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BAŞKANDAN

Eskişehir’e öncülük
etmeye devam edeceğiz
Siz üyelerimize daha çok kazandırmak için çalışmaya,
Eskişehir’i geleceğe hazırlamak için öncülük etmeye
devam ediyoruz.
Eskişehir’e ve siz üyelerimizin ticaretine önemli katkılar
sağlayacak olan fuar kongre merkezimiz artık hizmete
açılmak için gün sayıyor. Üstelik fuar ve kongre merkezimiz artık çok daha güçlü bir konuma geldi. Çünkü fuar
ve kongre merkezimizi Türkiye’nin fuarcılıktaki en büyük şirketi olan TÜYAP işletecek. 2018-2019 döneminde Eskişehir Ticaret Odası-TÜYAP Fuar Merkezi’nde
toplam 10 ihtisas fuarı düzenlenecek. Eskişehir Ticaret
Odası-TÜYAP Fuar Merkezi’nin tüm üyelerimize ve Eskişehir’e hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.
Özellikle Eskişehir ekonomisine öncülük edecek projeleri hayata geçirirken, bir yandan da üyelerimize maddi
imkan yaratmak için çalışmalarımızı aralıksız olarak
sürdürüyoruz. Üyelerimizin ekonomik dalgalanmadan
etkilenmemeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu doğrultuda 50 bin lira üst limitli TOBB Nefes
Kredisi ile toplam 15 milyon Liralık ek kaynak yarattık.
ETO olarak siz üyelerimizin sektörel gelişimlerine katkı
sağlamak ve mesleki bağlantılarını güçlendirmek adına

yürüttüğümüz projeleri de sürdürüyoruz. Üyelerimiz ve
çalışanları ETO Akademi tarafından düzenlenen mesleki ve kişisel gelişim etkinliklerine katılmaya, yurt içindeki en önemli fuar organizasyonları ücretsiz olarak
ziyaret etmeye devam ediyor.
Buradan sizlere bir müjde daha vermek istiyorum.
2016 yılından beri yoğun bir tempo ile yürüttüğümüz
ETO-METSEM mesleki test ve sertifikasyon merkezi
projemiz akredite oldu. Bu sayede Eskişehir madencilik sektöründe belgelendirme ve standartları belirlemede çok önemli bir konum elde edecek. Türkiye’de
madencilik sektöründe çalışanların belgelendirilmesi
ETO-METSEM tarafından gerçekleştirilecek.
Üyelerimize destek olmaya, projelerimizle Eskişehir
ekonomisine öncülük etmeye, ticaret erbaplarımıza,
ihracatçılarımıza yol göstermeye devam edeceğiz.

Saygı ve sevgilerimle…
Metin Güler
Eskişehir Ticaret Odası Başkanı

Ekim 2018

9

İÇİNDEKİLER

Japonya Büyükelçisi ile İşbirliği
Toplantısı

Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio
Miyajima Programına Eskişehir Ticaret Odası
Başkanı Metin Güler’i ziyaret ederek başladı.

Güler’den Milletvekillerine Çağrı

ETO Başkanı Metin Güler, milletvekillerinin
parti ayrımı gözetmeksizin şehir için
ortak hareket etmesi ve Eskişehir lobisi
oluşturması gerektiğini vurguladı.

Milletvekili Günay ETO’da Ekonomiyi
Değerlendirdi
AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur
Günay, ekonominin geleceğine ilişkin
değerlendirmede bulundu.

40
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JAPONYA BÜYÜKELÇİSİ İLE İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI

B

ir dizi resmi temasta bulunmak
üzere Eskişehir’e gelen Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima programına Eskişehir Ticaret
Odası Başkanı Metin Güler’i ziyaret
ederek başladı. Eskişehir ekonomisi
hakkında Büyükelçi Miyajima’ya bilgi
veren Başkan Güler, Eskişehir’in son
derece önemli bir üretim kenti olduğunu kaydetti. Havacılık, raylı sis-

temler, seramik, gıda ve hazır giyim
başta olmak üzere son derece önemli sektörlere ev sahipliği yapan Eskişehir’in, aynı zamanda sahip olduğu
öğrenim altyapısıyla insan kaynağı
konusunda da seçkin bir noktada
bulunduğunu belirtti. Eskişehir’i ilk
kez ziyaret etme fırsatı yakaladığını
kaydeden Büyükelçi Miyajima Japon-

ya’nın Türkiye’de önemli yatırımları
bulunduğunu ve şu an 250’den fazla
Japon firmanın Türkiye’de faaliyet
gösterdiğini dile getirdi. Havacılık
başta olmak üzere her konuda işbirliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını belirten Büyükelçi Miyajima, Güler
ve heyetiyle somut işbirliği alanlarını
istişare etti.

GÜLER’DEN
MİLLETVEKİLLERİNE ÇAĞRI
ETO Başkanı Metin Güler,
milletvekillerinin parti ayrımı
gözetmeksizin şehir için ortak hareket
etmesi ve Eskişehir lobisi oluşturması
gerektiğini vurguladı.

E

skişehir’i Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil
etme başarısı gösteren milletvekillerini kutlayan
ETO Başkanı Metin Güler, milletvekillerinin Ankara’da
Eskişehir lobisi oluşturması gerektiğini kaydetti. Lobi
oluşturabilen, birlik ve beraberlik içinde hareket eden
şehirlerin ön plana çıktığını belirten Güler, “Yeni seçilen
milletvekillerini Eskişehir lobiciliği anlamında bir arada
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olmalarını istiyoruz. Bir arada olmayı beceren kentler
çok hızlı ilerliyor. Alacağınız bir karar o kenti bundan
sonraki süreçte 10 yıl öteye götürebilir” dedi. Güler Milli Yüksek Hızlı Tren projesi, Hasan Polatkan Havalimanı
ve Kuzey çevreyolunun hayata geçirilmesi için tüm milletvekillerinin ortak hareket etmesi gerektiğinin altını
çizdi.
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MİLLETVEKİLİ GÜNAY ETO’DA EKONOMİYİ
DEĞERLENDİRDİ

E

TO Başkanı Metin Güler’i ziyaret
eden AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, ekonominin
geleceğine ilişkin değerlendirmede
bulunarak, Türkiye’nin reformist bir
yaklaşımla hareket ederek ekonomideki sorunlarını çözüp, atılım yapacağını vurguladı.
Adalet ve Kalkınma Partisi Eskişehir
Milletvekili Emine Nur Günay, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin
Güler’i ziyaret etti. Ziyarette konuşan

T

Günay, Türkiye’nin ülkemizin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile hızlı,
etkin ve verimli bir sisteme geçiş
yaptığını kaydetti. Yeni yapılanmanın
çok hızlı bir şekilde gerçekleştiğini
ve yansımalarının en kısa zamanda
her alanda görülmeye başlanacağını
kaydeden Günay, “Ekonomide de, cari
açık ve enflasyon başta olmak üzere
yapısal sorunlarımız için gerekli politikalar yapısal reformlar çerçevesinde
hemen devreye girecektir. Reformist
bir yaklaşımla ekonomide önlemler

alındığında, üretim ve ihracatta ithalata bağımlılık azalacak, kur artışı nedeniyle, maliyet artışı, bunun enflasyona
yansıması, fiyatların artması döngüsü
kırılacaktır. Şu anda ithalat-maliyet-enflasyon-kur kısır döngüsünün
kırılması gerekiyor. Geniş kapsamlı
yapısal reformlar içinde ekonomi,
eğitim, hukuk ve kamu yönetimi yer
almaktadır. Bu reformlarla Türkiye
inşallah atılım yapacak ve 2023 hedeflerine daha çok yaklaşacak ortamı
elde edecektir” diye konuştu.

DELEGELER SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜ
TOBB’DA TEMSİL EDECEK

OBB’da Eskişehir’i temsil edecek olan Sigorta Acenteliği İl Delegeleri Eskişehir Ticaret Odası’nda yapılan
seçimle belirlendi. Eskişehir Ticaret Odası’nda yapılan seçimde Kemal Kerem Çakın, Canan Özçamur Karataş, Mesut Çetin, Çetin Semercioğlu sigorta acenteliği il delegeleri
oldu. Seçilen il delegeleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
nezdinde sigortacılık sektörünün sorunlarının tespit edilip
çözümünde görev alacaklar. Bu sayede il delegeleri Eskişehir’de faaliyet gösteren sigorta acentelerinin talep ve
beklentilerini de Ankara’da dile getirme fırsatı bulacaklar.

Ekim 2018
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GÜLER’DEN ANKARA’DA LOBİ
ZİYARETLERİ

E

skişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, beraberindeki meclis divanı ve yönetim kurulundan oluşan
heyet ile birlikte Ankara’da bir dizi temas gerçekleştirdi. ETO heyeti Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekilleri
Nabi Avcı’yı, Emine Nur Günay’ı, Cumhuriyet Halk Par-

tisi Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü’yü,
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Metin Nurullah
Sazak’ı, İYİ Parti Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu’nu,
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici’yi ziyaret etti. Güler ziyaretlerde
milletvekillerinin Eskişehir lobisi için çalışmasının önemine dikkat çekti.Güler ziyaretlerde Eskişehir’in geleceğini planlamak, ticaret ve sanayisinin yol haritasını
hazırlamak, öncelikli sorunlarını çözmek için herkese

görev düştüğünün de altını çizdi. Eskişehir’in birlik ve
beraberlik içinde hareket etmesi halinde tüm sorunlarının üstesinden gelebileceğini ve hedeflerine daha
çabuk ulaşabileceğini kaydeden Güler, Eskişehir’in orta
ve uzun vadeli stratejik yatırım planlarının hayata geçmesinin önemini vurguladı.

GÜLER’DEN ESKİŞEHİRSPOR’A LOCA DESTEĞİ

E

skişehirspor için maddi kaynak
yaratmak, proje üretmek ve
şehri harekete geçirmek çalışmalar yürüten Eskişehirspor Taraftar
Komitesi,ETO Başkanı Metin Güler’i ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden ETO
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Başkanı Metin Güler, Yeni Atatürk
Stadyumu’nda loca alarak Eskişehirspor’a destek olacağını belirterek, tüm kurum ve kuruluşların iş
camiasının önde gelen isimlerin de
aynı desteği sağlaması gerektiğine dikkat çekti. Eskişehirspor’un

hak ettiği yer olan süper lige dönebilmesi için önümüzdeki sezonun
büyük önem taşıdığını kaydeden
Güler, gelecek sezonda çok daha
güçlü bir Eskişehirspor için herkesin taşın altına elini koymasının
önemine değindi.

HABER

ESKİŞEHİR FUAR KONGRE MERKEZİ
TÜRKİYE’DE İLK OLDU
Birçok ölçüm ve kıyaslama neticesinde Eskişehir Fuar ve Kongre Merkezi Merkezi
enerji verimliliği ile Türkiye’de bir ilki başararak Leed Gold Sertifikası almaya
hak kazandı.

E

skişehir Fuar Kongre Merkezi Amerikan Yeşil Binalar
Konseyi tarafından enerji verimliliği ve çevreye uyumlu olması
dolayısıyla Leed Gold Sertifikası’na layık görüldü. Türkiye’de ilk
kez fuar ve kongre merkezi Leed
Gold Sertifikası almaya hak kazandı. Eskişehir Fuar ve Kongre
Merkezi enerji verimliliği analizinde boyutları ve yapısı itibariyle, iç aydınlatma, dış aydınlatma, alan ısıtma soğutma,
asansör gibi birçok alanda ölçüm ve kıyaslamaya tabi tutularak Leed Gold Sertifikası aldı.
Leed Gold Sertifikası hakkında
konuşan ETO Başkanı Metin Güler, Türkiye’de ilk kez bir fuar ve
kongre merkezinin Leed Gold
belgesi ile ödüllendirildiğini belirterek, dünyada ise Kanada’da,
Amerika Birleşik Devletleri’nde,
Umman’da, Avustralya’daki bir-
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kaç kongre binasının bu sertifikaya layık görüldüğünü, bu kapsamda Eskişehir Fuar Kongre
Merkezi’nin dünya ile yarıştığını
dile getirdi. Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nin dünya ölçeğinde
sertifikaya layık görülmesinin
önemine dikkat çeken Güler,
Leed Gold sertifikasının Eskişehir Ticaret Odası ve Eskişehir
için gurur vesilesi olduğunu
söyledi.

HABER

ETO ÜYELERİNE İMAR BARIŞI İÇİN TOPLANTI

Ç

evre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
ve Eskişehir Ticaret Odası işbirliğinde “İmar Barışı” hakkında
bilgilendirme toplantısı düzenlendi. ETO Meclis Toplantı Salonu’nda
düzenlenen ve yoğun ilgi gösterilen
toplantıya ETO Başkanı Metin Güler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
Hikmet Çelik de katıldı. Toplantı
öncesinde konuşan Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler,
devletin İmar Barışı adı altında çok
büyük imkan sağladığını belirterek, imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapıları olan üyelerin ve

vatandaşların bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini kaydetti. İmar
Barışı sayesinde yapı maliklerinin
devletle ihtilaflı durumunun ortadan kalkacağını, ruhsat ve iskanı
olmayan binalarda kat mülkiyeti
tesis edilebileceğini belirten Güler,
ticaretle uğraşanların da imar ve
ruhsat sorununun çözüme kavuşturulabileceğini söyledi. Toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik İl
Müdür Hikmet Çelik ise, İmar sorununun kangren haline dönüştüğünü
ve çözümü için çok önemli bir adım
atıldığını belirten Çelik, İmar Barı-

şı’ndan faydalanmak isteyenlerin
Yapı Kayıt Belgesi almak zorunda
olduğunu ve bu belgeyi 31.12.2017
tarihinden önce yapılmış binalar
için verilebildiğini söyledi.

GÜLER’DEN DÖVİZ KURU İÇİN
AÇIKLAMA

E

skişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, döviz
kurunda yaşanan dalgalanmalar ve ülkemiz ekonomisine etkileri hakkında değerlendirme bulundu. Döviz
kurunun değişken bir seyir gösterdiğini kaydeden ETO
Başkanı Metin Güler; döviz kurlarının artışını engellemeye yönelik tedbirlerin başında, ithal girdi yerine yerli
girdilerin kullanımının ya da en kısa zamanda ithal girdiyi ikame edecek üretimin teşvik edilmesi gerektiğini
söyledi. Güler, açıklamasında tüketimde yerli üretimin
tercih edilmesinin de artık bir zorunluluk haline geldiği
gerçeğini görmemiz gerektiğini vurguladı. Döviz tale-
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binin azaltılarak, dış güçlerin yaratabileceği spekülatif
ataklar bertaraf edilebileceğini kaydeden Güler, alınan
önlemlerin memnuniyet verici olduğunu ancak bu önlemlerin makroekonomik politikalara desteklenmesi
gerektiğine dikkat çekti.

www.etonet.org.tr

BELÇİKA’DAKİ TÜRK İŞADAMLARA YATIRIM DAVETİ

B

elçika Milletvekili Turan ve ETO
Başkanı Güler, Belçika’da yaşayan Türk iş insanlarının Eskişehir’de
yapabileceği yatırımları görüşmek
ve karşılıklı ticareti geliştirmek
için atılacak adımları değerlendirmek üzere toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda konuşan ETO Başkanı
Metin Güler, Belçika’da çok sayıda Türk’ün ticaret yaptığını belirterek, gurbetçi vatandaşlarımızın

Eskişehir’e yatırım yapmaları için
çaba gösterdiklerini vurguladı.
Belçika’daki Türk iş insanları ile
Eskişehirli tüccar ve sanayicileri
bir araya getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Güler, bu sayede
karşılıklı ticareti geliştirmek için
zemin hazırlamayı planladıklarını
kaydetti. Belçika Milletvekili Güler Turan ise, Belçika’da 800-900
kişiye istihdam sağlayan Türk iş
insanlarının olduğunu belirterek,
farklı ticari alanlarda ve sanayide
de yatırım yapabilmek için işbirliği anlaşmaları imzalanabileceğinin altını çizdi. Belçika’daki Türk
kökenli iş insanlarının Avrupa
Birliği’nin hibe ve desteklerinden
çok faydalanmadığını kaydeden
Turan, bu desteklerden faydalanabilmek için Eskişehir Ticaret
Odası’nın işbirliğinde ortak projeler gerçekleştirilebileceğini
kaydetti.

ETO’DAN 26’DA 26
KAMPANYASINA
KATKI

E

TO Başkanı Metin Güler ve
yönetim kurulu, meclis üyeleri
ve meslek komiteleri üyeleri Eskişehirspor için düzenlenen “Hayata
Bir Es Ver” 26’da 26 kampanyasına
destek oldu. Eskişehir Ticaret Odası hizmet binası önünde gerçekleşen destek kampanyasına Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa
ve futbolcular da katıldı. Kampanya
hakkında konuşan ETO Başkanı
Metin Güler, Eskişehirspor’un zor
günler yaşadığını belirterek, tüm
kurum ve kuruluşların, iş dünyasının
ve vatandaşların şehrimizin takımı
Eskişehirspor’a destek olması gerektiğinin altını çizdi.

NAZİLLİ TİCARET
ODASI PROJE VE
FAALİYETLERİMİZİ
İNCELEDİ

N

azilli Ticaret Odası Başkanı Nuri
Arslan, Meclis Başkanı Gürdal
Yüzügüler beraberindeki heyet ile
birlikte Eskişehir Ticaret inceleme
ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretten
duyduğu memnuniyeti ifade eden
ETO Başkanı Güler, odaların birbirleri ile olan etkileşim ve iletişiminin

önemine dikkat çekerek, ETO’nun
akreditasyonda iyi uygulamalar
olarak gösterilen çalışma ve projelerini paylaşmaktan gurur duyduklarını dile getirdi. ETO’nun örnek
alan değil örnek olan bir oda haline
geldiğini belirterek, hizmet kalitesini daha yükseğe taşımak için
çalıştıklarını söyledi. Nazilli Ticaret
Odası Başkanı Nuri Arslan ise, oda
olarak A Sınıfı Akredite Oda Sertifikası için çaba gösterdiklerini belirterek, bu yönde başarı sağlayan
odalara inceleme ziyareti gerçekleştirdiklerini ve Eskişehir Ticaret
Odası’nın birimlerini ve faaliyetlerini inceleyeceklerini dile getirdi.

Çapa’dan ETO Başkanı
Güler’e teşekkür

E

skişehirspor Teknik Direktörü
Fuat Çapa ise, 26’da 26 kampanyasının Eskişehir Ticaret Odası’nın katkısıyla büyüyeceğine inandığını belirterek, desteği için ETO
Başkanı Metin Güler’e teşekkür
etti. Destek kampanyasının uzun
vadede devam etmesinin Eskişehirspor’un maddi sorunlarını çözmek için önemli olduğunu kaydeden Çapa, Eskişehirli olan herkesi
ES-ES’e destek olmaya davet etti.
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HABER

ESKİŞEHİR FUAR KONGRE MERKEZİ’Nİ
10 YILLIĞINA TÜYAP İŞLETECEK

E

skişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Fuar
Kongre Merkezi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dünyada iş etkinlikleri ve fuarların giderek değiştiğini
ve özelleştiğini kaydeden Güler,
genel ticaret fuarlarının yerini özel
ihtisas fuarlarına bıraktığını söyledi. Artık Avrupa’daki bir kasabanın
bile dünyanın en önemli organizasyonlarına ev sahipliği yapabildiğini
belirten Güler, Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nin de bu yönde ilerlemesi için çaba gösterdiklerini dile
getirdi. Eskişehir’in fuar ve kongre
turizminde Anadolu’daki en önemli
merkezlerden birisi olmasını hedef-
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lediklerini kaydeden Güler, bu hedef doğrultusunda Eskişehir Fuar
Kongre Merkezi’nin işletme hakkını
10 yıllığına Türkiye’nin en büyük fuar
şirketi olan TÜYAP’a teslim ettiklerini söyledi..

2019 yılında 9 fuar için
başvuru yapıldı
Fuar alanının artık Eskişehir Ticaret
Odası Tüyap Fuar Merkezi olduğunu belirten ETO Başkanı Güler,
“Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nin
işletmesini, 10 yıl süreyle, Türkiye’de
fuarcılığın sembol markası olan TÜYAP Fuarcılık’a emanet ettik. Fuar
merkezimiz, TÜYAP ile Odamız iş-

birliğinde kurulacak komite eliyle
işletilecektir. Eskişehir’de fuarcılığa
ilişkin her türü pratik karar, bu komitede alınacak. TÜYAP tarafından
yapılacak etkinlikler ve faaliyetler
bu komite eliyle planlanacak. Yapılacak fuar ve iş etkinliklerinde,
üyelerimizin özel avantajlara sahip
olabilmesi için gerekli düzenlemeler de yapıldı. Bu doğrultuda 2019
yılında yalnızca TÜYAP Fuarcılık
tarafından düzenlenecek 9 fuar için
gerekli başvurular yapıldı. Bunlar
dışında düzenlenecek fuarlara ilişkin talepleri de değerlendireceğiz.
Şehrimize, odamıza, tüccar ve sanayicimize hayırlı olmasını diliyorum”
diye konuştu.

www.etonet.org.tr

DEV PROJE İÇİN İMZALAR ATILDI

Eskişehir Ticaret Odası’nın hayata geçirdiği fuar merkezi, gerçekleştirilen protokol
ile Türkiye’nin en büyük fuarcılık şirketi olan TÜYAP’a 10 yıllığına devredildi.

