmasında, 
Bandırma Ticaret Borsası'nın, Türkiye'nin en önemli 
borsalarından biri olduğuna dikkat çekti. Sezgin,

Soru-yanıt şeklinde geçen bölümün ardından, 
seminerde ayrıca İlçe Tarım Müdürlüğü Ziraat 
Mühendisi Sefa Barış Yıldız da "Tarla fareleri ile 
mücadele" konulu bir sunum yaptı.

Seminer sonunda, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Osman Sefa Uyar, Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Halit Sezgin ,Yönetim Kurulu Üyesi ve Yem ve Yem 
Hammaddeleri Meslek İhtisas Komisyonu Başkanı 
Raif Ocak, seminere konuşmacı olarak katılan Çanak
kale 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Harun Baytekin'e plâket verdiler.

(24 .02 .2015 )



Bandırm a B e led iyes i ve Borsam ız Kadın 
Girişimcileri Kurulu birlikteliğinde, Barış Manço Kültür 
Merkezi'nde düzenlenen "Kadın ile Kadına Dair
Konuşulacak Çok Şey" isimli panel büyük ilgi gördü.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının 
ardından Ticaret Borsası Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkanı Buket Boyacı, konuşmasında panelistlere ve 
katılanlara teşekkür etti.

Ardından söz verilen Bandırma Kaymakamı Ali 
Mantı, "Maalesef biz Türk toplumu olarak bazı şeyleri 
anlayam adığım ız, kavrayam adığım ız, ya da 
algılayamadığımız için hâlâ birbirimizi kandırıyoruz, 
hâlâ rol yapıyoruz. Birer tane balonu havaya şişirip 
fırlatıyoruz. Bunu da özgürlük zannediyoruz. Hâlâ şov 
yapıyoruz. Onun için hepimiz bilinçli, akıllı ve iyi 
faaliyetler yapmak zorundayız. Düşünürler diyor ya, 
iyi olmak yetmez, aktif iyi olmak gerek. Bir kenarda, 
bir köşede taş gibi durup hiç kimseye zararı olmayan, 
yararı da bulunmayan iyi bir taş olmak mı, yoksa bir 
şeylere hayrı olan aktif iyi olmak mı gerek? Bizim 
aradığımız, aktif iyi olmak. Aklımızı bir yerlere 
kiralamayalım. Dünyada ev dükkân, gelinlik, elbise 
kiralanır ama akıl kiralanmaz. Kiralık akıl yoktur. 
Aklımızı kiralamayalım. Hâlâ ülkemiz dünyada tüm 
kıtaların birleştiği bir yerde köprü görevi konumunda 
bulunuyor. Kendimize has özellikleri, örf ve adetleri 
olan bir ülkeyiz. Kadın- erkek ayrımı yapmadan 
herkese önce insan olarak bakmalıyız. Hanımı ve üç 
kızıyla beraber yaşayan bir baba olarak kadınların 
sorunlarını yakinen biliyorum. Bugünlerde artarak 
yaşanan kadına yönelik şiddet hareketlerini kabul 
etmek mümkün değil. Başka bir yönüyle de 
bakıldığında kadını ortada bir obje olarak görmek de 
beni rahatsız ediyor. Erkekler sıkıntılarını dışarıda 
paylaşarak azaltırken, kadınlarımız çoğunlukla 
bundan da mahrum dürümdalar" dedi.İkinci konuşmayı Borsamız Başkanı Halit Sezgin 

yaptı. Şehit düşen dört pilota rahmet, ailelerine 
başsağlığı dileyen Sezgin, "Biz, Bandırma Ticaret 
Borsası olarak kadın girişimcilerine büyük değer 
veriyoruz. Çünkü girişimcilere, özellikle de kadın 
girişimcilere bu ülkenin çok ihtiyacı var. Devletimizin 
herkese iş bulma ve istihdam yaratma şansı yok. 
Burada görev odalara ve borsalara düşüyor. Bizler çok 
sayıda girişimci yetiştirerek, yeni iş sahaları açmalıyız. 
2023 yılı hedeflerimizin başında gelen, dünyadaki 10 
büyük ekonomisi içinde yer almak istiyorsak, kadın 
girişimcilerimizi artırmalıyız."

Daha sonra panelistlerin konuşmalarına geçildi. 
Nuray Kargı'n ın  m odera tö rlüğünde , Balıkesir 
Üniversitesi Bandırma İİBF İngilizce Okutmanı Özlem 
Serpen, "Kadının Eğitimi ve İstihdamı", Avukat 
Asuman Korzay, "Kadın ve Çocuk Hakları", Bandırma 
Meslek Yüksek Okulu (MYO) Öğretim Üyesi Aydeniz 
Akdeniz Ar da, "Kadın ve Medya Algısı" konularında 
bilgilerini, paneli izleyenlerle paylaştı.

Panel sonunda Borsa Kadın Girişimciler Kurulu, 
panelistlere plâket verdi.

(25.02 .2015)

2015 W11



ımhuriyet 
■ ■

Önder 
andırma, 

yüksek

BaşsavcımızM

Yeniçeri: 
kültür düzeyi 
bir kent"

Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, 
göreve başladığı günden beri özenli çalışmalarının yanı 
sıra beyefendi kişiliği ve toplumla sıcak ilişkileriyle de 
takdir topluyor. Başsavcımız Yeniçeri, dergimizin 
sorularını yanıtladı

•  Ö zgeçm işinizi öğreneb ilir m iyiz?
- 01.09.1971 tarihinde, M anisa'da doğdum. İlkokul, 

ortaokul ve lise öğrenimimi İzmir'de tamamladım. 1993 
yılında Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 
İzmir Barosu'nda avukatlık stajı yaptım ve askere 
gittim. Vatani görevimi tam am lam am ın ardından 
girdiğim hakimlik ve savcılık sınavlarını kazanarak, 
İzmir adliyesinde hakim ve savcı adayı olarak staj 
yaptım. Staj sonrası sırasıyla Ordu ili,
Karadüz ilçesinde, Uşak ili Ulubey 
ilçesinde ve Sivas ilinde Cumhuriyet 
Savcısı olarak görevlerde bulundum.
2008 yılında, Siverek Cumhuriyet 
Başsavcılığı görevine atandım. 2011 
y ıl ın d a , B a lık e s ir  C u m h u riy e t 
Savcılığı görevine getirildim. 2014 
yılı kış kararnamesinde ise Bandırma 
Cumhuriyet Başsavcılığına atandım.
Evliyim ve iki oğlum var. Eşim 
avukat, ancak şu an itibariyle çalışmıyor.

•  G örev anlayışınız h ak k ın d a  bilgi v e r ir  m isiniz?
- Adalet, toplum, devlet ve birey arasındaki en temel 

ve en gerçekçi bağdır. Hak ve özgürlüklerin, toplumsal 
barışın ve huzurun en güçlü teminatı adalettir. Bu 
nedenle hukukun üstünlüğü, tarafsızlık, insan haklarına 
ve hukuk ilkelerine bağlı kalarak çalışmak, adalet 
hizmetlerini ayırımcılık yapılmaksızın sunmak, adalet 
hizm etlerinin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde 
yürütülmesini sağlamak ve kalitesini artırmak, şeffaf ve 
ulaşılabilir olmak en önemli düsturumuzdur.

•  B an d ırm a hak k ın d ak i duygu ve düşüncelerin izi 
a lab ilir m iyiz?

- Bandırma, 150 bine yaklaşan nüfusu ile gelişmişlik 
açısından Türkiye'nin önde gelen kentlerinden biri. 
Ülkemizin en büyük limanlarından biri, Bandırma'da 
bulunuyor. Buna bağlı olarak Bandırma, limanı, sanayi 
tesisleri ve ulaşım imkânlarıyla bir ticaret kenti. 
Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm 
Festivali ile bir turizm, verimli toprakları ile tarım, 
Onyedi Eylül Üniversitesi ile bir üniversite, Banvitspor 
ve Bandırmaspor gibi güzide kulüpleri ile bir spor 
kentidir. Sonuç itibariyle böylesine zengin nitelikleri 
bulunan güzel ve iyi yürekli insanların yaşadığı bu

kentte çalışmak, insanlarına hizmet etmek ve burada 
aileniz ile yaşamak bir ayrıcalık ve mutluluktur 
düşüncesindeyim.

•  B an d ırm a halk ın ın  h u k u k a  bakış açısını nasıl 
değerlend iriyo rsunuz?

- Yapılan bilimsel araştırmalar, nüfus yoğunluğunun 
yüksek olduğu, sanayinin geliştiği ve göç alan yerlerde 
suç oranının yüksek bulunduğunu gösteriyor. Bandırma 
da, bu sayılan özelliklere sahip bir kent olmasına 
rağmen bilimsel araştırmaların tersine suç oranının 
düşüklüğüyle dikkati çekiyor. Bu da bize, Bandırma'da 
toplumsal barışın bulunduğunu, insanların birbirine 
karşı ve hukuka saygılı olup kültür düzeylerinin 

yüksekliğini gösteriyor.
•  B an d ırm a  T ica re t B orsası 

h ak k ın d ak i düşüncelerin izi öğre
neb ilir m iyiz?

- Odalar ve Borsalar, bir kentin 
olmazsa olmazlarıdır. Kentin geliş
mesi, canlanması, marka olması ve 
yaşanılır bir konumda bulunması 
konusunda önemli bir role sahiptirler. 
Bandırma Ticaret Borsası da, başta 
Yönetim Kurulu Başkanımız sayın 

Halit Sezgin, Genel Sekreterimiz sayın Ertunç İşbay, 
Borsamızın değerli üyeleri ile Kadın Girişimciler 
Kurulu üyelerimizin bu misyonu lâyıkıyla yerine 
getirdiklerini söyleyebilirim. Bandırma Ticaret Borsası 
dergisine yayın yaşamında başarılar dilerim.

(24.11.2015)
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Borsamızda 
çiftçilere seminer

Borsamız konferans salonunda "Tarım arazilerinin 
devrine ilişkin uygulamalar" konulu sem iner 
düzenlendi. Çiftçilere yönelik seminere konuşmacı 
olarak Balıkesir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü, Tarım Arazi Değerlendirme ve Edindirme 
Sube Müdürü Ahmet Çankaya ile Ziraat Mühendisleri

Mustafa Karaduman, Kutfettin Deper ve Mehmet 
Mandacı katıldılar. Bandırma İlçe Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Osman Sefa Uyar ile Borsamız 
Başkanı Halit Sezgin'in de izlediği seminerde çiftçilere 
bilgi veren Ahmet Çankaya, "Tarım arazilerimizi daha 
da büyütüp ekonomimize katkı sağlamalıyız. 5403  
sayılı yasanın 8. maddesinin uygulamaları bu amaca 
hizmet etmektedir" dedi. Çankaya, yeni yasaya göre 
mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel 
ürün arazilerinin 20, dikili tarım arazilerinin 5 ve örtü 
altı tarım yapılan arazilerin ise 3 dekardan küçük 
belirlenemeyeceğini belirtti.

(05.03.2015)

Diğer İsimleri : Soja hispida [ Jy ı
Botanik Bilgi : Baklagiller familyasından; 1-1,5 metre boyunda, bir l m Y. 4 ‘ 

yıllık otsu bir tarım bitkisidir. Bitkinin yaprakları üç yaprakcıklı, \
yaprakcıklar oval şekilli ve sivri uçludur. Çiçekler sarımsı veya menekşe \  
renklidir. Meyveleri biraz kıvrık, tüylü ve 2-5 tohumludur. Tohumlar küre \v 
şeklinde, beyaz renkli olup, bir yanında siyah bir leke vardır. Besleme gücü w
yüksek bir gıdadır.----------------------------------------------------------------------------------------------------- ^ ------------------------

Çin'de beş bin seneden beri soya, gerek gıdâ maddesi olarak gerekse, çeşitli 
ürünlerin eldesinde kullanılmaktadır. Günümüzde de başta Amerika olmak üzere çeşitli ülkelerde 
tüketilmektedir. Kısmen soya unundan yapılmış ekmekle, soya yağından yapılmış tereyağı birçok sofrada 
kabul görmektedir.

Yetiştirildiği Yerler : Çin ve Japonya'da geniş ölçüde zirâati yapılır.
Kullanıldığı Yerler : Soya fasulyesi özellikle yiyecek maddelerinde bunun yanında boya yapımında 

kullanılmaktadır. Soya fasulyesinin kullanıldığı yerler : süt, yoğurt, peynir, dondurma, dondurma külahı, 
pasta, hayvan yemi, yeşil gübre, ilâç, boya, kâğit, kemiksiz et, kahve, salça, sabun, plastik maddeler, 
lastik, alkol, yağ, margarin, soya unu, ekmek, makarna, tarhana, leblebi, çocuk maması vb.dir.

Bilinen Bileşimi : Soya Fasulyesi, B1 ve B2 vitaminleriyle E ve K vitaminlerini ihtivâ eder. Niacin 
maddesince, mâdenî tuzlar, kalsiyum bakımından zengindir. Buna ilâveten bol miktarda fosfor, demir, bakır, 
manganez, potasyum ve sodyum ihtivâ eder. Soya fasulyesi, vücûdumuzun muhtaç olduğu protein 
bakımından da en zengin ve mükemmel bir gıdâ maddesidir.

Faydaları:
Kolesterol seviyesinin düşürür. Menopoz semptomlarının azalmasını sağlar. Kansere yakalanma riskini en 

aza indirir. Kalp krizi ve osteoporoz gibi birçok kronik rahatsızlığa ilişkin riskin azalmasını sağalar . Yüksek 
kaliteli protein sağlayarak kilonun kontrol edilmesine yardımcı olur. Vücudun gelişmesini sağlar. Şeker 
hastaları için faydalıdır. Sinirlerin ve adalelerin güçlenmesini sağlar. Zihin yorgunluğunda faydalıdır. Nekahat 
devresinin kısalmasını sağlar.
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Giresun Ticaret Borsası başkan ve yöneticileri, "kardeş" 
Borsamızı ziyaret etti. Başkanlığını Temel Yanıkoğlu, Meclis 
Başkanlığını Harun Aydın'ın yaptığı Giresun Ticaret Borsası'nın 
17 kişiden oluşan heyeti önce Banvit A.Ş. tesislerini ziyaret 
ettikten sonra Borsamıza geldiler. Konukları, Başkanımız Halit 
Sezgin ve Meclis Başkanımız İsmail Tunçbilek tarafından 
karşılandı. Sezgin, konuk heyete borsanın elektronik ürün satış 
sistemi ve laboratuvarları hakkında bilgiler verirken, önümüzdeki 
dönemde Online sistemine geçmeyi plânladıklarını belirtti. 
Giresun Ticaret Borsası Başkanı Temel Yanıkoğlu, kendilerinin de 
laboratuvarlar kurup elektronik satış sistemine geçmek 
istediklerini vurgularken, Borsamız yöneticilerinden çok yararlı 
bilgiler aldıklarını söyledi.

Giresun Ticaret Borsası ile Bandırma Ticaret Borsası arasında 
"Kardeş Borsa" protokolü imzalandı. Giresun Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu ve meclis üyelerinden oluşan heyet borsa ve 
bölgedeki işletmeleri ziyaret ederek bilgi aldı.

Bandırma Ticaret Borsası ve Giresun 
Ticaret Borsası arasındaki ilişkiler imzalanan 
"Kardeş Borsa Protokolü" ile perçinlenmiş 
oldu. Giresun Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu ve meclis üyeleri ile borsa yönetim 
kurulu ve meclis üyeleri imza töreninde bir 
araya geldi. Borsa meclis salonunda 
gerçekleşen imza töreninde Giresun 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Temel Yanıkoğlu, kardeş borsa proto
kolünü imzalarken "Burada olmaktan ve 
sîzleri tanımaktan çok memnun olduk. 
Karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulu
narak tecrübelerimizi paylaşacağız. Bu bir
likteliğin hayırlı olmasını diliyorum" dedi. 
Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Halit 
Sezgin de ziyaretleri nedeniyle Giresun 
Borsası heyetine teşekkür ederek Bandırma 
ve Borsa faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.
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Sezgin, "Bu kardeşlik protokolünün Borsamıza 
ve Bandırma'mıza her anlamda kazanç getirmesini 
ve hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. 
Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Temel Yanıkoğlu Giresun'da yapılan borsacılık 
faaliyetleri ve projeler hakkında bilgiler verdi.

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Meclis 
Üyelerinden oluşan heyet Banvit, Aytekin Tavukçuluk, 
Tiryaki LİDAŞ ve Yumurta Üreticileri Birliği'ni ziyaret 
ederek bilgi aldılar.

(19.03 .2015)

Borsamızda 
arazi bilgilendi

semineri
Balıkesir İl Gıda Tarım ve Hayvancılı 

M ü d ü r lü ğ ü 'n c e ,  B o rsa m ız  k o n fe ra n  
salonunda "Tarım arazilerinin devrine ilişkiı 
uygulamalar" konulu seminer düzenlendi.

Üyelerimize, çiftçilere ve tarımsal arazi 
sahiplerine yönelik seminere konuşmacı olarak Balıkesir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Tarım 
Arazi Değerlendirme ve Edindirme Şube Müdürü Ahmet Çankaya ile Ziraat Mühendisleri Mustafa 
Karaduman, Kutfettin Deper ve Mehmet Mandacı katıldı. Bandırma İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Osman Sefa Uyar ile Borsamız Başkanı Halit Sezgin’ in de katıldığı seminerde tarımsal arazi
sahiplerine yeni arazi kanunu hakkında bilgi veren Ahmet Çankaya, "Tarım arazilerimizi daha da

büyütüp ekonomimize katkı sağlamalıyız. 5403 sayılı 
yasanın 8. maddesinin uygulamaları bu amaca hizmet 
etmektedir" dedi. Çankaya, yeni yasaya göre mutlak tarım 
arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinin 20, 
dikili tarım arazilerinin 5 ve örtü altı tarım yapılan arazilerin
ise 3 dekardan küçük belirlenemeyeceğini be lirtti.
Düzenlenen seminer ilgiyle izlendi.

(05 .03 .2015 )
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Karacabey’de 
Bandırmalı kaymakam
Bursa'ya bağlı Karacabey ilçesi kaymakamlığını Bandırmalı Dr. Gökhan Yolcu 

yürütüyor.
1970 yılında, Bandırma'da doğan Yolcu, Marmara İlkokulu ve Bandırma 

Ortaokulu'nu bitirdikten sonra 1987 yılında Şehit Mehmet Günenç Lisesi'nden 
(ŞMG) mezun oldu. 1991 yılında, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Yolcu, kamu görevine, 1 992'de, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı, Avrupa 
Topluluğu Koordinasyon Genel 
Müdürlüğü Batı Ülkeleri Şube- 
si'nde başladığı kamu görevini,
1994 tarihine dek Tüketicinin ve 
R ekabetin  Korunm ası Genel 
Müdürlüğü'nde, uzman yardımcısı 
olarak sürdürdü. 1994 'te , İçişleri 
Bakanlığı çatısı altına geçen 
Yolcu, çeşitli staj çalışmalarının 
a rd ından 1 995-1  996  y ılla rı 
arasında, 8 ay süreyle İngiltere '
nin Hastings kentinde yabancı dil 
ve "İngiliz Kamu Yönetimi" 
üzerine eğitim gördü.

İhsaniye (Kastamonu) ve Meriç 
(Edirne) kaymakam vekilliklerinde bulunan Dr. Gökhan Yolcu, daha sonra sırasıyla 
1997-2000 yılları arasında Sütçüler (İsparta), 2000-2002 arasında Şavşat 
(Artvin), 2002-2006 arasında Gelendost (İsparta), 2006-2008 arasında 
Afşin(Kahramanmaraş), 2008-2009 arasında Ceylanpınar (Şanlıurfa), 2009- 
2011 yılları arasında Ayvacık (Çanakkale), 2011-2015 yılları arasında Niksar 
(Tokat) kaymakamlıklarını üstlendi.

Yolcu, 28 .06 .2015  tarihinde atandığı Karacabey Kaymakamlığı görevini 
sürdürüyor.

BANDIRMALI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM
Bandırmalı olmaktan gurur duyduğunu vurguluyor, 

Yolcu.
Bandırma'da yaşadıkları yıllarda Hacıyusuf 

Mahallesi'nde oturduklarını, babasının vefat 
e ttiğ in i, hâlen Bandırma'da yaşayan 
annesini zaman zaman görmeye geldiğini 
belirten Karacabey Kaymakamı Dr.
Gökhan Yolcu, "Bandırma, özel ve güzel, 
kimliği bulunan bir kent. İki çocuğum 
hâlen Bandırma'da, Bahçeşehir Koleji'nde 
eğitim-öğretim görüyor. Bandırma ile ilgili 
çok zengin anılarım var. ŞMG Lisesi'ndeki 
öğretmenlerimi de unutamam. Özellikle, 2013
yılında vefat eden tarih öğretmenim Cengiz Sezgin'in 
benim için ayrı bir yeri vardır" diyor.

Seyahat etm eyi sevd iğ in i, öğrenc ilik  yıllarında fu tb o l oynadığını, 
Bandırmaspor'un maçlarını yakından izlediğini ve Fenerbahçe taraftarı olduğunu 
belirten Yolcu, dergimiz aracılığıyla Bandırmaklara sevgi ve saygılarını iletti.

(07.11.2015)
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Meslejk Lisesi Öğrencilerine 
“Farkındalık” Paneli

Balıkesir Sanayi Odası Genç İl Girişimciler Kurulu'nun 
tüm il genelinde başlattığı "Meslek Liseleri Meslek 
Farkındalık" toplantısı Bandırma Ticaret Odası'nda yapıldı.

Balıkesir Genç İl Girişimciler Kurulu, Bandırma Ticaret 
Odası Genç Girişimciler Kurulu ve Bandırma Ticaret 
Borsası Genç Girişimciler Kurulu işbirliğiyle hazırlanan 
seminere konuşmacı olarak Bandırma Ticaret Borsası 
Başkanı Halit Sezgin, İşkur Bandırma Şube Müdürü 
Emrullah Narin, iş adamları Mustafa Çoban ve Bora Öziş 
katıldı. Panelin moderatörlüğünü İMKB Mesleki ve Anadolu 
Teknik Lisesi Müdürü Selahattin Alkış yaptı.

"Mesleğinle Parlamaya Hazır mısın?" isimli toplantının 
açılış konuşmasını Balıkesir Sanayi Odası Genç Girişimciler 
İcra Kurulu Başkanı Canset Balcı yaptı. Balcı, bu 
toplantıların amacının kadın ve gençlerin girişimciliğini 
artırm ak, meslek lisesi mezunlarının g iriş im ciliğ in i 
desteklemek olduğunu belirtti. Ardından ilk konuşmayı iş 
adamı Bora Öziş yaptı. Öziş, öğrencilere mesleki 
yaşamındaki başlangıçlarını ve karşılaştıkları zorlukları 
anlattı. Bora Öziş, konuşmasında, öğrencilere başarıya 
ulaşmaları için mutlaka hedef belirlemeleri konusunda 
önerilerde bulundu. Bora Öziş'in ardından işadamı Mustafa 
Çoban da gençlere iş yaşamındaki zorlukları anlattı. 
Çoban, gençlere iş yaşamında başarıya ulaşmak için 
cesaretli olmaları gerektiğini belirtti.
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İşinize Aşık Olun
Borsamızın Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin de 

iş deneyimlerini öğrencilere aktardı. Sezgin, iş 
yaşamında güvenilir olmanın önemine dikkat 
çekerek, "Öncelikle güvenilir olmak ve güven 
vermek zorundasınız. Çünkü hiç bitmeyen sermaye, 
güvendir. Ayrıca çok çalışmalısınız. İşinizi, çok 
sevmeli, adeta işinize aşık olmalısınız. Yeniliklere 
açık olup kurumsallaşmaya inanmalısınız. 'Küçük 
olsun, benim olsun' düşüncesinden sıyrılarak, 
ortaklık kültürünü yaşama geçirmelisiniz. Ortaklık 
kültürü gelişmiş ülkelerde, başarılı şirketler uzun 
yıllar faaliyet göstermekte. Bir ve beraber olmak 
başarıyı da getirir. İş dünyasında kurumsal kimlik 
kazanmak da çok önemli. Örneğin, Japonya'da 
250 yıllık şirketler var. Bu şirketler, sistemli ve 
düzenli bir yapıya sahip. Özgüveniniz ve cesaretiniz 
yüksek olmalı. Girişimcilik ruhu taşımalısınız. Unut
mayın ki, bu ülke, gelecekte sizin götürdüğünüz yere gidecektir." dedi.

İşkur Bandırma Şube Müdürü Emrullah Narin de, kurumlarının, 
Bandırma ve yöresinde gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler 
verirken, meslek lisesi öğrencisi olmanın avantajlarını anlattı.

Panelin sonunda konuşmacılar, öğrencilerin sorularını yanıtladı.
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG 
Bandırma gemisi, tarihinde ilk kez Bandırma'ya 
gelerek, ziyaretçilere açıldı.

Geminin komutanı Deniz Kurmay Binbaşı Aydın 
Nevzat Özkan, Bandırmaklarla iki gün süreyle 
buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgularken, 
şunları söyledi:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, gemilerini, 
isimlerini aldıkları kentleri ziyaret ederek, halkla 
bütünleşmelerine, onlara Deniz Kuvvetlerimizin 
çalışmalarını gösterip, gemilerimizi sevdirmeye 
büyük önem veriyor. Bu bağlamda, gemimizin 
tarihinde ilk kez Bandırma'ya gelmesinin mutluluğunu 
yaşıyoruz. Bandırma'nın öz evlâdı, Bandırma'ya 
geldi. Bandırma isminin, deniz ve denizcilikle iç içe 
olarak gemilerimizde sonsuza dek yasayacağına



Deniz Kurmay Binbaşı Özkan, Bandırma Belediye 
Başkanı Dursun M irza'yı makamında ziyaret 
ettikten sonra gemide yemek vererek "TCG 
Bandırma"yı, protokol halk, şehit yakınları ve 
gazilere gezdirdi. Ziyarete Bandırma Kaymakamı Ali 
Mantı, Bandırma 6. Ana Jet Üssü ve Garnizon 
Komutanı Hava Tuğgeneral Murat Suat Temiz, 
Erdek Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Mustafa 
Zeki Uğurlu ve Bandırma Belediye Başkanı Dursun 
Mirza da katıldı, Mirza, bu arada gemi komutanı 
Özkan'a, Gazeteci-Yazar Önder Balıkçı ve Ahmet 
Pesen tara fından hazırlanan "Bir Sevdadır 
Bandırma" kitabını ve Bandırma ile ilgili diğer 
yayınları armağan etti.

GEMİNİN ÖZELLİKLERİ
Burak sınıfı Korvet özelliğine sahip bulunup, Borda 

numarası F-502 olan TCG Bandırma gemisinin boyu 
80.52, eni ise 10.32 metre. Gemi, 1324 ton tam yük 
kapasitesinde bulunup, saatte 24 knost hız yapabiliyor.

Fransa'da, Lorient Naval Doçyard'da inşa edilen 
gemi, 20 Mayıs 1979'da hizmete girerken, 15 Kasım 
2002'de Türk Bayrağı çekti. 11 subay, 47 astsubay, 9 
uzman erbaş, 26 erin görev yaptığı TCG Bandırma, 
denizaltı ve su üstü savunma savaşı fonksiyonunu 
yürütüyor. Gemi, çevre denizlerimizde çeşitli ulusal, çok 
uluslu NATO tatbikatı görevlerinde de bayrağımızı onur 
ve gururla dalgalandırıyor.

