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Değerli Susurluk Ticaret Borsası Üyeleri ve Susurluk Ticaret Borsası Dergileri Okuyucuları;
Susurluk Ticaret Borsası’nın 2002 yılında kuruluşu gerçekleşmiş olup 2003 yılında resmi olarak 
faaliyete başlamış ve bu yıl 16. yılını doldurmuştur. 2002 yılından günümüze kadar önemli ve 
hızla yol kat ederek, gelişim göstermiş ve bugün kendi hizmet binasında hizmet vermeye 
başlamıştır. Susurluk Ticaret Borsası olarak, 2018 yılında yapılan organ seçimleri sonucu oluşan 
Meclis ve Yönetim Kurulumuzla, üyelerimize ve ilçemize hizmet edebilmeyi görev ediniyoruz 
ve yapmış olduğumuz faaliyetler, çalışmalar ile hedeflerimize ulaşma konusunda daha da 
gayretliyiz.Susurluk Ticaret Borsası olarak, Meclisimiz, Yönetim Kurulumuz, personelimiz ve 
üyelerimizle el ele vererek 2012’den beri yürüttüğümüz TS- EN ISO 9001: 2015 Kalite Sistemi ile 
standartımızı bir adım daha ileriye taşıyarak 2019 yılı gözetimini başarılı bir şekilde tamamladık.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin “ 365 Akredite Oda ve Borsa” sloganı dahilinde 2014 yılında 
10.dönem Akreditasyon sürecine dahil edildik. Bu süreç Borsamızın kurumsal gelişiminin 
yanında, üyelerimize yönelik hizmet standartımızı yükseltme konusunda bize rehber oldu.
Geçtiğimiz dönemde yasal mevzuatlar çerçevesinde, üye ve personel memnuniyetini gözetme, 
beklenti ve gereksinimlerine önem verme bilincini sürdürmeye devam ettik.  İlçe ekonomisine 
katma değer sağlayarak, sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalıştık. İlçemizde bulunan 
kamu kurum ve sivil toplum kuruluşları ile iyi ilişkiler geliştirdik. 
İlçemiz kurumlarıyla iş birliği içinde çalışarak bir çok konuda yapmış olduğumuz lobi faaliyetleri 
neticesinde güzel sonuçlara ulaştık. İkinci stratejik plan döneminde daha bilinçli bir şekilde 
yolumuza devam edip, yeni hizmet binamızda borsacılık faaliyetlerini yerine getiren, değişen 
şartlara ayak uydurarak kendini sürekli geliştiren, daha çağdaş bir kuruluş olarak, belirlediğimiz 
stratejik amaç ve hedeflerimizin doğrultusunu daha üst noktalara taşımak gayesindeyiz. 
Borsamız dergisinin 5. yılında ve 10. sayısında tekrar sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu 
yaşıyorum. Dergimizi Oda/Borsalara, sivil toplum kuruluşlarına, üyelerimize ve kamuoyuna 
sunmaktan onur duyuyorum.

Faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde katkısı olan ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür 
ederim. Bir sonraki sayımızda tekrar görüşmek dileğiyle hepinizi Meclisim ve Yönetim Kurulum 
adına saygı ve sevgi ile selamlıyorum.
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SUSURLUK TİCARET
BORSASI’NIN
T A R İ H Ç E S İ
 Susurluk İlçesinde Ticaret 
Borsasının kurulması Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığının 25/09/2002 tarihli ve 202/85 
sayılı onayı ile kurulumu uygun görülmüş 
olup, Borsa 01.01.2003 tarihinde resmi 
olarak faaliyete başlamıştır. 
 Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 
23.01.2003 tarih ve 530 sayılı yazısı 
ile borsada işlem görecek ürünlere ait 

ürünlerin Kotasyon Listesi kabul edilerek 
üyelerimize hizmet vermeye başlamıştır. 
Ekonomisi ağırlıklı olarak tarım, hayvancılık 
ve ticarete dayalı olan ilçemizde faaliyete 
başlayan Susurluk Ticaret Borsası’nın, 
kuruluş izninden sonra 2003’ten bu yana 
sürekli gelişim prensibi çerçevesinde 
üyelerine ve ilçemize hizmetleri artarak 
devam etmektedir. 

 Borsamız 2003 yılında 30 
m² gibi küçük bir alanda 68 üye ile 
faaliyete başlamıştır. 2004 yılına kadar 
bu küçük alanda faaliyetine devam 
etmiş ve 2004 yılında  Susurluk Ticaret 
Odası Hizmet binasının zemin katına 
kiracı olarak taşınmıştır. Borsamız, bu 
güne kadar üyelerimize ve ilçemize 
yönelik hizmetlerini  arttırarak devam 
ettirmektedir. Üyelerimizden gelen 
talepler doğrultusunda 2005 yılından 
itibaren Borsamız kendi binasını yapma 
konusunda çalışmalara ve araştırmalara 
başlamış ve 2009 yılında 21.855,53 m²’lik 
arsa alımı yapmıştır. 2016 yılında temeli 
atılan inşaatımızda, bugün itibari ile 
Yeni Mahalle 83 ada 141 parsel 15.087,00 
m² alan üzerinde 2.286,66 m² hizmet 
binamız, 5 adet 528,75m², 5 adet 352,50 
m², 5 adet 178,25 m² olmak üzere toplam 
15 adet hububat deposu ve  471,67 m² 
ofis ve sosyal tesis yer almakta olup, 
borsamız kompleksi tamamlanmıştır. 

Borsamızın yeni hizmet binası toplam 
2.286,66 m² olup zemin oturumu 
1.063,38 m²’dir. Bodrum kat 397,46 m² 
dir. Zemin katta 329,87 m² 250 kişilik 
konferans salonu, 255 m² satış seans 
salonu 55 m² laboratuvar bulunmaktadır. 
İdari binanın 1. katı idari personel ve üst 
yönetime ayrılmıştır. Binamızın teras 
kısmı 733,51 m² olup ileride restoran 
veya düğün salonu olarak kullanılması 
planlanmaktadır. Ofis binalarının olduğu 
bölüm 246,73 m² zemin oturumuna sahip 
olup zemin katta 70,86 m² kafeterya, bay 
ve bayan mescit bulunmaktadır. Ayrıca 
binada 12 ile 16 m² arasında değişen 15 
adet ofis bulunmaktadır. 
 Ayrıca Borsamız kompleksine 
bitişik Borsamıza ait Yeni mahalle 83 
ada 142 parselde 6768,10 m² arsamız 
mevcuttur. Bu arsanın ilerleyen 
süreçte Canlı Hayvan Pazarı olarak 
değerlendirilmesi planlanmaktadır. 
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HABERLER
Genel Sekreterler
İstişare Toplantısı

Borsamız Balıkesir Bölgesi 
İl/İlçe Oda/Borsa Başkanları 
İstişare Toplantısına 
Katıldı

Balıkesir Ticaret Borsası ev 
sahipliğinde,Balıkesir İl / İlçe Oda ve Borsa 
Başkanlarının katılımıyla, Türkiye Ekonomi 
Şurası’nda dile getirilecek sorunlar ve 
çözüm önerileri üzerine gerçekleşen istişare 
toplantısına, Borsamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Sefer GÖÇER ve Meclis Başkanı 

Hüseyin AVCIOĞLU TUNALI katılım sağladı. 
Türkiye Ekonomi Şurası’nda Balıkesir’i temsil 
etmek üzere Erdek Ticaret Odası Başkanı 
F. Özlem SARI konuşmacı olarak seçildi. 
Toplantıda ayrıca bölgemizin sorunları, daha 
iyi ve kaliteli hizmet için yapılacak olan 
çalışmalar hakkında görüş alış verişi yapıldı.

Bandırma Ticaret Borsası ve Bandırma Ticaret 
Odası’nın ev sahipliğinde Balıkesir’de faaliyet 
gösteren oda ve borsaların genel sekreterleri 
istişare toplantısı gerçekleştirdi. Bandırma 
Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ertunç İşbay, 
Bandırma Ticaret Odası Genel Sekreteri 
Serap Özdemir, Balıkesir Sanayi Odası Genel 
Sekreteri Engin Akyüz, Balıkesir Ticaret Odası 
Genel Sekreteri Serkan Acar, Balıkesir Ticaret 
Borsası Genel Sekreteri Altuğ Suğür, Edremit 
Ticaret Borsası Genel Sekreteri Servet Yerli, 
Borsamız Genel Sekreteri Hamit Yıldız, 
Susurluk Ticaret Odası Genel Sekreteri Yücel 
Sarı, Gönen Ticaret Borsası Genel Sekreteri 
Taner Keşanlı, Gönen Ticaret Odası Genel 
Sekreteri Alper Çetinkaya ve ileri bir tarihte 

yapılması planlanan Güney Marmara bölgesi 
Genel Sekreterler toplantısı için Bursa Ticaret 
Borsası Genel Sekreteri Fehmi Yıldız ile Biga 
Ticaret Borsası Genel Sekreteri Halil Erol da 
toplantıya katıldı.
Gerçekleştirilen toplantıda oda ve borsaların 
faaliyetleri, güncel mevzuat ile ilgili konular 
ve bölgedeki ticari faaliyetler ele alınarak 
bilgi alışverişinde bulunuldu. Bir sonraki 
toplantının da Balıkesir’de yapılmasına karar 
verildi.
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Akparti Belediye Başkan Adayı ve 
İlçe Teşkilatı Borsamızı Ziyaret 
Etti

Ak Parti Belediye Başkanı adayı Şükrü GÜR 29 Ocak 
tarihinde Borsamızı ziyaret etti. Yapılan ziyarete 
Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Sefer GÖÇER, 
Meclis Başkanı Hüseyin AVCIOĞLU TUNALI, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Mete SEYFELi, Meclis 
Başkan Yardımcısı İbrahim ERGÜN, Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Yakup BOZKAN, Meclis Katip Üyesi 
Enis SAYGI, Meclis Üyeleri Sezai ÇELPEŞLİ ve İsmail 

DENİZ ve Genel Sekreter V. Hamit YILDIZ ev sahipliği 
yaptı.

Türkiye 
Ekonomi Şurası

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
düzenlediği ve Cumhurbaşkanı Sayın 
Recep Tayyip ERDOĞAN, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY ve çok sayıda 
Bakan’ın teşrifleri ile gerçekleşen 10. Türkiye 
Ekonomi Şurasına, Borsamızı temsilen 
Genel Sekreterimiz Hamit YILDIZ katılım 
sağladı. Şura’da iş dünyasının temsilcileri 
sorun ve çözüm önerilerini birinci ağızdan 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN ve 
Bakanlar ile paylaşma imkânı buldu.
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Ipard Proje Hazırlama Eğitimi ISO/IEC 17025:2017
Geçiş Eğitimi

16 Ocak tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) ile Tarım ve Orman Bakanlığı 
arasında imzalanan Protokol kapsamında 
gerçekleşen IPARD proje hazırlama eğitimleri 
tamamlandı. Eğitime IPARD desteklerinden 
faydalanabilen 42 ildeki 77 Ticaret Borsası ile 

Ticaret Borsası bulunmayan illerdeki 8 Ticaret 
Odasının personelleri katılım sağladı. Borsamızı 
temsilen Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu 
Şule ŞAHİN ASLAN 04-08 Şubat tarihleri 
arasında IPARD PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİNE 
katıldı.

Bandırma Ticaret Borsası tarafından organize 
edilen ISO/IEC 17025:2017 Geçiş Eğitimine 
Borsamız Laboratuvar Sorumlusu Şule ŞAHİN 
ASLAN katılım sağladı. Eğitim TÜRKAK Baş 
Denetimcisi ve Sert Danışmanlık firması 
sahibi Dr. Zeliha YILDIRIM tarafından verildi. 
14-15 Şubat tarihinde Bandırma Ticaret 

Borsası Satış Salonunda gerçekleşen ve 2 gün 
süren eğitimde ISO/IEC 17025:2017 Standardı 
deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının 
yeterliliği hakkında detaylı bilgiler verildi.
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İstihdam Seferberliği
2019 Basın Açıklaması

04 Mart tarihinde Şerafettin Tunalı Konferans 
Salonu’nda Susurluk Ticaret Borsası ve Susurluk 
Ticaret Odası ile İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtımı 
ve Basın Toplantısı yapıldı. Basın açıklaması metni 
şu şekildedir.

Burası Susurluk, Burada İş Var. Burada Aş Var. 
Burada Gelecek Var.

Kıymetli Basın Mensupları, Hatırlayacağınız üzere 
21 Ocak’taki TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda 
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan iş 
dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısında 
bulundu. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çağrısının 
ardından Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ve TOBB 
Başkanımız 2 hafta boyunca yoğun bir şekilde 
çalışarak istihdam teşviklerini hazırladılar. Bunlara 
yönelik yasal düzenleme de hızla Meclisten geçti 
ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
25 Şubat 2019 tarihinde TOBB Başkanımızın ev 
sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ile Oda 
ve Borsa Başkanlarımızın ve TOBB Sektör Meclisi 
Başkanlarımızın katılımıyla “Burası Türkiye Burada 

İş Var” İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası 
başlatıldı. İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında 
iş dünyamıza, girişimcilerimize 8 farklı teşvik 
sunuluyor ve bunları pek çoğu tarihi destekler 
şeklinde. Ben size bunlardan özellikle çok önemli 
gördüğümikisinden bahsedeceğim. Birincisi; 
nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave 
istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta 
primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay 
boyunca işverenin maliyeti sıfır. 2.021 TL ücret ve 
1.113 TL sigorta ve vergiler olmak üzere 3.134 TL’yi 
devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır 
maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. 
Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta 
primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani 
aylık 1.113 TL’yi devletimiz karşılayacak. Biz işverenler 
olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini 
ödeyeceğiz. İş alınacak kişi kadın, genç ve engelli 
ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak. Yine 
imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık 1.113 TL 
olan prim ve vergi teşviki 2.712 TL olarak verilecek. 
Buradan iş dünyasına çağrıda bulunuyorum. Gelin bu 
tarihi teşvikten yararlanın. Böyle bir teşviki hayata 
geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. 
İkincisi de; herhangi bir sebeple işinde sıkıntı 

yaşayan girişimcilerimiz için çok önemli bir destek 
getirildi. Böylece Devletimiz sıkıntılı günümüzde de 
yanımızda olduğunu bir kez daha gösteriyor. Eğer 
bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri 
durmuş ya da azalmışsa;çalışanlarının maaşı 3 
ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında 
İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödeniyor. Yani burada 
devletimiz işverene diyor ki, düzenini bozma, 
istihdamı koru.
Tüm bu teşviklere ilişkin tüm detaylara 
istihdamseferberligi.org adresinden ulaşabilmek 
mümkün. Aklınıza takılan bir konu olursa, Susurluk 
Ticaret Borsası ve Odasına ulaşmanız mümkün. Bu 
teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticileri 
kadar muhasebecilere ve şirketlerin insan kaynakları 
yöneticilerine de büyük görevler düşüyor. İstihdam 
teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması 
konusunda onlardan ekstra hassasiyet bekliyoruz. 
Önümüzdeki süreçte de Valimiz, Kaymakamlarımız, 
Belediye Başkanlarımız, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığımızın yerel teşkilatları ve iş 
dünyası kuruluşlarımızın başkanlarının katılımıyla 
üyelerimize yönelik olarak istihdam teşvikleri 
bilgilendirme toplantıları yapmaya devam edeceğiz. 
İlimizde her ay en çok ilave istihdam sağlayan 

üyelerimizi kutlayacağız. Bakın 2017’deki istihdam 
seferberliğinde kamu-özel sektör olarak el ele 
verdik ve 1,5 milyon ilave istihdam sağladık. Kamu-
özel sektör el ele verdimi yapılmayacak şey yoktur. 
Buradan tüm iş dünyamıza ve işverenlere de çağrıda 
bulunuyorum. Sizler vasıtasıyla ülke çapında 
her işverene sesleniyoruz; Türkiye’nin gücüne ve 
geleceğine güvenin. İstihdam Seferberliği 2019’a 
katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın. 
En az bir işsiz
vatandaşımızı işe alarak, hem işinizi geliştirin, hem 
ekonominin büyümesine katkınız olsun, hem de 
Türkiye’nin geleceğine yatırım yaparak, kazanan siz 
olun. Dünün en çok kazananları, Türkiye’ye yatırım 
yapanlar, Türkiye’de istihdam sağlayanlar oldu. 
Yarının en çok kazananları da, bugün Türkiye’ye 
yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar 
olacak. Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç 
kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Bereketli ve umut 
dolu bir güne merhaba demek için, Burada iş var, 
Burada aş var, Burada gelecek var diyoruz. Sizleri 
Susurluk Ticaret Borsası ve Odası olarak saygıyla 
selamlıyorum.
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Risk
Yönetimi

Borsamız Kalite ve Akreditasyon 
Sorumlusu Şule ŞAHİN ASLAN 21 
Şubat tarihinde Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nde gerçekleşen Risk 
Yönetimi eğitimine katıldı. Eğitimde; 
Risk Yönetiminin Planlanması, Kriter, 
Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri, 
Süreçlerde Risk Değerlendirmeleri gibi 
konular hakkında detaylı bilgiler verildi ve 
uygulamalar yapıldı.

Balıkesir Kepsut 
Tarım Fuarı

Susurluk Ticaret Borsası 22 Şubat tarihinde 
7. Balıkesir Kepsut Tarım Fuarına katılım 
organizasyonu yaptı. Ziyaret edilen fuarda Susurluk 
Ticaret Borsası üyeleri güncel bilgi ve teknolojileri 
yerinde görme fırsatı buldu.

Sektörel Ekonomi Şurası ve 
İstihdam Seferberliği Toplantısı

TOBB Başkanı Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun ev 
sahipliğinde 25 Şubat tarihinde TOBB İkiz Kuleler’de 
gerçekleştirilen 9. Sektörel Ekonomi Şurasına, 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat ALBAYRAK, Ticaret 
Bakanı Ruhsar PEKCAN, Milli Eğitim Bakanı 
Ziya SELÇUK, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri ERSOY, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Fatih DÖNMEZ, Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir PAKDEMİRLİ ile diğer bakanlıkların 

bakan yardımcılarının katılımlarıyla ve aynı gün 
gerçekleştirilen İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım 
Toplantısına ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK, Hazine ve Maliye 
Bakanı Berat ALBAYRAK ve Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri ERSOY’un katılımıyla gerçekleşti. 9. 
Sektörel Ekonomi Şurasına ve İstihdam Seferberliği 
2019 Tanıtım Toplantısına Borsamızı temsilen 
Borsamız Meclis Başkanı Hüseyin AVCIOĞLU TUNALI 
ve Genel Sekreter V. Hamit YILDIZ katılım sağladı.
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Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü İmza 
Töreni ve Akreditasyon Sertifika Töreni

Mesleki eğitim ile reel sektörü, birbirine entegre 
edecek proje için adım atıldı. Milli Eğitim Bakanlığı 
ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında 
Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü TOBB Başkanı 
M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun ev sahipliğinde, 
Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK’un katılımıyla 
düzenlenen törende imzalandı. Aynı gün 
Akreditasyon denetimlerini başarıyla tamamlayarak 
belge yenilemeye hak kazanan Oda ve Borsalar 
için Akreditasyon Sertifika Töreni gerçekleştirildi. 
Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü İmza Törenine ve 
Akreditasyon Sertifika Törenine Borsamız Meclis 
Başkanı Hüseyin AVCIOĞLU TUNALI, Genel Sekreter 
V. Hamit YILDIZ ve Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu 
Şule ŞAHİN ASLAN katılım sağladı.
22-23 Kasım 2018 tarihinde yapılan Akreditasyon 
Belge Yenileme Denetimi neticesinde başarılı olan 
Borsamız Akreditasyon Sertifikasını almaya hak 
kazandı. Borsamız Sertifikasını, TOBB Başkanı Sayın 
M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU ve TOBB Akreditasyon 
Kurulu Başkanı Sayın Faik YAVUZ’dan teslim aldı.

Ipard II 5. Başvuru Çağrı İlanı 
ve Hibe Destekleri

16 Ocak 2019 tarihinde Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) ile Tarım ve Orman 
Bakanlığı arasında imzalanan Protokol 
kapsamında gerçekleşen IPARD proje 
hazırlama eğitimleri tamamlandı. Bu 
Kapsamda üyelerine ücretsiz proje desteği 
vermeyi planlayan Borsamız ile ilgili Yönetim 
Kurulu Başkanımız Sefer GÖÇER kamuoyuna 
basın açıklamasında bulundu. Ardından 
Borsamız Organizasyonuyla Balıkesir Tarım 
ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
tarafından projeden faydalanmayı düşünen 
üyelerimize IPARD II 5. Başvuru Çağrı İlanı 
ve Hibe Destekleri konusunda Bilgilendirme 
Toplantısı yapıldı.
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Balıkesir Bölgesel 
İstişare Toplantısı

EBYS
(Elektronik Belge Yönetim Sistemi)

Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar PEKCAN’ın 
katılımıyla Balıkesir Sanayi Odası’nda düzenlenen 
Balıkesir Bölgesel İstişare Toplantısına Borsamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Sefer GÖÇER, Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Yakup BOZKAN, Genel 
Sekreter V. Hamit YILDIZ ve Borsamız Üyesi Ahi 

Güven Donmuş Gıda Konserve İmalat ve Ambalaj 
Sanayi ve Tic A.Ş Temsilcisi Mert Emre SEYFELİ 
katılım sağladı. Toplantıda Bölgemize ait sorunlar ve 
çözüm önerileri dile getirildi.