E

skişehir Ticaret Odası tarafından hizmete sunulan fuar merkezinin işletme hakkı düzenlenen
protokol töreni ile TÜYAP’a teslim
edildi. ETO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen törene ETO Başkanı
Metin Güler, ETO Meclis Başkanı
Halil İbrahim Ara, TOBB Türkiye Fuarcılık Meclisi Başkanı ve TÜYAP
Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz katıldı. İmzalanan protokol neticesinde Eskişehir Fuar
Kongre Merkezi’nin ismi 10 yıllığına
“Eskişehir Ticaret Odası-TÜYAP
Fuar Merkezi” oldu.

Güler: “Eskişehir’de
düzenlenen ve dünyada
rakipsiz olan bir fuar
istiyoruz”
Protokol töreninde konuşan ETO
Başkanı Metin Güler, Eskişehir’in 50
yıllık hayalini gerçekleştirmekten
gurur ve mutluluk duyduklarını, fuarın işletmesini Türkiye’nin en büyük
fuarcılık kuruluşu TÜYAP’a emanet
ettiklerini kaydetti. Fuarın işletilmesi için bir çok firma ile komisyon
aracılıyla teklif aldıklarını belirten

Güler, “ Heyecanıyla, verimliliğiyle,
odamıza katacağı maddi değerle
hangi firmaya teslim edeceğimiz
noktasında komisyonumuzla bir
karara vardık. Ne mutlu ki bizlere
Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’ni,
Türkiye’nin en büyük, dünyanın fuarcılıkta sayılı olan firmalarından
TÜYAP’a teslim ediyoruz. Bundan
böyle on yıl boyunca, fuar merkezimiz Eskişehir Ticaret Odası-TÜYAP Fuar Merkezi olarak hizmet
verecek. Ancak Sayın Genel Müdürümüzden de bir talebimiz olacak.
Sadece Eskişehir’e özgü, dünyaca
bilinen ve rakipsiz olacağımız bir
fuar organizasyonu düzenlenmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

Kazanan Eskişehir ve
üyelerimiz olacak
Eskişehir Ticaret Odası-TÜYAP
Fuar Merkezi’nin önümüzdeki dönem planlanan faaliyetlerine ilişkin
de değerlendirmede bulunan Güler,
“Biz projeyi hazırlarken ilk yıl için %
13.3 kapasite kullanım oranı olarak
hesaplamıştık. Eskişehir Ticaret
Odası-TÜYAP Fuar Merkezi daha

ilk yılında % 40 kapasite kullanım
oranına ulaşacak. Eskişehir’de
yeni sektörlerin oluşmasına, hizmet sektöründen tutun da ulaşıma
kadar birçok alanda üyelerimizin
daha çok kazanmasına vesile olacak. Otellerin doluluk oranları da,
restoranlarımızın ciroları da daha
da artacak. Kazanan Eskişehir, kazanan üyelerimiz olacak. ETO kaynak tüketen, sadece aidatla hizmet
veren bir konumdan üreterek kazanan bir oda haline gelecek. Üstelik
biz bu projeyi yaklaşık 74 milyon lira
bedelle hayata geçirdik. Bugün hayata geçirmeye kalksak, odamızın
imkanları ile mümkün asla mümkün değildi, en az 200 milyon lira
bedel ödeyecektik. En az maliyetle
imkansız denileni başardık. Bu projenin bu günlere gelmesi için yetki
veren meclisimize, gece gündüz
demeden çalışan komisyonumuza,
destek veren paydaşlarımıza, tasarımından inşasına emek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum.
Eskişehir Ticaret Odası-TÜYAP
Fuar Merkezi’nin hem üyelerimize,
hem TÜYAP’a, hem de Eskişehir’imize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Ekim 2018
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Kazanan Eskişehir ve
üyelerimiz olacak
TOBB Türkiye Fuarcılık Meclisi
Başkanı ve TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz ise
törende yaptığı konuşmada, “ Eskişehir Ticaret Odası-TÜYAP Fuar
Merkezi’ni şu anda Türkiye’nin en
büyük fuarcılık yatırımlarından biri
olarak görüyoruz. Eskişehir Fuar
Merkezi çok güzel bir şekilde projelendirilmiş. Kongre merkeziyle
de bütünleşik olarak ele alınması,
sadece fuar turizmi bakımından
değil kongre turizmi bakımından da
desteklenmesine vesile olmuş. Bir
de yanında Eskişehir Ticaret Odası’nın hizmet binasının da yer alıyor
olması işin sahipliği ve motivasyonu
bakımından muazzam olmuş. Eski-

B

şehir’in Türkiye çapında değil, dünya
çapında tanınmasına vesile olacak
sektörler ortaya çıkacak. Fuarlar
ürettiğiniz sektörün patlatılması
açısından muazzam önemli” dedi.

Eskişehir’in uluslararası
nitelikteki fuarların ev
sahibi olması için
çalışacağız
Eskişehir Ticaret Odası- TÜYAP
Fuar Merkezi’nin şehir ekonomisine
değer katacağını kaydeden Alagöz,
“Beraberimde gelen ve Türkiye’de
özellikle fuar mimarisi ve alt yapısı
konusunda çok deneyim sahibi arkadaşlarım var. Onlar da yaptıkları
geri bildirimler ile gerçekten Eskişehir Fuar Merkezi’nin Türkiye’deki
en nitelikli fuar merkezlerinden
biri olduğunu raporladılar. Fuar

ETO PİYASAYA YÖNELİK TALEPLERİNİ AÇIKLADI

aşta döviz kurundaki ani değişimler olmak üzere
güncel ekonomik koşullar nedeniyle yaşanan belirsizliğe ETO’dan müdahale talebi geldi. ETO Başkanı
Güler yaptığı açıklamada, 2018’in ikinci çeyreğinden bu
yana yaşanan olağan dışı oynaklığın taahhüt işi yapan
tacir üzerinde büyük baskı yarattığını kaydetti. Söz konusu döviz oynaklığına rağmen, tüccar ve sanayicilerin
taahhütlerinin arkasında durma noktasında bulunduğunu; ancak durumun sürdürülebilir olmanın ötesine geçtiğini ifade etti. Stokçuluğa karşı Ticaret Bakanlığınca yürütülen mücadelenin piyasada hissedildiğini ifade eden
Güler, özellikle fiyatı dövize endeksli ürünlerde, volatilitenin getirdiği belirsizliğin tedarik süreçlerini tıkamaya
devam ettiğini belirtti. Güler açıklamasında ETO’nun
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konusunda hangi şehirler ve ülkeler ön plana çıkmış ise oralar aynı
zamanda dünyanın önemli ticaret
merkezleri haline gelmiştir. Bugün
nereye giderseniz gidin, Hannover’e
bakın, Münih’e bakın, Frankfurt’a ve
Amsterdam’a bakın bunu hep görürsünüz. Biz de inşallah Eskişehir’i,
Türkiye’nin değil sadece uluslararası
talebin arz ve talebin buluşma noktası olabilmesi için TÜYAP fuarcılık
olarak üzerimize düşen her görevi
yapacağız. Bu azimle yola çıktık. Bizim amacımız Eskişehir’de, İç Anadolu’ya ve Türkiye’ye yönelik değil
uluslararası nitelikteki fuarlara ev
sahipliği yapmak. Buraya ne kadar
yabancı firma getirebilirsek işte o
ölçekte havalimanının durumu tartışılacak, uçak seferlerin artırılması
tartışılacak” diye konuştu.

üyelerinin hak ve menfaatleri için gerekli hassasiyeti
göstermeye devam edeceği ve ekonomik koşulları yakından takip etmeyi sürdüreceğini de dile getirdi.

HABER

ETO-METSEM’E KATKI SAĞLAYANLARA TEŞEKKÜR PLAKETİ

E

skişehir Valisi Özdemir Çakacak’ın katıldığı törenle
Eskişehir Ticaret Odası Mesleki Test Sertifikasyon
Merkezi’ne katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara plaket
takdim edildi. Meclis toplantısı sonrasında gerçekleştirilen plaket takdimi öncesinde konuşan ETO Başkanı
Metin Güler, Eskişehir Ticaret Odası Mesleki Test Sertifikasyon Merkezi’nin (ETO-METSEM) şehrin ekonomisine ve özellikle madencilik sektörünün geleceğine büyük
katkı sağlayacağını kaydetti. Projenin Avrupa Birliği’nden sağlanan hibe ile gerçekleştirildiğini belirten Güler,
ETO-METSEM ile Eskişehir’in madencilik alanında bir
adım daha öne çıktığını dile getirdi. ETO-METSEM ile
Eskişehir’in madencilikte standartları ve yeterlilikleri
belirleyen şehir haline geleceğini belirten Güler, proje-
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ye katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.
ETO-METSEM’e katkı sağlayanlara plaketleri Eskişehir
Valisi Özdemir Çakacak ve ETO Başkanı Metin Güler tarafından takdim edildi.

HABER

CHP MİLLETVEKİLLERİNDEN ZİYARET

C

umhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Eskişehir İl
Başkanı Rabia Akman ile birlikte,
Eskişehir Ticaret Odası Başkanı
Metin Güler’i makamında ziyaret
etti. Ziyarette ETO yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Cum-

E

huriyet Halk Partisi’nin TBMM ve
Eskişehir’deki çalışmaları hakkında bilgi veren heyet, Eskişehir’in
gelişimine katkı sağlayacak kurum
ve kuruluşlarla her zaman dayanışma içinde olacaklarının altını çizdi.
Eskişehir Ticaret Odası Başkanı
Metin Güler ise tüccar ve sanayi-

ODALAR ESKİŞEHİR EKONOMİSİ İÇİN BİR ARAYA GELDİ

skişehir Ticaret Odası, Eskişehir Sanayi Odası ve
Eskişehir Ticaret Borsası müşterek değerlendirme toplantısı için buluştu. ETO’nun ev sahipliğinde
gerçekleştirilen toplantıya, ETO Başkanı Metin Güler, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, ETB Başkanı
ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Zeydan katıldı. Eskişehir başta olmak üzere ülke ekonomisinde
yaşanan gelişmelerin masaya yatırıldığı toplantıya
ETO Meclis Başkanı Halil İbrahim Ara, ETB Meclis
Başkanı Hasan Öztürk, ESO Meclis Başkan Yardımcısı Ahmet Kahveci’nin yanı sıra yönetim kurulu, meclis
divan üyeleri ve disiplin kurulu başkanları eşlik etti.
Ekonominin enine boyuna tartışıldığı toplantıda, kar-
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cinin sorun ve taleplerini aktardı.
ETO Başkanı Güler, tüccar ve sanayicinin sorunlarını Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nde çözüm aradıkları için CHP milletvekilleri Utku Çakırözer ile Jale Nur Süllü’ye teşekkür ederek başarı temennisinde
bulundu.

şılıksız çek, açılan ve kapanan iş yeri sayısı, protesto
edilen senet sayısı gibi veriler de aktarıldı. Toplantıda ayırca ekonomideki dalgalanmadan Eskişehir’in iş
insanlarının etkilenmemesi için yapılması gerekenler,
ihracatın geliştirilmesi için atılabilecek adımlar, istihdama yönelik politikalar, odaların ortak yürütebileceği projeler hakkında değerlendirmede bulunuldu.
Eskişehir ekonomisinin bugünün ve geleceğinin de
masaya yatırıldığı toplantıda dış ticarete ağırlık verilmesi, yeni müteşebbisler için destek sağlanması,
odaların kaynaklarını ortak kullanacak projeler üretebilmesi, üyelerin UR-GE projelerine teşvik edilmesi
üzerinde duruldu.

www.etonet.org.tr

İYİ PARTİNİN KURMAYLARI ETO’YA KONUK OLDU

İ

Yİ Parti Genel Başkan Yardımcısı
Berna Sukas, İYİ Parti Eskişehir
Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu,
İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Ramis
Tunca ve beraberindeki heyet, Eskişehir Ticaret Odası’nı ziyaret etti.
Ziyarette konuşan ETO Başkanı
Metin Güler, ekonomide yaşanan
duranlığa ve dövizin yükselişine
dikkat çekerek, dövizde yaşanan
artışın önüne geçilmesi için makroekonomik politikalara ağırlık verilmesi gerektiğini, bu sayede de
Türkiye’nin faiz, enflasyon ve dö-

viz sarmalından kurtulabileceğini
dile getirdi. İYİ Parti Genel Başkan
Yardımcısı Berna Sukas ise genel
seçimlerin ardından partide genel
kurulun tamamlandığını ve yerel se-

çimler için çalışmalara başladıklarını kaydetti. Parti teşkilatlarının İyilik
Kervanı adı altında tüm şehirlerde
eş zamanlı olarak ziyaretler gerçekleştirdiğini belirten Sukas, böylece
şehirlerin nabzını tutma, tüccar ve
sanayicilerin beklentilerini dinleme
fırsatı yakaladıklarını dile getirdi.
Ekonomide yaşanan gelişmelerden
üzüntü duyduklarını belirten Sukas,
yaşanan ekonomik tabloyu daha iyi
analiz edebilmek için iş insanları ile
bir araya gelmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

ESKİŞEHİRLİ TÜCCAR ARTIK “ÇEVRİMİÇİ”
Eskişehir Ticaret Odası, E-Oda dönüşümü kapsamında üyeleri için değer yaratacak
projelere devam ediyor. Bundan böyle ETO üyelerinin kamuya açık bilgileri, çevrimiçi
olarak sorgulanabilecek.

E

TO tarafından E-Oda projesi kapsamında bir yenilik daha kullanıma sunuldu. Oluşturulan Üye
Bilgi Sistemiyle ETO üyelerinin kamuya açık bilgileri, ticari amaçla sorgulanabilir hale getirildi. Eskişehir Ticaret Odası tarafından geliştirilen sistem, üye
bilgileri tasnif ederek kamunun kullanımına sunuyor.
ETO’nun web sitesi Online işlemler bölümü Üye Bilgi
Sistemi (https://goo.gl/UdnQxF) üzerinden üyelerin
unvan, faaliyet konusu ve NACE koduna göre sorgulanabildiği sistemle, üyelerin kamuya açık iletişim
bilgilerine erişmek mümkün hale geliyor. Söz konusu
sorgu sistemi sayesinde Eskişehirli tüccar ve sanayicilerin ulusal ölçekte ulaşılabilirliğinin arttırılması
hedefleniyor.
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CHP HEYETİNDEN EKONOMİ İÇİN ZİYARET

C

HP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir
milletvekili Selin Sayek Böke,
CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali
Çelebi ve Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Odunpazarı Belediye
Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP İl
Başkanı Rabia Akman Eskişehir Ticaret Odası’na konuk oldu. Ziyarette

konuşan CHP Parti Meclisi üyesi ve
İzmir milletvekili Selin Sayek Böke,
CHP heyeti adına ülke çapında temaslar gerçekleştirdiklerini belirterek, Eskişehir’de de ekonominin öncü
aktörleri ile bir araya geldiklerini kaydetti. Ziyaretlerle Türkiye’nin dört bir
yanına ulaşarak tüccar, sanayici, esnaf ve çiftçi ile birlikte ekonominin

durumunu değerlendirmeyi amaçladıklarını belirten Böke, ekonomide
dışa bağımlılığın sorun olduğunu
söyledi. Ziyarette konuşan ETO Başkanı Metin Güler ise, Türkiye’nin zor
bir süreçten geçtiğini belirterek, dövizin etkilerinin daha az hissedilmesi
için özellikle yerli üretime ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.

EMLAK KİRALAYANLARA
ÖNEMLİ UYARI

E

skişehir Ticaret Odası’nın Dış Ticaret, Danışmanlık,
Müşavirlik, Kiralama Hizmetleri Meslek Komitesi
sorunlarını ve sektörde yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere toplantı gerçekleştirdi. ETO Meclis Başkanı Halil İbrahim Ara ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet
Kahya’nın katıldığı toplantıda emlak kiralamada yaşanan
sıkıntılara dikkat çekildi. Toplantıda üniversite öğrencilerinin yeni öğretim dönemine başlayacak olması sebebiyle son günlerde emlak kiralamada artış yaşandığını
belirtilerek, emlak kiralamadaki talebi fırsata çevirmeye
çalışan dolandırıcıların türediği kaydedildi. Vatandaşların emlak kiralarken mağdur olmamaları ve kötü niyetli
kişiler tarafından dolandırılmamaları için öncelikle emlak ofisi aracılığıyla kiralama talebinde bulunması gerektiğine dikkat çekilirken, bu sayede yaşanabilecek hak
mağduriyeti ve maddi kaybın önüne geçilebileceği ifade
edildi. Toplantıda kiralama ve satış işlemlerinde emlak
komisyoncusunun bir emlak şirketine bağlı olduğundan
emin olunması gerektiğini belirtilirken, emlak kiralayacakların sokak ilanları ile satış ve kiralama yapan kişilere
itibar etmemesinin önemine değinildi. Toplantıda alınan
kararlar basın kuruluşları ve sosyal medya aracılığıyla
kamuyu ile paylaşıldı.
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1096 ÖĞRENCİYE
AYAKKABI YARDIMI

skişehir Ticaret Odası, her eğitim öğretim yılında
olduğu gibi bu dönemde de ihtiyaç sahibi öğrencilerin yanında oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin
(TOBB) desteği ile sağlanan kışlık ayakkabılar, ihtiyacı
olan öğrencilerin öğrenim gördüğü okullara ETO tarafından ulaştırıldı. Yardım kapsamında Eskişehir’deki ilk ve
orta dereceli 73 okulda öğrenim gören 1096 öğrenciye
ayakkabı yardımında bulunuldu.

İletişim ve Rezervasyon: 0535 570 39 25 & 0222 400 0 700
Adres: Yenibağlar Mahallesi, İsmet İnönü-1 Blv No:120 Tepebaşı/Eskişehir

HABER

GENEL BAŞKAN DESTİCİ’DEN ZİYARET

B

üyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici beraberindeki heyet ile birlikte Eskişehir
Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu
memnuniyeti ifade eden ETO Başkanı Metin Güler,
tüccar ve sanayicinin gelişmesi, Eskişehir ekonomisinin büyümesi için çaba gösterdiklerini kaydetti.
Üyelerin ihracatını artırmak, Eskişehir’e daha çok
kazandırmak için projeler ürettiklerini belirten Güler, tüccar ve sanayicinin sorunlarını çözmek için
de öncülük ettiklerini kaydetti. Büyük Birlik Partisi
Genel Başkanı Mustafa Destici ise, Eskişehir Ticaret Odası’nın şehrin ekonomisine, istihdamına ve
üretimine katkı sağladığını belirterek, birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin önemine değindi.
Eskişehirli tüccar ve sanayicinin gelişimi için üzerine
düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğunu belirten Destici, Eskişehir’in hak ettiği yere gelebilmesi
için çalıştıklarını söyledi.

E

ÇOCUKLAR İKLİM
DEĞİŞİKLİ İLE
MÜCADELEYE HAZIR

skişehir Ticaret Odasında bünyesinde faaliyetlerini
sürdüren AB Bilgi Merkezi, Avrupa İklim Eylem haftası
kapsamında öğrencilere eğitim düzenledi. “Gezegenimiz
Geleceğimiz, İklim Değişikliği ile Birlikte Mücadele Edelim” ismiyle düzenlenen eğitim Eskişehir Ticaret Odası
Ortaokulunda gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında AB
Takım Üyesi Ezgi Koman tarafından öğrencilere, eğlenceli ve öğretici bir sunum yapıldı. Etkinlik kapsamında üç
farklı ders saatinde toplamda 240 beşinci sınıf öğrencisi,
eğlenerek iklim değişikliği ile mücadele konusunda eğitim
aldı. Eğitim kapsamında, iklim değişikliğine neden olanlar
sorunlar ve çözüm önerileri ile küresel ısınmanın etkileri,
öğrencilerin ilgileri ve aktif katılımları ile tartışılırken, yağmur ormanlarının yok edilmesi, yanlış tarım ve hayvancılık
uygulamaları, kimyasal üretim ve diğer insan edinimlerinin zararları videolu anlatım yapıldı.
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ÜNİVERSİTE
ÖĞRENCİLERİ SİNEMA
GÖSTERİMİ İLE
BİLİNÇLENDİ

skişehir AB Bilgi Merkezi Avrupa İklim Eylem haftası
kapsamında ücretsiz film gösterimi gerçekleştirdi.
Eskişehir Ticaret Odasında bünyesinde faaliyetlerini sürdüren AB Bilgi Merkezi, Avrupa İklim Eylem haftası kapsamında Buğday isimli filmi seyirci ile buluşturdu. İklim değişikliğine dikkat çekmek için 3-4 Ekim tarihlerinde Anadolu
Üniversitesi, Sinema Anadolu’da Yönetmen Semih Kaplanoğlu’nun Buğday” filminin gösterimi halka açık olarak
gerçekleştirildi. Türkiye, Almanya, Fransa, İsveç ve Katar
ortak yapımı “Buğday”ın başrollerini Jean-Marc Barr, Ermin Bravo, Grigory Dobrygin ve Cristina Flutur paylaşıyor.
TRT ve Galata Film ortaklığıyla çekilen ve yaklaşık 5 yılda
tamamlanan “Buğday”, Tokyo Uluslararası Film Festivali’nde en iyi film ödülüne layık görülmüştü.