(3-4 .02.2015)
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB)'un 71 'inci Mali Genel Kurulu 
Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP 
Grup Başkan Vekili Oktay Vural ve TOBB delegelerinin katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Genel Kurul toplantısında Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin,
Meclis Başkanı İsmail Tunçbilek, yönetim kurulu üyeleri Şükrü Funda,
Muzaffer Zengin, Mustafa Çömez, Raif Ocak ve Genel Sekreter Ertunç İşbay 
katıldı.

Genel kurulun açılış konuşmasını yapan TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının yeni bir büyüme hikayesi yazmak istediğini, 
bunun için de siyasilerden yeni yapısal reformların elbirliğiyle ve hızla hayata geçi

rilmesini istediklerini vurguladı.
Hisarcıklıoğlu, "2015 seçim

leri Türkiye'nin yeniden ayağa 
kalkması için milât olmalı.
Haziran'dan sonra önümüzde 
seçimsiz bir 4 yıl var. Bu fırsatı 
mutlaka değerlendirmeliyiz. Bu 
dönem sert tartışmaların geride 
kaldığı, güçlü reformların dö
nemi olmalı. Daha özgür ve daha zengin Türkiye için adımlarımızı 
hızlandırmalıyız" dedi.

Ardından konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, genel kurulun 
Türkiye'nin genel ekonomik gidişatının da istişare edildiği son 

derece önemli bir forum olduğunu, bu yıl da çok anlamlı bir zamanlamayla genel kurulda bir araya geldiklerini, 
TOBB'u Çanakkale Savaşı'na atfen 100. yıl konseptiyle düzenlenen genel kurul nedeniyle kutladığını ve 
Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen tüm ecdada rahmet dilediğini dile getirdi.
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Davutoğlu, son 8 ay içinde TOBB 
yetkilileriyle 9. kez bir araya geldiğini işçi 
sendikalarıyla da yoğun istişare içinde 
olduklarını belirterek, 1 Mayıs Emek ve 
Dayanışma G ünü'nün Türk iye 'de  iş 
barışının sağlanmasına zemin oluştu
racağına dair ümidini paylaştı.

dünya konjonktürünün kritik olduğunu, bugün itibariyle gelişmiş 
birçok ülkede büyüme görülmediğini, gelişmekte olan ülkelerin 
büyüme hızlarının da düştüğünü bildirdi.

Babacan, Suriye'de iç savaş, Irak'ta son derece istikrarsız bir 
tablo olduğunu, Rusya ve Ukrayna ekonomilerinin daralacağını 
ifade ederek, hem Türkiye'nin içinde bulunduğu jeopolitik ortamın, 
hem de dünya ekonomisinin Türkiye için şartları zorlaştırdığını 
kaydetti.

Türkiye ekonomisinin bütün bunlara rağmen büyümeye devam 
ettiğine dikkati çeken Babacan, büyümenin kompozisyonunun 
daha sağlıklı duruma geldiğini vurguladı.

Babacan, özel sektörün lokom otif olduğu bir ekonomik 
kalkınmadan yana olduklarının altını çizerek, Türkiye'de ekonomik 
istikrarın mutlaka siyasi istikrara dayanması gerektiğini belirtti.

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da konuşmasında, "Gönül 
isterdi ki sayın Başbakan, çözüm meselesini TOBB genel kuruluna 
aktarsaydı da milletimiz, çözümün ne olduğunu öğrenseydi. 
Tavrımız gayet açık ve nettir. Herkesin anadiline saygı duyuyoruz. 
MHP olarak entegrasyondan yanayız. Birlikte rahmet, ayrılıkta 
azap vardır diyenlerdeniz. Partinin devleti olmaz, devlet herkesin 
devleti olmalıdır." dedi.

Konuşmaların ardından, komisyonların 1 Ocak-31 Aralık 2014 
bütçe dönemi harcamaları ve kesin hesapları ile 1 Ocak-31 Aralık 
201 6 dönemi bütçe teklifleri onaylandı.

TOBB Hizmet Şeref Belgesi verildi.
Toplantıda ayrıca TOBB bünyesinde 10,20, 30 ve 40 yılını 

dolduranlara Hizmet Şeref Belgesi verildi. Borsamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Halit Sezgin ve Meclis Başkanımız İsmail 
Tunçbilek, 10 yılını doldurmaları nedeniyle Hizmet Şeref Belgesi 
aldılar.

TOBB Başkanı M. R ifatH isarcıklıoğlu, burada yaptığı 
konuşmada, Hizmet Şeref Belgesi'ne değer bulunan üyelere 
ilişkin, "Kazanırken kazandırmanın, insanlara iş ve aş sağlamanın 
değerini öğrettiler, dürüst tüccarın ne olduğunu gösterdiler" dedi.

(06.05.2015)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 
ise "AB ile ilişkilerde, sözüm söz, CHP 
iktidarında hiç öyle 'Yeni fasıl açacaklar, 
açmayacaklar' diye beklemeyeceğiz. Bu 
ülkede birinci sınıf demokrasi için ne 
gerekiyorsa tamamını yapacağız. Sözüm 
sözdür" dedi.

Kılıçdaroğlu, TOBB 71. genel kurulunda 
yaptığı konuşmada, kendisine konuşma 
fırsatı verildiği için TOBB yönetimine 
teşekkür ederek, "Sîzlerle beraber olmayı 
onurlu bir görev olarak addediyorum" 
ifadesini kullandı.

Genel kurulda konuşan Ekonomi Bakanı 
Ali Babacan, Türkiye'nin kritik bir dönemde, 
kritik bir coğrafyada kendi alnının teriyle 
ekonom is in i ile rle ten , dem okrasis in i 
güçlendiren bir ülke olduğunu belirterek,



Üniversitesi geliyor
Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanunu ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Bandırma Onyedi 
Eylül Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, 
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi kurulacak.

Borsamızın Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin, 
kentimiz için bu güzel gelişmeler nedeniyle katkıda 
bulunan yetkililere teşekkür etti. Sezgin, "Şehrimize 
üniversite kurulmasına vesile olan başta AKP Milletvekili 
Cemal Öztaylan, CHP Milletvekili Namık Havutça, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, Bandırma 
Belediye Başkanı Dursun Mirza olmak üzere emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bandırma Ticaret Borsası olarak düzenlediğimiz 
meslek odaları istişare toplantısında da kurulması 
yönünde fikir birliğine varılan "Bandırma 
Üniversitesi" talebi gerçekleşti.

Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Kanunu ile 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, 
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin kurulması 
için verilen yasa teklifi kabul edildi.

Teklife göre, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Denizcilik 
Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi, Uygulamalı 
Bilimler Fakültesi ve Ziraat Fakültesi; Bandırma 
Meslek Yüksekokulu, Gönen Meslek Yüksekokulu, 
Erdek Meslek Yüksekokulu, Manyas Meslek 
Yüksekokulu ile yeni kurulan Yabancı Diller 
Yüksekokulu; Gönen Jeotermal Enstitüsü, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü'nden oluşacak.
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FbVo,gi^ıJspaWtçısı İbrahim YfııljSB 
"Fotoğraf; iletişim, sevg 
ve dostluğun paylaşımiGr

□  Özgeçmişinizi öğrenebilir miyiz?
-Altmışlı yılların başında b ir harm an zam anı 

K onya’nın Ö rhaniye köyünde ailemin ilk çocuğu 
olarak  doğmuşum. İlkokulu köyümde, ortaokulu 
A kören’de ve liseyi de K onya’da, M eram  E ndüstri 
M eslek Lisesi m etal işlerinde okudum . Gazi 
Üniversitesi M etal Teknolojisi alanını bitirdikten 
sonra da, 1982 yılında B andırm a M erkez E ndüstri 
M eslek Lisesi’nde göreve başladım . Sonraki 
yıllarda iki yıl kadar Sivas -  Gem erek E ndüstri 
M eslek Lisesi’nde iki yıl okul m üdürlüğü yaptım . 
T ekrar B andırm a’ya döndüm . Bu arada  bilişim 
teknolojilerine m erak sardım  ve kendi kendime 
bilgisayar program cılığını öğrendim. Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın eğitici form atör öğretm eni oldum. 
1994 yılından 2011 yılına k ad a r bu görevle 
B a lık e s ir  ve B a n d ırm a  İlçe  M illi E ğ itim  
M üdürlüğü’nde görev yaptım . Öğretm enlerim ize 
yönelik çok sayıda eğitim verdim , proje ürettik. 
2013 yılının tem m uz ayında da emekli oldum. 
Şimdilik de fotoğraf sanatı ile uğraşıyorum . Çok 
say ıd a  k a rm a  serg iye k a tıld ım . B an d ırm a  
Belediyesi’nin katk ıları ile 2014 yılı a ralık  ayında 
da kişisel b ir sergi açtım. Çalışm alarım ı daha çok 
u luslararası fotoğraf sitelerinde ve sosyal m edyada 
p ay laş ıy o ru m . Z am an  zam an  ça lışm a la rım  
basında da yer alıyor. M utluluk verici.



□  Fotoğraf tu tkunuz nasıl başladı?
-Fotoğraf tu tkusu çocukluk yıllarım da başladı. Özellikle 

ortaokul yıllarında, b ir m akine almıştım. Tabii, kalitesi ve 
nitelikleri tartışılır. Özellikle lisedeyken rahm etli dayımın 
A lm anya’dan getirdiği çok güzel b ir makine ile fotoğraflar 
çekmeye başladım . Lise ve yüksek öğretim  zam anında 
harçlığım ı da çıkaran güzel b ir uğraş oldu. O zam anlardan 
ışıkla tanışıklığım  var. Ö ğretm en o larak başladığım B andırm a 
Endüstri M eslek Lisesi fotoğrafçılık kolu rehber öğretmeni 
o larak uzun süre görev yaptım . Siyah beyaz çalışmalar, 
karan lık  oda, baskı işleri derken renkli dünyaya atıldım . Bir 
süre sonra bilişim teknolojileri ağır basınca fotoğraf biraz 
geriye gitti. H atta m akineler çok basitleşti. “Bas ve çek” tü rü  
m akinalar çıkınca fotoğraf çekmenin sanki b ir zevki kalm am ış 
gibiydi. Tabii, zam an içinde ben de o m akinelerden aldım. İşte 
bilişim alanında öğretm enlerimize eğitimler verirken, eğitime 
gelen arkadaşlarım ızın  başından sonuna kad a r eğitim içindeki 
hallerini fotoğrafladım . Eğitim sonunda fotoğraflardan oluşan 
videolar hazırlayıp a rkadaşlara  sundum . Zam an zam anda 
m anzara fotoğrafları çekerek sosyal m edyada paylaştım . O 
günlerde b ir arkadaşım , fotoğraflarım ı eleştiriyordu. Kendi 
çalışm alarından, fotoğraf sitelerinden örnekler veriyordu. 
Derken beni fotoğraf sanatının içine çekti. Konu ile ilgili 
derneğe üye oldum . Bir- iki sem ineri izledim . Sanat 
fotoğraflarını dernekte duayen olan hocalar tarafından  
eleştiriler yapıldı. Dernek tarafından  getirilen sanatçıları 
izledim. Derken bu günlere geldik.

□  Sizce fotoğraf nedir?
-Fotoğrafın teknik o larak  birçok tanım ı var. Böyle bir 

tanım a girmeye gerek görm üyorum . Ç ünkü her yerde, 
kolaylıkla öğrenilebilir. Benim için fotoğraf ne diyecek 
olursak, benim için fotoğraf, öncelikle b ir çeşit terapidir. 
Fotoğraf, yaşam da var olanları daha dikkatli fa rk  etmektir. 
Fotoğraf, iletişim demek, sevgi ve dostluğun paylaşımı 
demektir. Fotoğraf, doğa ve insanlarla baş başa olmak, onlarla 
yaşamı paylaşm aktır. Fotoğraf, benim için yeni insanlarla 
tanışıp dost olm ak demektir. Yeni başlayan bir günün tazeliğini 
yaşarken, biten günün bıraktığı hüzünle b ir sonraki güne 
üm itlenm ektir. Fotoğraf, yaşamın akışındaki hareketi fa rk  
edip bunu iki boyuta yansıtabilm ek demektir.



□  Kendi fotoğrafınızı tanım lar mısınız?
-Bir ara müzikle de uğraşmış, bağlama çalmaya çalışmıştım. O 

günlerde bir usta bana tavırdan söz etmişti. Herkesin bir tavrı 
var. Fotoğrafta da bir tavır var. Benim tavrım da daha çok gün 
doğumu ve günbatım ı zam anlarında çektiğim m anzara 
fotoğraflarıdır. H arekete dayalı anları grafiksel olarak 
yansıtmayı çok seviyorum. O zamanların sarı- turuncu renkleri 
içindeki siyah renk beni çok etkiliyor. Hareketi detaydan çok net 
olarak belirtiyor. Sanırım kişisel karakterimi, doğrucu yapımı 
matematiksel olarak adeta sıfır ve bir olarak kesin belirliyor. 
Bunun etkisi, belki de bilişimden gelmem de olabilir. 
Çalışmalarıma HDR etkisi ekliyorum. Ağırlıklı olarak HDR 
çalışmalar olarak tanımlayabiliriz.

□  Ne çeşit fotoğraf çekiyorsunuz?
-Her çeşit fotoğraf çekerim. M anzara, portre, insan, hayvan, 

doğadan detaylar olabilir. Ama en çok m anzara fotoğraflarıdır.
□  Beğendiğiniz fotoğraf sanatçıları?
-Birçok fotoğraf ve fotoğrafçıyı izliyorum. Çalışmalarından 

etkileniyorum . Ama şu sanatçı demem zor. Öyle ki, süreç 
içinde kalıp lara bağlı kalm am ak gerektiğini anladım . Çünkü 
sanat olabilmesi için olanların dışına çıkabilm ek gerektiğini 
öğrendim . Ama yine de beni etkileyen ve saygı duyduğum  bazı 
isimleri sayabilirim . Örneğin, M ünip B ayrak tar hocam, 
Bilkan Uçkan hocam ve B andırm a’da yer alan birkaç kişiden 
söz edilebilir. Özellikle Bandırm a Fotoğraf Sanatı Derneği’nin 
getirdiği sanatçıları izleyince gördüm  ki, birçok fotoğrafçı var 
ve sanatlarından etkilenebilirim kanısına vardım. Ama özellikle 
b ir isim söylemem gerekirse T im urtaş O nan derim . Bu değerli 
fotoğrafçımız bendeki anlayışı gerçekten de b ir zemine 
o tu rttu . Sonrasında zaten u luslararası fotoğrafçıları in ternet 
üzerinden izliyorum. Çalışm alarım  T ü rk  ve yabancı birçok



□  B andırm a ve yöresinin sanat, kü ltü r ve fotoğrafa bakışını 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

-Özellikle Bandırm a Belediyesi’ni içtenlikle kutlarım . Sanata 
verdiği destek, her çeşit övgüye değer. K ültür ve sanat 
m erkezleri neredeyse dolu do ludur ve olup halkım ıza güzel 
şeyler sunuyor. Halkımız da bu güzellikleri izliyor, seyrediyor. 
Ama ilgi b iraz  daha fazla o labilir diye düşünüyorum . 
Çalışm alarım ı izleyen insanların b ir tereddüt içinde olduklarını 
düşünüyorum . Çünkü fotoğrafla yağlı boya tablo arası b ir 
duygu içinde olduklarını anlıyorum . Bekledikleri yalın b ir 
fotoğraf am a ben onun üzerinde kendi sanatım ı icra ediyorum  
ve ortaya b ir fotoğraf sanatı çıkıyor. Keyifle izlendiğini bilmekle 
birlikte, içlerinden sanki renkleri biraz fazla katm ış gibi 
düşündüklerini de tahm in ediyorum . Tabii b ir de beklentim  
özellikle sivil toplum  kuruluşların ın  bizim gibi insanlara daha 
fazla izleyip destek verm eleridir. Ç ünkü fotoğraf sanatı pahalı 
ve m eşakkatli b ir uğraştır. “Alet işler, el övünür” örneği, iyi 
m akinelerle çekilen fotoğraf, o fotoğrafı elde etm ek için gece ve 
gündüz uzun mesafeleri dolaşmayı ele alacak olursak pahalı ve 
m asraflıdır. O rtaya çıkardığım ız b ir eseri sanatı ve sanatçıyı 
desteklemek adına ayrıca değer verilmesini beklerim .

□  Fotoğraf sanatında yeni hedefleriniz?
-Fotoğraf sanatını özellikle gençler ve emekli çağındaki 

birçok insan için ideal b ir uğraş o larak düşünüyorum . Çünkü 
fotoğrafla birlikte fa rk  etmenin güzelliği, yer ve zaman 
farklılığı, genç ve yaşlı insanlarla olan iletişim, doğa ve hayvan 
sevgisi o la ra k  d üşünü lecek  o lu rsa  hayatım ızı o ldukça 
anlam landıracak ve kaliteli b ir zam an yaşam a sağlayacaktır. 
Bunun için birçok insana ve topluluğa destek veriyorum . Çevre 
ve doğa bilincinin gelişmesini, yu rt sevgisinin değerli kılınmasını 
ve en önemlisi gelecek kuşaklara güzel şeylerin bırakılm asını 
hedefliyorum. Çabalarım  biraz da bunun içindir.

□  Fotoğraf çekerken sizi etkileyen olaylar ve an ıla r?
Fotoğraf çekerken beni en çok etkileyen şeyler, yaşam a dair 

olanlardır. Sevgi, dostluk, paylaşm ak, destek olmak, em patik 
düşüncelerdir. Çünkü, “öm ür üç gün lük tü r” demiş, atalarım ız. 
Dün gitti. Yarın ne getirecek bilmiyoruz. Ama şu anı yaşıyoruz 
ve değerini bilmeliyiz. İşte bu an içinde olan her şey beni çok 
etkiler. Bunu b ir fotoğraf çerçevesinin içine alırsam , benim 
olmadığım zam anlarda birileri izler ve etkilerse bundan daha 
güzel ne olabilir ki? Birçok anı var elbette. Bu anıların  getirdiği 
öyle güzel dostluklar var ki, bunu ancak yaşam akla anlam  
k a z a n ır . F o to ğ ra f  çek m ek  iç in  g it tiğ in iz  b ir  y e rd e  
hatırlanıyorsanız ve size daha çok ilgi gösteriliyorsa bu çok güzel 
b ir an ve anıdır diye düşünüyorum .

(05.11.2015)
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rişimcilerimize
sertifika

Kadın girişimciliği konusunda, son yıllarda 
gerçekleşen çalışmaların artması çok 
yararlı olmuştur. Buna paralel şekilde, 
kadın girişimcilerimizin sayıları artmaktadır. 
Bu yıl, uygulamalı girişimcilik eğitiminin 
İkincisini düzenledik. Girişimci, yeni bir 
ürünü kafasında tasarlayarak oluşturduğu 
yeni düşünceyi yaşama geçirecek yeteneğe 
sahip bulunan kişidir" dedi.

Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Halit 
Sezgin de konuşmasında, kadınların eğiti
minin ve üretime katılmasının önemini 
vurgulayarak, şunları söyledi:

Borsamız Kadın Girişimciler Kurulu ve Küçük ve Orta 
Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı (KOSGEB) işbirliğiyle düzenlenen "girişimcilik 
kursu"na katılan kadın girişimcilere sertifikaları törenle 
verildi.

Borsamız konferans salonunda gerçekleşen sertifika 
dağıtım töreninin açış konuşmasını yapan Kadın 
Girişimciler Kurulu Başkanı Buket Boyacı, "Kurulumuz, 
bölgemizdeki kadın potansiyelinin nicelik ve nitelik 
yönünden geliştirilmesi ve daha donanımlı duruma 
getirilmesi ve girişimcilik kültürünün kadınlar arasında 
yaygınlaştırılmasını amaçlıyor.
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"Kadın Girişimciler Kurulumuz, yine önemli bir 
faaliyeti hayata geçirdi. Eğer zengin olmak 
istiyorsanız, refah düzeyinizin artmasını istiyorsanız, 
bu arada kentimizin ve ülkemizin lâyık olduğu 
noktalara ulaşmasını amaçlıyorsanız, kadın girişimciliği 
mutlaka desteklenmelidir. Bizler, kadın girişimciliğini 
özendirmek için yeni politikalar geliştiriyoruz. Bir 
erkek, kendini eğitir, bir kadın ise ailesini eğitir. Bu 
nedenle siz kadınlar, çok önemlisiniz. Bu ülkenin 
geleceği noktasında sizlerin eğitimli olmanız,

ülkemizin de eğitimine çok büyük katkı sağlayacaktır. 
Borsamız, kadınlarımıza her zaman desteğini sürdür
meye kararlıdır."
ÇAY: "BANDIRMA TİCARET BORSASI ÖNCÜ BİR KURULUŞ"

KOSGEG Balıkesir Hizmet Merkezi Müdürü 
Hüsamettin Çay da, kadın girişimcilere şöyle seslendi:

"Kuru mumuz, birçok konuda çalışmalarda 
bulunuyor. Ama bizim için en önemli konuların 
başında ARGE ve girişimcilik geliyor. Girişimcilik 
çalışmalarımızı ayrıca önemsiyoruz. Balıkesir'de, 
2013 yılında girişimcilik sınıfı sayısı 20, eğitim alan 
kursiyer sayısı ise 300 civarındaydı. Şimdi, geldiğimiz 
noktada kursiyer sayımız 1500'ü geçti. Verdiğimiz 
destek miktarı da 4 kat arttı. Bandırma'da, 40'a yakın 
girişimciyi destekledik. Sadece girişimcilik alanında 
400 bin liralık bir hibe ödemesi yaptık. Amacımız, 
kadın girişimci sayısını artırmaktır. Bunun sağlanması 
için sivil toplum kuruluşlarının da bu konuda eğitim 
programları uygulamaları gerekir. Bandırma Ticaret 
Borsası, bu konuda olduğu gibi birçok alanda öncü 
konumda. Birçok faaliyetimizi onlarla birlikte 
gerçekleştiriyoruz. Bandırma Ticaret Borsası, 
Bandırma için bir şanstır. Kadın girişimciliği için bu 
kursu açan Borsamızı kutluyor, teşekkür ediyorum."

Törenin sonunda, girişimcilik eğitimi alan kadınlara 
sertifikaları, KOSGEB Balıkesir Hizmet Merkezi 
Müdürü Hüsamettin Çay, Borsamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Halit Sezgin ve Meclis Başkanımız İsmail 
Tuncbilek tarafından verildi.

(15.05 .2015)

2015 £  31



İZİNSİZ
GİFİLME-

Bandırma'da beyaz peynir denince akıllara gelen ve Türkiye 
çapında tanınan, yöresel en önemli marka, "Zengin Süt 
Ürünleri"dir, hiç kuşkusuz.

Zengin Süt Ürünleri Gıda Besicilik Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi, 1974 yılından bu yana Bandırma'nın ticari kuruluşları 
arasında saygın ve güvenilir bir marka olarak yer edindi. Fahri 
başkanlığını Hacı Mustafa Zengin'in yaptığı şirketin yönetim kurulu 
başkanlığını hâlen Muzaffer Zengin yürütürken, ikinci başkanlık 
görevinde kardeşi Kâzım Zengin bulunuyor. Yönetim kurulunda 
Muzaffer Zengin'in oğulları Fatih ve Ercan Zengin, kızı Fatma 
Yılmaz ile Kâzım Zengin'in oğlu Gökmen Zengin yer alıyor. 1923 
yılında, Selânik'ten mübadil olarak gelip, bölgemizde hayvancılık 
yapan ailenin büyükleri de düşünülürse, hâlen şirketin yönetiminde, 
dördüncü kuşak bireylerin de görev aldığı dikkati çekiyor.
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Şirketin, Balıkesir asfaltı, 6. kilometresinde, "Pirenlik Kırı" olarak 
anılan bölgedeki 38 dönümlük alanın, 3 bin metre karelik kapalı 
bölümünde, 1 974 yılında, günlük 300 kilogram süt işleme kapasitesiyle

kurulan tesisinde, bugün, 100 ton süt 
işleme kapasitesine paralel şekilde 
tamamen doğal ve katkısız beyaz 
peynir üretiliyor.

Gıda mühendisliğini ve müdür
lüğünü Nilgün Yoluç'un yürüttüğü 
şirketin çatısı altında 50 kişi çalışıyor.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı 
Muzaffer Zengin, yılda 180 bin 
teneke, koyun, keçi ve inek peyniri 
üretimini gerçekleştirdiklerini vurgu
larken, şunları söyledi:

"Tesisimizde, yalnızca klâsik beyaz 
peynir üretiyoruz. Süt, insan yaşa
mındaki en önemli başlangıç nokta
sıdır. Böylesine önemli bir değeri 
işleyerek müşterilerimize sunmak 
bizim için önemli bir sorumluluktur. Bu 
sorumluluğumuz hammadde girişinden 
başlayarak ürünlerimizi tadan müş
terilerimizin yüzlerindeki gülümsemeyi 
görene dek sürüyor. Peynir üretimimiz 
için sütümüzü. Bandırma ve yakın 
köylerinden (kırsal mahalle) alıyoruz. 
Peynirimizde, sadece süt, maya ve tuz 
kullanıyoruz. Ürünümüzde hiçbir katkı 
maddesi yer almıyor. Üretim sırasında 
tamamen doğal maya kullanıyoruz. Bu 
mayayı da, ot yememiş, kuzu ve 
dananın şirdeninden elde ediyoruz. 
Peynirimizi, soğuk havada, en az 10 
ay bekleterek olgunlaştırdıktan sonra 
satışa sunuyoruz."
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Satışlarının % 90'ının İstanbul 
olmak üzere Bursa, İzmir ve Ankara 

gibi büyük kentlere yapıldığını belirtirken, 
özellikle İstanbul'da çok bilinen ve aranan 

bir marka olduklarına dikkati çeken Muzaffer 
Zengin, şunları söyledi:

"Peynirimizi, vatandaşlarımızın damak tadına uygun ve 
hijyenik koşullarda üretmek için çok özenli bir çalışma 
yürütüyoruz. Aldığımız tüm sütleri, laboratuvarımızda tahlil 
ederek, kalitesini belirliyoruz. Tecrübenin, deneyimle 
bütünleştiği tesisimizde, değişmez temel değerlerimiz 
öncelikle sağlığa uygunluk ve kalitedir. Yoğun bir dağıtım ve 
pazarlama ağına sahip bulunan kuruluşumuzda, doğanın bu 
eşsiz armağanını değerli müşterilerimizle bir an önce 
buluşturmanın heyecanını, kurulduğumuz günden beri hep 
içimizde duyuyoruz. Bu sorumluluk ve heyecanımızı hiçbir 
zaman kaybetmeyeceğiz."

"Helâl" sertifikasına da sahip bulunup, Bandırma ve 
Balıkesir'de yüksek vergi ödeyen kuruluşlar arasında yer alan 
şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Zengin, kaliteli beyaz 
peynirin, kesildiğinde porselen görünümlü, parlak ve hafif 
gözenekli olduğuna işaret ederken, "Bizi bugünlere ulaştıran 
tüm müşterilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

(24.11.2015)



İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı A tilla  Sümer, İstanbul 
Yumurta Üreticileri Toptancıları ve İş Adamları 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Necati Yıldırım, 
Başkan Yardımcısı Metin Güçlü, İstanbul Ticaret 
Borsası 10. Meslek Komitesi ve İSTYUMDER 
üyeleri Serdar Karabacak, Metin Seven, Cengiz 
Başak, Abdürrahim Güleç, Erkan Karabacak ve 
Erkan A yta r, "Kuş Gribi" krizi nedeniyle 
Borsamıza z iya re tte  bu lundular. Borsamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin, bölgede 
yaşanan "Kuş Gribi" nedeniyle kendisine "geçmiş 
olsun" ziyaretinde bulunan konuklara hastalık 
hakkında bilgi verirken, karşılıklı düşünce 
alışverişinde bulunuldu. İstanbul Ticaret Borsası 
Başkan Yardımcısı Atilla Sümer, ziyaretin anısına 
Borsamız Başkanı Halit Sezgin ile Meclis 
Başkanımız İsmail Tunçbilek'e plâket verdi.

