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Tüccar, milletin emeği ve üretimini
kıymetlendirmek için eline zekasına
emniyet edilen ve bu emniyete liyakat
göstermesi gereken adamdır.
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2003 yılında resmi olarak faaliyete başlayan Borsamızda, siz değerli üyelerimizin desteği ile görevimde 14
yılı tamamlamış olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Sizlerin güveninden destek alarak görevde olduğum
süreç zarfında çok yol katettik. Her geçen gün gelişmekle birlikte üyelerimize ve ilçemize olan hizmetlerimizi arttırarak
vizyonumuz doğrultusunda devam etmekteyiz. Borsamız 2012 yılından bu yana TSE ISO: 9001 Kalite Yönetim
Sistemine devam etmekte, her yıl mevcut denetimlerinden başarılı bir şekilde geçmektedir. Fiziki yapımızın yetersiz
koşullarına rağmen çok çalıştık ve 2014 yılı içerisinde Akreditasyon denetimleri neticesinde Akredite olmaya hak
kazanarak, beş yıldızlı Borsa olduk. 2017 yılında ise Akreditasyon Belge Yenileme denetimini başarılı bir şekilde
geçerek Akredite Borsa olarak devam etmeye hak kazandık. Bütün bunların yanı sıra fiziki yapılanma anlamında
büyük adımlar attık. 2015 yılında idari binamızın temelleri atıldı ve 2016 yılı sonunda kaba inşaatımızın ve 2017
yılı başında ise depolarımızın kapıları galvanizli, çelik, kepenk panel kapılar olarak yapılıp tamamlandı. Yine 2017
yılı sonunda, Elektrik trafosunun ve elektrik tesisatının yapım işleri ihale süreci tamamlandı ve Elektrik Mühendisi
Oktay ERTUNÇ ile sözleşme imzalanarak anlaşma yapıldı. Ayrıca idari binamızın inşaatının ince işçiliği için gerekli
araştırmalar yapıldı ve İç Mimarlarla yapılan görüşmeler neticesinde Gamze SAYGI Mimarlık ile sözleşme imzalanarak
Gamze SAYGI tarafından mimari projemiz çizildi ve ardından ince işçilik yapım için teklife çıkıldı. Borsamıza yaraşır
şekilde, ilçemize ve üyelerimize daha kaliteli hizmet vereceğimiz yeni idari binamızın en iyisi olması için mimari
proje ile ilgili görüşmeler devam etmektedir. Tüm bunların yanı sıra, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne inşaat
yardımı talebi yazımızı gönderdik ve toplam 598.500,00 TL yardım onayı aldık. Bu yardımın 209.475 TL ‘lik kısmı
tarafımıza gönderildi ve kalan 398.025 TL’lik yardım ise iş bitiminde gönderileceğinin sözünü aldık. Hedefimiz
2018 yılı sonuna kadar Borsamız inşaatını bitirmek ve yeni binamıza taşınmaktır.
Borsamız dergisinin 3.yılında ve 8. Sayısında tekrar sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz bu üç yıllık zaman zarfında özverili
çalışmalarımız ile yedi adet dergiyi başarıyla hazırlayıp sizlerin beğenisine sunduk. Ne mutlu ki bize siz değerli
üyelerimizden ve okuyucularımızdan her sayımızda iyi, güzel ve yapıcı eleştiriler aldık. Bu olumlu eleştirilerinizin
ışığında Borsamız Dergisinin 8. Sayısını da büyük bir heyecan ve şevkle hazırlayıp sizlerin beğenisine sunduk.
Bu sayımızda Borsamızın Temmuz ayından itibaren gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerden, katılmış olduğumuz
toplantılardan, Borsamız personellerinin katılmış oldukları eğitimlerden , üyelerimize yönelik gerçekleştirmiş
olduğumuz organizasyonlardan, üye ziyaretlerimizden bahsettik. Dergimizin bu sayısında İlçemiz Kaymakamı Osman
ATEŞ ile gerçekleştirmiş olduğumuz röportaja, İlçemiz Türk Hava Kurumu çalışmalarına, Organ Bağışı Koordinatöre
Emine EKİNCİ’nin ve Türk kızılayı Türkök Kök Hücre Projesi Kök Hücre Kazanım Uzmanı Sayın Ramazan Çiçek’in
hazırlamış olduğu Organ bağışı ve kök hücre bağışının önemini vurgulayan çalışmalarına, İlçemiz firmalarından
ASSAN Gıda şirketi ile yaptığımız röportaja, İlçemiz antrenörü Fehim DİKMEN’in Susurluk İlçesinde Spor Köşesine,
İlçemiz aktarı Recep KIRAL’ın hazırlamış olduğu makaleye,yaşayan çınar köşemizde Hilmi ERGÜN’e, Büyük bir coşku
ile kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarına yer vererek sizlerin beğenisine
sunduk.
Bir sonraki sayımızda tekrar görüşmek dileğiyle hepinizi Meclisim ve Yönetim Kurulum adına saygı ve sevgi ile
selamlıyorum.

GRAFİK TASARIM - BASKI
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Şehit Polis Memuru
Fikret GÜNEY
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SUSURLUK TİCARET BORSASI PERSONELİ
TOBB DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ EĞİTİMİNE KATILDI

Borsamızın Üyelik, Muhasebe Programlarına yönelik
TOBB Konferans Salonu’nda eğitim düzenlenmiştir. Bu
eğitim Programlarına 21-22 Haziran 2017 tarihlerinde
Susurluk Ticaret Borsası Muhasebe Sorumlusu Kübra
DAĞDEVİREN ve Tescil Memuru
Feyyaz POLAT
katılmışlardır.
Bu proje kapsamında Üyelik ve Muhasebe Programları,

Elektronik Belge Dağıtım Sistemi ve Elektronik Belge
Yönetim Sistemi ile birleşerek üyelerimiz, yazışmaları
ve talep ettikleri bazı belgeleri firmalarından ve
bulundukları yerden, borsaya gelmeden e-imzalı olarak
alabilecekler ve ayrıca ödemelerini firmalarından
borsaya gelmeden yapabilecekler,bilgilerini sorgulayıp
güncellemelerini talep edebileceklerdir.

TANAP SEİP HİBE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Susurluk İlçesinde Ticaret Borsası kurulması Sanayi ve
Ticaret Bakanlığının 25/09/2002 tarihli 2002/85 sayılı
onayı ile uygun görülmüş olup, 01.01.2003 yılında resmi
olarak faaliyete başlamıştır.
Susurluk Ticaret Borsası, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
23.01.2003 tarih ve 530 sayılı yazısı ile borsamızda işlem
görecek ürünlere ait Kotasyon Listesi kabul edilerek üyelerimize hizmet vermeye başlamıştır. Ticaret Borsası 14
kişiden oluşan meclis ve 5 kişiden oluşan Yönetim Kurulundan Oluşmaktadır. Meclis Başkanlığı Görevini Hüseyin
Avcıoğlu Tunalı, Yönetim Kurulu Başkanlığını Sefer Göçer
sürdürmektedir. Borsamızda 4 personel istihdam etmektedir. Genel Sekreter Vekili, Tescil Memuru, Muhasebe
Sorumlusu ve Laboratuvar Sorumlusu görev almaktadır.
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Ekonomisi ağırlıklı olarak tarım, hayvancılık ve ticarete
dayalı olan ilçemizde faaliyete başlayan Susurluk Ticaret Borsası kuruluş izni 2002’den bu yana üyelerine ve
ilçemize olan hizmetlerini arttırarak devam etmektedir.
Susurluk Ticaret Borsası 2012 yılından bu yana TSE ISO:
9001 Kalite Yönetim Sistemine devam etmekte, her yıl
mevcut denetimlerinden başarılı bir şekilde geçmektedir.
2014 yılı içerisinde Susurluk Ticaret Borsası akreditasyon denetimleri sonucu Akredite olmaya hak kazanmış
beş yıldızlı Borsa olmuştur. 2017 yılında ise Akreditasyon
Belge Yenileme denetimini başarılı bir şekilde atlatarak
Akredite Borsa olarak devam etmeye hak kazanmıştır.

6 Temmuz 2017 Perşembe günü saat 16:30 da
Susurluk Ticaret Odası Şerafettin Tunalı Toplantı
Salonu’nda ODS Danışmanlık Genel Müdür’ü Okan
SEÇKİN tarafından TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım
Programlarının tanıtımı yapıldı. Susurluk Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sefer GÖÇER, Genel
Sekreter V. Hamit YILDIZ, Borsamız üyeleri, Susurluk
Ticaret Odası Başkanı İlker KURT ve Ticaret Odası

üyeleri, diğer sivil toplum kuruluşları temsilcileri, odadernek başkanları, firma yetkilileri, kamu ve yerel
yönetim temsilcileri katılmıştırlar.
TANAP’ın, uyguladığı Sosyal ve Çevresel yatırım
Programları (SEIP) aracılığıyla, güzargahı boyunca
yerel nüfusa güçlü faydalar sağlamayı, sürdürülebilir
projelerle bölge halkının ekonomik ve sosyal
kalkınmasını desteklemeyi hedeflemektedir.
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MARMARA- TRAKYA BÖLGE TOPLANTISI

09 Temmuz 2017 Pazar günü saat 16.00’da Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Tesislerde MarmaraTrakya Bölgesi bölge toplantısı yapıldı.
Bölge Toplantısına ilçemiz Susurluk Ticaret Borsası
adına Yönetim Kurulu Başkanımız Sefer GÖÇER ve
Genel Sekreter Vekili Hamit YILDIZ, Susurluk Ticaret
Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı İlker KURT,Genel
Sekreter Yücel SARI katılmışlardır.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ BALIKESİR İLİ
ODA-BORSALARI VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BASIN TOPLANTISI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bölge
Toplantıları, Marmara Bölgesi ile tamamlandı. TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “ İstişarelerde
bulunmak için bir araya geldiklerini vurgularken,
oda ve borsaların, üyelerine yaptıkları hizmetler
konusunda bilgilendirmelerde bulunmalarını ve iş
dünyasının bu imkanlardan yararlanmasını ” istedi.

ŞEHİTLİKLER VE ŞEHİT AİLELERİNE ZİYARET

15 Temmuz Şehitlerini anma programı
kapsamında; 12 Temmuz Çarşamba günü,
Susurluk Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanımız Sefer GÖÇER ve Ticaret Odası
Başkanı İlker KURT Göbel ve Karapürçek
mahallelerindeki Şehitlikleri ve Şehit ailelerini
ziyaret ettiler.
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15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programı çerçevesinde 13 Temmuz 2017 saat 11.00’de 81
ilde aynı anda gerçekleştirilen ortak Basın Bildirisini, Balıkesir İli olarak Balkonuk Center’da gerçekleştirdik. Basın
Toplantısında İlçemizi Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Sefer GÖÇER ve Ticaret Odası Başkanı İlker KURT temsil
etmiştir. Balıkesir İli Oda-Borsaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının bir araya geldiği Basın Toplantısında, TOBB Genel
Merkezimiz ve Sivil Toplum Kuruluşlarının birlikte hazırladığı basın bildirisi okunmuştur.
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15 TEMMUZ NÖBETİNDE YERİMİZİ ALDIK

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
dolayısıyla, Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Susurluk ilçesinde de Yaşlısı Genci binlerce vatandaşımızla
bundan bir yıl önce olduğu gibi aynı yerde Adnan Menderes Parkında Susurluk Ticaret Borsası Meclis Başkanı
Hüseyin AVCIOĞLU TUNALI ve Borsa Personeli olarak
Nöbetimize devam ettik. 20:00’da başlayan Nöbetimiz
Slayt gösterileri o geceyi anlatan klipler, İlçemiz Din

Görevlilerinin Kur’an Tilaveti ve saat gece yarısını 13
dakika geçtiğinde tüm camilerimizden sela okunması
ile devam etti. Susurluk Ticaret Borsası Olarak yatsı
namazından sonra Halkımıza Kavurmalı Pilav ve Ayran
İkramında bulunduk. 15 Temmuz Şehitlerimizi ve Tüm
Şehitlerimizi bir kez daha yad ediyor, Gazilerimize acil
şifalar diliyoruz.

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma
Günü Programı çerçevesinde;

İlçemiz Kaymakam Sayın Yalçın SEZGİN ve Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Hızlıoğlu, Siyasi Parti ve Sivil Toplum
Kuruluşları Başkanları ile bir toplantı yaptı. Toplantıda 15 Temmuz Şehitleri Anma,Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Etkinliklerine ilişkin program ele alındı. 11 Temmuz 2017 Salı günü yapılan toplantıda konuşan Kaymakam Yalçın
SEZGİN “15 Temmuz darbe teşebbüsünün, milletin demokrasisine sahip çıkma şuuru ile yüce milletimizce engellenişinin birinci yıldönümü.
Ülkemizde olduğu gibi İlçemizde de bu şuurun canlı tutulması, şehitlerimizin anılması amacıyla bir dizi etkinlik düzenliyoruz. Hazırlamış olduğumuz programı sizlerle ve kamuoyu ile
paylaşıyoruz. 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde ve tutulacak demokrasi
nöbetinde sizleri ve halkımızı davet ediyoruz” dedi.
11 Temmuz 2017 Salı günü; Yeni Mahalle ve Kayıkçı Mahallelerindeki şehitlerimizin kabirleri ziyaret edildi.
12 Temmuz 2017 Çarşamba günü; Göbel ve Karapürçek Mahallelerimizdeki şehitliklerimiz ve şehit ailelerimiz ziyaret edildi. Ziyarete protokolün yanı sıra Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sefer Göçer katılmışlardır.
13 Temmuz 2017 Perşembe günü; saat 11.00’de 81 ilde aynı anda gerçekleştirilen ortak Basın Bildirisini, Balıkesir
İli olarak Balkonuk Center’da gerçekleştirildi. Basın Toplantısında İlçemizi, Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Sefer
GÖÇER ve Ticaret Odası Başkanı İlker KURT temsil etmiştir. Balıkesir İli Oda-Borsaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının
bir araya geldiği Basın Toplantısında, TOBB Genel Merkezimiz ve Sivil Toplum Kuruluşlarının birlikte hazırladığı basın
bildirisi okunmuştur.
14 Temmuz günü Cuma günü; saat 14.00’de Çarşı Camii’nde Kuran’ı Kerim Tilaveti okunmuş ve dualar ve ikramlar
yapılmıştır. Ardından saat 16.00’da Atatürk Park’ında 15 Temmuz Resim Sergisi açılmıştır.
15 Temmuz Cumartesi günü; saat 11.15’de Atatürk Heykelinden başlayarak, Susurluk stadyumu çevresinden
dönülerek Adnan Menderes Park’ında tamamlanan yürüyüş yapıldı. Yatsı Namazı öncesi Kuran’ı Kerim Tilaveti ve
Dualar yapıldı ve namaz sonrası Adnan Menderes Park’ında Susurluk Ticaret Borsası ve Ticaret Odası ortaklığında
ikramlar sunuldu. Gece 00.13’de sala okunarak, gece 02.32’de Sayın Cumhurbaşkanımız Canlı Yayında halkımıza
hitabı dinlendi. Program Demokrasi nöbeti ile devam etmiş olup nöbet sabah namazından sonra saat 05:00’da sona
erdi ve katılımcılara Bolu Sofrasının hazırlamış olduğu ikramlar sunuldu.

10

11

HABERLER

SUSURLUK
SUSURLUKTİCARET
TİCARETBORSASI
BORSASI

SUSURLUK TİCARET BORSASI

EBYS EĞİTİMİ

AKREDİTASYON EĞİTİMİ

Borsamiz Tescil Memuru Feyyaz Polat 17 Temmuz-20
Temmuz 2017 tarihleri arasında TOBB Sosyal
Tesisleri’nde EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)
eğitimlerine katılmıştır. Eğitimlerde TOBB, Oda ve
Borsalar ile birlikte pek çok kamu kuruluşlarında
kullanılmakta olan sistemin kuruluşu ve işleyişi
hakkında uygulamalı örnek işlemler yapıldı ve yazılımın
işleyişi hakkında sistem yöneticilerine bilgi verildi.
Eğitim sonu itibariyle borsamıza ait sistem kurulmus
ve kullanima hazır durumdadır.

Borsamız Akreditasyon Sorumlusu Şule ŞAHİN
ASLAN, 17-18 Temmuz tarihlerinde TOBB Sosyal
Tesislerinde, 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek
olan Belge Yenileme Denetimi Öncesi Bilgilendirme

Eğitimine katılmıştır. Eğitimde Akreditasyon Standardı
Temel Yeterlilikler ve Temel Hizmetler hakkında bilgi
verilmiştir.

GENEL SEKRETERLER BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

LABORATUVAR EĞİTİMİ

Borsamız Genel Sekreter Vekili Hamit YILDIZ, 27 Temmuz 2017 tarihinde TOBB Konferans Salonunda düzenlenen
Genel Sekreterleri Bilgilendirme Seminerine katılmıştır.

AKREDİTASYON BELGE YENİLEME DENETİMİ

Fiziki yapılanması devam eden Borsa binamızda aktif
olarak faaliyete geçecek olan Laboratuvar ve Satış
Seans Salonu hizmeti için Paydaşımız Bandırma
Ticaret Borsası ile ortak çalışmalar içerisinde yer aldık.
Borsamız Laboratuvar ve Akreditasyon Sorumlusu Şule
ŞAHİN ASLAN hububat, baklagil ve yağlı tohumlarda
uygulanan analiz metotları, laboratuvar uygulamaları
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ve satış salonu faaliyetlerini yerinde görmek ve
ilgili edinimleri kazanmak amacıyla Bandırma Ticaret
Borsası Hububat Laboratuvarında uygulamalı eğitim
programına katılmıştır. Hedefimiz üyelerimize daha
iyi hizmet vermek ve bölge çiftçimizin daha değerli
ürünleri almasını ve ürünlerini daha iyi fiyatlara
satmasını sağlamaktır.

15 Ağustos 2017 Salı günü Borsamız Meclis Toplantı
salonunda Türk Loydu Ankara Temsilcisi ve Bağımsız
Denetçi İlker Gür tarafından Akreditasyon Belge Yenileme
denetimimiz gerçekleşti. Denetim öncesi yapılan açılış
toplantısına, Yönetim Kurulu Başkanımız Sefer GÖÇER,
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız ve Akreditasyon İzleme
Komisyonu Üyesi Mete SEYFELİ, Meclis Başkanımız ve
Akreditasyon İzleme Komisyonu Üyemiz Hüseyin AVCIOĞLU
TUNALl, Genel Sekreter V. Hamit YILDIZ, Akreditasyon
Sorumlusu Şule ŞAHİN ASLAN, Muhasebe Sorumlusu
Kübra DAĞDEVİREN, Tescil Memuru Feyyaz POLAT ve
Stajyerimiz Öznur GÜRGENCİ katıldı. Denetim esnasında
Meclis ve Akreditasyon İzleme Komisyonu üyesi Aptullah
KESEN katılmıştır. Açılış toplantısının ardından başlayan
Akreditasyon belge yenileme denetimimiz başarılı şekilde
gerçekleşmiş olup belgemizi yenilemeye hak kazandık.
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5 EYLÜL SUSURLUK’UN KURTULUŞU

ÜYE ZİYARETLERİMİZ
Üye memnuniyetini ön planda tutan borsamız, üyelerimizin sıkıntılarını dinleyerek çözüm yolu bulmak, öneri
ve taleplerini dinleyerek iyileştirme ve geliştirme yapmak amacıyla üyelerimizi yerinde ziyaret etmektedir.
Gerçekleştirmiş olduğumuz üye ziyaretlerinde göstermiş oldukları misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederiz.