11-15 Mart tarihleri arasında TOBB Sosyal Tesislerde 
(EBYS) Elektronik Belge Yönetim Sistemi Eğitimi 
gerçekleştirildi. Eğitime Borsamız Tescil Memuru Feyyaz 
POLAT katılım sağladı. Eğitimde e-imza, dijital ortamda 
evrak hazırlama, gelen-giden evrak yönetimi ve EBYS 

programının teknik detayları hakkında bilgiler verildi.
Bu sistem sayesinde gelen giden evrak takibi 
kolaylaşacak, e-imza ve KEP adresi alınması durumunda 
Borsa dışına evrak gönderilmesi ve kurumlar arası iletişim 
kolaylaşacak ve daha kaliteli hizmet imkanı sağlanacaktır.

Eski Chp Milletvekili ve Chp İlçe 
Teşkilatı Borsamızı Ziyaret Etti

Cumhuriyet Halk Partisi 25 ve 26. Dönem Millet Vekili 
Sayın Mehmet TÜM ve Cumhuriyet Halk Partisi 
Susurluk İlçe Teşkilatı Borsamızı ziyaret ettiler. Ziyarete 
Borsamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alptuğ 
Ozan SARAN ev sahipliği yaptı.

KADINLAR GÜNÜ
KUTLAMA Personel Memnuniyetine önem veren Borsamız 

Yönetimi Bayan çalışanlarımızın 8 Mart Dünya 
Kadınlar Gününü kutladı.
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İstihdam Seferberliği 2019 
Teşvik ve Destekleri

Borsamız ve Ticaret Odası organizasyonu ile SGK 
İl Müdürü Sayın Muhammed Sıddık POLAT ve 
İşKur İl Müdürü Sayın Nazım BALCI’nın katılımları 
ile 22 Mart tarihinde Şerafettin Tunalı Toplantı 
ve Konferans Salonu’nda İstihdam Seferberliği 
2019 Teşvik ve Destekleri konulu bilgilendirme 
toplantısı yapıldı. Toplantıya İlçemiz Kaymakamı 
Osman ATEŞ, Susurluk Belediye Başkanı Hüseyin 
HIZLIOĞLU, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 
Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkan 
ve Yöneticileri, Odalarımızın Başkan ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Susurluk Ticaret Borsası ve 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, 
Susurluk Ticaret Borsası ve Odası Üyeleri, Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirler, İlçemiz işverenleri ve 
yerel basın temsilcilerimiz katıldılar.

Toplantı İlçemiz Kaymakamı Osman ATEŞ ve 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İlker 
KURT’un yaptığı açılış konuşmasının ardından 
Saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okundu. 
İstihdam Seferberliği 2019 tanıtım videosu 
ve filmi ile devam eden program, İstihdam 
Seferberliği kapsamında devlet tarafından verilen 
teşvik ve destekler, slaytlar şeklinde Türkiye 
İş-Kurumu Balıkesir İl Müdürlüğü İş ve Meslek 
Uzmanı Hüseyin Ata ve Sosyal Güvenlik Kurumu 
İl Müdürü Muhammed Sıddık Polat tarafından 
anlatıldı ve üyelerimizin bu teşvik ve desteklerden 
yararlanmaları istenildi.

Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda 2005 
yılından itibaren Borsamız kendi binasını yapma 
konusunda çalışmalara ve araştırmalara başlamış 
olup 2009 yılında 21.855,53 m²’lik arsa alımı 
yapmıştır. 2016 yılında temeli atılan inşaatımızda, 
bugün itibari ile Yeni Mahalle 83 ada 141 parsel 
15.087,00 m² alan üzerinde 2.286,66 m² hizmet 
binamız, 5 adet 528,75m², 5 adet 352,50 m², 
5 adet 178,25 m² olmak üzere toplam 15 adet 

hububat deposu ve 471,67 m² ofis ve sosyal 
tesis yer almakta olup, borsamız kompleksi 
tamamlanmıştır. Borsamız 2019 yılı Nisan ayı 
sonu itibariyle Yeni Mah. Bandırma Cad. No:150 
adresinde hizmet vermeye başlamıştır.

Borsamız Yeni Hizmet 
Binasına Taşındı
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Borsamıza Hayırlı Olsun 
Ziyareti

İlçemiz Kaymakamı Sayın Osman ATEŞ, Emniyet 
Müdürümüz Sayın Cemil KESTANE, Jandarma 
Komutanımız Binbaşı Sayın Vedat KILIÇ, İlçe 
Müftümüz Sayın Mehmet NURLU, İlçemiz Mal 
Müdürü Sayın Metin ÇELİK ve Bölge Trafik 
Denetleme ve İstasyon Amirimiz Sayın İsmail 
AYDIN yeni binasına taşınan Borsamıza hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu.
Ziyarete Susurluk Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Sefer GÖÇER, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcıları Mete SEYFELİ ve Alptuğ Ozan SARAN, 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yakup BOZKAN ev 
sahipliği yaptı.
Susurluk Ticaret Borsası Yöneticileri gelen 

misafirlerine yeni Borsa Kompleksini gezdirdi 
ve Borsanın yapacağı yeni faaliyetler hakkında 
bilgilendirmelerde bulunuldu.

İş ve İnsan İlişkilerini Geliştirme ve 
Uyum Eğitimi

Personelinin kişisel gelişimine önem veren 
Susurluk Ticaret Borsası, Akreditasyon 
Sistemi Kapsamında, İş ve İnsan İlişkilerini 
Geliştirme ve Uyum konulu bir eğitim 
organize etti. Eğitim, Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü, Psikolojik Danışman Serap YALÇIN 
tarafından 19- 26 Mart 2019 tarihleri arasında 
gerçekleştirildi.

Eğitime, Susurluk Ticaret Borsası Meclis 
Üyeleri ve Personelleri katılım sağladı. Eğitime 
Borsa personellerinin dışında üye iş yerlerinin 

personellerinden de katılım sağlandı.

Eğitimde “İş ve İnsan İlişkileri Kavramları ve 
Haberleşme, İş ve İnsan İlişkilerinin Esasları 
ve Problem Çözme Modülleri üzerine detaylı 
bilgiler verildi ve ilgili konu hakkında video 
gösterileri izletildi.
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Kobi’ler 
İçin Dijital 
Dönüşüm, 
E-Ticaret ve 
E-İhracat

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
VARANK ile TOBB Başkanı Rifat 
HİSARCIKLIOĞLU’nun katılımıyla, 
Balıkesir Ticaret Odası, Sanayi Odası ve 
Ticaret Borsası ev sahipliğinde, Vodafone 
Business ve Akbank ana sponsorluğunda 
EticaretSEM ve Eticaret Merkezi 
tarafından düzenlenen organizasyonda 
KOBİ’ler için Dijital Dönüşüm, E-ticaret 
ve E-ihracat ana konularında, Türkiye 
Teknoloji Buluşmaları 4 Mayıs tarihinde 
Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Programa Borsamız 
Meclis Başkanı Hüseyin AVCIOĞLU 
TUNALI, Borsamız üyesi Ahi Güven 
Donmuş Gıda Konserve İmalat ve Ambalaj 
Sanayi ve Tic A.Ş Temsilcisi Mert Emre 
SEYFELİ, Bozkan Ticaret Temsilcisi Ercan 
BOZKAN katılım sağladı.

26 27|STB - 2019 2019 - STB|



Polatlı Ticaret Odası ve Susurluk 
Ticaret Odası Borsamızı Ziyaret Etti

Polatlı Ticaret Odası Yöneticileri ve 
Susurluk Ticaret Odası Yöneticileri 
Borsamızı ziyaret etti. Ziyarete Borsamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Sefer GÖÇER, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete 
SEYFELİ, Meclis Başkan Yardımcısı 
İbrahim ERGÜN, Meclis Üyesi Enis SAYGI, 
Borsamız Üyesi Bülent KARAKILIÇ 
ve Genel Sekreter V. Hamit YILDIZ ev 
sahipliği yaptı. Keyifli sohbet ortamında 
geçen ziyaret sonrası Borsamız yeni 
hizmet binası gezildi. Polatlı Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi 
SAKARYA ve Meclis Başkanı Erol ÜNAL 
yapılan ziyaretin anısına Borsamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Sefer GÖÇER’e 
hediyelerini takdim ettiler. Yönetim 
Kurulu Başkanımız Sefer GÖÇER nazik 
ziyaretlerinden dolayı kendilerine 
teşekkürlerini iletti.

Borsamız yeni hizmet binasına geçişinin 
ardından ilk alım satım seansını 19 
Haziran tarihinde gerçekleştirdi. Alım 
satım seansına alıcı olarak Borsamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Sefer GÖÇER, 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yakup 
BOZKAN, Ticaret Borsası Üyeleri Hikmet 
SAYGI, Aptullah KESEN, Bülent ENCİN 
ve Ahmet TOYGUN katılım sağladılar. 

Balıklıdere mahallesinden Özgür 
BANGÜR’ün getirdiği, Borsada ilk işlem 
gören Arpanın 50 kg’lık sembolik satışı, 
kilogramı 18 TL gibi çok yüksek bir 
değerden gerçekleştirildi ve 18 TL’lik alış 
Yakup BOZKAN tarafından yapıldı. 6590 
kg’lık ilk arpanın satışı da kilogramı 1.204 
TL den yine Yakup BOZKAN tarafından 
alındı.

Borsada ilk alımı yapan Yakup BOZKAN 
“Borsamızın başlattığı bu hizmetin tüm 
Susurluk ve bölgemiz çiftçisine hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi. Borsamız 
Başkanı Sefer GÖÇER katılım sağlayan 
tüccar ve çiftçilere teşekkür ederek, 
katılımın daha büyüyerek gerçekleşmesi 
gerektiğini bundan da hem bölgemiz 
çiftçisinin hemde tüccarın büyük fayda 
sağlayacağını dile getirdi.
GÖÇER, “Çiftçi kaliteli ürününü daha iyi 
değerden sattıkça daha da kaliteli ürünler 
üretmeye çalışarak üretimini arttıracak 

tüccar da değerleri belli olan kaliteli 
ürünleri gerçek değerlerinde alarak zarar 
etme riskini ortadan kaldıracaktır. Bu 
sayede de hem köylümüz hem çiftçimiz 
hemde tüccarlarımız kazanacaktır. Biz 
Susurluk Ticaret Borsası olarak gerekli 
yatırımları yaptık ve elimizi taşın altına
koyduk. Şimdi de bölgemiz çiftçilerinden 
aynı gayreti göstermelerini, borsamıza 
ürünlerini getirmelerini ve borsamızda 
ürünlerini gerçek değerinde satmalarını 
bekliyoruz” dedi.

Borsamız İlk Seans Salonu Satışını 
Gerçekleştirdi.
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TOBB’un Desteği 
ile Ramazan 
Ayında Gıda 

Yardımı Yapıldı

Susurluk Ticaret Borsası her yıl olduğu gibi ramazan 
ayı içerisinde; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
tarafından gönderilen kaynak ile Susurluk, Merkez, 
Göbel, Karapürçek ve Mahallelerde tespit edilen ihtiyaç 
sahibi 670 aileye gıda yardımı yaptı. Susurluk Ticaret 
Borsası’nca yapılan titiz ve özverili çalışma sonucu; 
gıda yardımları mahalle nüfus sayıları dikkate alınarak, 
Susurluk Merkez, Göbel, Karapürçek ve mahallelerde 
tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar, borsa 
yetkililerince hane hane dağıtıldı.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası Aracılık 
Faaliyetleri Bilgilendirme Toplantısı 

TÜRİB Genel Müdür Yardımcısı Necla İlter KÜÇÜKÇOLAK tarafından gerçekleştirilen TÜRİB 
Bilgilendirme Toplantısı 18 Aralık tarihinde Susurluk Ticaret Borsası üyelerinin katılımıyla 
gerçekleştirildi. 5300 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde lisanslı depo işletmecilerince 
oluşturulan elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem 
sözleşmelerinin ticaretinin yürütülmesini sağlamak üzere borsacılık faaliyetinde bulunmak 
amacıyla kurulan Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB), Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) ve TÜRİB 
ELÜS Piyasası hakkında detaylı bilgiler verildi.
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Susurluk Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Sefer GÖÇER, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ 
BİRLİK GÜNÜ münasebetiyle basın açıklamasında 
bulundu.
15 Temmuz Hain Darbe Girişiminin 3. Yıldönümünde; 
Unutmadık, Unutturmayacağız
Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasisine 
ve hukuk devleti yapısına kasteden hain ve 
alçakça bir saldırıyı geri püskürterek şunu açıkça 
göstermiştir:Gücünü sandıktan, yetkisini milletten 
almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyiz. 
Demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe de 
boyun eğmeyiz.
15 Temmuz hem Türkiye siyaseti, hem de Türkiye 
ekonomisi için tarihi bir stres testi oldu. Milletin 
dirayetiyle bu test başarıyla geçildi.Demokrasimiz 
ve kurumlarımız kaba kuvvete teslim olmayacak 

kadar olgunlaştıklarını kanıtladı. Devlet içinde 
illegal örgütlenen FETÖ çetesi ortaya çıkarıldı. 
Darbe heveslilerine karşı ortaya konan milli direniş 
sayesinde gelecekte benzer kalkışma girişimi içinde 
olabileceklerin önüne set çekildi.
FETÖ kaynaklı bu hain darbe girişiminin ortaya 
çıkmasıyla birlikte, TOBB ve Oda-Borsa camiası 
olarak tepkimizi ilk anda ortaya koyduk. Darbe 
girişimine karşı ilk harekete geçen, ilk inisiyatif 
alan meslek örgütü olduk. Daha darbe bildirisi 
okunur okunmaz, gece saat 00:22’de çıktık dedik 
ki; “Milletin iradesi ve demokrasi dışında hiçbir 
iradeyi tanımıyoruz. Gün demokrasiye sahip çıkma 
günüdür”.
365 Oda ve Borsamızla birlikte 81 il ve 160 ilçede eş 
zamanlı olarak darbeye karşı tepkimizi gösterdik. 
“Demokrasi Vazgeçilmezimiz, Milli İrade Gücümüz, 

Kardeşliğimiz Geleceğimizdir” dedik.Sonrasında 
81 ildeki Odalarımız ve Borsalarımız ilk günden 
itibaren Demokrasi Nöbetlerinde aktif bir şekilde 
yer aldı. Ayrıca 15 Temmuz Şehitleri Dayanışma 
Kampanyasına en fazla katkıyı da TOBB, Odalar ve 
Borsalar sağladı.
TOBB ve Oda-Borsa Camiası; Demokrasinin, 
Milletimizin ve Devletimizin Yanındayız
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hâkimiyet, kayıtsız 
şartsız milletindir” ilkesini şiar edinen TOBB ve 
Oda-Borsa camiası olarak demokrasiyisavunmaya 
devam edeceğiz. Devletimizin yanında, milletimizin 
emrinde olacağız. Ülkemizin birliğine, kardeşliğimize 
ve demokrasimize karşı olanların da karşısına 
dikileceğiz. Çünkü devletimiz ve ülkemiz var oldukça 
biz de varız. Demokrasi varsa hepimiz varız.
100 sene önce kahraman ecdadımız “Milletin 

istiklalini, yine milletin azim ve kararı 
kurtaracaktır”diyerek İstiklal Harbinin adeta ilk 
kıvılcımını yakmıştı. 15 Temmuz 2016 gecesi aynı 
ilkeyle ve birlikte hareket eden Türk Milleti bir büyük 
felaketin önüne geçmiş oldu.
Türk iş dünyası olarak, aynı ruh, aynı inançla 
çalışmayı sürdürüyoruz. Türkiye’nin dünyanın en 
büyük ekonomileri arasında yerini almasını ve lider 
ülke haline gelmesini de, yine hep birlikte çalışarak 
sağlayacağız.
Tarihe geçen bu destansı demokrasi mücadelesinde 
hayatını kaybeden milli direnişin kahraman 
şehitlerine Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine 
sabırlar diliyoruz, gazilerimizi minnetle anıyoruz.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI
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Barış Pınarı Harekatı 
Basın Açıklaması

81 ilde eş zamanlı olarak tüm oda ve borsalarla 
birlikte yapılan Barış Pınarı Harekatı Ortak Basın 
açıklaması 16.10.2019 tarihinde saat 10:00’da 
Susurluk Ticaret Odası, Susurluk Ticaret Borsası, 
Susurluk Esnaf ve Sanatkarları Odası, Susurluk 
Ziraat Odası, Susurluk Madeni İşler Sanatkarlar 
Odası, Susurluk Şoförler ve Otomobilciler Odası, 
Susurluk Et ve Süt Üretici Birlikleri, Kooperatifler, 
Sendikalar ve Sivil Toplum Kuruluşlarının 
katılımlarıyla gerçekleşti.
<< Değerli Basın Mensupları Susurluk Ticaret 
Odası, Susurluk Ticaret Borsası, Susurluk Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası, Susurluk Ziraat Odası, Susurluk 
Madeni Sanatkarlar Odası, Susurluk Şoförler ve 

Otomobilciler Odası, Susurluk Et ve Süt Üretici 
Birlikleri, Kooperatifler, Sendikalar, Sivil Toplum 
Kuruluşları olarak bugün buradayız. 81 ilde aynı 
anda tüm odalar ve borsalarla birlikte bu açıklamayı 
yaparak, sizler aracılığıyla hem ülkemiz, hem de 
dünya kamuoyuna sesleniyoruz. Türkiye, 9 Ekim 
2019’da Suriye sınırı üzerinde “Barış Pınarı” adı 
verilen sınır ötesi harekât başlatmıştır. Amaç, hem 
ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de 
ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör 
koridorunu ortadan kaldırmaktır.
Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör

örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını 
teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, 
bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden 
tesis etmektir. Bizler devletimizin aldığı bu kararın 
arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, 
uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. 
Barış Pınarı Harekâtı, evrensel hukuk ve Birleşmiş 
Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları 
ile BM Sözleşmesi’nde yer alan meşru müdafaa 
hakkı çerçevesinde başlatılmıştır.
Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve 
siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu 
harekât, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. 
Ülkemiz özellikle Fırat’ın

doğusunda sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü 
unsurlarınca, son iki yılda yüzün üzerinde taciz ve 
hasmane eyleme maruz kalmıştır. Bu terör örgütleri, 
Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik de saldırılar 
düzenlemektedir.
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Suriye’deki yerel halkın da terör örgütlerinin giderek 
artan insan hakkı ihlalleri, göçe zorlanma, taciz 
ve zulmüne karşı şikâyetleri ve tepkileri sürekli 
artmaktadır. Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki; 
masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine 
de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz 
kalmamız beklenemez.
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtıyla başlayıp 
devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, 
terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı 
en güçlü şekilde vermektedir. Aynı zamanda da 
sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat 
gösterilmektedir. Zaten bunu hem Fırat Kalkanı 
hem de Zeytin Dalı harekâtlarında da gösterdik.
Önceden terörün hâkim olduğu bölgede hayat 
normale döndü, barış ve huzur geldi. Yurtlarını 
terk etmek zorunda kalmış Suriyelilerin geri 

dönüşüne de zemin hazırlamış olduk. Türkiye’nin 
elinden gelen tüm imkânlarını bu bölgeler için nasıl 
seferber ettiğini de tüm dünya kamuoyu gördü. 
Biz inanıyoruz ki, gönül dünyasını ve insanları imar 
edemeyenler, yeryüzünü imar edemezler. Bizler 
Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç 
olmadık, olmayacağız. Bizim tarafımız huzurdur, 
barıştır, kardeşliktir. Türkiye’nin terörle mücadeleye 
dönük çabaları, etnik ve dini temizlik de dâhil olmak 
üzere, insanlığa karşı işlenen suç niteliğindeki 
PKK/PYD/YPG ve DEAŞ eylemleri nedeniyle 
yerlerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşlerinin 
önünü açacak, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve 
birliğinin korunmasına da katkıda bulunacaktır. Bu 
nedenle Türkiye’nin başlattığı her harekât, Suriyeli 
göçmenler, mazlum ve mağdur

durumdaki yerel halk tarafından desteklenmektedir. 
Tüm bu gerçekler ışığında, uluslararası camiayı, 
teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan 
haklarını bu bölgede hâkim kılma yönünde niyetlerini 
açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye 
davet ediyoruz. Son olarak, şunu da herkesin 
bilmesini istiyoruz. Türkiye ve Türkiye ekonomisine 
yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve 
sivil toplumu, bir ve beraber olarak en güzel cevabı 
verecektir. Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir 
ferdi, Türkiye’nin geleceği için daha çok çalışacak, 
daha çok üretecektir.
Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve 
beraber olarak ses verme günüdür. Öte yandan 
bütün vatandaşlarımızı, özellikle sosyal medyadaki 
bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli 
olmaya çağırıyoruz. Bu bölgede yaşayanlar bizim 

komşumuzdur, kardeşimizdir. Aynı medeniyetin, 
aynı kültürün, aynı inancın mensupları olan bizler 
arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu 
kimse yok edemez. Aramıza kimse fitne ve 
fesat sokamaz, bizi birbirimize düşman edemez. 
Türkiye’nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün 
gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin 
yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki 
terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini 
hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır. Tüm 
şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, mekânları 
cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar temenni 
ediyoruz. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizi korusun, 
Ordumuzu muzaffer kılsın. Yar ve yardımcımız olsun
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Borsamız Yöneticileri İlçe Emniyet Müdürü’ne 
Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundular

Albaraka Türk Katılım Bankası Borsamızı Ziyaret EttiBorsamız Yönetim Kurulu Başkanı Sefer GÖÇER ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete 
SEYFELİ, İlçemize yeni atanan Emniyet Müdürü İlhan ÇAKIR’a hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundular. Albaraka Türk Katılım Bankası Portföy Yöneticileri Orhan ORGAN ve Arif SAK Borsamızı 

ziyarete ettiler. Ziyarete Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Sefer GÖÇER ev sahipliği yaptı. 
Albaraka Türk Katılım Bankası Temsilcileri Bankanın özel avantajlı ürün ve hizmetleri hakkında 
bilgilendirmelerde bulundular.