(21 .05.2015
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Marmara Bölgesi 
“Kabartay” yi

i

Eski ismi "Sığırcı Mecidiye" olan, şimdi 
Bandırmaya bağlı Yeni Sığırcı Mahallesi, bölgede 
yıllardır "Kabartaylar" diye biliniyor.

Muhtarlığını, 2014 yılında göreve seçilen Özden 
Gümüş'ün yürüttüğü, yüzde yüz Çerkez mahallesi 
Yeni Sığırcı’da, 90 hanede, 250-260 kişi yaşıyor. 
Bandırmanın güneyinde, ilçeye 13 kilometre uzaklıktaki

mahalle, geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlıyor. 
Mahallenin toprakları, her çeşit ürünün yetişmesi 
için çok elverişli. Buğday, ayçiçeği, arpa, mısır, 
kavun, karpuz ve nohut başta olmak üzere çok 
çeşitli ürünler yetişiyor. Özellikle nohudunun 
yüksek kalitesi ve kavununun lezzetiyle ayrıca 
dikkati çekiyor. Mahallede az da olsa büyükbaş 
hayvancılık ve koyunculuk yapılıyor. Muhtar Özden 
Gümüş, aza olarak Hakan Azdemir, Ersel Güngör, 
Osman Gümüş ve Tuncel Oka ile birlikte mahalle
lerine hizmet verme çabası içinde bulunduklarını 
vurgularken, şunları söyledi:

"Eskiden köy olan mahallemizde, 1990'h yıllara 
dek ilkokulumuz vardı. Şimdi öğrencilerimiz, 
taşımalı sistem kapsamında, Bandırma'daki 
okullara gidiyorlar. 1975'li yıllardan beri kente göç 
veriyoruz. Genç nüfusumuz azaldı. Çünkü, yalnız 
tarım ve hayvancılık, mahallemizin geçimine 
yetmiyor. 1980'li yıllarda 500-600'leri bulan nüfu
sumuz, 250-260'lara düştü."

MAHALLENİN EN YAŞLILARI
Yeni Sığırcı'nın en yaşlıları 

arasında, 89 yaşındaki İbrahim 
Koşucu, 88 yaşındaki Recep Fahri 
Atbakan ve 84 yaşındaki Muhsin 
Eken b u lunu yo r. M aha llen in  
yaşlıları, yöreye, Rusya'ya bağlı 
Kafkas Cumhuriyetleri Birliği'nden, 
1 902 yılında gelerek yerleşildiğine 
dikkati çekerken, "Burası, hâlen 
Marmara Bölgesi'nde, Çerkezlerin, 
'Kabartay' boyunun yaşadığı tek 
yerdir" dediler. Yaşlılar, ayrıca, 
Bandırmaya bağlı Yeni Ziraatli ve 
K a ra ça lılık , M a n ya s 'a  bağlı 
Haydar, Eşen, Hacı Osman ve 
Hacı Yakup, Gönen'e bağlı Çınarlı 
Üçpınar, Taştepe, Sızıköy (Armutlu) 
ve Bayramiç'te de Çerkezlerin 
yaşadığını belirttiler.
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12 BİN LİRAYA ARITMALI ÇEŞME HAYRI
Uzun yıllardır, eskiden köy statüsündeki Yeni 

Sığırcı 'da ç iftç ilik  yapan 78 yaşındaki Yaşar Gümüş, 
2015 yılı içinde mahallesine, cebinden 12 bin lira 
harcayarak, arıtmalı bir içme suyu çeşmesi 
kazandırdı. Çeşmeyi, mahallesine "hayır" olması için 
yaptırdığını belirten Gümüş, şunları söyledi:

"Yıllardır çiftçilik yapıyorum. Önce karasabanla 
başladığım çiftçilikte, 1963 yılında ilk traktörümü 
aldım. İlk yıllarda 40 dönüm olan arazim, şimdi 250  
dönüm civarında. Her çeşit ürünü ekiyorum. 
Toprağımız çok verimli ama son dönemlerde ilaç, 
gübre, mazot girdileri çok arttığından zorlanıyoruz. 
Yine de toprağımıza binlerce şükür! Üç çocuğumu 
topraktan kazancımla okutup meslek sahibi yaptım."

"İçme suyu ve kanalizasyon şebekemiz çok eskidi. 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BASKİ Mü- 
dürlüğü'ne başvurarak, mahallemizin yüksek bir 
yerine, 100 tonluk bir depo kurulmasını istedik. Bağlı 
bulunduğumuz Bandırmanın belediye başkanı Dursun 
Mirza'dan memnunuz. Yaklaşık 12-13 yıldır asfaltlan
mayan mahalle yollarımız asfaltlandı. Ana caddemiz 
üzerinde sağlı-sollu iki kaldırım yapılıp sıcak asfalt 
döküldü. Sokak aralarına ise marketler açıyoruz. 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de mahallemizin dışın
daki yolları yapıyor."

Çerkezcenin de çok kullanıldığı Yeni Sığırcı, temiz 
havası ve güzel doğasıyla ayrıca dikkati çekiyor.

(14.08.2015)

İÇME SUYU VE KANALİZASYON ŞEBEKESİ ESKİ
Yeni Sığırcı Mahallesi'nin en önemli sorunlarının 

başlarında içme suyu ve kanalizasyon şebekesinin 
eskiliği geliyor. Muhtar Özden Gümüş, yıllardır iki 
sondaj pompasının, 24 saat şebekeye su bastığını 
belirtirken, şunları söyledi:
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Bandırma’da kanola bereketi
2015 yılında kanola ekiminde büyük bir 
artış sağlandı. Bu yıl 16 bin dekarda 
kanola ekimi yapıldı. Bölgemizde 
önceki yıllarda yağlı tohum olarak 
en çok ayçiçeği tercihi yapılı
yordu. Sonraki yıllarda çiftçilerin 
genel tarım alışkanlıkları değiş
mekle birlikte yine yağlı tohumlar 
olan kanola ürünü tercih edilmeye 
başlandı. Bölgeye de uyum sağla
ması nedeniyle gerek verim yönün
den, gerek Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı'nın yapmış olduğu kilogram 
ve dekara desteklerin diğer yağlı tohum
lara göre fazla bulunması yüzünden tercih sebebi 
olmuştur. Çiftçilerin genellikle konuya yaklaşım amacı, 
birim alandan daha çok verim elde etmesi ve tarımsal 
desteklerden ürünlerin kilogram desteklerine göre 
tercihlerini belirlemesinden kaynaklanıyor. Kanola'da 
yerli-ithal tohumlar kullanılıyor. Genelde de ithal tohum 
tercih nedeni oluyor. Yapılan tarla kontrollarında 2015  
ürününün mevsim normallerine göre olabildiği aşamada 
geliştiği çiçeklenmeyi tamamlayıp kelle yapmaya 
başladığı gözlemleniyor."

Borsamız Başkanı Halit 
Sezgin, son yıllarda kanolaya 
ilginin arttığını belirtti. Sezgin, 
şu değerlendirmede bulundu:

"Bölgemizde önceki yıl
larda yağlı tohum olarak en 
çok ayçiçeği tercihi yapılı
yordu. Sonraki yıllarda çift
çilerin genel tarım alış
kanlıklarını değiştirmekle 
birlikte yine yağlı tohumlar

olan kanola ürünü tercih edilmeye başlandı.
Bölgeye de uyum sağlaması nedeniyle gerek verim 
yönünden, gerek Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı'nın yaptığı kilogram ve dekara desteklerin diğer 

yağlı tohumlara göre fazla bulunması 
nedeniyle tercih sebebi olmuştur."

Borsamız Başkanı Halit Sezgin, 
çiftçinin daha fazla kazanç 

elde edebilecek ürünlere 
yönelmesinin kanola bitkisine 
ilgiyi arttırdığını vurgularken, 
"Kanola, bu anlamda bölge
mizde terc ih  ed iliyor. 
Bandırma ve çevresinde de
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çiftçi, maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle desteği 
ve verimi yüksek olan ürünleri tercih ediyor. Bu 
nedenle bölgemizde geleneksel ürün alışkanlıklarının 
yerini de daha değişik alternatif ürünlerle doldurmuş 
oluyoruz. Bandırma'da yoğun bir hububat ekilisi var 
ancak çiftçi dönem dönemde bu gibi değişikliklere 
gidebiliyor. Özellikle Aksakal bölgesinde Ergili sulama 
kanaletlerinin oluşması nedeniyle Aksakal Mahallesi'ne 
gelmesi yüzünden kuru tarımın yerini bundan sonraki 
yıllarda net gelirin daha çok olacağı sulu tarım tercih 
edilecektir." dedi.

Bandırma Ticaret Borsası olarak kanolayı 2006 
yılında kotasyona dahil ettiklerini de hatırlatan Borsa 
Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin, "O yıllarda 
bizim bölgemizde kanola ekimi yapılmamasına 
rağmen biz bu ürünü kotasyona dahil ettik. Trakya'da 
ekilmeye başlanmıştı. Bizim bölgemizde de 
çiftçilerimizin bu ürünü tercih edeceğini bildiğimiz için 
kotasyona aldık ki, doğru yapmışız." diye konuştu

2013 yılından bugüne kanola tarımının artarak 
devam ettiğini de belirten Sezgin, ortalama Bandırma 
merkez ve bağlı 35 mahallede 14 bin ile 1 6 bin dekar 
alanda ekildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Dekar veriminde 200 ila 300 kilogram arasında 
değiştiğini görüyoruz. Dekar verimde iklim şartlarına 
göre yıllara göre farklılıklar gösterebiliyor.

Kanolanın sertifikalı kullandığında Tarım ve Hayvan
cılık Bakanlığı tarafından Tarımsal Destekler kapsa
mında dekara 4 lira desteği vardır. Ayrıca elde edilen 
ürünün fatura karşılığı satılmasından sonra da 40  
kuruş da kilogram desteği vardır. Bütün bunları bir 
araya getirip ortaya koyduğunuz zaman haklı olarak

KANOLA NEDİR:
Kanola, bitkisel yağ kaynağı olarak ülkemize İkinci 

Dünya Savaşı sırasında Bulgaristan ve Romanya'dan 
gelen göçmenlerle "kolza" adı ile ülkemize girmiş, 
Trakya'da ekim alanı bulmuştur.

Ülkemizde rapiska, rapitsa, kolza isimleriyle bilinen 
kanola kışlık ve yazlık olmak üzere iki fizyolojik 
döneme sahip bir yağ bitkisidir. Kanola, tanesinde 
bulunan yüzde 38-50 yağ, yüzde 16-24 protein, 
zengin oleik ve linoleik asit miktarı ve yağının 
kaynama noktasının yüksek olması nedenleriyle 
önemli bir yağ bitkisidir.
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Yer altında 
sigortasız çalışan isçiler

W  M M M M

Organik solucan 
gübresi 

zeytinliklerde de 
kullandıyor

B a n d ırm a 'd a , kad ın  g ir iş im c i İ lk n u r 
Pazarcık, o rgan ik  so lucan gübresi ü re tiyo r. 
Edincik M ahalles i yakın ındak i tes is inde  
ü re ttiğ i gübren in  o rgan ik  ta rım , m eyvec ilik  
ve se rac ılık ta  ku llan ıld ığ ın ı vu rg u la ya n  
Pazarcık, şunları söyled i:

"Şu anda 5 milyonun üzerinde. Kuzey 
Kaliforniya cinsi kırmızı solucanımız var. Bu 
solucanlarımızı, yanmış büyükbaş hayvan  
gübresi ile besliyoruz. Solucanlar, yemek 
konusunda çok seçici değil. Hatta ev 
yemekleri, çay atıklarıyla bile beslenebiliyor, 
bu gübreye kendi dışkılarını da katarak 
işleyip organik gübre üretiyorlar. Ayda 20  
ton gübre üretip pazarlıyoruz. Gübremiz

ayrıca zeytinliklerde de kullanılmaya başlandı. Bu 
gübreyi kullanan üreticiler, zeytinlerin üstündeki 
böceklenmenin ortadan kalktığını söylüyorlar. 
Gübre, ayrıca Anam ur, muz ve mantar üretiminde 
de kullanılmaya başlandı."

"İlpasol" is im li aile iş le tm e le rinde , eşi ve 
kayınpederiy le  bu işi yap tık la rın ı, şu anda so lucan 
gübres in in  k ilosunun  4 liraya satıld ığını, bek le tild iğ i 
ta kd irde  fiya tın ın  artm asına karşın ta lep  fazlalığı 
neden iy le  bek le tem ed ik le rin i be lirten  Pazarcık, 
şöyle  konuştu :
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"Dünyada ve Am erika'da 50  yıldır bilinen bu gübre 
ülkemizde yaklaşık 10 yıldır üretiliyor. Ülkemizde şu anda bu 
gübreyi üreten 3 kuruluşa dördüncü olarak da biz eklendik. 
Ben, bu solucanlara, 'y e r a ltında s igortasız  çalışan işç ile r' 

diyorum. Bir metre küp atığa, 5 0 -6 0  bin solucan koyuyoruz. Bu 
solucanların yedikleri atıklar, 1 ,5 -2  ayda hiç kokusuz gübreye 

dönüşüyor."

2 0 1 2  yılında, "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 
Desteklem e İdaresi"nden (KOBİ) aldığı kred iy le  pro jes in i yaşam a 

geçiren Pazarcık, so lucan ve so lucan gübresi ü re tim in i, 5 m etre  uzun luk, 1,5 
m etre  gen iş liğ indek i 1 5 'y a ta k 'ta  ge rçek leş tird iğ in i vu rgu la rken , şunları söyled i:

"Bu solucanların yanı sıra Türkiye'de ilk kez mavi solucan üretimine de başladık. Mavi solucanlar, 
kırmızı solucanlara göre iki kat daha fazla yiyip daha çok gübre üretiyor. Ayrıca sıvı gübre üretimi de 
gerçekleştiriyoruz. Sıvı gübre, ağaç yaprakları ve kök gelişiminde kullanılıyor. 3 8 0  metre kare kapalı 
alanımız bulunuyor. Bir solucanın yaklaşık 5 yıl 
ömrü var. Erkek ve dişi olan bu solucanlar, çok 
çabuk ürüyorlar ve sayıları hızla artıyor. 2 0 1 4  
yılının eylül ayında açtığım bu tesisimizi daha da 
büyütmek istiyoruz. Tabii, böyle bir tesis açan kişi 
hemen gübre alamaz. Bu iş için 6 ay geçmesi 
gerekir."

İs tanbu l, M a la tya , Çanakkale , İsparta , Y ozgat 
ve Y a lova g ib i ille rdeki iş le tm e lere  danışm anlık 
h izm eti ve rd ik le rin i vu rgu layan  İlknur Pazarcık,
"Çaykur Genel M üdürlüğü'ne de gübre satıyoruz.
Bu konuda üniversitelerle işbirliği içindeyiz. Zirai 
tarım  ilaçları, arazilerin verimliliklerini yok ediyor.
Şu anda Türkiye'nin organik gübre ihtiyacı çok 
büyük boyutlarda. Gübremizin tamamını satıyor 
ve taleplere yanıt veremiyoruz" diye konuştu.
Pazarcık, solucan gübresi üretimine evinin banyo küvetinde başlayıp sonra balkonda sürdürmesinin 
ardından bugünlere geldiğine dikkati çekerken, "Bu gübre, verimi % 3 0  artırıyor. Ayrıca 1 0 -1 5  gün 
erken hasat olanağı veriyor. Böylece kimyasalların, toprağa zarar vermemesini de sağlıyor" dedi.
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Fiziksel Gelişim 
Plânlaması Toplantısı üniversite dekanlık toplantı salonunda 
yapıldı.

Borsamızın da kurulması için destek verdiği Bandırma 
Onyedi Eylül Üniversitesi'nin kurulum çalışmaları sürüyor. 
Fiziksel Gelişim Plânlaması Toplantısı, üniversite dekanlık 
toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda katılımcılarla 
üniversite yerleşim alanları görüşüldü.

Toplantı, Bandırma İlçe Kaymakamı Ali Mantı, Belediye 
Başkanı Dursun Mirza, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Borsamızın Meclis 
Başkanı İsmail Tunçbilek, Ticaret Odası Meclis Başkanı 
Bahadır Çenberci, Belediye Meclis Üyesi Şerafettin 
Engüdar, Bandırma Belediyesi İmar İşleri Müdürü Filiz 
Kayaoğlu ve s iv il top lum  ö rgü tle rin in  katılım ıyla 
gerçekleşti.

Toplantıda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel, 
katılımcılara yaptığı açıklamada, Onyedi Eylül Üniversitesi'nin 
yerleşim alanıyla ilgili çeşitli kurum ve kuruluşlarla yapılan 
görüşmelerin yanı sıra kurulacak fakülteler ve meslek 
yüksekokulları hakkında bilgi verdi.

Onyedi Eylül Üniversitesi'nin kuruluşu ile ilgili toplantıların 
önümüzdeki günlerde tekrarlanacağı belirtildi.

(25.05 .2015)

üniversitemizde 
fiziksel gelişim 

toplantısı
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Borsamız
Yöneticileri

Valilikte
Bandırma Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu, Balıkesir Valisi Mustafa Yaman'ı 
makamında ziyaret etti.

Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Halit Sezgin, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ahmet Turan ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Raif Ocak, Balıkesir Valisi Mustafa Yaman’a "hoş 
geldiniz" ziyaretinde bulundu. Vali Mustafa Yaman, 
yönetim kurulunu makamında ağırladı. Borsamız

Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin borsa faaliyetleri 
ve Bandırma hakkında bilgiler verdi. Vali Mustafa 
Yaman ziyaretleri nedeniyle Başkan Halit Sezgin'e ve 
yönetim kuruluna teşekkür etti. Başkan Halit Sezgin, 
Vali Mustafa Yaman'ı Borsamıza davet etti.

(01 .06.2015)

Başsavcı’dan 
Borsamıza ziyaret

Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri 
Borsamızı ziyaret etti.

Ocak ayında, Bandırma'ya atanan Cumhuriyet 
Başsavcısı Önder Yeniçeri, Borsamıza iade-i 
ziyarette bulundu. Cumhuriyet Başsavcısı Önder 
Yeniçeri, Borsamızın Yönetim Kurulu Başkanı Halit 
Sezgin'i ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanımız 
Halit Sezgin, Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı 
Önder Yeniçeri'ye Bandırma ve Borsamız hakkında 
bilgiler verdi.Halit Sezgin, Başsavcı Önder 
Yeniçeri'ye elektronik satış salonunu tanıtarak 
yapılan işlemler hakkında bilgilendirmelerde 
bulundu.
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Bandırmalı şarkıcı
Göksel Tan: 

Şarkı söylerken

üretim  süreleri de kısaldı. Buna

Sahipliğini Şükrü-Macide Tan’ın 
yaptığı AGROTAN Tohumculuk ve 
Tarım Ürünleri Ticaret Limited 
Şirketi’nin yöneticilerinden Göksel 
Tan, Türk Pop Müziği’nde başarılı 
ad ım larla  yürüyor. B andırm a 
doğumlu Tan, üçüncü singlesini de 
çıkardı.

Bandırma Kemal Pireci Lisesi’nin 
ardından Bilkent Üniversitesi İktisat 
Bölümü’nden mezun olan Tan, 
A B D ’de, u lu s la ra ra s ı tic a re t 
sertifika programını bitirdi.

Hâlen, sahipliğini babası Şükrü 
Tan ve annesi Macide Tan’ın yaptığı 
aile şirketlerinin bünyesinde çalışan 
Tan, kendisi için müziğin apayrı bir 
yeri bulunduğunu belirtiyor. Lise 
yıllarında, babasının aldığı org ile 
şarkılar söylem eye başladığını 
vurgulayan Tan, “ Üniversite yılla
rım da en önemli uğraşlarının baş
la rın d a  da m üzik geliyo rdu” 
diyor. İyi derecede Almanca ve 
İspanyolca, az da olsa Fransızca, 
İtalyanca, Arapça ve Rusça bilen 
Göksel Tan, bugüne dek “O lur 
görürsem  söylerim”, “Kelebek” 
ve “ H er zam an  ay n ı” isimli 
singlelerini, müzikseverlerin beğe
nisine sunarak, ilgi gördü. Bülent 
Yetiş’in sözlerini yazıp bestesini de 
yaptığı “O lur görürsem söylerim” , 
bestesini Sonay Yağız’ın yaptığı 
“ K elebek” ve sözlerini yazan 
B urak B u lu ç’un bestesin i de 
üstlendiği “ H er zam an aynı” , 
müzikseverlerden tam not aldı.

M üzik yaşam ını s ing le lerle  
sürdürm ek isted iğ in i be lirten  
Göksel Tan, şu değerlendirmede 
bulunuyor:

“Albüm  yapm ayı düşünm ü
yorum . Çünkü müzik, çok çabuk 
tüketilen b ir sektör durum una 
geldi. A rtık  ş a rk ıla r ın  hepsi 
elektronik. Bu nedenle şarkıların

GEZG İN ŞARKICI
Şarkıcılıkta kimseye benzemeden, 

özgün kalmayı hedefliyor, Göksel Tan. 
Bu arada, ailesiyle yaptığı ticaretin 
gereği, çok geziyor. Yaklaşık 75 ülkeyi 
gezen Tan, şunları söylüyor:

“ İlk şarkım  olan ‘Olur görürsem 
söylerim’ için stüdyoya girdiğim 2012 
yılının kasım  ayından beri sürekli 
kendim i yenilem eye çalışıyorum . 
Şimdilik beste yapm ayı düşünm ü
yorum . Ç ünkü bu iş, deneyim ve 
birikim  gerektiriyor. Şu anda sadece 
yorum cuyum . Gelecekte beste çalış
m alarını da düşünebilirim . Müziği 
çok seviyorum. Şarkı söylerken ve 
k e n d i sesim i d in le rk e n  m u tlu  
oluyorum . Ayrıca çalışm alarım ın 
beğenilmesi de çok güzel. Gezdiğim 
75 ülke arasında en çok etkilen
diklerim , A rjantin , Lübnan ve Fas 
oldu.”
Önümüzdeki dönem yurt dışı ve yurt 
içinde yeni projelere imza atmaya çaba 
harcayacağını vurgulayan Tan, bu 
projeler arasında, Hindistan’daki bir 
sanatçıyla ortak bir çalışmanın da yer 
alacağını açıklıyor.
“GEZG İN LER  D ERN EĞİ”
GÜNEY M ARM ARA TEM SİLCİSİ

Yaklaşık 60 yıldır ticaretin içinde 
b u lu n an  A G R O T A N ’ın ü çü n cü  
jenerasyon yöneticileri arasında yer 
alan, aynı zamanda, başkanlığını Prof. 
Dr. Orhan Kural’m yürüttüğü “Gez
ginler Derneği”nin Güney Marmara 
Tem silcisi de olan Tan, şunları 
söylüyor:

“Bu derneğin am açlarından en 
önemlisi, insanların, gezip gördük
leri yerleri paylaşm alarıdır. Bu kap
sam da çalışm alar yapıyoruz. Yöneti
ciler o larak her ayın ilk çarşam ba 
günü top lanıyoruz. D erneğim izin 
daha da etkili olması için neler 
yapacağımızı tartışıyoruz.”

(02.11.2015)

para le l şekilde m üzikseverlere  
singlelerle ulaşm aya çalışıyorum. 
Yeni singlemi, en geç m art ayında 
çıkarm ayı planlıyorum .”
M ÜZİK ALTYAPISI SAĞLAM

Tan’ın, m üzikal altyapısı da 
sağ lam  b u lunuyor. A n k a ra ’da 
öğrenim gördüğü yıllarda, TRT’de 
görevli bir kanun hocasından dersler 
almış. Bu nedenle Türk Sanat Müziği 
kültürü de çok sağlam. “ Z eki 
M üren, Samime Sanay ve bunlar 
gibi önemli sanatçıların seslerini 
dinleyerek büyüdüm ” diyor. Günü
müzde ise zevkle dinlediği şarkıcılar 
arasında Tarkan, Zeki Müren, Sezen 
Aksu, Muazzez Abacı Sertap Erener 
ve tarzını çok beğendiği Hüner 
Coşkuner’i sayıyor.

Müzikte başarının, ekip çalışması 
ile geldiğinin özellikle altını çiziyor, 
Tan. Ayrıca, başarı için İstanbul’da 
yaşam anın da ayrı bir avantaj 
oluşturduğuna dikkat çekiyor.
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E-Fatura semineri

Borsamız Kadın Girişimciler Kurulu tarafından 
organize edilen, "E-FATURA, E-DEFTER, E-ARŞİV 
uygulamaları" konulu seminer, konferans salonu
muzda verild i. Seminere konuşmacı olarak, 
İstanbul'da bulunan "EFİNANS" Elektronik Ticaret 
ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. Satış Müdürü Burak 
Acarbay katıldı.

Seminerden önce konuşan Kadın Girişimciler 
Kurulumuz Başkanı Buket Boyacı, "Bandırma'ya 
yarar sağlayacak her konuda yer almaktan büyük 
keyif duyuyoruz. Seminer, eğitim, kurs, yardım gibi 
etkinliklerimizi, Borsamızın güçlü desteğiyle 
sürdürüyoruz. 13 kurul üyesi arkadaşımla birlikte 
bu dönem için plânladığımız çalışmalardan biri de, 
E-Fatura, E-Defter içeren bir seminer hazırlığıydı. 
Devletin, kayıt dışı ekonomiyi ortadan kaldırarak, 
denetimlerini kolay bir şekilde elektronik ortamda 
yapacağı uygulamaları, her alanda zorunlu olmadan 
önce sîzlerle paylaşmak istedik" dedi. Ardından, 
E-FİNANS Satış Müdürü Burak Acarbay, sunumunu 
yaptı. Acarbay, hâlen ülkemizde 20 bin E-FATURA 
mükellefi bulunduğunu, 201 5 yılında 20 bin mükel
lefin daha bu kapsamda yer alacağını vurgularken, 
şunları söyledi:
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"Böylece, 2015 yılında ülkemizde, E-FATURA 
mükellef sayısı 40 bine yükselecektir. 2016 yılında ise 
bu sayı 100 bine ulaşacaktır. Kamu kuruluşları da, 
E-FATURA'ya geçmek için hazırlıklarını sürdürüyor. 
2015 yılında, 300 milyon E-FATURA'nın işlem 
göreceğini tahmin ediyoruz." Ekonomide kayıt dişiliği 
önlemek için Avrupa Birliği ülkelerinde kâğıt faturanın 
yasaklandığına dikkati çeken Acarbay, E-FATURA 
kullanımının ABD'de % 50, İskandinav ülkelerinde ise 
% 60-70 oranına yükseldiğini belirtirken, "Kısa vadede 
tüm Türkiye'de ticaret, E-FATURA üzerinden 
yapılacaktır. Bu faturaların belgeleri ise 10 yıl arşiv- 
lenecektir" diye konuştu. Acarbay, E-FATURA mü
kelleflerinin, 1 Ocak 2015 tarihinde, E-DEFTER'e de 
işlemek zorunda olduklarını sözlerine ekledi. Seminerde, 
E-FİNANS İş Geliştirme Yönetmeni Reyhan Karakullukçu da 
açıklamalarda bulundu. Seminerin sonunda Kadın 
G iriş im c ile r Kurulu Başkanım ız Buket Boyacı, 
E-FİNANS Satış Müdürü 
Burak Acarbay'a plâket 
verdi.

Semineri, Bandırma Be- 
lediyesi'nin önceki başkanı 
Sedat Pekel de izledi.