HABER

ESKİŞEHİR’E 427 MİLYON DOLAR DESTEK

E

skişehir Ticaret Odası üyeleri için
Türk Eximbank Kredi ve Sigorta
Programları Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. ETO Meclis Salonu’ndaki toplantıda, Türk Eximbank Ankara Bölge Müdürü Funda Baydar ve
Ankara Pazarlama Müdür Yardımcısı
Selin Çalışkan tarafından ihracatçıların yararlanabileceği kredi ve sigorta
programları hakkında bilgi verildi.
Toplantıda Türk Eximbank Ankara
Pazarlama Müdür Yardımcısı Selin
Çalışkan tarafından Kısa Vadeli Krediler, Orta-Uzun Vadeli Krediler, Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Krediler, İhracat Kredi Sigortası,
Ülke Kredi ve Garantileri hakkında
bilgi verilerek, ETO üyelerinin soru-

G

ETO’DAN EKONOMİ İÇİN AYLIK BÜLTEN

elişen Eskişehir Büyüyen Ekonomi
ilkesiyle hareket eden Eskişehir Ticaret Odası üyelerine sunduğu hizmetlere bir yenisini daha ekledi. ETO üyesi
tüccar ve sanayicilerin ülke ve Eskişehir
ekonomisindeki gelişmeleri yakından
takip edebilmeleri için oda tarafından
Aylık Ekonomi Bülteni hazırlanıyor. Her
ay düzenli olarak hazırlanan bültende
Türkiye ve Eskişehir ekonomisine dair
veriler grafikler ve değerlendirmeler
eşliğinde üyelerle paylaşılıyor. Odamız
tarafından hazırlanan Aylık Ekonomi

E

ları yanıtlandı. Kuruluş olarak Türkiye’nin ihracatını geliştirmek, ihracat
yapmak isteyen firmaları teşvik etmek için çaba gösterdiklerini belirten Baydar, bu hedef doğrultusunda,
Eskişehir Ticaret Odası’nın talebiyle
Türk Eximbank Eskişehir İrtibat
Bürosu’nu faaliyete geçirdiklerini
kaydetti. 13 ay önce hizmete sunulan
Türk Eximbank Eskişehir İrtibat Bürosu sayesinde Eskişehir’deki firmalara kayda değer bir katkı sağlıklarını
da belirten Baydar, büro aracılığı ile
Eskişehir’e 271 Milyon Dolar kredi ve
156 Milyon Dolar sigorta desteği olmak üzere toplam 427 milyon Dolar
kaynak aktarıldığını dile getirdi.

Bülteni’nde enflasyon, sanayi üretimi,
dış ticaret, ihracat ve ithalat seyri, açılan ve kapanan iş yerine dair rakamları, kredi kullanım rakamları, çek senet
işlemleri, yatırım ve teşvik işlemleri,
konut satış verilerine yer veriliyor.
Akademisyenler ve ekonomi uzmanları
tarafından hazırlanan raporları düzenli olarak üyelerimize e-posta yoluyla
ulaştırılıyor. Bu sayede üyelerimiz Eskişehir hem de ülke ekonomisindeki
gelişmeleri yakından takip etme imkanı
buluyor.

HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMAYA ÇALIŞANLARA TEPKİ

skişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, “Engelsiz Anadolu Günleri” adı altında TCDD Açık
Otopark’ında yapılması planlanan konser ve
stant satışı hakkında açıklamada bulundu.
Etkinliği düzenleyecek olanların daha
önce yöresel ürünler adı altında Eskişehir’de haksız kazanç elde etmeye
çalıştığını belirten ETO Başkanı
Metin Güler, aynı kişilerin bu kez
engelli vatandaşları öne sürerek
maddi çıkar peşinde olmasının son
derece üzücü olduğunu dile getirdi.
Etkinliği düzenleyenlerin iki yıl önce
Eskişehir’de yöresel ürünler adı altında
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haksız kazanç sağlamaya çalıştığını belirten Güler,
herkesin hassasiyet duyduğu bir konunun ticari faaliyete alet edilmesi, etkinlik adı altında maddi
çıkar gözetilmesinin son derece üzücü
olduğunu ifade etti. Bu etkinliğe yer
temini eden ve izin vererek haksız
kazanç elde edilmesine müsaade
edenlerin engelli vatandaşlarımızın durumlarından maddi çıkar
sağlanmasına da zemin hazırladığını belirten Güler, buna izin veren
kurum ve kuruluşların bu yanlış uygulamadan vazgeçmeleri gerektiğini
hatırlattı.

www.etonet.org.tr

DEMİR, GENÇLERLE TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI

E

skişehir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Emre Demir,
Anadolu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 17. Kalite Şölenine konuk olarak tecrübelerini
paylaştı. Etkinlikte gençlerle bir
araya gelen Demir, iş yaşamında
başarılı olmanın kurallarını anlattı. Girişimciliğin önemini vurgula-

yan Demir, Türkiye’nin daha çok
girişimciye ihtiyacı olduğunu, bir
ülkenin gelişmişliğinde girişimciliğin çok önemli yeri bulunduğuna dikkat çekti. Eskişehir Ticaret Odası’nın girişimciliğe büyük
önem verdiğinin altını çizen Demir,
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi sayesinde yüzlerce kişinin kendi işi-

ni kurarak, hayaline kavuştuğunu
kaydetti. Girişimciliğin istihdama
da doğrudan katkı sağladığını belirten Demir, Türkiye’nin küresel
ekonomide daha etkin olabilmesi
ve üst sıralara çıkabilmesinin yolunun girişimcilikten ve yeni markalar yaratmaktan geçtiğini sözlerine ekledi.

MADENCİLİĞE ETO-METSEM DAMGASI
ETO-METSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilerek, madencilik
alanında sınav ve belgelendirme yapabilen Türkiye’deki ilk kuruluş oldu.

E

skişehir Ticaret Odası tarafından madencilik sektöründe sınav ve belgelendirme yapmak üzere hayata
geçirilen Eskişehir Ticaret Odası-Mesleki Test Sertifikasyon Merkezi Anonim Şirketi (ETO-METSEM) Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Türk Akreditasyon Kurumu
tarafından daha önce akredite edilen ETO-METSEM,
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından da yetkilendirilerek ülkemizde madencilik alanında sınav ve belgelendirmedeki ilk kuruluş oldu. Madencilik sektöründe
3 meslekte sınav ve belgelendirme hizmetine başlayan
ETO-METSEM, Türkiye’nin her yerindeki firmalara ve
çalışanlara sınav ve belge hizmeti verebilecek.

ETO-METSEM’in yetkilendirilmesi hakkında konuşan
Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Türkiye’de
bir ilke imza atmanın gururunu yaşadıklarını belirterek,
ETO-METSEM sayesinde Eskişehir’in madencilik sektöründe Türkiye’de hep bir adım önde olacağını kaydetti.
ETO-METSEM’in madencilik sektörünün en çok ihtiyaç
duyduğu ve çalışanı olduğu mesleklere yönelik sınav
yapıp belgelendirmede bulunacağını kaydeden Güler, “
ETO-METSEM ile hem madencilik sektöründeki iş kazalarının azalmasına destek olacak hem de bu alanda çalışanların daha nitelikli olmasına vesile olacağız. Belgesi
olan çalışanlar için devletimiz tarafından 48 aya kadar
prim desteği sağlanıyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyen tüm firmalar ETO-METSEM aracılığı ile çalışanlarını
belgelendirebilecek ” diye konuştu.
Ekim 2018

35

HABER

KOMİTELER ÜYELERİN SORUNLARININ
ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇALIŞIYOR

E

skişehir Ticaret Odası’nın meslek komiteleri üyelerin
taleplerini kurum ve kuruluşların yöneticilerine iletiyor, sorunların çözüm için çalışıyor. ETO’nun Telekomünikasyon ve Bilişim Meslek Komitesi, İnşaat Taahhüt Meslek
Komitesi, Seyahat Acenteleri ve Yolcu Taşımacılığı Meslek
Komitesi, Meclis Başkan Yardımcı Metin Öztürk, Yönetim
Kurulu Üyesi İsmail Çavdar ve Aytekin Sakaklı ile birlikte
bir dizi temas gerçekleştirdi. ETO Telekomünikasyon ve
Bilişim Meslek Komitesi üyeleri Ticaret İl Müdürü Cemil

Kürkçü’yü, İnşaat Taahhüt Meslek Komitesi ise Tepebaşı
Belediyesi Başkan Yardımcısı Erdoğan Aydoğmuş’u, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı
Serdar Ergen’i ziyaret ederek üyelerin taleplerini iletti.
Seyahat Acenteleri ve Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Metin Bükülmez’i ziyaret ederek sektörde faaliyet
gösteren firmaların sorunlarının çözümü için atılabilecek
adımları görüştü.

ETO ENFLASYONLA MÜCADELE İÇİN DÜĞMEYE BASTI

E

skişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Enflasyonla Mücadele Programı hakkında açıklamada bulundu.
Türkiye’nin son dönemde enflasyon ile mücadele ettiğini belirten ETO Başkanı Güler, döviz kurlarında yaşanan
dalgalanmanın etkisi ile enflasyon oranının çift hanelere
ulaştığını, artan maliyetler ve faizlerin firmaları olumsuz
etkilediğini kaydetti. Enflasyonla mücadelede herkese görev düştüğünü hatırlatan Güler, “ Enflasyonla mücadeleyi
ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektör yapabilir.
Sorumluluk ve görev hepimizindir. Enflasyonla mücadele
aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadeledir. Türk özel sektörü, devletimizle
birlikte topyekûn bir duruş sergileyerek, elini taşın altına
koymaktadır. Bu çerçevede TOBB ve Odalar-Borsalar, her
milli konuda olduğu gibi bu konuda da ülke çapında ortak bir
dayanışma içindedir. Eskişehir Ticaret Odası üyelerinin de
enflasyonla mücadele için elinden gelen gayreti göstereceğine inanıyorum” diye konuştu. ETO Başkanı Güler’in basın
açıklaması ile birlikte odanın sosyal medya hesaplarında da
bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuldu. Ayrıca oda hizmet
binasına Enflasyonla Mücadele için dev görsel asılarak,
üyelerin dükkanlarına asabilmeleri için afiş dağıtıldı.
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ISPARTA TSO İŞBİRLİĞİ İÇİN ESKİŞEHİR’DE

I

sparta Ticaret ve Sanayi Odası,
Eskişehir Ticaret Odası’nın konuğu
olarak Eskişehir’de ziyaret ve inceleme gezisi gerçekleştirdi. Isparta TSO
Başkanı Şükrü Başdeğirmen, meclis
divanı, yönetim kurulu ve meclis üyelerinden oluşan heyet ilk ziyaretini
Eskişehir Ticaret Odası’na gerçekleştirdi. Ziyarette konuşan Eskişehir
Ticaret Odası Başkanı Metin Güler,
oda olarak gerçekleştirdikleri projeleri ve iyi uygulamaları her kurum ve
kuruluşla paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, Eskişehir
Ticaret Odası’nın artık örnek olan ve
ilham veren kuruluş haline geldiğinin
altını çizdi.

Isparta TSO heyeti
projeleri ve fabrika
inceledi
Isparta TSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise Eskişehir Ticaret Odası’nın çalışmalarını ve projelerini
incelemek, odalar arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla ziyaret
gerçekleştirdiklerini belirterek,
oda olarak gelişime ve yenilikçiliğe
verdikleri önemin altını çizdi. Eskişehir’de ETO başta olmak üzere bir
dizi ziyaret gerçekleştireceklerini
kaydeden Başdeğirmen, Eskişehir
Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrika
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Eskişehir
Ticaret Odası
artık örnek
olan ve ilham
veren kuruluş
haline geldi.

ziyaretleri yaparak, sanayici işbirliklerine yenilerini eklemeyi planladıklarını dile getirdi. Isparta Ticaret ve
Sanayi Odası heyeti Eskişehir ziyareti kapsamında sanayi tesislerinde
ve Eskişehir Ticaret Odası-TÜYAP
Fuar Merkezi’nde incelemede bulunarak, ETOMÜZE’yi ziyaret etti.

KAPAK
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Eskişehir’de
Tarım

S

tratejik bir öneme sahip olan tarım sektörü, gelişmiş ülkelerin
öncelikli ve ayrıcalıklı konularından
bir tanesidir. Bu ülkeler tarımı; politik,
siyasi ve ekonomik amaçlarını gerçekleştirmek için devamlı kullanmaktadır.
Türkiye sahip olduğu coğrafi yapı ve
ekolojikşartlar sayesinde, ürün çeşitliliği ve miktarı yönünden tarımsal
üretimde büyük bir potansiyele sahiptir. 3 tarafı denizlerle kaplı olan ülkemizde, aynı anda 4 mevsimi yaşamak
mümkündür. Bu coğrafi ve jeopolitik
konumu nedeniyle ülkemiz, tarım ve
hayvancılık sektöründe diğer ülkelerden hep bir adım önde yer almaktadır.

Erkan Alkan

Eskişehir İl Tarım
ve Orman Müdürü

Eskişehir’imizi bölgesinde
lider ülkemizde önemli
aktör haline getirmek
amacıyla Bakanlığımızın
politikalarını
uygulamaktayız.
44
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İlimiz, tarım ve hayvancılık açısından ülkemizin küçük bir prototipidir.
İklim olarak Ege, Karadeniz, Akdeniz
ve İç Anadolu bölgesinin etkisi altındadır. İlimizin karasal iklime sahip
yüksek rakımlı arazilerinde buğday,
arpa, şekerpancarı gibi stratejik ürünler yetiştirilirken; Sakarya vadisinde
yer alanmikroklima özelliğine sahip
ilimiz arazilerinde nar, incir, antepfıstığı, Trabzon hurması, zeytin gibi subtropik meyveler yetiştirilmektedir.
792 metre rakıma sahip olan ilimizde
3.800 dekar alanda sera kurulmuş
olup, gerek bu seralarda ve gerekse
sebze alanlarımızda üretilen roka,
tere ve maydanoz gibi ürünler ile
ülkemiz ekonomisine ciddi katkılar
sağlanmaktadır. Mihalıççık İlçemizde
yetiştirilen kirazlar, markalaşma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.
İlimiz toprak ve iklim şartlarının
yem bitkileri tarımı için uygun olması
ve geniş mera alanlarımız sayesinde
küçükbaş, büyükbaş ve kanatlı hayvan
yetiştiriciliği işletmelerimiz oldukça
kaliteli ürünler üreterek, hayvancılığa
dayalı sanayimizin gelişmesine neden
olmuşlardır.
İlimizin Ankara ve İstanbul gibi iki
önemli pazara olan yakınlığı, üretilen

ürünlerin piyasaya sürülmesinde ve
pazarlanmasında pozitif bir etkiye
neden olmaktadır. Bu durum, ilimizi
diğer illere göre daha şanslı kılmakta
ve yatırımcıyı cezbetmektedir.
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak; üretici ve tüketici memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, Eskişehir’imizi bölgesinde lider ülkemizde
önemli aktör haline getirmek, gıda,
tarım ve hayvancılık alanında ülkemizin ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan
güvenilir gıda ve kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği sağlamak, tarımsal
ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir
kullanımını sağlamak ve kırsal alanda
yaşam standardını yükseltmek amacıyla Bakanlığımızın politikalarını uygulamaktayız.

Tarımsal Yapı
İlimizin toplam yüz ölçümü
1.396.000 hektar olup dağılımı aşağıdaki tablodadır.
Eskişehir İli Alan Dağılımı (2017)
Arazi Cinsi

Yüzölçümü (ha)

Oranı (%)

Tarım Arazisi

573.639

41,09

Orman Arazisi

410.057

29,37

Çayır Mera Arazisi

306.130

21,92

Diğer

106.174

7,62
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İlimiz tarım alanlarının yaklaşık % 28
sulu tarım arazisidir.
Toplam Tarım
Alanı (ha)

Kuru Tarım
Alanı (ha)

Sulu Tarım
Alanı (ha)

573.639

411.301

162.338

Eskişehir İli Tarım Alanı Dağılımı (2017)
Arazi
Kullanımı

Yüzölçümü (ha)

Yüz Ölçüme
Oranı (%)

Toplam
Tarla Alanı
Toplam
Sebze Alanı

559.513

97,5

9.690

1,7

Meyve Alanı

4.436

0,8

TOPLAM

573.639

100,0

üzere İlimiz; Ülkemiz kuşkonmaz üretiminin % 96’sını, roka üretiminin %
49’unu gerçekleştirmektedir.

İlimizde, şekerpancarı, ayçiçeği,
patates, buğday ve arpa en fazla üretimi yapılan ürünlerdir. Söz konusu
ürünler, ekiminden hasadına kadar
geçen süre içerisinde binlerce insanımızı istihdam etmekte, hem ülkemiz
hem de ilimiz gayrisafi milli hasılasına
önemli oranda katkı sağlamaktadır.
İlimiz meyveciliği, son yıllarda
geliştirilen bodur çeşitler ile ivme
kazanmıştır. İklim itibariyle geçit bölgesi olan ilimizde elma, armut, kiraz,
nar, zeytin vb. meyve çeşitlerinin üretim alanları artmıştır. Bakanlığımızca
verilen destekler, meyve alanlarımız
artmasında önemli bir faktör haline
gelmiştir. Mihalıççık ilçemizde kurulan kiraz bahçeleri ile geç turfanda
olarak kiraz üretilmektedir. Her yıl
ilimizde kiraz festivali düzenlenmektedir. İhracata yönelik yetiştiriciliği
yapılan kirazın markalaşması adına
çalışmalar yapılmaktadır.

Mahmudiye ilçemizde kurulan hali
hazırda 70 dekar olarak kurulan ve
200 dekara tamamlanması hedeflenen jeotermal seralarda topraksız
tarım yapılmaktadır.

Hayvancılık
Eskişehir İli Hayvan Varlığı (2017)
Cins

Adet (Baş)

Koyun

743.543

Keçi

95.144

Sığır

151.906

Manda

416

Kanatlı

5.033.091

Arı Kovanı

19.599

Yarış Atı

1.873

İlimiz hayvan varlığı, şap, brucella,
kuduz, çiçek, anthrax, LSD, veba vb.
hastalıklara karşı personellerimizce
aşılanmaktadır.

İlimizde 26.629 adet Bitkisel,
15.675 adet Hayvansal olmak üzere
toplam42.304 adet tarımsal işletme
mevcut olup bu işletmelere 114 Mühendis ve 99 Veteriner Hekim ile Danışmanlık Hizmeti verilmektedir.
İlimizde başta Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerimiz başta olmak üzere;
yaklaşık 3800 dekar örtüaltı (sera)
alanımız mevcuttur. Bu mikroklima
özelliğine sahip vadimiz başta olmak
Ekim 2018
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Eskişehir İli Hayvansal Üretim (2017)
Hayvansal
Üretim

İlimiz hayvancılığının geliştirilmesi,
yenilenmesi ve ıslah edilmesi amacıyla; Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas
Besi Organize Sanayi Bölgesi Projesi, Damızlık Düve İstasyonu Üretimi
Projesi, Damızlık Koç-Teke İstasyonu
Üretimi Projesi, Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi vb. projeler
hayata geçirilmiştir.
Yine ilimiz hayvancılığının geliştirilmesi için, yaklaşık 92.000 dekar
mera alanı ıslah edilmiştir. Sadece
2018 yılında yaklaşık olarak 23.000
dekar mera alanının ıslahı için proje
hazırlanmış ve Bakanlığımızın onayına
sunulmuştur.
Özellikle Mahmudiye ilçemizde yer
alan kamu ve özel haralarda yetiştirilen yarış atları ile ilimiz atçılık sektöründe de önemli bir yere sahiptir. Her
yıl, Mahmudiye ilçemizde yer alan
pistlerde mahalli at yarışları düzenlenmektedir.

İlimiz
hayvancılığının
geliştirilmesi
için, yaklaşık
92.000 dekar
mera alanı
ıslah edilmiştir.

Eskişehir
Üretimi

Yumurta Üretimi
(Milyon Adet)

342

Süt Üretimi (Ton)

187.000

Bal Üretimi (Ton)

139

Yaş Koza Üretimi
(Ton)

3

Kırmızı Et Üretimi
(Ton)

10.175

Beyaz Et (Tavuk)
Üretimi (Ton)

41.000

İlimiz 342 milyon yumurta üretimi
ile ülkemiz yumurta üretiminin yaklaşık % 20’sini karşılamaktadır.

Eskişehir üreticisine bugüne kadar
toplam 1.511,7 Milyar TL Destek Sağlanmıştır.

İlimizde 3 ton civarında yaş koza
üretimi yapılmakta olup, bu rakam
ülkemiz yaş koza üretiminin % 4’üne
tekabül etmektedir. İpek böcekçiliğinde yaş koza işleme tesisi Türkiye’de
sadece Sarıcakaya ilçemize bağlı Mayıslar köyünde bulunmaktadır.