Ziraat Bankası 
Borsamızı Ziyaret Etti

Ziraat Bankası Susurluk Şubesi Müdürü Nagihan DEMİR ve Girişimci Müşteri İlişkileri Direktörü 
Melek OĞUZ Susurluk Ticaret Borsasını ziyaret etti. Susurluk Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Sefer GÖÇER’in ev sahipliği yaptığı ziyarette, Ziraat Bankası ürün ve hizmetleri hakkında 
istişarelerde bulunuldu.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Ve 
Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Eğitimi

Borsamız Tescil Memuru Feyyaz Polat, 7 Kasım tarihinde, TOBB Konferans Salonu’nda düzenlenen Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu ve Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Eğitimi’ne katıldı. Eğitimde, Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlar ile, Kişisel Verileri Koruma 
Kurumu Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) ilişkin bilgiler verildi.
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TS EN ISO 9001:2015 1.Gözetim Denetimini Başarıyla Tamamladık Borsamız Yöneticileri Balıkesir Ticaret Borsası’nı Ziyaret Etti.

Borsamız Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Bursa Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan TS EN ISO 
9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi 1. Gözetim denetimini başarılı bir şekilde tamamladı. 01 Kasım 
tarihinde gerçekleştirilen denetimde, TSE Bursa Bölge Müdürlüğü tarafından görevlendirilen TSE 
Başdenetçisi Coşkun YILDIRIM, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili Borsamız 
çalışmalarını başarılı bulduğunu dile getirerek, Borsamız Kalite Yönetim Sisteminin iyileştirilebilecek 
yönlerine değinerek bilgi ve tecrübeleriyle katkılar sağladı.

Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Sefer GÖÇER, Meclis Başkanı Hüseyin AVCIOĞLU TUNALI, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Mete SEYFELİ, Balıkesir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine 
seçilen Ersin ERDOĞMUŞ’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

40 41|STB - 2019 2019 - STB|



Yüksek Öğretim Kurumu ve Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü Ziyaret 
Edilerek Lobi Faaliyetleri Yürütülmeye Devam Ediyor

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi’nin bir bölümünü ilçemize getirmek için Kaymakamıyla, Belediye 
Başkanıyla,Sivil Toplum Kuruluşları ve Siyasi Partileriyle Susurluk adeta tek vücut oldu.
14 Ekim tarihinde 17 Eylül Üniversitesi Rektörü Süleyman ÖZDEMİR, iki Rektör Yardımcısı, Genel Sekreteri ve 
Yapı İşleri Daire Başkanı ile birlikte kendilerine teklif edilen eski Askeriye yerlerinde yaptığı incelemelerden 
olumlu sonuç çıkınca, Susurluk heyeti 17 Ekim tarihinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel YILMAZ 
ile de görüşerek, Başkan Yücel YILMAZ’dan tam desteğini almıştı.
İlçemiz Kaymakamı Osman ATEŞ, Belediye Başkanı Nurettin GÜNEY, Ak Parti İlçe Başkanı Fahrettin ŞENER, 
Ak Pati Susurluk İlçe Yönetimi, Ticaret Odası Başkanı İlker KURT, Esnaf Odası Başkanı Aydın SAİT, Soförler 
Odası Başkanı Abdullah ÖZEN, Madeni İşler Sanatkarları Odası Başkanı Kemal ŞEN, Gürece Koop. Başkanı 
Adem ERSAN, Ziraat Odası Başkanı Özkan GÜRKÖK, Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı’na vekaleten 
Borsamız Genel Sekreter V. Hamit YILDIZ ve Kardeş Gazetesi İrfan AYYILDIZ ‘dan oluşan bir heyet 31 Ekim 
tarihinde Ankara’ya çıkartma yaptı.
İlk olarak saat 13:30’da Yüksek Öğretim Kurumu’nu ziyaret eden Susurluk Heyeti Yüksek Öğretim Kurulu 
Üyesi Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN ve Yüksek Öğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer AÇIKGÖZ ile görüştü. 
Bu görüşmeye AkParti MKYK Üyesi Balıkesir Milletvekili Yavuz SUBAŞI ve Balıkesir Milletvekili Mustafa 
CANBEYde katılarak Susurluk Heyetine öncülük ettiler.

Yaklaşık 1,5 saat süren toplantı neticesinde ilçemizde bulunan Balıkesir Üniversitesine bağlı Susurluk Meslek 
Yüksek Okulu’nun Bandırma 17 Eylül Üniversitesine devredilerek, söz konusu 156 hektar eski askeriye 
alanının Bandırma 17 Eylül Üniversitesi için 2. bir kampüs alanı olarak değerlendirilmesi kararlaştırıldı.
Ardından Susurluk heyeti, Balıkesir Milletvekilleri Yavuz SUBAŞI, Mustafa CANBEY, Pakize Mutlu AYDEMİR, 
Belgin UYGUR ve Ahmet AKIN’ı TBMM’de ziyaret etti.
Ziyaret sonrası Susurluk Heyeti saat 15:00’ten sonra, Balıkesir AKP Milletvekilleri Yavuz SUBAŞI, Mustafa 
CANBEY, Pakize Mutlu AYDEMİR, Belgin UYGUR ve CHP Milletvekili Ahmet AKIN’la birlikte Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş Genel Müdürü Mücahit ALKAN’ı makamında ziyaret ederek; Susurluk Şeker Fabrikasının 
devamlı çalışmasını istediklerini belirterek, konu hakkında detaylı bilgileri bulunduran bir dosya sundular.
Susurluk Heyeti yapılan görüşmelerin ardından özellikle Üniversite konusunda mutlu ve umutlu bir şekilde 
ilçemize döndü.
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Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Mücahit ALKAN, Susurluk Heyetinin Ankara Ziyareti 
sonrası İlçemize İade-i Ziyarette Bulundu

Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Mücahir ALKAN’a yapılan ziyaret sonrası 15 Kasım tarihinde Şeker 
Fabrikaları Genel Müdürü Mücahit ALKAN iade-i ziyarette bulundu. ALKAN ziyarette, Bursa Milletvekili 
Mustafa ESKİN, Balıkesir Milletvekilleri Yavuz SUBAŞI, Mustafa CANBEY, Susurluk Kaymakamı Osman 
ATEŞ, Belediye Başkanı Nurettin GÜNEY, Karacabey ve Mustafakemalpaşa Belediye Başkanları ,İlçemiz 
Sivil Toplum Kuruluşu ve Oda Başkanları ve Borsamızı temsilen Borsamız Genel Sekreter V. Hamit YILDIZ 
ile bir araya gelerek bu güne kadar yapılan çalışmalar ile ilgili istişarelerde bulundular.

İlçemiz Kaymakamı Osman ATEŞ Borsamızı Ziyaret Etti

İlçemiz Kaymakamı Sayın Osman ATEŞ Borsamızı ziyaret etti. Ziyarete Borsamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Sefer GÖÇER ev sahipliği yaptı. Ziyarette Borsamız faaliyetleri, ortak 
yapılabilecek organizasyon ve çalışmalar hakkında istişareler yapıldı.
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Çalışmaları

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ilçemizde bulunan Borsamız üye iş 
yerleri ve tüm iş yerlerine 15 Temmuz afişleri asımı yapıldı.
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Susurluk’un Tanıtım Çalışmaları

Borsamız Yöneticileri, Ekonomi Gazetecileri 
Derneği Başkanı (EGD) Celal TOPRAK, EGD 
Danışmanı Filiz SONMAZ’ın koordinasyonunda 
düzenlenen Susurluk buluşması’na katıldı.
Susurluk Belediye Başkanı Nurettin GÜNEY’in 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen Susurluk 
Buluşması’na; Susurluk Kaymakamı Osman 
ATEŞ, Susurluk Belediye Başkan Yardımcısı 
Sibel SARI, Susurluk Ticaret Borsası Başkanı 
Sefer GÖÇER, Susurluk Ticaret Borsası Başkan 
Yardımcısı Mete SEYFELİ, Susurluk Ticaret 
Odası Başkanı İlker KURT, Esnaf ve Sanatkarlar 

Odası Başkanı Aydın SAİT ile Susurluk Belediye 
Meclis Üyeleri Ömer ÖZTÜRK, İsmail ŞAFAK, 
Gürhan CİHAN, Bülent ANAR, Kaya KURAL, 
Kamil GÜREL ve önceki dönem Meclis Üyesi 
Niyaser KARADENİZ katıldı.
Susurluk’ta birlik ve beraberliğin sağlandığı 
bir ortam oluşturduğunu söyleyen Susurluk 
Belediye Başkanı Nurettin GÜNEY, “ Artık 
hepimiz Susurluk için çalışıyoruz. Önümüzdeki 
dönemde Türkiye buradaki birlikteliğin 
oluşturduğu sinerji sayesinde doğacak projeleri 
konuşacak” dedi ve ekledi:

“Susurluk ilçemiz genelinde birçok 
yatırım alanı için çok uygun bir ortam 
bulunsa da, önceliğin tarımsal ürünler 
ve gıda sanayi ile sağlık turizmi öne 
çıkıyor. Susurluk bölgesinin, tarım ve 
hayvancılık, sağlık turizmiyle ilgili son 
derece potansiyel yatırıma müsait bir 
coğrafya olduğunun altını çizebiliriz. 
Bu potansiyelimizi tanıtması ve gerekli 
yerlere duyurulması için değerli gazete 
yazarı Celal Beyi, ilçemize davet ettik. 
Ekonomi yazarı Celal TOPRAK’tan 
Susurluk’u yatırımcılara tanıtması 
yönünde çalışmalar yapmasını 
bekliyoruz ve yatırım yapmak 
isteyenlere kapılarımız her zaman açık” 
şeklinde konuştu.
Bulusmadaki konusmasında,faydalı 
bir toplantı yaptıklarını belirten EGD 
Başkanı Celal TOPRAK, Susurluk’un 
adeta UYUYAN BİR DEV olduğunu 
vurgulayarak, “Bütün gün yaptığımız 
geziler sırasında, Susurluk’un ne kadar 
önemli kaynaklara sahip olduğunu 
gördük. Tarım ve tarıma dayalı sanayi, 
hayvancılık ve sağlık turizminde 
Susurluk çok kısa zamanda öne 
geçebilir. Bu amaç için, Susurluk’taki 
herkesi kararlı gördüm. Biz de bu 
çalışmaları kamuoyuna yansıtma 
konusunda, iş dünyasının ilgisini buraya 
kanalize etme konusunda elimizden 
gelen desteği vereceğiz” dedi.
Susurluk buluşması öncesi Susurluk 
Belediyesi Dinlenme Tesisleri, 
Atatürk Parkı, Ayran Evi, Şeker 
Fabrikası, Ilıcaboğazı, Yıldız Mahalleri, 
Çataldağ Göleti’nin kapsandığı gezi 
düzenlendi. EGD Danışmanı Filiz 
SOLMAZ’ın başlattığı Susurluk 
buluşmaları önümüzdeki dönemde yeni 
toplantılarla devam edecek.
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Serbest Muhasebeci Mali Müşavileri Borsamızı 
Ziyaret Etti

İlçemiz Serbert Muhasebeci Mali 
Müşavirleri ; Emel TÜRKÖZ, Levent 
ÇOBANKUYU, Saadettin AYDOĞMUŞ, 
Ali Utku DURAN, Nezih IŞIK, Ümit 
BARUT, Ahmet YILMAZ, Hikmet 
BARAN ve Bülent AÇAR, yeni hizmet 
binasına taşınan Susurluk Ticaret 
Borsası’na 05 Nisan tarihinde hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundular.
Ziyarete Susurluk Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Sefer 
GÖÇER, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mete SEYFELİ, Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Yakup 
BOZKAN ev sahipliği yaptı.
Susurluk Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Sefer GÖÇER 

misafirlerine nazik ziyaretlerinden 
dolayı teşekkürlerini sundu.

Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney’e Hayırlı 
Olsun Ziyareti

Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Sefer 
GÖÇER, Meclis Başkanı Hüseyin AVCIOĞLU 
TUNALI, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları 
Mete SEYFELİ ve Alptuğ Ozan SARAN, Meclis 
Başkan Yardımcısı İbrahim ERGÜN, Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Yakup BOZKAN, Yönetim 
Kurulu Üyesi Can TATLIOĞLU, Borsamız Üyesi 
Hikmet SAYGI ve Genel Sekreter V. Hamit 
YILDIZ, 31 Mart Yerel Seçimler neticesinde 
Belediye Başkanı seçilen Sayın Nurettin 
GÜNEY’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. 
Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Sefer 
GÖÇER; İlçemiz yeni Belediye Başkanı Sayın 
Nurettin GÜNEY’i tebrik etti ve yeni görevinde 

başarılar dileyerek ilçemiz ve ülkemiz için hayırlı 
olmasını temenni etti. Belediye Başkanımız 
Sayın Nurettin GÜNEY, Susurluk Ticaret 
Borsası Yöneticilerine ziyaretlerinden dolayı 
teşekkürlerini iletti.
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Susurluk Ziraat Odası Yöneticileri 
Borsamızı Ziyaret Etti

İlçemiz Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Özkan GÜRKÖK, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet 
GÜVEN, Özgür BANGÜR, Taner AKABEY, 
Abdullah KILIÇARSLAN, Hüseyin KIRBAŞLAR, 
Engin DEMİR , Meclis Üyesi Gökhan GÜRSOY 
ve Ziraat Odası Genel Sekreteri Seda YILMAZ 
yeni hizmet binasına taşınan Borsamıza hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundular. Ziyarete Borsamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Sefer GÖÇER, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Mete SEYFELİ, 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yakup BOZKAN 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Can TATLIOĞLU ev 
sahipliği yaptı.

Konya Ticaret Borsası Borsamızı Ziyaret Etti

Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin ÇEVİK, Meclis Başkanı Mehmet Namık 
KÖKLÜSOY ve Konya Ticaret Borsası Meclisi 
Borsamızı ziyaret etti. Ziyarete Borsamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Sefer GÖÇER, Meclis 
Başkanı Hüseyin AVCIOĞLU TUNALI, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Mete SEYFELİ, 
Meclis Başkan Yardımcısı İbrahim ERGÜN, 

Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yakup BOZKAN, 
Borsamız Üyesi Bülent KARAKILIÇ ev sahipliği 
yaptı.
Ziyarette Lisanslı Depoculuk, Bölgemiz Tarım 
ve Hayvancılığı konularında istişarelerde 
bulundular. Susurluk Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu ve Meclis Başkanı misafirlerine nazik 
ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sundu.
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Susurluk Madeni İşler Sanatkarlar Odası Borsamızı 
Ziyaret Etti

Susurluk Madeni İşler Sanatkarları 
Odası Başkanı Kemal ŞEN, Başkan 
Vekili Mesut KAÇAR, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Adnan ŞEREN ve Sezer EREN ve 
Genel Sekreteri Ahmet Burak SEZGİN 
yeni hizmet binasına taşınan Borsamıza 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Borsamızın da Yer Aldığı Susurluk Heyeti Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel YILMAZ’ı Ziyaret Etti

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi’ne bağlı Ziraat 
Fakültesi’nin ilçemize kurulması için yapılan 
girişimler sonuç vermeye başladı.
25 Eylül tarihinde AK Parti İlçe Başkanı Fahrettin 
ŞENER ve AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri 
Şafak MUT, Melih BAĞIRGAN ve Belediye 
Meclis Üyesi Sadettin BULUT’un Borsamıza 
gerçekleştirdiği ziyarette, Susurluk’a Girne 
Amerikan Üniversitesi’nin gelmesi durumu tüm 
uğraşlara rağmen olumsuz sonuçlanınca Bandırma 
17 Eylül Üniversitesi’ne bağlı Ziraat Fakültesi’nin 
Susurluk’a getirilmesinin teklif edilmesi gündemi 
görüşüldü. İlçemizde Ziraat Fakültesi kurulması 
için yapılacak girişimler ve ortak projeler yapılması 
konusunda istişarelerde bulundular. Bunun üzerine 
Akparti İlçe Yönetiminin İlçemiz Kamu Kurumları 
ve Sivil Toplum Kuruluşları ile yaptığı görüşmeler 
sonrasında Bandırma 17 Eylül Üniversitesi’ne Ziraat 
Fakültesi Kampüsünün ilçemize getirilmesi teklif 
edildi.
Bu teklif üzerine 17 Eylül Üniversitesi Rektörü 
Süleyman ÖZDEMİR , iki Rektör yardımcısı, Genel 
Sekreteri ve Yapı İşleri Daire Başkanı ile birlikte, 14 
Ekim Pazartesi günü Susurluk’a gelerek, kendilerine 
teklif edilen Askeriye alanında incelemelerde 
bulundu. İlçemize gelen ekibi Askeriye giriş 
kapısında İlçemiz Kaymakamı Osman ATEŞ, 
Belediye Başkanı Nurettin GÜNEY, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet GÜNGÖR, AkParti İlçe Başkanı 
Fahrettin ŞENER, Oda ve Sivil Toplum Kuruluşları 

temsilcileri ve Borsamızı temsilen Borsamız 
Genel Sekreter V. Hamit YILDIZ karşıladılar. 
Heyet 156 dönüm araziyi ve içerisindeki binaları 
tek tek gezerek inceledi.Rektörün ve ekibinin 
incelemelerinden Susurluk için olumlu görüş çıktığı 
öğrenildi.
Rektörün ve ekibinin incelemelerinden Susurluk 
için olumlu görüş çıkmasının ardından Borsamızın 
da yer aldığı Belediye Başkanı Nurettin GÜNEY, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Mehmet GÜNGÖR, Akparti 
İlçe Başkanı Fahrettin ŞENER, Akparti Susurluk 
İlçe Yönetimi, 3 Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi, 
Borsamız Başkanı Sefer GÖÇER, Esnaf Odası 
Başkanı Aydın SAİT, Ticaret Odası Başkanı İlker 
KURT, Ziraat Odası Başkanı İlker KURT, Madeni İşler 
Sanatkarları Odası Başkanı Kemal ŞEN, Şoförler 
Odası Başkanı Abdullah ÖZEN’den oluşan 17 kişilik 
bir heyet 17 Ekim tarihinde Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel YILMAZ ile görüşerek destek 
istedi.
Görüşmede Başkan Yücel YILMAZ’dan tam destek 
geldi. Gelişmeleri çok olumlu bulduğunu belirten 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel YILMAZ, “Konu 
ile ilgili olarak, milletvekilleri ile de görüşüp onlarında 
desteğini alacağım. Gerekirse Cumhurbaşkanı 
ile de görüşeceğim. Büyükşehir Belediyesi olarak 
üstümüze ne görev düşerse, ne istenirse yapmaya 
hazırım” dedi.
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Susurluk Heyeti Bandırma 17 Eylül Üniversitesi’ni Ziyaret Etti

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi’ne Yer Tahsisi İçin İşlemlere Başlanıyor
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi’nin bir bölümünün ilçemize gelmesi için yapılan görüşmelere 10 Aralık 
tarihinde Bandırma 17 Eylül Üniversitesinde devam edildi. İlçemiz Kaymakamı Osman ATEŞ, Belediye 
Başkanı Nurettin GÜNEY, Ticaret Borsası Başkanı Sefer GÖÇER, Ticaret Odası Başkanı İlker KURT, 
Esnaf Odası Başkanı Aydın SAİT, Madeni İşler Sanatkarları Odası Başkanı Kemal ŞEN, Şoförler Odası 
Başkanı Abdullah ÖZEN, Mal Müdürü Metin ÇELİK ,Ak Parti İlçe Başkanı Fahrettin ŞENER, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Melih BAĞIRGAN, Şafak MUT, Kazım KARACA, Ramazan AYDIN, Kardeş Gazetesi
İmtiyaz Sahibi İrfan AYYILDIZ ve Beşeylül Gazetesi Temsilcisi Gürdal ERGEN’den oluşan Susurluk 
Heyeti saat 17.00’de Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektörlüğünün toplantı salonunda Rektör 
Süleyman ÖZDEMİR ile görüştü.
Görüşmede Bandırma 17 Eylül Üniversitesi’ne verilecek olan 156 dönümlük eski Askeriye arazisinin 
Üniversiteye tahsisi için işlemlerin başlatılmasına kararı alındı.