İLÇEMİZ KAYMAKAMI SAYIN YALÇIN SEZGİN’DEN VEDA ZİYARETİ
İlçemiz Kaymakamı Sayın Yalçın SEZGİN Burdur/Bucak
Kaymakamlığına tayin olması nedeniyle borsamıza veda
ziyaretine geldi. Sayın Kaymakamımız Yalçın Sezgin
Bey’i, Yönetim Kurulu Başkanımız Sefer GÖÇER, Meclis
Başkanımız Hüseyin AVCIOĞLU TUNALI, Yönetim Kurulu
Başkan Yard. Mete SEYFELİ ve Yönetim Kurulu Başkan
Yard. Can TATLIOĞLU, Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz
Yakup BOZKAN karşılamışlardır. Sayın Kaymakamın
aramızdan ayrılacak olmasından dolayı üzüntüsünü dile
getiren Başkanımız Sefer GÖÇER, yeni görevinde kendisine
başarılar diledi.

BALIKESİR ODA / BORSA İSTİŞARE TOPLANTISI

Balıkesir Ticaret Odası ev sahipliğinde Balıkesir oda-borsa istişare toplantısı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Başkanı Sayın Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun da katılımıyla gerçekleşmiştir. Bölgemizde bulunan birçok oda ve borsanın
katılım sağladığı İstişare toplantısına Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sefer GÖÇER, Meclis Başkanı Sayın
Hüseyin AVCIOĞLU TUNALI, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mete SEYFELİ ve Genel Sekreter V. Sayın
Hamit YILDIZ katılım sağlamışlardır.
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Kurtuluş savaşı sırasında yunan işgaline uğrayan şirin ilçemiz 5 Eylül 1922 günü düşman işgalinden
kurtulmuştur. Bu yıl Susurluk’un kurtuluşunun 94.yılı olup ilçemiz de her yıl 5 Eylül günü çeşitli etkinliklerle
kurtuluş şenlikleri yapılmaktadır.
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UZUN SOLUKLU LOBİCİLİK FAALİYETLERİ NETİCESİNDE SUSURLUK
ŞEKER FABRİKASI YENİDEN FAALİYETE GEÇTİ
TSE 2. GÖZETİM DENETİMİ

Susurluk Ticaret Borsası; Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Bursa Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan TS-EN-ISO
9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi 2. gözetim denetimini başarılı bir şekilde tamamladı. 11 Eylül 2017 tarihinde
TSE Bursa Bölge Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Metalürji Mühendisi Mehmet AKÇA tarafından gerçekleştirilen
denetimin açılış toplantısına, Susurluk Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete SEYFELİ, Genel Sekreteri
V. Hamit YILDIZ, Akreditasyon ve Kalite Sorumlusu Şule ŞAHİN ASLAN, Tescil Memuru Feyyaz POLAT, Muhasebe
Sorumlusu Kübra DAĞDEVİREN katıldı. Metalürji Mühendisi Mehmet AKÇA, TS-EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim
Sistemine geçiş yapmak için Borsamızın iyileştirilebilecek yönlerine değinerek bilgi ve tecrübeleriyle katkılar sağladı.
İLÇEMİZ YENİ KAYMAKAMI SAYIN OSMAN ATEŞ’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

İlçemiz için Stratejik öneme sahip olan Susurluk Şeker
Fabrikası 3 yıl aradan sonra 11 Eylül 2017 tarihinde
yapılan törenle yeniden faaliyete geçirildi. Şeker
fabrikasının çalışması ilçemiz ve bölgemiz için çok önemli
bir kaynak ve istihdam alanı oluşturmaktadır. Tarım
ve hayvancılık yönünden oldukça yüksek potansiyele
sahip ilçemizde, tarıma sağlayacağı katkıların yanı sıra
hayvancılığa, nakliye ve ticarete de çok önemli girdileri
olacaktır.
Türk Şeker Fabrikaları bünyesindeki en büyük tesisten
biri olan Susurluk Şeker Fabrikası temeli dönemin
Cumhurbaşkanı Celal BAYAR tarafından 1954 yılında
atılmıştır. Susurluk Şeker Fabrikasının açılışı ise 1955
yılında dönemin Başbakanı Adnan MENDERES tarafından
yapılmıştır. 11 Eylül 2017 tarihinde kampanya açılışında,
açılış kurdelesi yine 1955 yılında Adnan MENDERES’in
kullandığı makas ile kesilmiştir.

Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Sefer GÖÇER, Meclis Başkanı Hüseyin AVCIOĞLU TUNALI, Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Mete SEYFELİ, Genel Sekreter V. Hamit YILDIZ 13.09.2017 tarihinde İlçemize yeni atanan Kaymakamımız
Sayın Osman ATEŞ’’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
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içerisinde yine son vermek zorunda kalmıştır. Bu durum
neticesinde 2014 yılından itibaren Şeker İş Sendikası,
Susurluk Belediyesi, Siyasi Partiler ve STK’ların çabaları
ile 2017 yılında Susurluk Şeker Fabrikası büyük bir
revizyon geçirerek tekrar üretime geçilmesi sağlandı.
Susurluk Şeker Fabrikası’nın sezon açılışına Balıkesir Valisi
Ersin Yazıcı, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Balıkesir
Milletvekilli Sema Kırcı, Balıkesir milletvekilleri Mahmut
Poyrazlı ve Kasım Bostan, Türkiye Şeker Fabrikaları
Genel Müdür Yardımıcısı Hasan ALTUNKALEM, Susurluk
Şeker Fabrikası Müdürü Hakan ÇELİK,Susurluk Belediye
Başkanı Hüseyin HIZLIOĞLU, Mustafakemalpaşa Belediye
Başkanı Sadi KURTULAN, Karacabey Belediye Başkanı
Ali ÖZKAN, Balıkesir İl Başkanı Hasan DEMİRASLAN,
İlçemiz Kaymakamı Osman ATEŞ, Susurluk Ticaret
Borsası Başkanı Sefer GÖÇER ve İlçemiz Kamu Kurum
ve Kuruluşları Yetkilileri, Siyasi partiler ve Sivil toplum
temsilcileri katıldı.

Üretimine 2010 yılında üretime ara veren fabrika, 2014
yılında tekrar ürün alımlarına başlamasına rağmen aynı yıl

19

HABERLER

SUSURLUK
SUSURLUKTİCARET
TİCARETBORSASI
BORSASI

SUSURLUK TİCARET BORSASI

Susurluk Belediye
Başkanı Hüseyin HIZLIOĞLU,
fabrikanın aktif hale gelmesi için tüm siyasi partiler
ve STK ile birlikte özel uğraş verdiklerini belirterek;”Bu
girişimlerimiz olumlu sonuçlar doğurdu ve fabrikamız
tekrar üretime başladı,” dedi.
Susurluk Şeker Fabrikası Müdürü Hakan Çelik, 2010
yılından 2017 yılına gelene kadar en son 2014
yılında fabrikanın şeker üretimi gerçekleştirdiğini ve
sonrasında atıl durumda kaldığını belirterek, “2 ilin
sınırları içerisinde 8 ilçede 5 bölgede 85 köyde 1335
çiftçiyle sözleşme yapıldı. 35 bin 240 dönüme ekilen
pancardan 380 bin ton pancar elde edilecek. Çiftçiler,
bu yıl ortalama 1 dönümde 10 bin 800 kilogram pancar
el edecekler. En yüksek pancar verimi de fabrikamıza
ait olacak. Fabrikamızda bu yıl 506 bin ton pancar
işlenecek. Bu pancarın işlenmesi sonucu tahminen
58 bin 400 ton kristal şeker, 30 bin 260 ton melas ve
140 bin ton yaş küspe elde edilmesini bekliyoruz. Bu
üç üretimin tahmini parasal değeri 180 milyon olacak.
Fabrikamıza ürünlerini teslim edecek çiftçilerimize ise
ürün bedeli olarak 70 milyon lira ödenecek” dedi.
Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdür Yardımcısı
Hasan Altunkalem ise, Susurluk Şeker Fabrikası’nın
Balıkesir, Bursa, Manisa, Çanakkale çiftçisi için olduğu

BORSA TESCİL YAZILIMI ÇALIŞTAYI
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kadar bölge esnafı ve hayvan yetiştiricileri için de
büyük önemi bulunduğunu belirtti.
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Balıkesir
Milletvekilli Sema Kırcı, devlet ve milletin el ele
verdiğini söyleyerek, “Hep beraber el ele verdik
ve bugün güzel bir açılış yapıyoruz. Biz her alanda
milletimizle ve devletimizle böyle el ele verdiğimizde
aşamayacağımız engel yoktur. Şeker fabrikası
sadece Susurluk için değil tüm bölge için çok önemli
bir kaynak olacak ve istihdam sağlayacak. Tarımın
yanı sıra hayvancılığa da çok önemli girdileri var. Biz
kapasitesini 350 bin olarak ön görmüştük ama daha
da artacak” dedi.

BURSA TARIM FUARI

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ise yaptığı konuşmada,
“Susurluk Şeker Fabrikası, Türkiye ekonomisine büyük
katkılarda bulunmuş ve Türkiye’nin gelişmesine katkı
sağlamış fabrikalardan bir tanesidir. Temennimiz
şeker fabrikasının üretimde olup kar elde edip,
üreticimizi, çiftçimizi ve bölge halkını mutlu ederek
yoluna devam etmesi. Bugün ve bundan sonra ki
yıllarda üretimimiz artarak devam edecek. Susurluk
Şeker Fabrikası eski günlerde olduğu gibi güzel
yerini hem Balıkesir’de hem de Türkiye’de almış
olacak” ifadelerini kullandı.

Borsamız Tescil Memuru Feyyaz POLAT,
15.09.2017 tarihinde TOBB Sosyal Tesisler’de
düzenlenen Borsa Tescil Yazılımı Çalıştayına
katıldı. Çalıştayda TOBB tarafından hazırlatılan
ve halihazırda çalışmaları devam eden yeni tescil
yazılımının kapsamı ve işleyişi ile ilgili bilgiler
verildi ve katılan tescil memurlarının görüşleri
alındı.Yeni tescil yazılımının 2018 yılının başına
yetiştirilmesi planlanıyor.

Susurluk Ticaret Borsası Başkanlığı ile Susurluk Ziraat
Odası Başkanlığı’nın birlikte katılım organizasyonu
yaptığı, Bursa 15. Uluslararası Tarım, Tohumculuk,
Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarına 14 Ekim 2017
Cumartesi günü Susurluk Ticaret Borsası ve Susurluk
Ziraat Odası üyelerinin yanı sıra çok sayıda çiftçinin
katılımıyla
gerçekleşti. Susurluk Ticaret Borsası
Başkanı Sefer GÖÇER ve Susurluk Ziraat Odası

Başkanı Özkan GÜRKÖK’ün öncülüğünde ziyaret edilen
fuarda üyelerimiz ve bölgemiz çiftçileri güncel bilgi
ve teknolojileri yerinde görme fırsatı buldu. Ayrıca
Oda ve Borsa üyelerinin ve bölgemiz çiftçilerinin,
ihtiyaçları olan fidan, araç, gereç ve makineleri yerinde
inceleme ve fiyatlarını öğrenme ve yatırım öncesi bilgi
sahibi olarak kaynaklarının daha verimli kullanılması
konusunda bilgilendiler.
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KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ SEMİNERİ

ODA/BORSA BAŞKANLARI
İSTİŞARE VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
29 Eylül 2017 Cuma günü, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi’nin katılımları ile Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’nde gerçekleştirilen “Oda /Borsa Başkanları Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı” na, Susurluk Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Sefer GÖÇER katılım sağladı.

TC. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygulanan
“12. Etap Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında
Tarıma Dayalı Yatırımların Destek Programı hakkında
yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla Balıkesir İl Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 18.10.2017
tarihinde saat 11:00’de Susurluk Ticaret Odası Şerafettin
Tunalı Konferans Salonunda, Susurluk İlçe Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Susurluk Ticaret Borsası
Başkanlığı’nın organizasyonuyla bilgilendirme toplantısı
düzenlendi.
İlçemiz Kaymakamı Sayın Osman ATEŞ, Susurluk İlçe Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürü V. Yasemin AVCI, Susurluk
Ticaret Borsası Başkanı Sefer GÖÇER, Yönetim Kurulu
Başkan Yard. Mete SEYFELİ, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Yakup BOZKAN, Ticaret Odası Başkanı İlker KURT, Ziraat
Odası Başkanı Özkan GÜRKÖK, Susurluk Ticaret Borsası
Üyelerinin ve Bölgemiz Yatırımcılarının ve Yerel Basın
mensuplarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda Balıkesir
ilinde desteklenecek yatırım konuları hakkında Balıkesir İl
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından detaylı
bilgiler verilmiştir.

İLÇEMİZ KAYMAKAMI BORSAMIZI ZİYARET ETTİ

İLÇEMİZ MÜFTÜSÜ BORSAMIZI ZİYARET ETTİ

İlçemiz Kaymakamı Sayın Osman
Ateş borsamızı ziyaret ettiler.
Sohbet ortamında geçen ziyarete
Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı
Sefer GÖÇER ve Meclis Başkanı
Hüseyin AVCIOĞLU TUNALI ev
sahipliği yapmıştır.

İlçemiz Müftüsü Duran TURGUT Bey 02.10.2017 Pazartesi günü Borsamızı ziyaret ettiler. Sohbet ortamında geçen
toplantıya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mete SEYFELİ ve Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Yakup BOZKAN ev
sahipliği yapmıştır.
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ORGAN BAĞIŞI SEMİNERİ

EĞİTİME DESTEK VERİLDİ

Susurluk Ticaret Borsası her yıl olduğu gibi 20172018 Eğitim Öğretim döneminde de eğitime destek
verdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gönderilen

EMEKLİ SANDIĞI VAKFI

3-9 Kasım Organ Bağışı haftası münasebetiyle Susurluk
Devlet Hastanesi öncülüğünde Susurluk Belediyesi ve
Borsamız katkılarıyla İlçemiz halkı için 09.11.2017
perşembe günü 14:00-16:00 saatleri arasında Park
Düğün Salonunda ORGAN BAĞIŞI konulu konferans
düzenlenmiştir. Konferansa İlçemiz Kaymakamı Sayın
Osman ATEŞ ve Susurluk Belediye Başkanı Hüseyin
HIZLIOĞLU başta olmak üzere Balıkesir ve Susurluk
Devlet Hastanesi, İlçemiz Kamu Kurum ve Kuruluşları,
İlçemiz halkı ve okullarından çok sayıda katılım olmuştur.
Susurluk Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Mete SEYFELİ, Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi Yakup Bozkan, Genel Sekreter V. Hamit YILDIZ ve
Laboratuvar Sorumlusu Şule ŞAHİN ASLAN ve borsamız
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üyeleri de katılım sağlayarak bu konuya destek
vermişlerdir. Açılış konuşmasını yapan Susurluk Devlet
Hastanesi Başhekim Vekili Adnan YILDIZ’ın ardından
İlçemiz Belediye Başkanı Hüseyin HIZLIOĞLU ve İlçemiz
Kaymakamı Osman ATEŞ yaptıkları konuşmalarında
“Her kim bir can kurtarırsa bütün insanlığı kurtamış olur.
“ ayetiyle Organ Bağışının önemini vurgulamışlardır.
Organ Bağışı ile ilgili sunum yapan Balıkesir Devlet
Hastanesi Organ Bağış Koordinatörü Emine EKİNCİ
konu ile detaylı bilgiler vermiştir. Ardından Türk kızılayı
Türkök Kök Hücre Projesi Kök Hücre Kazanım Uzmanı
Sayın Ramazan Çiçek Kök Hücre bağışı ve Kan Bağışının
önemi hakkında detaylı bilgiler vermişlerdir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Emekli Sandığı Vakfı
ile Odalar ve Borsalar arasındaki bilgi alışverişinin
güçlendirilmesi ve işlemlerin daha verimli hale
getirilmesi amacıyla 18.11.2017 tarihinde TOBB İkiz
Kuleler Ankara’daki bölgesel toplantıya Susurluk Ticaret
Borsası Muhasebe Sorumlusu Kübra DAĞDEVİREN
ve Susurluk Ticaret Odası Genel Sekreteri Yücel
SARI katılmıştır. Toplantıda Sandık Sağlık Sistemi, İş
yeri Sicil Numarası Eşleştirilmesi, Muhasebe- Teşvik
Uygulamaları, Yapılandırma konuları ile ilgili detaylı
bilgi verilmiştir.

kaynak ve Susurluk Ticaret Borsası’nın da katkılarıyla
bu yıl 700 ilköğretim, ortaokul ve lise öğrencisine
eşofman yardımı yapılmıştır.