Bakanlığımızca Kırsal Kalkınma
Destekleri kapsamında Tarıma Dayalı
Yatırımların Desteklenmesi Programı
kapsamında “Bitkisel ve Hayvansal
Ürünlerin işlenmesi Paketlenmesi,
Soğuk Hava Deposu, Bitkisel ve Hayvansal Orjinli Gübrelerin İşlenmesi
Paketlenmesi, Yenilenebilir Enerjili
Seralar ve üretim Tesisleri, Tarımsal

Desteklemeler
DESTEKLEMELER

Bir Yılda
Ödenen Destek
(TL)

2002/2017
(TL)

Toplam
(TL)

Bitkisel Üretim

105,7 Milyon

1.1 Milyar

1.1 Milyar

Hayvancılık

32 Milyon

190 Milyon

190 Milyon

Kırsal Kalkınma Hibeleri

0

120 Milyon

120 Milyon

Tarımsal Yayım ve
Danışmanlık

175 Bin

1.9 Milyon

1.9 Milyon

Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar ve
Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesine
Yönelik Altyapı Sistemleri ile basınçlı
sulama sistemleri konusunda destekleme ödemesi sağlanmıştır.Ayrıca
Bireysel Basınçlı Sulama Desteklemeleri kapsamında üreticilerimize %
50 hibe desteği verilmektedir.
Bu veriler ışığında; Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 447 genç
çiftçiye, 2.006 adet alet-makineye,
229 ekonomik yatırıma ve 1.245 adet
sulama sistemine destek verilmiştir.
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Zirai İlaç
İlimizde 2017 yılı içerisinde 25 ton
katı ve yaklaşık 105.000 litre sıvı zirai
ilaç tüketilmektedir.
Yine ilimizde 20 adet özel ve 46
adet tüzel kişilik olmak üzere toplam
66 adet zirai ilaç bayisi bulunmaktadır. Bu bayiler, yılda en az bir kere ilgili
personellerimizce denetlenmektedir.
Yem

Söz konusu, desteklerin kontrolleri
de personellerimizce yapılmaktadır.
Tarımsal işletmelere hizmet vermesi için 9 adet danışman için ilgili
kuruluşlara yaklaşık 1,9 milyon TL.
destekleme ödemesi yapılmıştır. Bu
danışmanlar sayesinde 2.726 adet
işletmeye hizmet götürülmüştür.

Bu işletmelere, 2017 yılı içerisinde
yaklaşık 11.000 adet denetim ziyareti yapılmıştır. Ve yine yaklaşık 1.000
adet numune alınarak ilgili birimlere
analiz yapılmak üzere gönderilmiştir.
Gerek denetim gerekse analiz sonucu kuralların dışına çıkan işletmelere
personellerimizce cezai işlem uygulanmaktadır.

İlimizde 43 adet onaylı ve 172 adet
kayıtlı yem işletmesi bulunmaktadır.
Bu işletmeler eğitim almış personellerimizce düzenli olarak kontrol edilmektedir.
Hayvancılık
İlimizde faaliyet gösteren; hayvan hastaneleri, veteriner klinikleri,
petshoplar, mezbahaneler, kanatlı
işletmeleri, hayvan pazarı, su ürünleri

Bitkisel üretim yapan üreticilerimize, alan ve prim bazlı destekleme
ödemeleri yapılmaktadır. Buğday,
arpa, şekerpancarı, mısır, ayçiçeği
başta olmak üzere neredeyse ilimizde
yetiştirilen tüm ürünlere destekleme
ödemesi yapılmaktadır.

Denetimler

Gübre

Gıda
İlimizde 6.539 kayıtlı ve 123 onaylı
toplam 6.662 gıda işletmesi mevcuttur. İlgili eğitim almış personellerimizce bu işletmeler kontrol edilmektedir.

İlimizde 31 adet özel ve 89 adet
tüzel kişiliğe ait kimyevi gübre bayisi
bulunmaktadır. Bu bayilerde satılan
gübrelerden alınan numuneler ilgili analiz kuruluşlarına gönderilerek
içerik tespitleri kontrol edilmektedir.
İlimizde 2017 yılı içerisinde yaklaşık
60.000 ton kimyevi gübre tüketilmiştir. Bu kadar yoğun bir kullanım alanı
bulunan kimyevi gübreler, üreticilerimizin mağdur olmaması için düzenli
olarak denetim altında tutulmaktadır.

üretim alanları, hayvancılık işletmeleri, hayvan nakil araçları, suni tohumlamalar, küpeleme faaliyetleri ve destekleme ödemeleri düzenli aralıklarla
denetlenmektedir.
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Önemli Projelere Örnekler
Akıllı Azotlu Gübreleme Yayım
Projesi
Akıllı Azotlu Gübreleme Yayım Projesi ile buğdayda optik sensör ölçümleri yapılarak optimum gübreleme dozajı belirlenmekte ve üretim yılı içinde
daha az gübre kullanılarak maksimum
kaliteye ulaşılmaktadır. Ayrıca proje
sayesinde fazla gübrelemenin önüne
geçilerek nitrat kirliliği azaltılmakta
ve çevre kirliliğinin önüne geçilmektedir.
2017 yılında başlayan ve 3 yıl süren
proje ile 24 Mahalle ve 24 çiftçi ile
toplam 1.550 dekar alanda uygulama
yapılmıştır.

447 Genç
Çiftçimiz
projeden
faydalanmış
olup toplam
13.410.000,00
TL tutarında
hibe
desteğinden
yararlandırılmıştır.
Itri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya
Bitkileri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan
Islahı Projesi
Proje kapsamında, yetiştiricilerin
elinde bulunan koyun sürülerine yüksek vasıflı damızlık koç katılımıyla
kan değişimi sağlanarak işletmelerin
mevcut verimliliğinin arttırılması hedeflenmektedir.

Proje ile Eskişehir’e bağlı ilçe ve
mahallelerde toplamda 140 dekarlık
lavanta bahçesi tesis edildi. Frig Vadisi girişi kabul edilen Seyitgazi ilçesine
bağlı Şükranlı mahallesinde, İl Müdür-

lüğü tarafından 2016 - 2017 yıllarında
40 bin adet lavanta fidesi dağıtılarak
modern lavanta bahçeleri kuruldu. Bu
bahçelerden 2018 yılında ilk lavanta
balı üretimi gerçekleştirildi.

Genç Çiftçi Projesi
Bakanlığımızca yürütülen Kırsal
Kalkınma Destekleri Kapsamında
2016-2018 Yılı Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı ile; İlimiz
genelinde toplam 447 Genç Çiftçimiz
projeden faydalanmış olup, proje kapsamında her bir çiftçimiz 30.000,00
TL. değerinde olmak üzere, büyükbaş
ve küçükbaş hayvancılık, seracılık,
mantarcılık, arıcılık, yumurta tavukçuluğu, ipekböcekçiliği, kültür mantarı üretimi ve meyvecilik konularında
olmak üzere toplam 13.410.000,00 TL
tutarında hibe desteğinden yararlandırılmıştır.

Proje, 9 ilçede 131 yetiştirici ile
29.229’ u anaç koyun ve 1.196’sı damızlık koç olmak üzere toplam 30.425
küçükbaş hayvan ile uygulanmaktadır.
Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Projesi
Proje ile kadın çiftçilerin yeni bir ürün
ile tanışması ve bölgede yaygınlaştırılması amacıyla 12 dekar alanda çörekotu demonstrasyonu yapılmıştır.
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Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak; tarladan sofraya gıda
güvenliği ve güvencesinin sağlanması
ile kalitenin arttırılmasına dönük çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir.

KAPAK

Babam
B
Ali Numan
Kıraç

abam Ali Numan Bey, Bursa’da
1897 yılında doğdu ve Kafkas
kökenli bir ailenin çocuğuydu. Afyon İdadisi’nden sonra 1914’te Bursa
Ziraat Mektebini bitirdi ve Birinci
Dünya Savaşı’ndan sonra 1919 yılında kendi okulunda muallim muavini
olarak çalışmaya başladı. 1921’de
Amasya’ya giderek önce Darulharır
Müdürü, ardından da Ziraat Mektebi muallimliği yaptı. 1925 yılında
Semiha Hanım ile evlendi. 1926’ya
kadar Amasya’da kalan Ali Numan
Bey, Ankara Ziraat Mektebi’ne atandı ve aynı dönemde Gazi Çiftliği’nde
ziraat mütehassısı görevini üstlendi.
1927 yılında Gazi Mustafa Kemal ile
tanıştı ve başarılı çalışmaları takdirle izlendi. İlk çocuklarına Can ismi
Gazi Mustafa Kemal tarafından verildi.

İnan Kıraç

Kıraça Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Numan Bey ve ekibi
çok başarılı çalışmalar
yaptı ve yapılan bu
çalışmalarda kaydedilen
gelişmeler pek çok
ülkeye model oldu. Bu
araştırmalar, uluslararası
kuruluşlarca “Türk
mucizesi” olarak takdir
gördü.
50
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Anı yıl, Ali Numan Bey, ziraat konusundaki eğitimini ilerletmek üzere
Atatürk tarafından Amerika’ya gönderildi ve Kansas State University
– College of Agriculture, sonra da
Nebraska University’ye devam etti
ve 1931 yılında mezun oldu. Amerika’da eğitim almış ilk ziraat mühendisi olarak Türkiye’ye döndü.
Bu dönemde, Mustafa Kemal Atatürk, Eskişehir’de kırk bin dönümlük

1927 yılında
Gazi Mustafa
Kemal ile
tanıştı ve
başarılı
çalışmaları
takdirle izlendi.
büyük bir arazi alarak Orman Çiftliği’ni kurmuştu. Ali Numan Bey’i, burada sulu ve kuru tarım çalışmalarını
karşılaştırmalı olarak yapmak üzere
deneme istasyonu müdürü olarak
görevlendirdi. Amaç, Türk köylüsüne
modern yöntemlerle tarım yapmayı
öğretmek ve Anadolu şartlarına uygun tohum kullandırmaktı. Dray Farming, yağışı az olan veya yağmurları
uygun zamanlarda düşmeyen bölgede sulama yapılmadan ürün yetiştirmek usulüydü. Ali Numan Bey ve
ekibi çok başarılı çalışmalar yaptı ve
yapılan bu çalışmalarda kaydedilen
gelişmeler pek çok ülkeye model
oldu. Bu araştırmalar, uluslararası
kuruluşlarca “Türk mucizesi” olarak
takdir gördü.
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Ali Numan Bey, Eskişehir’in 5 km
dışında Karacaşehir eteklerinde
kurulmuş olan Dryfarming Deneme
İstasyonu’nda 1931 – 1942 yılları arasında eşi ve iki oğluyla 10 yıl yaşadı.
1934 yılında Soyadı Kanunu çıkınca,
Atatürk aileye; Ali Numan Bey’in
Eskişehir’deki “kuru ziraat” üzerine
yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı “Kıraç” soyadını armağan etti.
Ali Numan Bey 1942’ye dek burada çalıştıktan sonra, 1943’e kadar
Zirai Kombinalar Batı Bölgesi Reisi,
1947’ye kadar da Eskişehir Teknik
Ziraat Müdürü görevlerini sürdürdü.
Sonraki üç yıl süresince de Devlet
Üretme Çiftlikleri Müşaviri olarak
çalıştı. Demokrat Parti’nin ilk yılında Atatürk Orman Çiftliği Müdürü
ve Devlet Üretme Çiftlikleri Genel
Müdürü görevini yürüttü ve Tarım
Bakanlığı müsteşarı oldu.
Kıraç’ın 1946 seçimlerinde CHP
milletvekili adayı olması, Halkevi
Başkanlığı yapması DP içinde sorun
olmuştu. Tarım Bakanı Nihat İyriboz
Menderes’in israrlarına rağmen Ali
Numan Kıraç’ı görevden almayı kabul etmiyordu. Onun düşüncesi Kıraç
Türk tarımı için gerekliydi. Sonuç olarak, hükümet istifa etti, İyriboz Tarım
Bakanlığından alındı. Yeniden kurulan Menderes hükümetinde Tarım
Bakanı olarak atanan Nedim Ökmen
de Ali Numan Bey’i 1951 yılının Ekim
ayında emekliye sevketti.

Ben, 1936 yılında Eskişehir’deki
Drayfarming Deneme İstasyonu’nda doğmuşum. Bugün, Osmangazi
Üniversitesi Ziraat Fakültesi arazisi içinde yer alan babamın çalıştığı laboratuvar ve doğduğum evi
ağabeyim Can Kıraç ile beraber
restore ettirdik ve bu iki bina “Kütüphane-Dersane” ve “Müze” olarak kullanılmak amacıyla fakültenin
hizmetine verildi. Fakültenin bulunduğu Bağlar Yerleşkesi’nin ismi de
Üniversite Senatosu tarafından “Ali
Numan Kıraç Yerleşkesi” olarak değiştirildi.
Ali Numan Bey, Türk tarımının
ilerlemesi için yeni ürün ve nitelikli
eleman yetiştirilmesi konularında
31 yıl hizmet vermiş ve pek çok yeni
tohum türü geliştirmiştir. Geliştirdiği tohum türlerinden en önemlisi,
verimli toprak derinliği çok az olan
Konya ovasında büyüyüp randıman
veren bir türdür. Geliştirdiği pek
çok tohum halen kullanılmaktadır.

“Orta Asya’nın Tarımsal İncelemesi (1929 – İngilizce)”, “Eskişehir
Dray Farming Araştırmaları (1937)”,
“Orta Anadolu için Ziraat Metodları
(1947)” isimli kitapları vardır, ayrıca
çeşitli mesleki makaleler yayınlamıştır.
Ali Numan Bey’in Eskişehir’deki çok önemli bir hizmeti de “Köy
Eğitmeni Kursu”nun müdürlüğünü
yapmış olmasıdır. 1944-46 yıllarında Eskişehir Halkevi Başkanlığı
yapmıştır. Dolayısiyle Türk tarımına
olduğu kadar Eskişehir’in ekonomik
ve sosyal yaşamına da katkıda bulunmuştur.
Ali Numan Kıraç 30 Haziran 1954
günü vefat etmiştir. 1998 yılında,
vefatından 44 yıl sonra Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası, Ali Numan
Kıraç’a Cumhuriyet dönemi Türkiye tarımına ve ziraat mühendisliği
mesleğine yaptığı üstün hizmet ve
katkılardan dolayı gıyabında “Onur
Plaketi” verdi.
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Türkiye’de Sanayileşme
ve Kalkınma Açısından
Tarımın Önemi

S

Metin Güler

Eskişehir Ticaret Odası
Başkanı

Tarımın sanayileşme
ve kalkınma açısından
taşıdığı bu öneme
rağmen, günümüzde
bazı az gelişmiş ülkelerin
bu konuda büyük bir
çelişki içinde oldukları
gözlenmektedir.
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anayileşmenin kalkınma bakımından taşıdığı önem, daha çok
sanayi sektörünün diğer sektörleri
yapılandırıcı ve bir bütün olarak ekonomiyi sürükleyici etkisinden kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte kalkınma için sanayinin yanında tarıma
ağırlık veren görüşlere de daha sık
rastlanılmaya başlandı. Bu nedenle
iktisadi kalkınmanın yolu sanayileşmeden geçiyor olsa da tarımın rolü
küçümsenemez. Geçmiş kalkınma
deneyimlerinde görüldüğü gibi, sanayileşme ile tarımın geliştirilmesi
arasında çok sıkı ve doğru yönlü bir
ilişki vardır. Günümüz dünyasında
birçok ülke (Avustralya, Kanada,
Danimarka, Yeni Zelanda ve İsveç
gibi) temelde tarımsal ihracatları
ile çok yüksek bir refah seviyesine
ulaşmışlardır. Yine günümüz dünyasının sanayileşmiş birçok ülkesinde,
sanayinin kurulması ve geliştirilmesi için gerekli kaynaklar çoğunlukla
tarım kesiminde yaratılıp, sonra da
sanayiye aktarılarak bu sektörün
gelişmesinde kullanılmıştır.

Tarımın sanayileşme ve kalkınma
açısından taşıdığı bu öneme rağmen,
günümüzde bazı az gelişmiş ülkelerin bu konuda büyük bir çelişki içinde oldukları gözlenmektedir. Sanayi
korunup gözetilirken, tarımın ihmal
edilmesi çok önemli problemlerin
kaynağı olacaktır. Çünkü tarım, hem
kalkınma hem de sanayi ve ülke ekonomisi için önemli fonksiyonları yerine getirmektedir.
Bunlar;
○ Tasarruf kaynağı: Sanayiyi kurmak ve geliştirmek için gerekli
olan yatırımlar tarımdan aktarılan
fonlarla gerçekleştirilir. Bunun için
önce, tarımda verimliliği yükseltici
önlemler almak, sonra da sağlanan
üretim artışını vergilendirerek veya
gönüllü tasarrufları sanayiye yönelterek bu kesime kaynak yaratmak
gerekmektedir.
○ Döviz kaynağı: Az gelişmiş ülke,
ulusal sanayisini kurmak için ihtiyacı
olan makine ve donatım ile üretimini
sürdürebilmek amacıyla gerek duyduğu ara mallarını yurt dışından ithal
eder. Dolayısıyla, başlangıçta gerekli olan dövizler ancak tarım ürünleri
ihraç edilerek kazanılabilir.
○ Gıda ve hammadde kaynağı: Sanayinin kullandığı hammadde ile bu
kesimde çalışan işgücünün ve kent-
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lerde yaşayan tüketici halkın gıda
ihtiyaçları da tarım kesiminde üretimin artırılması ile karşılanabilir.
○ İşgücü kaynağı: Sanayide çalışacak işgücünün ana kaynağını
kırsal alanda yaşayan insanlar
oluşturur.
○ Piyasa yaratıcı: Sanayinin gelişebilmesi, üretilen mallara içerde
veya dışarıda yeterli piyasaların
bulunabilmesine bağlıdır. Kırsal nüfus, sahip olduğu satın alma gücü
ölçüsünde sanayi için vazgeçilmez
bir piyasa durumundadır.
Ve tarımsal nüfus sosyal açıdan
toplumun geleneksel ve istikrarlı
bir kesimidir. Sosyal ortamda çalkantıların olmaması ise ülke huzuru
için zorunlu bir koşul olduğu unutulmamalıdır.
Tarım sektörünün bu önemine
bağlı olarak ETO Dergimizin bu sayısında Eskişehir’de Tarım teması
inceleyecek, konuyla ilgili Eskişehir’in değerli paydaşlarının görüşleri yansıtmaya çalışacağız. Eskişehir
Ticaret Odası Başkanı olarak tarım
kesimine çok yakın olmam vesilesiyle Türkiye’de ve Eskişehir’de tarıma verilen önemi kısaca kaleme
almaya çalışacağım.