(01.06 .2015)



Meslekte 
basarının anahtarı

İS K U R
ı

Tü r k iy e  iş k u r u m u  g e n e l  m ü d ü r lü ğ ü  

BANDIRMA HİZMET MERKEZİ

Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne 
bağlı İŞKUR Bandırma Hizmet Merkezi, başarılı 
çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

2009 yılından beri, 17 Eylül Mahallesi, 828 
Sokak'ta, Vergi Dairesi yanında hizmet veren 
İŞKUR Bandırma Hizmet Merkezi'nin Müdürü 
Emrullah Narin, kurumun hizmetlerinin işverenler, 
işçiler, öğrenci, hükümlü ve engellilere yönelik 
olduğunu, ayrıca çeşitli toplumsal çalışmalarla da 
vatandaşlara ulaştıklarını be lirtti. İşverenlere 
yönelik, personel temini, personel seçiminde ön 
insan kaynakları, engellilerin işe yerleştirilmesi, 
kurs hizmetleri ve işbaşı eğitimi programı; işçiye 
yönelik, işsizlik sigortası ödem eleri, işyeri 
ş ikâye tle rin i incelem e, ücre t garanti fonu 
ödemeleri, meslek edindirme hizm etleri ve 
girişimcilik belgesi; öğrenci, hükümlü ve engellilere 
yönelik ise meslek alımı hizmetleri sunduklarını 
vurgulayan Narin, "Biz, çok iyi bir ekibiz. Tam bir 
takım ruhu içinde hizmet veriyoruz. Başarımızın 
sırrı da burada" dedi.

Kurumlarınm, kendi işini kurmak isteyenlere, 10 
günlük girişimcilik kursu sunmakta olup, bu 
eğitimlere katılanlara, 20 lira günlük ödeme 
yapıldığına işaret eden Narin, ayrıca, kurumlarında, 
her çarşamba günü, saat 14 .00 'te , firmalarla 
e n g e llile r in  işe y e r le ş tir ilm e s i konusunda 
görüşmeler yapıldığını belirtirken, "Çalışmak 
isteyen engelli vatandaşlarımızın yaşamlarına 
dokunarak, onların, iş yaşamında aktif rol 
almalarını sağlamakla birlikte, empati yaparak, 
duygu ve düşüncelerine tercüman olmayı 
hedefliyoruz" diye konuştu.
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İŞKUR ile Borsamız arasında güçlü bir yardımlaşma 
gerçekleşiyor. Zaman zaman ortak çalışmalar ve 

etkinliklere imza atılıyor.



olduğuna dikkat çekerken, çok önemsedikleri meslek 
liselerini, "memleket meselesi" olarak gördüklerini 
belirtti. İş seçiminin, rastlantılara bırakılamayacak kadar 
önem taşıdığının altını çizen Narin, kurumlarının ana 
hedefinin, işçi ile işvereni buluşturma olduğunu açıkladı. 
"İşsizlik fonu" ödemelerinde işçiden % 1, işverenden % ise 
% 2 kesinti yapılırken, bu fona devletin de % 1 oranında 
katkı sağladığını bildiren Narin, şunları söyledi:

"2013 yılında 2 .139, 2014'te  2.867 ve 2015 yılında 
3.119 işyeri ziyareti gerçekleştirdik. 2013 yılında 281, 
2014 yılında 736 ve 2015'te  1.355 kurs açtık. 
2013'teki kursumuzda 112, 2014'te  326 ve 2015'te  
573 firma ile çalıştık."

İŞE YERLEŞME SAYILARI
Narin, kurumun işe yerleştirme sayıları ve işsizlik 

sigortası ödemeleri konularında da şu bilgiyi verdi:
"2013 yılında 5 .154 , 2014'te  5.650, 2015'te  4 .810  

kişiyi işe yerleştirdik. Yine 2013'te , kuruma başvuran 
6.373, 2 0 1 4 ’te 11.685 ve 2015'te  13.379 kişiye 
danışmanlık hizmeti verdik. Ayrıca 2013'te  4 .117 , 
2014'te  3 .026  ve 2015'te  ise 2 .465 öğrenciye 
danışmanlık hizmeti sunduk."

Narin, geliştirdikleri sosyal projeler kapsamında, 
Bandırma'nın yanı sıra kendi çalışma alanları içinde yer 
alan Erdek, Gönen ve Manyas'ta da, çeşitli dallarda 
kurslar açtıklarını, kolej, üniversite ve yüksek okullarda 
kariyer günleri düzenlediklerini, birçok toplantıda, başarılı 
iş adamlarını, öğrencilerle buluşturarak, onların bilgi ve 
deneyimlerinden yararlanmalarını sağladıklarını sözlerine 
ekledi.

24 .12 .2015

ACENTEl



Oda ve Borsalardan 
Kuş Gribi Mektubu

Burhaniye Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen Balıkesir İli Yönetim  Kurulu 
Başkanları istişare toplantısında "Kuş Gribi" olayı 
için hazırlanan mektup Tarım Gıda ve Hayvancılık 
Bakanı Mehdi Eker ve Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı M.Rifat 
Hisarcıklıoğlu'na gönderildi.

Balıkesir'de faaliyet gösteren 14 oda ve borsanın 
yönetim kurulu başkanlarının katıldığı istişare 
toplantısında bölge yumurta yetiştiricilerinin "Kuş 
Gribi" sonrasındaki durumunu ve taleplerini içeren 
bir mektup hazırlandı.

Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin, 
gazetecilere şu açıklamalarda bulundu:
"Edincik ve çevresinde "Kuş Gribi", 1 Nisan'dan 
itibaren başladı. Üretici, panik nedeniyle 850 bin 
tavuğu itlâf etti veya kesime gönderdi. Bu nedenle 
"Kuş Gribi" tazminat ödeme tarihinin 2 Mayıs değil, 
1 Nisan'a çekilmesi talebinde bulunduk. 'Kus Gribi'

olayına rastlanılmasının 
ardından işletme sahip
lerince 311 bin 360 adet ta
vuk, Bakanlık yetkililerince de
1 milyon 460 bin 862 adet tavuk itlâf edilmiştir. İşletme 
sahiplerince kesime gönderilen tavuk sayısı ise 548 bin 
200 adettir. Ayrıca yumurta üreticilerimiz tekrar üretime 
başlayabilmeleri için Bakanlık tarafından kümes 
ekipman ve teçhizatlarının geliştirilmesi için hibe ve 
destekleme, uygun kredi çalışmaları yapılması hususunu 
talep ettik."

Yönetim Kurulu Başkanımız Halit Sezgin, bölgede çok 
sayıda kişiye istihdam sağlayan yumurta sektörünün en 
az zararla durumu atlatabilmesi için Bandırma Ticaret 
Borsası olarak yoğun bir çaba harcadıklarını dile getirdi.

(01.06.2015)

Mirza ve meclis üyeleri 
Borsamızda

Borsamızın olağan mayıs ayı m eclis 
toplantısına konuk olarak Bandırma Belediye 
Başkanı Dursun Mirza, Başkan Yardımcısı 
Mehmet Fahri Sert ve Belediye Meclis üyeleri 
katıldılar. Toplantıda Borsamızın Yönetim 
Kurulu Başkanı Halit Sezgin, Borsamız 
faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Belediye 
Başkanı D ursun  M irza  ise B andırm a 
Belediyesi'nin çalışmalarını hakkında meclis 
üyelerimizi bilgilendirdi. Kapalı pazar yeri

inşaatı ve 28-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında 
düzenlenecek olan "26. Uluslar arası Bandırma 
Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali"nin konu 
edildiği toplantının sonunda günün anısına Borsamız 
tarafından Milli Emlâk Genel Müdürlüğü'nden yeni 
satın alınan sitemizin bitişiğinde bulunan 10 bin 
metrekarelik arsanın tapusu ile Meclis ve Yönetim 
Kurulu Başkanlarımız Belediye Başkanı Dursun 
Mirza'yla fo toğraf çektirdiler.

(0 1 .06 .2015 )
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öy Mahallesi’nde 
ceviz fidanı

Türkiye'nin "ceviz fidanı ambarı" olarak bilinen 
Sahil Yenice Mahallesi'nde yılda yaklaşık 3 milyon 
adet fidan üretilirken, bunun 500 bini ihraç ediliyor

Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, İtalya, İspanya, 
Gürcistan, Kırgızistan, Kıbrıs ve Makedonya’ya ceviz 
fidanını Sahil Yenice veriyor.

Bandırma'ya bağlı Sahil Yenice Mahallesi, 
Türkiye'nin ceviz fidanı ambarını oluşturuyor. 
Geçimlerinin % 90'ını ceviz fidanı yetiştiriciliğinden 
sağlayan Sahil Yeniceliler, bu ürünü yetiştirecek 
arazilerinin yetersiz kalması nedeniyle 
yöredeki Ömerli, Ziraatli ve Erikli 
mahallelerindeki arazileri de kira
layarak, fidan ekiyorlar.

Ömerköy Mahallesi'nde, ken
disine ait 50 dönümlük arazide 
ceviz fidanı yetiştirip aşıladıktan 
sonra satan Mümin Acar,
"Kiralanan araziler dahil, Sahil 
Yeniceliler, 1000-1500 dönüm
lük arazide ceviz fidanı üretip 
aşılayarak, yurt içi ve yurt dışına sa
tışlarını gerçekleştiriyorlar" dedi. Ceviz 
fidanı aşısının tutmasının zor olması nedeniyle 
çok özenli yapılması gerektiğine dikkati çeken Acar, 
"İklim koşulları, bu topraklarda bu fidanın yetiş
tirilmesine çok elverişli. Ülkemizin başka hiçbir 
yerinde bu randıman alınmıyor. Buna paralel şekilde 
üretimde % 90'lara ulaşan başarı elde ediliyor" dedi. 
Acar, aşılı ceviz fidanını ülkemizin her yerine sattıkları 
gibi, Ukrayna, Bulgaristan, Gürcistan ve İtalya'ya da

ihraç ettiklerini belirtirken, "Sahil Yenice'de, 1986 
yılından beri ceviz fidanı üretiliyor. Yılda yaklaşık 3 
milyon adet fidan üretilirken, bunun 500 bini ihraç 
ediliyor" diye konuştu.

Aşısı Ağustos, hasadı ise Kasım aylarında ger
çekleşen ceviz fidanı üretimini, Bandırma'ya bağlı 

Kayacık Mahallesi'nde, kendilerine ait 50 
dö-nümlük arazide, 12 yıldan beri ger

çekleştiren Doğuş Fidancılık'ın İhra
cat Müdürü Mümin Panç ise şun

ları söyledi:
"Tedarikçilerimizin bize ge

tirdiği 50-60 bin fidan dahil, 
yıllık toplam 200 bin adet 
üretimimizin 100 binini ihraç 

ediyoruz. Bölgemizden ilk ihra
catı biz yaptık. Hâlen Yunanistan, 

Bulgaristan, Romanya, İtalya, 
İspanya, Gürcistan, Kırgızistan, Kıbrıs ve 

Makedonya'ya ihracatımız var. Yurt içinde 
de resmi ihaleler yoluyla devlete veya özel sektöre 
satış yapıyoruz."

İçinde bulunduğumuz aşılama döneminde bir kişinin, 
günde 350-500 arasında fidan aşılayabildiğine dikkati 
çeken Panç, "Bölgemizde ceviz fidanı ekimi 1 numara 
oldu" derken, iyi bakılmak koşuluyla ABD ırkının 3, 
yerli ırkın ise 5-6 yılda ürün verdiğini belirtti.
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Eskişehir Ticaret Borsası yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile 
birlikte Borsamıza ziyaret gerçekleştirdi.

Borsamızın Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin,Borsamızı 
ziyaret eden Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan ve 
beraberindeki heyete Bandırma ve Borsamız hakkında bilgiler 
verdi. Eskişehir Ticaret Borsası yönetim kurulu ve meclis 
üyelerinden oluşan grup, Borsamızın elektronik satış salonunu, 
toprak laboratuvarını ve hububat laboratuvarını gezerek 
çalışmalar hakkında bilgi aldı. Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı 
Ömer Zeydan, Borsamızın, Yönetim Kurulu Başkanı Halit 
Sezgin'e günün anısına hediyelerini verdi.

(01.06.2015)

Eskişehir 
Ticaret Borsası 

Borsamız’da
BANDIRMA 

TİCARET BORSASI
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A sınıfı 
akreditasyon 

belgemizi aldık

Geçen yıl çalışmaları tamamlanan ve denetimleri 
gerçekleştirilen 10. dönem 39 oda/borsa ile akredi
tasyon sertifikalarını yenileyen 1, 2, 5 ve 7. dönemden 
54 oda/borsa; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'ın da 
katılımıyla düzenlenen törende sertifikalarını aldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı- 
mız M. Rifat Hisarcıklıoğlu, kendileri için bir gurur günü 
yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"191 oda ve borsamız Türkiye'de 5 yıldızlı oda ve 
borsa kapsamında, yani akredite oldular. 41 'i de hatta 
girmiş durumda. İnşallah kısa sürede bu 41'ine de bu 
salonda ödülünü vereceğiz. Gururla övüneceğimiz bir 
camiamız var. 5 yıldızın anlamı şudur aslında. Bugün 5 
yıldızlı olan oda ve borsalarımız, hizmet kalitesi 
anlamıyla Londra'daki, Paris'teki, Berlin'deki oda ve 
borsalar, üyelerine hangi standartta hizmet veriyorsa, 
bu oda ve borsalarla minimum aynı düzeye gelen 191 
oda ve borsamızın başkanları ve tüm çalışanlarını 
kutluyorum."

Borsamız adına Yönetim Kurulu Başkanımız Halit 
Sezgin, Genel Sekreterim iz Ertunç İşbay ve 
Akreditasyon Sorumlumuz Aybike Özbay, törene 
katılarak "A" sınıfı akreditasyon belgemizi TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Akreditasyon 
Kurulu Başkanı Halim Mete'den aldılar.

(03 .06.2015)



™ sin Özince, Borsamızda
nkası Yönetim Kur

Ersin C ^

Borsamızın Genç Girişimciler ve Kadın Girişimciler Kurulu tarafından gerçekleştirilen 
Vizyon Konuşmaları" adlı konferansın konuğu Türkiye İş Bankası Yönetim 

Kurulu Başkanı H. Ersin Özince oldu.
Borsamız konferans salonunda gerçekleştirilen "Vizyon Konuşmaları" 

adlı konferansa konuşmacı olarak katılan Türkiye İş Bankası Yönetim 
Kurulu Başkanı H. Ersin Özince, ülkemiz ve dünyadaki ekonomik 
gelişmeler ile girişimcilik konuları hakkında düşüncelerini açıkladı. 
Gerçekleştirilen etkinliğe Balıkesir CHP M illetvekili Namık Havutça, 
Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Fahri Sert, Bandırma İİBF 

öğretim görevlileri ve akademisyenler, çevre oda ve borsa başkanları, 
bankaların şube müdürleri, çok sayıda daire amiri ile iş adamları katıldı.
Toplantının açılış konuşmalarını Borsamızın Kadın Girişimciler Kurulu 

adına Petek Ozar ve Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ahmet Toygun yaptı. 
Kadın Girişimciler Kurulu adına konuşan Petek Ozar, "Bölgemizdeki 

kadınların istihdamını artırmayı misyon edinmiş bir kurumuz. Amacımız, 
bölgemizdeki kadın girişimcileri artırmak, kadın potansiyelini nitelik ve 
nicelik bakımından artırmak ve yetiştirilmesini sağlayacak projeler 
oluşturmaktır." dedi. Borsamızın Genç Girişimciler Kurulu Başkanı 
Ahmet Toygun da genç girişimcilerin faaliyetlerinden söz edip 
konferansa konuşmacı olarak katılan H. Ersin Özince'ye teşekkür 

ederek, "Bugün kendisinden çok şey öğreneceğiz." dedi.
Bandırma Ulaşımda Avantajlı Bir Bölge

Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin, Bandırma'nın ekonomik 
açıdan stratejik bir konuma sahip olduğunun altını çizerek, "Bandırma 

gerçekten çok büyük avantajlara sahip bir şehir. Kara, deniz ve demiryolu 
taşımacılığına sahip bir yer. Deniz yolu ile üreticimiz çok büyük rekabet 
şansı yakalamakta. Maalesef demiryolunu bugüne kadar tam verimli 
kullanamadık. TOBB'un kurmuş olduğu ve bizim de içinde 
bulunduğumuz BALO A.Ş. ile ülkemiz sanayicinin demiryolu kullanarak 
çok daha rekabetçi olmasını sağlıyoruz. BALO A.Ş., ihracat noktasında 

istediğimiz hedefleri yakalamak için önemli bir projedir. Bu kuruluşun 
yönetiminde bulunmaktan gurur duyuyorum. Demiryolu taşımacılığı ile 

çok daha fazla yük daha az maliyetle taşınmış olacak ve karayolunda oluşan 
yoğunluk azalacaktır." diye konuştu.

KONFERANS



Refah için girişimciliği artırmalıyız
Sezgin, girişimciliğin de önemini 

vurgulayarak, "Bandırma, sanayi 
kenti olma yolunda. Biz sanayiye 
karşı değiliz, ancak çevrenin de 
katledilmesini istemiyoruz. İnsan 
odaklı bir sanayi olmalı. Bu konuda 
taleplerimizi her zaman ifade 
ediyoruz. Tarım, borsamız için çok 
önemli. Sanayi tesisleri ile birlikte 
tarım alanları yok olacak. Ancak ne 
olursa olsun çok daha fazla 
üretmek zorundayız. Oda ve 
borsalar olarak bulunduğumuz 
şehirlerin ekonomik politikalarına 
yön veren konum dayız. Bu 
anlamda da girişimciliği fazlasıyla 
önemseyen bir kurumuz. Başkanı- 
mız M. Rifat Hisarcıklıoğlu da her 
toplantıda kadın ve genç girişim
cilere ne kadar önem verdiğini 
belirtmektedir. Refah seviyemizi 
artırmamızın tek yolu girişimci 
sayımızı yükseltmektir." dedi.
Ulusal ekonomi oluşturulmalı

Toplantıda dünyadan ve Türkiye 
e ko n o m is in d e n  ö rnek veren 
Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ersin Özince, ulusal eko
nomi modelinin önemine değindi. 
Özince, "Ülkemizdeki en büyük 
problemlerinden biri ulusal eko
nomidir. İşletmecilik önceden 
önemsenmezdi. İşletme okumak 
adeta ayıp gibi algılanırdı. Ancak 
ticaret ve girişimcilik çok eski 
yıllardan beri yapılmakta. Uzun 
yıllar girişimciliği kapitülasyonlarla 
yaptık. Türkiye İş Bankası tama
men Türk işadamlarının desteği ile 
kurulan bir işletmedir. Amacımız, 
Türk sanayisinin ve iş dünyasının 
gelişmesine destek vermektir. 
Mustafa Kemal Atatürk'ün de mali 
stratejisinde ulusal ekonomi mo
deli yer almaktadır. Bir ülke için 
kendi ekonomik ve mali stratejisini 
belirlemesi çok önemlidir. Bankalar

olmadıkça ekonomi çalışmaz ve 
ekonomik düzen ile istikrar sağ
lanamaz. Öncelikle her şeyden 
önce ekonomi modelini belirle
memiz gerek. Önceki yıllarda 
karma ekonomi, liberal ve 1980 'li 
yıllardan sonra da kapitalist düzeni 
uygulamaya çalışmış, ancak tam 
olarak yapamamışız. Bu işi tam 
olarak yapmamız gerek artık. 
Sermaye borsalarımıza maalesef 
hiçbir zaman gereğince önem ver
memiş ve çalıştırmamışız. Bugün 
bizim paramız da, hisse senedimiz 
de, tahvilimiz de çok sığ konumda. 
Kapitalizmi tam anlamıyla yapan 
ülkelerde bu sorunlar yok. Bunu 
yapabilmek için içimize sindir
memiz gerek. Piyasa olmadıkça 
sermaye kültürünün oluşması 
mümkün değil." diye konuştu.

Seçim kaygısı spekülatif
Türkiye İş Bankası Yönetim 

Kurulu Başkanı Ersin Özince, her 
seçimde ekonomiyi yalan haber
lerle yönlendirmeye çalışanların ol
duğunu ve üretmeden kazanmaya 
alıştığı iç in , seçim in hemen 
ard ından insan la rı da e n d i
şelendirdiklerini belirtti. Özince, 
"Seçimin ertesi günü inançsız 
olmaya gerek yok. Yurt dışındaki 
yatırımcılar korkmuyor, biz niye bu 
kadar endişeler saçıyoruz? Galiba 
şundan yapıyoruz; biz de aslında 
üretmeden kazanmaya alıştık. Bu 
yanlıştan döneceğimizi umuyorum. 
Bizim bir sürü sınai yatırımımız var. 
Şişecam'ın altında 50 şirket var. 
Şu anda Türkiye'de de devam 
eden birçok yatırımımız var. 12 
ülkede yatırımlarımız var. Fakat 
ekonomiden sorumlu Sayın Baka
nımızın da geçen gün söylediği gibi 
kilogramı 1,6 dolar olan mal ihraç 
ederek bir yere varılmayacağını 
görmemiz gerek. Ben meteoroloji

şirketinde yönetim kurulu üyeliği 
yaptım. Lastik şirketinde, finans şir
ketinde yaptım. Bugün biliyoruz ki 
birçoğunuzun elinde olan telefon
lar, elimdeki laptoptan ağır çeki
yor. Kiloda değilse de pahada ağır 
çekiyor. Yılda milyar dolar mobil 
cihaz ithal ediyoruz. Dünyada insan 
sayısından fazla mobil operatör 
abonesi var. Yani yapacağımız yatı
rımlar çağa uygun ve katma değeri 
yüksek olmalı." diye konuştu.

Dünyayı ve piyasaları iyi izlemeliyiz
Özince konuşmasını şöyle sür

dürdü.
"Globalleşen dünyayı ne kadar 

tanıyoruz? Dünyadaki gelişmeleri 
ne kadar biliyoruz? Kendimizi hangi 
konumda görüyoruz? Nasıl bir 
vizyona sahibiz? Bunları bilmemiz 
gerek. Dünyada büyük ekonomi 
arasına girdik. Peki nasıl girdik? 
Bunları iyi bilmemiz gerek. Dün
yayı iyi takip etmeliyiz. İş adamları 
ve yöneticiler mutlaka ticaret ga
zetesi okumalı ve haberdar olmalı. 
Yeni yetiştiren nesiller de mutlaka 
dil bilmeli."

(11.06.2015)
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Erdek N arlı’m 
asırlık çınarı

99 yaşındaki Giritli Ali Ab 
"Hayatımızı Atatürk'e borçluyu

Ege’nin iki kıyısında yön değiştiren rüzgârların 
insan yaşamını etkilemesinin öyküsüdür, mübadele. 
Bugünün deyimiyle “ değişim ” , yani “ karşılık lı 
göç” , hem eksiltir insan yaşamını, hem de çok 
acı ve acıklıdır.

93 yıl önce Lozan'da, Türkiye ve 
Y u n an is tan  a ra s ın d a  im za lan a n  
“N üfus M übadelesi Sözleşm esi” ,
Ege'nin her iki yakasında tarihin 
akışını değiştirdi. Bundan sonra
sının tarihi, yürekleri yakan ülke 
özlemiyle yazıldı.

Doğdukları topraklardan, kom 
şularından, evlerinden ayrılmak 
zorunda kalanlar, her iki kıyıda da 
benzer acıları yaşadılar. Yaşamlar, 
yeni ortam ve koşullara göre yeniden 
düzenlendi. O göçü yaşayanların tanık 
olduğu acılar, günümüzde de derin izler 
taşıyor.

E T K İL E R İ SÜ RÜ YOR
Yaşamını, Erdek'in eski köylerinden, şimdiki 

mahallesi Narlı'da sürdüren 99 yaşındaki Ali Abak da 
m ü b ad e len in , G irit 'in  K an d iy e  (H e ra k l io n )  
kentinden Türkiye'ye savurduğu kişilerden biri. 1924 
yılında, Erdek'e zorunlu bir yolculuğun ardından 
babası Ahmet, annesi Gülter ve kardeşleriyle birlikte 
6 kişilik bir aile olarak geldiklerinde 7 yaşında 
bulunduğunu vurgulayan Ali Abak, şunları söylüyor:

“ G eldiğim iz gem inin ism i galiba T rab zo n 'd u . 
G irit 'tek i evimizi bugün  gibi h a tırlıy o ru m . Bugün 
gitsem , köyüm üz T urlo ti'dek i evimi hiç zo rlan 
m adan  b u lu ru m . Tabii ki, asıl vatan ım  burası, 
T ürk iye. A m a doğduğum  to p rak la rı b ir  kez dah a  
g ö rm ek  is te rim . B abam , H o r a 'd a ^  çiftç ilik  
yap ıyordu . Bin ağaç da zeytinim iz vard ı. Bize, 
çiftç ilik  yap tığ ım ız , b u ğ d ay  ü re ttiğ im iz  için 
R u m la r, G iritç e d e  'iki tenekelik  kilo, ölçü' 
an lam ına gelen, an cak  T ürkçede  an lam ı fa rk lı 
olan 'muzır' derle rd i. R u m la rla  ilişkilerim iz çok 
iyiydi. K om şularım ız v ard ı. O n la rla  tica re t de 
y ap a rd ık . Topladığım ız 'hindiba' b itk isin i o n lara  
da sa ta rd ık . Bu b itk iy i çok beğen irlerd i. K öyde 
cam im iz vard ı. İbadetim ize k arışm az lard ı. A ncak  
son dönem lerde R um  çetelerin  o rtay a  çıkm ası ve 
T ürk lere  uygulam aya başladıkları büyük zulüm ler 
karşısında , kom şularım ız olan R um lar, bize, 
'Kaçıp kurtulun bunlardan' dem eye başladı. B ugün,

bu to p ra k la rd a  y aşıyo rsak , b u n u  ve haya tım ızı 
A ta tü rk 'e  borçluyuz. Ben, A ta tü rk  çocuğuyum . N u r 
içinde yatsın .”

H E R  Ş E Y İM İZ İ B IR A K T IK
Yılda bir kez düzenledikleri “A şure 
a y f ’nın tüm Türkleri bir araya getir

diğini, hatta Rumların da aşureyi 
severek yediklerini belirten Ali 
Abak, “ K öyüm üzdeki m ahallede, 
R u m la rla  b irlik te  o tu ru y o rd u k . 
A yrılırken b irçok  R um  kom şu
m uz g ö z y a ş la r ın ı  tu ta m a d ı” 
diyor. 1924 yılında, Türkiye'ye 
gelen ilk mübadiller arasında yer 

aldıklarını vurgulayan Ali Abak, 
şöyle konuşuyor:
“T ürk iye 'ye  gelirken, b aşta  bin 

ağaçlık zeytinim iz olm ak üzere malımız, 
m ülküm üzü  o rad a  b ırak m a k  zo ru n d a  

kald ık . G elirken , yan ım ızda b iraz  p a ra  ve 
altın ım ız o lduğunu h a tırlıy o ru m . E rd ek 'e  gelince bize, 
kişi başına 25 zeytin ağacı verdiler. Biz, N arlı'y a  gelerek, 
b ir  çeşme başına yerleştik . G eldiğim izde b u ra d a  30 
yerli aile vard ı. Bize sıcak d av ran d ıla r. Ö nem li h içb ir 
so run  yaşam adık . E rd e k 'e  önce K andiye'den biz, 
ard ından  da K avala'dan Pom aklar geldi.”