SUSURLUK TİCARET ODASINA
TEBRİK ZİYARETİ

Susurluk Ayranı Ve Susurluk Tostu Coğrafi İşaret
Tescilinin ardından Susurluk Ticaret Borsasi Yönetim
Kurulu Başkanı Sefer Göçer Susurluk Ticaret Odası’nı
ziyaret ederek Susurluk Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı İlker Kurt’u ve çalışma arkadaşlarını tebrik etti.
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Başbakanımız ve hükümetimiz nezdinde bu sorunların çözüme kavuşması için yoğun çalışmalar yürütüyor.
Bu süreçte TOBB ve Oda-Borsa Camiası ileÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birlikte sahaya indi. Yapılan
ziyaretlerde başta Oda-Borsalar olmak üzere iş dünyası kuruluşlarıyla, esnaflarla ve işçilerle bir araya geldiler.
İstihdam Seferberliğine illerde valiler ve Oda-Borsa başkanları sahip çıktı. Vali başkanlığında tüm iş dünyasının
katılımı ile illerde toplantılar düzenlendi. Oda-Borsalar üyelerine İstihdam Seferberliği kapsamında hayata geçirilen
teşvik ve destekleri anlattılar.
TOBB ve Oda-Borsalar, İstihdam Seferberliğinin daha çok kişiye ulaşması için “bu iş olur” ismiyle bir tanıtım kampanyası
düzenledi. Bugün geldiğimiz noktada “bu iş oldu” diyebiliriz artık. İstihdam Seferberliği, milyonlara iş, milyonlara aş
oldu. Sonunda istihdamla büyüyen Türkiye oldu.
İstihdam Şurası ve İstihdam Seferberliği Ödül Töreninde Sayın Cumhurbaşkanımız,2018 yılına ilişkin iş dünyasına
yönelik istihdam teşviklerini de açıkladı.
İstihdam Teşvikleri
• Tüm sektörlerde ilave olarak istihdam edilen kişilerin, SGK primleri ve vergileri 1 yıl boyunca devlet tarafından
karşılanacak. (Asgari ücret üzerinden, 2017 yılı için aylık 773 TL. 2018’deki asgari ücrete göre yeni teşvik tutarı
daha sonra ortaya çıkacak)
• İmalat sanayi ve bilişim sektöründe ilave istihdam edilen kişilerin SGK primleri ve vergileri 1 yıl boyunca devlet
tarafından karşılanacak.(Prime esas kazanç üzerinden, 2017 yılı için aylık en fazla1.778 TL. 2018’deki yeni teşvik
tutarı daha sonra ortaya çıkacak)
• 18-25 yaş arasındaki gençlerin, kadınların ve engellilerin teşvikten yararlanma süresi 18 ay (1,5 yıl) olacak.
• Yeni açıklanan istihdam teşviki 31.12.2020’ye kadar uygulanacaktır.
• Yararlanma şartı: İlave olarak istihdam edilecekler, teşviklerden yararlanabilmeleri için işe giriş tarihinden önceki 3
ayda toplam 10 günden fazla çalışmamış olmalıdır.
• 1-3 çalışanı olan imalat sanayi işyerleri, ilave olarak istihdam edecekleri 18-25 yaş arasındaki gençlerin; ücret, SGK
primleri ve vergileri, 1 yıl boyunca 1 ay işveren tarafından, 1 ay devlet tarafından ödenecek. (İlave istihdam edilen
kişi 1 yıl çalışacak, işveren 6 ay ücret, SGK primi ve vergi ödeyecek)

BORSAMIZ İSTİHDAM ŞURASI ve İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI
Susurluk Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hüseyin AVCIOĞLU TUNALI ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yakup
BOZKAN’ın katılım sağladığı, 14 Aralık Perşembe günü Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde ve ev sahipliğinde
gerçekleşen İstihdam Şurası ve İstihdam Seferberliği Ödül Töreni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlendi.
İstihdam Seferberliği Ödül Törenine, Türkiye’nin dört bir tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gelen 2000 kişi
civarında Oda-Borsa üyesi ve iş dünyası temsilcisi katıldı.
Sayın Cumhurbaşkanımız, 7 Şubat 2017’de düzenlenen TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda İstihdam Seferberliğini
başlatmıştı. TOBB üyelerini en az 1 ilave istihdam sağlamaya davet etmişti.
Başbakanımız ve hükümetimiz tarafından verilen tarihi istihdam teşvikleriyle birlikte iş dünyası da ülkemizin geleceği
için elini taşın altına koydu.
Cumhurbaşkanımızın çağrısına kayıtsız kalmayan Türk iş dünyası istihdamda tarihi bir başarıya imza attı, Ocak
2017’den bu yana 1,5 milyon kişiye ilave istihdam sağladı. İstihdam artışı sağlayan bütün firmalarımıza teşekkürlerimizi
sunuyoruz.
İstihdam Seferberliği Ödül Töreninde ülkemizin geleceğine yatırım yaparak Ocak 2017’den bu yana en fazla firma
başına istihdamlarını artıran illerimiz, sayısal olarak ilave istihdam sağlayan illerimiz, sektörlerimiz ve firmalarımız
ödüllendirildi. Kadın-genç ve engelli istihdamını en çok artıran firmalarımız ödüllendirildi. Bu firmaları ayrıca tebrik
etmek gerek.
TOBB ve Oda-Borsa Camiası, geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor.
Türkiye, daha çok zengin olsun, daha hızlı kalkınsın, daha fazla istihdam sağlasın diye iş dünyasının önü daha çok
açılsın diye durmadan çalışıyor. İş dünyasının gündemindeki meseleleri topluyor, bunlara çözüm önerisi geliştiriyor ve
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İşbaşı Eğitim Programları
• Bilişim, Enerji ve İmalat Sanayi sektörlerinde İşbaşı Eğitim Programları 3 aydan 6 aya çıktı.
• Diğer sektörlerde 3 ay olarak uygulanmaya devam edecek.
• Programa katılanların günlük 54 TL cep harçlıkları, genel sağlık sigortası ve iş kazası ve meslek hastalığı primleri
devlet tarafından karşılanacak.
• İmalat Sanayi sektöründeki İşbaşı Eğitim Programına katılan, 2-5 yaş arası çocuğu olan kadınlara; İşbaşı Eğitim
Programı sürecince ayrıca aylık 400 TL bakım desteği ödenecek.
• Siber Güvenlik, Yenilenebilir Enerji, Bulut Bilişim ve Kodlama gibi geleceğin mesleklerinde düzenlenecek İşbaşı
Eğitim Programları, 18-29 yaş arası gençler için 9 ay sürecek. Günlük 75 TL cep harçlıkları, genel sağlık sigortası ve
iş kazası ve meslek hastalığı primleri devlet tarafından karşılanacak.
Mesleki Eğitim
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, “Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme
İşbirliği Projesi (MEGİP) kapsamında İmalat Sanayi sektörüne yönelik mesleki eğitim kursları düzenleyecek. Teorik ve
pratik eğitim 8 aya kadar sürebilecek. Mesleki Eğitim kurslarına katılanların günlük 54 TL cep harçlıkları, genel sağlık
sigortası ve iş kazası ve meslek hastalığı primleri devlet tarafından karşılanacak.
• Özellikle temininde güçlük çekilen mesleklerde ve nitelikli işgücü gerektiren sektörlerdeki mesleklerde gençlerin,
akredite edilmiş mesleki eğitim kurumlarında kendilerine uygun zaman ve şartlarda mesleki eğitim almaları sağlanacak.
Bu kapsamda gençlere alacakları eğitimde kullanabilecekleri kupon verilecek. Mesleki Eğitim Kurumlarından belirli
oranlarda istihdam taahhüdü istenecektir.
Gençlere Yönelik Teşvikler
• 18-25 yaş arası kısmı zamanlı çalışan öğrencilerin yetim aylıkları kesilmeyecek.
• Yeşil pasaporta sahip olan gençlerin kayıtlı çalışmaya başladıklarında yeşil pasaportları artık iptal edilmeyecek.
Engellilere Yönelik Teşvikler
• En az %40 engelli raporuna sahip olanlar, iş kuracağı alanda girişimcilik eğitimi sertifikasına sahipse ve kendi işini
kurmak isterse İŞKUR tarafından verilen hibe desteği 36 bin TL’den 50 bin TL’ye yükseliyor.
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“İŞ DÜNYASINA YENİ SOLUK: ARABULUCULUK”
İşçi-işveren uyuşmazlıklarında dava şartı haline
gelen arabuluculuk iş dünyasında yeni bir dönem
başlatacak…
Susurluk Ticaret Borsası Başkanı Sefer GÖÇER,
1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan 7036
Sayılı İş mahkemeleri Kanunu’nu ile iş uyuşmazlıklarında
dava şartı haline gelen arabuluculuğun iş dünyasına
olan etkilerini değerlendirdi. Dava Şartı arabuluculuk
ile iş dünyasına yeni bir soluk geldiğini vurgulayan
Sefer GÖÇER,yeni düzenlemede emeği geçen herkese
teşekkür ederken, camia olarak sistemin başarısı için
üzerlerine düşen ne varsa yapmaya devam edeceklerini
vurguladı.-Arabuluculukta anlaşılan konular tekrar
dava konusu yapılamayacak.
Sefer GÖÇER İş mahkemeleri Kanunu
kapsamında yapılan yeni düzenlemelere ilişkin yaptığı
açıklamada; “Arabuluculuk görüşmeleri sonunda
anlaşmaya varan işçi ve işverenin, üzerinde anlaşılmış
olan hususları tekrar dava konusu yapmasının
mümkün olmadığını belirtirken, düzenlemenin iş
dünyası için önemli bir zamandan tasarruf sağlayacağını
belirtti.“İşçi de işveren de ihtiyacını karşılarkenbu
sorunla uğraşmayı bırakacak, enerjisini, potansiyelini
ve zamanını başka işler için kullanabilecektir.” dedi.
-Arabuluculuk sürecindeki gizlilik emsal kararlar
oluşmasını engelleyecek.
“Klasik yargılama usulleri ile iş dünyası için
büyük sorun haline gelen emsal kararlar; işçi ve
işverenin aralarında yapacağı arabuluculuk anlaşma
metni gizli olacağından ve tüm taraflar ve arabulucu bu
gizliliğe uymak zorunda olduğundan bir sorun olmaktan
çıkacak ve emsal oluşturmayacaktır.” diyerek
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sözlerine devam eden Sefer GÖÇER, bu değişikliklerin iş
dünyası tarafından ayrıntılarıyla öğrenilmesi gerektiğini
vurguladı.
Uzun yargılama süreleri nedeniyle yıllarca
uğraşılan iş davalarının arabuluculuk ile son bulacağını
düşündüğünü dile getiren Sefer GÖÇER, “Vakit nakittir”
sözünün iş dünyasındaki işlerliğinden bahsetti.
-Taraflar bir çözüm üretemezse ne olacak?
Arabuluculuğun genel avantajlarının yanı
sıra iş dünyasına olan büyük etkilerinin bu kadarla
da kalmadığını belirten Sefer GÖÇER “Arabuluculuk
sürecinde işçi ve işverenin çözüm üretemediklerinin
ortaya çıkması halinde arabulucunun bir çözüm önerisi
getirebileceğini de sözlerine ekledi.
-Yeni düzenleme ile sistem nasıl ilerleyecek?
Sefer GÖÇER yeni düzenlemeler ışığında
sistemi şöyle özetledi;
“İşçi işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talepli
iş uyuşmazlıklarında arabuluculuğun dava şartı
haline gelmesi ile birlikte taraflar artık ilk oturumda
arabuluculuk yolunu deneyecekler, arabuluculukta
anlaşılmaması halinde mahkemeyebaşvurabilecekler.
Sistem adliyelerdeki arabuluculuk büroları üzerinden
işleyecek. Arabulucu yapılan arabuluculuk başvurusunu
3
hafta
içinde
sonuçlandıracaktır.
Tarafların
anlaşamaması halinde ilk iki saatlik ücret Adalet
Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.Taraflardan birinin
ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk
faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya
katılmayan taraf, son tutanakta belirtilecek ve bu taraf
davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama
giderinin tamamından sorumlu tutulacaktır.”

SAYIN RİFAT HİSARCIKLIOĞLU
Doğum Gününüzü Kutlar, Sağlık , Mutluluk, Huzur
ve Başarı Dolu Nice Yıllar Dileriz.
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15 TEMMUZ’U ASLA UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ
“GÜCÜMÜZ MİLLİ İRADE, HEDEF BÜYÜK TÜRKİYE”

Değerli Basın Mensupları,
Türkiye’nin sivil toplumunu temsil eden; Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı olan;
• Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ),
• Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK),
• Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN),
• HAK- İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ),
• Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB),
• Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK),
• Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye KAMU-SEN),
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) olarak buradayız.
Bu masada oturan demokrasi sevdalısı kurumlar olarak bu ortak açıklamayı 81 ilde aynı anda yapıyoruz.
Tarihimizin en zor günlerinden biri olan 15 Temmuz’un yıl dönümüne giriyoruz.
İki hafta boyunca, farklı etkinliklerle, hazırladığımız afişlerle ülkemizin tamamında 15 Temmuz ruhunu canlı tutacağız.
15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız.
15 Temmuz’un Türkiye için bir milat olduğuna inanıyoruz.
Çünkü bu alçak, darbenin ötesinde bir işgal girişimiydi.
15 Temmuz, İstiklal Harbinden bu yana ülkemizin karşılaştığı en büyük tehlikeydi.
O gece Fetullahçı terör örgütü,“devleti”ele geçirmeye,milleti tahakküm altına almaya kalkıştı.
Darbe girişiminin asıl amacı; ülkemizi tarihimizde görülmemiş bir kaosa sürüklemek, kardeş kavgası başlatmak,
Türkiye’yi iç savaş ortamına sokmaktı.
Darbe teşebbüsünün nihai amacı; Türkiye Cumhuriyetini bir daha ayağa kalkamayacak duruma düşürmekti.
Allah’a şükürler olsun Milletimiz, cesareti ve feraseti ile bu belayı, bu fitneyi durdurdu.
Milletimiz demokrasimize ve özgürlüğümüze kasteden bu saldırı karşısında dik durdu, canı pahasına değerlerini
savundu.
Bu masadaki kuruluşlarının tamamı da, ilk andan itibaren, devletimizin ve milletimizin yanında yer aldı. Darbe
girişimine karşı net tavır gösterdiler.
Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Gazi Meclisimiz, Başbakanımız, siyasi partilerimiz, milletimiz, sivil toplum
kuruluşlarımız ve medyamızın kararlı duruşuyla bir destan yazdık.
Haince planlanmış darbe girişimini savuşturan milletimizin önünde saygıyla eğiliyoruz.
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15 Temmuz’da Türkiye en zor demokrasi sınavını büyük başarıyla vermiştir.
Demokrasimizin, hiçbir kaba kuvvete teslim olmayacak kadar güçlü olduğunu herkese gösterdik.
Milletimiz darbeye karşı durarak şunu açık şekilde ilan etmiştir.“Türkiye Cumhuriyeti devletini Milletin iradesi dışındaki
hiçbir güç yönetemez.”
Bu, dünyaya örnek olacak bir tavırdır.
Elbette bunun için büyük bir bedel ödedik.
Darbe girişimine karşı verdiğimiz bu mücadelede, 250 vatandaşımız şehit edildi.
2301 vatandaşımız gazi oldu.
Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimizi şükranla anıyoruz.
Milletimiz onları daima minnetle ve rahmetle anacaktır.
Dünyada çok az millet, demokrasisi için bu bedeli ödeyebilir.
Siyasi görüşü fark etmeksizin Türkiye’nin geleceğine sahip çıkan 15 Temmuz ruhu demokrasinin sigortasıdır.
Bir daha böyle hain girişimlerin yaşanmaması için FETÖ ile mücadele her alanda etkin ve kararlı şekilde sürdürülmelidir.
Yargı kurumları, darbecilere ve onların destekçilerine hak ettikleri en ağır cezayı vermeli, milletimizin vicdanını
rahatlatmalıdır.
Değerli basın mensupları,
En az 15 Temmuz kadar, darbe girişiminden sonrası da, ülkemiz açısından zorlu bir süreç oldu.
Darbe girişimi sonrası toplumumuz büyük bir travma yaşadı.
FETÖ, yalan haberlerle yurt dışında ülkemiz aleyhine karalama kampanyaları yürüttü.
Ekonomimiz de bu saldırıdan olumsuz etkilendi.
Allah’a şükür, birlik ve beraberliğimiz sayesinde bunların hepsini de kısa sürede atlattık.
Hükümetimizin bizlerle istişare içinde aldığı önlem ve yaptığı reformlarla hızla toparlandık.
Daha darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçmeden ekonomide yüzde 5’lik büyümeyi yakaladık.
İstihdam rekorları kırdık. Bu yılın ilk altı ayında tam 1 milyon 200 bin insanımıza yeni istihdam sağladık.
İhracatımızı rekor düzeyde arttırmaya başladık.
Yabancı yatırımcıların güvenini yeniden kazandık.
Çok açık ifade ediyoruz ki Türkiye, dünyanın en zor stres testinden başarı ile çıkmıştır.
Emin olun bizim son bir yılda yaşadıklarımızı başka bir ülke yaşasaydı bir daha ayağa kalkamazdı.
Ama biz dimdik ayaktayız.
Böyle bir coğrafyada, en zor koşullar altında hiç kimsenin yapamayacağını yaptık.
Ama rehavete kapılmayacağız.
Yapacak daha çok işimiz, büyük hedeflerimiz var.
15 Temmuz sonrası toparlanma sürecini tamamladık.
Şimdi yeni bir atılım sürecini başlatmamız gerekiyor.
Ayağımızdaki prangayı çözdük, şimdi koşma zamanı.
Büyümede, istihdamda, ihracatta yeni rekorlar kırmalıyız.
Vatandaşlarımızın refah seviyesini daha da arttırmalı, demokratik kazanımlarımızı güçlendirerek daha ileriye
taşımalıyız.
Bütün bunlar için ortak akılla ve istişare içinde, yeni bir reform süreci başlatmalıyız.
Buradan yurt dışındaki dostlarımıza da sesleniyoruz.
Aldığı yaraları saran milletimiz, bu büyük demokrasi sınavının birinci yılında bütün dostlarını yanında görmeyi
arzulamaktadır.
Dostlarımızı iftira kampanyalarına değil, gerçeklere kulak vermeye, buna göre tavır almaya davet ediyoruz.
FETÖ ile mücadelede dost ve müttefik devletlerin de ciddi desteklerini bekliyoruz.
Kaynağı ne olursa olsun darbe ve terör bir insanlık suçudur. Ancak birlikte çalışırsak daha iyi bir gelecek inşa edebiliriz.
Bizler ülkemiz ve milletimiz için şimdi daha büyük bir azimle çalışacak ve Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacağız.
Üzerine basarak bir kez daha ifade ediyoruz: Türkiye’nin sivil toplumu olarak 15 Temmuz’u asla unutmayacağız,
unutturmayacağız.
Ülkemizin geleceğini inşa ederken yaşadıklarımızdan aldığımız dersler bize ışık olacak.
Biz bu ülkenin geleceğinden umutluyuz.
GÜCÜMÜZ MILLLİ İRADE, HEDEFİMİZ BÜYÜK TÜRKİYE.
Hepinizi saygıyla selamlıyoruz.
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SUSURLUK KAYMAKAMI OSMAN ATEŞ
Otoban ile ilgili genelde konuşulan trafiğin %30 kayacağı yönünde fakat buna sadece kayıp olarak bakmak
ne kadar doğru olur bilemiyorum. Öncelikle ilçemizden geçen araçların ne kadarı duruyor. İlk olarak bunun analiz
edilmesi gerekiyor. Kayıp gözüyle bakılıyor ama ciddi bir kayıp olacak mı?, Susurluk bundan ne kadar zarar görür şu an
bilemiyoruz. Fakat otobanın ilçemizden geçmesinin sadece olumsuz etkilerinin olacağını düşünmüyorum. Buradaki
trafiğin bir kısmınının aktarılması trafik güvenliğini rahatlatır, gayrimenkul değerleri artabilir. Yalnızca olumsuz etkileri
olmayacaktır. Olumlu etkisi de illa ki olacaktır. Ama bir oran vermem mümkün değil çünkü bu durumla ilgili istatistiki
bir çalışma yapmak gerektiğini düşünüyorum.
3. İlçemiz hakkındaki görüşleriniz ve geliştirilmesi gereken yönleri sizce nelerdir? Bu gelişmede Borsamızın
ne gibi katkıları olarabilir?
Tarım ve hayvancılık yönüyle ve buna bağlı olarak gelişen gıda sektörü sanayisi yönüyle kendi nüfusuna oranla çok
daha iyi bir durumda olduğunu belirtmiştim.