Sanayiyi
kurmak ve
geliştirmek
için gerekli
olan yatırımlar
tarımdan
aktarılan
fonlarla
gerçekleştirilir.
Tarım ülkelerin besin kaynağının
ana sağlayıcısıdır. Nüfus artışına
karşılık dünyanın besin kaynaklarının yeterli yiyecek sağlama kapasitesi, bugün olduğu kadar yüzyılımızın ortalarında da Malthus
tarafından tartışılan bir konuydu.
Malthus, halkın gıda malı ihtiyaçları
ve tarımın bu ihtiyaçları karşılama
kapasitesi arasındaki uçurumun
büyüyeceğini ve insanların yoksulluk, kıtlık ve hastalıktan dolayı
büyük bir felaket yaşayacağını iddia etmişti. Birkaç gelişme İngiliz
halkını Malthus ’un kötü kehane-

tinden kurtardı. Göçler, tarım üretiminde meydana gelen gelişmeler
(münavebeli ekim, besicilik teknikleri, arazinin iyi yönetimi gibi)
Günümüzde duruma bakıldığında
değişen bir şey yok. Hala dünya
nüfusunun % 12’si açlıkla mücadele
ediyor. Toprak erozyonu, şehirlerin
tarlalara taşması ve diğer insani ve
doğal işlemler yiyecek kaynakları
arzını azaltmaktadır. Bu durumda
tesellimizin teknolojik gelişmeler
olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Ancak teknolojik gelişmeler de sınırlı bölgeleri ilgilendiriyor (Bu gelişmeye ayak uydurabilen gelişmiş
toplumları). Bu bölgelerin dışında
kalan birçok az gelişmiş ülke de
eşitsizlik, yoksulluk ve açlık sorunu
derinleşmektedir.
Dünya ülkelerinde ve toplumlarda meydana gelen açlık sorunu
maalesef artarak yayıldığını da
FAO’nun raporlarında görebiliyoruz. Açlık sorunu yayılırken dünya
toplumunu ilerde en çok etkileyecek problem ise; yetersiz beslenme sonucu fiziksel ve akli tahribata uğramış geniş bir nüfusun bakımı
olacaktır. Bu yaşamsal kaynak olan
tarım sektörü (yiyecek Arzının Kaynağı) Türkiye’de ne durumda kısaca
bir analiz yapmak gerekir.
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Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze Türkiye açısından tarım
sektörü önemini 1980’li yıllara kadar koruduğunu görüyoruz. Özellikle milli gelirdeki ve istihdamdaki
payı göz ardı edilemeyecek kadar
önemliydi. Özellikle Cumhuriyet
kurulmadan önce İzmir’de toplanan 1. İktisat Kongresinde tarım
kesiminin sorunlarıyla ilgilenilmesi kararı alınmıştır. Bu dönemi
izleyen süreçte ülkemizin kendi
kendini besleyebilen bir yapıya kavuşturulması amaçlanmış, sanayi
sektörü teşvik edilmekle birlikte
tarım ihmal edilmediği bir süreç
1980’lere kadar devam etmiştir.
Ancak 1980’lerde İMF ve Dünya
Bankası Birçok az gelişmiş ve gelişme yolundaki ülkeleri yoksulluğa
ve açlığa sürüklediği bilinmektedir.
Bu iddianın temel dayanakları
arasında açlık sorununun yoğun
olduğu bölgelerde 1980’lerden
beri IMF ve Dünya Bankası tarafından uygulanan “Kalkınma”, sonra
da “Yapısal Uyum” programlarının
uygulatılması gösterilmektedir.
Bu bölgeler ekonomilerini dışa
açtıkça ABD’nin buğday fazlasının
dampingine, yerli ürünün yarı fiyatına satılabilecek AB’nin mandıra
ürünlerinin istilasına uğradılar. Bu
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Cumhuriyetin
kuruluşundan
günümüze
Türkiye
açısından
tarım sektörü
önemini
1980’li
yıllara kadar
koruduğunu
görüyoruz.
Özellikle milli
gelirdeki ve
istihdamdaki
payı göz ardı
edilemeyecek
kadar
önemliydi.

ise yerli üreticilerin rekabet edememelerine ve tarımın hızla çökmesine neden olup, kendi kendini
besleyemeyen bir nüfusu doğurdu.
Dışa açılmanın gereği olarak ihracatın teşviki ise katma değer oranı
yüksek, dünya nüfusunun en zengin
%15-20’sinin yaşadığı ileri sanayi
ülkelerinin tüketim ihtiyaçlarını
karşılayan malların üretimine yönelikti. Bu politika öyle çok ülkede
uygulandı ki, sonuçta bu ürünlerin
arzındaki hızlı artış, fiyatlarında
şiddetli düşüşlere yol açıp, üreticileri düşük gelire mahkûm etmiştir.
Üstelik sanayileşmiş ülkelerde koruma için uygulanan sübvansiyonların “tereyağı dağları”, “şarap gölleri”
yarattığı; siloların, hatta uçak hangarlarının hububat fazlasıyla dolup
taştığı göz önünde bulundurulursa
az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ihracat gelirlerini nasıl arttıracakları ve ithal edecekleri gıda
mallarının bedelini nasıl ödeyecekleri sorununun çözümlenmesi pek
mümkün olmamıştır.
Bu dönemde Türkiye’de bu duruma maruz kalmış, yerel tarım ve
hayvancılık yok edilecek düzeye
gelinmiş, dışardan ithal peynir, buğday, et gibi temel gıda maddelerinde ithalatçı durumuna gelinmiştir.
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Dönemin Başbakanı Turgut Özal’lı
yıllarda şehirde yaşayan işçi ve
memur kesiminin ücretlerine İMF
talimatıyla zam yapılamamıştı. İşçi
ve memurlardan yükselen tepkileri
durdurmak ve sosyal patlamayı engellemek için kentli nüfusun temel
gıda kalemlerine zam yapılmadı. Bu
da şehirdeki yaşamı teşvik etti ve
kırsal kesimdeki milyonlar şehirlere göç etti. Şehirlerimizin nüfusu
birden milyonları aşmaya başladı.
Sonuçta kırsal kesimde ürettiğine
zam yapılmayan halk şehirlere taşınınca ülkemizde tarım ve hayvancılık büyük bir oranda terkedildi ve
dışa bağımlı hale geldik. 1980’lerde başlayan bu süreç maalesef
günümüzde de sürdürülmektedir.
Tarımın milli gelir ve istihdamdaki payının azalmasını kalkınma ve
sanayileşme olarak gören anlayış
terkedilmediği takdirde gelecek
yıllarda temel gıdada dışa bağlı bir
Türkiye görme olasılığının yüksek
olduğunu söyleyebiliriz.

Türkiye’de tarım sektöründeki
yukarıda belirlediğimiz üzücü gelişmelerden maalesef Eskişehir’de
nasibini almıştır. Öncelikle kırsal
kesimde tarımla uğraşan kişi ve
aile sayısı azalmaktadır. Belki tarımsal teknolojideki gelişmeler
bir süre bizi idare edebilir, ancak
gelecek için olumlu bir sinyal göremediğimizi ifade edebiliriz. Çocukluğumuzda tarım alanı olarak

bildiğimiz birçok semtimiz artık
yerleşim alanına dönüştüğü bir
ortamdayız. Eskişehir’de tarım
ve hayvancılık konusunda dergimizde Eskişehir’in bu konudaki
öncülerinin yazılarını, ilgili borsa
başkanımızın, tarım il müdürlüğünün ve diğer birim yetkilileri tarafından kaleme alınan ilginç yazılarımız size önemli fikirler vereceği
kanısındayım.
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Tohumdan Toprağa,
Topraktan Tavuğa,
Geçit Kuşağı Tarımsal
Araştırma Enstitsü
T

ürkiye Cumhuriyeti Devleti, Kuruluşundan çok kısa bir süre
sonra diğer alanlarda olduğu gibi
tarım alanında da gelişmek yönünde
önemli uygulamalar içine girmiştir. O
dönemde ülke ekonomisinin temelini oluşturan tarım sektörünün ve
dolayısıyla ülke nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturan çiftçi kesiminin
yaşam seviyesini yükseltmeyi hedef
alan bu uygulamalar içinde en önemli
yeri, yapılacak uygulamalara temel
oluşturacak olan Araştırma İstasyonlarının ülkenin değişik yerlerinde
kurulması almaktadır. Bu istasyonlardan biriside 13 Aralık 1925 tarihli
Bakanlar Kurulu Kararı ile Eskişehir
de kurulmasına karar verilen Islah-ı
Buzr (Tohum Islah) istasyonudur.

Dr. Sabri Çakır

Eskişehir Geçit Kuşağı
Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Müdürü

Geçit Kuşağı Tarımsal
Araştırma Enstitüsü,
Eskişehir dahil 12 ilin
tarımsal sorunlarına
çözümler oluşturmak
amacıyla 93 yıldır
araştırmalar yürüten
Havza Araştırma
Enstitüsüdür.
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Başlangıçta sadece ıslah dalında
yapılan çalışmalara, 1929´da aynı kuruluşun içinde oluşturulan Kuru Ziraat Deneme İstasyonu (Dry Farming)
ile yetiştirme tekniği dalında yapılan
çalışmalarda eklendi. Daha sonraki
yıllarda da patoloji konusu diğer iki
disiplin yanında yer aldı. 1951 yılında
iki istasyon Eskişehir Islah ve Deneme İstasyonu adı altında birleştirilerek tek kuruluş halinde aynı çalışmalara devam etti. Enstitü 1969 yılında
Eskişehir Zirai Araştırma Enstitüsü

13 Aralık 1925
tarihli Bakanlar
Kurulu Kararı
ile Eskişehir’de
Islah-ı Buzr
(Tohum Islah)
istasyonu
kurulmasına
karar verildi.
adını aldı. 1986 yılında önce Baklagil,
daha sonra Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü adını alan
kuruluş 24 Ekim 1996 yılında yeni
kampüsün açılışı ile birlikte Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne
dönüştürüldü. Son olarak 2011 yılında
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın yeniden yapılanması ile Enstitü
Eskişehir de görev yapan Toprak ve
Su kaynakları Araştırma Enstitüsünü
de bünyesine katarak Geçit Kuşağı
Tarımsal Araştırma Enstitüsü adını
almıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışmalar
yürüten Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Eskişehir, Kütahya,
Afyonkarahisar, Uşak, Burdur, Isparta, Denizli, Bilecik, Bursa, Kocaeli,
Sakarya ve Yalova illerini içeren 12

Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü
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ilin tarımsal sorunlarına çözümler
oluşturmak amacıyla 93 yıldır araştırmalar yürüten Havza Araştırma
Enstitüsüdür.
Enstitüde Serin İklim Tahılları
Yemeklik Tane Baklagiller, Yağlı Tohumlu Bitkiler, Tıbbi Aromatik Bitkiler, Çayır-Mera Yem Bitkileri ve bazı
sebze türlerinde bölgelerin ekolojik
koşullarına uygun, üretici-tüketici
isteklerine elverişli, yüksek verim
kapasitesine sahip soğuğa, kurağa
ve hastalıklara toleranslı yeni çeşitleri geliştirmek amacıyla yürütülen
ıslah çalışmaları sonucunda 160
adet çeşit tescil ettirilmiştir. Geliştirilen çeşitlerle ilgili olarak yetiştirme tekniği, hastalık ve zararlılarla mücadele çalışmaları ile kademeli
tohumluk üretim programları yürütülmektedir. Geliştirilen çeşitler,
Batı Geçit Bölgesine ilave olarak
Türkiye’nin birçok bölgesinde rahatlıkla üretim imkânı bulmaktadır.
Enstitüde; buğday hastalık çalışmaları, 1969 yılından itibaren
ıslah programı paralelinde devam
etmektedir. Hastalık çalışmalarının
amacı, buğday ıslah programında
kullanılan çeşit ve hatların kontrollü ve tarla koşullarında buğday
hastalıklarına karşı test edilerek,
dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesine
ve üretime kazandırılmasını sağla-

maktır. Orta Anadolu ve geçit bölgelerinde görülen en önemli buğday
hastalıkları sarı pas, kara pas, kahverengi pas, sürme, rastık, toprak
kaynaklı buğday mozaik virüsü, kök
ve kök boğazı çürüklüğü hastalıkları ve buğdayda zarara neden olan
tahıl kist ve kök lezyon nematodlarıdır. Bu hastalıklara karşı yapılan
özel melezlemeler ile birçok çeşit
geliştirilmiştir. Bölgenin en önemli
pas hastalığı sarı pasa karşı Sultan
95, Altay2000, Alpu01, İzgi01, Sönmez01, Soyer02, Müfitbey, Nacibey,
ES-26 ve Yunus son yıllarda geliştirilen yaygın olarak ekimi yapılan
çeşitler arasındadır.
Yeni çeşit geliştirmek amacıyla
yürütülen çalışmaların yanı sıra bazı
bitki türlerinde Kamu-Özel Sektör
İşbirliği Çalışmaları Çerçevesince
yürürlüğe giren projelerle bazı bitki türlerinde (Kuru fasulye, Aspir,
Buğday, Çerezlik Kabak) sanayici
ve ihracatçıların talepleri doğrultusunda yeni kalite parametrelerini,
tane / bitki tiplerini ve yeni ıslah
metotlarını içeren ıslah programları da uygulamaya konulmaktadır.
Bu programlar çerçevesince geliştirilen çeşit ve teknolojiler, sahadan
gelen problemlerin Kamu Özel sektör işbirliği ile çözümüne yönelik
olduğundan; sonuçlar direkt olarak
uygulamaya geçmektedir.

Islah çalışmaları sonucunda
geliştirilen yeni çeşitlerin genetik
bünyelerinde sahip oldukları yüksek
verim potansiyellerini gösterebileceği yetiştirme tekniği paketlerini
hazırlamak amacıyla uzun yıllardır
yürütülen yetiştirme tekniği çalışmalarının yanı sıra: çinko noksanlığının buğday verimi üzerine ve bu
buğdaydan elde edilen ürünlerin
insan sağlığına olumsuz etkilerinin giderilmesi amacıyla yürütülen
araştırmalar, Sabancı Üniversitesinin işbirliği ile yürütülmektedir.
1990 lı yıllardan bu yana başlatılan
çalışmalar çerçevesinde, buğdayda
kurağa dayanıklık üzerinde etkili
olabilecek değişik morfolojik ve
fizyolojik parametreler üzerinde
araştırmalar devam etmekte olup,
elde edilen sonuçlar kurağa dayanıklık ıslah programlarında seleksiyon kriteri olarak kullanılmaya
başlanmıştır. Yapılan çalışmalarda
sorumluluk alanında ve ülke genelinde görülen tüm sorunlar üzerinde
yakından ilgilenen araştırmacılar,
günümüzde geleneksel olarak uygulanan kimyasal gübrelerin çevreye verdiği zararı en aza indirebilmek
için uygulanan için başta ABD ve diğer gelişmiş ülkelerde uygulamaya
başlanan “Mevsim İçi Azotlu Gübre
Yönetimi Sistemi” nin ülkemizde
de başlatılmak amacıyla başlatılan
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tülmektedir. Ülkesel ve Bölgesel
konularda koordinatörlük görevlerinin yürütüldüğü enstitüde, yayın
uzmanları ve tarım kuruluşlarıyla
birlikte düzenli olarak gerçekleştirilen bölge bilgi alışveriş toplantılarıyla, bölge çiftçilerinin sorunlarına
çözümler aranmaktadır.

TÜBİTAK projesi tamamlanmıştır.
Proje sonuçlarının sahaya aktarılması amacıyla çiftçi koşullarında
demonstrasyon çalışmaları devam
etmektedir. Bu çalışmalarla geleneksel uygulamada fazla ya da az
azot kullanımından kaynaklanacak
aşırı maliyet veya verim kayıpları
en aza indirgenerek tane protein
kapsamının da geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.
Günümüzde artan hastalıklara
baktığımızda büyük çoğunluğunun
tükettiğimiz veya tüketmediğimiz
gıdalarla ilişkili olduğu görülmektedir. Ülkemizde ve tüm dünyada
kanser, diyabet, kalp-damar hastalıkları, obezite gibi sağlık sorunları
yanlış beslenmeden kaynaklanmaktadır. Enstitümüz ülkemiz insanının
beslenmesinde çok önemli yeri olan
tahıllar, baklagiller, tıbbi aromatik
bitkiler, yağ bitkileri gibi ürün gruplarında yeni çeşitlerin geliştirilmesi
amacıyla çalışmaktadır. Dolayısıyla artık geliştirilecek çeşitlerin bu
hastalıkların önlenmesinde oldukça
önemli yeri olan besin ögelerince
zengin olması gerekmektedir. Enstitü bünyesinde oluşturulan Gıda Kalite Teknoloji laboratuvarı aracılığıyla, çalışılan bitki gruplarında erken
kademede sağlık açısından önemli
bileşenleri belirleyip, melezlemeler
yaparak yeni çeşitler geliştirmek
hedeflenmektedir. Ayrıca insan
beslenmesi yanında hayvan beslen-
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mesi bakımından önemli bileşenler
de belirlenecek ve dolayısıyla yine
insanımızın sağlıklı beslenmesine
katkı sağlanacaktır. Diğer taraftan,
sağlıklı bileşenlerce zengin yeni
çeşitlerimizin yaygınlaşması ile
ihracat imkânları artacak, bu çeşitlerin organik tarımda kullanılması
mümkün olabilecek böylelikle hem
çiftçimiz, hem sanayicimim sonuçta
da ülkemiz ekonomisi kazanacaktır.
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma
Enstitüsü özelde sorumluluk alanındaki iller için genelde ise ülke geneli
için yukarıda belirtilen çalışmalar
çalışmalara ilaveten alternatif ürün
arayışlarında bulunmak, görev alanında biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla çalışmalar yürütmek, tarımda suyun etkin olarak kullanımı
konusunda araştırmalar yürütmek,
toprağın korunması ve verimliliğinin
arttırılması konusunda araştırmalar
yapmak, İklimde meydana gelecek
değişimler belirlenerek, bunlara
uygun alternatif öneriler geliştirme
konularında da araştırmalar yürü-

Suyun tarımda etkin olarak kullanımı için uygun teknik ve teknolojileri geliştirmesi” konu başlığı altında 2011 yılında “Rüzgar Enerjisinin
Tarımsal Sulamada Kullanılması”
projesi hazırlanarak Bursa Eskişehir
Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)’na
sunulmuştur. Bu projede rüzgar
enerjisinden elektrik enerjisi üretip
bu elektriği tarımsal sulamada kullanılan derin su kuyusu motorlarının
elektrik ihtiyacının karşılanmasında
kullanmak, bunun sonucunda daha
fazla sulanabilir arazi elde ederek
ürün verimliliğinin arttırılmasını
sağlamak ve sulama imkanı olmadığı için üretimi yapılamayan sulu
ürün türlerinin çeşitliliğinin arttırılması amaçlanmıştır.
Çalışması tamamlanan bu projenin
sonucunda yapımı gerçekleştirilen
50 kW/saat gücündeki Rüzgar Enerji Santrali ile ihtiyacımız olan yıllık
100.000 kW saat elektrik enerjisi
sağlanarak tarım arazimizde bulunan ve saniyede 22 litre su çekilebilen derin sulama kuyusundan dalgıç
pompa ile toplam 300 ton su çıkarılarak sulu tarım alanlarında kullanılarak elde edilen Gayri Safi Milli
Hasıla ile Enstitümüz ve Ülkemiz
bütçesine katkıda bulunulmuştur.
Güneş Enerjisi Santrali (GES)
projesi TAGEM kaynakları ile desteklenen bir proje olup, projenin iki
önemli amacı vardır. Birincisi enerji
üretmek, ikincisi ise yenilenebilir
enerji kaynaklarının tarımsal işletmelerde kullanılabilirliğini araştırmaktır. Enerji üretimi ile ilgili olan
kısımda, kurulu gücü 40 kW olan PV
santrali ile yıllık 60.000 ile 70.000
kWh enerji üretilmesi hedeflenmiştir. Genel anlamda ise, tüm tarımsal
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işletmelerde ucuz maliyette enerji
elde ederek, ürün girdi maliyetini
düşürmek ve dolayısıyla çiftçi gelirini arttırarak tüketiciyede daha
ucuz fiyatta ürün sunmak amaçları
doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmaktır.
Elde edilen sonuçlar farklı eğitim ve
yayım kaynaklarıyla üreticilerimizle
paylaşılmaktadır.
Dünya genelinde sorunlu alanlarda toprak ıslahı ve erozyonla mücadele yanında, kaba yem temini amacı ile de yaygın olarak kullanılmakta
olan Atriplex canesces çalı bitkisi
ülkemizde pek tanınmamaktadır.
Tuzlu, alkali, aşırı kurak, aşırı eğimli
ve maden çıkarılmış alanlarda bu çalımsı bitki, toprak yapısının iyileştirilmesi gibi amaçlarla kullanıldığında nispeten kolay ve ucuz yöntem
olarak oldukça iyi sonuçlar vermiştir. Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma
Enstitüsü’nde 2005 yılında TAGEM
tarafından Birleşik Amerika’dan
getirilen tohumlar kullanılarak çoğaltım ve adaptasyon çalışmaları
başlatılmıştır. Atriplex canescens
bitkisinin kurağa ve soğuğa dayanıklı olması, Eskişehir gibi 300-350

mm ve daha düşük yağış alan bir
ilin sorunlu alanların rehabilitasyonu bakımından diğer türlere göre
daha üstün olması nedeniyle Tarım
Orman Bakanlığı Bitkisel Ürerim
Genel Müdürlüğümüzle birlikte
hazırlanan bir proje ile Eskişehir ili
Sivrihisar ilçesi Ertuğrul köyündeki
tuzlu ve borca zengin meraların ıslahı amacıyla Orman Fidanlık Müdürlüğümüz işbirliği ile 2016-2018 yılları arasında 30.000 fide bu alanlara
dikilerek mevcut mera alanlarının
ıslahı sağlanarak hem üreticilere
yem kaynağı sağlanmış, hem de
doğal hayatın korunmasına katkıda
bulunulmuştur.
Enstitü Müdürlüğümüzde Eğitim
Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığının katkıları ile “Yeni Geliştirilen
Buğday Çeşitlerinin Tanıtımı” , “Yeni
Geliştirilen Nohut Çeşitlerinin Tanıtımı” , “Haşhaş Çeşitlerinin Yayımı”,
“Domateste Damla Sulama Sistemi” ve “Akıllı Gübreleme” projeleri
yürütülmektedir. Söz konusu projeler Enstitümüz sorumluluk alanında
bulunan Kütahya, Afyonkarahisar,
Eskişehir, Uşak, Isparta ve Denizli
illerinde 3 yıl süreyle yürütülmektedir. Bu projeler, daha fazla çiftçimize
ulaşmak için her yıl bir ilçede ve üç
ayrı köyde yürütülmektedir. Yeni
geliştirilen çeşitler ve teknolojileri
çiftçilerimize ulaştırmak için, demonstrasyon, tarla günü, çiftçi toplantısı, çiftçi inceleme gezisi, yayımcıların eğitim, liflet, broşür, kitapçık
v.b.g basımı, dağıtımı gibi bireysel,
grup ve kitle yayım metotlarının tamamı kullanılmaktadır.
Türkiye Etlik Damızlık Tavuk
Anaçları bakımından tamamen dışa
bağımlı iken, Etçi tavuk için TAGEM’e bağlı enstitümüzde bulunan

saf hatlarla yapılan çalışmalarla
ticari etlik piliç üretmek amacıyla
Büyük ebeveyn ve Ebeveynler elde
edilmiştir. Ülkemizde ilk defa Enstitümüz Hamidiye yerleşkesinde
geliştirilmiş olan etçi tavuk Anadolu-T’nin 42 günlük yaşta elde edilen
canlı ağırlık değerleri, piyasadaki
eş değerleri ile yarışabilir düzeyde
olduğunu göstermektedir. Bu hat
özel sektöre tanıtılmış ve Sektörün
talebinin Ebeveyn yönünde olması
sebebiyle üretim bu şekilde planlanmış olup, 2018 yılı için ilk yerli et
verim yönlü damızlıklar özel sektöre verilmeye başlanmıştır. Bu miktar ülkemizin yıllık damızlık ihtiyacı
olan 12 milyon adet civcivin yaklaşık
olarak % 1 ini karşılamaktadır. Hedef öncelikle yakın gelecekte piyasanın %10’na ulaşmaktır.
Türkiye’nin ilk araştırma kuruluşu
olan enstitüde, diğer enstitülerden
farklı olarak çalışma konuları itibarı
ile birçok “İlk” lere imza atmıştır.
Bunlar,
lk bilimsel bitki ıslah çalışmaları,
ilk geliştirilen buğday, aspir, safran,
çörek otu, kimyon, yem bitkileri ve
sebze çeşitleri, ilk ekim nöbeti çalışmaları, ilk toprak işleme çalışmaları, ilk kuraklık çalışmaları, rüzgar ve
güneş enerjisinin tarımsal sulamada
kullanılma çalışmaları.
Geliştirdiği çeşitler, uygulamaya
koyduğu teknikler ile Türk tarımına
büyük hizmetler sunan, tarımdaki
yeri tartışılmayan, bir ekol olarak
kabul edilen ve günümüzde havza
Araştırma Enstitüsü olarak görev
yapan Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Tarımsal Üretim ve Verimliliğe katkısı; 1925 den
buyana devam etmektedir.
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Eskişehir B
1920:
İklim,
Ziraat ve
Hayvancılık
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Fen - Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü

Hububat ekimleri
genelde sonbaharda
yağmurlar öncesinde
yapıldığından,
Yağmurlar tarımsal
yapıyı doğrudan
etkilemektedir. Yani
ekim zamanı toprağın
nemine göre geriye yada
öne alınmaktadır.
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u yazı 12-15 Mart Tarihlerinde
Urfa’da yapılan Türkiye’de Tarım
Politikaları ve Ülke Ekonomisine Katkıları Uluslar arası Sempozyumu’nda
sunulan bildirinin küçük bir özeti niteliğindedir. Çalışmanın kaynağını
Eskişehir İl Halk kütüphanesinde
bulduğumuz ve Ferid Bey’in 336 yılı
içerisinde Eskişehir ile ilgili tuttuğu
osmanlıca notların günümüz diline
çevirisi oluşturmaktadır. Bu belgelerde Eskişehir’in iklimi, ziraati, ticareti
ve nüfusu derinlemesine incelenmiş
ve bu konularla ilgili olarak tablolar,
sayısal veriler ve örneklemeler verilmiştir.

birlikte bazen bir gün 12 derce iken
ertesi gün 5 dereceden yukarı çıkmadığı zamanlarda olabilmektedir.
Aynı istikrarsızlık sabah ve akşam
içinde geçerli olabilmektedir. Senelik en yüksek sıcaklık 33,75° iken, en
düşük sıcaklık 5.67° dır. Yazar bu durumu şöyle yorumlamaktadır: “İşte livamız iklimi gösterdiği bu hususatla
iklim itibariyle dahili iklime mensûb
olduğunu bildirir. Yazların pek kurak
ve sıcak geçmesi neticesi olarak her
taraf kavrularak çayır ve meraların
otları kuruttuğundan muhitte stepler ikliminde hükmünü icra ettiği belli
olur.”