(*) Kandiye merkezine o yıllarda köylülerce verilen isim)

İŞ T E  UZUN YAŞ A M AN IN SIR R I
E rd e k 'e  y e rle ş tik ten  so n ra  

İzm ir B o rn o v a 'd a  4 yıl as
k erlik  yapm ış, Ali A bak.
H â len , y a şa m ın ı k ızı 
Ayfer A bak  ile b irlik te ,
E rd e k 'in  N a rh  M ahal- 
lesi'nde sü rd ü re n  99 
yaşındak i A bak, uzun 
y a ş a m ın  s ı r r ı n ı  ise  
H o ra 'd a n  b eri yem ek
lerinden  eksik  etm ediği,
G i r i t ' t e ,  “ A s k o r d u la k o s ” 
o la rak  satılan  soğan başta  olm ak 
ü ze re  k a b a k  h a ş la m a s ı yem eye ve bol s irk e  
tüketm esine b ağ lark en , yem eklerin in  hem en hem en 
tam am ın ı haşlam a o la rak  yediğini, yem eklerinde 
zeytinyağı ku llandığ ın ı belirtiyor.

(29.12.2015)
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w, akliy ı ^ ııu ım  ciiçliicii Bandırmalı bir şair.
1950 yılında doğan Ahmet Batu, çocukluk yıllarını 

ilçemizde geçirdi. İlkokul ve ortaokul ve liseyi Bandırma'da 
tamamladı. Ardından, mesleği gereği ülkemizin çeşitli 
kentlerinde bulundu. Emekliliğinden sonra Bandırmaya 
dönen Batu, şiirle tanışmasını şöyle anlatıyor:

“ İlk  şiirimi, o rtaokul yıllarında b ir edebiyat ödevi 
o larak  yazm ıştım . Şiirim in ismi 'Uyuyan Şehir'di. Eğer 
yaşıyorsa sağlıklı b ir öm ür, vefat etmişse rahm et 
dilediğim edebiyat öğretm enim  T ü rk ân  K azancı, 'Sende 
iş var, çocuk. Sakın bırakma, yazmayı sürdür' demişti. 
Ö ğretm enim in sözünü dinledim . Şiir, k ırk  yılı aşkın 
sü red ir yaşam ım ın b ir parçası oldu ve öm rüm  olduğunca 
da bu şekilde sürecek.”

Ahmet Batu'nun ilk kitabı “G elincik T arlası” , 2000, 
ikinci kitabı “Sobe” , 2008 yılında yayınlanır. Sekiz yıllık bir 
çalışmanın ürünü olan son kitabı “Ey H ayat” ise 11 Nisan 
2015'te, Bandırma Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri 
kapsamında gerçekleşen bir imza günü ile okurlarla buluşur.

Batu'nun, “yaşam ım ın vazgeçilmez parçası” olarak 
nitelendirdiği şiirlerinden 15'i, TRT sanatçısı, udi bestekâr 
Haşan Şanlıtürk, ikisi ise sunuculuğunu yaptığı Bandırma 
Türk Sanat Müziği Derneği Korosu Şefi Bekir Silahdaroğlu 
tarafından, çeşitli makamlarda bestelenir.

Bandırma'da şiiri sevdirmek, gençlere şiir yazma ve 
okuma şevkini aşılamak amacıyla gerçekleştirilen tüm 
çalışmalara destek verme çabası içinde bulunduğunu 
vurguluyor, Batu. Uzun yıllardır Türk Sanat Müziği 
derneklerinin konserlerinde sunuculuk yaparak, şiirlerini, 
dinleyenlerle paylaştığını belirten Batu, “Hâlen ken
timizde, k ü ltü r ve sanat a lanındaki güzel o luşum lardan 
biri o larak  gördüğüm  ve geliştirilerek yaşatılm ası gerek
tiğine inandığım  ’Şiir Yolcuları* g rubunda, şiir sever 
dostlarım la b irlik te oldukça keyifli çalışm alara imza 
atıyoruz” diyor.

“Ö m rüm  oldukça şiire hizm et verm ekten kopm aya
cağım ” diye konuşan Ahmet Batu, şiiri şöyle tanımlıyor:

“ Şiir, yüreğin dışa açılımıdır. Ş iirlerim in yüzde 80'i 
sevgi ve aşk içeriklidir. Bu şiirlerim de genelde hece 
veznini kullanıyorum . A ncak bazı şiirlerim i ise serbest 
ölçüyle yazıyorum . Sosyal içerikli dizelerim  de var. 
Z am an zam an, 'Bu şiiri kime yazdın?' diye soruyorlar. 
Şair, dizelerini m utlaka birisini düşünerek  yazmaz. O 
dizeler, yoğun duygu coşkusuyla kalem e alınır. Şairler, 
b irçok kişinin dilleriyle söyleyem edikleri duygularını, 
yürekleriyle kalem e alan kişilerdir.”

(18.10.2015)

— I UtMmfİ li ı ı
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BANDIRMA BELEDİYESİ

Oyuncaktan lu  cjöJİffdf*' JtaM#snw

BANDIRM A BELEDİYESİ

B a n d ırm a  B eled iy esi ve T ic a re t  B o rsa s ı 
K a d ın  G ir iş im c ile r  K u ru lu  işb ir liğ i ile 

h a z ır la n a n  “ P a y la ş ım  N o k ta s ı  O y u n c a k  ve 
K ita p  K u m b a r a s ı”  h iz m e te  s u n u ld u

Kumbarada biriken kitap ve oyuncaklar Ticaret 
Borsası Kadın Girişimciler tarafından ihtiyaç sahibi 
çocuklara ve okullara verilecek.

Cumhuriyet alanına konulan paylaşım noktasının 
açılışına Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma 
Ticaret Borsası Başkanı Halit Sezgin, Belediye 
Meclis Üyesi Gönül Özdemir ve Borsamız Kadın 
Girişimciler Kurulu yönetim i ve vatandaşlar katıldı.

İhtiyaç fazlası kitap ve oyuncakların ihtiyaç 
sahibi çocuklara ulaştırılması amacıyla cumhuriyet 
alanına yerleştirilen paylaşım noktası kumbarasının 
açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Dursun 
Mirza, 'Belediyemiz ve Ticaret Borsası Kadın Giri
şimcileriyle birlikte hazırladığımız paylaşım noktası 
kumbaramızı cumhuriyet alanına yerleştirdik. Far- 
kındalık oluşturabilmek, bu duyarlılığı aktarabilmek 
ve paylaşımı sağlayabilmek adına biz Kitap ve Oyun
cak Kumbarası'm hayata geçiriyoruz. Vatandaş
larımız tarafından beğenileceğini düşündüğümüz

bu çalışmamızın yaygınlaştırılmasını sağlayacağız. 
Kumbarada biriken kitap ve oyuncaklar. Ticaret Borsası 
Kadın Girişimciler tarafından ihtiyaç sahibi çocuk ve 
okullara verilecek. Tüm hemşerilerimizi bu güzel 
yardımlaşmaya davet ediyor, emeği geçen Ticaret 
Borsası Kadın Girişimcilerimize ve meclis üyemiz Gönül 
Özdemir'e teşekkür ediyorum." dedi.

Borsamız Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Buket 
Boyacı, vatandaşlardan kumbaraya kullanılabilir ürünlerin 
atılmasını isteyerek, "Halkımızdan kumbaraya temiz ve 
kullanılabilir kitap ve oyuncakları atmalarını istiyoruz. Biz 
de bu kitap ve oyuncakları ihtiyaç sahiplerine 
götüreceğimize söz veriyoruz. Bu projemizi sürdürüle
bilir bir duruma getireceğiz." diye konuştu.

Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin, 
yapılan örnek çalışmayı takdir ederek, "Borsamızın 
kadın girişimcileri yine her alanda kendilerini gösteriyor. 
Aktif faaliyetlerini bu kumbara ile sürdürmeye devam 
ediyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Belediyemize 
de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu başarılı 
projelerin devamını diliyorum." dedi.



201 5 hasat sezonunun ilk 
buğday ve kanola ürünü 
Borsamızda işlem gördü.
S ezonun ilk  buğ d a y ın ı 
Bandırma Yeni Yenice Ma
hallesinden Sadık Oruç, ilk 
k a n o la y ı da B and ırm a  
Akçapınar M ahallesi'nden 
Resule Şayan adına Hayri 
Şayan getirdi.

Borsam ızın e le k tro n ik  
satış salonunda işlem gören
sezonun ilk buğdayının 50 kilogramlık kısmı sembolik satışla kilosu 10 
liradan satıldı. Yeni hasat edilen buğdayın sembolik kısmını Borsamızı 
üyelerinden Toprak Tarım Ticaret San. Ltd. Şti. adına Mustafa Yıldırım 
satın aldı. Geriye kalan 7 ton buğdayı 0 ,743  liraya Sezgin Zahirecilik 
Ltd. Şti. adına Yönetim Kurulu Başkanımız Halit Sezgin, sezonun ilk 
kanola ürününü de 50 kilogramlık sembolik kısmının kilosunu 10 
liradan, geri kalan 4 tonluk kısmını da 1 lira 291 kuruştan borsamız 
üyesi Toprak Tarım Ticaret San. Ltd. Şti. adına Mustafa Yıldırım satın 
aldı.

Borsamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Halit Sezgin, yeni 
harman döneminin bölgemiz 
üreticilerine ve tüccarlarına 
hayırlı olmasını dileyerek 
"Yeni hasat sezonu hem 
çiftçim ize hem de tüc
carımıza hayırlı uğurlu olsun.
Umarım hepimiz için bere
ketli bir yıl olur" dedi.

( 17 .6 .2015 )
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Bandırma nın Çerkez mahallesi

Bandırm aya 16 k ilom etre uzak lık ta , ilçenin  
güneydoğusunda bir mahalle. Yeni Ziraatli. Eski ismi 
"Ziraatli Cedit" olan yaklaşık 160-165 yıllık köy, şimdi 
Bandırmanın mahallesi konumundaki Yeni Ziraatli'de, 62  
hanede, 220 nüfus yaşıyor. Muhtarlıkta ikinci dönemi 
içinde bulunan Adnan Özdem ir, m ahallelerinin  
topraklarının buğday, kavun, karpuz, domates ve biber 
başta olmak üzere her çeşit ürün için elverişli olduğunu 
vurgularken, şunları söyledi:

"Bölgemizdeki Yeni Ziraatli Göleti'nden de 
yaklaşık 20 yıldır yararlanıyoruz. Bu gölet, 
ürünlerimize yaklaşık % 70 katkı sağlıyor. 
Mahallemizde büyükbaş hayvancılık ve 
koyunculuk da yapılıyor. Ancak tarım ve 
hayvancılık zayıfladı. Tarım giderleri çok arttı. 
Buna paralel şekilde, mahallemizin ekilen tarım 
arazileri, 6 bin dekardan, 4 bin dekara düştü. Bu 
alanın yarısına yakını da icara veriliyor. Tarım ve 
hayvancılığın eski veriminde olmaması, 
mahallemizden kente göçü hızlandırdı."



Mahallede, 80-85 yaş arasında yaklaşık 10 kişi 
var. Mahallenin en yaşlısı, 83 yaşındaki Rahmi Aşçı, 
"Köyümüze, 1864 yılında, Kafkasya'dan göç oldu.
1. Dünya Savaşı sırasında yıkılan köyümüz, 
sonradan yeniden yapıldı" dedi. 81 yaşındaki Recep 
Aksoy ise "Çiftçilikten, eski yıllara göre daha çok 
ürün alıyoruz ama masraflarımız çok arttı. Bu 
nedenle eski kazançlar kalmadı" diye konuştu.

Yeni Ziraatli'de, "Antep Karası" başta olmak üzere 
çeşitli cinslerde üzüm yetiştirilen bağlar da bulunuyor. 
Bu üreticiler arasında Recep Durmaz da yer alıyor.

Mahallede, 150 yıllık bir meşe ağacı da bulunuyor.



Borsamız 
meslek odalarıyla 

bir araya geldi
Borsamız, meslek oda, dernek ve bazı sivil 

toplum örgütlerinin başkanlarını bir araya geti
rerek, kentin sorunları ve çözüm yolları hakkında 
düşüncelerini aldı. Toplantıya Kaymakam Ali Mantı 
ve Belediye Başkanı Dursun Mirza da katıldı.

Toplantının açış konuşmasını yapan ev sahibi 
Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin, 
esnaf-sanatkâr ve küçük işletmelerin, özellikle 
işletme sayılarının çokluğu, ülke çapında istih
dama sağladıkları büyük katkı, sosyo-ekonomik 
dengelerin kurulması, tarımsal ve sanayi 
ürünlerinin tüketiciye ulaştırılması ve üretimde 
azımsanmayacak bir paya sahip bulunmaları 
nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de önemli bir toplumsal kesimi oluşturduklarına 
dikkati çekerken, şunları söyledi:

"Yarattığı istihdamla birlikte, dolaylı ve 
dolaysız devlete katkı sağlayan üreticilerimiz, 
esnaflarımız, sanatkârlarımız ve sanayicilerimiz, 
ülkemizde reel sektörün de önemli ve vazgeçil
mez bir bölümünü oluşturmaktadır. Bandırmamızın 
her alanda gelişimi için gösterdiği birlik ve 
beraberliğin sürmesi ve bu konudaki istikrar çok 
önemlidir. Bizler, kentimizin gelişmesi, daha ileri 
gitmesi için üzerimize düşen görevleri yerine 
getirme çabası içindeyiz. Bizler, gücümüzü birlik 
ve beraberlikten alırız. Bu birlik ve beraber
liğimiz, bizim en büyük güzelliğimiz ve 
geleneğimizdir."



Bandırmanın, her anlamda gelişmiş bir kent olma 
yolunda önemli adımlar attığına dikkati çeken Sezgin, 
şöyle konuştu:

"Bunun nedeni, coğrafi konumuyla birlikte enerji 
üreten santraller yönünden zengin olmasına da bağla
nabilir. Marmara Denizi kıyısında önemli bir liman 
olmasının yanında demiryolu ve karayolu bağlantılarıyla 
lojistik merkez olarak değerlendirilebilir. Her ne kadar 
1/100 binlik plânlar üzerinde Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı'nca revizyon yapılsa da, kentin lojistik 
avantajını değerlendirmek isteyen sanayiciler, yatırım
larını Bandırma'ya yönlendirme çabasındadırlar. Bu 
yatırımların bizim özvarlığımız olması, dünyadaki son 
teknoloji ile kurulmaları ve işletilmeleri, çevreye zarar 
vermeyecek nitelikte üretim yapmalarını, yani yerli, 
yenilikçi ve yeşil olmalarını arzulamaktayız. Bandırmamız, 
ayrıca üniversite kenti olma yolundadır."

Sezgin, 7 Haziran 201 5'te yapılacak genel seçimlerde, 
siyasi partilerin, m illetvekili sıralama çalışmaları 
sırasında Bandırmalı m illetvekili adaylarına ön sıralarda 
yer vermelerini diledi.

MİRZA KÜRSÜDE
Ardından söz verilen Bandırma Belediye Başkanı 

Dursun Mirza, Borsamızın önderliğinde böyle bir 
toplantı gerçekleştirilmesinin öneminin altını çizerek 
başladığı konuşmasında, "Borsamızın başkanı Halit 
Sezgin'in deyimiyle 'Bandırma Partisi' niteliğinde 
düzenlenen bu toplantıların Bandırma adına yararlı 
sonuçların önünü açacağına inanıyorum. Bandırma, 
1950'li yıllardan bu yana süregelen il olma hayalinden 
vazgeçmemelidir" dedi. Mirza, önemli bir limana sahip 
bulunup, gelişmiş bir sanayisi olan Bandırma'nın, 
Balıkesir ilindeki kurumlar vergisinin % 7,5, gelirler 
vergisinin ise % 30'unu ödediğini belirtti.

KAYMAKAM ALİ MANTI KÜRSÜDE
Kaymakam Ali Mantı da konuşmasında altı yıldır 

görev yaptığı Bandırma'da tüm sorunların kolektif 
bilinçle çözümleneceğine inandığını vurgularken, 
Bandırmanın, "marka kent" durumuna getirilmesinin 
önemine dikkati çekti. Mantı, bu markalardan birinin de 
Bandırmaspor olduğunu sözlerine ekledi.

(28 .06.2015)
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Bandırma’da 
otizm derneği

.o««LE|KARD£Vl)|

"Bandırma Otizmle Kardeşlik Derneği" kuruldu.
Hacıyusuf Mahallesi'ndeki dernek binasının 

açılış törenine Bandırma Kaymakamı Tuncay 
Sonel, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Edip Uğur, Bandırma Belediye Başkanı Dursun 
Mirza, Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Halit 
Sezgin, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü 
Osman Sefa Uyar ile diğer konuklar katıldı.

Başkanlığını Mehtap Akgül'ün yaptığı der
neğin açış kurdelâsını üst düzey protokol kesti. 
Dernek başkanı Akgül, yaptığı konuşmada, 
"Dernek çalışmalarımız, zamanla toplumda 
belirgin bir şekilde kendini gösterecek ve 
rehabilitasyon merkezlerine ve özel eğitim 
kurumlarına ışık tutacaktır. Derneğimizin çalış
malarını yakından izlemeniz ve desteklemeniz 
bizim azimle ilerlememizi sağlayacaktır" dedi.

(15.09 .2015)

2015 İ  62



Alkışlanacak bir dernek
Çınarlı Çağdaş 

Gençlik Derneği
Çınarlı Çağdaş Gençlik Derneği, 2014 yılının bahar ayında 

kuruldu. Amacı, mahalledeki gençler ve ailelere eğitim, bilim, 
kül-tür, sanat ve spor alanlarında rehberlik etmek, madde 
bağımlılığı ve bunlara bağlı sorunlara yönelik pozitif çözümler üretmek, bu amaçla kişi ve kuruluşlarla işbirliği 
gerçekleşt irmek olan dernek, başarılı çalışmalarını sürdürüyor.

Eyüp Demirezen'in kurucu başkanlığındaki ilk yönetim kurulunda Cem Uzgun, 
Recep Demirezen, Orhan Varyozdöken, Hakan Bor, Haşan Çizmelioğlu ve Ozan 

Demirezen görev yaptı. Dernek yönetiminde hâlen, Eyüp Demirezen'in 
başkanlığında Cem Uzgun, Serkan Kalaycılar, Murat Olçum ve Onur Kama 

görevini sürdürüyor.
1 982 yılında, Bandırma'da doğan, Bilecik Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik 

Bitkiler Bölümü'nü bitiren Eyüp Demirezen, derneği yaşama geçirmeleri 
aşamasını şöyle anlattı:

"18 yaşında, Türk Hava Kurumu'nun eğitim kurslarında uçaktan 
atlayarak ilk havacılık deneyimimi yaşamamın ardından havacılık alanında 

birçok faaliyette bulundum. 2001-2008 yılları arasında, Bursa bölgesinde 
futbol hakemi olarak görev yapıp birçok amatör maç yönettim. Extrem sporlara 

duyduğum ilgi nedeniyle dağcılık 
sporuna yönelerek, birçok dağa

çıktım. Bu alanda çok sayıda kişiyle tanıştım ve 
iletişim kurdum. Müzik ve resme özel ilgim, bu alanlarda da 
çalışmalar yapmamı sağladı. Sanat ve spor, yaşamımda yeni 
ufuklar açtı. Duygusal yapım gereği, mahallemdeki gençlerin 
ellerinde uyuşturucuyu görmek beni çok etkiliyordu ama 
derneği kurma konusunda beni asıl harekete geçiren, 
mahallemin, bu konudaki duyarsızlığıdır. Gençlerimizin, 
karşılarındaki yüksek duvarları kırması gerektiğine inanarak ve 
onlara önlerindeki güzellikleri göstermek, onların sorgulama 
mekanizmalarını da harekete geçirerek, böylece onların 
uyuşturucu ve bunlara bağlı suçlardan uzak kalmalarını 
sağlamak amacıyla kurduğumuz derneği bugünlere 

ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyorum."
Dernek için kiraladıkları küçük yere kendi 
olanaklarıyla bağışladığı müzik enstrü

manlarının ardından, birkaç müzisyenin 
daha enstrüman bağışladığını vurgu

layan Demirezen, şunları söyledi:
"Önce çocuklarla küçük bir 

mekânda başlattığ ım ız müzik 
çalışmalarımıza ilgi artınca daha 
büyük bir yer tuttuk. Burada müzik 
çalışmalarımızın yanı sıra resim ve 
toprak çalışmaları gerçekleştirdik.
Çeşitli kurslar başlattık. Verdiğimiz 
değer arttıkça çocukların sayıları 
daha da arttı. Bu arada bir de ritim 

grubu kurduk."
Mahalle gençleri ve çocukları için çok sayıda etkinlik gerçek-leştirdiklerini 

vurgulayan Demirezen, "Hedeflediğimiz birçok yeni projemiz için bir binaya ve salona 
ihtiyacımız var" dedi.

(08.11.2015)
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Elektronik sistemin de zamanla yetersiz kalacağına 
işaret eden Başkan Halit Sezgin, "Online sisteme 
geçme gibi bir hedefimiz var. İnternetin bulunduğu 
her alanda tüccarlar, buraya gelen ürüne fiyat verme 
şansı yakalayacaklar. Hedefimiz, sizlerin ürünlerinizi 
en iyi şekilde değerlendirmek" diye konuştu.

Konuşmanın ardından ilçe müftüsü Süleyman 
Küçük tarafından dua edilerek, kurban kesildi.

(01 .07 .2015 )

Borsamızda, hasat sezonunun başlaması nedeniyle 
tören düzenlendi. Satış salonundaki törene, Toprak 
Mahsulleri Ofisi (TMO) Şube Müdürü İbrahim Ağmil, 
Tarım İlçe Müdürü Osman Sefa Uyar, İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Haydar Kılıç, Ziraat Odası Başkanı 
Süleyman Dönmez, M üftü Süleyman Küçük, Muhtarlar 
Derneği Başkanı Hüseyin Kocabıyık ve üyelerimiz 
katıldı.

Törende konuşan Borsamız Başkanı Halit Sezgin, 
Borsanın artık çağ atladığını bildirerek, "Elektronik 
sistem bile yetersiz kalacak, onun için Online sisteme 
geçeceğiz" dedi.

Satışları modern bir sistemle gerçekleştirdiklerini 
vurgulayan Sezgin, "Yeni hasat dönemi, inşallah 
çiftçimize, sanayicimize, tüccarımıza kazanç ve 
bereket getirir. Satış salonumuzdaki elektronik sistem 
Türkiye'de sadece 4 borsada var. Her şey laboratuvardan 
çıkan sonuca göre hak ettiği fiyatı buluyor. 
Ürettiğinizin, alın terinizin karşılığını burada kuruşuna 
kadar alıyorsunuz. Borsamız, 1940 yılından bu yana 
faaliyetini sürdüren ve her yıl da kendini geliştiren, 
modern sisteme ayak uyduran ender borsalardan 
biridir. Bugün, Borsamızda, bin ton mal satımı 
gerçekleşti. Bu kurumun değerini bilin"dedi.

Hasat sezonu açı
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Sahil Yenice ceviz 
fidanının mimarı
M u s ta fa  C an

Yalnız Bandırma'da değil, Türkiye'de "Sahil Yenice" denilince 
aklımıza hemen ceviz fidanı yetiştiriciliğ i geliyor. Bandırmanın 
eski köyü, şimdi mahallesi olan Sahil Yenice'nin hemen hemen 
tüm geçimi hâlen ceviz fidanından sağlanıyor. Bunun en önemli 
mimarı ise hiç kuşkusuz ki, Mustafa Can.

1944 yılında, Sahil Yenice'de doğan 
Mustafa Can, 1 973-1 975 yılları arasında, 
köyde muhtarlık yaptı. Ceviz fidanı ile ilgili 
olarak, 1982 yılında, Yalova'da, Bahçe 
Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde üç yıl 
eğitim gören Can, bu enstitünün öğretim 
üyesi Prof. Dr. Gültekin Çelebioğlu'nun 
desteklerini unutamıyor ve onu rahmetle 
anıyor. Ceviz fidanının aşısının tutma 
aşamasında çok zor bir dönem geçirdiğini 
vurgulayan Can, şunları söyledi:

" 1982'li yıllarda, köyümüzde diktiğimiz 
fidanların aşılarının %10'u bile tutmuyordu. 
1985 yılında, maddi varlığımı hemen 
hemen tüketmiştim. Ceviz fidanı işini 
bırakmak üzereydim. Durumu, Gültekin 
Çelebioğlu hocama anlattığımda, 'Sen de 
mi beni yalnız bırakacaksın? Bu fidan işi 
doğmadan ölecek mi?' yanıtını aldım. 
Artık bu işi bırakmak üzereydim. Ceviz 
fidanlarının bulunduğu arazime geldiğimde, 
eşeklerin girdiği arazide, ceviz fidanlarının 
üst yapraklarının, eşeklerin yularlarına 
takılıp koparak, ’ Kaluj kaynam ası' 
olduğunu gördüm. Bu olay bana, aşının 
nasıl yapılacağı konusunda yol gösterdi. 
Böylece aşının nasıl tutacağını öğrendim."

1 9 8 5 ’ li yıllarda, 300 fidanla bir daire 
satın alınabildiğine dikkati çeken Mustafa 
Can, şöyle konuştu:

"17-18 yıl, yerli fidan ürettik. Yerli 
çeşitler, 10 yaşında, 30-40 kilo verim 
sağlıyor. Daha sonra ABD'nin Chandler 
ırkı ceviz fidanı üretimine geçtik. Bu ırk, 5 
yaşında, 50 kilo üretim veriyor. 
Topraklarının % 80'i ceviz fidanı üretimine 
elverişli bulunan ülkemiz, bu üretimde 
hâlen ABD ve Çin'in ardından üçüncü 
sıraya yükseldi."

Bu işe giriştiğinde, köye kendisine 
"deli" gözüyle bakıldığına işaret eden Can, 
"Şu anda, Sahil Yenice'deki yıllık ceviz 
fidanı üretimi 4-5 milyonu buluyor. Bunun 
1 milyonunu, Bulgaristan, Romanya, 
Yunanistan, İtalya gibi ülkelere satıyoruz" 
dedi.
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Bandırma Ticaret Borsası, Kadın Girişimciler 
Kurulu ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme 
ve Destekleme Başkanlığı (KOSGEB) işbirliği ile 
düzenlenen girişimcilik kursuna katılarak sertifikasını 
alan kadın girişimcilerden İpek Büyükboz, Erman 
Paşabayır Mahallesi'nde, 1031 Sokak, Sinem Apart
manı No: 6 /3 ’te "İpek Danışmanlık" adı altında kendi 
işyerini açtı.

Açılışa, Borsamız Genel Sekreteri Ertunç İşbay, 
Genel Sekreter Yardımcısı Aybike Özbay, Kadın 
Girişimciler Kurulu Başkanı Buket Boyacı, Petek 
Ozar, çok sayıda dost, akraba ve arkadaşları katıldı.

İpek, "İnsan Kaynakları ve Aile Danışmanlığı" adı 
altındaki işyeri açılışını Bandırma Ticaret Borsası 
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Buket Boyacı ve 
İpek Büyükboz Erman, kurdelâyı birlikte keserek 
gerçekleştirdiler.

Kendi işinin 
patronu oldu

B’in girişim cilik  
kursuna katıldı

Buket Boyacı, açılışta yaptığı konuşmada, Kadın 
Girişimciler Kurulu'nun bölgedeki kadın potansiyelinin 
nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha 
donanımlı duruma getirilmesi için politikalar geliş
tirilmesi ve girişimcilik kültürünün kadınlar arasında 
yaygınlaşmasını amaçladığına vurgu yaparak, "Son 
yıllarda kadın girişimciliği konusunda yapılan 
çalışmalarda artışlar görülmektedir. Girişimci, yeni 
bir ürünü kafasında tasarlayarak yeni bir fikir 
oluşturan ve bu fikri hayata geçirecek yeteneğe ve 
sabra sahip olan kişidir." dedi.