1. Merhaba Osman Bey, öncelikle biraz kendinizden bahseder misiniz?
14.05.1962 tarihinde Bursa’nın İznik ilçesinde doğdum. İlk ve orta öğrenimimi İznik’te tamamladım 1983
yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldum.
1984 yılında Bursa Kaymakam adayı olarak göreve başladım ve Kaymakamlık kursunun bitiminde 1987
yılında Hatay ili Hassa ilçesi Kaymakamlığına atandım. Daha sonra 1991-1992 yıllarında Erzurum ili Oltu ilçesi
Kaymakamlığı, 1992-1995 yıllarında Malatya ili Battalgazi ilçesi Kaymakamlığı, 1995-1998 yıllarında Konya ili Kulu
ilçesi Kaymakamlığı, 1998-2003 yıllarında Çankırı Vali Yardımcılığı, 2003-2008 yıllarında Bilecik Vali Yardımcılığı,
2008-2013 yıllarında Kocaeli ili Darıca ilçesi Kaymakamlığı, 2013-2014 yıllarında Trabzon ili Ortahisar Kaymakamlığı
görevini yürüttüm.
03.09.2014 Tarih ve 29108 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İçişleri Bakanlığının 2014/1032 sayılı
Kararnamesi ile İstanbul Vali Yardımcılığına atandım ve bu görevin yanı sıra 15 Temmuz darbe girişiminden sonra
Sayın Valinin tensipleri ile 2 ay süre ile Esenler ilçesi, 6 ay süre ile Bahçelievler ilçesi, 2 ay süre ile Bağcılar ilçesi
Kaymakam vekilliği görevini yürüttüm.
20.08.2017 tarih ve 30160 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İçişleri Bakanlığının 2017/345 sayılı Kararnamesi
ile Susurluk Kaymakamlığına atandım ve 08.09.2017 tarihinde Susurluk Kaymakamlığı görevine başladım.
2. Susurluk İlçesinin ekonomi açısından tarım, hayvancılık ve sanayideki yeri sizce nedir? Yapılmakta olan
otobanın ilçemizi nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz?
Susurluk kendi nüfusuna göre tarım ve hayvancılık konusunda potansiyeli güzel olan bir ilçe. İlçenin nüfusuna
baktığımız zaman nüfusu ile belkide orantılı olmayan, nüfusuna göre daha iyi bir durumda. O nedenle Susurluk bölge
olarak tarım ve hayvancılık kentidir diyebilirim. Dolayısıyla tarım ve hayvancılığa bağlı olarak; süt ve süt ürünleri
sanayisi, et entegre tesisleri, tavukçuluk, yem, yağ, salça, konserve üretimlerinin yapıldığı gıda sektörü sanayisi de
gelişmiştir.
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Fakat ekonomik anlamda hangi alanlara hangi konularda yatırım yapılmalı, yatırım konusu yatırıma değer mi?, Para
kazanabilir mi? ve devamlılığı olur mu? bu konuda fikir beyanının bir yatırımcı, bir uzman gözüyle görülmesinin
ve değerlendirilmesinin daha uygun olacağını düşünüyorum. Gerekirse bütün kamu kurumları varolan bilgileriyle,
tecrübeleriyle katılım sağlasınlar. Bilgi paylaşımı olsun. Ancak yatırımı parayı yatıracak, riski alacak kişilerin yapması
gerekir. Cebinden para çıkmayacak bir kişinin ağzıyla yatırım yapmak kolaydır. Ama bu çok doğru olmaz, yatırım
yapılacak konunun detaylı incelenmesi lazımdır. Eğitim çalışmaları, bilgilendirme çalışmaları, tecrübe paylaşımı
kolaydır. Fakat yatırım konusu ciddi bir mesele ve uzmanlık gerektiren, araştırma isteyen bir durum içermektedir.
Geçtiğimiz yıllarda moda akımlar oldu, faraza devekuşu yetiştiriciliği. Kurulan işletmelerin çoğunluğunun sürekliliği
olmadı ve kapandı. O nedenle çok ciddi bir mesele bu. Bazı üretim alanları bölge ekonomisine adapte olamıyor.
Bölgenin tarımıyla, toprağıyla, suyuyla intibak sağlayamıyor. Dolayısıyla ben şunu samimiyetle paylaşmak isterim.
Yatırım konusu daha çok sorumluluk gerektirir. Çünkü vatandaşın parasını ne yapıyorsun. Belki de ölü bir alana
yönlendiriyorsun . O nedenle gerçekten bu işin içinde olan, bu işi yapan, bu işe emek veren ve bu işi başaranların
yapması gerekir. İyi niyetle, isabetli niyet aynı şey değildir. İyi niyetle başladığınız yatırımlar başarılı olacağınız
anlamına gelmez. Bilimselliğe dayanmalı ve isabetli niyet içermeli yapmak istediğiniz yatırım. Bu durumda hayalci
olmamak ve kendi beklentilerimizle gerçek ekonomimizin uyumlu olması lazım. Öngörülerin çok sağlıklı yapılması
lazım. Yatırım konusunda özellikle isabet etmek istiyorsak bu işi yapanların tahminleri önemli. Sosyal anlamda ise
dernekler, Sivil Toplum Kurumları, Halk Eğitimi merkezi çalışmaları ve Belediyemizin kültür birimleri bu konuda aktif
rol oynamaktadır.
4. Osman ATEŞ olarak Susurluk ilçesinde görevleriniz nelerdir. Susurluk ilçesi için düşündüğünüz projeler
var mıdır?
Devletin bize verdiği görevler çerçevesinde Kaymakamlığın fiilen müdahale edebileceği, yönlendirebileceği kurumlar;
Genel Güvenlik, Emniyet, Eğitim Kurumları, Diyanet İşleri, Toplum Sağlığı Merkezi , Nüfus Hizmetleri, Tapu Hizmetleri
ve Gençlik Spordur. Parlamento kişi ve kurumlara hangi görevi vermişse, uygun görmüşse, bunu en iyi şekilde yapmak
bizim boynumuzun borcu. O nedenle her kişi ve kurumun kendi saygınlığını koruması gerektiğine inanıyorum.
Şu anda Kaymakamlık ödeneksiz bir kurum, ödeneksiz bir kurum proje üretemez. Proje üretemeyecek bir kişinin veya
kurumun bu konuda fikir beyan etmesi çok doğru olmaz. dolayısıyla Parlamento size hangi görevi vermişse bu görevi
yerine getirmeniz lazım.
5. Susurluk Ticaret Borsası’nın hizmetleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yapmış olduğumuz hizmetler
hakkında ne gibi tavsiyelerde bulunabilir siniz?
Öncelikle Ticaret Borsamızın varlığı bizim için güven ve mutluluk vesilesi olmuştur. Herşeyden önce Ticaret Borsasının
varlığı ilçe ekonomisi anlamında, kurumsallaşma anlamında güzeldir. Başarıdır,önde olmaktır. Her ilçede hatta bazı
illerde bile mevcut olmayabiliyor, o nedenle bu bizi sevindiren bir durumdur. Borsa kendi içişleri anlamında sahip
olduğu imkanları yetkileri dahilinde daha iyi değerlendirebilir. Gerçekten ilçe halkına ilçe ekonomisine ne katabiliriz,
bunu Borsa kendisi zaten biliyor. Dolayısıyla burada maksat gerçekten tüm kurumlar iyi niyetle ve dürüst bir şekilde,
şeffaf bir şekilde çalışırsa sorun kalmaz. Herkes kendi işini biliyor zaten. Bizim yapmamız gereken gerçekten dürüst
ve adaletli bir şekilde hitap ettiğimiz kitleye ihtiyaç duyduğu hizmeti sunmaktır.
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Şirketimizin en önem verdiği unsurların başında üretim koşulları ve hijyen standartları geliyor. Üretimin her aşamasında
kalite ve gıda güvenliği konularını ön planda tutan şirketimiz, bu kapsamda ISO 9001:2008, BRC, IFS, TSE gibi sektörünün
önde gelen güvenlik ve kalite belgelerine sahip. Şirketimiz bu standartlara uygun olarak üretim yapmakta ve her sene
denetim almaktadır. Buna ek olarak; 2016 yılında tesisimizi sistem ve verimlilik açılarından daha da üst seviyeye taşıyacak
yaklaşık 6 milyon avroluk bir yatırım başlattık. Yıl sonunda tamamlanacak olan yeni yatırımımız ile birlikte Avrupa’nın hatta
dünyanın en iyi fabrikalarından biri haline geleceğiz. Hammaddemiz ile ilgili olarak da, akıllı tarım yaparak kalite sistemleri
çerçevesinde üretim yapıyoruz. Sürdürebilirlik bizim için çok önemli. Holdingimiz ile beraber Birleşmiş Milletler Küresel
İlkeler anlaşmasına imza atmış durumdayız.
5. Firmanızda kaç kişi istihdam edilmektedir?
Firmamızda 335 kişi istihdam ediyoruz.
6. Şirketinizin Vizyon, Misyon, Gıda ve Kalite Politikalarınızı öğrenebilir miyiz?
1. Merhaba Hakan Bey, öncelikle bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Firmanız ASSAN Gıda Sanayi
ve Ticaret Anonim Şirketi’nin kuruluşu hakkında bilgi verebilir misiniz?
Assan Gıda Kibar Holding tarafından 1998 yılında Susurluk’ta kuruldu. Sektöre ilk olarak domates işleme ve domates
salçası üretimi ile adım atan şirketimiz 2000 yılında ketçap, 2002 yılında mayonez ve sos üretimine başladı. Susurluk
ve Ege Serbest Bölgesi’ndeki tesislerimizde üstün kaliteli domates ve biber salçası, ketçap, mayonez ve çeşitli soslar
olmak üzere 300 civarında ürün üretiyoruz.
2. Firmanızın faaliyet konusu ve ürünleri hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?
Assan Gıda’nın salça, soslar, ketçap ve mayonez olmak üzere toplam 4 ürün grubu bulunuyor. Üç yıl önce ürün grupları
bazında hedefler belirlemiştik. Şu an bu hedefleri gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Mesela Türkiye’de 3 senede
ketçap işimizi % 30, mayonezi ise, % 40 büyüttük. Colorado sos ürünlerimizi 2013 yılında piyasaya sürmüştük. Bu
kategorimizde de ciddi büyüme yaşadık. Şu an 2013 yılının 3 katı büyüklüğüne ulaşmış durumdayız.
3. Genel olarak hangi ülkelere ne tür ürünler ihracat yapmaktasınız?
Satışlarımızın yarısına yakın bir kısmını dış pazarlara yapıyoruz. Avrupa’daki müşterilerimiz ihracatımızın yüzde
35’ini oluşturuyor. Şirketimiz kuruluşundan bu yana 70’den fazla ülkeye ürün göndermiştir. Şu anda 4 kıtada 30’dan
fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmekteyiz. Cezayir, Gürcistan, B.A.E ve Japonya’da senelerdir ciddi büyüklükte işimiz
bulunuyor. Angola’dan Barbados’a ve ABD’ye kadar ürün gönderiyoruz. HORECA kanalında, Türkiye’deki knowhow’ımızı Avrupa’da ve Asya’da kullanacağız. Bu kanal için ciddi büyüme hedeflerimiz var.
4. Müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla firma olarak ne gibi konularda çalışmalar yapmaktasınız?
Firmanızın sahip olduğu kalite sertifikaları nelerdir?
Her bir ürün grubumuz için iddialı olduğumuzu söyleyebiliriz. Biz senelerdir yurt dışında müşteriler ile çalışıyoruz.
Dolayısı ile ciddi bir tecrübemiz ve ARGE birikimimiz var. Örneğin ketçap için 90’ın üzerinde reçete arşivimiz bulunuyor.
Sos deseniz, keza öyle. Salça da en verimli üretim yapan fabrikalardan biriyiz. Bunun yanı sıra tüm ürünlerimizde
müşterilerimizin istediği farklı, herhangi bir ürünü en kısa zamanda yapabilecek tecrübe ve bilgi birikimine sahibiz.
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Yüksek kaliteli ürünleri ve hizmet seviyesiyle, 3 kıtadaki tüketicilere ‘Lezzet Deneyimi’ yaşatacak, en bilinen ve tercih
edilen üreticilerden biri olmak, şirketimizin vizyonunu oluşturuyor. Misyonumuz ise; tüm paydaşlarımızla beraber değer
yaratan, sürdürülebilirliğe önem veren Türk Gıda şirketi olarak, dünyanın her yerindeki damak tatlarına hitap etmek.
Şirketimizin en önem verdiği unsurların başında üretim koşulları ve hijyen standartları geliyor. Üretimin her aşamasında
kalite ve gıda güvenliği konularını ön planda tutan şirketimiz, bu kapsamda ISO 9001:2008, BRC, IFS, TSE gibi sektörünün
önde gelen güvenlik ve kalite belgelerine sahip. Şirketimiz bu standartlara uygun olarak üretim yapmakta ve her sene
denetim almaktadır. Buna ek olarak; 2016 yılında tesisimizi sistem ve verimlilik açılarından daha da üst seviyeye taşıyacak
yaklaşık 6 milyon avroluk bir yatırım başlattık. Yılsonunda tamamlanacak olan yeni yatırımımız ile birlikte Avrupa’nın hatta
dünyanın en iyi fabrikalarından biri haline geleceğiz. Hammaddemiz ile ilgili olarak da, akıllı tarım yaparak kalite sistemleri
çerçevesinde üretim yapıyoruz. Sürdürebilirlik bizim için çok önemli. Holdingimiz ile beraber Birleşmiş Milletler Küresel
İlkeler anlaşmasına imza atmış durumdayız.
7. Şirketinizi yönetirken iş hayatınıza dair temel ilkelerinizi bizimle paylaşabilir misiniz?
Dürüstlük benim için en önemli ilkelerden biridir. Beraber çalıştığım arkadaşlarımda da dürüstlüğe çok önem veririm.
Öğrenmenin ve gelişimin sürekliliğine inananlardanım. Her konuda gelişim olabileceğini, her tecrübeden yeni şeyler
öğrenilebileceğini düşünürüm. Tüm paydaşlarımızla iletişim ve iş ilişkilerimizde, saygı ve güven yaratmaya özen gösteririm,
özen gösterilmesini teşvik ederim. Müşteri memnuniyetine öncelik vermekte temel ilkelerimizden biridir.
8. İş hayatınızda başarınızı neye borçlusunuz?
Bence pozitif yaklaşım ve pozitif iletişim başarı getiren önemli faktörlerdir. Sıkıntılı, problemli durumlarda bile pozitif
yaklaşmak, çözüme daha kolay ve hızlı ulaşmayı sağlıyor. Bir işi yaparken, farklı bakmayı, o işe nasıl bir yenilik getirebilirim
diye düşünmeyi, fikir alışverişi yapmayı da seviyorum.
Son olarak Firmamıza yapmış olduğunuz ziyaretlerden ve derginizde bize de yer ayırmış olmanızdan dolayı çok teşekkür
eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
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30 AĞUSTOS
ZAFER BAYRAMI