Bu verilen bilgilerde öne çıkan
kısım Eskişehir’in iktisadi yapısı ve
eğitim durumlarıdır. Özellikle ziraat
eğitimi ilgili olarak Avrupa’nın değişik ülkelerindeki eğitim sistemleri
ile ilgili örneklendirmeler ve bunun
sonucunda Eskişehir’in bünyesindeki
okullara yönelik karşılaştırmalar yapılmış ve yeni çözümler sunulmuştur.

Livaya yağan yağmur miktarına
bakıldığında Fen Memuru Ferid Bey,
konuyla ilgili dünya da yapılan çalışmalara da atıf yaparak şöyle bir
tespitte bulunmaktadır: “Muhtelif
müellifler tarafından yapılan cihan yağmur haritalarında senevi 25
santimetreden aşağı
yağmur yağan yerler
kıraç 25-50 santimetre yağmur yağan
yerler yarım kıraç, 50-70
santimetre yağmur yağan
yerler biraz rutubet ve 70
santimetreden fazla yağmur
yağan yerler rutubet olarak gösterildiğine nazaran
iklimimizin yağmur nokta-i
nazarından yarım kıraç mıntıkalara dahil olduğu anlaşılmaktadır. Bir hektara düşen bir
milimetrelik yağmur on bin litre
suya muadil olduğundan senevi
Eskişehir ve civarına düşen 434,6
milimetrelik yağmur hektar başına
4.346.000 litre su etmektedir. Tabi
bu mikdar suyun nısfı birçok sebeplerden …. zayi olmaktadır.”

Bu bağlamda verilen bilgiler sadece okullarda çocukların eğitimi ile
sınırlı kalmamış hayvancılık, beslenme, çiftçi sendikası, köy bankası vs
üzerinde de durularak dönem bazında tarımsal kalkınma önerileri sunulmuştur.

Eskişehir’in iklimi
Ferid Bey’in belirttiğine göre Eskişehir Livasına ait iklim bilgileri
ile ilgili eski zamanlara ait bilgiler
olmamakla birlikte, 1916 senesinden itibaren oldukça dakik kayıtlar
tutulmuştur. Ferid Bey’in 1916-19171918 yıllarında ilgili ayların ortalama
sıcaklıkları da bu eski kayıtlardan
alınmıştır. Ferit Bey, Eskişehir’in iki
büyük ilçesi olan Sivrihisar ve Mihalıççık’ta da birer “Yağmur İstasyonu”
olduğunu belirtmiştir.
Rapora göre sıcaklık ilkbahardan
itibaren Temmuz, Ağustos ayına
kadar yükselip bir ara azalırken, Eylül’de tekrar aynı yüksek sıcaklığı koruduğu gözlemlenmektedir. Bununla

Ferid Bey, ilkbahar ve sonbahar’da yağan yağmurların sağanak
olmasından dolayı toprağın humusunu götürdüğünü ve istenilen yararı
sağlamadığını da belirtmektedir. Ancak toprağın çoğu yerde killi olması
nedeniyle nemi de tuttuğunu belirtir. Kar yağışı ile ilginç bir noktaya
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Çayırlarda yeni
cins hayvanlar
görülmeye
başlanmış,
köylü yeni
tekniklerle
toprağını ıslah
ettikçe geliri de
artmıştır.
işaret eden Ferid Bey,
1000 metre irtifada ki
yaylalarda Ekim ayında
başlayan kar yağışının
Mayıs ayına kadar devam etmektedir ki bu tür
yağışlara artık Kentimizde rastlanmamaktadır.
Hububat ekimleri
genelde sonbaharda yağmurlar
öncesinde yapıldığından, Yağmurlar
tarımsal yapıyı doğrudan etkilemektedir.
Yani ekim zamanı toprağın nemine göre geriye
yada öne alınmaktadır. Bu
noktada da livadaki rüzgarın da önemi büyüktür. Ancak
Ferid Bey’in bildirdiğine göre livada yazıcı rüzgar aleti bulunmadığından rüzgarla ilgili kayıtlarda
yetersizdir.
Arazide genelde çavdar tarımı
yapılır, ancak ertesi yıl nadasa bırakılırdı. Zamanla yollar açılmaya
başlanınca, toprağa gübre gibi destek gelince Çavdar’ın yerini buğday
almış, Çayırlarda yeni cins hayvanlar görülmeye başlanmış, köylü yeni
tekniklerle toprağını ıslah ettikçe
geliri de artmıştır. Ayrıca Patates,

bu bölgedeki koyunlar % 19 azalmıştır. Ziraat Nezareti’nin yayınladığı 325-329 Ziraat İstatistik Mecmualarına da bakıldığında hayvan
Tarımsal Araziler ve
sayılarındaki genel azalmaların %
Hayvancılık
2,3 olduğu gözlenmektedir. Bu da
Liva arazisinin toprak katman- Anadolu’da ve dolayısıyla Eskişehir
larından da bahseden Ferid bey, Livasında hayvan sayılarının günden
1335 istatistiklerine göre tarımsal güne azaldığını göstermektedir.
arazi ile ilgili de ilginç bir istatistik Ferid Bey bunun nedenlerini şöyle
vermiştir. Buna göre, Liva arazisi şu açıklamaktadır: “Nüfusu çoğaldıkça
ehli hayvanların azalmasına halkın
şekilde kısımlara ayrılmaktadır.
çok et yemesi birinci sebeRe’s ziratine tâhsis edilmiş arazi
6.798.993
bidir. Bir zamanlar haricden
et tedariki daha kolay ve
1.078.462
Muhtelif ziraate tahsis edilmiş arazi
ucuz olduğu için o zaman
1.845.545
Ziraate kabiliyetli boş arazi
kendi sürülerimizi evvelce
Yolların işgal ettiği arazi
1.595.000
muhafaza etmekde idik.
Bi’l-ahire haricden hayvan
Ziraate kabiliyetsiz ve dağlık arazi
3.182.000
celb edememeye başlayın3.182.000
Livanın saha-i sathiyesi
ca dahilden tedarik edib istihlak etmeğe başladık. Ve
Bu istatistik sonucunda da şöy- işte asıl felakette buradan başladı.”
le bir yargıya varmaktadır; “ Livada üzerinde ziraat yapılan arazi Büyük baş hayvancılıkla ilgili ola1 078 462 dönüm olmasına rağmen, rak farklı inek cinslerinin, süt ve
coğrafyanın % 7.4’ü işleniyor de- süt ürünleri konusu önem arz eder.
mektir. Başka memleketlerle kıyas- Hayvanların içeride olduğu dönemlandığında bu miktarın pek az oldu- lerle dışarıda otladığı dönemler
ğu anlaşılır. Genel olarak Anadolu arasında süt verimi ve tereyağı yaarazisinin % 15’inin ziraata uygun pımında farklılık olmakla birlikte,
olduğu düşünülürse, Liva ziraatı pek bazı cinslerden senelik 2000 litre
az demektir.” Ayrıca bir ilginç nokta süt alınırken, bazılarında bu oran
da yazarın bu notları aldığı dönem- 2400-3000 litrelere varmaktadır.
lerde livanın bir kadastrosunun ya- Küçük baş hayvanlar da süt ve yün
verimi ile de bilgiler veren Ferid
pılmamış olmasıdır.
bey, Fransa’nın Larzak Bölgesinde
Liva dahilinde genelde tarıma aynı dönemlerde 700 000 koyunun
elverişli olmakla birlikte boş bırakı- olduğunu vurgulamaktadır.
lan arazi genelde ya nadasa bırakılan, yada çeşitli nedenlerden dolayı
ekilmeyen arazilerdir. Bunun toplamı 1 595 000 dönümdür. Ziraate olanak vermeyen arazi içerisinde büyük kısmı bataklıklar,
sazlıklar vs oluşturmaktadır.

Çayırcılık, yoncacılık, meyvecilik de
gelişmiştir.

Bölgede çayırlıklar
ve bunun üzerinde
yapılan hayvancılıkla
ilgili olarak da bu güne
de ışık tutacak bilgiler
vermektedir. Örneğin
Sivrihisar’da yirmi yılda nüfus % 1 artarken,
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Beslenme, Ziraat Usulleri
ve Zirai Kredi
Köylerde genelde buğday, buğday ununa mısır yada arpa unu karıştırılarak yapılan ekmek, temel
besin kaynağıdır. Bulgur pilavı hamuru, yoğurtlu çorba yapılan gıdaların ekseriyetini oluşturur. Et yemek
hemen hemen adet değildir. Ancak
bir hayvan kazaya uğrarsa kesilince
et yenilmektedir. Ferit Bey’e göre,
gıdasını tam alamayan köylü sıtma
verem gibi hastalıklara yakalanmaktadır. Bu nedenle Ziraatin ilerlemesi için gelecekte tedbirler alınırken “…köylerin içtimaiyyesinin
ıslah edilmesinin de” göz önünde
bulundurulması gerekir.
Yine Ferit Bey’e göre araziler küçük ailelerin elinde olmasına ve bunların belli miktarda alat ve edavata
sahip olmasına rağmen ziraatimiz,
Mektepsizlik, Yolsuzluk ve Haksızlıktan terakki etmemektedir.
Liva ziraatini, 1- Eski Usül
Karasaban Ziraati, 2- Yeni Usül
Pulluk Ziraati diye ikiye ayırıp
inceleyen Liva Fen Memuru Ferit Bey, Karasaban ziraatinin 93
muhacirlerinin Anadolu’ya gelmelerine kadar kullanıldığını, sonraki
süreçte bunun sadece eski Türk
köylerine özgü olarak kaldığını ileri
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sürer. Nitekim onun verdiği bilgilere göre; “Karasaban ziraatinin cari
olduğu köylerde kağnı arabaları
ziraatin başlıca ziraat vasıtalarıdır.
Nüfusu Eskişehir kazası dahilinde mevcud 224 karyeden 75 karye
yeni üsul ziraat alatından hiçbirisi
yoktur. Bunlar topraklarını tamamen karasaban ile sürer ve ekerler.
Sivrihisar Kazası’nın 102 köyünden
25 inde karasabandan başka ziraat
aleti yoktur.

Köy Bankaları
Ferid Bey’e göre; ülke genelinde
tarımın kalkınması için Ziraat Bankası’nın kredi olanakları düzeltilmelidir. Bankanın yasal olarak istediği
kefaletlerle köylünün bankadan
kredi alması olanaklı değildir. Bu
nedenle Ziraat Bankası çiftçiye

istenen yardımı yapamamaktadır.
Köylünün kolay ve ucuz para bulması için “Köy Bankaları” kurmak
gereklidir. 1840’dan beri Almanya’da var olan bu bankalardan 12
000, İtalya’da 700, Rusya’da 650,
Avusturya’da 2000, Belçika’da 366,
Danimarka’da 300 ve Fransa’da 700
tane vardır.
Sonuç olarak 1920 yılında tuttuğu notlarla tarihsel önemi büyük
bilgiler bırakan Ferit Bey’in önerileri
bu gün bile güncelliğini korumaktadır.
Not: Yazarın bu çalışması Atatürk
Kültür, Dil ve Tarh Yüksek Kurulu,
Atatürk Araştırma Merkezi tarafından basım sürecinde olduğundan
dolayı tamamını yayınlayamadık.

RÖPORTAJ

1925’ten Günümüze
Yasin Çakır Un Sanayi
Türkiye’nin en köklü işletmelerinden biri olan Yasin Çakır Un Sanayi Anonim
Şirketi’nin Genel Müdürü Selim Öğütür, fabrikanın 1925 yılından günümüze
yolculuğunu ve ticaretin altın kurallarını anlattı.

♦ Yasin Çakır Un Sanayi Anonim
Şirketi’nin kuruluş hikayesinden
bahsedebilir misiniz?
1923 yılında Mehmet Ali Yasin İstanbul
Pendik’ten Eskişehir’e gelmiş, Süleyman
Çakır ile ortaklık tesis ederek, 1925 yılında Eskişehir’de ilk un fabrikasını kurmuşlardır. Yasin Çakır ismi, Süleyman
Çakır ve Mehmet Ali Yasin ailelerinin
soyadlarının birleşmesinden gelmiştir.
Her iki ailenin de akrabalık bağları var.
Mesela Süleyman Çakır ile Mehmet Ali
Yasin bacanaktır. Eskişehir’in tanınmış
toptancılarından biri olan Hacı Hüseyin’in
oğludur Süleyman Çakır. Mehmet Ali Yasin de onun muhasebe ve katiplik işlerini
yapmaktadır. İkisi de aynı evin kızlarıyla
evlenip, Yasin Çakır Un Fabrikası’nı kurmuşlardır.
Aşağı yukarı 1952 yılına kadar ortaklı adi
şirket olarak devam etmiş, 1952’den 1960
yılına kadar kolektif şirket olarak faaliyetlerini yürütmüş, 1960 yılında Prof. Dr.
Orhan Oğuz’un tavsiyesiyle kurumsallaşarak anonim şirket olmuştur. Şirketimiz
1960 yılından itibaren Yasin Çakır Un Sanayi Anonim Şirketi olarak ticareti faaliyetlerine devam etmektedir.
1925 yılında Eskişehir’de Yasin Çakır, Gümülcine ve Gamgam un fabrikaları arka
arkaya açılmıştır. Bu fabrikaların üçü de
Porsuk Nehri kenarında kurulmuş. Çünkü
buğdayın yıkadıktan sonra, yıkama suyunun tahliye edilmesi lazım. Aslında deşarj
edilen su da kirli su değil. Hatta o tahliye
edilen suda buğday kırıkları da olurdu, bu
nedenle suyun etrafında çokça balık olurdu. Gayet iyi hatırlıyorum biz o dönem balık bile tutardık Porsuk’un kenarında.
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Senelerin
tecrübesiyle
az işçi gücüyle
çok daha
verimli üretim
yapabilecek bir
fabrika yaptık.
Günde 375
tonluk üretim
kapasitesi
olan bir
hacme ulaştık.
Silolarımızda
da 25 bin
ton buğday
depolama
kapasitemiz
var.

♦ İlk fabrika 1942’de yangında yok
olmuş
1925 yılında kurulan fabrikamız 1942’de
çıkan yangın nedeniyle tamamen yok
olmuş. Hatta fotoğrafına bakınca o taş
binayı ve Eskişehir’in o dönemdeki yeşilliğini görmeniz mümkün. Daha sonrasında
sıcak sular bölgesinde yer alan fabrika
yeniden inşa edilmiş. İkinci cihan harbinin
hemen akabinde Mehmet Ali Yasin, yeni
makineler almak üzere Almanya’ya gidiyor. Tabi lisan da bilmediği için, o dönemde Almanya’da tahsil gören torununun da
yardımı ile birlikte yeni makineler alıyor.
İlk havalı sistem diye tabir ettiğimiz pnomatik makinelerle donatılmış olarak faaliyete devam ediyor.
Sonrasında sıcak sular bölgesi iyice şehir içinde kalınca, bugünkü İsmet İnönü
2 Caddesi olan o zaman fabrikalar bölgesindeki fabrikayı 1974 yılında boş bina
olarak aldık. O binayı tamamen yeni makinelerle donattıktan sonra 1978 senesinde faaliyete geçirdik.
1970’lerde Trakya civarında buğday eki-
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mi bile yoktu, sonradan ekilmeye
başlandı. Konya’dan aldığımız
buğdayları Türkiye’nin birçok
yerinde satardık. Bir günde 60
vagon buğday sattığımız bile
olurdu. O dönemlerde Türkiye’de
çok un fabrikası da yoktu. Biz de
Türkiye’nin her yanına demiryolu
ile un yollardık.
Yine zaman içinde fabrikalar
bölgesindeki tesisimiz de şehir
içinde kaldığı için Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde 1990
yılında bir arsa aldık. OSB’deki
fabrika da 2002 yılında faaliyete geçti. Senelerin tecrübesiyle
az işçi gücüyle çok daha verimli
üretim yapabilecek bir fabrika
yaptık. Günde 375 tonluk üretim
kapasitesi olan bir hacme ulaştık.
Silolarımızda da 25 bin ton buğday depolama kapasitemiz var.
♦ Uzun yıllardır şirket
yönetiyorsunuz, sizce ticarette
başarılı olabilmek için bir
tüccarın, sanayicinin yapması
gerekenler nelerdir?
Arkadaşlarımın para kazanmasından çok mutlu olan birisiyim
ben. Verdiğim tavsiyelerle eğer
arkadaşlarım para kazanabiliyorsa onlar kadar mutlu olurum. Ticarette en önemli kurallardan birisi
de verdiğin sözlerin tutulmasıdır.
Ticari hayatım içinde bir iki gecede çok fiyat artışları olmuştur.
Eğer daha önce size beş liradan
söz vermişsem, ne olursa olsun
size o malı o fiyattan veririm.
Verdiğim sözleri hep tutmuşumdur. Eğer yazılı olarak bir teminatınız, sözleşmeniz olmasa bile
verdiğiniz sözü tutmanız gerekir.
Çok zarar ettiğimiz dönemlerde
oldu ama verdiğimiz sözü yerine
getirmeye devam ettik. Ben hep
buna inandım. O şekilde hareket
ettim. Ben çünkü büyüklerimden
öyle gördüm. Benim bu konuda
hocam Rıfat Çıkıllıoğlu’dur. Başarının sırrı sizinle aynı iş kolunda
olan insanları rakip olarak değil
meslektaş olarak görmektir. Eli-

nizden geldiğince onlara yardım
etmektir. Sizin sermayeniz büyükse, gücünüz fazlaysa diğer firmaları ezip de para kazanırsanız o
paradan hayır gelmez.
♦ Türkiye’de birçok firma
5-10 yıl içinde faaliyetlerini
sonlandırmak zorunda kalıyor.
Yasin Çakır markası neredeyse
100 yıldır faaliyetlerine devam
ediyor. Bu başarının sırrı nedir?
Yasin Çakır Un Sanayi Anonim
Şirketi’nin uzun yıllar devam etmesinin sebebini, aile fertlerinin
olgunluğuna, 60 yakın küçük ortağın olmasına ve hakim hissenin olmayışına bağlıyorum ben. Bütün
bu nedenler dolayısıyla şirketin
yönetiminde herhangi bir çatlak
ses çıkmamıştır. Şirket olarak
da ortaklarımıza kar dağıtmadığımız sene olmamıştır. Kurumlar
vergisinde de Eskişehir’de sürekli ilk on veya on beş içinde yer
almışızdır. Ayrıca biz mevduat faizlerinin çok aşırı yüksek olduğu
dönemlerde bile, sermayemizi
faize değil, ticarete yönlendirdik.
Üstelik sadece hep bildiğimiz işi
yapmaya devam ettik.
♦ Yasin Çakır markası
Türkiye’nin ekonomik tarihine
tanıklık etti. Bu dönemde ne
gibi zorluklar yaşadınız?
Elbette firmamız zorluklar da
yaşadı. Örneğin 1994 kriziydi, o
dönemde de banka faizleri çok
yüksek. Yüklü de bir ödeme yapmamız gerekiyor bankaya. Tabi ki
silolarımızda buğdayımız, depolarımızda unumuz var ama satılmıyor. Biz bütün bunları düşünürken elinde büyük bir çanta ile biri
geldi yazıhaneye. Adapazarı’ndan
gelmiş ve bisküvi fabrikası için
6 aylık peşin para ile un almak
istiyormuş. Hemen anlaşmayı
yaptık, paraları da bırakıp gitti.
1994 krizinde bizi çok rahatlatan
mucize gibi bir satış oldu bu. Yani
sen işini dürüst yapıyorsan Allah
da sana yardım ediyor.