İşyeri sahibi İpek Büyükboz Erman da, konuşma
sında, kendi işinin patronu olduğu için mutluluk 
duyduğunu belirterek,"Kadın Girişimcilerin ikinci 
grubuna kursiyer olarak katıldım. Kurstan çok 
yararlandım, yol göstericim oldular. Hocam, çok 
yardımcı oldu. Bütün üyeler de yardımcı oldular. 
Onların sayesinde böyle bir girişimde bulunmak için 
daha büyük bir hevesle ve motivasyonla işe başladık. 
Bandırmalıyım. 10 yıldır eğitim sektöründe görev 
yapıyordum. 5 yıl dershanelerde, 4 yıl da Bahçeşehir 
Koleji’nde rehber öğretmenlik yaptım.

Burada çeşitli aktivitelerimiz var. Tercih danışmanlığı 
ile işe başlıyoruz. Onun dışında bireysel rehberlik 
yapacağız. Aile danışmanlığı yapacağız. Çocuklar 
için, çocukların bilinç altının ortaya çıkması için var 
olan oyun terapisi yöntemini kullanarak, onlarla bir 
araya geleceğiz. Tabiî ki öğrenci koçluğu, eğitim 
danışmanlığı da yapacağım." diye konuştu.

(03 .0 7 .2015 )
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Milletvekili Kırcı, Borsamızdaydı
“Borsamızla gurur 

duyuyoruz”

Adalet ve Kalkınma Partisi 
(AKP) Balıkesir M illet
vekili Sema Kırcı, Borsa- 
mızı ziyaret ederek,
elektronik satış salonunda gerçekleşen ihaleye katıldı.

Bandırma'nın önemli bir tarım bölgesi olduğuna dikkati çeken Kırcı, 
"Bandırma Ticaret Borsası'nın, ülkemizin ilk üç borsası arasında yer 

alması gurur vericidir" dedi. Borsamız başkanı Halit Sezgin, Kırcı'ya, 
Borsadaki hizmetler hakkında bilgi verirken, şunları söyledi:

Ürünlerimizin en iyi değerlerini, akredite laboratuvarımızda analiz ederek, en 
iyi fiy a tla rın  oluşm asını
sağlıyoruz. Salonumuzda bu

lunan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yetkilileri de satış sırasında 
belirlenen fiyatların altında kalan, gerekli standarda sahip
ürünlere müdahale fiyatı uygulayarak çiftçilerimize avantaj 
sağlıyor. Değerli çiftçilerimizin emek harcadıkları ürünlerinin 
değerinde satılması için elimizden gelen desteği sağlıyoruz."

Balıkesir M illetvekili Sema Kırcı da, bölgemizde bilinçli tarım 
yapılmasıyla mutluluk ve gurur duyduklarını vurgularken, şu

değerlendirmede bulundu:
'Çiftçilerimiz için hayırlı bir 

hasat dönemi diliyorum.
Önemli olan, ürünlerin hak 
ettiği değeri bulmasıdır.
Bandırma Ticaret Borsası'nın, bu konudaki hizmet ve çabalarını takdirle 
karşılıyor ve kutluyorum. Tüm çiftçilerimizin ürünü bol olsun, Allah, 
kazandıkları parayı sağlıklı şekilde harcamalarını nasip etsin."

(06.07 .2015)
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Dr. Mağmumi, 
Bandırma ve 

Erdek'i de 
anlatmış!

M

Dr. Serafeddin
M

Mağmumi'nin
“Bir Osm anlı D oktorunun

• •

Seyahat Anıları-Yüz Yıl Once Anadolu 
ve Suriye” kitabi

Son olarak D r. Ş erafeddin  M ağm um i'n in , “ Bir 
O sm a n lı D o k to ru n u n  S eyah at A nıları-Y üz Y ıl 
Ö n c e  A n a d o lu  ve S uriye” isimli kitabını okudum  ve 
çok  beğendim . K itap, o d ö n em d en  bugüne b ir yolculuğa 
çıkarıyor, o k u y an la rı...

D o k to r  ŞerafeddinM ağm um i'n in  anıları, yüz yıl önce 
geride bıraktığım ız dünyanın  gerçek yüzünü  g ö rm ek  
y önünden  önem li b ir belge. 1895-1896 yıllarında, o 
tarih te  O sm anlı ülkelerini saran kolera ile savaşm ak 
am acıyla A nado lu 'ya  ve Suriye'ye g ö n d erilen  D r. 
M ağm um i, bu  bölgelerde çalışırken, gözlem lerin i de n o t 
etm iş ve 1908 M eşrutiyet, ku ru lduk tan  sonra  iki kitap 
d u ru m u n d a  yayımlamış. D r. M ağm um i'n in  bu  kitapları,
II. A bdü lham it d ö n em in in  acılar, felâketler do lu  
serüven in in  ciddi kanıtları. Bu kitaplarda, yüz yıl 
öncesindeki A nado lu  halkının karabasandan  farksız 
yaşam ının gerçek yüzüyle karşılaşıyorsunuz. Ü zülseniz 
de, düşlerinizi, geçm işe d ö nük  ütopyalarınızı vitirseniz 
de, T ü rk iy e 'n in  yüz yıl öncek i d u ru m u n a  karşı 
C u m h u r iy e t  d ö n e m in in  n e  b ü y ü k  d e ğ iş ik lik le r  
getirdiğini gö rerek  m utlu  o luyorsunuz.
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BANDIRMAKLA İLGİLİ BİLGİLER
D r. M a ğ m u m i'n in  k ita b ın d a , o esk i d ö n e m d e , 

B and ırm a 'n ın  sosyal ve kültürel yaşam ıyla ilgili ayrıntılar var. 
Bu ayrıntıların b ir bö lüm ünü  sunuyorum :

“H ayd arçavu ş C a m isi, k a sa b a n ın  tek  b ezeğ id ir . B u  
sü slü  b in a , u zak tan  tıp k ı 'O rtak ö y  C am isi'n i andırır bir 
b iç im d e  ve re s im d e  o lu p , y ıld ır ım savarı ve taş a lem li 
m in a r es i d e ç o k  sev im lid ir . K asab an ın  u zu n  bir 
isk e le s i, ö n ü n d e  u fak  bir b e le d iy e  d a iresi, ü ç-d ört  
e c z a n e s i, yalı b o y u n d a  ik i k ıraa th an esi vardır. G erek  
bu  kıraathaneler, gerek  ö tek i k ahvehan e ve gazinolarda  
her şey  vardır. İç ler in e  g ir ilin ce  ç o ğ u n u n  o rtasın d a  
b ilard o m a sa s ı, açık ta  bir k ahve o c a ğ ı, ç iv ilere  
fincanlar, alt b a şa  iç k i k ad eh ler i d iz ilm iş . R afta, 
n arg ile ler  a ltın d a  k on yak  şişe ler i sıra lan m ış . O c a ğ ın  
yan m a k ahve ve şek er k u tu su , ü st tarafa m e z e  tabakları 
k o n m u ş .  K ıs a c a  tü m ü  h e m  k a h v e h a n e ,  h e m  
kıraathane, h em  gazin o , h em  m eyhanedir. B andırm a'da, 
o te l tak lid i b irk aç h an  o lu p , b iz  d e  d en iz  k en arın d ak i 
B a n d ırm a  O te li'n d e  k a ld ık . H e r  türlü  o te l g e r e c in d e n  
yok su n ; odaları bir m a sa  ve bir san d a ly e  ile  bir 
k aryo lad an  o lu şu y o rsa  da, yatakları p e k  tem iz  ve g ü z e l  
tak ım lıyd ı. Y aln ız, y e m e k  k o n u su n d a  s ık ın tı çek tik . 
B aşvu ru lacak  yer an cak  çarşı b o y u n d a k i b ir-ik i a şç ı 
d ü k k ân ıyd ı. O ralarda ise  sofraya oturur o tu rm az  
iştah ım ız  kapanırdı. N a s ıl  k ap an m asın  ki! G ö zü m ü zü n  
ö n ü n d e  so frad an  k a lk an  m ü şter iler in  te n e k e d e n  
ya p ılm a  çata lların ı b ir b e z le  silivererek  ö n ü m ü z e  
koyuyorlar. V erilen  p eşk irler  re n g in i y itirm iş , u zak tan  
ağır b ir k ok u  yayıyor. B u nlar bir tarafa, serg i g ib i  
p en c e r e d e n  ö n ü n e  d iz ilm iş  o lan  ten cere  ve tep siler, 
h e r k e s  ta ra fın d a n  z iy a re t ed iliy o r  ve  b irçokları 
gözleriyle yem eklerin  türünü an layam ad ığ ın dan  m ıd ır  
n edir, p arm aklarıy la  tavuk  k ızartm aların ı, sö ğ ü şle r i  
tu tup , evirip  çev irm ey e , son ra  d a e lin i ya lay ıp , ö tek in i 
m u ayen eye kadar varıyor ve bu  haller, h ep  g ö zler im iz in  
ö n ü n d e  o lu yord u . B ir-ik i g ü n  son ra  b a k tım  k i 
o lm ayacak , arkadaşlara ön erd im . K asap tan  et alıp , 
fırına vererek  tam  bir iş ta h  ile  y ed ik  ve d oyd u k . B u  da  
b ir -ik i k e z  tek ra r la n d ı. D a h a  so n ra  o te lim iz in  
k arşıs ın d a  y en i b ir lo k a n ta n ın  a ç ılm a sı h e p im iz i  
sev in d ird i.”

BANDIRMA LİMANI'NIN TİCARİ ÖNEMİ
K itap ta, B and ırm a L im anı'n ın  ticari önem i ise şöyle dile 

getiriliyor:

“M arm ara'n ın  A n a d o lu  sa h ilin d e  p e k  iş le k  bir 
lim a n  o lu p , K aresi S a n c a ğ ı'n ın , M ih a h ç  ve K irm astı 
k a za la r ın ın  ih ra ca t ve  ith a la t  (dışalım , d ışsatım ) 
m erk ezid ir. M ih a h ç  ve B a lık esir  g ib i ik i e n g in  ovan ın  
ü rü nleri b uradan  çıkar. S a d ece  y ıld a  30 b in e  yak ın  
k u zu  ve b u n u n  b irk aç k atı tavuk  ve ç o k  h in d i, 
İsta n b u l'a  ve ö tek i b e ld e lere  g ö n d erilm ek ted ir . B irçok  
am bar ve ço k  b ü yü k  d e ğ ir m e n , zah ire ile  te p e le m e  
d o lu  o lu p , h er  h a fta  g e le n  İ n g il iz  g e m ile r in e  
y ü k le tilerek , A vru pa'ya ih raç o lu nu yor. B a lık esir  
y öresin d en  indirilen  “ B orasit” m a d en in in  bir b ö lü m ü  de  
b uradan  g ö n d erilm ek ted ir .
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H a fta d a  ik i k ez  İd are-i M a h su sa  vapurları g e ld iğ i  
g ib i sıradan  gü n lerd e  röm orkörler d e e k s ik  o lm a z. 
İsta n b u l ile  her g ü n  ilişk i h a lin d ed ir . B u  b a k ım d a n  
p o sta  vap urların ın , lim a n ın  ö n e m i ile  oran tılı 
o lm a d ığ ın ı itira f ed er im . İd are--i M a h su sa 'n ın  
b u raya  a y ır d ığ ı “ T ic a re t- i B a h ri” v a p u r u , h er  
b a k ım d a n  K argo g e m is i  h a lin d e  o lu p , b aş ve k ıç  
a m b a r ın d a n  b a ş k a  b ir in c i  v e  ik in c i  m e v k i  
kam araları d a  k u zu  am barına  çevrilm iş  o ld u ğ u n d a n  
yo lcu lara  s ığ ın a c a k  yer k a lm am ıştır . H e le  k ış  
m e v s im in d e  g ü v erted e  d u ru la m a y a ca ğ ın d a n , b o ş  
is e  am barlara in m e k te n  b a şk a  çare yoktur. H e r  n e  
kadar sefer  za m a n ı d o k u z -o n  saat ise  d e , h arek et 
vakti M u d an ya  p osta ları g ib i sa b a h ley in  o lm ay ıp , 
g ü n e ş  b a tın ca  İsta n b u l ve  B a n d ırm a  U m anlarından  
vap ur k a lk m a k ta  ve g e c e y i y o ld a  g e ç ir m e k te  
b u lu n d u ğ u n d a n  kam ara b u lam ayan  m ü şter ilerin  
u y k u su z lu k ta n  çe k e ce k ler i azap  ve acı da ca b a sı. 
D e n iz  ticaretin in  ik i-ü ç  tan e d av lu m b a z k en arın d a  
yan  k am araları g ö ster iy o rsa  da, H aU ç vap urların d an  
d ah a  dar o lu p , d u ru lm ak  o la n a ğ ı yoktur. İk in c i 
vapur, “T ekfu ar D a ğ ı, T ek ird a ğ ” o lu p , b u n u n  
to p la m  dört yatak lı bir k am arası vardır. S ıradan  
g ü n lerd e  g e le n  röm orkörler d ah a  b eterdir .”

BANDIRMA NIN TIPSAL TOPOGRAFYASI
D r. Ş erafeddinM ağm um i, o d ö n em  B and ırm asın ın  

tıpsal topografyasın ı ise şöyle anlatıyor:

“B a n d ırm a , k u zey e  b ak an  bir d u ru m d a  o ld u ğ u  ve  
p oyraza  a ç ık  b u lu n d u ğ u  iç in  h avası d e n iz d e n  
geb yor. K asab a, k örfez in  yan  k ö şe s in e  k u ru ld u 
ğ u n d a n  p oyrazın  ş id d e tb  vu ru şların d an  kurtarıl
m ıştır. K u zey  rü zgar ın ın  e tk is in i h a fif le tm ek  ve  
d en iz  ru tu b etin i aza ltm ak  iç in  k a rşıs ın d a k i K ap ıd ağ  
Y a r ım a d a s ı  b ir  e n g e l  v e  s ü z g e ç  h iz m e t in i  
görü yord u . Y aln ız arkası M ih a lıç 'ın  su lak  ovası ve  
M an yas G ölü  o lu p , karadan  g e le n  hava ak ım ı 
buralara u ğrad ık tan  son ra  B a n d ırm a ’ya vard ığ ın d a  
ağ ırca  o la ca k  ve y a z ın  s ıtm a y ı getireb ilecek tir . 
B an dırm a, su  b ak ım ın d an  sık ıntıdadır. O lan  su yu  da  
acı ve k ireç li b u lu n d u ğ u n d a n , iç ilm e s i o lan a ld ı 
d eğ ild ir . S ağ lık  k oşu lları iy i o lu p , lağ ım lar ı y etk in  ve  
d ü z e n li, b e ld e n in  te m iz liğ i a ç ıs ın d a n  is te n ile n  
durumdadır.

Y erli sayrılık  y a ln ız  en flü an zad ır . Y ani her y ıl 
ç ık ıp , ş id d e tli b iç im d e  y a y ılıy o rm u ş.”

K itapta, E rdek  ilçesinin eski dönem leriyle ilgili olarak da 
çarpıcı bilgiler veriliyor. Bu bö lüm lerde de şöyle deniliyor:



ERDEK KASABASININ TIPSAL 
TOPOĞRAFYASI

“E rd ek , lo d o sa  b ak an  bir tarafta o lu p , p oyrazı, 
K a p ıd a ğ  Y arım ad ası’n ın  y ü k se k  sıradağlarıy la  
k ap an m ıştır . H a v a s ı ılım b  ve y u m u şa k  o lu p , 
y ö resin in  B a n d ırm a  g ib i ç ıp la k  arazi o lm ayarak  
z e y t in l ik le r d e n  o lu ş m a s ı  h e m  g ö r ü n tü s ü n ü  
g ü z e l le ş t ir iy o r , h e m  d e  h a v a s ın ı d e ğ iş t ir ip ,  
yeniliyor.

Suları da gü zeld ir . Fakat ü z ü le c e k  şey  şu du r k i, 
k asab a , her türlü  b e le d iy e  ve sa ğ b k  h izm etle r in d e n  
y o k su n  k alm ıştır . H e n ü z  n e  ö ze l, n e  g e n e l lâğ ım lar  
y a p ılm a m ış t ır .  Y a p ı lm a s ı  d ü ş ü n ü lm ü ş  b i le  
d eğ ild ir . B ü tü n  ev lerin  k irli su ları açık tan , so k a ğ a  
d ö k ü lerek  ak ıp  g id iyor. A rsalar, çö p lü k  d u ru m u n u  
a lm ış, sa h il b o y u n d a k i h an e ler in  lağ ım lar ı açık tan  
d e n iz e  kadar in m e k te  ve ü zer in d en  atlar, arabalar, 
in san lar g eç m ek te d ir . B u  d ü z e n s iz l iğ e  sok ak ların  
d arlığ ı d a  ek len ir  ve h e m e n  her h a n e d e  rakı ve  
k on yak  ü re tild iğ in d en , oralardan so k a ğ a  atılıp  
yığ ın lar, tep eler  o lu ştu ran , e k ş im iş , m a y a la n m ış  
c ib r e  b ile  g ö z  ö n ü n e  g e t ir ilir se , g id iş - g e l i ş  
sırasın d a  b u ru n  tık am ak tan  b a şk a  çare yoktur. 
E v et, sok ak ların  ç o ğ u  o la ğ a n ü stü  dardır. H a tta  
İs ta n b u l’da e sk id e n  saçak ları b irb irine d e ğ m iş  
karşılık lı ev ler b u lu n d u ğ u n u , b ir ev d en  ö tek i eve  
k ahve v erm ek  k ab il o ld u ğ u n u  g ö r m e d ik  fakat 
rom an lard a o k u m u ştu k . İşte , E r d e k ’te d e  öy le  
so k a k  vardır k i, b u  d ey im i kanıtlar. H a tta  h an e ler in  
saçak lar ı d e ğ il b e lk i p en cere ler i b irb irine d eğ iyor  
d en ilse  ab artılm am ış olur.

K a sa b a n ın  g ö r ü n tü  g ü z e ld ir . B ir  vap u r b o y u  
u zak h k ta  u fa c ık  bir ada var. Ü ze r in d e  D o k to r  M akrid i 
tarafınd an  im tiy a z ı a k n m ış , “Y anos” a b e n z e y e n  m ü sh il  
(yumuşatıcı) bir m a d e n  su yu  ve bir ılıca  varm ış. 
A çık larda P aşa  L im a n ı ve M arm ara adaları, so ld a  
K arabiga  kıyıları görü lü yor ve g ö z  h attı T ekfur D a ğ ı  
sa h ilin d e  d e h ayâl m ey â l erişiyor. E rd ek 'te  yerel ticaret, 
ze y tin c ilik  ve  b ağcık k tır . R akı ve k on yak  ü retim i ç o k  
o lu p , hatta  A lex i K otro E fe n d i’n in  ü ç  b in lik  b ü yü k  
fa b r ik a s ın ın  ü rü n ler i her yerd e  b e ğ e n ilm e k te  ve  
aranm aktadır.

B u n lard an  b a şk a  h a lk ın  g e ç im i tarım  ve gran it taşı 
y ü zü n d en d ir . K a p ıd a ğ  Y arım ad ası, g ra n itte n  p e k  
z e n g in  o lu p , h e m e n  b a ş ta n  a şa ğ ıy a  b u  ta ş ta n  
o lu şm u ştu r  d e n ilse  d o ğ ru  olur.

E rd ek  L im a n ı, her fırtın ad an  k oru m alı is e  d e  lo d o sa  
açıktır. B a n d ırm a  kadar iş le m  o lm a m a k la  b irb kte  
T ekfur D a ğ ı h attın a  iş le y e n  röm orkörler, d ö n ü şte  
buraya uğruyorlar. L im a n d a , B a n d ırm a 'd a n  d ah a  ç o k  
y elk en  kayıkları görd ü k . Saat se k iz  b u çu k ta  arabaya  
b in erek , E r d e k ’ten  çık tık . A yn ı y o ld an  g id iy o ru z . 
K ın ak ın a lı şarap ya p m a k  ü zere  sa tın  a ld ığ ım ız  şarap  
h asırlıları ve fabrikad an  se k iz  y ıllık  d iye a ld ığ ım ız  
k on yak  şişe ler i b iz i bir kat d ah a  rah atsız  e tm ey e  
b aşlad ı. Ç ü n k ü  k ırıtm am aları iç in  k oru m ak ta  g ü ç lü k  
çek iyoru z .

B u  k ez  “ K ezikH arabeleri”n in  o rta sın d a n  g irm ey ip , 
esk i surların  k en arın d an  ve yarım ad an ın  d ili ortasın d an  
aykırılayıp  g e ç t ik  ve B a n d ırm a  yak asın a  vardık . A rada  
y ir m i sa a t lik  y o l o ld u ğ u  h a ld e  b e y a z  ö r tü sü n e  
b ü rü n m ü ş K eşiş D a ğ ı g ö rü lü y o rd u .”



"Bu kampanyamızın amacı, evlerde 
bulunup kullanılmayan sağlam oyuncak ve 
kitapları, ihtiyacı olan ailelerin yararlanma
larına sunmaktır. Ancak bazı kişiler, bu 
kumbarayı, sanki belediyenin geri dönüşüm 
kutusuymuş gibi görerek, içine her şeyi 
atıyorlar. Kumbaramızdan sık sık pet 
şişeler, kıyafetler, ayakkabılar, moda ve 

dekorasyon dergileri çıkıyor. Yine kumbaraya, 1980 yılından 
kalma test kitaplarının dışında gazeteler de atılıyor. Tabii ki, 
amacı dışında atılan bu malzemeler nedeniyle bizim için gerekli 
olan kitap ve oyuncakların tasnifleri çok zor oluyor. 
Vatandaşlarımızın, kumbaramızı daha bilinçli kullanmalarını, 
yıpranmamış kitaplar ve bozulmamış oyuncakları kumbaraya 
atmalarını rica ediyoruz."

Amaçları dışındaki dini içerikli yayınları İlçe M üftülüğü ve 
Bandırma Meslek Yüksek Okulu'na gönderdiklerini belirten 
Boyacı, projelerine verdikleri destek nedeniyle Bandırma 
Belediye Başkanı Dursun M irza'ya teşekkür ederken, 
"Vatandaşlarımızdan ricamız, evlerindeki sağlam oyuncaklar 
ve kullanmadıkları yararlı kitapları bu kumbaramıza atmalarıdır" 
diye konuştu.

Borsamız Kadın Girişimciler Kurulu'nun, 
Bandırma Belediye Başkanlığı ile 
gerçekleştirdiği işbirliği sonunda uygulamaya 
koyduğu "Kitap ve oyuncak kumbarası" 
projesi sürüyor. Bandırma cumhuriyet 
alanına, mayıs ayında koydukları kumbara 
hakkında bilgi veren ve 14 kişiden oluşan 
Borsamız Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı 
Buket Boyacı, şunları söyledi:

Boyacı, Kadın Girişimciler Kurulu olarak önümüzdeki 
dönem de, sah ip liğ in i Nevin Ç o tuk 'un  yaptığı "NEV 
Danışmanlık" kuruluşu ile işbirliği içinde "Anne-çocuk eğitimi" 
projesini yaşama geçirmeyi plânladıklarını sözlerine ekledi.

(14 .07.2015)

E s k i y l eiv l e  d ö n ü ş ü y o r  sevg ,y '®
»îluTsunMİKZ*
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kullanılmasını 
bekliyoruz”



TRT Ekibi Borsamızdaydı
TRT Haber ekibi borsamızı ziyaret ederek çeltik 

piyasası hakkında bilgi aldı.
Borsamızı ziyaret eden TRT haber muhabirleri, 

bölgedeki çeltik üretimi ve pirinç fiyatları hakkında 
bilgi aldı. Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Halit 
Sezgin ve meclis üyemiz Hamdi Selçuk, çeltik 
piyasası hakkında bilgi verdi.

İthalat Gözden Geçirilmeli
Borsamızın Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin, 

yaptığı açıklamada piyasadaki ithalatın kontrol 
altına alınması gerektiğini belirterek, "Bu yıl, çeltik 
ekim alanlarında % 20 artış var. Hava koşullarının 
da iyi olması nedeniyle rekolte beklentisi yüksek 
tahmin ediliyor. Üreticinin mağduriyet yaşamaması

için her zamanki gibi Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 
müdahale pozisyonunu oluşturacağını ümit ediyoruz. Şu 
an piyasayı regüle etmek amacı ile pirinç ithalatı 
yapılıyor. Ancak bu ithalat, iç piyasada haksız bir 
rekabet oluşturuyor. Bu durumda hem üretici, hem de 
tüketici mağdur edilmemeli. Bandırma Ticaret Borsası 
olarak ithalatın gözden geçirilmesini, gerekirse 
durdurulmasını talep ediyoruz." dedi.

Borsamızın meclis üyesi Hamdi Selçuk, üreticiler için 
teşv ik le rin  ve desteklerin artırılması gerektiğ in i 
belirterek "Devletin üretici teşviklerini ve desteklemeleri 
artırması gerek. Tüketici de teşvik edilmeli." diye 
konuştu.

(23.07 .2015)

2015 yılı hasat sezonunun ilk ürünü arpa, 
Borsamıza getirildi. Bandırma Doğruca Mahallesi'nden, 
Borsaya 3 tonluk ürünü Orhan Sezer getirdi. 
Elektronik satış salonunda işlem gören yılın ilk ürünü 
arpanın 50 kilogramı, sembolik fiyatla 3 liradan satıldı. 
Ayrıca, ilk hasat ürünün 3 tonunu, 0 ,69 kuruş fiyatla 
Borsa üyesi İbrahim Aras, Bandırma Araslar Limited 
Şirketi adına satın aldı. Borsamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Halit Sezgin, yeni harman döneminin 
üreticilere, ülkeye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

(11.06 .2015)
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Borsam ız Y öne tim  Kurulu Başkanı H a lit Sezgin, 
bö lgem izde ve A n a d o lu 'd a  arpa ve buğday be reke tliliğ i 
yaşandığını b e lir tt i. Bandırm a ve çevres inde hasadın 
sona erd iğ in i b ild iren  Sezgin, ka liten in , reko lten in  
s ta n d a rt değil, değ işken o lduğunu  vu rgu la rken , 
"Üreticilere göre kalite ve ürün farklılığı var" dedi. 
Genelde o rta lam a ve rim in  dönüm  başına 3 0 0  kilo ile 
6 0 0  kilo arasında değ iş tiğ in i be lirten  Başkanım ız H alit 
Sezgin, "Bandırma'daki buğday kalitesini komşu
larımıza göre değerlendirdiğimiz zaman daha üst 
seviye bir kalite olduğu görülmektedir. Bu tabii ki hem 
bölgemiz çiftçisinin daha bilinçli duruma gelmesi, bir 
şekilde de Allah'ın bir ikramı diyebiliriz. Türkiye 
geneline baktığımız zaman geçtiğimiz yıllara göre de 
çok yüksek rekolte bekleniyordu. Şu anda hasat 
yapılan yerlere göre de gerçekten Anadolu'da arpa, 
buğday bereketliliği gerçekleşiyor.