Ziraat Bankası Susurluk Şubesi Borsamızı Ziyaret 
Etti

Ziraat Bankası Susurluk Şubesi Müdürü Nagihan DEMİR ve Girişimci Müşteri İlişkileri Direktörü Melek OĞUZ 
Borsamızı ziyaret etti. Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Sefer GÖÇER’in ev sahipliği ziyarette, Ziraat bankası 
yetkilileri <<İstihdam odaklı işletme kredisi, ivme finansman kredisi ve KOBİ’lerin finansmana erişiminin 
kolaylaştırılmasına yönelik olarak ve uygun koşullarda kredi kullanabilmelerini teminen KGF teminatlı kredi 
imkanı sağlayan yeni bir finansman paketi olan “KOSGEB KOBİ Finansman Destek Programı >> hakkında 
bilgilendirmelerde bulundular.
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TGK Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme 
Yönetmeliği Hakkında Bilgilendirme Toplantısı

23 Aralık tarihinde Şerafettin Tunalı Toplantı Salonunda, Susurluk İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü tarafından ve Borsamız katkılarıyla 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan TGK 
Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği hakkında bilgilendirme toplantısı 
gerçekleştirildi.

Borsamız Yöneticileri Dünya Nereye Biz Nereye Konferansa 
Katıldı

Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir 
Sanayi Odası ve Balıkesir Ticaret 
Borsası ev sahipliğinde Ekonomist 
Prof.Dr. Özgür DEMİRTAŞ’ın katılımı 
ile “Dünya Nereye, Biz Nereye” 
konulu konferans 26 Aralık tarihinde 
Balıkesir’de gerçekleştirildi. 
Konferansa Borsamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Sefer GÖÇER ve 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Mete SEYFELİ katılım sağladı.
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Balıkesir İli Oda/Borsa Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanları 
İstişare Toplantısı Balıkesir de Gerçekleşti

2019 Yılı Mali Destek Programları Bilgilendirme 
Toplantısı

Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir Ticaret Borsası ev sahipliğinde 
Balıkesir İli Oda/Borsa Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanları İstişare Toplantısı 26 Aralık 
tarihinde Balıkesir’de yapıldı. Toplantıya Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Sefer GÖÇER ve 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete SEYFELİ katılım sağladı.

2019 yılı proje teklif çağrısı kapsamında 
Güney Marmara Kalkınma Ajansı 
(GMKA) tarafından Balıkesir Güney 
Marmara Kalkınma Ajansı hizmet 
binasında toplam bütçesi 15 Milyon TL 
olan “Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi” 
ve “İşletmelerde Stratejik Yapılanma” 
konulu Mali Destek Programları 
Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantıya Borsamız Genel Sekreter V. 
Hamit YILDIZ katılım sağladı.

Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer MATLI ve Oda/Borsa Daire 
Başkanı Hasan ERBAY Borsamızı Ziyaret Etti

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer MATLI, TOBB Oda/Borsa Daire 
Başkanı Hasan ERBAY ve Bursa Ticaret Borsası Genel Sekreteri Fehmi YILDIZ Borsamızı ziyaret 
etti. Ziyarete Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Sefer GÖÇER, Meclis Başkanı Hüseyin AVCIOĞLU 
TUNALI, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete SEYFELİ, Genel Sekreter V. Hamit YILDIZ ev 
sahipliği yaptı.



Susurluk Akparti İlçe Teşkilatı Borsamızı Ziyaret 
Etti

Susurluk Belediye Başkanlığı Bilgilendirme ve 
Değerlendirme Toplantısı

AK Parti İlçe Başkanı Fahrettin ŞENER 
ve AK Parti İlçe Yönetim Kurulu 
Üyeleri Şafak MUT, Melih BAĞIRGAN 
ve Belediye Meclis Üyesi Sadettin 
BULUT Borsamızı ziyaret etti. Ziyarete 
Yönetim Kurulu Başkanımız Sefer 
GÖÇER ev sahipliği yaptı. İlçemizde 
Ziraat Fakültesi kurulması için yapılacak 
girişimler ve ortak projeler yapılması 
konusunda istişarelerde bulundular.

Susurluk Belediye Başkanı Nurettin 
GÜNEY, bilgilendirme ve değerlendirme 
toplantısı yaptı. 6 aylık dönemdeki 
faaliyetlerin plan ve projelerin 
sunulduğu toplantıda, sorunlar ve 
çözüm önerileri ile ilgili karşılıklı 
istişarelerde bulunuldu. Toplantıya 
Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Sefer GÖÇER, Meclis Başkanı Hüseyin 
AVCIOĞLU TUNALI, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Mete SEYFELİ 
katılım sağladı.

Balıkesir Karesi Emniyet Müdürlüğüne tayini çıkan İlçemiz Emniyet Müdürü Cemil KESTANE 
ve İlçemiz Bölge Trafik İstasyon Amirliğine atanan İbrahim BODUR Borsamızı ziyaret etti. 
Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Sefer GÖÇER’in ev sahipliği yaptığı ziyarette Borsamız 
çalışmaları, projeleri, stratejik hedefleri ve faaliyetleri, İlçemizin tarım ve hayvancılıktaki rolü 
üzerine istişarelerde bulunuldu. Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Sefer GÖÇER, Balıkesir Karesi 
Emniyet Müdürlüğüne tayini çıkan İlçemiz Emniyet Müdürü Sayın Cemil KESTANE’ye yeni 
görev yerinde başarılar dilerken İlçemiz Bölge Trafik İstasyon Amirliğine atanan Sayın İbrahim 
BODUR’a ilçemizdeki görevinin hayırlı olmasını temenni etti.

Borsamız ve Ticaret Odası ev sahipliğinde 18 Eylül tarihinde gerçekleştirilen Balıkesir İli Oda/Borsa 
Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanları İstişare Toplantısı yoğun bir katılımla gerçekleşti. Toplantıda 
Balıkesir ili ve ilçelerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine istişarelerde bulunuldu. 
Görüşülen gündem konularının ilgili kurumlara iletilmesi ve bazı gündem konularında ise çalışmaların 
detaylandırılması hususunda kararlar alındı.

Balıkesir Bölgesi (Susurluk) Oda/Borsa Yönetim Kurulu ve 
Meclis Başkanları İstişare Toplantısı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Trafik İstasyon Amirliği Borsamızı 
Ziyaret Etti
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Bandırma Ticaret Borsası organizasyonuyla 
Bandırma Ticaret Borsası Konferans 
Salonunda 09 Eylül Pazartesi günü Alpata 
Bilgisayar Yazılım A.Ş Genel Müdürü 
Murat SAĞLAM tarafından gerçekleştirilen 

TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI (TÜRİB) 
platformu kullanımı ve Elektronik Ürün 
Senedi Alım-Satım İşlemleri Bilgilendirme 
Toplantısına Borsamız, üyeleri ile birlikte 
katılım sağladı.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Bilgilendirme 
Toplantısı

Vakıfbank Susurluk Şubesi Borsamızı Ziyaret Etti

Vakıfbank Susurluk Şubesi yeni Müdürü 
Celal ÖZDEMİR ve Vakıfbank personeli 
Türker ONAT Borsamızı ziyaret ettiler. 
Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Sefer 
GÖÇER’in ev sahipliği yaptığı ziyarette, 
Borsamız çalışmaları hakkında 
istişarelerde bulunuldu.

Susurluk Kent Konseyi Borsamızı Ziyaret Etti

Balıkesir Bölgesi (Gönen) Oda/Borsa Yönetim 
Kurulu ve Meclis Başkanları İstişare Toplantısı

27 Ağustos tarihinde Gönen Ticaret Borsası 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen Balıkesir 
İli Oda Borsa Yönetim Kurulu ve Meclis 
Başkanları İstişare Toplantısına, Borsamız 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete 
SEYFELİ ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Yakup BOZKAN katılım sağladı.
Balıkesir ilindeki TOBB’a bağlı 14 Oda-
Borsa’nın temsilcilerinin katıldığı toplantıda;
 
 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin   
                 Korunması Kanunu (VERBİS)
 • Akademik Danışmanı
 • Balıkesir ilinin tanıtımı,
 • Yörex Fuarı
 • Zeytin Sineği mücadelesi 
konuları görüşüldü

Susurluk Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Luiz ERPINAR ve Konsey Üyeleri 29 Ağustos 
tarihinde Borsamızı ziyaret ettiler. Ziyarete Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Sefer GÖÇER 
ev sahipliği yaptı.
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Niğde Ticaret Borsası Borsamızı Ziyaret Etti

Susurluk Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Borsamızı 
Ziyaret Etti

Fiziki yapılanma sürecine girmeyi planlayan Niğde Ticaret Borsası, Fiziki yapılanma süreci 
hakkında istişarede bulunmak için Borsamızı ziyaret etti. Niğde Ticaret Borsası’nı temsilen 
Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Serdar ECEMİŞ, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası 
Meclis Üyesi Mustafa KAHRAMAN, Niğde Ticaret Borsası personeli Türker BERBER ziyareti 
gerçekleştirdiler. Ziyarete Borsamız Genel Sekreter V. Hamit YILDIZ ev sahipliği yaptı. 
Borsamız Genel Sekreter V. Hamit YILDIZ, Borsanın fiziki yapılanma süreci, Laboratuvar 
faaliyetleri, Salon satış hizmeti ve Borsamız depoları hakkında bilgilendirmelerde bulundu 
ve Niğde Ticaret Borsası Temsilcileri ile fikir alışverişi yapıldı. Ziyaret sonrası Borsamız yeni 
hizmet binası ve depoları gezildi.

Susurluk Esnaf ve Sanatkarları 
Odası Başkanı Aydın SAİT, 
Başkan Yardımcısı Hakan 
TEMİZKAN, Denetim Kuru-
lu Başkanı Mustafa GÜRSOY, 
Yönetim Kurulu Üyesi Halil 
ÖRÜM ve Genel Sekreteri 
Burak ÇANAKÇI yeni hizmet 
binasına taşınan Borsamıza 
hayırlı olsun ziyaretinde bu-
lundular. Ziyarete Borsamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Sefer 
GÖÇER ve Genel Sekreter V. 
Hamit YILDIZ ev sahipliği yaptı. Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Sefer GÖÇER, Borsamız Laboratuvar 
faaliyetleri, Salon Satış hizmeti ve Borsamız depoları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Keyifli sohbet 
ortamında geçen ziyaret sonrası Borsamız yeni hizmet binası ve depoları gezildi.

Balıkesir Bölgesi (Edremit) Oda/Borsa Yönetim 
Kurulu ve Meclis Başkanları İstişare Toplantısı

Edremit Ticaret Odası ve Edremit Ticaret Borsası ev sahipliğinde Balıkesir İli Oda/Borsa 
Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanları İstişare Toplantısı 24 Temmuz tarihinde Edremit’te 
yapıldı. Toplantıya Borsamız Meclis Başkanı Hüseyin AVCIOĞLU TUNALI, Yönetim Kurulu 
Başkanı Sefer GÖÇER ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete SEYFELİ katılım sağladı.
Toplantı’da;
 
 - GMKA’nın Projeleri 
 - Bölge Tarım Ürünlerinin İhracat Olanakları 
 - Zeytin Sineği İle Mücadele  
 - TOBB Lisanslı Depoculuk 
 - Yörex Fuar Katılımı 
 - Halkla İlişkiler Faaliyetleri 
 - Akademik Danışman 
 
gündem konuları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.Gündem konularının ilgili 
kurumlara iletilmesi hususunda kararlar alındı.
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Balıkesir Bölgesi (Erdek) Oda/Borsa İstişare 
Toplantısı

Dijital Dönüşüm Projesi 2.Faz Kullanıcı Eğitimi

Borsamız Satış Seans ve Laboratuvar Hizmetleri 
Hakkında Basın Açıklaması Yapıldı

Balıkesir Bölgesi Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanları ve Meclis Başkanları İstişare 
Toplantısı Erdek Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantının gündemi olan 
Balıkesir Bölgesi Akademik Danışman’ın tespit edilmesi ile ilgili söz alan Balıkesir Ticaret 
Odası Başkanı Rahmi KULA, Bandırma Onyedieylül Üniversitesi Dekan V. Prof.Dr. Mustafa 
SARI’yı takdim etti. Söze devam eden Prof. Dr. Mustafa SARI, yaptığı çalışmaları anlattı ve 
gündemin diğer maddesi olan coğrafi işaretlerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 
düzenlenen “Dijital Dönüşüm Projesi 
2.Faz Kullanıcı Eğitimi” 20-21 tarihlerinde 
TOBB Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. 
Oda ve Borsaların personellerinin katıldığı 
toplantıya Borsamız Muhasebe Sorumlusu 
Kübra DAĞDEVİREN katıldı. Eğitimde, 
İnsan Kaynakları / Bordro Uygulaması ve 
Stok / Satın Alma / Demirbaş Uygulaması 
konularında detaylı bilgilendirmeler yapıldı.

Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Sefer GÖÇER, Yeni hizmet binamızın 
tanıtımını yaptı ve hasat döneminde 
faaliyete geçecek olan satış seans 
salonu ve laboratuvar hizmetlerimiz 
hakkında ilçemiz yerel ve ulusal basın 
mensuplarına basın açıklamasında 
bulundu.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Başkanı Uzman Murat ATEŞ ve 
Program Yönetim Uzmanı Tuğba BOZKURT Borsamızı ziyaret etti.Borsamız Genel Sekreter V. 
Hamit YILDIZ’ın ev sahipliği yaptığı ziyarette ajans ve borsa ilişkileri hakkında görüş alışverişinde 
bulunuldu. Yetkililer tarafından ajansın Programları hakkında bilgiler verildi. İlçemiz için neler 
yapılabileceği, işbirliği imkanlarının nasıl geliştirilebileceği konuşuldu.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Borsamıza 
İstişare Ziyaretinde Bulundu

Susurluk Şoförler ve Otomobilciler Odası Borsamızı 
Ziyaret Etti

Susurluk Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdullah ÖZEN ve Genel Sekreteri Abdullah 
TATOĞLU yeni hizmet binasına taşınan Borsamıza hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Ziyarete 
Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Sefer GÖÇER ve Genel Sekreter V. Hamit YILDIZ ev sahipliği 
yaptı.
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
YILMAZ’a Hayırlı Olsun Ziyareti

TOBB 75. Genel Kurul

Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Sefer GÖÇER, Meclis Başkanı Hüseyin AVCIOĞLU 
TUNALI ve Susurluk Ticaret Odası, Susurluk Ziraat Odası, Susurluk Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası, Susurluk Madeni İşler Sanatkarları Odası, Susurluk Akın Kooperatifi, Susurluk 
Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Susurluk İlçesi Tarımsal Süt Üreticileri Birliği Yöneticileri 13 
Mayıs tarihinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yücel YILMAZ’a hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundular.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 75’inci Genel Kurulu Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip ERDOĞAN’ın da katılımıyla, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) 
Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel Kurula Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Sefer GÖÇER, 
Meclis Başkanı Hüseyin AVCIOĞLU TUNALI ve Genel Sekreter V. Hamit YILDIZ katılım 
sağladı.

Tobb Hayvancılık Kurulu Toplantısı

Susurluk Akparti İlçe Teşkilatı Borsamızı Ziyaret Etti

TOBB 75. Genel Kurulu öncesinde, 30 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen TOBB Hayvancılık 
Kurulu Toplantısına Borsamız Yönetim Kurulu ve TOBB Hayvancılık Kurulu Başkanı Sefer 
GÖÇER katılım sağladı. Toplantıda hayvancılık ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri hakkında 
istişarelerde bulunuldu.

Ak Parti İlçe Başkanı Fahrettin ŞENER, Gençlik Kolları Başkanı Şafak MUT, Yürütme Kurulu 
Üyeleri Adem ERSAN, Kazım KARACA, Mehmet KARDAŞ ve Metin YAKINOL yeni hizmet 
binasına taşınan Borsamıza hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Ziyarete Borsamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Sefer GÖÇER ev sahipliği yaptı.
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İlçemiz Denizbank Müdürü Murat KAN ve Portföy Yöneticisi Kübra YANIK yeni hizmet 
binasına taşınan Borsamıza hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Ziyarete Borsamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Sefer GÖÇER, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete SEYFELİ, Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Yakup BOZKAN ev sahipliği yaptı.

Denizbank Susurluk Şubesi Borsamızı Ziyaret Etti

Para ve Döviz Piyasaları ve Piyasalarda Yatırımları 
ve Riskleri Yönetme Stratejileri

Balıkesir Sanayi Odası ve Yatırım Finansman Menkul Değerler işbirliği ile Finansal Piyasalar 
üzerine gerçekleşen Toplantı, Prof Dr. Sadi UZUNOĞLU “Para ve Döviz Piyasaları” ve Dr. Nuri 
SEVGEN’in “Piyasalarda Yatırımları ve Riskleri Yönetme Stratejileri” sunumlarıyla 16 Nisan 
tarihinde Bandırma’da gerçekleştirildi. Toplantıya Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Sefer 
GÖÇER, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete SEYFELİ ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Yakup BOZKAN katılım sağladı.

Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri

Susurluk Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sefer GÖÇER, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mete SEYFELİ, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yakup BOZKAN, Meclis Üyeleri 
Sezai ÇELPEŞLİ ve Enis SAYGI, Genel Sekreter V. Hamit YILDIZ Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği tarafından düzenlenen 19-20-21 Nisan tarihlerinde gerçekleşen Meclis Üyeleri 
Bilgilendirme Semineri’ne katılım sağladılar.

Seminerde TOBB’un kurumsal yapısı, Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Dönüşüm, Türk 
Dış Politikasının Bugünü ve Geleceği, Etkili Yönetim Becerileri, Protokol Kuralları, Finansal 
Yönetim, E-Ticaret ve Sosyal Medya, Medya İlişkileri, Kültürler Arası Beden Dili, Kişisel 
Gelişim Konuşması, Türkiye Ekonomisindeki Güncel Gelişmeler konularında bilgilendirmeler 
yapıldı.
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Stratejik Planlama Eğitimi

Susurluk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 
Borsamızı Ziyaret Etti

Susurluk Ticaret Borsası Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Şule ŞAHİN ASLAN 16 Nisan 
tarihinde TOBB Sosyal Tesislerde düzenlenen Stratejik Planlama Eğitimine katıldı. Makine 
Mühendisi Berker TELEK tarafından verilen eğitimde; Stratejik Yönetim Temel Kavramları,
Stratejik Planlama Süreci, Vizyon ve Misyonun Belirlenmesi, Mevcut Durum Analizi, Amaç 
ve Hedeflerin Belirlenmesi, İş Planı Hazırlanması, İzleme ve Değerlendirme başlıkları altında 
detaylı bilgilendirmeler ve uygulamalar yapıldı.

Susurluk İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yasemin AVCI, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Mehmet 
DUYAN, İsmail GÖÇER ve Turan BAHAR yeni hizmet binasına taşınan Borsamıza hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundular. Ziyarete Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Sefer GÖÇER, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Mete SEYFELİ ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yakup BOZKAN ev sahipliği yaptı.

Meslek Etiği Eğitimi

Borsamız Personeli Susurluk Belediye Başkanı 
Nurettin Güney’e Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu

Vakıfbank Susurluk Şubesi Borsamızı Ziyaret Etti

Şerafettin Tunalı Toplantı ve Konferans 
Salonunda, Susurluk Ticaret Odası ile 
birlikte organize ettiğimiz Borsamız 
personellerine ve yöneticilerine yönelik 
“Meslek Etiği” konulu sertifikalı kişisel 
gelişim eğitimimizi gerçekleştirdik.

Borsamız personeli, 31 Mart yerel 
seçimler neticesinde İlçemiz Belediye 
Başkanı seçilen Nurettin GÜNEY’e 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Susurluk Vakıfbank Müdürü Ömer Faruk 
ARI ve Vakıfbank personeli Türker ONAT 
yeni hizmet binasına taşınan Borsamıza 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
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İktisatçı/Hukukçu/Tarih Bilimci Araştırmacı 
yazar Nurettin Kuş

Bu sayımızda Türkiyede  ilk Bor Madeni  Susurluk Sultançayır, Aziziye, Yıldız Bor Madenleri İle ilgili uzun 
zamandır yaptığımız araştırmalarımızla ilgili “bor gerçeği ve ilk bor yatagı Susurluk” kaynağından ortalama 
500 sahifelik  bölümden Susurluk Ticaret  Borsası dergisinin 2020 yılı sayısında  bize ayrılan sayfalarda sa-
dece SUSURLUK BOR MADENLERİNİN  ilk keşif hikayesini özetle, ve maden müdürlerinin, mühendisler-
inin  madenle ilgili bilgileri, anılarını,  notlarını bilhassa  geniş biçimde   SUSURLUK  un kurtuluş günü 5 Ey-
lül 1922 günlerinide içeren bölümleri sizlere aktarmak istiyorum. Yaptığımız SUSURLUK araştırmalarımızda 
Susurluk Sultançayır  Aziziye ve Yıldız  Bor madenlerimizle ilgili yurt dışı kaynaklı   Almanca, Fransızca ve 
İngilizce  1928  yılı baskı  Das  pandermitvorkomm von Sultan tschair,  1984 baskı Nj. Travis And E.J   Cocks  
“The Tincal Trail” 1971-1996 baskı by  Werner Bühler  ”Borasit  The story of the Turkish Boron Mines and 
Their Impact  on the Boron Industry” ve  The boron reality in Susurluk Turkey ve What is Boron  Boron 
in the  world  ve  SUSURLUK ile ilgili yayınlanmış  araştırılmış ve dosyalanmış ulaşılabilir yerli ve yabancı  
bilgi  kitap fotograf arşiv olarak temin edip yanımda olan ve  ulaştıran kütüphanemize katkı sağlayan  şu an  
Yurt dışı  Amerikada Waşington da  görevli  kardeşim sayın   CEM KEREM KAYA ya,  ingilizce kitapları  ve 
bilgileri tercüme ve çevirilerinde hiç bir karşılık beklemeksizin çevirileri yapan  Susurluk Ticaret Borsası nda 
görevli çok değerli  kardeşimiz  sayın .FEYYAZ POLAT ‘a,  1928 baskı  Almanca dergi   ve kitabın  tercüme 
cevirisinde büyük katkısı olan ve  Almanya  da yapılmasını sağlayan SUSURLUK Sevdalısı kardeşimiz Abdul-
lah BALCILAR a ve araştırmalar konusu, tercüme, arşive  katkı verenlere sonsuz teşekkürlerimi  ve sevgileri-
mi şükranlarımı  sunuyorum .Çok minnettarız. iyi ki varsınız ! 