SELİM ÖĞÜTÜR KİMDİR?
1943 yılında Eskişehir’de doğdu. İlk ve
orta öğrenimini Eskişehir’de yaptıktan sonra liseyi İstanbul’da okudu.
Üniversite öğrenimini Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde
1966 yılında tamamladı. Lise çağlarında Yasin Çakır Un Sanayi Anonim
Şirketi’nde kısa zamanlı çalışmaya
başlayarak ticaret atıldı. 1978 yılından
itibaren Yasin Çakır Un Sanayi Anonim Şirketi’nin Genel Müdürü olarak
görev yapmaktadır. Ticari hayatının
yanı sıra meslek kuruluşlarında da
önemli görevler üstlenmiştir. Eskişehir Ticaret Borsası’nda aralıklı olarak
25 yıl yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmüş, 1992 yılında da Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği’ne yönetim
kurulu üyesi olarak seçilmiştir.
Ekim 2018
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Bölgenin Yatırım Merkezi
BEYLİKOVA
Eskşehir’in Doğusunda Yer alan
Beylikova, kuzeyde Alpu ve Mihalıçcık, güneyde Mahmudiye ve Sivrihisar ilçeleri ile çevrili, Eskişehir
İline bağlı İlçelerin Orta merkezi
konumundadır.
Son yıllarda yapılan büyük yatırımlar sayesinde nüfusta yükselme
gözlenmektedir.

İlçemiz mücavir sahası içerisinde
Kızılcaören Mahallemizde dünyaca
ekonomik öneme sahip, Uranyuma
eşdeğerde Altından değerli Toryum
madeni bulunmaktadır.

2000 yılında sayımda nüfusu 5500
iken 2010 Yılında yapılan ADNKS
sonuçlarına göre 3270 olarak belirlenmiş olup, 2016 yılı ADNKS
sonuçlarına göre 7842 olarak belirlenmiştir.

Toryum maden yataklarının belirlenmesi ve çıkartılması yönünde
MTA ve Eti Holding A.Ş. Beylikova’da bir şirket kurulması ve sondaj
çalışmalarına başlanmasına yönelik bir karar aldı.

Beylikova ilçesine karayolu ve demiryolundan ulaşım sağlanmaktadır. Eskişehir-Ankara Karayolu
(E-90) 50. km’den Beylikova yol ayrımını kullanarak, 22 nolu asfalt yoldan 20 km sonra ilçeye ulaşılabilir.

Kızılcaören mevkiinde toryumun
yanı sıra, florit ve barit gibi değerli
madenleri de çıkarmayı amaçlıyor.
Geleceğin, en değerli madenlerinden olacağı öngörülen ve “temiz
nükleer enerji kaynağı” olarak bilinen, toryum rezervi açısından, Türkiye dünyada ilk beşte yer alıyor.

Sivrihisar-Bursa otoyol projesi,
nam-ı diğer ‘kuzey çevreyolu’ için
Bakanlık düğmeye bastı. Proje,
ÇED onayı için askıya çıktı. Yıllardır beklenen yolun Beylikova’dan
geçeceği de netleşti.
Beylikova ilçesi ekonomisi tarım,
hayvancılık ve ticarete dayalıdır.
Tarım ve hayvancılığın tüm çalışanlar arasındaki oranı %44 ticaretin
oranı ise %31’i bulmaktadır.
Beylikova Porsuk Çayı kenarında
bereketli topraklara sahip düz bir
arazi üzerinde konumlanmıştır.
Ekonomisi temelde tarım ve hayvancılığa dayanan yerleşmede aynı
zamanda hayvansal üretimde gelişmiştir.
Son yıllarda hayvansal ürünlerin
işlenmesine yönelik kurulan işletmeler ile sanayi alanındaki gelişmeler hızlanmış ve buna bağlı
olarak 18500 Büyükbaş Beylikova
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Beylikova ve çevresi, Türkiye’nin
bilinen en büyük toryum rezervini
barındırıyor. Türkiye’de, yer altında şu anda 400 bin tonluk rezerv
olduğu tahmin ediliyor. Eti Maden,
daha önce bu bölgedeki toryum
gibi madenlerin satışından, yılda 1
milyar dolardan fazla gelir beklediğini açıkladı.

Kızılcaören
Mahallemizde
dünyaca ekonomik
öneme sahip,
Uranyuma eşdeğerde
Altından değerli
Toryum madeni
bulunmaktadır.

Özkan ALP
Beylikova Belediye Başkanı
Eskişehir’in en önemli ve en hızlı gelişen ilçelerinden birisi olma özelliğini elinde tutan Beylikova’da, son
yıllarda adeta yatırımrüzgârları
esmeye devam ediyor…
Beylikova’nın sosyal, ekonomik ve
kültürel alandaki bu hızlı değişimi
ve gelişiminin arkasındaki isim ise;
inançlı, çalışkan, azimli ve mücadeleci kişiliği ile tanınan, halk tarafından 7 den 70’e herkes tarafından da son derece sevilen bir isim.
Beylikova’nın hizmet aşığı Belediye
Başkanı Özkan ALP…
Başkan ALPBeylikova’da yaptığı
hizmet ve projeler halkın huzur ve
refahına vesile olurken yapılan projeler Beylikova’yı 2023 hedefine de
taşımayı hedefliyor…
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Beylikova Besi OSB
Faaliyete Geçti
Cazip teşvikleriyle yatırımcıların
yoğun ilgi gösterdiği Eskişehir’in
Beylikova ilçesinde kurulan Tarıma
Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi
Bölgesi (TDİBOSB) faaliyete geçti
1493 dönüm arazi üzerinde 89 adet
besihane, 5 sanayi parseli bulunan
tesislerin biyogaz santrali ve güneş
enerjisi santrali ile kendi elektriğini
üretecek, 18 bin büyükbaş hayvanın, millileştirme çalışmaları devam
eden Sürü Yönetim Sistemi yazılımı ile 24 saat çevrimiçi izlenecek.
Beylikova Besi OSB’de besihanelerin yüzde yüzünün tamamlandığını,
parsellerin yüzde 50’sinin de satışının yapıldı
Yatırımcıların SGK prim, makine
ekipman alımında KDV, emlak vergisi muafiyeti, yüzde 50 oranında
arsa bedeli teşviki ve aynı oranda

Sulama Göleti

üstyapı yatırım teşviğinin yanı sıra
hayvan varlığına ilişkin de teşvik
aldılar.
BOSB içerisinde yer alacak işletmelere canlı hayvan ve karkas et
ihracat-ithalat yetkisi verilecek.
2013 yılında başlanan ve 21 milyon
TL yatırım yapılan tesislerde 400
kişilik istihdam yaratılacağı tesislerde,50, 100, 200 ve 500 baş kapasiteli 89 adet besihane, 5 hayvancılık sanayi parseli, karantina alanı,
idari ve sosyal tesis, dezenfeksiyon, sevk ve kontrol merkezi, gübre bertaraf ve atık su arıtma tesisi,
teşhis ve tedavi merkezi, kamyon
tır parkı ve güvenlik, gözetleme binası bulunmakta.
Süt Diyarı Beylikova
Küçük Süt Mandarlarından
Modern Süt İşleme Tesisine
Tarım Kredi Süt Gıda Hayvancılık
A.Ş; 15000 m2 kapalı alan üzerin-

de kurulmuş, günlük 250 ton süt
işleme kapasitesine sahip olup,
bu fabrikada peynir, kaşar peyniri,
yoğurt, ayran son teknoloji ile işlenmektedir.
Beylikova Sulama Gölet’i
Göl hacmi 78.168.000. m3’dür.
Sulama sahası 117610 dönümdür.
Sulama sahası Beylikova İlçesi ile
nerdeyse Bütün Beylikova arazilerini kapsamaktadır.
Beylikova Sulama Gölettin 21000
dönüm 1. Etap Cazibe ile Kapalı
Devre Sulama Sistemi Tamamlanarak Kıraç Toprak Suyla Buluştu.
Bu sayedeTürkiye’nin Yüzde 60
kaba yem açığı ve Beylikova Besi
Organize Sanayi Bölgesinin Kaba
Yem İhtiyacını karşılayan yem
bitkileri (mısır, yonca, fiğ gibi)
ürünleri yetişerekilçemiz tarım ve
hayvancılığında büyük gelişmeler
olacaktır.

Sulama Göleti

Süt Fabrikası
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Beylikova’da Değişim Başladı
Başkan Özkan Alp’in Girişimleri
sayesinde Beylikova’da Dev Alt
Yapı Yatırımlar Gerçekleşti
Doğalgaz Hayaldi Gerçek Oldu…
Doğalgaz Alt Yapı çalışmaları tamlamasıyla birlikte abonelik işleri
tamamlanarak abonelik işlemlerini

yapan vatandaşlarımız Doğalgaz
kullanımına başladı.
Öte yandan İçme su hatları yenilenmesi, elektrik hatlarının yer
altına alınması, kanalizasyon alt
yapı çalışmaları, kaldırım ve parke taşı döşeme işi, tüm cadde,
sokak asfaltlama çalışmaları da
tamamlandı.

Doğalgaz Beylikova’da Açıldı. Halkın Hizmetinde...

Asfalt

Kanilazisyon Çalışmaları

16 Daire, 4 İş Yeri, Yeni Lojman

Doğalgaz Çalışmaları

Gelişen Büyüyen Güzelleşen
Beylikova
Cazibe merkezi beylikova’mız ilçe
hastane binası, toki 48 adet sosyal
konutları, 60 yataklı belediye oteli,
kültür evi binası, kafe ve restoranbinası, ana cadde üzerindeki kamu
binalarının restore edilmesi, kadar
bir çok sosyal donatı alanları ile
eskişehir’in parlayan yıldızı olmaya
devam ediyor.
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Beylikova Belediyesi
Cafe Resturant Bina Yapımı

TOKİ Konutları 48 Adet Daire

İLÇELERDEN

Beylikova’nın Gururu Eğitim
Eğitim konusunda gerçekleştirdiği
yatırımlarla adından sıkça bahsettiren Beylikova’da;
Beylikova Fen Lisesi, İmam Hatip
Lisesi ve Orta Okulu, Çok Programlı Meslek Atölye Binası, Türkiye’de
Yedincisi Açılan Hayvan Yetiştiriciliği – Sağlığı Bölümü ve Gıda Teknolojileri Bölümlü, Ana Okulu ve Kreş,
5 yıldızlı otel Konforundaki Öğrenci Pansiyonları, Kapalı Spor Tesisi,
Her Okula Halı Sahalar, Her Okula
Zenginleştirmiş Kütüphaneler,
Spor Kompleksi, Tenis kortu, Yarı
Olimpik Yüzme Havuzu, 500 Kişilik
3d Sinema Salonu gibi birçok hizmet Belediye Başkanı Özkan Alp
Döneminde Faaliyete Geçti.

Beylikova Fen Lisesi

İmam Hatip Lisesi ve 200 Kişilik TOKİ Yurdu, Tenis Kortu ve Halı Saha

Fen Lisesi Yurdu
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Çok Programlı Meslek Atölye Binası

Saide Alp Ana Okulu

GÖRÜŞ

Tarım Paydaşlarımızın
Kazanması İçin
Çalışıyoruz
Çalışmalarımızın bölgeye en önemli getirisi,
“kaliteli ve sağlıklı üretim mantığının” bölge
geneline yerleşmesidir. Bölgede verimlilik ve
kaliteyi esas alan bilinçli ve modern hububat
yetiştiriciliğinin önü açıldı.
Eskişehir Ticaret Borsasının
kuruluşu ve faaliyet
alanlarından bahseder
misiniz?
Eskişehir Ticaret Borsası; Mustafa Kemal Atatürk’ün imzalı talimatı ile Ticaret
Bakanlığı’nın 31 Aralık 1925 tarihli müsaadesiyle faaliyete geçmiştir. Kurulduğu
günden buyana 92 yıldır elde etmiş olduğu kazanım ve bilgi birikimleri sayesinde
kesintisiz faaliyetine devam ederek Üyelerinin ve bölgenin hak ve menfaatlerinin
korunmasına, geliştirilmesine ve büyümesine destek olarak, Türkiye’nin kalkınmasına temel olan tarım sektörüne katma değer yaratmak misyonunu üstlenmiş olan
Eskişehir Ticaret Borsası, bölge ve ülke
menfaatlerini ön planda tutarak tarım
sektörünün gelişimi için çalışmaktadır.

Eskişehir Ticaret Borsasının
kuruluşu ve faaliyet
alanlarından
bahseder misiniz?
Eskişehir Ticaret Borsası olarak artan ülke
nüfusumuz ve global ölçekte yaşanan gelişmeler sonucunda halkımızın yeterli,
güvenli, sağlıklı gıdaya kolayca ve sürdürülebilir şekilde ulaşabilmeleri sağlamak
üzere tarımsal ve hayvansal üretimde
modernizasyona, ürün çeşitliliğine, sağlıklı tohum uygulamalarına, organik ürün
ve çevre korumasına, ürünlerin pazarlanması ve sürdürülebilirlik olgusuna ciddi bir
şekilde önem vermekteyiz.
Borsamızda her yıl üreticilere, ziraat odalarına, ziraat mühendislerine, hububat
alıcılarına kısaca tüm tarım paydaşlarımı-
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za yönelik bilgilendirme toplantıları yapmaktayız. Bölgede yapılan yanlış gübre
ve yanlış çeşit, yanlış sulama vb. uygulamalarının, elde edilecek ürün miktarını ve
kalitesini düşüreceğini ve tarım arazilerimizin verim gücünün giderek düşeceğini,
telafisinin ise yıllar alacağını anlatmaktayız. Bu sayede tüm tarım paydaşlarımızın
kazanç - fayda ilişkisini doğru kurmalarına
yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Bu yıl elde edilen veriler bizler için çalışmalarımızın olumlu sonuçlarını almaya
başlamamız adına oldukça sevindiricidir.
Üreticilerimiz bu harman sezonunda elde
ettikleri verim ve kalite artışı ile emeklerinin karşılığını en iyi şekilde almaya
başladılar.
Eskişehir Ticaret Borsası olarak, çalışmalarımızın bölgeye en önemli getirisi, “kaliteli ve sağlıklı üretim mantığının” bölge
geneline yerleşmesidir. Bölgede verimli-

Ömer Zeydan

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi
Eskişehir Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı
lik ve kaliteyi esas alan bilinçli ve modern
hububat yetiştiriciliğinin önü açıldı. Artık
çiftçilerimiz ürünlerinin reel kalitesini
bilerek pazara arz ediyorlar. Böylelikle
tarımsal emtiaların reel analiz değerleri
üzerinden, aleni ve şeffaf olarak serbest
rekabet ortamında alınıp satıldığı modern
Elektronik Satış Salonumuzda yüksek kaliteli ürün daha iyi fiyattan alıcı buluyor.
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Kalitesi düşük ürün ile kaliteli ürün arasında fiyat makası açılıyor. “En kaliteli
ve verimi en yüksek ürünü nasıl üretirim”
mantığı bölgede yerleşiyor. Üreticiler
katma değeri yüksek ürünlerin üretimine
yöneliyorlar.

2017 yılı Sezonunu
değerlendirir misiniz?
Bölgemizde 2018 yılı zahire hasatı mevsim
itibari ile tamamlandı. Peşi sıra yağlık ayçiçeği hasadı ve yemlik mısır hasadı başladı. Eskişehir bölgesinde ilk çıkan mahsul
arpadır. Bu yıl birim alanlara düşen verim
miktarı ve kalite kriterleri bakımından rekor bir arpa hasadı yapıldı.
Hem kalitenin hem verimin artış göstermesi ve fiyatlarında tatminkâr olması
arpada çiftçimizin yüzünü güldürdü.
Buğdaydaki kalitede ise olumlu gelişme
olmakla birlikte henüz arzu edilen yeterli
kaliteye ulaşamadık .
Türkiye’nin tarımsal üretiminde verimliliği
ve kaliteyi etkileyen en önemli faktörlerden biri iklim koşullarıdır. Ülkemiz genelinde güz mevsimindeki olumsuz iklim
koşulları nedeniyle ürün çıkışlarında sorun
yaşanmasına rağmen, kış mevsiminde kar
ve baharda yağmurların bol olması birçok
tarımsal üründe rekoltelerin önceki yıla
oranla 2018 de artış göstermesiyle sonuçlanmıştır. İlimiz genelinde hububat tarımı
için iklim koşullarının olumlu bir görünümde seyretmesi oldukça sevindiricidir. Bu
yıl önceki yılın üzerinde bir rekolteyi ve
kaliteyi yakaladık.

ÇİFTÇİLERİMİZ İÇİN HER
TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ
Çiftçilerin daha bilinçli
tarımsal çalışmalar yürütmesi
için ne gibi tedbirler
alıyor ya da çalışmalar
yürütüyorsunuz?
Eğitime gerçekten çok önem veriyoruz.
Borsamızda, ilçelerimizde, köylerimizde
sürekli bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. Basılı yayınlarla bu tür bilgilendirmeleri destekliyoruz.
Prof. Dr. Engin Kınacı – Prof. Dr. Gülcan Kınacı tarafından kaleme alınan “Orta Ana-

dolu’da Kışlık Tahıl Tarımı” adlı bir eseri
kitap olarak bastırdık ve ücretsiz olarak
tüm tarım paydaşlarımıza dağıtımını yaptık. Bu kitap çiftçilerimiz için bir başucu
kitabı niteliğinde hazırlandı.
Türk tarımına katkılarından dolayı her iki
hocama bu vesile ile teşekkür ediyorum.
Ayrıca Borsamıza gelen çiftçilerimizle
yaptığımız anketlerin sonucu gösterdi ki,
sertifikalı tohum kullanımı olması gereken
miktarın çok altında.
Bilinçli tohum seçimi yapılmıyor. Kulaktan dolma ve yine tavsiyelerle bir tohum
çeşidinden diğer bir tohum çeşidine geçebiliyorlar. Süne zararlısıyla mücadelede çiftçimiz maalesef ilgisiz kalıyor ve
mücadeleye yeterli düzeyde katılmıyor.
Tüm bunlar eğitim eksikliğinden ve girdi
maliyetlerinden kaynaklanıyor.
Çiftçilerimiz tohum seçimi, gübreleme,
tarla bitkileri hastalıkları, ekim biçim zamanlaması, sulama vb. konularda zirai olarak ne tür bilgiye-desteğe ihtiyaçları varsa
Borsamızı ziyaret ederek zirai danışmanımızdan her türlü bilgiyi ve desteği ücretsiz
olarak alabilirler. Her türlü tarımsal bilgiyi
danışmanlarımızdan elde edebilirler.
Akıllı telefonlarda kullanabilen “Eskişehir
TB” adında bir programımız var. Çiftçilerimiz ve tüm ilgililer telefonlarına bu programı indirip Elektronik Satış Salonumuzda gerçekleşen anlık fiyatları ve geçmiş
fiyat bültenlerini anında görebilir. Buradan
hem kalite kriterleri hem de diğer bilgilere
ulaşabilirler.

desteklemeler mevcut ancak bir takım sıkıntılar da var. Desteklemeleri çiftçi kayıt
sistemine dahil olanlar alabiliyorlar. Hazineden ve benzeri biçimde kiraladıkları
arazilerde ürettikleri ürünlere destekleme
alamıyorlar. Bu da sistemde sorun ve suiistimallere yol açabiliyor. Desteklemeler
çeşide göre verilmeli. Kalite ve verimi en
yüksek çeşitler belirlenmeli ve ilan edilmelidir. Bu şekilde çiftçi hedeflenen kalitedeki buğday üretimine kendiliğinden
yönelir.
Ayrıca desteklemelerin çeşidi çok fazla.
Desteklemeler birkaç kalemde birleştirilebilir. Önemli ölçüde kıraç arazimiz var.
Bunların sulu tarıma açılabilmesi için gereken yatırımlar yapılmalı, verim ve kalite
açısından olumlu sonuçların ortaya çıkması sağlanmalıdır.