Türkiye genelinde kaliteye gelince, standart buğday 
kalitesini maalesef göremedik. Bunu geliştirmemiz 
gerek. Buğdayı çok üreten ülkelerle mukayese 
ettiğimiz zaman burada bir eksikliğimiz olduğunu 
söyleyebilirim. Bölgemizde Borsamız satış salonu ile 
kendini çok iyi geliştirdi. Türkiye'de 113 Ticaret Borsası 
arasında 10 satış salonu faaliyeti gerçekleştiren 
borsalar arasında bulunmak ve elektronik satış yapan 
birkaç borsadan biri olmak bizim açımızdan önemli. 
İsteriz ki Türkiye'deki 113 borsanın tamamı satış 
salonu faaliyetine geçsin. Şu anda Bandırma Ticaret

Başkanımız
a

Sezgin:
“Bölgemizde ve 

Anadolu’da 
buğday ve arpa 

bereketliliği 
yaşanıyor”

Borsası'ndaki satış salonunda bir ton 
buğdayın fiyatı 700 lira ile 880 lira 
arasında değişiyor. Bu ne demektir? Ne 
getirirsen getir, 700 lira 880 lira değil. 
Hangi kalitede yetiştirdiysen o kalitenin 
gerçek değerini alıyorsun. Satış salonu
muza aşağı yukarı 10 bin ton civarında 
buğday satışı yapıldı. Bu 10 bin tonun 
yanında da aşağı yukarı 30 bin tonu geçen 
miktarda da pazarlıkla satılan bir model 
var. Bizim satış salonunda oluşan 
fiyatlarımız, aynı zamanda çevrede ikili 
görüşmelerle yapılan ürünlerin de bir 
şekilde belirleyicisi oluyor." diye konuştu .
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"Türkiye'de 1 milyon 200  bin ton ayçiçeği üretimi gerçekleştiriliyor, ancak 
bu rakam yetmiyor ve yıllık 1 milyon ton da dışarıdan ayçiçeği ithal etmek 
zorunda kalıyoruz. Burada yakılması gereken şeylerden biri de çiftçiyi daha 

kazançlı duruma getirmek. Bu şartların oluşturulması gerek. Bunun içina a a a Ih

teşviklerin arttırılması gibi çalışmalar yapılabilir."

Borsamız Yönetim Ku
rulu Başkanı Halit Sezgin, 
bu yıl Bandırma'da 77 bin 
dönüm arazide ayçiçeği 
ekimi yapıldığını açıkladı. 
Sezgin 2014 yılında bu 

rakamın 58 bin dönüme 
düştüğüne dikkati çekerken, 

şu bilgiyi verdi: "Geçen yıl 
kanola ve nohut ekiminden 

dolayı ayçiçeği ekimi az oldu. Bu yıl 
da yağışların fazla olması nedeniyle buğday ekimi 
yapılamadı. Yerine ayçiçeği ekildi. Bu durum ülkemiz 
için Bandırma için ve Borsamız için önem arz ediyor. 
Türkiye'de, 1 milyon 200 bin ton ayçiçeği üretimi 
gerçekleştiriliyor, ancak bu rakam yetmiyor ve yıllık 1 
milyon ton da dışarıdan ithal etmek zorunda 
kalıyoruz. Burada yapılması gereken şeylerden biri de 
çiftçiyi daha kazançlı duruma getirmek. Bu şartların 
oluşturulması gerek. Bunun için teşviklerin artırılması

gibi çalışmalar yapılabilir. Yağlı tohumlar üretiminde 
kendimize yetebilmemiz için önemli bir çalışma 
olacağına inanıyorum."

Geçtiğimiz yıl, Bandırma Ticaret Borsasında 48 bin 
ton ayçiçeğinin işlem gördüğünü bildiren Borsamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin, "Bu yıl biraz daha 
fazla olacağını tahmin ediyoruz. Tahminen bir ay 
sonra ayçiçeği hasadı başlayacaktır. Aynı zamanda 
bu yıl verimliliğin de daha fazla olacağını umuyoruz. 
İnşallah verimli bir yıl yaşarız." dedi.

Bandırma bölgesinde 2010 yılında 72 bin dönüm, 
2011 yılında 77 bin 584 dönüm, 2012 -2013 
yıllarında 77 bin, 2014 yılında 58 bin dönüm ayçiçeği 
ekimi yapıldı.

(30 .07 .2015 )



Borsamız yerleşkesinde yer alan, uluslararası 
standartlara sahip "Nanolab Özel Gıda, Yem ve Su 
Analiz Laboratuvarı", yetki ve faa liyetlerin i 
genişletti.

Bölgem izin önem li bir ih tiyacın ı gideren 
laboratuvar hakkında Borsamız Başkanı Halit 
Sezgin, meclis başkanımız İsmail Tunçbilek, 
Nanolab firması sorumlusu Özkan Yıldırım ve genel 
sekreterimiz Ertunç İşbay'ın hazır bulunduğu basın 
toplantısı düzenlendi.

karelik kullanım alanına
sahip bulunan laboratu- 
varımız, her biri alanlarında 
uzman personeli ve son 
teknoloji ürünü donanı
mıyla zamanında, doğru, 
güvenilir ve hızlı sonuçlara 
ulaşmayı ilke edinmiştir.
Laboratuvarımız, Bandırma 
başta olmak üzere yöre
mizdeki ilçeler de dahil, 
gıda, yem ve su üretici
lerine yönelik çok sayıda 
hizmeti amaçlamaktadır.
Bir yandan kapsam geniş
letme çalışmalarımızı yerine 
getirirken, bir yandan da ulusal ve uluslararası diğer 
kalite yönetim sistemleri için sertifikasyon çalış
malarımızı sürdürüyoruz. Kontrol laboratuvarlar grubu 
olarak, uluslararası düzeyde geçerli yöntemlerimizle 
müşterilerimizin güncel ihtiyaçlarına en hızlı biçimde 
cevap vermeye hazır durumdayız."

Toplantıda ilk konuşmayı Borsamız Başkanı Halit 
Sezgin yaptı. Laboratuvarın bölge için öneminin 
altını çizen Sezgin, "Bu laboratuvar, bölgemiz 
tarımının ve gıda sektörünün gelişimine büyük 
katkılar sağlayacaktır. Laboratuvarımız, limana 
gelen ithal ve ihraç ürünlerinin analizlerini de 
yapabilecek kapasitededir" dedi.

Toksin , yaş k im yasal, m ineral, fiz ikse l, 
m ikrob iyo lo jik , moleküler biyoloji ve kalıntı 
ana liz le rin in  g e rçe k le ş tir ile ce ğ i labo ra tuva r 
hakkında bilgi veren Nanolab firması sorumlusu 
Özkan Yıldırım ise şunları söyledi:

"Laboratuvarımızın sorumlulukları. Çalışma Usul 
ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik 
kapsamında genişletilmiştir. Toplam 500 metre
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geçen yıla göre arttı. Ancak kalitede düşüş var. Geçen 
yıl hem verim, hem kalite yüksekti. Bu yıl, verim 
bölgesel olarak değişmektedir. Ortalama verim 
dönüm başına 350-400 kilogram civarındadır. Süne 
ile mücadelemiz devam ediyor. Süne oranı 1'in 
altında. Bursa ve Karacabey bölgesinde süne daha 
oranı daha fazla. Süne ile mücadelede Tarım Gıda ve 
Hayvancılık Müdürlüğü personelinin çalışmaları çok 
önemli. Süne ile mücadelede gösterdikleri duyarlılık 
nedeniyle kendilerine teşekkür ediyoruz." Dedi.

3,9 MİLYON DEKARDA SÜNE MÜCADELESİ
Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 

Türkiye Süne Koordinatörü Dr. Mümtaz Özkan, süne 
mücadelesi ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. 
Özkan, "Bu yıl 3,9 milyon dekarda süne çalışması 
yapıldı. Mücadele yapılan yerlerde süne oranı 0,7  
civarında. Yapılmayan yerlerde 0,9-1 civarında. 
Çalışma yapılması gerekip de yapılmayan yerlerde ise 
2 civarında." diye konuştu.

Toplantının sonunda Ankara Zirai Mücadele 
Merkez Araştırma Enstitüsü Türkiye Süne Koordi
natörü Dr. Mümtaz Özkan, yazarı olduğu süne kitabını 
Borsamıza ve hububat laboratuvarımıza armağan etti.

(14.08.2015)

Bandırma bölgesindeki buğday hastalıkları ve süne 
mücadelesinin değerlendirildiği yıllık süne değer
lendirme toplantısı, Borsamız toplantı salonunda 
yapıldı.

Toplantıya Ankara Zirai Mücadele Merkez Araş
tırma Enstitüsü Türkiye Süne Koordinatörü Dr. Mümtaz 
Özkan,Bornova Zirai Mücadele Müdürlüğü'nden 
Ekrem Kaya, Balıkesir Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü'nden Mehmet Tankit, Balıkesir Bitkisel 
Üretim Şube Müdürü Mustafa Başoğlu,Balıkesir 
Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü'nde görevli Kaan 
Erözmen, Bandırma Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Osman Sefa Uyar, Bandırma Gıda Tarım ve 
Hayvancılık M üdürlüğü'nden Sabahattin Aydın, 
Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin, Genel 
Sekreter Ertunç İşbay, Genel Sekreter Yardımcısı 
Aybike Özbay, Disiplin Kurulu Üyesi Coşkun Babadağ 
ve Hububat Laboratuvarı Sorumlusu Merve Akbaş 
katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda Borsamız Hububat 
Laboratuvarı Sorumlusu Merve Akbaş, borsamıza 
analiz için getirilen buğday ve süne durumu hakkında 
sunum yaparak bilgi verdi.

BUĞDAYLARIN KALİTESİ DÜŞÜK
Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin 

201 5 sezonunda buğdaylarda kalite düşüşü olduğunu 
belirterek, "Bu yıl kalite ile verim ters orantılı. Verim,

I » ww liW iw »
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bi Holding’ten ziyaret

Çelebi Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve 
Bandırma Çelebi Limanı Yönetim Kurulu Başkanı 
Canan Çelebioğlu Tokgöz, Çelebi Holding Yönetim 
Kurulu Üyesi Hakan Eraydın ve Bandırma Çelebi 
Limanı Genel Müdürü M ehm et A k if Ersoy 
Borsamıza ziyarette bulundu.

Çelebi Holding yöneticileri ile Borsamızın 
Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin ve Meclis 
Başkanı İsmail Tunçbilek bir araya geldi. Borsamızın 
Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin, Bandırma ve 
Borsamız faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Çelebi

Holding yetkilileri, elektronik satış salonumuzu ve 
akredite hububat laboratuvarımızı da inceleyerek bilgi 
aldı.

Bandırma Çelebi Limanı'nı kullanan başta üyelerimiz 
ile ihracat ve ihracat yapan firmalarımızla önümüzdeki 
günlerde Borsamızda bir toplantı yapılması planlanıyor. 
Liman kullanımının daha aktif duruma getirilmesi için 
liman yönetim i ile kullanıcıların görüş alışverişinde 
bulunabilecekleri toplantının tarihi önümüzdeki günlerde 
belirlenecek.

9 Aralık 2014 'te ,y ine Borsamızda gerçekleştirilen 
benzer toplantıda limanımızı kullanan firmaların talepleri 
dinlenerek çalışmalar yapılmış, önemli bir bölümünde 
iyileşme sağlandığı yetkililer tarafından açıklanmıştı.

(08 .08.2015)

(20,08,2015)

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından 
ortaklaşa finanse edilen Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (İPARD) programı 
top lantısı Borsamız konferans salonunda yapıldı. 
Top lantıya  konuşm acı o larak TKDK Balıkesir İl 
Koordinatörlüğü İletişim Uzmanı Aslı Er, Proje Birim Amiri 
Mesut Dur ve Yerinde Kontrol Birim Amiri Sinan İnal 
katıldılar. Sunumun sonunda izleyicilerin ve üreticilerin 
soruları da yanıtlandı.

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2 0 0 8 ’de 
onaylanan İPARD programı, Türkiye'nin katılım öncesi 
dönem deki önce lik li ih tiyaç la rın ı d ikkate  alarak, 
sürdü rü leb ilir kalkınm ayı sağlamak için kapasite 
oluşturmayı, işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına 
yükseltmeyi hedefliyor.

2015178



TÜRKİYE 
YARDIMSEVENLER DERNEĞİ

BANDIRMA MÜSTAKİL ŞUBESİ

YAŞASIN CUMHURİYET

Bandırmadın 
güvendir kurutuşu

Yardımsevenler Dern
10.10.1983'ten beri hizmet veren Türkiye Yardımsevenler Derneği 

Bandırma Şubesi, fakir ve kimsesizlerin dertlerine derman olma görevini 
başarıyla sürdürüyor.

19 Şubat 1928'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk tarafından 
kurulan, hâlen Genel Başkanlığını Birsen Eldem'in yaptığı Türkiye 
Yardımsevenler Derneği'nin Bandırma Şube Başkanlığını, 1993 yılından bu 
yana aralıksız olarak Şükran Aksakal yürütüyor.

1 n n u ııv ıo c v tN L tK  DERNEĞİ
BANDIRMA MÜSTAKİL ŞUBESİ

13 Ekim 1950'de, Bandırma'da doğan Aksakal, 
1991 yılında üye olarak katıldığı dernekte, 1993 
yılında getirildiği başkanlık görevini bugüne dek 
başarıyla sürdürdüğünü vurgularken, şunları söyledi:

özenli b ir  çalışm a sonucunda belirliyoruz. Yine birçok  
aileye köm ür yard ım ında bu lunuyoruz.”

Başkanlığının Şükran Aksakal, 2. Başkanlığının Zuhal 
Şirin'in yürüttüğü, yönetim kurulunda ayrıca Zahide 
Özdemir, Zeliha Levent, Nil Korkutan, Melda Edin, Melek 
Dönmez, Bilgen Doğan ve Hayriye Öz'ün yer aldığı 
Bandırma Yardımsevenler Derneği, Bandırma'nın en 
güvenilir kuruluşlarının başlarında geliyor. Bandırmakların, 
derneklerine duydukları güven ve destekten çok memnun 
olup, teşekkürü bir borç bildiklerini vurgulayan Aksakal, şu 
değerlendirmede bulundu:

“ B irçok yard ım sever B andırm alı, öğrencilerim iz için 
b u rs  desteği sağlıyor. Bu konuda esnafım ız da çok 
duyarlı. Yönetim  k u ru lu n d a  yer alan tüm  a rk ad aş la 
rım ız da, b u rs la r  için her ay ceplerinden 100 lira  veriyor. 
Bu a rad a , B and ırm a 'm ızdak i bazı sanayi ku ru lu şları ve 
sivil toplum  örgü tlerin in  de desteklerini görüyoruz. 
B unların  başlarında YEM M AK, YEM TAR ve Bandırm a 
Ticaret Borsası’m sayabilirim . Bazı kuru luşlar, y ard ım a 
m uhtaç aileler için erzak  çekleri vererek  destek oluyor
lar. Bu çek uygulam ası çok y ara rlı oluyor. Gelen 
yard ım ları çok ince eleyip, sık dokuyarak , gerçekten 
yard ım a ihtiyacı o lan lara teslim  ediyoruz. K u rb an  
B ayram ı’nda, derneğim ize bağışlanan etleri, buzdolap- 
la rın d a  şoklayarak , yıl boyunca fak ir ailelere u laştırı
yoruz. Derneğim ize ve dolayısıyla fak ir y u rtta ş la r ı
m ıza destekte bu lunan  bazı vatandaşlarım ız ise isimle
rin in  açıklanm asını istem iyorlar.”

(21.12.2015)

“H âlen 155 üyem iz bulunuyor. 90 dolayında 
fakülte ve yüksek okul ile lise öğrencisine burs 
v e r iy o ru z . Bu ö ğ re n c ile r i  a ğ ır l ık l ı  o la ra k  
B and ırm a olm ak üzere E rd ek  ve G önen’den 
seçiyoruz. Y ardım a m uhtaç kişi ve ailelere erzak  
yard ım ın d a  bu lunuyoruz. R am azan  ay larında 
erzak  yard ım ı yaptığım ız ailelerin sayısı 300-400’ü 
bulurken, diğer aylarda 250 dolayında kişi ve aileye 
yardım  yapıyoruz. Yardımda bulunduğum uz kişileri,
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Hasat sezonunun ilk ayçiçeği ürünü Borsamıza geldi.
2015 hasat sezonunun ilk ürünü ayçiçeği, Borsamızın 

elektronik satış salonunda satıldı. İlk ürün ayçiçeğini Kayacık 
Mahallesi'nden Altan Kocabıyık adlı üretici getirdi. Yapılan 
ihale ile ürünün 50 kiloluk kısmını sembolik bedelle 8 liradan 
Toprak Tarım Ürünleri Limited Şirketi adına Cihan Yıldırım satın 
aldı. Toplamda 2 ton olan ilk ürün ayçiçeğinin tamamı yapılan 
ihale sonucunda, 1,600 liradan Toprak Tarım Ürünleri adına 
Cihan Yıldırım tarafından satın aldı.

(22 .08.2015)
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samız yöneticileri 
Giresun’da

Borsamız yönetim kurulu ve meclis üyeleri, kardeş 
borsamız olan Giresun Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. 
Ziyaret sırasında Giresun'un tarihi ve ekonomik 
özellikleri hakkında bilgi verildi. Yöneticilerimiz, bu 
arada Karadeniz'in tek adası olan "Giresun AdasTnı da 
ziyaret etti. Odamız adına verilen yemek öncesinde 
"İmece Köyü Halk Oyunları Ekibi"nin gösterisi 
beğeniyle izlendi. Yemekte konuşan Borsamız Başkanı 
Halit Sezgin, kendilerine gösterilen ilgiye teşekkür 
ederek, "Giresun Borsası ve Borsamız arasındaki güzel 
ilişkiler, başka Borsalara da örnek olacaktır. Güzel 
etkinlikleri sürmesi için Giresun Borsası yönetimini ve 
personelini de Bandırma'ya davet ediyorum" dedi. 
Sezgin, yakın bir gelecekte iki borsanın önderliğinde 
G iresun firm a la rın ın  B a n d ırm a 'd a , Bandırm a 
firmalarının da Giresun'da, tanıtım amaçlı faaliyetlerde 
bulunabileceğini belirtti.

Giresun T icare t Borsası Başkanı Temel 
Yanıkoğlu da konuşmasında, şunları söyledi:

"Dünyanın en kaliteli fındığı, Giresun'da 
yetişiyor. Fındığımızın değerini daha da fazla 
bulabilmesi için lisanslı depoculuk projemiz hızla 
sürüyor. Borsa akreditasyon sistemi içinde, kardeş 
Bandırma Ticaret Borsamız A düzeyinde borsa 
konumunda yer alıyor. Biz de, bu amaç için, 
Bandırma Ticaret Borsası'nı örnek alarak çalışı
yoruz. Bu birlikteliğin güçlenerek sürmesini dili
yorum."

Yemeğin ardından günün anısına karşılıklı plâket
ler verildi.

(22.08 .2015)
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“Teröre Hayır Kardeşliğe Evet 
yürüyüşüne destek

Türkiye genelinde 261 sivil toplum kuruluşunun katıldığı 
"Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet" yürüyüşüne Bandırma 
Ticaret Borsası olarak katıldık ve destek verdik.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin de (TOBB)’un da 
aralarında olduğu 261 sivil toplum kuruluşunun destek 
verdiği "Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet" yürüyüşe binlerce 
kişi katıldı. Ankara Sıhhiye Meydam’nda başlayan ve 
U lus'taki Birinci Meclis Önünde biten yürüyüşe Borsamız da 
katılarak, destek verdi. Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Halit Sezgin, Meclis Başkanı İsmail Tunçbilek, Genel 
Sekreterimiz Ertunç İşbay ve kadın girişimcilerimiz, çok 
sayıda üyemizve hemşerilerimizle ile birlikte Bandırma 
MÜSİAD Başkanı Ahmet Çömez de yürüyüşe katıldı.

Katılımın ve heyecanın yüksek olduğu etkinlikte,Türkiye 
teröre karşı tek ses oldu. TOBB'un da aralarında olduğu 261 
sivil toplum kuruluşunun destek verdiği "Teröre Hayır, 
Kardeşliğe Evet Buluşması" çok geniş bir katılımla 
gerçekleştirildi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
yürüyüşün sonunda seslendirdiği ortak açıklamada teröre 
karşı birlik ve beraberlik mesajı verirken, "Bu vatan, bu ülke, 
bu bayrak hepimizin. Hep birlikte Türkiye'yiz" diye konuştu.

Ankara Sıhhiye Meydam'nda başlayan "Teröre Hayır, 
Kardeşliğe Evet" yürüyüşü, U lus'taki Birinci Meclis'in 
önünde sona erdi. Buluşmadaki tek ortak payda, Türk 
bayrağı oldu. E tk in liğ in  sonunda Birinci M ec lis 'in  
balkonundan ortak açıklamayı seslendiren TOBB Başkanı M. 
RifatHisarcıklıoğlu, şunları söyledi:
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"Hepimiz bu memleketin evlatlarıyız, hepimiz bu 
ülkenin sevdalısıyız.

Vatanımız, birliğimiz, dirliğimiz, huzurumuz, 
bugünümüz, yarınımız hedefteyken sessiz kalamayız.

Bizi bize, komşuyu komşuya, kardeşi kardeşe 
düşman etmeye çalışanlara karşı sessiz kalamayız.

Bir tarafta terör belasını hep birlikte yaşarken, 
toplumda her geçen gün kutuplaşma artarken, akıl ve 
vicdan tutulması karşısında sessiz kalamayız.

İşte bu yüzden her görüş ve düşünceden, toplumun 
tüm kesimlerinden mahşeri bir kalabalık bugün 
burada.

Birliğimizin ve bağımsızlığımızın simgesi olan ay 
yıldızlı bayrağımızı alıp buraya geldik.

Milletimizin kardeşliğini korumak için buraya 
geldik.

Ülkemiz üzerinde oynanan kirli oyunu boşa 
çıkarmak için buraya geldik.

Bizi ayırmaya çalışan fitne ateşini söndürmek için 
buraya geldik.

Huzura kastedenlere karşı tek yürek olduğumuzu 
göstermek için buraya geldik.

Toplumsal barışa güç vermek ve kırılan umutları 
yeniden yeşertmek için buraya geldik.

Farklılıklarımıza değil, ortaklıklarımıza, umut dolu 
geleceğimize odaklandık.

Terörü lanetledik, kardeşliğimize sahip çıktık. 
TERÖRE HAYIR, KARDEŞLİĞE EVET dedik.

Ve şimdi Türkiye Cumhuriyeti devletinin  
temellerinin atıldığı Meclis'teyiz.

Yürüyüşümüzün burada sonuçlanması son derece 
önemli bir mesajı içermektedir.

Bu milletin birlikte yaşama iradesinin ilk timsali olan 
kurucu Meclis'teyiz.

Aziz milletimiz.
Gün, demokrasimize, birliğimize ve birbirimize 

sahip çıkma günüdür.
Hep birlikte bugün sağduyumuzu ortaya koyduk.
Hep birlikte bugün vicdanımızın sesine kulak 

verdik.
Bu ülkenin vatandaşı olmanın bilinciyle bir araya 

geldik. Bundan sonra da bu kararlı birlikteliğimizi 
sürdüreceğiz.

Kalbini öfkeyle dolduranların değil, yüreği kardeşlik 
ve barışla çarpan insanların sesi olacağız.

Teröre tepki göstermek adına vatandaşlarımızı 
rencide edecek, kardeşliğimize zarar verecek her tür 
eylem ve söylemlerden kaçınmalıyız.

Bu millet terörün karşısında.
Bu millet kardeşliğine sahip çıkıyor.
Birlik, beraberlik içinde geleceğe kararlılıkla 

yürümek istiyor.
Hepimiz bu memleketin evlâtlarıyız, birbirimizin 

kardeşiyiz.
Bu vatan, bu ülke, bu bayrak hepimizin.
Hep birlikte Türkiye'yiz.
Ve bir kere daha diyoruz ki, teröre hayır kardeşliğe 

evet."

(18.09 .2015)



entoda kadınların sesi olacağım”
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Balıkesir 

M illetvekili Sema Kırcı, Bandırma Ticaret Borsası 
Kadın Girişimciler Kurulu ile buluştu. Borsa salonunda 
kadın girişimcilerle sohbet eden Kırcı'ya, kurul 
başkanı Buket Boyacı tarafından, yapılan çalışmalarla 
ilgili bilgiler verildi. Kırcı, milletvekili olarak kadınlara 
destek vermekten ayrı bir mutluluk duyduğunu 
vurgularken, şunları söyledi:

"Çalışan, üreten kadının özgüveni de yüksek 
oluyor. Bandırma, kadın esnaf ve girişimci açısından 
şanslı. Çünkü Türkiye ortalamasının üzerinde 
bulunuyor. Balıkesir'in tek kadın milletvekili benim. 
Kadın milletvekili olmamın farkındalığını siz kadınlarla

el ele vererek ortaya koymamız gerekiyor. 
Parlamentoda, Balıkesir kadınlarının da sesi olmaya 
çalışacağım. Sizlerden bana alt yapı desteği vermenizi 
bekliyorum. Böylece kadınlara tanınacak yeni haklar 
konusunda yeni yasaların çıkmasını sağlayabiliriz.

"Siyasi partilerde hâlen kadın kolları görev yapıyor. 
Bu kollar, kadınlara ulaşmaya çalışıyor. Aslında, kadın 
kollarına gerek kalmadan, partilerin yönetim  
organlarında kadın-erkek birlikte, eşit koşullarda 
çalışmalı, hatta kadınlara daha çok yer verilmeli. O 
günlerin de gelmesini diliyorum."

(27.10 .2015)

Şube Müdür Yardımca

Bandırma ve Karacabey Ticaret Borsaları, 28 yıldan 
beri Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Bandırma Şubesi'nde 
görev yapan müdür yardımcısı Ömer Güncü'ye plâket 
verdi. Bandırma Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Halit Sezgin, Güncü'nün, Bandırma ve yöresindeki 
ç iftç i, sanayici, yem ve un sektöründe yer alan üretici ve 
tüccarlara güler yüzle, en iyi hizmeti verdiğine dikkati 
çekerek, kendisini kutlayıp teşekkür ederken, "Sayın
Güncü'den, herkes çok memnun" diye konuştu. Ardından, Sezgin, Bandırma Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
İsmail Tunçbilek, Karacabey Ticaret Borsası Başkanı Murat Bertan ve Meclis Başkanı Halit Elbir ile birlikte 
Güncü'ye plâketini verdi.

1962 yılında, Balıkesir'in İvrindi ilçesinde doğan, 33 yıllık meslek yaşamının son 28 yılını Bandırma'da 
geçiren TMO Bandırma Şube Müdürü Ömer Güncü, "Bugüne kadar katıldığım bazı kurslar ve seminerlerde 
armağanlar ve ödüller almıştım. Ancak bu plâketin benim için ayrı bir anlamı var. Çünkü, doğrudan hizmete 
yönelik çalışmalarım nedeniyle verildi. Bandırma ve Karacabey Ticaret Borsalarına teşekkür ederim" dedi.

(27.10 .2015)
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Bandırma ve yöresinde 
büyük depremler

k u v v e tli h is s e d ile n  d e p re m d e , M a rm a ra  A d a s ı 'n d a  
G ü n d o ğ d u , Çınarlı ve A şm alı köyleri tüm üyle, o dö n em d e  
bucak m erkezi olan M arm ara ise kısm en yıkılmıştır. D ep rem , 
A vşa A dası'n ın  Türkeli K öyü 'nde 128, Y iğitler K övü 'nde ise 
tüm  evlerin yıkılm asına yol açm ıştır. Paşalim anı A dası'ndaki 
Poyrazlı ve H arm anlı köylerinin tüm ü, Paşalim anı ile Balıklı 
K öyü 'nün  b ir b ö lü m ü n d e hasara n eden  olan dep rem  
sırasında, M arm araA dası'ndaki Çınarlı K öyü 'nün  karşısında 
yer alan ve feneri de yıkılan H ayırsız A da'n ın  o rtasından  
varıldığı söylentileri, d ep rem in  büyüklüğünü göste rm esi 
a ç ı s ın d a n  i lg in ç t i r .  D e p r e m  s ı r a s ın d a ,  K a p ıd a ğ  
Y arım adası'ndaki N arlı, O caklar ve Avşa dolaylarındaki 
çe şm e le r k u ru m u ş , g ü rü ltü le r  d u y u lm u ştu r. G ü n d ü z  
gerçekleşm esi nedeniyle can kaybı 5 kişiyle sınırlı kalırken, 30 
kişi yaralanm ıştır.