İLK BOR  MADENİ :    

19. yy.başlarında,Sultan III. Selim’in yönetiminde Londra, Viyana, Paris ve Berlin’de elçilikler kurulmuş, ve 
döneme uyumluluklar  sağlanmaya başlanmıştı ve II. Mahmud (1808-1839) Türk yaşamını “Avrupalılaştıran” 
reformlara devam ettiği söylenebilir. . 1826’da Yeniçerilerin kaldırılması sonrası, bu hareketlenme yüz yıl 
süren bir karmaşa içinde ordular geri dönüyor    ancak fetihçiler artık Paris, Berlin, Londra ve Moskova’da 
oturuyorlardı. Türkler pasif bir role bürünmüş görüntü içinde idi.   Yeni güçlerin iç işlerine karışmasını git 
gide daha fazla kabul eder durumlar baş gösterdiği noktada ilk Türk bor yatağının keşfi  bu döneme rast-
lar. Pek çok kaynak bu madenlerin önceden Bizans dönemlerinde de çalıştırıldığını iddia etmektedir, an-
cak bu konuya ait hiç bir belge, kaynak bulunamamış, bu teoriyi destekleyecek kanıt ya da ipuclarına ul-
aşılamamıştır.

 Travis ve Cocks bor yatağının bulunuşunu şöyle anlatır. Polonyalı bir göçmen olan Henri Groppler 
Marmara kıyısında bir mermer ocağı işletmekte olup mali desteğini canlandırmak için Paris’e ziyaretinde 
, Fransız mühendis Desmazures ile de görüşür ona  hatıra olarak, işçilerinin bazen mermer cilalamasında 
kullandıkları alçıtaşları ve  bilinmeyen bir madenden taştan yontulan küçük, pürüzlü heykelcikler hediye 
eder. Sert kireçtaşını andıran bu taşlardan yontu ile  heykelciklerin içeriğini merak eder ve  yaptığı  analiz 
sonucu  yüksek oranda bor oksiti içerdiğini anlar. Desmazures hemen Groppler’e heykelciklerin taşlarına 
ait bölgenin ayrıntıları ile ilgili telgraf çeker  ve araziyi satın almasını önermekle kalmaz,Desmazures Tür-
kiye’ye gelir  ve Groppler ile beraber  bölgedeki yerlilerin yardımları ile alçıtaşlarıyla beraber heykelciklerin 
yapıldığı  taşların  kaynağını bulurlar. Balıkesir Susurluk’un yaklaşık 9 km. güneyinde yer alan bu yer  Aziziye 
idi. Compagnie Industrielle des Mazures ( Mazures Sanayi Şirketi) adı verilen bir Fransız şirketi kurulur.ve 
şirket 1865 yılında, Sultan’ın hükümetinden bir permis (izin) alır. Bir kalsiyum borat olan maddeye, yakın-
lardaki Bandırma’nın eski ismi olan Panderma’dan yola çıkılarak pandermit adı verilir  ve kimyasal formülü 
Ca4B10O19.7H2O’dur. Desmazures hemen, Türk pandermitini yerleştireceği, Paris yakınlarındaki Maisons 
Lafitte’de bir boraks rafinerisi inşa ettirir.

 21 Haziran 1887’de, Desmazures ve Groppler Aziziye madeni için 50 yıllık tam imtiyaz tanıyan bir 
İmparatorluk Fermanı alırlar . Aynı yıl, Sultançayır’da olan yakınlardaki bir maden için bir başka imtiyaz da 
İstanbul’daki bankacılar olan Charles Hanson & Co. (Charles Hanson ve Ortakları) şirketine verilir. 1889 
yılında bu imtiyaz bir şekilde Saray’daki Paşalardan birine aktarılır,  o da bunu 1891’de Lyons’lu bir Fransız 
bankacıya satar.

772019 - STB|



1890 Yılı Sultançayır madeninden deve kervanı 
ile borax madeninin Bandırma yolculuğu

1887 yılında İngiliz rafinerileri için, Desmazures’in 
boraks ve borik asit fabrikası yeni ve tehditkâr bir 
rakip görülerek 1 Aralık 1887’de, Londra’da The 
Borax Company (Boraks Şirketi) adında bir firma 
kururlarak ve Compagnie Industrielle des Mazures’in 
Aziziye madenlerindeki hisselerinin çoğunu satın 
alır. Öte yandan Sultançayır madeni, Lyon’daki La 
Société Lyonnaise des Mines et Usines de Borax at 
Lyons (Lyonnaise Maden İşletmeleri ve Borax Fabri-
kaları) ile birlikte Viyana, Avusturya’da rafinerisi olan 
bir başkasının, The Compaigne France-Autrichienne 
de Produits Chimiques (Fransa-Avusturya Kimyas-
alları Şirketi)’nin mülkiyetine girer. 1898 yılında The 
Borax Company ayrıca bu Fransız grubunu satın alır 
ve böylece Türk pandermit üretiminin tamamını ele 
geçirir kontrolu eline almış olur. Baker çabalarını 
başka üretimcileri ele geçirmeye yönelendiriyor-
du. Bunlar arasında, Aziziye’deki Türk pandermit 
madenini kontrolünde tutan The Borax Company 
en büyükleriydi. Bu mülkün 12,000 hektarlık bir 
alana sahip olduğu tarif ediliyordu ve bütün binal-
ar, atölyeler, tesis, makineler ve stokları içeriyordu. 

Madenler tamamiyle gelişmiş ve açık durumdaydı 
ve geçen üç yıl boyunca yıllık ortalama 8,000 ton 
üretim yapmıştı. Görünürde olan “borasit” tahmi-
nen 250,000 tondu ve kaynak neredeyse tükenmez 
gibi görünüyordu.Société Lyonnaise’in Karassi 
(Sultançayır)’daki madenleri, The Borax Compa-
ny’nin madenlerinin birkaç mil güneyindeydi ve 
Aziziye’deki 12,000 hektarlık araziyle kıyaslandığın-
da, 600 hektarın biraz üzerindeki alandan oluşan 
daha küçük bir boyuta sahipti. Ancak yıllık 7,000 ila 
7500 ton üretimleri ve görünürdeki 150,000 tonluk 
rezervi ile dikkate değer bir biçimde görünüyordu.
Her iki maden artık Borax Consolidated Ltd.’nin 
elindeydi. Madenlerin 1899 ile 1904 yılları arasında-
ki üretimi ile ilgili olarak maden müdürü Charles J. 
Bunning’den yönetim merkezine verilen raporlara 
göre, belirtilmeyen derinliklerdeki, sayısı yine be-
lirtilmemiş olan “galerilere” inen bir sarım evi ve iki 
kafes vardı. Ana çalışma metodu, altı metre genişlik-
teki galerilerden elde edilen madenlere kübik metre 
üzerinden ücret ödenmesiydi; ancak öte yandan iki 
metre genişlikte, “büyük galerilerden taşıma yapılırk-
en karşılaşılan temiz kısımları keşfetmek ya da 
dolaşabilmek için uyarlanmış dar galeriler de vardı.”

Bunning’e göre, 1895 yılında madenler toplamda 
14,608 ton maden üretti, 1898 yılında ise üretim 
15,000 tona yükseldi. 30 Eylül 1903’e kadar geçen on 
iki ayda Sultançayır madeninde yapılan üretim 6,800 
ton, ancak Aziziye’nin üretimi yalnızca 772 tonda 
kalmıştı. Ertesi yıl üretim yeniden 9,610 tona yük-
seldi, ve geriye kalan savaş öncesi dönemde, 1906-
1907 yıllarında 11,470 ton ile 1912 ve 1913 yıllarında 
16,712 ton civarında idi. Ancak Maden Müdürü 
Bunning 1904’te şunu belirtiyor. “Burada başımdan 
pek çok grev ve zor zamanlar geçti.” Muhtemelen 
bunların en dikkate değer olanı, 1908’de “Jön Türk” 
hareketi Sultan Abdülhamid’e karşı ayaklanıp (ve 
sonunda tahttan indirip) hükümeti ele geçirdiği, 
Büyük Savaş (I. Dünya Savaşı)’ na kadar da yönetimi 
elinde tuttuğu dönemde meydana geldi. Baker (Bo-
rax Consolidated Şirketi’nin 1908 yılındaki ortağı ve 
gelecekteki [1913’ten itibaren] başkanı) Zabriskie’ye 
(Aynı şirketin operasyon sorumlusu) 19 Kasım’da 
(1908) şöyle yazıyordu:

“Sultançayır’da birkaç ay süren bir grevden yeni 
kurtulduk. Bugün grevin bittiğini yazan bir telgraf 
geldi. Kansız bir devrimin ardından Türkiye’deki halk 
yeni milenyumun geldiğini düşünerek, bütün mali 
hesapları hafifçe kenara itip, maaşlarda %100’lük bir 
artış ve makam s ahibi herkesin görevden alınmasını 
talep ettiler. O kadar şanslı idik ki yeterince borasit 
yığını biriktirmiştik ve insanlar imkansızın peşinde 
greve giderken madenin kapalı oluşu bizi etkileme-
di.” 1908 yılı, Borax Consolidated için dış etmenler 
sebebiyle yaklaşık yirmi yıl sürecek ciddi sorunların 
başlangıcıydı. Ancak o sıralarda, gelecekteki sorunlar 
madenlerdeki üretimin istikrarlı yükselişine hiçbir 
dikkate değer etkide bulunmamamıştı. Elimizdeki 
istatistikler bunu gösteriyor. 1895 yılında, Bunning’in 
notuna göre, iki
maden toplam 14,608 ton mineral üretmişti ve 1898 
yılına gelindiğinde bu rakam 15,000 tonu buluyordu. 
30 Eylül 1903’e kadar geçen 12 ayda ise Sultançayır 
madeninin üretimi 6,800 ton iken Aziziye maden-
inin üretimi yalnızca 772 tondu ve toplamda 7,572 
tonluk bir üretim gerçekleşmişti. Ertesi yıl bu rakam 
9,610’a yükseldi ve savaş öncesi dönemde yıllık 
rakamlar 11,470 (1906-07) ila 16,712 (1912-13) ar-
asında ciddi değişim gösterdi. 

1. Dünya Savaşı Dönemi (1914-1918)

Muhtemelen, Bunning’in yaşadığı zorlukların dere-
cesine, Baker’ın gözleri ancak 1914’ün Temmuzunda 
Türkiye’yi ziyarete gittiğinde açıldı, ve 1914’ün 4 
Ağustos’unda Almanya İngiltere’ye savaş açtığında 
bu sıkıntılara boşveremeyeceğini anladı. (Sonraları 
Almanların müttefiki olacak Türkiye hâlâ silah-
lanmış ama tarafsız durumda idi. İki ay geçmeden 
Baker’ın 4 Ağustos’taki ümitleri – Türkiye’nin hare-
ketliliğinin yalnızca önlem amaçlı olduğundan suya 
düştü. (Balkan Savaşları’nda zarar gören) Türkiye 
Ekim sonunda Almanya’nın tarafında savaşa gir-
di. Baker, 18 Mayıs 1915’te, Çanakkale’deki İngiliz 
seferi çoktan batağa saplandığında, Başkanı Lord 
Chichester’a şöyle yazmıştı: “Geçtiğimiz Aralık 
ayında, madenlerdeki baş mühendisimiz Bay Bun-
ning İstanbul’daydı ve oradaki Amerikan Elçisi’yle 
görüştü, ve o da Bay Bunning’e yanında bir Ameri-
kan vatandaşı ile madenlerine dönmesini salık verdi. 
Bundaki amaç muhtemelen, şirketin hizmetinde bir 
Amerikan vatandaşın olması sebebiyle madenleri 
bir nebze koruma altına almaktı. Militicks isminde 

Amerikan vatandaşı olan bir adam, Elçi’nin tav-
siyesiyle devreye girdi ve Bay Bunning ile beraber 
madenlere döndü. Ocak ayında (1915) Militicks Bay 
Bunning’e daha kârlı bir iş bulduğunu ve madenden 
ayrılmak istediğini söyledi: İstanbul’daki yöneticimiz 
Bunning’e zam yapma teklifinde bulunmasını öner-
di – bunu yapmış mıydı bilmiyorum: ancak Şubat 
ayının başlarında Militicks yerel yöneticilere giderek 
Bay Bunning’in çalışanlara dağıtılmak üzere tüfek 
sakladığı, ve telsiz kullandığı, ve Amerikan Elçisi’ne 
Militicks adını
kullanarak üç adet kasa gönderdiği ihbarında bu-
lundu ve bunun sonucunda madende bir arama 
yapılması kararı çıktı. Bu araştırmanın sonucunda, 
İstanbul’a üç tane kasanın gönderildiği ve bunların 
içerisinde de yalnızca muhasebe defterleri ve mak-
buzların bulunduğu, ve bunun dışındaki bütün 
suçlamaların asılsız olduğu ortaya çıktı. Bu olayla 
ilgili Şubat ayının sonuna kadar başka bir şey olmadı. 
Şubat sonunda İstanbul yöneticimiz siyasi suçlarla 
ilgili polis müdürü Naci Bey’den, kendisinden kara-
kola gelip kasaların ne içerdiğini ve İstanbul’a neden 
gönderildiğini açıklaması istenen bir mektup aldı. 
Yöneticimiz bir polis eşliğinde İstanbul’daki polis 
müdüriyetine gitti – kasalar incelendi ve içeriğinin 
belirtildiği gibi olduğu ortaya çıktı. Bütün mesele 
kapanmış gibi duruyordu: ancak 4 Nisan’da baş 
mühendisimiz Bay Bunning tutuklandı ve Balıkesir’e 
gönderildi. 

İstanbul yöneticimiz Balıkesir’le iletişime geçip Bun-
ning’in İçişleri Bakanı Talat Bey’in talimatıyla tutuk-
landığını, Çorum’a gönderilmesinin planlandığını 
öğrendi. Ancak yerel yöneticiler sağlığının iyi ol-
maması nedeniyle Balıkesir’de tuttular. Bunning’in 
salıverilmesini sağlamak amacıyla Talat Bey’le 
iletişime geçildi ve 19 Nisan’da İstanbul yöneticimize, 
Talat Bey’den, yerel makamların kendisini tutma 
konusunda ısrarlı olmadığı sürece Bay Bunning’in 
salıverilmesini engelleyen bir durum olmadığı 
cevabını aldılar. Şu ana kadar bunun gerçekleşip 
gerçekleşmediği konusunda hiçbir haber gelmedi. 
Nisan ayının (1915) ortalarında iki kişi, biri Yunan 
diğeri Alman, yanlarında yerel yöneticilerle birlikte 
madene geldiler ve stoklarımız ve madenlerle ilgili 
bütün ayrıntıları soruşturdular; o sıralarda İstanbul 
yöneticimize, Savaş Bakanı’nın Maliye Bakanı’na 
stoklara ve madenlere el koyulması emrini verdiği 
yönünde gizli bir bilgi geldi.
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18 Nisan’da yöneticimiz Maliye Bakanlığı’nda mad-
enler bölümüyle ilgilenen Şevket Bey’le görüştü ve 
ondan böyle bir emrin gerçekten verilmiş olduğunu, 
emrin geri çekilmesinin çok düşük bir ihtimal 
olduğunu söyledi ve Maliye Bakanı Ahmed Nesi-
mi Bey le görüşmesini tavsiye etti. O da öyle yaptı, 
ve Bakan’a madenlere ve stoklarımıza el konulması 
emrini öğrendiğini, hükümetin şimdiye dek ihtyacı 
olan her şeye el koyduğunu, ancak madenleri ve 
stokları ele geçirmenin hiçbir zaman istenemeye-
ceğini, kendilerine bir faydasının olmayacağını ve 
buna haklarının da olmadığını söyledi. Bakan ken-
disine madeni çalıştırıp çalıştırmadıkarını sordu. 
Yöneticimiz de madeni ne Bandırma’ya gönder-
ebildiğimizi ne de Çanakkale Boğazı kapalı old-
uğundan gemiyle yurtdışına çıkarabildiğimizi, bu 
yüzden de maden kazımının yapılmadığını, ancak 
eğer hükümetin madene el koyup ona zarar verecek 
kişilere vermesindense bizi çalışmaya zorlamasını 
tercih ettiğimizi bildirdi. Yöneticimiz Bakan’a ayrıca 
geçmişte hükümete verilen hizmetlere ve madenden 
elde ettikleri kira gelirlerini hatırlattı. Bakan ken-
disine hak verdiğini ve görüşlerini dikkate alacağını 
bildirdi. Yöneticimiz yaptığı görüşmeyi Şevket Bey’e 
bildirdiğinde fazla umutlanmaması yanıtını aldı.
Yöneticimiz Savaş Bakanı’yla da iletişime geçmeye 
çalışıyor ancak şu ana kadar kendisi ortalarda hiç 
görünmüyor. Yöneticimiz “başvurularının Bakan’a 
iletilmesi” konusunda çalışmalarına devam ediyor.
Bana kalırsa yerel yöneticilerle birlikte bir Alman 
madenlere gittiğine göre, bu el koymanın ardında 
muhtemelen bir Alman entrikası dönüyor. Bütün 
Alman rafinericileri madenlerini bizden alıyor-
lardı ve madenlerin değerini biliyorlar: şu anda 

muhtemelen ham maddeleri bittiğinden, bu madeni 
kaynaklarını yenilemek veya savaştan sonra ellerinde 
tutmak için istiyorlar. ... Anladığım kadarıyla savaş 
sürdüğü müddetçe yapabileceğimz pek bir şey yok, 
ancak bittiğinde, şirketin bu mülkü kaybetmeme-
si çok büyük öneme sahiptir.”Bunning bir müddet 
daha sorgulandıktan sonra 1915’in Aralık ayında 
salınmıştır. Baker’in Lord Chichester’e 1916 Temmuz 
tarihli raporu:”doğru makamlara yapığımız başvuru-
lar başarıya ulaştı. Madene el koymaktan vazgeçildi, 
madendeki çalışmaların askıda olduğu ve sürekli 
zorluk çıkaran Enver Paşa, madene el koymanın 
askeri açıdan gerekli olmayacağını belirtip mese-
leden tamamiyle çekildi... daha sonra Alman Savaş 
Bakanlığı bünyasindeki Deutsche Orient (Almanya 
Doğu Bankası) ve Kriegsmetall-Gesellshcaft (Savaş 
Madeni Birliği) devreye girdi. Bunlardan ilki Alman-
ların Türkiye’deki bütün ticari meseleleriyle ilgilen-
mektedir ve ama ihraç yoluyla ama satın alınmasıyla 
madenin elde edilmesini istemektedir. El koyma veya 
satın alma yoluyla madeni ele geçirmeye çalışmak-
tadırlar; onlarla beraber birkaç kişi daha madenleri 
ve mineralleri satın almak için şubemizin kapısını 
aşındırmaktadırlar: ancak ciddi tekliflerde bulu-
namadılar ve onların etkisiz bırakma çabalarımız 
başarılı oldu... Almanlar açık bir biçimde madenleri 
ele geçirmek için çaba göstermeye devam etmekte-
dir: Türklerin tarafımıza verdiği kapitülasyonu iptal 
etmede başarısız oldular, ve şimdi de onları tama-
hkarlığa zorluyorlar. Türklerin madenleri 400,000 
TL karşılığında bizden geri almasını, bu parayı da 
Türklere kendilerinin verip, madenleri ele geçirmeyi 
planlıyorlar. Bahsi geçen rakamı göz önüne almamalı 
ve hiçbir surette, hiçbir fiyata madenlerin satılmasını 
kabul etmemeliyiz. Türk madenleri şirket yapımızın 
temel taşlarından biridir ve bir şirket olarak 
varlığımızın yegane sebebi de bor minerali üreten 
pek çok madeni bir arada tutmaktır.”

Savaş döneminde maden bir müddet Almanlar 
tarafından işletilmiştir. Bu durum Baker’in savaşın 
sonunda yazdığı rapordan anlaşılıyor:”Savaşın 
başlangıcından bu yana Küçük Asya’da bulunan bir 
adamımız dün geldi. ... Görünüşe göre madenler 
geçtiğimiz Nisan (1917) ayından bu yana Almanlar 
tarafından, operasyonlar Türklerin elinde olacak 
şekilde işletilmiş. 