30 Ağustos Zaferi, aziz milletimizin gücünün ortaya koyulması bakımından da büyük anlam ifade etmektedir. 26
Ağustos’ta başlayıp, 30 Ağustos’ta Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 95.
yılını kutladık.
Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasında Türk ordusunun işgalci güçlere son ve kesin darbeyi vurmasını sağlamak
ve Anadolu’dan atmak için düşünülüp planlanan gizli bir harekât idi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 20 Temmuz
1922’deki oturumunda kendisine dördüncü kez olmak üzere Başkomutanlık yetkisi verilen Mustafa Kemal Paşa
taarruz kararını haziran ayında almış ve hazırlıkları gizli olarak yürütmüştü. Büyük Taarruz Ağustos’un 26’sını 27’sine
bağlayan gece Afyon’da başlamış, Aslıhan civarında kuşatılan düşman birliklerinin Mustafa Kemal Paşa’nın bizzat
idare ettiği Dumlupınar Meydan Muharebesi’nde imha edilmesi ve Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanmıştı.
30 Ağustos günü, ilk kez 1924’te Dumlupınar’da Çal Köyü yakınlarında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’in katıldığı bir
törenle Başkumandan Zaferi adıyla kutlanmıştır. Zaferi kutlamak için iki yıl beklemenin en önemli nedeni 1923 yılının
yeni Türkiye açısından hem ulusal hem de uluslararası alanda yoğunluğun had safhada olmasıydı.
Çal Köyü’nde gerçekleşen ilk törende Mustafa Kemal, milli ruhun canlı tutulmasının önemini vurgulamış ve Meçhul
Asker Abidesi’nin temelini eşi Latife Hanım ile beraber atmıştır. Başkumandan Zaferi 1926’dan itibaren Zafer Bayramı
olarak kutlanmaktadır.
30 Ağustos 1922’deki Büyük Zafer’i, Mustafa Kemal Atatürk 1924 Dumlupınar konuşmasında şöyle anlatıyordu.
Efendiler!
Milletimiz egemenliğini eline aldığı gün, bilmeyen kalmamıştır, en karanlık kötülüklerin, en derin uçurumu kenarında
bulunuyordu. Maddî kuvveti yıprattırılmış, savunma araçları elinden alınmış, mânevî dünyası, kutsal saydıkları saldırıya
uğramış üzücü bir durumda bulunuyordu. Bütün bunlara rağmen varlığını ve istiklâlini kurtarmağa karar verdi. Bu
kararında başarı sağlayabilmek için bütün milletin kendine bir hedef ve hareket seçmesi gerekiyordu. Bütün milletin, o
hedef üzerinde mutlaka başarı sağlamayı amaç kabul etmesi gerekiyordu. Millet bütün varlığıyla bütün özverililiğiyle,
bütün inancı ile o hedefe beraber yürümeli ve mutlaka başarılı olmalıydı. Efendiler, o hedef burasıydı. Amaç olan
başarı, burada kazanılan zafer idi
Efendiler!...
Milletimizin hedefi, milletimizin ideali; bütün dünyada tam anlamı ile çağdaş bir sosyal toplum olmaktır. Bilirsiniz ki,
dünyada her toplumun varlığı, kıymeti, özgürlük ve kurtuluş hakkı, sahip olduğu öze uygun yapacağı çağdaş eserlerle
mümkün olur. Uygar eser oluşturmak yeteneğinden yoksun olan milletler, hürriyet ve kurtuluşlarından ayrılmaya
mahkûmdurlar. İnsanlık tarihi baştan başa bu söylediklerimi doğrulamaktadır. Uygarlık yolunda yürümek ve başarılı
olmak, hayatın şartıdır. Bu yol üzerinde bekleyenler veyahut bu yol üzerinde ileri değil geriye bakmak bilgisizliği ve
dikkatsizliğinde bulunanlar, uygarlığın coşan seli altında boğulmaya mahkûmdurlar.
Efendiler!
Çağdaşlık yolunda başarı yenilenmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, iktisadî hayatta ilim ve fen alanında başarılı olmak
için tek olgunlaşma ve yükselme yolu budur. Hayat ve dirliğe hükmeden emirlerin, zaman ile değişme, olgunlaşma ve
yenilenmesi zorunludur.
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Uygarlığın buluşları, fennin harikaları, dünyayı şekilden şekile geçirttiği bir dönemde, yüzyıllık eskimiş düşüncelerle,
geçmişe tapınmakla varlığını korumak mümkün değildir. Uygarlıktan söz ederken şunu da kesinlikle söylemeliyim ki,
uygarlığın temeli, yükselmenin ve kuvvetin temeli, aile hayatındadır. Bu hayatta kötülük, mutlaka sosyal, iktisadî,
siyasal güçsüzlüğü gerektirir. Aileyi oluşturan kadın ve erkek unsurların doğal haklarına sahip olmaları, aile görevlerini
idareye yeterli bulunmaları gereklerdendir.
Efendiler!
Milletimiz burada belirlediğimiz büyük zaferden daha önemli bir görev peşindedir. O zaferin anlaşılması milletimizin
iktisat alanındaki başarılarıyla mümkün olacaktır. Bilirsiniz ki, ekonomik açıdan zayıf bir yapı fakirlikten kurtulamaz,
kuvvetli bir uygarlığa, refah ve mutluluğa kavuşamaz, sosyal ve siyasal felâketlerden yakasını kurtaramaz. Memleketin
yönetimindeki başarı da, ekonomisinde edinilen bilgiler derecesiyle uygun olur. Hiçbir medenî devlet yoktur ki, ordu
ve donanmasından önce iktisadını düşünmüş olmasın. Memleket ve istiklâl savunması için varlığı gerekli olan bütün
kuvvetler ve araçlar ekonominin genişleme ve açılmasıyla mükemmel olabilir.
Milletimizin özünde bulunan kuvvetli karakter,iman, sarsılmaz irade, ateşli milliyetçilik, iktisadî başarıdan kaynaklanacak
verimlerle de hak ettiği derecede desteklenmek zorundadır.
Yüzyılın içindeki mücadelede milletimizi başarılı kılacak bir ekonomik hayat sağlanmasını amaç edinen genel öğretim
ve eğitim sistemlerimiz, her gün daha çok gelişecek ve elbette başarılı olacaktır.
Efendiler!
Artık bugün hayat ve insanlık gerekleri bütün gerçekliğiyle ortaya çıkmıştır. Bunlara karşı olan söylentiler ahlâk ve
inanca uymaz. Gerçek ortaya çıkınca yalan ortadan kalkar. Boş sözler, uydurmalar kafalardan çıkmalıdır. Her türlü
yükselme ve olgunlaşma yeteneği olan milletimizin, sosyal ve fikrî inkılâp adımlarını kısaltmak isteyen engeller derhal
yok edilmelidir.
Efendiler! Son sözlerimi özellikle memleketimizin gençliğine yöneltmek istiyorum:
Gençler! Cesaretimizi destekleyen ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz eğitim ve anlayış ile, insanlık
yüksek karakterinin, vatan sevgisinin, düşünce hürriyetinin en kıymetli örneği olacaksınız.
Ey yükselen nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz.
Arkadaşlar, bu gazilik ve şehitlik diyarını terk ederken “Şehit Asker”i hep beraber saygıyla selâmlayalım.

37

SUSURLUK TİCARET BORSASI

29 EKİM SUSURLUK TİCARET BORSASI
CUMHURİYET BAYRAMI

SUSURLUK TİCARET BORSASI

Cumhuriyet rejiminin, bütün vatandaşları kanun önünde eşit sayması, onlar arasında hiçbir ayrıcalık tanımaması,
onların devlet yönetimine eşit olarak katılımını sağlaması, vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini devlet teminatı
altına alışı, millî birlik ve beraberliğimiz açısından da birleştirici, pekiştirici olmuş, millî sınırlarımız içinde hiçbir ayrıcalık
yapmaksızın bütün vatandaşlarımızın paylaştığı, yararlandığı, bu nedenle korumaya ve yaşatmaya kararlı olduğu bir
idare haline gelmiştir.
Cumhuriyet rejimi aynı zamanda, insan unsuruna verdiği değer, insan hak ve hürriyetlerine gösterdiği saygı nedeniyledir
ki, çağdaşlaşmayı, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı en iyi şekilde gerçekleştiren bir ortam oluşturmuştur. Diyebiliriz
ki Türkiye’nin çağ atlaması, milletimizin Atatürk’ün önderliğinde her türlü engeli aşarak uygar bir toplum haline gelişi,
lâik ve demokratik cumhuriyet rejimi sayesinde mümkün olabilmiştir.
İşte bize kazandırdığı bu değerler nedeniyle, lâik ve demokratik cumhuriyet rejimi, memleketimizin geleceği
bakımından o derece önemlidir ki, Anayasamızda “Türkiye Cumhuriyeti’nin idare şeklinin Cumhuriyet olduğu”
hükmünün değiştirilemeyeceği, değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceği ayrı bir anayasa maddesiyle teminat
altına alınmıştır.

“YA İSTİKLAL YA ÖLÜM”
Bu yıl, 94. yıldönümü kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolun başlangıcında milletimizin “kayıtsız
şartsız, bağımsız yeni bir Türk Devleti” kurmak üzere “ya istiklâl ya ölüm” ilkesi ile başlattığı Milli Mücadele ve Kurtuluş
Savaşımız yer almaktadır. Bu süreç içinde Erzurum ve Sivas Kongrelerini takiben 23 Nisan 1920’de, millî iradeye
dayanan Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış ve bütün dünyaya karşı, yayınladığı beyanname ile “egemenliğin kayıtsız
şartsız Türk milletine ait olduğunu” ve “Büyük Millet Meclisi’nin üzerinde hiçbir makam bulunmadığını” ilân etmişti.
Gerçi bu meclis ve bu meclisin içinden çıkan ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti”, yapısı ve işleyişi yönünden,
aslında ismi konmamış bir cumhuriyet yönetiminden farksızdı. Ama Millî Mücadele’nin ve Kurtuluş Savaşı’nın zaferle
bitişini ve Lozan Antlaşması’yla bağımsızlığımızın bütün devletlerce onayını takiben, artık devlet yönetiminin daha
açık biçimde isim alması gerekiyordu. İşte 29 Ekim 1923 günü yapılan Anayasa değişikliği ile bu husus da yerine
getirildi ve bu yıl 94. yıldönümünü kutladığımız Cumhuriyet ilân edildi.

Gençlerimizi ve her gelecek kuşak bilmelidir ki, bu vatanda kurduğumuz Cumhuriyet yönetimi, Atatürk’ün önderliğinde
çok büyük fedakârlıklarla kazanılan bir ölüm kalım savaşından sonra gerçekleştirilmiştir. Bu büyük başarının arkasında
binlerce şehidin, binlerce gazinin harcı vardır. Bu bakımdan, kurulan bu büyük eserin her yönü ile gelişmesi, geliştirilmesi,
doğabilecek her türlü tehlikeden titizlikle korunması, Cumhuriyet kuşaklarının Atatürk’e ve onun inkılâp arkadaşlarına
borçlu olduğu kaçınılmaz bir görevdir. Cumhuriyet kuşakları, bu görevin bilinci içinde, kendilerine bırakılan emaneti
daima koruyacaklar, Türkiye Cumhuriyeti’ni Büyük Önderin çizdiği yolda ebediyen yaşatacaklardır.
Atatürk Araştırma Merkezi

Cumhuriyet, egemenliğin kaynağının millete ait olduğunu kabul eden devlet şekli demektir; dolayısıyla devletin temel
organlarının seçimle iş başına geldiği bir yönetim biçimidir. Bu rejimde Devlet Başkanı olan Cumhurbaşkanı da milletçe
veya milletin temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir. Cumhuriyet yönetimi bu niteliği ile şüphesiz ki
demokrasinin en gelişmiş şekli, demokrasi prensibinin en iyi uygulanmasını temin eden bir siyasi rejimdir.
Cumhuriyet yönetiminin birinci Özelliği, seçim esasına dayanan bir idare olmasıdır. Bu seçim de gerek seçme gerekse
seçilme hakkı bakımından belli bir kişiye, belli bir zümreye, belli bir sınıfa ait değildir; bütünüyle millete aittir.
Cumhuriyetle yönetilen bir devlette bir görevin, ilâhî bir kuvvete dayanması veya babadan oğula geçmesi gibi bir
usul de yoktur ve olamaz Cumhuriyet yönetiminde seçimle iş başına gelenlerin görev süresi belli bir dönemi kapsar;
yani cumhuriyet rejiminde kaydı hayat şartı ile bir görev söz konusu olamaz.
Cumhuriyet rejiminin ikinci bir özelliği, bu rejim her şeyden önce kişi, zümre ve sınıf yararını değil, kamu yararını ön
planda tutan, kamu yararına dayanan bir yönetim şeklidir. Çünkü cumhuriyet rejimi, kuvvetini, dayanağını kişi, zümre
ve sınıf hakimiyetinden değil, geniş halk kitlesinden, millet iradesinden almaktadır.
Cumhuriyet rejimi, memleketimize, milletimize sayılamayacak kadar çok şeyler kazandırmıştır. Bir kere cumhuriyet
yönetimi, devlet hayatımıza, siyasi hayatımıza egemenliğin bir şahsa, bir zümreye, bir sınıfa değil, millete ait olduğu
gerçeğini kazandırmıştır. Çünkü bundan evvel, Osmanlı Devletinde egemenliğin kaynağı ilâhî iradeye bağlanıyor,
bunu da Sultan-Halife sıfatıyla bir şahıs temsil ediyordu. Millet haklarını yok eden, milli iradeyi geçersiz kılan bu çağ
dışı anlayış, memleketimizde ancak Cumhuriyet rejimi ile yıkılmıştır.
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3. Susurluk’un geçmiş dönemlerinde yaşamış biri olarak sizce bugünkü durumundan farkı nedir?
Geçmiş güzeldi ama yokluk ve kıtlık vardı. Tuzun, sana yağının, çayın kara borsa olduğu zamanları hatırlıyorum.
Gramaj hesabı satılırdı çoğu ürün. Tuz satarken zabıta başımızda beklerdi. Kişi başına 1 paketten fazla
sattırmazdı. Sana yağı kuyrukları, çay kuyrukları olurdu. Şimdi her şey o kadar bol ki. İsteyen istediği kadar
alabiliyor. O zamanlar ticaretten para kazanılıyordu artık eskisi gibi kazanılmıyor. Bizim zamanımızda çek,
senet kullanılmazdı. Söz senetti, güven vardı. Şimdi nerde mümkün. Susurluk’da esnaflar arası yardımlaşma,
dayanışma yok.Geçmişte de yoktu, şimdi de yok. Ne yazık ki Susurluk’da esnaflar arasında birlik yok.
4- Hayatınız da sizi çok etkileyen bir olayı anlatır mısınız?
Trafik kazasında kayınbiraderimi kaybettim. Eşi ve çocukları yapayalnız kaldı. Yalnız bırakmadık ve hep destek
olduk. Ardından kayınpederim öldü. Daha sonra eşimi kaybettim. Bu kayıplar bizleri derinden sarstı.
Birkaç sene önce güzel bir taksi ile iyi giyimli bir adam geldi. Çalışanlara beni sormuş. Geldi elimi öptü ve
helallik istedi. Derbi’nin sahibi olduğunu söyledi. 65 yıllarında Susurluk’ta yapmış oldukları bir kazada yardımcı
olmuştum. Unutmamış, vefa göstermiş ve gelmiş. Bu olay beni çok duygulandırmıştı.
5- Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?
Hastanenin yapımında çok peynir taşıdık Ankara’ya. Hastanenin yapımı için çok uğraş verdik. Hastanenin
yapıldığı yeri rahmetli Nuri EROĞLU Susurluk’a hediye etti. Hala içim sızlar üzülürüm. Bir ismini bile vermedik
hastaneye. Vefa gösteremedik. 23 Mayıs 1986 yılında Çarşı Camii yapımı için Bakan getirdik Susurluk’a.
O zamanlar Anap İlçe Başkanıydım. Çok hizmet ettik ilçemiz için fakat gelişen zamanda ilçemiz Balıkesir Bandırma arasında sıkıştı kaldı. Konum olarak çok şanssız bir konumdayız. Değerlendirilebilecek boş bir alan,
düzlük bir alan yok.

1. Merhaba Hilmi Bey, Öncelikle sizi tanımak isteriz bize kendinizden bahseder misiniz?
01.09.1930 yılında Susurlukta doğdum. İlk okul bittikten sonra babamın teşvikiyle meşhur helvacı Asım
ÇAĞIRAN’ın yanında işe başladım. İlk iş hayatıma onun yanında atıldım. Askere gidene kadar Asım ustamın
yanında çalıştım. Daha sonra askere gittim. Askerliğimi Yozgat’ta 4 yıl Jandarma olarak yaptım. Döndükten
sonra yeniden ustamın yanında işime devam ettim. Uzun yıllar Anap İlçe Başkanlığı yaptım ve 3 inkılap
gördüm. İlk evliliğimi 1960 inkılabında yaptım. İlk eşimi kaybettikten sonra ikinci evliliğimi yaptım. 20 yıllık
evlilik hayatından sonra 6 yıl önce 2. eşimi de kaybettim. 2 Kızım var. Kızımın biri öğretmen emeklisi, diğer
kızım yüksekokul mezunu. Şuan 2 kardeş Bandırma’da öğrenci yurdu işletiyorlar. 4 tane torunum var.
2. İş hayatına nasıl atıldınız ve ticari hayatınızda sizi etkileyen önemli olaylardan biriniz bize
anlatabilir misiniz ?
İlkokul bittikten sonra daha öncede belirttiğim gibi babamın teşvikiyle meşhur helvacı Asım Usta’nın yanında
işe başladım. Uzun yıllar onun yanında çalıştıktan sonra evlendim ve kayınpederim Hadi TURAN’ın gel beraber
çalışalım demesiyle helva yapım ve gıda toptancılığı işine başlayarak kendi dükkanımızı açtık. İlerleyen
süreçte, 1960 senesinde kimi dostlarımızın desteğiyle kendi aracımızı aldık ve Bandırma, Erdek ve Susurluk’a
servise çıkmaya başladık. Servise kayınbiraderim çıkardı bir trafik kazasında onu kaybettik. Ardından kısa bir
süre sonra kayınpederimi daha sonra ise eşimi kaybettim. Ölümler olunca bu bizi derinden etkiledi ve pazarı
kaybettik fakat o günden bugüne çalışmaya devam etmekteyiz. Gidecek başka bir yerim yok. İçki yada kahve
alışkanlığım yok. Hep çalıştım, hala çalışıyorum. 88 yaşındayım hala elle, hatasız fatura keserim.
Ticaret hayatımda unutamadığım anılardan bir tanesi; Sirkeciden bir bayiden Sabri Ülker’in bisküvilerini
alıyorduk. Daha sonra kendi aracımızı alınca Topkapı’daki fabrikadan mal almaya başladık. Birgün yine aradık
fabrikayı ve gittik. Bizi içeriye almadılar. O zamanlar köprü falan yok. Susurluk’dan gelmişiz, mal vermiyorlar.
Çok uğraştık fakat bizi almıyorlar içeriye. Bizim ile görüşmesi için Sabri Bey’e haber gönderdik. Sağ olsun Sabri
Bey, duyunca durumu bizi içeriye aldırdı ve oradaki çalışanlara “Bu araç ne zaman gelirse içeriye alacaksınız
ve bekletmeden yüklemeyi yapacaksınız” dedi. O dönemde bu bizim için büyük bir itibar kaynağı oldu. O
zamanlar toptancılıkta ismimiz ve bize duyulan bir güven vardı.
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YENİ ŞEKERSPOR
Kulüp olduk,yıl seksen yedi.
Yeşil-beyaz forma bedendeydi.
Amblemimiz çark içinde pancar,
Kuranlar:Amir,memur,emekçiydi.
Minik,yıldız,genç bizdeydi.
Aldığımız puan,verdiğimiz sevgiydi.
Birlik,beraberlik,dostluğumuz var,
Bizlere sahip çıkan şeker ailesiydi.
Seksen-dokuz lig şampiyonluğu.
Doksanbir ilk il şampiyonluğu.
Doksanikide dördüncü lig var,
Sonraki yıllar şampiyonluk alışkanlığı.
Ufuk,Zeki,Cemil file bekçileri.
Şerif,Cem,Ersen,Nazım kanat bekleri
Ortada: Ersan,Şafak,Güven gibi beyin var,
Maç başına beşi bulur takım golleri.
Serdar,Ahmet,Yıldırım solda.
Ersen,Vedat,Şener’dir sağda.
Her zaman çizgide görevleri var,
Erken yaparlar veya sıfırdan orta.
Nihat,Ali,Nejat santraforudur.
Rakiplerin tutmaları zordur.
Maç bu!kazanmak;kaybetmek var,
Şeker için önemli olan paylaşmaktır.
İkinci amatörden başladık lige
Kısa sürede çıktık,ikiden bire
Takımda;forma,renk aşkı var,
Her yıl rakipleri indirdik dibe.
Yeşil:pancar yaprağı,Beyaz:şeker.
Alt yapı,üst yapı birbirine benzer.
İnanç,disiplin ve hedef var,
Yönetici galibiyet,hoca şampiyonluk der.
Takımın yaş ortalaması yirmi.
Maçlarda skorlar:beş,sekiz,on gibi.
Üst üste gol krallarımız var,
En son atılan gol otuzyedi.
Parola galibiyet,hedef şampiyonluk.
Kazanmak arzusu,en güzel alışkanlık.
Hazmedemeyen,çekemeyenler de var,
Silinmez gönlümüzden iyi niyet .dostluk.
İlkemiz:Doğru.güzel ve mükemmel.
Ne rakiplerimiz oldu,olamadı engel.
Kim ne derse desin,inancımız var,
Davamıza inanıyorsan eğer,sende gel…
FEHİM DİKMEN
(ANTRENÖR)
1993
--------
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2010 yılında Appetite dergisinde yapılan bir
araştırmada, şekersiz ve yapay tatlandırıcıların her
biri 19 zayıf ve 12 obez insanda test edildi.
Bu çalışma neticesinde , şeker yerine stevia
ile yapılan bir yemek yedikten sonra insanların
değerleri yemek yememişler gibi tespit edildi.
Stevia ile yapılan yiyeceklerin tüketilmesinin daha
düşük insülin seviyesine neden olduğu görüldü.
Stevia, yavaş yavaş şekerin yerini almaya başlad
çünkü tatlandırıcı olarak normal şeker dediğimiz
sakkarozun gıdada kullanım amacı bir yapı
oluşturmak ve tatlılık vermektir.