YENİCE-GÖNEN DEPREMİ 
(18 Mart 1953)

B and ırm a ve yöresi başta o lm ak üzere G üney  
M a r m a r a  B ö lg e s i 'n in  “ 1. D e r e c e  D e p r e m  
K u ş a ğ ı” nda  o lduğu  bilinen b ir gerçek. B una paralel 
şekilde de, günüm üze dek önem li yıkıcı, can alıcı ve 
yara lay ıc ı d e p re m le r  y a şa n d ı, b ö lg e m iz d e . B u 
deprem leri, sizler için araştırdık.

ERDEK-MARMARA ADALARI DEPREMİ 
(4 Ocak 1935)
4 O cak  1935'te, 7.4 büyüklüğünde gerçekleşen, yıkıcı 

b ir deprem dir. A rd ından , 7 M art 1935'e dek üç artçı 
sarsıntı yaşanm ıştır. İs tanbu l, E d irn e  ve İzm ir'de  de

B ölgem izde yaşanan en  yıkıcı d ep rem lerden  biridir. 18 
M art 1953'te gerçekleşen bu  dep rem  soncunda, 30 b in  
k ilom etrelik  alanda hasar ve tah rib a t o luşm uştur. Saat 
21.06 'da, 7.2 büyüklük, 9 şiddetinde gerçekleşen  dep rem , 8 
b inden  çok yapıyı yıkılmış, ya da ağır hasar gö rm üştü r. 
D ep rem , Ç anakkale Y arım adası, A nado lu 'nun  kuzeybatı 
kesim i, M arm ara  ve K uzey E ge arasında kalan bölgeleri de 
etkilem iştir. B una paralel şekilde, 80 k ilom etreden  uzun  
dep rem  fayı, Ç an ilçesinin güneyindeki dağlardan başlayıp, 
K uş G ö lü 'n ü n  (M an yas G ölü ) güneyindeki tepelerde 
kaybolm uştur. Y enice'nin, fay zo n u  yakınında ve b ir çakıl 
konisi üzerinde kuru lm ası nedeniyle hasar çok  ağır o lurken, 
450 evden  420'si hasar g ö rm üştü r. D ep rem , 265 kişinin 
yaşam ını yitirm esine yol açm ıştır. Bu kayıplardan 16'sı, 
alüvyon zem inli G ö n en 'd e  m eydana gelm iş, ilçedeki 2449 
yapıdan 738'i ağır, 570'i ise az hasar gö rm üştü r. D ep rem de, 
Yenice ve G ö n e n  dahil olm ak üzere 6750 b inada hasar ortaya 
çıkmıştır.
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Dost Yunan Kızılhaçının Bandırma'da vazife gören 
Sahra Hastanesi ekibinderfbir grup .Sahra Hastanesi ekibinderTt 

Kızılay temsilcisi ile

Her okulda bir Kızılay kolu var. Depremde Okul Kızılay 
Kolları işbaşı ettiler. Kızılay gönüllüsü öğrenciler okul 

araçlarını derse devam edecekleri yerlere taşıdılar.

İşte bu dedenin depremden evi yıkıldı.
Fakat, çok şükür torunlarına bir şey olmadı ve Kızılay, 

kurduğu çadırı ona bıraktı.

MANYAS DEPREMİ (6 Ekim 1964)
E tk i alanı M arm ara D en iz i'n in  güneyinde K apıdağ, 

K aradağ, D om uzdağ ı, M udanya, K azdağları(Ida) ve 
Solarya D ağı bölgeleri arasında kalan N eo jen  ve daha 
genç alüvyon ovalarını kapsayan dep rem , 6 E k im  
1964'te, saat 16.31 'de gerçekleşm iştir. 7.0 büyüklük ve 9 
şiddetinde m eydana gelen dep rem d e 23 kişi yaşam ını 
yitirirken, 5398 b ina hasar gö rm üştü r. D ep rem in  
ard ından , K uş G ölü 'nün(M anyas G ölü) güneyinde 
b u lunan  H am am lı, Salur, Çatal, K ızık ve Y eniköy'de çok  
sayıda ve değişik doğ ru ltu la rda su yarıkları gözlenm iştir. 
G ö lü n  güney kıyısındaki su, güneye d o ğ ru  ilerleyerek 
yükselirken, kıyılarda ise alçalm a görü lm üştü r. D ep rem , 
B a n d ırm a 'd a  da  ş id d e tli h iss e d ilm iş tir . İ lç e n in  
m erkezinde, yarı b e to n a rm e  olarak yapılan T icaret 
O dası b inasın ın  duvarları çatlam ış, U lu C am i'n in  
m inaresinde yatay b ir kırık o luşm uştur. B andırm a'ya 
bağlı A ksakal beldesindeki cam inin  m inaresi güneye 
d o ğ ru  yıkılırken, cam inin  d ö r t duvarında çatlaklar 
m eydana gelm iştir. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
A fetler D airesi B ursa Bölge M üdiirlüğü 'nün  verilerine 
göre, M anyas ilçe m erkezi ile 22 köyünde yıkılan, ya da 
ağır hasar g ö ren  yapı sayısı 1805, o rta  hasarlı b ina sayısı 
ise 1067'dir. Bu bölgelerde hasar o ran ı %  50 olarak 
gerçekleşirken Salur K öyü 'nde %  100, D ereköy 'de %  
97, H am am lı'da %  91, B örü lceağaç 'ta %  87, K ızıksa ve 
Ç om lu 'da  %  82 olm uştur. Bu köylerde 17 kişi yaşam ını

yitirm iştir. M anyas deprem i sırasında B and ırm a ilçe m erkezi 
ile 31 köyünde top lam  11.702 evin 690'ı yıkılmış, ya da ağır 
hasar g ö rü rk en , 744 b inada ise o rta  hasar m eydana gelm iştir. 
A ğır hasara uğrayan köyler ise %  98 ile K araçalılık, %  85 ile 
K ülefli, %  84 ile Beyköy, %  76 ile A ksakal beldesi, %  71 ile 
H ıd ır ve %  67 ile D o ğ a  köyleri o lm uştur. G ö n e n  ve 30 
köyünde 7952 evin 1810'u, yani %  23 'ü  yıkılmış, ya da hasar 
g ö rm üştü r. İlçe m erkezinde bu  o ran  %  27'dir. B ostancı 
K öyü 'nde de bu  o ran ın  %  27 o lduğu belirlenm iştir. M ustafa 
K em alpaşa ilçesi ve 27 köyünde 8.848 evin 1.745'i, yani %  
20 'si yık ılm ış, ya da  o tu ru la m a z  d u ru m a  gelm iştir. 
A raştırm alar, 6 E k im  1964'te m eydana gelen  M anyas 
deprem i ana şokunun  ard ından , artçı sarsıntıların  6-22 E kim  
1964 arasında sü rdüğünü  ortaya koym uştur.
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Depremden yeni bir felâket geçiren Gönen'de Kızılay I  Deprem olur, fakat iş durmaz ki. Nitekim İş Bankası
Şubesi de binasız kalınca çadırda iş görmek I  Gönen Şubesi de, binasında iş göremeyince büroyu

mecburiyetinde kalmış. Çünkü, yardıma devam gerek. I  yukarıdaki çadıra nakletmiş.

ERDEK DEPREMİ
ÜÇ BÜYÜK DEPREMİN KISA BİLGİLERİ

YENİCE (GÖNEN) DEPREMİ MANYAS DEPREMİ
Tarih: 04.01.1935 Tarih: 18.03.1953 Tarih: 06.10.1964
Saat: 16.41 Saat: 21.06 Saat: 16.31

Büyüklük: 7.4 Büyüklük: 7.2 Büyüklük: 7.0
Şiddet: 8 Şiddet: 9 Şiddet: 9
Can kaybı: 5 Can kaybı: 265 Can kaybı: 23
H asarlı bina: 600 H asarlı bina: 6750 H asarlı bina: 5398



Her okulda bir Kızılay kolu var. Depremde Okul Kızılay Kolları işbaşı ettiler. Kızılay gönüllüsü 
öğrenciler okul araçlarını derse devam edecekleri yerlere taşıdılar.

Yıkılan binalar çok şey kaybettirdi. 
Bir tabağı kurtarmak da kazanç.

enkazın Her şeysiz belki olabilir. Ama, mideyi boş
bırakmak mümkün mü?

_  2 0 1 5 ^ 8 8 ____________________________________________

Enkaz altında çok şey kaldı. Şu zavallı kuş da 
kaldırılmasını on gün bekledi.



Yıkılan binaların altında çok şey kaldı. Bu, enkaz 
altından kurtarılan bir hayat.

Felâketlerde evler yıkılır. Son depremde de evler yıkıldı. Fakat; yıkılan her evin 
yanında bir Kızılay çadırı kuruldu. Çünkü, Kızılay kara günlerin ilk kurtarıcısıdır.

Vaktiyle burada bir cami ve minaresi vardı. Şimdi Yüzlercesi depremden harap olan evlerden biri.
yalnız enkazı kaldı. Deprem, çok insanı açıkta bıraktı.



Kız öğrencilere
1girişimcilik” dersi

(0 8 .1 2 .2 0 1 5 )

Borsamız Y öne tim  Kurulu Başkanı H a lit Sezgin ve 
Kadın G iriş im c ile r Kurulu üye le rim iz , Bandırm a Onyedi 
Eylül Ü n ive rs ites i öğ renc ile riy le  bu luş tu . Sezgin, 
Bandırm a Y üksek Ö ğrenim  Kredi ve Y u rtla r Kurum u 
y u rd u n d a  ka lan  kız ö ğ re n c ile re  "girişimcilik" 
konusunda b ilg ile r vererek, deney im le rin i an la ttı. 
Y öne tim  Kurulu Başkanım ız H a lit Sezgin, aydın lık bir 
ge leceğ in  ancak ka lite li e ğ itim -ö ğ re tim  görm üş 
kuşak la r sayes inde  ge rçe k le şe b ile ce ğ in e  d ik k a t 
çekerken , "Sîzler, ülkemizin geleceğisiniz. Ülkemizin 
bugün, kadın girişimcilere büyük ihtiyacı bulunuyor. 
Kendinizi şimdiden çok iyi yetiştirerek, iş yaşamına 
hazırlayın" dedi. Kadın G iriş im c ile r Kurulu Başkanım ız 

B uket Boyacı ve kurul üye leri Fatm a Zengin 
Y ılm az ve N uray K argı'n ın  da katıldığı 
söy leş in in  sonunda öğrenc ile rin  soruları da 
yanıtlandı. Öğrenciler, söyleşiden duydukları 
m u tlu luğu  dile ge tire rek , çok ya ra rlan 
dıklarını b e lir ttile r.
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Bir zamanlar Bandırma 
atletizmi ondan sorulurd

izzettin Çalışır
Bir zamanlar Bandırma, atletizmde de adından söz 

ettirirdi. O yılların Bandırmasında, atletizm denilince 
akla hemen İzzettin Çalışır gelirdi.

1947 yılında, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde dünyaya 
gelen Çalışır, 1964-1974 yılları arasında, atletizmde 
başarılı derecelere imzasını attı. 31 Mart 
1968'de, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nce 
düzenlenen İstanbul Şampiyonlar 
Kır Koşusu'na katılan İzzettin 
Çalışır, 5 metre yarışında üçüncü 
oldu. Çalışır, 11 Nisan 1970'te 
ise Mersin'de yapılan 10 bin 
metre yarışında, birinci olma 
başarısını gösterdi. Daha 
birçok yarışta önemli dereceler 
elde eden Çalışır, Bandırma'da, 
atletizm sporunu geliştirmek, 
gençlere sevdirmek ve kitlelere 
yaymak amacıyla kişisel olanaklarını da 
kullanarak, maddi-manevi büyük çabalar harcadı.
Bu arada Bandırmaspor Kulübü atletizm takımını da 
kurarak, başarılı genç atletler yetişmesinin yolunu açtı.

Bir zamanlar Bandırma atletizminin ondan sorulduğu 
Çalışır, o dönemi şöyle anlatıyor:

“ S p o r la r ın  a n a s ı, a t le t iz m d ir .  O y ı l la rd a ,  
B a n d ırm a ’d ak i beden  eğitim i ö ğ re tm en le ri de 
atletizm e b üyük  destek  verird i. Bu öğretm enlerin  
b aş la rın d a  gelen Ali P olat, E m in K a ra b u lu t ve Fevzi 
T ek er’i (Toker) ra h m e t ve saygıyla an ıyo rum .

B an d ırm a’da bugün, beden eğitim i öğre tm enleri ne 
yazık  ki, atletizm e yeterince önem  verm iyor. Bu 
konuda bölgem izde sadece E rd e k ’te görev yapan  
beden eğitim i öğretm eni Niyazi G ü lh an ’ı ta k d ir  
ed iyorum . E rd e k  atletizm ini iyi yerle re  getirm ek  

am acıyla büyük  çaba h a rcay a rak , k u tlan 
m ayı h ak  ediyor. M illi Takım  a n tre 

n ö rle ri a ra s ın d a  da y er alan  
G ü lh an ’ı k u tlu y o ru m .”

Bugün, Bandırma'da atletizm 
sporunun gerilemesinde, ama
tör heyecanın yitirilmesinin de 
etken olduğuna dikkat çeken 
Çalışır, şunları söylüyor:

“ B an d ırm a’da, atletizm  spo
ru n u n  sürekli geriye gitm esine 

ve a r tık  ad ın d an  bile söz edilm e
m esine çok üzü lüyorum . Bu sp o run  

ayağa kalkm ası için başta  beden eğitim i 
öğre tm enleri o lm ak  üzere yerel yönetim e, yani 
belediyem ize de büyük  iş düşüyor. Belediyem iz, 
atletizm e m u tlak a  m addi-m anevi destek  verm eli. 
B ir üzü n tü m  de, bugüne dek  B an d ırm a’dak i h içb ir 
beden  eğ itim i ö ğ re tm en in in , d en ey im lerim d en  
y a ra r la n m a k  için beni aram am asıd ır. B ırak ın , beni 
a ram ala rın ı, h içb ir yarışm aya bile davet etm ediler.”

(20.09.2015)
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O, Bandırmanın yetiştirdiği efsane Kırkpınar başpehlivanları arasında, tarihteki 
yerini çoktan aldı. Bandırmaya bağlı, eski köy, yeni mahalle olan Erikli'de 

doğan, dedesi Kara Ali, babası Haşan Acar gibi Kırkpınar'da başpehlivan olma 
mutluluğunu yaşayan Sabri Acar'dan söz ediyoruz, tabii ki.

Bandırmaya bağlı Erikli Mahallesi'ne de giderek, 
burada dedesi Kara Ali ve babası Haşan Acar'ın 
mezarlarını ziyaret edip dost ve yakınlarıyla özlem 
giderdi. Hastalığı nedeniyle 1981 yılında ayrıldığı 
Erikli'den İstanbul'a gittiğini, bir daha da oraya 
dönemediğini vurgulayan Acar, kendisinden sonra 
Erikli'den güreşçi çıkmamasıyla ilgili olarak şu 
değerlendirmede bulundu:

Tfctt*;» ıın n w ı I
BMMMMMMt-lN* 

v i m  t«ra 
IU2AKUCAI 
TÜRKİYb I 

SAŞ JMâHpİYUfc

1979 ve 1985 yıllarında, Kırkpınar Başpehlivanı 
olan 1945 doğumlu Sabri Acar, yaz aylarında geldiği 
Erdek'te, "2. Erdek Yağlı Güreşleri" için özel olarak 
yaptırılan, ancak Erdek Belediyesi'nin ekonomik 
sıkıntıları nedeniyle gerçekleşemeyen çim alanı 
gezerken, arkadaşı İsmail İşler ile küçük bir güreş 
tutmayı da ihmal etmedi.

Hâlen, Güreş Federasyonu'nun hakem gözlemciliği 
ve teknik danışmanlığını yürüten Acar, doğup büyüdüğü
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"Nasıl çıksın ki? Gençleri, güreşe teşvik edecek bir 
önder olmayınca güreşçi yetişir mi? İşte bu nedenle 
benden sonra Kırkpınar çayırına çıkan başka Eriklili 
güreşçi olmadı. 12 yaşındaydım. Anneme, güreş 
yapmak istediğimi söylediğimde karşı çıkmadı. Oysa 
diğer anneler, çocuklarının güreşmesine izin 
vermiyorlardı. Güreşmeme izin veren annemin tek 
isteği, başarılı bir güreşçi olmamdı. Kara Ali dedemin 
babası da güreşçiymiş. O yıllarda, köyümüzde başka 
pehlivanlar da varmış ama onlar, o zamanki koşullarda 
güreş için dışarı çıkamamış."

"Güreş yaptığımız yıllarda Kırkpınar, hiç aklımızdan 
çıkmazdı. Rüyalarımızı bile Kırkpınar süslerdi. Tüm 
çalışmalarımızı, Kırkpınar'ı düşünerek yapardık. 
Bugün bile Kırkpınar'ı unutamadım. Edirne'nin 
Sarayiçi mevkiinde yapılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 
'Türkiye'nin Güreş Olimpiyatı' gibidir. Ancak bizim 
dönemimizdeki Kırkpınar'da, geleneksel kurallar 
uygulanır, başpehlivanlık ve diğer kategorilerde 
güreşler, pehlivanlar yenişinceye dek sürerdi. Hatta 
başpehlivanı belirleyecek final güreşi aynı gün 
bitmezse, ertesi güne kalırdı. Yani bugünkü gibi 
pehlivanlar, normal sürede birbirine üstünlük 
sağlayamazsa 'puanlama' güreşine ve 'Altın Puan' 
uygulamasına geçilmezdi. Bu yeni uygulama, 
Kırkpınar'da güreş seyir zevkini öldürüyor."
YAĞLI GÜREŞLER ÖZERK BİR YAPIYA 
KAVUŞTURULMALI

verdim. Ancak yine de yapamadım ve çocuklarımın 
eğitimini, çok sevdiğim güreşe tercih ederek, güreşi 
bıraktım."

Kırkpınar deyince, gözleri bir başka parlıyor, Sabri 
Acar'ın. "Pehlivanlar Köyü" olarak bilinen Erikli'nin 
son pehlivanı Acar, şöyle konuştu:

17 yaşında er meydanına çıktığını, 1992-1993  
yıllarına dek güreş tuttuğunu vurgulayan Acar, bir 
süre, çocuklarının eğitimi için güreşe ara verdiğini 
belirtirken, şunları söyledi:

"1986 yılıydı. Kızımın, bir sınavı vardı. Bana, 'Baba, 
Kırkpınar'a gitme, güreşme. Sınavda yanımda ol' 
dedi. Ona, 'Bak, kızım. Okumak senin işin ama güreş 
de benim mesleğim. Ondan vazgeçemem' yanıtını

70 yaşında olmasına karşın son bir kez daha güreş 
tu tm ak istediğinin  altın ı ç izerken, "Baş'a  
güreşemesem bile Büyük Orta'ya rahat girerim" diyen 
Acar, babası Haşan Acar ile ilgili bir anısını da şöyle 
dile getirdi:

"Babam Haşan Acar'ın, çok güzel bir güreş oyunu 
vardı. Bana da bu oyunu öğretmesini istediğimde, 
'Gerek yok. Benimki çok zor bir oyun. Sen, güreşirken 
kolayını yapıyorsun' yanıtını almıştım. Kısacası, 
başarı için çok çalışmak gerekir."
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Güreştiği yıllardaki rakipleri arasında Balıkesir 
Sındırgılı Mehmet Ali Yağcı, Ordulu Mustafa ve İzmirli 
Kara Ali Çelik olmak üzere çok güçlü kişiler 
bulunduğuna dikkati çeken Sabri Acar, "Ancak, bu 
rakiplerim arasında Babaeskili Nazmi Uzun, 
Karamürselli Aydın Demir ve Akhisarlı Mustafa Yıldız'ı 
ayrı tutuyorum" dedi.

Günümüzdeki Kırkpınar başpehlivanlarından Orhan 
Okulu, İsmail Balaban, Fatih Atlı, Şaban Yıldız ve 
Mehmet Yeşil Yeşil'i beğendiğini vurgulayan Sabri 
Acar'a göre, yağlı güreşlerin daha gelişmesi için bu 
güreşlerin, Güreş Federasyonu'nun çatısı altından 
çıkarılarak, özerk bir yapıya kavuşturulması gerek.

ACARLAR ANITI YAPILIYOR
Bu arada, Dursun Mirza'nın başkanlığındaki 

Bandırma Belediyesi olarak, "dede-oğul-torun" üç 
kuşak Kırkpınar Başpehlivanı olan Kara Ali-Hasan- 
Sabri Acar'ın ortak anıtlarının yapım çalışmaları da
------------------------------  sürüyor. Bandırma'da, sahipliğini

heykeltıraş Hakan-Özlem Şen- 
gönül'ün yaptığı "Form Sanat" 
atölyesinde yapımı süren 
heykeller, kaidesiyle birlikte 3 
metre 60 santim yüksekliğinde 
olacak. Heykeller, fiber klas, 
m etalden daha dayanıklı, 
doğada çözülmeyen bir ürün 
olup, uçak kanatları bile yapılan 
polyesterden, bronz boya ile 
hazırlanıyor. Bandırma'nın sahil 

0  bandına yerleştirilecek Acarlar
A nıtı, 4 5 .5 0 0  liraya mal 
olacak."



Bandırmaspor'ı 
Muzaffer Gür:

66Alt yapışız başarı 
"Bandırmaspor' 

yıllarımı unuta
Bandırmaspor'un eski kaptanlarından, savunma oyuncusu 

M uzaffer Gür, 1956 yılında, Bandırma'da doğdu. Futbola, 17 
Eylül Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında başlayıp, üç 
sezon bu takımda amatör olarak forma giymesinin ardından 
bir yıl da, Etispor forması altında mücadele veren Gür, 
profesyonelliğe, 1975 yılında, İzmir'in Altınordu Kulübü'nde 
adım attı. 1976-1980 yılları arasında, Edim espor forması 
altında ter döken M uzaffer Gür, 1980-1986 yılları arasında 
Bandırmaspor'un başarısı için çaba harcadı. Gür, futbolu 
1986/1987 sezonunun sonunda, Gönenspor'da bıraktı.

Bandırmaspor forması altında mücadele verdiği 1980-1986 
arasını kendisi için “u n u tu lm az  y ılla r” olarak niteleyen Gür, 
şunları söyledi:

“ B an d ırm asp o r’dak i y ıllarım ı u n u tam am . Bu altı 
yıllık sürede, bordo-beyazlı tak ım ım ızda çok sayıda 
B a n d ırm a lı  o y u n cu  v a rd ı.  B u n a  p a r a le l  şek ild e  
tak ım d ak i B an d ırm ak lık  ru h u  çok ağ ır basıyordu . Hiç 
unu tm uyorum , Balıkesir A ta tü rk  S tad ı’nda, B alıkesirspor 
ile o y n ay arak  2-2 b erab ere  kald ığ ım ız m açta geçirdiğim  
sak a tlık  sonucunda başım a sekiz dikiş atıldı. O d u ru m d a  
b ile m açı ta m a m la m ış tım . Ş im di, g ü n ü m ü zd e , o 
d u ru m d a  m açı tam am lay acak  fu tbolcu  v a r m ı? Yine, 
tak ım ım ın  b ir  an tren m an ın d a , başım ı kale direğine 
ça rp m am ın  a rd ın d a n  dikiş atılm ıştı.”



U N U TA M AD IĞ I H O C A L A R
M uzaffer Gür'ün unutamadığı hocaları arasında, Etispor'da forma 

giydiği yıl birlikte çalıştığı Ergin Turumtay, Bandırmaspor çatısı altında 
mücadele verdiği yıllarda ise Bandırmalı Rıdvan Kösemihal, Seracettin 
Kırklar ve M uhittin Kıpçak yer alıyor. Gür, “O n ların  em eklerin i 
u n u ta m a m ” derken, futbolu b ıraktığ ı 1986/1987 sezonunda, 
G önenspor'da  an trenörlük  yapan B ursaspor'un  eski, başarılı 
sağaçıklarından M esut Şen'in de o dönemlerdeki karizmasına dikkati 
çekiyor.

ALTYAPI Ç O K  Ö N E M L İ
Futbolda başarının yolunun öncelikle altyapının güçlülüğünden 

geçtiğine inanıyor, M uzaffer Gür. Hatta kulüplerin, yetenekli futbolcu 
yetiştirmeleri için okullarla işbirliği içinde bulunmaları gerektiğinin 
altını çizerken, şu değerlendirmede bulunuyor:

“ Nasıl ki, taşım a suyla değirm en dönm ezse, altyapısız b aşa rı da 
gelmez. K ulüpler, öncelikle kendi çocuk larına  sahip  çıkm alıdır. 
B unun en tip ik  örneği, 2000 yılında, ü lkem ize UEFA K u p ası'n ı 
getiren  G a la ta sa ra y ’dır. S arı-k ırm ızılı tak ım ın  o dönem deki 
k a d ro s u , a ğ ır l ık lı  o la ra k  a l ty a p ıd a n  gelen  o y u n c u la rd a n  
o lu şu y o rd u . İş te  o k u p a , G a la ta sa ra y lılık  ru h u y la  b irlik te  
kazanıld ı. K ulüp lerin , a r tık  bu a ltyap ı gerçeğini görm eleri ve buna 
in an m ala rı gerek ir.”

B A N D IR M A SPO R ’UN 1. L İG  Ö Z L E M İ B İT M E L İ
Bandırmaspor'un yıllardır süren 1. Lig özleminin artık bitmesini 

dileyen bordo-bcyazlı takımın eski kaptanlarından Gür, şunları 
söylüyor:

“B and ırm aspor, y ılla rd ır 1. L ig ’in k ap ısından  dönüyor. B ilhassa 
p lay-off ve final m aç la rın d a  başarısız  oluyor. Bu başarısız lığ ı, final 
m aç la rın d ak i k o n san trasyon  eksikliğine bağlıyorum . D ilerim , bu 
özlem a r tık  bu yıl b ite r ve 1. L ig ’e yükseliriz .”

A N T R E N Ö R L Ü Ğ Ü  H İÇ  DÜ ŞÜ N M ED İM
Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük yapmayı hiç düşünmediğini 

vurgulayan Gür, bunun nedenini şöyle açıklıyor:
“ D oğum  yerim  B an d ırm a’yı çok sevm em  nedeniyle kentim den 

kopm ayı hiç düşünm edim . Bu yüzden de, an tre n ö rlü k  y ap m ak  
istem edim  ve k u rs la ra  da katılm adım . B an d ırm asp o r’un eski 
tek n ik  d irek tö rle rin d en , rah m etli R ıdvan  K ösem ihal’in, ‘Teknik 
adam, çantası ve şapkası kapının arkasında olup, en küçük başarısızlıkta 
gönderilecek tek kişidir. Çünkü, tüm takımı gönderemeyeceklerine 
göre, onu gönderirler’ sözünü de hiç u n u tm ad ım .”

(03.11.2015)
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Geçtiğimiz yıl, Bandırma Ticaret ' 
Borsası'nda 48 bin ton ayçiçeğinin 

işlem gördüğünü bildiren Borsamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Halit 
Sezgin, "Bu yıl biraz daha fazla 

olacağını tahmin ediyoruz. 
Aynı zamanda bu yıl verimliliğin de 

daha fazla olacağını umuyoruz, 
inşallah verimli bir yıl yaşarız."
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