Yaklaşık 6,000 ton birinci sınıf maden alınmış ancak 
aldığım habere göre bu madenin yalnızca 80 tonu 
Türkiye’den gönderilebilmiş, geri kalanı da Bandırma 
Limanı’nda kalmış. ... görünüşe göre madeni taşıma 
konusunda şartlar onlardan yana değilmiş.”Birinci 
Dünya Savaşı’nın sonlarında, Mondros Mütareke-
si sıralarında Türkiye’de ve Susurluk’taki karmaşa 
ortamı şu şekildedir:C.F. Bunning’in raporu:”Eş-
kiyalar tarafından etrafımız sarılıydı ancak fazla 
rahatsız edilmemiştik; 29 Ekim’de (1918) Alman-
ları (bir subay, iki çavuş ve 18 asker) öldürmek için 
geldiler, ancak 1000 kağıt lira almayı kabul ettiler... 
ayrıca bütün tüfekleri ve mühimmatı da aldılar. Bu 
Almanları o kadar korkuttu ki 31 Ekim’de ayrıldılar. 
... Türklerin ele geçirmesinden yeraltı çalışmaları 
zarar görmedi. ... makineler, mağazalar, binalar çok 
fazla zarar gördü, özellikle de Aziziye madenlerinin 
binaları. Bütün pencereler ve kapılar çalınmış. Ayrıca 
bütün hurda demirler de ortadan kaybolmuş, Su-
surluk’ta satılmışlar. ... geçen Kasım’dan beri hiçbir 
üretim yapılmadı ve maden hâlâ Türklerin yöne-
timinde olduğundan, madeni sömürmeye devam 
ediyorlar, yaptıkları tek bakım çalışması bu.”1925 
yılında madene atanmış N. Tümaz isimli bir Türk 
memurunun Bunning ile ilgili görüşleri:”Zamanın 
imkanları ve adetleri çerçevesinde oldukça kaygısız 
ve şatafatlı bir hayat geçiren Bay Bunning işçiler 
tarafından ‘Büyük Diktatör’ olarak adlandırılmıştır. 
... onun muhteşem yaşayışı tekrar tekrar anlatılmış 
ve övülmüştür. Bina bloğunun doğu yakasına kendi 
inşa ettiği evi onbir oda, aynı zamanda bir kütüphane 
ve yemek odası vazifesi gören bir salon, geniş, sırça 
bir veranda, iki mutfak ve şarabın konulduğu bir 
kilerden oluşmaktadır. Bu bina erkeklere ve kadın-
lara tahsis edilmiş iki bölüme ayrılmıştı. İki yatak 
odası, bir yemek salonu, hizmetçi odaları, mutfak 
ve verandadan oluşan erkek bölümü, zamanın 
Türk geleneklerine göre ziyaretçileri karşılamak ve 
eğlendirmek üzere her zaman hazır tutulurdu. Sıklık-
la ziyarete gelener arasında vali, belediye başkanları, 
jandarmalar, komutanlar ve diğer devlet görevlileri-
yle birlikte o civarda hâlâ aktif olan ve Bay Bunning 
ile yakın arkadaş olan çete liderleri vardı. Etrafta 
anlatılanlara göre bu liderler sıklıkla madene uğrar 
ve bazı geceler Bay Bunning ile oturup rakı içerlerdi.
İlk olarak 1926 yılında tanıştığım Bay Bunning, o 
sıralarda yetmiş yaşının üzerinde olmasına rağmen 
dinamizmini ve canlılığını korumuş, neşeli ve 
başarılı bir adamdı. Osmanlı döneminde, hükümetin 
gevşekliğinden ve disiplinin yokluğundan dolayı An-

adolu’nun iç bölgeleri ihmal edilmişve unutulmuştu 
ve bunun sonucunda toplum düzeni ve güvenlik bu 
bölgelerde yozlaşmaya yüz tutmuştu. Öyle ki, çift-
liklerde hırsızlık, yağmalama ve yol kesme olayları 
olağan karşılanır olmuştu. Bu şartlar altında yaşamak 
zorunda kalan Bay Bunning, zamanın gereklilikler-
ine göre hareket etmiş ve çevresindekilerle akıllıca 
başa çıkabilmiştir. Eski insanlardan duyduğuma 
göre, onun zamanında madenlerde bu tür olaylar hiç 
yaşanmamış. Hiçkimse madenleri rahatsız etmemiş 
ve hatta Balıkesir’den iki gün boyunca at üzerinde, al-
tın getiren kurye bile hiçbir saldırıyla ya da tehlikeyle 
karşılaşmamıştır. Bay Bunning’in şahsen bana söyl-
ediğine göre bu güvenliği, uzun zamandır kendisine 
hizmetlerde bulunan ve bu emniyet ve güvenliğin 
sağlanmasında baş rolü oynayan baş koruma Kara 
İbrahim’e borçluymuş. Eskiden her yaz Bay Bunning 
1500 metre yükseklikteki Çataldağ’daki ormanlara 
kamp yapmaya gidermiş. Ancak uzaklıktan dolayı 
buraya yalnızca haftasonları gidebilirmiş. Geriye 
kalan zamanlarda, bütün yazı bu kampta geçiren Bay 
Bunning’in ailesine Kara İbrahim koruma sağlarmış. 

Kurtuluş Savaşı Dönemi (1919-1922)

 Bu, üç defa el değiştiren bir bölgede bulunan 
Sultançayır madenleri için zor bir dönemdi. Üretim 
çoğunlukla imkansızdı ve I. Dünya Savaşı’ndan sonra 
kurulan İngiliz mülkiyeti sürekli bir tehdit altınday-
dı. Süregelen karışıklıktan başka bir sorun da, son 
savaşta başarılı olmuş az sayıdaki paşadan
biri olan Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919’da Samsun’a 
ayak basmış ve uzak bir Anadolu köyü olan Ango-
ra’da bir hükümet ve bir ordu kurarak İstanbul’daki 
padişah hükümetine, İtilaf Devletleri’nin ve Yunan-
ların İşgaline açıkça karşı durmuştur. Bu Yunanların 
İzmir’e ayak basmasından yalnızca dört gün sonra 
meydana gelmişti ve böylece gelecek üç yıl boyunca 
Anadolu üç başlı bir mücadele ile sarsılacaktı. Bu 
yüzden de 1920 yılının baharında Bunning madene 
dönmüş olsa bile H.T. Daniell (Borax Consolidated 
yöneticisi) madenlere ulaşmak şöyle dursun İstan-
bul’un ötesine bile geçememişti ve ne Bayan Bunning 
ne de Faulkner Türkiye’ye seyahat etmek için izin 
dahi alamıyorlardı.
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O sıralarda Bandırma limanı ve madenler Ulusçu-
ların elindeydi ancak daha sonraları iki defa el 
değiştireceklerdi. ...1920’nin ikinci yarısında du-
rum iyiye gitmiş görünmektedir. Faulkner, ‘iletişim 
güçlükleri nedeniyle İstanbul ve Bandırma’da epey 
bekledikten sonra’ Eylül ayında madenlere ulaşmıştı. 
Ancak onun varışından sonra gelecek iki yıl boyun-
ca neredeyse istisnasız her gün, bu maden kampı, 
gerçek anlamıyla dünyadan kopuk halde varlığını 
sürdürdü. Kimse oradan fazla uzaklaşamıyordu 
çünkü dışarıda savaş vardı ancak maden savaştan 
neredeyse hiç etkilenmiyordu. .Faulkner Türkiye’ye 
gelmeden önce şirketin ABD’deki madenlerinde 
görev yapmıştı. Aşağıdaki paragraf Faulkner’in 
Türkiye’den çıkan madenle ABD madeni arasında-
ki karşılaştırmasıdır:”Ryan’daki madenden çok 
daha farklı bir yapıya sahip bir maden. Yüzeyin 300 
ayak (yaklaşık 90 metre) kadar aşağısında kalmak-
tadır ve yaklaşık bir ayak (30 cm) ila 6 ayak (1,5 
metre) arasında bir genişliğe sahiptir ve yumuşak 
ancak tamamen düz ilerlemeyen bir eğime sahip-
tir. Maden damarına inen birkaç boşluk var ancak 
savaş esnasında iki tanesi çökmüş ve şu an onları 
açmaya çalışıyoruz. Madende neredeyse hiç kereste 
kullanılmıyor, çatıyı desteklemek için taş sütunlar 
bırakılmış, ki bu da harika iş görüyor – güzel, katı bir 
alçıtaşı yatağı, yaklaşık 40 ayak (12 metre) kalınlığa 
sahip, üzerinde ise şist (yapraktaşı) ve kil bulunuyor: 
maden yatağının altında ise daha da fazla alçıtaşı var, 
ancak taş yatağının neden meydana geldiğini bilmi-
yorum. ... Elektrik ışığımız ya da taş delme aletlerim-
iz yok ama bunları da kullanma imkanımız olacağını 
umuyorum; şansımıza iyi bir su kaynağımız var. 

... Savaş öncesindeki çok ucuz iş gücünden dolayı 
kullanılan yöntemler bazı alanlarda ilkel, ve eğer 
şartlar el verirse geliştirilecek çok şey var. ... Madenin 
önemli kısmı belirgin, iri parçalar halinde çıkıyor 
bu da ayırma işlerini kolaylaştırıyor. Iskartaya alınan 
maden derecesi Ryan’da tutmaya çalıştığımız derece 
ile aynı gidiyor. Bu malzemeler geçen yıllarda, Ölüm 
Vadisi Kavşağı’ndakine benzer şekilde öbek halinde 
yığılmış. Teknik açıdan başarılı gibi duruyor ancak 
madenin günümüzdeki düşük ayrım miktarından 
dolayı ticari anlamda bir getirisi yok. İş gücü ağırlıklı 
olarak Türkçe konuşan Çerkezlerden oluşuyor. 
Sıradan işçi oldukça yaygın ancak madenci gibi daha 
nitelikli iş gücüne oldukça az rastlanıyor. ...” Türk 
borasitinin ticaret dünyasındaki durumuyla ilgili 
olarak Baker şöyle yazmıştır:”Savaştan önce, Fransa 
ve İngiltere’deki fabrikalarımız ile farklı ülkelerdeki 
fabrikalara gemiyle yaklaşık 18,000 ton borasit gön-
derirdik ki bu da halihazırdaki üretimin on katıdır. 
Savaş sonrası Avrupası’nın ne kadara ihtiyaç duy-
acağı henüz belli değildir. Borasit işlenmesi en zor 
kaba madenlerden biridir ve boraks yapımı özel bir 
fabrika gerektirir, çözünebilmesi için basınca ihtiyacı 
vardır.” Borax Consolidated Ltd. Maden Müdürü 
Herbert Faulkner’ın Susurluk’un düşman işgalin-
den kurtuluş tarihi olan 5 Eylül 1922 ve sonrasında 
olup bitenlere ilişkin raporu: “5 Eylül sabahında 
Yunan cephesinin yarıldığı ve Yunan birliklerinin 
Susığırlık’tan ayrılmak üzere olduğuna dair haberler 
yayılmıştı. Çatışmanın birkaç günden beri devam 
ettiğini artık bilmemize rağmen, bu, olağan dışı 
birşeylerin meydana geldiğine dair kulağımıza gelen 
ilk şeydi.

Bu söylentilerle ilgili bir bilgisi olup olmadığını 
öğrenmek için Ömerköy’deki İstasyon Müdürü’nü 
telefonla aradım, ve bana durumun ciddi olduğu ve 
ayrılma emri aldığı cevabını verdi. Madende konuşl-
anmış olan Yunan askerleri herhangi bir ayrılma 
emri almadıklarını ve Susığırlık’tan ayrılan birlikler-
le ya da düşen Yunan cephesiyle ilgili hiçbir şey 
bilmediklerini söylediler. Bu yüzden, Yunan birlikler-
inin komutanı ile konuşmak için Susığırlık’a indim. 
Durumla ilgili hiçbir bilgisi olmadığını açıkladı an-
cak her an geri çekilme emrini almayı beklediklerini 
söyledi; onların koruması altında olduğumuzu, ancak 
korumalarının devam etmesini istiyorsak, hepi-
mizin iki saatten önce Susığırlık’ta olmamız gerek-
tiğini. Ona bunun imkansız olduğunu söyledim; bu 
söylemim omuz silkmeyle karşılık buldu. Ayrıca 
bana hemen geri dönmemi ve bütün Ermenilere ve 
Yunanlara kendileriyle birlikte ayrılmalarını tavsi-
ye etmemi söyledi; ona göre eğer İngilizler burada 
kalmayı tercih ediyorlarsa, İngilizler için hava hoştu. 
Aceleyle madene geri döndüm (yolda oradan geri 
çekilen Yunan korumalar ile karşılaştım) ve mümkün 
olan en kısa sürede bütün Ermenilere ve Yunanlara 
haberleri ilettim. Çoğu gitmek istemedi ve onları 
ayrılmaya ikna etmek için çok fazla ısrar etmek 
zorunda kaldım. Saat üç olduğunda çoğunluğunun 
parası ödenmişti ve ayrılmışlardı. Eşleri, çocukları ve 
eşyaları için araba bulamayan bazıları kalmakta ısrar 
etti. Bizim için, tek tren sabah erkenden gitmişti, 
eşyalarımızı Susığırlık’a götürmemize imkan yoktu, 
ve Yunanlarla Ermenileri gönderdikten sonra, ken-
dimizi düşünecek zaman kalmamıştı: her halükarda, 
kalmayı kendime bir görev addetmiştim, en azından 
durum daha net olana kadar.Ayrılmış olan Ermeniler 
ve Yunanlar Susığırlık’a ulaştıklarında Yunan gar-
nizonunun, ben madene vardıktan kısa süre sonra 
ayrılmış olduğunu öğrendiler. Sonradan ortaya çıktı 
ki, sığınmacıları toplamak için Panderma (Bandır-
ma)’dan Balıkesir’e ve oradan geriye gönderilmiş olan 
özel bir tren, gece saat onda Susığırlık’tan geçmişti. 
Geriye kalanların birkaçı bu trene binmişler; bun-
lar Dr. Joannides, ambarcı Vereopulos ve ailesi, ve 
giyinme odası sorumlusu Manuk’tu; duyduğuma 
göre doktor Konstantinopolis’e ulaşmıştı. Diğerlerine 
ne olduğunu bilmiyorum. Madeni terk edenlerin 
geri kalanı, Bandırma’dan ayrılamayacaklarını öğren-
ince, Susığırlık’ta kaldılar. Ayın sekizinde Susığırlık 
Müdürü, bu insanların madene dönmelerini ve 
benden gidip kendilerini geri çağırmamı isteyen bir 
yazı gönderdi. Gidip Müdürü gördüm ve Ermenilere 

onun söylediklerini ilettim. Ancak onlar geri gelmeyi 
reddettiler. ... birlikler geri dönene kadar Susığırlık’ta 
kalmak istiyorlardı; buysa hiçbir zaman gerçekleş-
medi... Bu arada, tekrardan çalışmaları başlatmayı 
başardık, ama tabii epey azalmış bir teknik ekiple... 
Müdür tekrardan Ermenilerin Susığırlık’tan ayrılma-
ları gerektiğini yazan bir yazı gönderdi. Bu yüzden 
yeniden gidip onunla görüştüm ve onunla Ermenil-
ere yolda koruma sağlanması konusunda anlaştık. ... 
Ayrıca kendisini, madene gelip işçileri ve köylüleri 
huzur içinde çalışmaya devam etmeleri yönünde 
yüreklendirmesi için ikna ettim. ... Kaçarak Aq-Saqal 
(Aksakal)’daki Yunan askerlerine katılan birkaçı 
haricinde, Ermeniler geri döndüler, ve çalışma ayın 
yirmisine kadar sürdü. Bu zaman zarfında dış dünya 
ile bağlantımız tamamiyle kopmuştu. Susığırlık’tan 
son tren 5 Eylül’de geçmişti. Tren yolu harap edilm-
işti, köprüler yıkılmıştı ve telgraf kabloları kesilmişti. 
Bandırma veya Smyrna (İzmir)’le bütün iletişim 
kurma çabaları boşunaydı. Üç defa haberci gönder-
dim ancak oralara gitmeyi başaramadılar ve geri 
döndüler. Kulağımıza, Bandırma’nın yakıldığı ve 
bütün sakinlerinin ayrıldığı, ve aynı kaderin çevrem-
izdeki ve daha uzaktaki pek çok kasaba ve köyün 
de başına geldiği, geri çekilen Yunan askerlerinin 
ellerinden Türk sakinlerine sözü bile edilemeyecek 
zulümlerin ve toplu katliamların yapıldığı söylen-
tileri geliyordu. Sonraları doğru olduğu öğrenilen 
bütün bu söylentiler, rahatımızı çok kaçırıyordu ve 
bu ciddi bir korku dönemiydi. Susığırlık’ta ve en 
yakın çevremizde her şey sakindi. Son iki yıl boyunca 
çevremizi istila etmiş olan “çete” grupları, Susığırlık 
ve Balıkesir’e girdiler ve bu yerlerin polisliğini üs-
tlendiler. .... Ayın 20’sine kadar durumlar oldukça 
sükunet içerisinde ilerledi ve işler de üç aşağı beş 
yukarı normalinde seyrediyordu...
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 Ancak 20'sinin akşamüzeri, sorunlar baş 
gösterdi. Öğleden sonra saat 2'de yaklaşık 15 kişi-
lik bir grup atlarıyla madene girdiler, liderleri beni 
çağırdı ve madendeki Ermeni ve Yunanların sayısı il-
gili olarak beni sorguya çekti, onları tüfek bulundur-
makla suçladı, ve Yunanların kendisine teslim edilm-
esini istediğini söyledi; buna, tanıyabileceğim yazılı 
bir emir olmadan adamlarımızdan hiçbirini teslim 
edemeyeceğimi söyleyerek karşı çıktım; o da, benim 
memnuniyetimi kazanmak için, sahibi burayı terk et-
miş olan bir Ermeni dükkanını yağmalamalarına izin 
verirsem bunda ısrarcı olmayacağı cevabını verdi. 
Dediğine göre, elinde buraya geldiğini gösteren bir 
şey olmadan burayı terk edemezdi. Görünüşe göre 
direnmek faydasızdı ve ona, dükkanı yağmalaması 
için izin veremeyeceğimi ancak meseleyi kendis-
ine bırakmak zorunda olduğumu söyledim; ve eğer 
Yunanları almak ya da dükkanı yağmalamakta 
kararlıysa, bunlardan ikincisini tercih ettiğimi. Sonra 
dükkanı yağmalamaya girişti. 

 Çete lideri, korumalarımızı Ermenilerin ve 
Yunanların elindeki tüfekler ve revolverler ile ilgili 
olarak sorguladı ve eğer silahlarını bırakmazlarsa 
onları kurşuna dizeceği tehdidinde bulundu. Ardın-
dan adamlarını korumalarımızla birlikte, bildiklerini 
toplamaları için gönderdi. ... Dükkanı temizledikten 
sonra, yaklaşık bir saat içerisinde gittiler. ... Son-
raları öğrendiğime göre bu adamlar, askeri otoriteler 
tarafından tanınan, ama onlardan bağımsız hareket 
eden, çete olarak bilinen gruplardan biriydi; Or-
dunun önünde hareket ediyorlardı ve Ordu onların 
bölgesini ele geçirdiğinde dağıtılıyorlardı; böylece 
Ordu, bir yandan onların işlerini tanırken, diğer 
yandan da yaptıkları aşırılıklardan ötürü sorumluluk 
almamış oluyordu. 

 Akşam saat dokuzda, 40 kişilik başka bir 
benzer grup atlarıyla madene geldi; tekrardan, 
çağırıldım ve madenin mülkiyetinin hangi ulusa 
bağlı olduğuna, madendeki İngilizlerin sayısına, 
ve Ermeniler ile Yunanların sayısına dair sorguya 
çekildim. Bu adam da Ermenilerin ve Yunanların 
ellerinde tüfek olduğunu iddia etti. Bildiğim kadarıy-
la hiç silah kalmadığına onu temin ettim; o, ayrıca, 
bizim kendimizin de elimizde tüfeklerin bulun-
duğunu, ama, eğer içeride kalır ve onu engellemeye 
çalışmazsak, silahlarımızı elimizde tutabileceğimizi 
ve taciz edilmeyeceğimizi belirtti. Daha sonra “si-
lahları aramaya” girişti, ki bu, bütün Ermenilerin ve 

Yunanların evlerini yağmalamak anlamına geliyor-
du. Bu başlar başlamaz, çoğu bahçemizi çevreleyen 
evlerininin içine üşüşmüş olan Ermeniler camlar-
dan atlayıp evlerimize koşuştular, ve çatı kirişlerine, 
yatak altlarına ve nereyi bulurlarsa oraya saklandılar: 
böylece, yağmacı grup talana devam ederken, geceyi, 
ölüm korkusuyla geçirdiler. Yaklaşık bir saat sonra, 
liderleri bir koruma aracılığıyla bana, Ermenilerin 
bütün paralarını teslim etmeleri gerektiği, yoksa ev-
lerimize girip onları oralardan çıkaracakları haberini 
yolladı. Akşamüzerinde, bu zavallıların birçoğu ya 
paralarını saklamışlardı, ya da bize teslim etmişle-
rdi. Sonraları, bazılarının, başlarına kötü bir şeyin 
gelmesi halinde ne yapılacağını belirten bir not ile 
birlikte, çekmecelerimize paketler içerisinde paralar 
ve kağıtlar sakladıklarını farkettik. Başka bir çare 
yokmuş gibi göründüğünden, Ermenilere paralarını 
teslim etmelerini tavsiye ettim. Parayı toplamak zor 
bir işti, çünkü o kadar panik halindeydiler ki, akıl-
ları başlarından gitmişti ve saklandıkları yerlerden 
çıkmaya korkuyorlardı.