STEVİA (ŞEKER OTU)
Stevia bitkisi senelerden beri Paraguay ve Brezilya
gibi güney Amerika ülkelerinde doğal tatlandırıcı
amacıyla kullanılmaktadır. Türkiye’nin gündemine
daha yeni yeni düşen Stevia bitkisi Susurluk’ta da
yetiştirilmeye çalışılmakta ve faydaları vatandaşlar
tarafından oldukça merak edilmektedir.

Ancak sıfır kalori ve sıfır proteini içeren Stevia
bitkisi Asrın Bitkisi olarak belirtiliyor. Stevia (Şeker
Otu ) bitkisi Avrupa’nın birçok ülkesinde diyabet,
hipertansiyon ve obezite tedavisi için mükemmel
bir yöntemdir. Bu bitkinin ayrıca kan şekerini
düzenleyici etkileri olduğu kabul edilirken, normal
şekerden 250-300 kat daha tatlı olduğu belirtiliyor.
Japonya’da da otuz yılı aşkın bir süredir milyonlarca
kişi tarafından tatlandırıcı ve gıda katkısı olarak
kullanılmaktadır.
Dr. Susan E. Swithers; yapmış olduğu araştırmalar
neticesinde “yapay olarak şekerlendirilmiş içecekleri
düzenli olarak tüketen insanlar tüketmeyenlere
kıyasla artan bir risk altındadır “ diye belirtmiştir.
2013 yılında yapılan Endokrinoloji ve Metabolizma
eğilimleri araştırmalarında Stevia’nın kısa vadede
beslenme alışkanlıklarına veya metabolizmaya
zarar verecek hiçbir şey yapmadığına dair kanıtlar
bulunmaktadır.

Çoğunlukla
da
tatlılık
vermek
amacıyla
kullanılmaktadır fakat buna karşılık kalori oranı var
ve yüksek oranda tüketildiği zaman çok fazla kalori
almasına neden oluyor. Zamanla obeziteye neden
oluyo, ayrıca son dönemlerde beyaz şekerin sağlık
açısından sakıncaları tartışıldığından, stevianın bu
anlamda şekerin yerini alabileceği öngörülüyor.
Stevia’nın Yararları
- Şeker otu cildi besler, sıkılaştırır ve kırışıklıkları
düzeltir. Cilt bakımı için bir maske olarak da
kullanılabilir.
- Dermatit etkisi sayesinde sivilcelere iyi gelir ve
sivilceleri azaltmak için kullanılabilir.
-Şeker hastalığı (diyabet) tedavisinde yardımcı rol
oynar.

-Yüksek
tansiyon
hastalarına
iyi
geldiği
bilinmektedir.
-Kabızlık, depresyon ve asabiyete karşı iyi etkileri
olduğu gözlemlenmiştir.
-Bağırsak ve mide florasını korur.
-Asit alkali dengesini sağlar ve korur.
- Bilinen ve rastlanılan herhangi bir yan etkisi
yoktur.
Recep KIRAL
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TÜRK HAVA KURUMU
SUSURLUK ŞUBESİ
Kurtuluş savaşında havacılığın eksikliğini gören
ve gelecekte yüzyılın hava gücüyle üstünlüğüne
inanan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, İstikbal
Göklerde diye işaret ederek
16 Şubat 1925’de Türk Tayyare Cemiyetini Ankara’da
kurmuştur ve göz bebeği gibi üzerine titremiştir.
Kısa sürede savaştan çıkmış o fakir halkla birlikte
kuruma verilen gelirler ile 351 adet uçak alıp hava
kuvvetlerini güçlendirir. Ardından uçak almak için
verilen paralar başka ülkelerin ailelerini refah
içinde yaşatmak yerine kendi halkının, gençliğinin
işsizliğini önlemek ve çıkabilecek savaşlarda eli boş
kalmamak için uçak fabrikası kurar.
Türk Hava Kurumu Şube Başkanlıkları adı altında
Türkiye genelinde İl ve İlçelerimizde açılmaya
başlanmıştır. Bizim İlçemizde, Atatürk’ün ilk dönem
Milletvekili olan Söğütçayır Köyünden İbrahim
YÖRÜK Bey’in isteği üzerine eskiye dayanan maziye
sahiptir. Tayyare Cemiyeti İdare Heyeti 1926 Yılında
İlçemizde Kurulmuştur.
Reis
Reis VEKİLİ
Dündar Bey
Fahri Muhasip
Katip-Muhasebeci
Bey
Aza
Bey

: Danişbey
: Ziraat Fen Memuru Nuri
: Malmüdürü Rifat Bey
: Husisiye Memuru Cemal

1-THK’da Susurluk Şubesinde görev yapan
Başkanlar:
1926-Daniş Bey, 1967-Hasan AKIN, 1972-Rahmi
ORTAKÖYLÜ, 1992-Ahmet ŞORA devam ediyor.
2-Kurumda görev yapan Personel( Şube
Saymanları)
Lütfü YÜCEL 1950-1967, Ali Hikmet GİRGİN 19671996, Süleyman TÜRKER 1996-2017 (Devam
ediyor.)
3-2017 Yılı İtibariyle Susurluk Şubesinde
Görevde olan
Yönetim Kurulu
1-Ahmet ŞORA THK Şb.Bşk
2-Yücel KILIÇ THK Şb.Bşk Yardımcısı
3-Gökhan GÜNDOĞDU THK Asil Üye
4-Ercan AY THK Asil Üye
5-Halil Can İNANÇ Asil Üye

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Türk Hava Kurumu
Havacılık Vakfı tarafından kurulmuştur. Dolayısıyla
THK, 1925 yılından bu yana havacılık ve uzay
alanlarında gösterdiği faaliyetler sonucu edindiği
deneyim ve entelektüel birikim sayesinde derin bir
alt yapıya sahiptir. Türk Hava Kurumu Üniversitesi, 2
şehirde toplam 3 yerleşkede hizmet vererek Türkiye’de
bu konuda bir ilk konumundadır. Çok kampüslü
ortamı sayesinde özellikle, karşılıklı eğitim uçuşları
gibi havacılık uygulamalarının yapılabildiği nadir
üniversitelerden biridir. Türk Hava Kurumu Üniversitesi,
bünyesinde bulunan 77 adet son teknoloji donanımlı

Başka ülkelere boyun eğmememiz için Gazi Mustafa
Kemal ATATÜRK 1925’de düşünmüş ve THK’u
kurmuştur. Uyanalım ve yapılan yardımları küçükte
olsa, lütfen hiçbir zaman esirgemediğiniz gibi yine
daha sıkı THK’na benimseyerek sarılalım. Yukarıda
bahsettiğim konu sadece kuruma bırakılmamış,
topyekûn milli mücadele ruhu ile bütün daire amirleri
ve halkımızla aynı düşünceler içinde dünyada eşi
benzeri olmayan bir proje gerçekleştirilmiştir.

THK Denetleme Kurulu
1-Eray BİLEK Thk Denetleme Kur Bşk
2-Latif CURA THK Den Kur .Üyesi
3-Salih KÜÇÜKTÜYSÜZ THK Den Kur.Üyesi

: Şube Reisi İsmail Hakkı

uçak ile Türkiye’nin havacılık eğitiminde en büyük
filoya sahip kurumudur. Ayrıca filosunda barındırdığı
uçakların çeşitliliği sayesinde öğrencilerine kaliteli
ve değişik tecrübeler sunmaktır. Türk Hava Kurumu
Üniversitesi, Türkiye’nin havacılık ve uzay bilimleri
alanında ilk ve tek ihtisas üniversitesidir.
Havacılık sektöründe nitelikli yetişmiş elemana
duyulan ihtiyaç, Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin
önemini arttırmaktadır. Üniversitenin özel sektör
ile olan bağları, mezunlarının sektörde kolayca iş
bulmalarına olanak sağlamaktadır. Bünyesindeki 2 adet
hava alanı (Etimesgut-Ankara yerleşkesi ve Selçukİzmir yerleşkesi), 6 tam kapasite hangarı (uygulama
laboratuvarı olarak kullanılmak üzere) ve ILS cihazlı
2 adet operatör kulesi (Etimesgut-Ankara ve Selçukizmir) ile Türkiye’de özellikle havacılık alanında alt
yapısı en geniş ve sağlam üniversitedir.
4-THK’unun Amacı:
Türkiye’de havacılığın askeri, siyasi, sosyal, ekonomik,
turistik ve sportif önemini tanıtmak, benimsetmek ve
milli havacılığa destek olmak için gerekli çalışmaları
yapmak.
Cumhuriyetimizle yaşıt olan bu cumhuriyet kurumu,
aralıksız hizmetlerini sürdürmektedir ve sonsuza kadar
devam etme, azmi kararındadır. Büyük kurtarıcımız,
Cumhuriyetimizin kurucusu, yarattığı siyasal, sosyal ve
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kültürel devrimlerle Türk tarihinin ve dünya tarihinin
akışına yeni bir yön veren, uygarlık ufuklarımızın ışığı,
insanlığın seçkin evladı, büyük devlet adamı Mustafa
Kemal Atatürk, 92 yıl önce, 16 Şubat 1925’te Türk
Havacılığına yaygın bir hizmet veren onur abidesi
THK’nu kurmuştur. Türk milletinin öz ve öz kendi
eseridir. Türk insanının katkılarıyla, emekleriyle bu
güne gelmiştir.
Bize bu günleri hazırlayan büyüklerimizi,
THK’ya hizmet etmiş geçmiş idarecilerimizi ve
mensuplarını havacılık uğrunda şehit düşmüş pilot
ve paraşütçülerimizi minnetle anar, mülki ve idari
yöneticilere gönülden destekleyen yüce milletimize en
içten duygularımla saygılarımızı sunarız.

Lütfen kurumlarımıza güvenelim ülkemize
sahip çıkalım. Bakın dünyanın en büyük ihalesi ile
yapılan İstanbul‘da 3. hava alanı yapılıyor. Burada
çalışanların neden çoğunluğu bizim evlatlarımız
olmasın.
Bu topraklara karşı yükümüzün yaşarken
çok ağır olduğunu düşünüyor, umarım yaşarken
borçlarımızı öderiz diye düşünüyorum.
Bildiğim tek şey şu sorunun cevabının
hala verilemediği. Bu tarihi kurum nasıl bu hale
düşürüldü ve neden düzeltilmedi. Bu sorunun
cevabı yukarıdaki dizelerde saklı. Kurumumuzda
toplanan yardımlardan elde edilen gelir, Ülkemizin
savunmasında kullanılmak üzere gençlerimize,
havacılığın her dalında katkı sağlayacak olması
açısından önem arz etmektedir.
Siz destek veriyorsunuz, biz…
Hasta ve yaralılara organ nakli yapıyoruz,
Yangın söndürme uçaklarımızla orman yangınlarına
müdahale ediyoruz, Sportif havacılığın gelişmesi
için karşılık beklemeden çalışıyor, gençlere
havacılığın her dalında ücretsiz eğitimler veriyoruz,
Kurmuş olduğumuz havacılık üniversitesi ile sivil
havacılığın değişik alanlarındaki eleman ihtiyacını
karşılamayı hedefliyoruz,
Bütün
faaliyetlerimizi,
devlet
katkısı
olmaksızın sizlerin bağışlarıyla yürütüyoruz.
Vatandaşların Türk Hava Kurumu’na verdiği
her yardım; bir çocuğumuzun kendi yaptığı model
uçağını büyük bir heyecanla uçurmasını, bir
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SUSURLUK ŞUBESİ
gencimizin paraşütle atlayışını, bir başkasının
planörle, yelken kanatla, balonla ya da uçakla
göklerde kanatlanıp uçmasını sağlıyor. Yani
havacı bir ulus yaratmaya çalışıyor.
SAVAŞTA DA BARIŞTA DA KUVVETLİ OLMAK
İÇİN UZAY ÇAĞININ ARAÇ GEREÇLERİNE
SAHİP OLMAYA; BU ARAÇ GEREÇLERİ
KULLANABİLECEK ELEMANLARI YETİŞTİRMEYE
MECBURUZ. THK BELLİ NOKTALARDA VE BELLİ
ÖLÇÜLERDE BU GÖREVİ YERİNE GETİRMEYE
ÇALIŞMAKTADIR.
HEM
DE
DEVLETTEN
BİR KURUŞ YARDIM GÖRMEDEN, SADECE
HAMİYETLİ YURTTAŞLARIN FİTRE-ZEKAT,
KURBAN DERİSİ VE BENZERİ BAĞIŞLARIYLA ..
Bunlar kötü şeyler mi?..
Dar
görüşlerin
küçük
penceresini
genişletmeyen kişiler,Yüce Yaradan’ın Enfal
Suresi, Altıncı Ayeti kerimesinde ne buyurduğunu
bilmiyorlar mı ? Adı geçen ayeti kerime:
-Ey Müminler,“Düşmanlara karşı gücünüz
yettiği kadar kuvvetle beslenip terbiye
edilmiş
atlar(silahlar)hazırlayınız.”
buyuruyor. Şimdi harp atının, kılıç kalkan devri
geçmedi mi?..Şimdi en güçlü silah uçak,roket ve
benzeri hava silahları değil mi?. Ve 16 Şubat 1925
te kurulan müessese havacılığımızı güçlendirme
çabasında değil mi? Değerli vatandaşlarımız
sizlerin vereceği her kuruş yine bizlere
geri dönüyor lütfen bunu unutmayalım. Bu
vesile ile şimdiden şahsınızda tüm okurlarınıza
hayatları boyunca mutluluklar diler, desteğiniz
için teşekkür ediyorum.
Susurluk Şube Başkanı
Ahmet ŞORA
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THK
Uçur beni
Ama yerde ama gökyüzünde
Mavide uçur beni
Bulutlar arasında gezdir.
Korkusuz bir hayata doğru götür
Ruhumu aydınlat
Ülkemi sevdir
Büyüklerimi saydır
Ahlakı göster bana
Çeşitli bölgelerden
Değişik yörelerden
Siyahtan beyazdan sarıdan
Bin bir renkte insanı
Mavide buluşup uçur beni
Zarfın içinde bir liranı
Kesmiş olduğun derini
Bazen tarlanı evini
Mazide buluşup uçur beni
Vatanın sonsuza güvenle bakmasını
Toprakların haritada olduğu gibi kalmasını
Korumak istiyorsan
Mavide buluşup uçur beni
Ağacın büyümesini
Ülkemin yeşillenmesini
Erozyonun önlenmesini
Ordumun güçlenmesini
Bir ülkenin kül olmasının önlenmesini
Mavide buluşup uçur beni.
Süleyman TÜRKER
THK Susurluk Şb. Saymanı
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Bu konuda
yardımcı olan arkadaşlarıma teşekkür
borçluyum. Ticaret Borsası’nın 2015 Nisan’dan itibaren
çıkardığı SUSURLUK TİCARET BORSASI dergisinde
SUSURLUK ile ilgili araştırma ve bilgiler ışıgında yer
verilmek istenmesi bana mutluluk verdi ve beni onure
etti. Yetkililere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Nasıl
bir konu ile başlamam gerektiği konusunda sınırlama
olmasada uygun olacağı düşüncesi ile 2017 de
yayınlanacak 8.sayıda SUSURLUK ta eski dönemlerde
tarım, ziraat, hayvancılık ve borsa konularında
bilgilerimiz ışığında sizlere bilgiler aktarabilirsem ne
mutlu bana.
SUSURLUK SEVDALISI
NURETTİN KUŞ
1951 Susurluk
doğumluyum. İlkokulu Beşeylül
İlkokulunda, ortaokulu ise Susurluk Ortaokulu’nda
okudum. Lise olmadığı için önce İzmir Hava Lisesi daha
sonra babamın tayini nedeniye kaydımı Bursa Ticaret
Lisesine aktardım. Eskişehir İktisadi Ticari İlimler
Akademisi bitirdim ve sonrası evlendim. Eğitimin yaşı
yok dedik. Hem çalıştık hem de okumaya devam ettik.
2 kız çocuğum var ikiside evli ve torun sahibiyim
.Mutluyum, emekliyim ve SUSURLUK sevdalısıyım. Vefa
borcumu ödeyebilmek adına okuyorum araştırıyorum,
her an aklımda Susurluk var.
1998 yılında 30 yıllık yoğun bir çalışma hayatından
sonra hareketlilik yerini birden sakin bir hayata
bırakınca maalesef
alışkın olmadığım böyle bir
yaşama alışamam diyerek, emeklilik öncesi
gelen
birkaç teklifi hemen değerlendirip tekrar çalışma
hayatına geri döndüm. Birikimlerim ve tecrübelerimin
ışığında 2014 yılına kadar çalışmaya devam ettim.
Yaş ilerledikçe eskiye, yaşayamadığınız çocukluk
yıllarına ve anılara özlem duyuyorsunuz. Bu zaman
diliminde doğup büyüdüğümüz ilçemiz, çocukluk, ,
ilk ve ortaokul öğrencilik yıllarımız, anılar, mahalle
komşulukları ve tüm yaşanmışlıklar film şeridi gibi
gözünüzün önünden geçiyor ve mutlu oluyorsunuz.
Bu mutluluk bir başka tad,başka bir haz veriyor.
2010 yılı benim için bir başlangıçtı. Yönetici olarak
çalıştığım uluslararası şirketin tüm imkanlarından da
faydalanmak suretiyle ilçemizle ilgili araştırmalara
başladım. İlçemizle ilgili eski gazeteleri, kartpostalları,
fotografları ve içeriğinde bilgi olabileceğini umduğum
kitap alımları yaptım. Üniversite tez çalışmaları ve
kütüphanelerde bölgemizle ilgili yayınlanmış eski
kitapları araştırıp, okurken bu araştırmaların bu kadar
derin bir çalışmaya dönüşeceğini ve bugün SUSURLUK
ile ilgili eski fotograf ve gazete arşivlerine ve bilgi
dosyalarına kaynakçaları ile
sahip olabileceğimi
düşünemezdim. Bu bir sevdaya dönüştü ve okudukça,
araştırdıkça, aşık oldum desem yeridir. Zevkle halen
devam ediyorum ve bütün bu bilgilerle arşivi gelecek
nesillere ulaştırabilmenin çalışmalarını yapıyorum.
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BİR ZAMANLAR SUSIĞIRLIK
Osmanlılar döneminde; Anadolu sağ kol güzergahıİstanbul’dan başlayıp İzmit, İznik, Eskişehir, Seyitgazi,
Hüsrevpaşa Hanı, Ilgın, Konya, Adana, Antakya, Şam,
Mekke ve Medine. Orta yol güzergahı - İstanbul,
Gebze, İzmit, Bolu, Merzifon, Tokat, Sivas, Malatya,
Harput, Diyarbakır, Nusaybin, Musul ve Kerkük. Sol
kol güzergahı - Ortayol güzergahı Merzifon’dan ayrıca
Ladik, Niksar, Karahisar, Şark-i Kelkit, Aşkale, Erzurum,
Kars ve Tebriz . Bu yolların dışında bir ana yol daha var
ki; Üsküdar’dan başlayan ve Çeşme’ye kadar uzanan;
Üsküdar, Gebze Dilovası,Gemlik, Mudanya, Uluabad,
Çanakkale, SUSIĞIRLIK, Manisa,İzmir ve Urla.
Osmanlı devleti üzerine bir çok araştırması bulunan Franz
Taeschner, yabancı dillerde yayınlanan kitabı 1926
yılında Hamit Sadi tarafından Osmanlıca’ya çevrilmiş
ve Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuasında da
5 cilt olarak yayınlanmıştır. Anadolu’nun ve bilhassa
bu güzergahın önemini, Roma, Bizans, Selçuklular ve
Osmanlılar dönemi ortak çalışmasında, bu yol üzerindeki
kervansaraylara, hanlara ve bilhassa SUSIĞIRLIĞI’nın
kervanlar için ticaret bakımından önemine ve bu
bölgenin özelliklerine çokca yer verilmektedir.
Daha önceki çağlarda bu yol güzergahının çok kullanıldığı
ve bölgenin özellikle 19. yüzyılda büyük değişimlerle
ticaret yolu haline dönüştüğünü vurgulanmaktadır.
16. yüzyıl incelemelerinde ise Balıkesir’in tarihi,
fiziki, demografik
ve sosyo-ekonomik
yapısı
incelendiğinde, bugünkü yerinde değil de 16,5 km
kuzeydoğusunda, Küçük Asya’nın Misya denilen
bölgesinde, bilhassa Susurluk’un Demirkapı, Yıldız
bölgesinde, HADRİANOUTHERAİ kentinin olduğu yer
yani BABAKÖY civarıdır. Yani SUSURLUK nehrinin
civarıdır.1949 arkeolojik
çalışmalarında, Kalkolitik
ve Bakır çağdaki Bitinler, Mizler ve Frikler döneminde
merkez BABAKÖY civarıdır bugünkü yerinde yerleşim
sonraki dönemlerde gerçekleşmiştir. Selçuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Tarih Ana Bilim,Yeniçağ tarihi Bilim dalı
doktora tezlerinde de bu konuya detaylı bir şekilde
açıklık getirilmiştir.