 Çete lideri bütün bu zaman boyunca, bir an 
önce paraları alması gerektiğini, yoksa onları dışarı 
çıkıp öldüreceği haberini gönderiyordu. Nihayet 
425 lira toplamayı başarabildik ve grup ayrıldı. Üç 
öküz arabasına el konulmuş ve eşyalarla doldurulup 
götürülmüştü. Bu grubun bir kısım köylü tarafından 
desteklendiğini üzülerek söylemek zorundayım; gru-
bun ayrılışından sonra bu adamlar işe devam ettiler; 
ve bütün gece boyunca pencerelerin, kapıların ve 
mobilyaların kırılma seslerini duyduk. Ertesi sabahki 
manzara bir harabelikti; cadde ve bahçemiz, evlerden 
ve dükkanlardan atılan çöplerle dolmuştu; bizim 
ve Schiave’nin evi haricinde bütün evlere girilmiş-
ti; beraberlerinde götürmediklerini yok etmişlerdi. 
Laboratuvar yağmalanmıştı ve içindeki her şey alınıp 
götürülmüştü; telefon da alınmıştı ve kablo moto-
runun ana kemeri de. Hastaneye de girilmişti ve 
birkaç aygıt ile küçük aletler alınmıştı; ve madende 
kalan iki Yunan öldürülmüştü. ...Sabah saat beş 
civarında baş koruma tarafından, bir başka grubun 
Ermenilere zarar verip kızlarını ve genç kadınlarını 
alacakları tehdidiyle madene yaklaştığı haberi gel-
di. Bu haberin kaynağını hiçbir zaman bulamadım, 
ancak o anda bunu
araştıracak zaman olmadığından, evlerimizdeki 
Ermenilere gidip, bir korunma yolu bulana kadar 
dışarıya çıkıp tarlalarda saklanmalarını söyledim.

Onlara bunu zorlukla yaptırdım; ancak bazıları 
tarlalara gitmek yerine eski konsantrasyon tesisine 
gitti: bunlardan kimisini bir daha hiç görmedim. Bir 
tamirci olan Omnik, aynı zamanda araba da kul-
lanıyordu, sonraları, yanında revolveri, genç karısı ile 
birlikte ölü bulundu: besbelli önce karısını, sonra da 
kendisini vurmuştu; kendisinin ve karısının Türkler 
tarafından alınmasındansa, bunu yapacağını bize 
söylüyordu zaten. Bir marangoz olan Karabet, genç 
karısı ve annesinden bir daha hiç haber alamadım. 
Ermenileri göndermemden hemen sonra, bir atlı 
ile, Balıkesir’de olduğu söylenen Tümen Gener-
aline bir mektup gönderdim. Saat beş civarında, 61. 
Tümen Generali’nden, Ermenileri saklamamamız 
veya onlarla ilgili yapılan hiçbir şeye karışmamamız 
şartıyla, bize ve mülkiyetimize koruma sağlanacağı 
haberi geldi. Bu habere karşılık vermedim ancak 
saat 10 civarında iki subay ve 20 süvari geldi: ... bu 
subaylar olup bitenler hakkında sorular sordular 
ve not aldılar. ... Adamlarının bir kısmını bizimle 
bırakmalarını istedim, onlar da kabul ettiler. Sanırım 
yarım düzine kadardılar. Öğleyin saat 1.30 civarında, 
başlarında 41. Tümen’den bir Binbaşıyla birlikte bir 
başka süvari grubu geldi; Binbaşı bana, Tümeninin 
ana grubu gelene kadar madende kalmak için gön-
derildiğini söyledi ve Ermenileri saldırılardan ko-
ruyacağı sözünü verdi. İşin aslı sonradan ortaya çıktı 
ki, asıl amacı, Ermeniler kaçmaya zaman bulamadan 
toplayabildiği kadarını toplamakmış. Onları koruy-
abilmesi için, muhafaza altında tutması gerektiğini 
söyledi. Bu yüzden, eski konsantrasyon tesisinden 
veya nerede bulabilirsem oradan, hepsini topladım: 
karım, iki tanesini, yaşlı inşaat ustası Agacan ve 
giyinme odası sorumlusu Kirkor’u, bahçenin ar-
kasındaki ahırda, yemliklerin arasında saklanırken 
bulmuştu. Onlara bu subayın kendilerini koruma 
sözü verdiğini söyledim ve bütün iyi niyetimle onları 
diğerleriyle birlikte gitmeleri için zorladım; ancak 
sonradan gelişen olaylara bakınca, meğer onları 
ölümlerine gönderiyormuşum. Ermeniler bana 
kendilerini madenden dışarıya çıkarmamam için 
yalvardı ve bu yüzden onların depolara yerleştirilm-
esini kararlaştırdım. Yaklaşık elli veya altmış erkek, 
kadın ve çocuk vardı. Onlara ekmek ve su verilm-
esini de sağladım ki, subay buna, kendi giderlerim-
izden olması kaydıyla izin verdi ve kendi koruma-
larımızdan iki tanesini onlara yardımcı olmaları için 
oraya yerleştirdim; subay da ayrıca nöbetçiler dikti. 
... Ertesi sabah subay, askerlerine güvenemediğinden 

geceyi uykusuz geçirdiğini, Ermenilere karşı olan 
nefretlerinin o kadar çok olduğunu söyledi. Kendis-
inin ve adamlarının tanık olduğu, Türk birliklerinin 
ilerlemesi karşısında geri çekilen Yunan ve Ermenil-
erin yapmış olduğu zulümleri anlattı – camiye tıkılıp, 
ateşe verilen caminin içinde, üzerlerine bir de bomba 
atılarak can veren, erkek, kadın ve çocuk cesetleriyle 
dolu yanmış enkazlar. Bunlar ve burada anlatılması 
çok zor başka zulümler sıklıkla duyulan haberlerdi 
ve öyle kanıtlar vardı ki, gerçekliği hakkında şüpheye 
hiç yer bırakmıyordu. ... Sabahleyin subay ve adam-
ları ayrıldılar ve başında bir Yüzbaşının olduğu başka 
bir grupla yer değiştirdiler. Bu adam bizimle öğle 
yemeğine geldi ve onlardan öncekiler gibi, oldukça 
arkadaş canlısıydı. ... 22 Eylül öğlenden sonrası, iki 
alay madene geldi; bunlar, Susurluk’a gelecek olan 
41’inci Tümendendiler; onlardan önce, Tümeni 
komuta eden generalin
yaverliğini yapan, askerler için ne kadar yer bulun-
abileceğini araştırmak için birkaç da subay gelmişti. 
Alayların başındaki Albay bana, bütün boş evleri ve 
binaları devralacaklarını, ancak şirketin hiçbir malı-
na zarar getirmeyeceklerini söyledi. Kendisi ve per-
soneli için yer istedi ve orada oldukça uzun bir süre 
kalacaklarını söyledi. Onu ve personelinden dördünü 
Mr. Bunning’in (bir önceki maden müdürü) evine 
yerleştirdim; bir binbaşı Schiave’nin evine yerleştiril-
di ve diğer subaylar da Aziziye madeninde kendil-
erine yer buldu. ... Pasaportlarımız incelendikten 
sonra Albay hepimizi çağırdı ve bize “arkadaş old-
uğumuzu”, kendilerinin bizim misafirimiz, bizim de 
onların misafiri olduğumuzu söyledi. Bize yanımızda 
bir subay olmadan kapılardan dışarıya çıkmamamızı 
söyledi. Evlerimizin, ofislerimizin ve bahçenin 
etrafına nöbetçiler koyuldu. ... Ertesi gün, özel olarak 
bir subay bizimle ve mülklerimizle ilgilenmesi için 
başımıza verildi ve yalnızca üç kişinin – iki koru-
ma ve getir götür işleri yapan Mustafa – kapılardan 
içeriye çıkabileceği kararlaştırıldı; bu üçü, ihtiyaç 
tedariği yapmak ve kendileriyle konuşabilmemiz için 
dışarıdan başkalarını kapıya kadar getirmek için, dış 
dünyayla gerekli bağlantıları sağlamakla görevlendi-
rilmişti. Her ne kadar albay böyle bir isimlendirmeyi 
reddetse ve bu ayarlamaların bizim güvenliğimiz 
için yapıldığını söylese de, böylece, tutsak olmuştuk. 
... Koruma altında olduğumuzu göstermemiz için, 
kollarımıza kırmızı bant takmamız söylenmişti. 
Bana askerlere su tedariği yapmamı söyledi. ... Ayrıca 
kendisi ve personeli için yakacak odun istedi. Bir de, 
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Constanti’nin onlara ve her gün gelen ziyaretçilere 
banyo hazırlaması gerekiyordu. Gelişlerinin ertesi 
günü Albay beni Ermeliere dair sorguya çekti ve 
hepsinin teslim edilmesi gerektiğini ve beni bundan 
sorumlu tuttuğunu söyledi. Artık bazılarının bu ma-
dende, bazılarının ise Aziziye madeninde olduğunu 
keşfetmişti. Bu yüzden de dışarıya çıkarılmalarını 
emretti ve Marra’yı korumalarla aşağıya inip onları 
bulması için görevlendirdi. Marra, aşağıya inince 
yanlarındaki ışığı gördü, ancak onlara seslendiğinde 
kaçtılar ve bir daha da bulunamadılar... ve önceleri 
onlara yemek götürme imkanımız da yoktu. Orada 
nasıl hayatta kaldıklarını bilmiyorum. ... Depolara 
yerleştirilmiş olan Ermeniler, daha madende sakla-
nanlar bulunmadan gönderildi: Beş-altı gün sonra 
diğerleri de madenden çıkıp teslim oldular. Bundan 
evvel, Susurluk’taki tümenin generali madene gel-
di ve beni görmek istedi. Bana, bütün Ermenilerin 
teslim edildiğinden emin olmam gerektiğini söyledi. 
Onların Bandırma’ya gönderileceğini ve oradan gem-
iyle kendi ülkelerine yollanacaklarını belirtti. Gerçeği 
söylemek gerekirse, gelen bütün haberlere göre Su-
surluk’a bile ulaşamadan, yolda kurşuna dizilmişler-
di. O zamana kadar kendi hizmetçilerimizi bulun-
durmamıza izin veriliyordu, tabii hepsi Ermeniydi, 
ve Albay bana onları tutabilmemiz için elinden geleni 
yapacağını, ancak generalin izni olmadan kalmaları-
na izin vermesinin imkansız olduğunu söylemişti. 
Bu yüzden generale onları yanımızda tutabilmemize 
izin vermesi için yalvardım. Bunun imkansız old-
uğunu, emir aldığını söyledi. ... 25 Eylül’de teslim 
edilmeleri emri geldi; korkudan neredeyse akıllarını 
kaçırmışçasına ayaklarımıza kapanıp kendilerini 
göndermememiz için yalvardılar. Evi terketmeleri 
için gerçek anlamda zor kullanmamız gerekti, uyk-
usuzluktan, yemek kıtlığından, ve korkudan hastal-
anmışlardı, geçen günler boyunca panik halinde, her 
kapı çalışında kaçıp saklanarak yaşamışlardı; subay-
lardan
kendilerine hiçbir zarar gelmeyeceğine dair söz 
aldığımızı söyleyerek onları ikna etmeye çalıştık; 
onlar da bu sözün tutulmayacağını bildiklerini 
ve ölüme götürüldüklerini söylediler; ve şüphesiz 
haklılardı. Onları göndermek yüreğimizi burkuy-
ordu ancak başka çaremiz yoktu. Onları o gecesi 
depolara yerleştirdik ve ertesi sabah Aryas, Karnik 
ve artık madenden çıkmış olan diğerleri ile bir-
likte gönderdik. Başlarına ne geldiğini bilmiyorum; 
kadınların Susığırlık’ta görüldüğü söylendi, ama 
sanırım erkekler oraya ulaşamamıştı; erkeklerin de 

öncekiler gibi yolda kurşuna dizildiği haberi ulaştı 
bize: kadınlara gelince, çevredekiler etraflarında 
olup bitenleri anlatmaya pek gönülsüzdüler, ancak 
şimdiye kadarki tecrübelerime dayanarak, Bandır-
ma’ya ulaşabildiklerini hiç sanmıyorum. ...Ev işleri 
zor gelmeye başlamıştı. Bir sabah Albay beni halı 
silkelerken gördü ve benim bunu yapmamın yakışık 
almadığını söyledi. Samimiyetle ona katıldığımı 
ancak işin de yapılması gerektiğini ve benden başka 
da yapacak kimsenin olmadığını söyledim; karım 
her şeyi yapamazdı ne de olsa. İçinde bulunduğumuz 
duruma gerçekten üzülüyor gibiydi, ama Constanti 
(Albay’ın el koyduğu, Faulkner’in eski hizmetçisi)’yi 
halı silkelemesi için göndermekten başka bir şey de 
yapmadı. Şunu da belirtmeliyim ki, kaldıkları 15 gün 
süresince, subayların hepsi oldukça uyumlu ve dost 
canlısıydılar: sık sık evimize geliyorlardı ve kağıt 
oyunları oynuyorduk; onlara tenis oynamayı öğret-
meye çalışıyorduk; ayrıca ilginçtir ki şaşırtıcı mik-
tarda alkollü içecek tüketiyorlardı; Kuran’ın alkollü 
içecekleri yasaklaması askeri güçleri pek bağlamıyor 
gibiydi, bununla beraber, Ankara hükümeti alkollü 
içeceklerin üretimini, satışını ve bulundurulmasını 
yasaklamıştı. ...... Meydana gelen hırsızlık ve aşırma-
ları, madeni detaylıca bilen yerli haydutların yön-
lendirdiği, hatta belki de başını çektikleri aşikardı. 
Her meydana gelen olayda Abay tekrar tekrar özür 
diledi. ...Albay, Susurluk’tan madene ilk geldiğinde, 
Bandırma’ya gidip gelmesi için Ford marka ara-
bamızı almak istedi; iki gün sonra da arabayı alma-
ları için adam gönderdi ve ondan sonra da arabayı 
bir daha hiç görmedik. ...Atladığım bir şey daha var. 
Askerlerin gelişinden bir gün sonra, İstanbul’dan 
almış olduğumuz tüfeklerimiz ve revolverlerimiz 
elimizden alındı ve onlara karşılık bize bir makbuz 
verildi. Korumaların tüfekleri de alınmıştı.Albay 
işlerini hallettikten sonra, Generalin işlerin devam 
etmeyişinden rahatsız olduğunu ve taşımacı Yahya’ya 
gerekli adam sayısı kadar geçiş izni vermesi için 
Demirkapı’daki komutanla iletişim kurulduğunu 
söyledi. Ocaklar daha fazla çalışmak için fazlasıyla 
dolu halde bırakıldığı için madencileri çalıştırmadım. 
Diğer yandan, ne olacağımız henüz belli olmadan 
daha fazla çalışmak da istemiyordum. Bu yüzden de 
ocakları, madeni çalıştırmak istemediğim izlenimi 
uyandırmayacak kadar bir hızla, yavaş yavaş temizle-
meye başladık, ve Ekim’in 9’una geldiğimizde, yarım 
günlük iş yapabilecek kadar temizlemiştik. Bunun 
ardından, madeni de birkaç günde yüzeye taşıdık. 
Ömerköy’deki 30 ton kömürü almak için gönderilen 

az bir kısmı hariç, madeni bahçeye yığdık. 13 Ekim’de 
işçiler grev yapana kadar bu şekilde çalışmaya devam 
ettik. Eylül ayının maaşları ödenmedikçe çalışmayı 
reddediyorlardı. Onlara ödenek alamadığımızı izah 
etmek zorunda kaldık, öte yandan ustabaşı bize, işçil-
erin çalışmaya devam etmek istediklerini ve iletişim 
sağlanır sağlanmaz ücretlerini almayı umduklarını 
söyledi, ama gelen haberlere göre iletişimin sağlan-
ması uzun zaman alacak
gibiydi. ... Bütün bu süre zarfında Saadettin Efendi 
aracılığıyla, ona haberciler göndererek İstanbul ile 
iletişime geçmeye çalışıyordum. Bütün mektuplar ve 
bildirimler Albay’ın sansüründen geçmek zorunday-
dı. 4 Ekim’de Müdür’den, Nihad Bey’in olup bitenleri 
soran bir telgraf yolladığı, ve kendisinin cevabımı 
hemen gönderebileceği haberini aldım. Derhal ona 
cevabımı yolladım. ... 7 Ekim saat sabah dörtte bizi 
uyandırdılar ve askerlerin saat yedide ayrılacağını 
bildirdiler. ... Bizim iki alayın ayrılmasından sonraki 
süre boyunca yoldan sürekli askerler geçiyordu ve 
subayların pek çoğu bize uğradı. Bazıları geceyi mad-
enin aşağısındaki düzlüklerde geçirdi; Demirkapı 
halkı, kendilerinden neredeyse bütün yiyeceklerini 
isteyen ve ihtiyaçları olan her şeye el koyan bu ask-
erlerden oldukça fazla zarar gördü; ama neyseki bize 
dokunmadılar. ...9 Ekim’de demiryolu kuzeydeki Ak-
sakal’a kadar tamir edilmişti; Aksakal’ın kuzeyindeki 
demir köprünün hâlâ yıkık olmasından dolayı 
Bandırma ile doğrudan iletişim kurulamıyordu. 
Ancak gelen haberlere göre Bandırma’dan bir tren, 
güneyindeki bu yıkık köprüye kadar gelmişti. İstan-
bul’a bir mesaj göndermeye çalıştım ancak aldığım 
habere göre özel izni olmayan hiç kimseye hareket 
etme izni verilmiyordu ve yabancılar ile Çerkezlerin 
seyahat etmelerine hiçbir şekilde müsade edilmiyor-
du... ancak, şahsen muhatap olduğumuz bütün askeri 
ve resmi yetkililer tarafından tamamen hürmetle ve 
nezaketle karşılandığımız için, İngiliz karşıtlığının 
ne kadar fazla olduğunun farkında değildik.An-
cak başımıza gelen bir sonraki olayda bu İngiliz 
karşıtlığının ne kadar güçlü olduğunu farkedince 
kendimize geldik. 13 Ekim’de, Susurluk’taki 4’ünci 
orduya bağlı bir tümenin generalinin gönderdiği 
bir görevli, madenlerdeki ve Demirkapı’daki bütün 
yabancıların Susurluk’a inip kendisiyle görüşmek zo-
runda olduğunu bildiren bir mesaj getirdi; pasaport-
larımızı da yanımıza almamız gerekiyordu. Farklı 
farklı ülkelerden gelen bir düzine kadar erkek, iki 
araba ile Susurluk’a gidip bir saat bekledikten sonra, 
‘tümen komutanı saygıdeğer Kemalettin Paşa’ isim-

li bir general tarafından sorgulanıp ağırlıklı olarak 
İngilizleri hedef alan uzun bir siyasi nutuk dinledik. 
‘İngilizler onların dostu değildi, düşman bir ülkede 
olduğumuzun farkında olmalıydık; Milli hedefler-
in önü yalnızca İngilizler tarafından kesiliyordu... 
madenlerde rahatça hareket edebilmemize izin 
verilmesi gerekiyordu ama askeri emirler altındaydık 
ve iznimiz olmadan madenlerden ayrılmamalıydık... 
Eğer Büyük Britanya engelleme siyasetini bir kenara 
bırakmazsa Türkler Bolşeviklerle birlikte ona savaş 
açmak zorunda kalacaktı... Eğer savaş sonucu çıkar-
sa, ki halihazırda öyle görünüyordu, sınırdışı edil-
memiz gerekiyordu. Bu yüzden de ülkeyi terk edip 
edemeyeceğimizi sordum. O da bana ayrılma izninin 
ancak Balıkesir’deki ordu komutanı olan generalin, 
yazılı bir ricada bulunulması halinde verebileceği 
cevabını verdi. ...”
Başka bir araştırma yazımızda buluşabilmek umudu 
ile sevgi ve saygılarımızla….. Nurettin KUŞ
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Yaşayan Çınar Emin KARACA
1- Kendinizden bahseder misiniz?
 1940 yılında Adana’nın Kozan ilçesinin 
Postkabasakal köyünde dünyaya geldim. 
Annem ve babam ben çok küçük yaşlar-
da iken vefat etmişler. Bu yüzden hayatın 
akışı içinde kendim yetiştim. Okula sadece 
13 yaşımda köyümüzde okul açılınca 1.sınıfa 
gitme şansım oldu. Devamı olmadı. 1954-
1956 yıllarında Ceyhan’ın Camızağılı köyünde 
Çolak Ahmet lakaplı kişinin yanında çobanlık 
yaptım. Bana bir aile ortamı sağlayan Çolak 
Ahmet tarafından, bir meslek sahibi olmam 
için Kozan’da bir demirci ustasının yanı-
na çırak olarak verildim. Böylece demircilik 
mesleği ile tanıştım.