1614 - 1651 Borsa Fiyatları

Resim 1: Sultançayır köprüsü köprü plan ve projesi

Eski yol SUSURLUK nehrinin karşı yakasından gelir
ve Sultançayır tarafına köprü ile geçiş yapar ve
oradan kuzeye devam eder. Alman Arkeologların en
ünlülerinden birisi olan ve Osmanlı İmparatorluğu
Arkeoloji çalışmaları baş danışmanlığını da yapmış,
Alman arkeolog Theodor Wiegand, “Antik bölge
Misya’nın kalbi Sultançayır’daki Köprüdür” demiştir.
Ticaret kervanlarının ve geçiş yapan yolcuların
rahat şekilde konaklamalarını sağlamak için vakıf
kurulmuş ve Susurluk Hanı yaptırılmıştır. Vakıfa ait
bu hanın, Aralık 1620’de Mustafa Çelebi ceddinden
Nazıroğlu denilen Musli kendi mülkü olduğunu
söyleyerek Hacı Ali adlı Yeniçeriye 20.000 akçeye
satmış. Ancak bu satış, han vakıf yeri olduğu
için tescil edilememiş ve iptal edilmiştir. 1620’li
yıllarda
Susığırlığı
60 haneden ibaret olup,
1650’li yıllarda 64 haneye, 1689 yılında ise 70
haneye çıkmıştır. Karesi sancağından 16.yüzyılda
İstanbul’a zahire, gıda maddeleri ve canlı hayvan
ticaretinin hızlandırılması için küçük teknelerle
SUSURLUK NEHRİ kullanılmıştır. Bu teknelerin kışı
Uluabad Gölyazı gölünde geçirdikleri, İnebey vakfı
kütüphanesinde yer alan Osmanlıca el yazması
kayıtlarda belgelidir. Ayrıca Manyas gölünün de
kullanıldığı belirtilmektedir ve Kebeler mevkiine de
iskele yapılmıştır.
25 NİSAN 1614 tarihinde Susığırlığı ve Farad
Bölgesinde fiyatlara örnek
Lahm-i Kuzu
Lahm_i kara Sığır İneği
Lahm_i Camız İnek-Öküz
Lahm_i Erkeç

1 Kıyye1 Kıyye1 kıyye1 kıyye-

Tablo 1: “1651 Fiyatlar“

Tablo 2: “Eylül 1614-Mart 1615 Fiyatlar”

12 akçe
5 akçe
4 akçe
7 akçe
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Resim 6 : Susığırlık nehrinde çalışan tekne ticaretine ait fotograflar

Tablo 3: “25 Nisan 1614 Fiyatlar”
Resim 2: Karesi beyliği. Osmanlıca canlı hayvan teslim ve nakil belgesi

Resim 7 : Susığırlık nehrinde çalışan tekne ticaretine ait fotograflar

Tablo 4: “1651 Fiyatlar”

1615 yılında
İstanbul’a Farat (Susığırlığı)
bölgesinden, kilesi 12 akçeden 300 kile arpa
nakledilmiştir. Bölgemizde 16. yüzyılda satılan
malların narh fiyatından satışları kontrol edilir ve
uygun satış yapmayan esnaf ve pazarcılar uyarılar
alırlar ve hatta ticaretten men edilirlerdi. Ancak
bölge dışından mal getirenlere, narh fiyatının
belirli oranında daha alt fiyatına mal satmalarına
müsaade edilirdi.
Ticaretin güvenlik içinde yapılması, ticaretin
canlandırılması ve ulaşımı kolaylaştırmak maksadı
ile Osmanlı döneminde belirli yerlere derbentçi
köyler, kervansaraylar ve hanlar yaptırılmıştır.
Birincisi Ömerköy, diğeri Kozluca diye adlandırılan
iki önemli derbent vardır. Derbentler sayesinde
Kömürcü geçidi ve Hatap geçidi korunuyordu.
Susığırlık ve Manisa arası Çömlekçi ve Başgelembe
derbentleri, Kütahya yolunda da Kuyucak ve
Develidibi derbentleri vardı. Güvenlik açısından
Ömerköy’de ayrıca Balıklıdere bölgesinde askeri
birlikler oluşturulmuştur. Bursa güzergahında
ISSIZHAN yaptırılmıştır. Bilhassa konaklama ve kışın
küçük çaptaki teknelerin sığınması ve konaklaması
ile kervanların konaklaması sebebiyle yapılmıştır.
Susığırlık konaklama açısından ilk konaklamalardan
biridir. Osmanlı arşivlerinde bölgenin ismi FARAD
olarak geçmekte ve SUSIĞIRLIK, FARAD Bölgesinin
merkezi
bir köyüdür.
Vakıf, çiftlik derbent
niteliğindedir. SUSIĞIRLIK bilahare SUSURLUK adı
verilen ilçemizin bu isimden önce başka bir ismi
yoktur. Bölgenin ismi FARAD’tır. Eski kayıtlarda
bilgiler, bölge olarak tutulduğu için genelde İlçemiz
ile ilgili olan bilgiler Farad olarak geçmektedir. Bu
sebeble ilçemizin fırt, fart gibi günümüze dilden
dile dolaşan böyle herhangi bir ismi yoktur.
Eskilerden anlatıldığı üzere bucak merkezinin,
Susurluk Ömerköy arasında
değiştirilmesinden
dolayı fırt oraya fırt buraya değişmesinden dolayı
İlçemize FIRT denilmektedir ifadesi
tamamen
uydurulmuş rivayet ve söylentilerden ibarettir.

Resim 3-4: Osmanlı hükümeti ile İtalyan hükümeti arasında kurulan
Susığırlık nehrinde nehir taşımacılığı a.ş. sözleşmesi ve haritaları

Nehir taşımacılığı ile ilgili Osmanlı Hükümeti ile
İtalyan Hükümeti arasında devletler arası 870.000
İtalyan liret sermayeli anonim şirket kurulmuş
ve protokoller
imzalanmıştır. 1901 yılından
itibaren küçük teknelerle gıda, canlı hayvan
ve maden taşımacılığı da yapıldığı belgelerle
sabittir. Demiryolu
yapımı da 1912 yılında
tamamlanarak, Susurluk Tren İstasyonu’nun 16
Aralık 1912 tarihinde açılışı yapılmıştır. Bandırma
Aşağı Tren İstasyonu 01 Şubat 1913’te, Bandırma
Şehir İstasyonu ise 3 Ekim 1913’de açılarak
bölgemizdeki gıda , hububat, hayvan ve maden
nakillerine ve şehrimiz ticaretine katkı sağlamıştır.
Bilhassa vargellerle maden ocaklarından Ömerköy’e
gelen madenler, Ömerköy’de vagonlara aktarılıp,
demiryolu ile Bandırmaya ve gemilere taşınarak
ihracatın hızlandırılmasına katkı sağlamıştır.

50

**Milli kütüphanelerde BELGE ARAŞTIRMALARI
dökümanları (farat) olarak arayabilirsiniz.
Farad Bölgesi’nin 1900’lü yılların başlarında,
İSTANBUL’un hububat, gıda, canlı hayvan ve et
ihtiyacının
% 12’sini karşıladığı kaynaklardan
görülmektedir.

Resim 8 : Susığırlık nehrinde çalışan tekne ticaretine ait fotograflar

Resim 5 : Susığırlık nehrinde çalışan tekne ticaretine ait fotograflar
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Bilahare hayvan panayırlarına olan ilgi üzerine ve
hayvan ticaretine katkı sağlaması amacıyla uzun
yıllar devam
etti. 1940’lı yıllarda panayırlara
ilginin artması ve dışarıdan gelen müşteri sayısının
fazlalığı nedeniyle belediyeler gelen müşteri ve
ziyaretçilerin 3-4 gün süren panayırlar müddetince
konaklama ve ihtiyaçlarını temin açısından büyük
katkılar sağladılar ve hatta ilanlarında bu konuya
değindiler.

Resim 9: 1930 yılında düzenlenen hayvan panayırı

Tablo 5: 1918-1919 Balıkesir ve Susurluk Ürün Fiyatları

Susurluk havzasının büyük bir kısmının % 54’ü
orman ve yarı doğal alanlarla kaplı olduğundan,
%41’i tarıma elverişli kabul edilen ekim alanlarıdır.
Corine arazi örtüsü sınıflandırma sistemlerine
göre 2006-2008 çalışmaları ile Çevre ve Orman
Bakanlığınca hazırlanan verilere göre arazi örtüleri
sınıflandırmaları yapılmıştır. Susurluk’ta toprak
yapısının etüd ve araştırmaları da kapsamlı olarak
1950’li yıllarda şeker fabrikasının kurulması
kararından itibaren yapılmıştır. Bu konuda raporlar
kitap haline dönüştürülmüştür. Susurluk ilçemizde
tarım alanları toplamımız 25,621 ha. olup bunun
40 ha.nadas, 961 ha. Sebze, 334 ha. meyve alanı ve
24285 ha. ekilebilen kullanışlı alanlardır. Bölgemizin
güneşlilik, buharlaşma haritaları, yagış ve sıcaklık

meteorolojik
verileri
değişimleri
gözönüne
alındığında, ekim yönünden topraklarımız verimlidir.
Susurluk ilçesinin, 25900 ha.orman ve ormansı
alanlar, 5600 ha. çayır mera, 2430 ha. tarım dışı
arazi ve 26170 ha. tarım alanından oluşmaktadır.
Toplam da 60100 ha. yüzölçümü içinde tarım dışı
sayılabilecek alan çok az olup Balıkesir ilçeleri
içinde kullanışsız tarım dışı arazi oranı en düşük
üçüncü ilçedir. Sulama projeleri ile tarıma elverişli
olan topraklarımız istihsalın artmasında önemli
rol oynamaktadır. Balıkesir bölgesinde buğday,
arpa, ayçiçeği 36457 ton, nohut, mısır 458000
ton, sebzelerden de biber ,domates 485.000 ton ,
karpuz 108.000, fasulye 22.611ton , pancar (kota
durumlarına) ekimi yapılabilen alanlardır.

-Hayvan panayırı SUSURLUK merkez İlkbaharda:
15-18 Mayıs tarihlerinde
-GÖBEL nahiyesinde İlkbaharda:
29-30 Mayıs tarihlerinde
-ÖMERKÖY nahiyesinde:
07-14 Agustos tarihinde
-KARAPÜRÇEK nahiyesinde:
15-17 Agustos tarihinde yapılmakta idi.
Resim 12: 1941 panayırı ile ilgili Susurluk Belediyesi’nin
yurtta yayınlanan gazetelere verdiği ilan

Resim 10: 1960-1965 ‘li yılları pazar yeri

Resim 13: 1960 panayırı Susurluk Gazetesi ilanı

Tablo 6-7-8: 1953 yılında Susurluk ilçemizde ekilen hububat bakliyat ve diğer bitkilerin dönüm başına kg verimleri,kg piyasa fiyatları

SUSURLUK ve nahiyelerinde canlı hayvan ticaretini
canlandırmak ve ilçeye bu konuda canlılık getirmek
ayni zaman da bölgemiz hayvancılığını tanıtma
amaçlı panayırlar Cumhuriyetin ilanını takip eden
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yıllarda, 1926’da ilçe oluşumuz ile gündeme gelmiş
olup 1928’den itibaren HAYVAN PANAYIRLARI
düzenlenmeye başlanmıştır.

Resim 11: 1960-1965 ‘li yılları pazar yeri

Panayırların büyük ilgi görmesi üzerine, hayvan
panayırının yanı sıra hayvancılıkta kullanılan bazı
araç gereçlerin (çan,hayvan bakım tımar temizlik
ve tarım alet ve malzemeleri) manifatura, yiyecek
içecek,
ev gereçlerinin de satıldığı tezgalar,
gelenlerin ve
üreticilerin
geceleri istirahat
edebileceği, eğlenebileceği mekanlar ve eğlenceye
yönelik yarışmalar, oyun ve atlı karınca gibi
çocuklarında ilgisini çekecek eğlence panayırlarıda
bunlarla beraber devreye girdi. Uzun seneler
panayırlar ilçemizin vazgeçilmezi oldu. Daha sonra
panayırlar ilkbahar ve sonbahar panayırları olarak
yerini aldı ve yılda 2 sefer yapılmaya başlandı.
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Resim 14: Panayır tarihleri

Resim 15: Susurluk Panayır

SUSURLUK TİCARET BORSASI

SUSURLUK ilçemizde 1940’lı yıllarda Merınos
koyunu üretimini teşvik amaçlı Vilayet Merinos
Yetiştirme Şefliğince
düzenlenen
Merinos
sergisi ve müsabakaları uzun süre devam etti.
1942 yılında yapılan, Kaymakam Baki BAŞARAN,
Belediye Başkanları, Hamit KEPEKLER ve kuruluş
temsilcilerinin de katıldığı yarışmalara SUSURLUK
bölgesinden 70 yarışmacı
katıldı.Yarışmalarda
Kepekler köyünden Mustafa SELÇUK, Ümiteli
Köyünden Muhittin ÜMİT, Göbel’den İsmail SAYGI,
Okçugöl’den Hüseyin ÇAKAL, MERİNOS KOYUNLARI
1.nciliğini almış ve 30 lira mükafat kazanmışlardır.
Kepekler’den Rahmi SELÇUK,
Göbel’den Ahmet
GÜNGÖR, Beyköy’den Adem BAYER, Göbel’den
Mehmet BOZKAN ve Karapürçek’ten Fazlı KARDEŞ
2.ci olmuş (25lira) mükafat almıştır. Koç ve Koyun
Sergisinde Ümiteli’den Mustafa SÖNMEZ’in koçu
1.nci (40lira), Beyköy’den Osman ODMAN’ın koçu
2.nci (30lira), Göbel’den Ömer DURAK, Kepekler’den
Şevki YALÇINKAYA, Kepekler’den Rahmi SELÇUK’un
koçları 3.cü (20lira) olarak ödüllendirilmiştir. Yarı kan
koyunlarda Karapürçek’ten İbrahim PAÇALI’nın koyunu
1.nci (25lira), Göbel’den Sabri GÜNGÖR, Ömerköy’den
Lütfullah AY, Ömerköy’den Hüseyin KOYUN, Göbel’den
İsmail SAYGI, Beyköy’den Ahmet TURA, Demirkapı’dan
Recep ABAS, Göbel’den İbrahim ÇİL, Ümiteli’den
Hüseyin KARABULUT ve Halil TUFAN dereceye girerek
mükafatlandırılmışlardır.

SUSURLUK ilçemiz 1950’li yıllardan itibaren Ankara
ve İstanbul illerinin et ihtiyaçlarının büyük bir kısmını
karşılamaya başlamıştır. Susurluk Bölgesinde yetişen,
lezzet olarak aranılan kuzu, koyun ve büyükbaş
hayvanlar Susurluk mezbahasında kesilip, kamyonlarla
Ankara ve İstanbul’a nakil edilmiştir.

Resim 18: Susurluk’lu koza üreticileri haberi

Susurluk ilçemizde ve köylerde bilhassa Karapürçek’te
1950’li yıllarda ipek böcekciliğine de önem verilmiş
ve koza üretimi ilgi görmüştür. Yerel fiyatları 7880-85 lira olan tohum fiyatları, ilerleyen yıllarda
tohum satışlarının birlikçe yapılması ve en az 25 kutu
50 kutu şartlarının getirilmesi nedeniyle fiyatların
artmasına ve fiyatların 130-150 lira gibi düzeylere
çıkartılmasına sebep olmuştur. Koza Birliği’nin,
yanlışlıkla SUSURLUK ve çevresinin taleplerini bir
yıl unutmaları ve bölgeye göndermemeleri üzerine
tepki görmüş ve ipek böcekçiliği maalesef zamanla
azalmıştır.

Resim 20: Susurluk Kışlası - Et Hububat ihtiyacı temin ilanı

Resim 17: Merinos Sergisi Gazete İlanı

Resim 19: Susurluk Eski Mezbahası Stada Gelmeden Hatap Deresi
Resim 16: Panayırda çocuk eğlence alanları
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Kök Hücre Nedir?
Kök hücre, kendini yenileme ve belli hücrelere
dönüşebilme
yeteneğine
sahip
hücrelerdir.
Vücudumuzdaki hücrelerin büyük bir kısmı
farklılaşmıştır ve kendini yenileme yetenekleri çok
zayıftır. Fakat kök hücreler farklılaşmamış, gerekli
olduğunda diğer hücrelere dönüşebilme yeteneğine
sahiptirler. uyarı
gelmediği takdirde yıllarca
farklılaşmadan kalabilir.
Kök Hücre Bağışının Önemi
Kök hücre naklinde HLA denilen doku grubu
antijenlerinin
uyumsuzluğuna
bakılmaktadır.
bu antijenlerin sayılarının çok fazla olması ve
özelliklerinin farklı olması nedeniyle uygun verici
bulunabilmesi için yüz binler hatta milyonlarca
kişiden tarama yapılması gerekmektedir.
Ayrıca HLA tiplendirmesinin zor ve pahalı olması
sebebiyle dünya üzerinde bu iş ile ilgili çalışan
merkezler, iş birliği içerisinde yardımlaşmaktadır.
Kök Hücre Bağışı
Kök Hücre Bağışının iki basamağı vardır.
1. Basamak: HLA doku antijenlerinin tespiti; “Bu
aşamada gönüllü verici adayından 10-20 ml numune
alınır.” Herhangi bir hastanedeki numune vermeden
bir farkı yoktur. Bu numune laboratuvarda çalışılır
ve hastaların numuneleri ile uyuşma olup olmadığı
araştırılır. Bu basamakta kök hücre alınmaz.
2. Basamak: Kök hücre verici aday -hasta HLA
antijenlerinde uyum saptandığı durumda kök hücre
bağışının yapılması.
Kök Hücre bağışı iki şekilde yapılmaktadır.
Bunlardan birincisi koldaki damardan alma işlemi
olup en sık kullanılan yöntemdir. İşlem öncesi
damar uygunluğu değerlendirilir.
Bu yöntemde 5 gün süreyle koldan aşı (G-CSF)
yapılarak kök hücrelerin kemik iliğinden kana
geçmesi sağlanır ve aferez cihazıyla toplama
gerçekleştirilir. G- CSF kullanımının, uzun süreli yan

etkileri ile ilgili hiçbir belirti yoktur.
ikinci yöntem, kemik iliğinden direkt kök hücrelerin
toplanması yöntemi olup genel anestezi gerektirir.
Alımdan sonra operasyon yerinde ağrı, bazı
hastalarda anesteziye bağlı mide bulantısı
gelişebilir. Ayrıca bütün yaralar için geçerli olan
enfeksiyon riski mevcuttur.
Kök Hücre Nakli Kimlere Yapılır?
Kök hücre nakli en sık lösemi hastalığında
uygulanmaktadır. Bunun dışında lenf düğümü
kanserlerinin çeşitli tiplerinde, yapım kusurundan
kaynaklanan
ağır
kansızlık
durumlarında
ve
alyuvarlardaki
çeşitli
hastalıklarda
da
uygulanmaktadır.
Kimler Kök Hücre Bağışçısı Olabilir?
18-50 yaş arası olup sağlıklı olan her birey kök
hücre bağışçısı olabilir. Sağlıklı bireylerin yaptıkları
bağışlar ile gerçekleştirilen nakillerin başarı şansı
yüksektir.
Kök Hücre Bağışı ve Sonrası
Onam formunu dolduran bağışçıdan 3 tüp 10-20
ml kan örneği alınır. Alınan bu örneklerden Türk
Kızılayı kan grubu ve enfeksiyon hastalıkları (
Hepatit B, Hepatit C, AIDS, Sifiliz) testlerini çalışır.
Test sonuçları uygun çıkan bağışçıların doku
tiplemesi için alınan kan örneği Sağlık Bakanlığı’nın
ilgili laboratuvarına gönderilir.
Doku Tiplemesi yapılan bağışçının verileri Sağlık
Bakanlığı’nın Kemik İliği Bankası veri tabanına
aktarılır. Eğer bir hasta ile eşleşme gerçekleşirse
, bağışçıya Türk Kızılayı tarafından ulaşılıp tekrar
onayı alınır ve tekrar enfeksiyon hastalıkları
testleri yapılır. Sonucu uygun çıkan bağışçıya ileri
doku tipleme testleri yapılır ve nakil için belirlenen
nakil merkezine yönlendirilir.
İleri tiplemesi testi uygun bulunan bağışçı ile
iletişime geçilmesi tüm ulaşım ve konaklama
hizmetlerinin sağlanması, kısa ve uzun dönem
sağlık durumlarının izlenmesi Bakanlık tarafından
gerçekleştirilecektir.

TÜRKÖK PROJESİ
TÜRKÖK, T.C Sağlık Bakanlığı’nın, Hematopoetik kök hücre nakli tedavisi olması gereken hastalar için
oluşturduğu Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi’nin adıdır. Bu merkez tarafından yürütülecek olan
TÜRKÖK Projesi T.C Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı işbirliğinde gerçekleştirilmektedir.
TÜRKÖK Projesi’nin amacı; Türkiye’de Hematopoetik kök hücre nakli tedavisi olması gereken hastalar için bir
Kemik İliği Bankası oluşturulması ve bu bankaya gönüllü olarak kemik iliği veya periferik kök hücre bağışlamak
isteyen bağışçı adaylarının bulunmasıdır. Kasım 2013’de Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK)
Projesi’nin ilk adımı olan “Uygun Gönüllü Vericilerin Belirlenmesi ve Örneklerin Alınması Protokolü,” Sağlık
Bakanımız ile Türk Kızılayı tarafından imzalandı. Buna göre Türkiye genelinde 12 bağış merkezi kurulacak ve
isteyen vatandaşlar artık ilik bağışında bulunabilecek.
Sağlık Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantı “Öne çık, Hayat kurtar” sloganıyla hazırlanan tanıtım filmiyle
başladı. Sağlık Bakanımız, Türkök’ün ilk aşamasını oluşturan uygun vericilerin belirlenmesini sağlayacak
protokolün, sağlık alanında yeni bir sayfa açacağını ifade etti. Türkiye’de kemik iliği nakli bekleyen çocuk,
yetişkin hastalarımız bulunmaktadır.
“Türkiye, dinamiklerini daha ileriye taşıdığında, bölge ülkelerinden de ülkemizin bu anlamda altyapısından
yararlanmak isteyenler olacaktır. Çünkü Türkiye Avrupa’da kemik iliği naklinde 5’inci durumda. Altyapımızı
güçlendirdikçe, sıralamanın değişmesini arzu ediyoruz.”
TÜRKÖK projesi sadece Türkiye’de değil dünyanın dört bir tarafındaki kan, lenf ve kemik iliği kanseri hastalarına
umut olacaktır. Dünyada kemik iliği bankalarının hepsinin ortak bir havuzu var ve her akredite olmuş kemik iliği
bankası tüm ülkeler tarafından görülebiliyor. Bu bankaların kayıtlı bağışçı sayısı 25 milyonu geçmiş durumda.
Türkiye’de kök hücre nakli bekleyen hastalar için ilk olarak TÜRKÖK’ün verileri taranacak, burada bulunamaması
durumunda yurt dışındaki bankalar taranacak,TÜRKÖK ile birlikte Türkiye’nin kök hücre transferi konusunda
yurtdışına bağımlılığı azalacaktır. Bu zamana kadar büyük ölçüde yurt dışına bağımlıydık. Bağışçı sayısının
artmasıyla birlikte bağımlılık da o kadar azalacaktır.
2018 yıl başı itibariyle Türkiye Genelinde;Toplam kök hücre eşleşme sayımız :1780- Nakil yapılan hasta sayımız
ise :512, Güney Marmara Bölege; Bursa-Balıkesir- Çanakkale -Yalova olarak Bölgemizde ise; Toplam kök hücre
eşleşme sayımız :224 , nakil yapılan hasta sayımız ise: 116’dır. TÜRKÖK Ulusal kök hücre bankamıza her dahil
olan numune sayısı yeni bir umut demektir. Kök hücre numunesi vererek öne çık hayat kurtar diyoruz.. Yardım
ve desteklerinizi bekliyoruz.
Yurtdışından kök hücre getirmek çok kolay bir iş değildir hem maddi hem manevi zorlukları vardır, TÜRKÖK bu
zorlukları ortadan kaldıracaktır. Yıllardır Amerika, İsrail ve İskandinav ülkelerinde doku grubu uyumlu kişiler
bulup oradaki vatandaşların kök hücrelerini alarak Türkiye’deki hastalara nakil yapılıyordu. TÜRKÖK Projesiyle
kök hücre konusunda Türkiye dünyaya hizmet verecektir. Ve bu projeyle Türkiye’deki bir verici Amerika’daki
veya başka bir ülkedeki hastanın hayatını kurtarabilecektir. TÜRKÖK sayesinde aileler artık sosyal medya
organları üzerinden kök hücre aramak zorunda kalmayacak.
TÜRKÖK’e başvurularak gerekli kök hücre buradan bulunabilecek. Bunun için de bağışçı sayısının artması
gerekiyor. Ne kadar çok bağışçı olursa tedavi edilecek hasta sayısı o kadar artar, hastaların daha fazla umudu
ve şansı olur. Uyumlu vericiyi 100 bin kişi arasından aramakla 20 milyon kişi arasında aramak arasında çok
büyük fark var.
Kök hücre tedavisi sadece kanser hastalığında değil hemen hemen hayatın tüm alanlarında kullanılmaya
başlandı, o nedenle bankaların önemi ilerleyen yıllarda çok daha fazla artacaktır.
Biz Kızılay Güney Marmara Bölge Kan Merkezi olarak organ bağışında sergilediğimiz özverili çalışmaları bu
projede gösterip , ilimizde mümkün olan en yüksek örnek sayısına ulaşabilmek için daha çok vatandaşımıza
Türkök projemizi duyuracak verebilecekleri 3 tüp kanla bir hayat daha kurtarabilecekleri farkındalığını
oluşturmaya çalışacağız. Ve inanıyorum ki organ bağışıyla bir çok dünya ülkesini geride bırakmış, Avrupa
ortalamasını yakalamış bir il olan Bursa en kısa zamanda kök hücre bağışı konusunda da en başarılı iller
arasında yerini alacaktır.
Türk kızılayı Türkök Projesi Kök Hücre Kazanım Uzmanı
Ramazan Çiçek
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ORGAN BAĞIŞI KOŞULSUZ SEVGİDİR…
Organ nakli bekleyen hasta sayısı her geçen gün
giderek artıyor. 2018 yılında 25.139 kişi organ
nakli beklerken 21.813 kişi böbrek,951 kişi kalp,
2109 kişi karaciğer, 66 kişi akciğer nakli için sizleri
bekliyor. Bu artışın nedenleri arasında yanlış yaşam
alışkanlıkları,( fazla tuz tüketimi, doktor kontrolü
dışında ilaç kullanımı, madde bağımlılıkları…)
obezite, hipertansiyon, doğuştan gelen hastalıklar
ve akraba evlilikleri önemli rol oynuyor. Hastalarla
birlikte ailelerinin de yeniden hayata bağlanması
ise; ancak organ bağışı ile mümkün olabiliyor.

“Organlarınızı bağışladığınızı ailenizle
paylaşın”
Ülkemizde organların resmi olarak bağışlanması
ve bağış kartı alınmasının yanında ölen kişinin
aile bireylerinin de onayı gerekir. Vefat etmiş
olan kişi eğer organlarını bağışlamışsa, bu kişinin
birinci derece yakınlarından da onay alınmaktadır.
Dolayısıyla organ bağışı yapan kişiler bu konuyu
mutlaka ailesiyle de paylaşmalıdır. Ailenin onay
vermesindeki en önemli etken; kişinin yaşarken
organ bağışında bulunmasıdır.

ORGAN BAĞIŞI NEDİR?
Organ bağışı kişinin hayatta iken kendi iradesiyle,
organlarının bir kısmını veya tamamını ölümünden
sonra başkalarının tedavisi için kullanılmak üzere
izin vermesidir. 18 yaşını aşmış, akıl ruh sağlığı
yerinde, mümeyyiz olan herkes organ bağışında
bulunabilir. Organ bağışı ve nakli hizmetleri 1979
yılında yürürlüğe giren 2238 sayılı Organ ve Doku
alınması, aşılanması, saklanması ve nakli hakkındaki
kanun sınırları içinde yürütülür.

ORGANLARIMI BAĞIŞLADIĞIMDA BU BİLGİLER
KÖTÜ NİYETLİ İNSANLARIN ELİNE GEÇEBİLİR Mİ?
Bakanlık yetkilileri dışında kimsenin bu bilgileri
görmeye yetkisi yoktur. Kartınızın üzerinde bulunan
bilgiler kimlik bilgileridir ve organ alımı için hiçbir
zaman yeterli değildir.
ORGAN BAĞIŞINI NERELERDE YAPABİLİRİM?
•
•
•
•

ORGAN BAĞIŞINDA NASIL BULUNABİLİRİM?
Prosedür olarak bir form doldurulup organ bağış
kartı verilir. Beş dakikalık bir işlem diyebiliriz. Yapılan
organ bağışları o hastanenin yetkili kişisi tarafından
internet üzerinden SAĞLIK BAKANLIĞININ ORGAN
VE DOKU BAĞIŞI BİLGİ SİSTEMİNE girilir.
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Tüm devlet hastaneleri,
Özel hastaneler,
Sağlık ocakları,
Sağlık müdürlükleridir.

BEYİN ÖLÜMÜ, BİTKİSEL HAYATTAN FARKLI MI?
Beyin ölümünde;
Bir insanda beyin ölümünün gelişmiş olması
demek; beynin tüm kan akımı ve oksijenlenmesinin
durmuş olmasını, beynin tamamen ve geri
dönüşümsüz olarak tüm fonksiyonlarını kaybetmiş
olmasını tanımlar. Beyin ölümü olan kişide
saniyeler içinde diğer organlar da hayatiyetini
kaybeder. Beyin ölümü eğer yoğun bakımda
vücuda oksijen pompalayan bir solunum
makinesine (ventilatör) bağlı iken gelişirse kalp
bir süre daha atmaya devam eder. Kalbin kendine
ait, beyinden bağımsız olarak çalışan bir merkezi
vardır. Kalp dokusuna oksijen geldiği sürece bu
merkezden elektriksel uyarı çıkar ve kalbin kısa bir
süre daha atmasını sağlar. Şimdiye kadar dünyada
beyin ölümü tanısı konulup tekrar yaşama dönmüş
bir vaka yoktur. Beyin ölümü olan kişi tıbben ve
yasal olarak ölü kabul edilir.
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hapis cezası uygulaması ile caydırıcı hale getirilmiştir.)
4) Ölümünden önce kendisinin veya ölümünden sonra
mirasçılarının nakil için onayınınalınmış olması,
5) Alıcının da nakil olmaya razı olması gerekir.
GAYRİMÜSLİM
BİRİNE
ORGANLARIMIN
NAKLEDİLMESİ DİNEN UYGUN MU?
“Kim bir kimseye hayat verirse, o sanki bütün
insanlara hayat vermişçesine sevap kazanır.”
( Maide suresi, ayet 32)
AHİRETTE HESABA ÇEKİLECEĞİMİZDE EKSİK Mİ
DİRİLECEĞİZ?
Bu durum koma ve bitkisel hayattan farklıdır.
Bitkisel hayatta ise;
Hastanın solunumu devam eder ancak makine
desteğine ihtiyaç duyabilir. Bu kişiler makine desteği
ile aylarca, yıllarca yaşayabilir. Bazı durumlarda iyileşme
şansları vardır. Bazen televizyon veya gazetelerde
”3 yıl - 5 yıl sonra tekrar hayata döndü” vb. haberler
duyarız, bu vakalar bitkisel hayatta olan kişilerdir.
Onlar için bir mucize gerçekleşmiş ve iyileşmişlerdir.

“İnsan kendisinin kemiklerini bir araya
getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet bizim onun
parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye
gücümüz yeter.”
(Kıyame suresi , ayet 3-4)

Derin koma da aynı şekildedir. Bu insanları
tıp ölü kabul etmez, bu kişilerden organ nakli
yapılmaz çünkü bunlar yaşayan insanlardır.
Bitkisel hayattaki kişilerde az da olsa bir yaşam
belirtisi vardır, çünkü beyinde kanlanma devam
etmektedir. İşte “Allahtan ümit kesilmez” dediğimiz
hasta grubu bunlardır. Evet, bunlarda az da olsa bir
ümit vardır ve zaten biz bu kişilerden organ nakli
yapmıyoruz. O kişi yaşama şansını sonuna kadar
kullanacaktır.
ORGAN NAKLİ DİNEN UYGUN MUDUR?
İslam dini ölüye değer vermekle birlikte insana ve
hayata daha çok değer vermiş hayatı korumayı dinin 5
temel amacından biri saymıştır.
Din İşleri Yüksek Kurulu 1980 yılında 396 sayılı karar
gereğince organ bağışının ve naklinin caiz olduğuna
karar vermiştir. Organ naklinin caiz olabilmesi için şu
şartların bulunması gerektiğini belirtmişlerdir;
1)Organ naklinde zaruretin bulunması, açıklamak
gerekirse; sadece organ nakli ileiyileşebilecek
hastalara nakil yapılması,
2) Tıbbi ve hukuki ölümün kesinleşmiş olduğunun
iki uzman dr tarafından onaylanmış olması(beyin
ölümünün gerçekleşmiş olduğunun beyin cerrahı/
asabiye uzmanı bir diğeri deanestezi /reanimasyon
uzmanlarından oluşan bir kurul tarafından karar
verilmesi )
3) Organın bir ücret ve menfaat karşılığında verilmemiş
olması,(organ ticareti 2238 sayılı yasa ile yasaklanmış
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ORGANLARIMI NAKİL YAPTIĞIMIZ KİŞİ GÜNAH İŞLERSE BEN DE GÜNAHKÂR OLUR MUYUM?
”hiçbir günahkâr, başka bir günahkârın günah yükünü yüklenmez. ”(isra,15)
“İnkâr edenler îmân edenlere‘Yolumuza uyun da sizin günahlarınızı yüklenelim.” derler. Hâlbuki onların
günahlarından hiçbir şey yüklenecek değillerdir. Şüphesiz onlar kesinlikle yalancılardır. And olsun, onlar
mutlaka kendi yüklerini ve kendi yükleriyle beraber nice ağır yükleri yükleneceklerdir. Uydurmakta oldukları
şeylerden de kıyâmet günü şüphesiz, sorguya çekileceklerdir.”(Ankebut,12-13)
Organ Bağışı Koordinatörü
Emine EKİNCİ
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SUSURLUK TİCARET BORSASI
SUSURLUK TİCARET BORSASI
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