 1959 yılı Eylül ayının 24’ünde Susurluk’ta 
askerlik yapan bir arkadaşımı ziyarete gel-

dim. Bu şekilde de Susurluk ile tanıştım. Susurluk’ta demircilik mesleğinin 
yaygın ve geçerli olduğunu görünce iş aradım ve rahmetli Hasan Usta’ 
nın(Demircan) yanında işe başladım.

 Askerliğimi yaptıktan sonra tekrar Susurluk’a döndüm ve hayatım-

burada devam ettim. 1964 yılında evlendim ve üç çocuk babasıyım.

2- İş hayatınız hakkında bilgi verebilir misiniz?

 Askerliğimi yaptıktan sonra Susurluk’a döndüğümden bahsetmiş-
tim. Devamında rahmetli Recai Usta’nın (Güçlü) yanında uzun bir süre 
çalıştıktan sonra 1969 yılında, sanayi bölgesinde kendi işyerimi açtım. İler-
leyen zamanda, şahmerdan makinası alıp, işimi büyütmeye çalıştım.

 Demircilik işinde genellikle yarı mamül ve mamül ürünler olmak 
üzere keser, kazma, balyoz, çekiç gibi ürünler üretler ve bu ürünleri çevre 
illere pazarlayarak ticaretimizi geliştirdik. Aynı zamanda bu mesleğe insan 
yetiştirilmesi için faydalı olmaya çalıştım.

 1970’li yılların sonlarında ve 1980’li yılların başşlarında ülkemizde 
yaşanan zorluklardan ben de olmumsuz etkilendim ve 1984 yılında 

demircilik işini bırakarak ağaç iş sektörüne geçtim. iki yıl kadar balık kasası, do-
mates kasası, fırça ve keser sapı imal ederek iş hayatıma devam ettim.

 1986 yılında imalat sektöründen ayrıldım. Bu defa kendi iş kolumdaki 
ürünlerin alım-satımını yapmaya başladım. Hırdavat çeşitlerinin yanında o yıl-
larda daha çok kullanılan orak, kosa gibi tarım aletlerinin ticaretini ilçe ve köy 
pazarlarında yaptım. Zamanla ürün çeşitliliğini geliştirerek, bileme, sap takma 
işlerinide işimize ekledik. Bir nevi demirciliği ve ağaç iş ustalığını, pazarcılıkla 
birleştirdim. Uzun yıllar Susurluk, Manyas, Erdek ve Gönen pazarlarında bu işin 
esnaflığını yaptım.

 Yaklaşık 10 yıl önce sağlığım ve yaşım el vermediği için pazarcılık işini 
bırakmak zorunda kaldım. Halen parkın yanındaki sanayi bölgesinde, elimden 
geldiği kadar işimi devam ettirmeye çalışmaktaydım.

3. Mesleğinizle ilgili duygu ve düşünceleriniz nelerdir?

 Mesleğimi; hem imalat safhasında hem de pazarcılık safhasında severek 
yaptım. Ailemin geçimini bildiğim ve sevdiğim bir işten sağladım ve çocuklarımı 
yetiştirdim. Bununla birlikte özellikle vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm 
hemşehrilerimizin işlerini yapmaktan ve bu alanda hizmet vermekten mutluluk 
duydum.

 Mesleğimden yana üzüldüğün nedir diye sorarsanız da; bu işleri yapacak, 
devam ettirecek kişilerin yetişmemesidir derim. Bizim bildiğimiz gördüğümüz 
yetiştiğimiz anlamda çıraklık, kalfalık ve ustalık müessesesinin bitmiş olmasıdır.

4. Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?

 Ekmeğimi burada kazandım ve Susurluk’lu oldum. Burada yaşamaktan ve 
halkımıza hizmet etmekten her zaman mutluluk duydum. Yaşım 80 ve sağlığım 
elverdiği ölçüde çalışmaya devam etmek istiyorum. Amacım para kazanmak 
değil, yaptığım ustalığı sonuna kadar devam ettirmek, bu konudaki ihtiyaçları 
kaşılamak ve halkımıza faydalı olmaktır. Aynı zamanda arkadaşlarımla bir arada 
olma fırsatını yakalamaktır. Bu görüşme için sizlere çok teşekkür ediyorum. Tüm 
Susurluk’lulara ve milletimize sağlıklı günler ve esnafımıza hayırlı işler diliyorum.
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GRİP 
Fatih Evren OCAKTAN - Susurluk İlçe Sağlık Müdürü

Hastalığın en maruf ismi olan ‘’Grip’’ kelimesi Galya 
yerlilerinin dilinde bulaşmak manasına gelen ‘’Gri-
pan’’ kelimesinden köken almaktadır. Hastalığın tıbbi 
literatürdeki adı olan ‘’İnfluenza’’ kelimesi ise İtalyan-
cada ‘’yıldızlardan gelen gizli kuvvet’’ manasına gelen 
bir kelimeden türemiştir. Hastalığa ‘’Flu’’,’’Paçavra 
Hastalığı’’ gibi isimler de verilmiştir. İnfluenza virüsü 
ilk kez 1933 yılında Smith tarafından izole edilmiş 
olup bilinen en eski grip salgını 1580 yılında meyda-
na gelmiştir. 1918-1919 yılında görülen salgın ise, en 
büyük salgındır ve 21 milyon kişinin ölmesine neden 
olmuştur.İnfluenza her yıl dünya genelinde 250-500 
bin kişinin ölümüne sebep vermektedir.İnfluenza 
virüsü,küçük yapısal değişiklikler geçirerek bizi 
her yıl tekrar tekrar enfekte etme kapasitesi kazanır 
ayrıca her 10-30 yılda bir de majör(çok fazla) yapısal 
değişiklikler geçirerek PANDEMİLERE neden ol-
maktadır örneğin 1. Dünya Savaşı sıraşında yaşanan 
İspanyol Gribi pandemisi savaşın kendisinden çok 
can almıştır.En son pandemi ise 2009 yılında hepi-
mizin tanık olduğu H1N1(Domuz Gribi) Salgınıydı. 
Özellikle gebelerde, aşırı kilolu ve kronik hast-
alığı olanlarda ölüm oranının daha yüksek olduğu 
bildirilmiştir.

Virüs, başlıca üç kategoride incelenebilir. İnfluen-
za A insan domuz, at, kuş ve deniz memelilerinde; 
İnfluenza B sadece insanda; İnfluenza C ise insandan 
başka domuzlarda hastalık yapar.
Salgınlar ılıman iklim kuşağında, kuzey yarım 
kürede Ekim-Nisan aylarında, güney yarım kürede 
Mayıs-Eylül aylarında görülür. Tropikal bölgelerde 
tüm yıl boyunca görülebilir.

İnfluenza yani grip; ani başlayan yüksek ateş, baş 
ağrısı, boğaz ağrısı, kuru öksürük, burun akıntısına 
neden olan; burun, göğüs, bronşlar ve akciğerleri 
tutan bir virüs enfeksiyondur. İnfluenza salgınları 
toplum sağlığını ilgilendiren, hemen hemen her kış 
mevsiminde görülen; hastalığa, ölüme veya ciddi 
ekonomik kayba yol açabilen büyük bir problemdir. 
Bütün yaş gruplarında influenza enfeksiyonu görüle-
bilir. Bununla beraber ileri yaşta olanlarda ve kronik 
hastalığı olanlarda komplikasyon ve ölüm riski daha 
yüksektir.
İnfluenza virüsü alt ve üst solunum yolları epitel 
hücrelerini enfekte eder. Solunum yollarını kaplayan 
musin tabakası viruslara karşı koruyucu bariyer 
oluşturur. Virusun solunum yolu hücre reseptörler-
ine bağlanmasını engeller. Ancak; virüsün yapısında-
ki bazı maddeler solunum yollarındaki musin tab-
akayı ayrıştırarak uzaklaştırır.

Bulaş yollarına bakıldığında diğer canlılardan (kanat-
lılar ve domuz gibi) ve insandan insana bulaşabilir. 
İnsandan insana bulaş, enfeksiyonun akut döne-
minde, solunum yolları salgıları ve aerosoller yolu ile 
olur. Özellikle öksürme, aksırma, hapşırma gibi ey-
lemler sırasında etrafa saçılan ve ortalama 2 mikro-
metre çapındaki damlacıklar virüsün bulaşmasında 
rol oynar. Grip hastalığının kuluçka süresi 1-3 gün 
olup hastalık ortalama 3-7 gün sürmektedir. İnsan-
dan insana hapşırma ve öksürme ile saçılan dam-
lacıklar yoluyla yayılır. Ayrıca el teması da önemlidir.
Öksürüp hapşıran kişi bulaşı engellemek için ağzını 
bir mendille veya kolu ile kapatmalıdır.Elini asla 
kullanmamalıdır çünkü eliyle dokunduğu her yere 
virüsü yayabilir.İlaçlar doktor kontrolünde kullanıl-
malı, grip için risk gruplarına tedavi uygulanmalıdır.
Ayrıca ek olarak belirtilere yönelik ilaçlardan da 
yararlanılabilir.

Belirtileri; ateş, öksürük, boğaz ağrısı, yaygın vücut 
ağrıları, baş ağrısı, titreme ve yorgunluktur.İshal ve 
kusma daha çok çocuklarda(%10-20) görülür ve 
yetişkinde çok nadirdir. Pnömoni yani akciğer enfek-
siyonuna, meningoensefalit (beyin iltihabı), [miyok-
ardit] (kalp kası iltihabı) bağlı ciddi hastalıklar ve 
ölümler olabilir.

Ayırıcı tanıda soğuk algınlığı, nezle gibi diğer 
solunum yolu enfeksiyonları akla gelmelidir. At-
eş,eklem ve kas ağrılarının olmaması nezle gibi daha 
hafif seyreden diğer solunum yolu hastalıklarını 
düşündürmelidir.Soğuk algınlığında ateş nadird-
ir,öksürük balgamlı ve kesik kesiktir,burun akıntısı 
genelde kendiliğinden geçer,halsizlik daha hafif-
tir,hapşırma oldukça sık görülen belirtilerdendir,baş 
ağrısı ve nefes darlığına genelde rastlanmaz.Gripte 
öksürük şiddetli olabilir,iki haftadan fazla sürebil-
ir.Ateşin uzun sürmesi,koyu renkli balgam göğüs 
ağrısı ve/veya nefes darlığının eklenmesi gribe se-
konder(ikincil) bakteriyel enfeksiyonları akla getir-
melidir.

KİMLER RİSK ALTINDADIR?

• Gebeler
• 50 yaş üstündekiler
• Akciğer ve Kalp Yetmezliği olanlar
• Böbrek ve karaciğer yetmezliği olanlar
• Malignitesi(Kanser hastaları) olanlar
• Diyabetikler(Şeker hastaları)
• Bağışıklık(İmmunsupresifler) Sisteminde sorunu 
olanlar
• Organ Nakli olanlar
• Aşırı Şişman Kişiler

TEDAVİ

Asıl tedavi istirahat ve destek tedavisidir ancak Risk 
Grubundaki kişiler ve risk grubunda olmasa da hast-
alığın ağır seyrettiği kişilerde doğrudan grip virüsüne 
etkili ilaçların kullanılması gerekir.Ülkemzide bu-
lunan grip virüsüne etkili ilaç OSELTAMİVİR’dir.
Oseltamivir içeren ticari preparatlar:Enfluvir,Ose-
flu,Tamiflu,Enzafludur.Tedavi önerilen kişilerde,test 

sonucu beklenmeden ve hastalık belirtilerinin ortaya 
çıkmasından sonraki İLK 48 SAAT İÇİNDE tedavi 
başlanmalıdır.İlk 48 saat içinde başlanan antiviral te-
davinin hastalık şiddetini azaltması,hastalık süresini 
kısaltması,ölümleri engellemesi beklenir.

AŞI

Gripten en iyi korunma yoludur.İnaktif(Cansız) 
aşı olduğundan aşıya bağlı grip gelişmez, kesinlikle 
Felç yapmaz,Kısırlığa neden olmaz ve Gebelerde de 
güvenle uygulanabilmektedir.Risk altındakilere her 
yıl EYLÜL-EKİM aylarında yapılması önerilmekte-
dir.Ancak aşı temin edilmediyse veya herhangi bir 
nedenden yapılamadıysa riskli gruba Şubat ayına 
kadar yapılabilir.

AŞI KİMLERE UYGULANMALIDIR?

• Gebeler
• 6-59 ay arası çocuklar
• 50 yaş üstü yetişkinler(SGK 65 yaş üstünü ödüyor)
• Bağışıklığı baskılanmış olanlar
• 6 ay-18 yaş arasında uzun süreli aspirin tedavisi 
kullananlar
• Obezler
• Kronik hastalığı olanlar
• Sağlık Çalışanları
• Özellikle 6 aydan küçük çocuklarla temasta bulu-
nanlar
• Yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalanlar
• Kan hastalığı(hemoglobinopatisi vb.) olanlar

Sonuç olarak; 
hastalıktan korunmada aşı ve kişisel korunma 
yöntemleri önemlidir. En etkin korunma yöntemi 
ellerin yıkanmasıdır. Genel sağlık önlemlerine de 
dikkat etmek gerekir. Uyku düzeni ve fiziksel aktivite 
sağlanmalı; stres kontrol edilmeli, bol sıvı(Bol sıvı 
tüketilmesi de salgıların rahatça dışarı atılmasını 
sağladığından iyileşmeyi hızlandırır) ve besleyici 
gıdalar tüketilmelidir. Hasta kişilerle yakın temas-
tan kaçınmalıdır. Cansız yüzeylerin çamaşır suyuyla 
silinmesi yeterlidir.
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Susurluk Halk Eğitimi Merkezi Milli Eğitim Bakan-
lığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı 
olarak Susurluk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünye-
sinde Hayat boyu öğrenme kapsamında kurslar ile 
eğitici faaliyetlerin düzenlendiği kurumdur.

Susurluk Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 
29.07.1968 tarihinde hizmete başlamış olup, ha-
len Kışla Mah. İnönü Cad.No:18 10600 Susurluk 
adresinde 1 Müdür, 1 Müdür Yardımcısı , 7 öğret-
men , 1 yardımcı Hizmetler, 60 Usta Öğretici/Öğreti-
ci personel ile faaliyetlerine devam etmektedir.

 MİSYONU : Öğrenen topluma dönüşüm 
sürecinde beşikten mezara kadar rehberlik hizmeti 
sunan; bireyin bilgi, şuur ve yetkinliklerini geliştir-
erek insanlığın kalkınmasında sorumluluk almasını 
destekleyen; belgelendirilebilen, izlenebilen kaliteli 
eğitimler sunmaktır.

Örgün eğitim dışında kalan, eğitimlerini tamamlay-
amamış veya eğitimini desteklemek ihtiyacı hisseden 
kişilere Demokratik yaşayışı, milli kültürü benim-
setebilecek, toplumun ve kişilerin beklentilerini 
geliştirerek; kendisine, ailesine, topluma ve ülkeye 
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel anlamda katkıda bulu-
nabilecek insanlar yetiştirebilmektir.

 VİZYONU : Hayata Mutlu bireyler hazır-
lamak, Kurumun her bölümünü çağın gerektirdiği 
teknolojik imkânlarla donatarak; insanımıza varo-

luş gerekçesini, toplumdaki fonksiyonunu, yarına 
bakış açısını, insani değerlerini bireysel ve toplumsal 
yetilerini, ihtiyaçlarını fark ettirebilecek, kazandıra-
bilecek çevresinin ihtiyaçlarını görebilen, sorunları 
çözebilen, kendini yenileyen, çağdaş ve düzeyli bir 
eğitim verebilen bunu kullanabilen Eğitim, Bilim ve 
Kültür Merkezi olabilmektir.

 DEĞERLER : Küreselleşen dünyamızda, 
kişisel dinamiklerin her gün daha da önem kazandığı 
bir yaşamda, kendisiyle barışık, mutlu, başarılı, 
yaşamın sırrını bilen, ahlaki değerlerin, duyguların, 
sağlıklı iletişimin anlaşılması ve uygulanmasıy-
la gerçekleşebileceğini bilen, aynı şekilde milli ve 
manevi dinamikleri kendi bünyesinde yaşatan birey-
ler olarak yaşamaktır.

 HEDEFLER : Kanun ve yönetmelik 
hükümlerine göre Halk Eğitimi ile ilgili gerekli 
çalışmaları yapmak ve ihtiyaç duyulan alanlarda kurs 
açarak halk eğitimini sağlamak.

Halkın eğitim ile ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve 
bu konuda çözümler aramak.

Halk eğitim açısında çok önemli olan okuma - yaz-
ma kurslarını ihtiyaç halinde mutlaka açmak.

İhtiyaç duyulan alanlarda meslekî eğitim kursları 
açmak ve bu kurslara devam eden öğrencileri ekono-
mik hayata kazandırmak.

Sosyal ve Kültürel alanda toplumun ihtiyaç duyduğu 
alanlarda kurs açmak ve sosyal hayatın geliştirilmes-
ine katkıda bulunmak.

Tam gün tam yıl eğitim çerçevesinde toplumun her 
alandaki eğitim- öğretim ihtiyaçlarını karşılamak.

Kurum Müdür Üzeyir AYDOĞMUŞ’tan Kurumun 
çalışmaları ile ilgili alınan bilgilere göre:

SUSURLUK HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
Üzeyir AYDOĞMUŞ - Halk Eğitim Merkezi Müdürü

KURUMUN BAŞARILARI-ALINAN 
ÖDÜLLER:
1-Beslenme Dostu Okul -27/11/2018
2-Beyaz Bayrak-19/12/2017

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ 
SAYILARI

AÇIK ORTAOKUL KAYITLI ÖĞRENCİ SAYISI 
:202

AÇIK ORTAOKUL AKTİF ÖĞRENCİ SAYISI :35

AÇIK LİSE KAYITLI ÖĞRENCİ SAYISI : 749

AÇIK LİSE AKTİF ÖĞRENCİ SAYISI : 176

MEB DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 
ÖĞRENCİ SAYISI : 25

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

AÇILAN 
KURS 
SAYISI 

KURSA 
KAYITLI 
KURSİYER      

SERTİFİKA 
ALAN 
KURSİYER     

    TOPLAM  ERKEK  KADIN TOPLAM  ERKEK KADIN 
2014-2015 267 5731 3160 2307 5119 2307 2812 
2015-2016 304 6460 3094 3346 5724 2809 2915 
2016-2017 243 5269 2116 3153 4212 1732 2480 
2017-2018 239 5021 2232 2789 4065 1818 2247 
2018-2019 288 6394 3030 3364 5002 2309 2693 

GENEL TOPLAM 1341 28875 13632 14959 24122 10975 13147 

ÜRÜN, PROJE, FAALİYET BİLGİLERİ

AB PROJELERİ :

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği 
Koordinasyon Dairesi Başkanlığının Türkiye’de Hayat 
Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi-2 Hibe Programı 
kapsamında Susurluk Ticaret Odası tarafından hazır-
lanan İşsiz Nüfusun Nitelikli İşgücüne dönüşümü 
Projesi kapsamında Proje ortağı olarak İçme Sütü 
İşleme Elemanı kursu açılmıştır.36 Kursiyer Başarılı 
olarak Belge Almaya hak kazanmıştır.

ULUSLARARASI PROJELER :

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 
yürütücüsü olduğu, “Sosyal İçermenin Desteklenme-
sinde Personel Yeterliklerinin Geliştirilmesi” projes-
ine katılım sağlanmıştır

KÜLTÜREL PROJELER :

Balıkesir Valiliği himayelerinde başlatılan Balıkesir 
Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi (BEN-
Gİ) kapsamında çalışmalar devam etmektedir.

YÖRESEL PROJELER :

Balıkesir Valiliği himayelerinde başlatılan Balıkesir 
Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi (BEN-
Gİ) kapsamında çalışmalar devam etmektedir.

FAALİYETLER(ÇALIŞMALAR) : 

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Yıl Sonu Sergi ve 
Belge töreni faaliyetlerimiz gerçekleşmiştir. Ayrı-
ca Öğrenme etkinlikleri kapsamında çalışmalar 
yapılmıştır.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak hedefler-
imiz İlçemizde fertlere ve topluma yönelik sosyal ve 
beceri kursları açarak iş istihdamı sağlamak, bireyleri 
aile bütçesine katkı sağlayabilecek duruma getirmek, 
okuma yazma kursları açarak insanları eğitmek ve 
toplumda saygı ve sevgiyi pekiştirmek, yaşam seviye-
sini arttırmaktır.

Bu hedefleri gerçekleştirmede devamlılık ilkesi 
doğrultusunda hareket ediyoruz. Hizmetlerimi-
zi geçici olarak tahsis edilen Hizmet binalarında 
gerçekleştiriyoruz. İlçemizde merkezi olarak uygun 
yer bulunduğunda Kurumun kendisine ait Hizmet 
Binasına ihtiyacımız vardır.
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