Eskişehir’deki hayvancılık
faaliyetleri ile ilgili olarak
eksiklikler nelerdir?
Mezbaha, Eskişehir’in çok önemli bir
ihtiyacıdır. Şu anda şehrimizde bir tane
özel sektörün sahipliğinde mezbaha var.
İlçelerimizdekiler ise kapatıldı. Biz ETB
olarak belediyeler ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği yaparak modern bir mezbaha oluşturma çalışması içerisindeyiz.
Şehrimizde mezbaha eksiliği konusunda
ciddi bir farkındalık oluşmuş durumda. İstatistiki rakamlara bakıldığında Eskişehir

Eskişehir’de tarım
faaliyetlerinin daha iyi kazanç
getirmesi neler yapılabilir?
Eskişehir ekonomisi içerisinde tarım
lokomotiftir ve asla ihmal edilemez, edilmemelidir. Tarım ve hayvancılıkta yeterli
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sanki kırmızı et yemiyormuş gibi gözüküyor. Ancak tüketilen kırmızı etin önemli bir
miktarı usulsüz kesimlerden elde ediliyor.
İlçelerdeki mezbahalarda kapalı. Buradaki mezbahalar modern olmasa bile hayvan
kesimleri en azından devlet görevlisi olan
iki veterinerinin gözü önünde yapılıyordu.
Halk sağlığı açısından da çok önemli olduğuna işaret ettiğimiz yeni ve entegre bir
Mezbaha yapmak üzere bir projemiz var
ancak bu yatırımı ETB olarak tek başımıza
oluşturmamız kolay değil. Dolayısıyla hem
yerel yönetimlerin önayak olmasına hem
de konuyla alakalı tüm kurum ve kuruluşların desteğine ihtiyacımız var.

Türk tarımı sizce iyi durumda
mı, alınması gereken önlemler
nelerdir?
Türkiye hali hazır da Avrupa’nın en geniş
ve en temiz ekilebilir tarımsal alanına
sahiptir. Tarım sektöründe Avrupa 1.sidir.
Ekilebilir alan bakımından dünyanın en
önemli ülkelerinden biriyiz. Dünya tarım
ticaretinde 7. sıradayız ve ilk 5 de olmayı
hedefliyoruz. 186 ülkeye 1500 çeşit tarımsal ürün ihraç ediyoruz. Türkiye bundan
yıllar önce hem hububat hem bakliyatta
kendine yeten ve ihracatçı bir ülkeydi. Ancak günümüzde kaliteli buğdayda olduğu
gibi bakliyatı da çok büyük miktarlarda
ithal eden bir konuma geldik. Bakliyat ve
kaliteli hububat üretimine özel bir önem
vermeliyiz. Dünya beslenmekten geri duramaz. Zira dünya nüfusu her yıl bir Türkiye nüfusu kadar artıyor. Tarım ve hayvancılık stratejik bir sektör. Gelecek ve para
tarımdadır.
Türkiye’nin ekonomik ve stratejik geleceği tarımdan asla vazgeçilemeyeceğini
açıkça ortaya koymaktadır. Ülkemizdeki
tarımsal potansiyel göz önüne alındığında
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Türkiye tarımı ihmal edemez, etmemelidir.
Bu potansiyele rağmen Türkiye artık bazı
tarım ve hayvancılık ürünlerini ithal etmek
zorunda olmamalıdır.
Tarım sektörünün gelecek planları üzerinde çok çalışmalıyız. Daha fazla tarımsal
gelişim için yüksek kapasiteli tarımsal
üretim modelleri geliştirmeli ve tarımda
10-15 yıllık ulusal planlar yapmalıyız.

Son olarak ne söylemek
istersiniz?
Ben öncelikle, Ülkemiz ekonomisinin daha
da büyümesinde kırsal kalkınmanın önemli
temel taşlardan biri olduğuna inanıyorum.
Bu yüzden kırsal kalkınma alanında ulusal
ve uluslararası düzeyde gerçekleşen gelişmelerin ve değişikliklerin izlenmesi ve
takip edilmesi ve bunların sonucunda tüm
kurum ve kuruluşlarla ortak hareket edilerek gerekli önlemlerin alınması ve ileriye
dönük politikaların geliştirilmesi oldukça
önemlidir.
Tarımsal ticarete yön veren ve hacim
kazandıran Elektronik Satış Salonumuz,
ürünlerin reel değerleri üzerinden satılmasını sağlayan Laboratuvar hizmetlerimiz,
kırsal alanda ilçelerimizde hizmet veren
5 adet irtibat bürolarımız ve geliştirmiş
olduğumuz projeler ile bölgemize çağdaş,
lider, yenilikçi bir kurum olarak hizmete
devam edeceğiz.
Önümüzdeki süreçte, Bölgenin ihtiyaç
beklentilerini karşılamak üzere Lisanslı

Depoculuk, Modüler Çelik Hububat Siloları ve Mezbaha Projelerimizi hayata geçirmeyi planlamaktayız.
Lisanslı Depoculuk Projemiz, Tarım
Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında T.C. Eskişehir Ticaret Borsası
bünyesinde kurulacak olan 120 bin tonluk
Lisanslı Depoculuk Sisteminin bölgemize
kazandırılmasıdır. Planladığımız sistem,
bölgemizde üretilen hububat ve yağlı
tohum vb. tarım ürünlerinin, emniyetli ve
sağlıklı koşullarda depolanmasını, ürün
senetleri vasıtasıyla, finansman ihtiyacına
da teminat olarak ticaretin kolaylaştırılmasını sağlayacak hizmet ve faaliyetlerin
yürütülmesini gerçekleştirecektir.
Üç Bin Tonluk Çelik Modüler Hububat
Silosu projemiz Borsamız yerleşkesinde
faaliyette olan tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik tesislerin geliştirilmesini
amaçlamaktadır. Borsamız bünyesinde
daha önce kurmuş olduğumuz Modüler
Çelik Hububat Silo sisteminin kapasitesinin yükseltilmesini bu projemiz ile hedeflemekteyiz.
Mezbaha Projemiz ise bölgemiz halkının,
besici ve kasap üyelerimizin bu alandaki
tüm ihtiyaçlarını bir arada karşılayabileceği ETB Mezbaha ve Soğuk Hava Deposu
tesisinin kurulmasıdır.
Borsamızca kurmayı planladığımız mezbahada halkımızın sağlıklı kırmızı ete ulaşması için gereken hizmet ve faaliyetlerin
yürütülmesi sağlanacaktır.

KOMİTELERDEN

Emre DEMİR

Doğalgaz Hafriyat
Tesisat Hizmetleri

37. Meslek Komitesi (Doğalgaz Hafriyat Tesisat Hizmetleri)
Yönetim Kurulu Üyesi

Sektörel sorunların çözümü için
üyelerimiz ve kurumlar arasında
köprü görevi görüyoruz.
Doğalgaz Hafriyat Tesisat Hizmetleri Meslek Komitesi olarak temsil
ettiğimiz üyelerimizin sorunlarını
çözmek ve taleplerini ilgili kurumlara iletmek, son mevzuat ve yasa
değişiklikleri hakkında üyelerimizi
bilgilendirmek için faaliyetler yürütüyoruz. Eskişehir Ticaret Odası
olarak bu kurumlarla üyelerimiz
arasında köprü olabilmek ve takip
etmek için çalışmalar, toplantılar
yürütüyoruz. Ayrıca üyelerimizin

Eskişehir Ticaret
Odası olarak bu
kurumlarla
üyelerimiz
arasında köprü
olabilmek ve
takip etmek için
çalışmalar,
toplantılar
yürütüyoruz.
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sektörel gelişimlerini desteklemek
amacıyla odamız bünyesinde yurt
içi fuar organizasyonu ve iş gezileri
düzenlenmesine öncülük ediyoruz.
Ekim ayında odamızda özellikle hafriyat ve tesisat sektöründe faaliyet
gösteren üyelerimizi bir araya getirerek, yaptığımız toplantı ile mevcut sorunların ve taleplerin tespit
edilmesini sağladık. Bu toplantıda
üyelerimizin de isteklerini, düşüncelerini dinleyerek yol haritamızı
belirledik. Bu toplantı sonucuna
göre de hem ESGAZ ile hem İnşaat
Mühendisleri ve Makine Mühendisleri odası ile sorunların çözümü için
temaslar gerçekleştirdik. Yine Eskişehir’de düzenlenen ve
tesisat sektörünün katıldığı sektörel buluşma
vesilesiyle üyelerimizin
taleplerini iletme imkanı bulduk. Şehrimizdeki
firmalardan ve üyelerimizden yüzlerce firmanın katıldığı toplantıda
sektörün talepleri iletilerek, yeni mevzuatlar
hakkında da istişarede
bulunduk.
Doğalgaz, hafriyat ve te-

sisat sektöründe faaliyet gösteren
üyelerimizin yaşadıkları sıkıntılar
inşaat sektörümüz ile bire bir örtüşüyor. Herkesin malumu olduğu
üzere ülkemizde özellikle dövizin
artması, kredi faizlerinin yükselmesi ve enflasyonun artması nedeniyle ekonomide bir daralma meydana
geldi. İnşaat sektöründe taleplerin
azalmasıyla birlikte yapılan inşaat
sayısında da azalma oldu. Yaşanan
bu daralma da inşaat sektörüyle
doğru orantılı olarak, hafriyat ve
beraberindeki tesisat işleri yapan
üyelerimizi olumsuz etkiledi.
Özellikle sektör bizim olarak çokça
kullandığımız demire ve plastiğe
gelen maliyet artışları firmaları-
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mızı olumsuz etkiledi. Firmalarımızın uzun vadeli işlerde
özellikle döviz artışından
kaynaklı maliyet artışı karşısında zorlandıklarını,
kar yapmayı bırakın zarar
ettiklerini görmekteyiz.
Dolayısıyla şu an sektördeki firmaların uzun vaade fiyat teklifi verirken çok
tereddütlü ve temkinli olarak
fiyat teklifi vermesi gerekiyor.
Ekonomik dalgalanmadan kaynaklı
maliyet artışları orta vadeli ve uzun
dönemli projelerle çalışan üyelerimizi de olumsuz etkiliyor. Çünkü
ürün maliyetlerinin ve giderlerin
kestirilememesi de işleri zorlaştırıyor ve firmaların duraksamasına
neden oluyor. Çünkü şu anda zaten
maliyet artışı var, bir de üzerine gelecekte eklenebilecek bir maliyet
artışı söz konusu. Dolayısıyla bir yıl
sonra veya iki yıl içinde tamamlanacak olan projelerde firmalarımızın
maliyet artışlarına da dikkat etmeleri gerekiyor.

Sektörde faaliyet gösteren
üyelerimiz bir yandan ekonomik sorunlarla mücadele ederken bir yandan da
bürokratik nedenlerle de
bazı sıkıntılar yaşıyorlar.
Örnek vermek gerekirse
uzun zamandır üyelerimizin
projelerinin onaylanmasında
yerel belediyelerce aksaklık
ve gecikmeler oluyor.

Sektörde yaşanan
sıkıntılardan birisi
de sektörde yaşanan
daralma nedeniyle var
olan rekabetin daha
da artması.

Sektörde yaşanan sıkıntılardan
birisi de sektörde yaşanan daralma nedeniyle var olan rekabetin

daha da artması. Eskişehir Ticaret
Odası’nda yaptığımız toplantıda
üyelerimiz özellikle bu konudan
dolayı duydukları sıkıntıları dile
getirmişlerdi. Çünkü firmalar günü
kurtarabilmek ve ödemelerini yapabilmek için bile düşük kar marjı
ile fiyat teklif etmek zorunda kalıyorlar. Bu da rekabetin artması
ve işlerin azalmasından kaynaklanıyor. Bizim sektördeki zaten kar
marjlarının % 15 olduğunu düşünürsek, bir firmanın mevcut borçlarını
% 40’a varan banka kredisi faizleriyle ödemeye çalışması, sektörde
yaşanan çıkmazı da gösteriyor.

Özellikle Tepebaşı bölgesinde
faaliyet gösteren ve tesisat işi
yapan, proje çizen üyelerimizden
işlerinin onaylanmasının geciktiği
bilgisini alıyoruz. Tabi ki projelerin
onaylanmasında yaşanan tıkanıklık sektörde de olumsuzluğa neden
oluyor. Öte yandan projeler ekonomik nedenlerle de gecikiyor. İnşaat
maliyetlerinin artması onaylanmış
projelerin bile gecikmesine, müteahhitlerin projeye başlamamalarına neden oluyor. Yaşanan tüm bu
sorunların çözülmesi için Doğalgaz
Hafriyat Tesisat Hizmetleri Meslek Komitemiz öncülük ederek, yol
gösterici olmaya çalışıyor.
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Plastik ve
Kimyasal Ürünler
İmalat ve Ticareti
Sektörel Sorunlar
ve Öneriler

35. Meslek Komitesi (Plastik ve Kimyasal Ürünler İmalat ve Ticareti) Komite Başkanı

E

skişehir Ticaret Odası Plastik ve Kimyasal Ürünler
İmalat ve Ticareti Meslek
Komitesi olarak, şehir ve ülke
ekonomisine katkıda bulunmak,
katma değer üretmek ve istihdam
sağlamak, sanayici ve iş insanlarının sorunlarına kısa sürede kalıcı
çözümler üretmek için çalışıyoruz.
35. komiteye bağlı plastik ve kimyasal ürünler imalat ve ticareti yapan üyelerimizin, sanayimizin can
damarlarından birinin olduğunun
farkındalığını oluşturmak, bu sektörde faaliyet gösteren üyelerimizin ticaretini daha geliştirmek ve
iş kapasitelerinin artırabilmeleri
için gerekli desteklerden maksimum düzeyde istifade edebilmeleri için düzenli toplantılar, temaslar
ve girişimler yapıyoruz.
Eskişehir Ticaret Odası bünyesinde sertifikalı eğitimler vererek ülkemiz ve şehrimiz sanayici ve iş insanlarının en büyük sorunlarından
bir olan “kalifiye eleman” sıkıntısını ortadan kaldırmak için de taşın
altına elimizi fazlasıyla koyduğumuzu düşünüyoruz. Üyelerimizin
daha eğitimli personeller ile dünya
standartlarında imalat ve üretim
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ETO bünyesinde
sertifikalı
eğitimler vererek
en büyük
sorunlarından
bir olan “kalifiye
eleman”
sıkıntısını ortadan
kaldırmak için de
taşın altına elimizi
koyduğumuzu
düşünüyoruz.

yapmalarına, rekabet ortamında
öne çıkmalarına destek oluyoruz.
Yaptığımız bir takım resmi temaslarla üyelerimizin bürokratik
ve yasal sorunlarına çözümler
üretmeye de devam ediyoruz.
Üyelerimizden gelen her türlü
öneri, sorun ve beklentilere aylık
toplantılarda ve oda yönetimi ile
yaptığımız görüşmelerde cevap
veriyoruz. Üyelerimizin odamıza
verdiği aidatın sadece yasal bir
zorunluluk dışında, birlikte hareket etmemizi sağlayan, ben değil
biz kavramını yayan, şehrin dinamiklerini bir araya getiren çağrı olduğu düşüncesiyle hareket
ediyoruz.

KOMİTELERDEN

İkisi meclis üyesi olmak üzere toplam beş kişi olarak görev yapan 35.
Komitesi olarak, üyelerimizin neredeyse hepsinin iş yerlerinde ziyaretler gerçekleştiriyor; bu vesileyle
hem üyelerimizle tanışma fırsatı
yakalıyor hem de sorunlarına vakıf
olarak, çözüm bulmak için adım atıyoruz.
35. komiteye bağlı Plastik ve kimyasal ürünler imalat ve ticareti yapan
üyelerimizin sanayide önemli rol
almalarının yanında şehrimizin ekonomisine de ciddi katkı sağlamaktadır. Sadece Eskişehir sanayi ve
merkezin dışında, yurt içi ve ihracat
satışları ile adından önemle bahsettirmektedir.
Son zamanlarda yaşanan ekonomik
sıkıntılardan en çok etkilenen sektörlerin başında gelen komitemize
bağlı üyelerimiz, dövize endeksli
hammadde ve maliyet girdilerinden
dolayı ciddi ayakta kalma mücadelesi vermektedir. Ekonomik dalgalanmanın ülke geneline yayılması
ve ekonomimize dışarıdan müdahalelerin yapılması, üyelerimizle
beraber tüm sektörlerde derin yaralar açmıştır. Birlik ve beraberliğe
daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu
dönemde, gerek oda yönetimimizin, gerekse 35. Komite olarak
bizlerin yaptığı çalışmalarla bu süreçten minimum hasarla çıkmayı
hedefliyoruz.
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Müşteri ve pazar bulmakta sıkıntılar yaşanan sektörümüzde, yurt içi
ve yurt dışı fuar organizasyonları,
uluslararası heyetler görüşmesi
ve komşu illerin ticaret odaları ile
görüşmeler yaparak bu sorunlara
da çözümler üretmeye çalışıyoruz.
Geçen dönemlerde yaptığımız çalışmalardan elde ettiğimiz tecrübelerimiz ile, bu dönemde daha girişimci,
daha yüksek gelirli ve ileriye yönelik
işbirlikleri yapmayı hedefliyoruz.
Sadece 35. Meslek komitemize bağlı değil, tüm diğer komitelere bağlı
oda üyelerimizin de zaman zaman
sorunlarına değinerek ve istişareler
yaparak çözümler üretmeye çalışıyoruz. Çünkü tüm üyelerimizi büyük
bir aile olarak görüyor; bu düşünce
ile hareket ederek tüm üyelerimizi
kapsayacak şekilde hareket ederek,
şehrimiz ekonomisinin geleceği için
çaba gösteriyoruz.
Eskişehir Ticaret Odası ve 35. mes-

lek komitesi olarak şehrin sadece
ticareti ile değil aynı zamanda sosyoekonomik sorunları ile de yakından ilgileniyoruz. Gerçek ihtiyaç
sahiplerine ulaşarak imkanlar dahilinde kısmi ihtiyaçları gidermek için
de üzerimize düşen görevi yerine
getirmeye çalışıyoruz.
Okul ve yurt ziyaretlerimizle eğitime destek oluyor; önem verdiğimiz
değerleri ayakta tutuyoruz. Geleceğimiz olan evlatlarımıza örnek olabilmek için çaba gösteriyor, yarınların girişimcilerine, müteşebbislerine
ve iş insanlarına yol gösteriyoruz.
Devletimizin sağladığı yapılanma,
destek ve yatırımlardan tüm üyelerimizi istifade ettirmek için mesajlarla ve toplantılarla bilgilendirme
faaliyetlerinde bulunuyor, üyelerimizin iş hayatına dair son gelişmelerden haberdar olabilmeleri için
gayret gösteriyoruz.

BASINDAN

Şeker Fabrikasından
mezbahasız şehre
Yıllardır yazarım, “Eskişehir aslında
bir Cumhuriyet projesidir” diye…
Eskişehir’in yakın geçmişini araştıran herkes görecektir ki, daha
Mustafa Kemal Atatürk, Samsun’a
ayak basmadan şehirde başlayan
hareketlenme, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra “bir proje şehir” kavramına dönüşmüş…
Kazım Taşkent Şeker Fabrikası da
Eskişehir’in, bir Cumhuriyet projesi
olması yolanda atılan önemli adımlardan bir tanesidir…

Hakkı Kutlu

2 Eylül Gazetesi
Genel Yayın Yönetmeni

ESKİŞEHİR’İN YAKIN
GEÇMİŞİNİ ARAŞTIRAN
HERKES GÖRECEKTİR Kİ,
DAHA MUSTAFA KEMAL
ATATÜRK, SAMSUN’A
AYAK BASMADAN
ŞEHİRDE BAŞLAYAN
HAREKETLENME,
KURTULUŞ SAVAŞI’NDAN
SONRA “BİR PROJE
ŞEHİR” KAVRAMINA
DÖNÜŞMÜŞ…
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Eskişehir’in, taaaa İpek Yolu zamanına uzanan ticaret dünyasındaki
önemi, zaman zaman şehrin “tarım”
gelişmişliği ile karıştırılsa da bilinen bir gerçektir; şehrimizin tarım,
ticaret ve arkasından sanayi konusunda öncü ve belirleyici olması…
Eskişehir öteden beridir kendisine
yakıştırılan, “Öğrenci, üniversite,
sanayi, tarım, ticaret ve turizm”
şehri olma özelliklerini her zaman
reddedercesine, “Ne birisiyim hem
de hepsi” diye haykırmaktadır…
***
Öğrencilerin “takıldığı” bir mekânın sahibi olan arkadaşımla sohbet
ederken, “Çay ve kahvenin yanına
verdiğimiz şeker tüketimi o kadar
azaldı ki, çok yakında bu ülkenin
şekere ihtiyacı kalmayacak” demesi, şehrindeki şeker fabrikasının, kamudan-özel sektöre satışını
engellemek için uğraş veren Eskişehirlilere ne anlatır bilmiyorum;
ancak kuruluşundan bu yana 85 yıl
geçmiş olmasına rağmen bir fabrikanın hâlâ o şehrin en önemlilerinden olmasının, gelişen sanayimiz
için bizlere hiç de moral vermediğini söylemeliyim…

Ben, öteden beri özelleştirmeden
yana bir kişi olarak, fabrikaların
arazisi için satılmasını ve ardından
üretimin durdurulmasına karşı oldum. Buradan hareketle, gönül rahatlığıyla söylemeliyim ki, şekere
ihtiyacımız tamamen bitene ya da
fabrikanın ömrü dolana kadar üretimine devam etmesi gereken Kazım Taşkent Şeker Fabrikası; 8 bin
yıl öncesinden kalan buğday tanesi
bulunan bir şehrin, tarımının geldiği
seviye ve sanayisinin ufkunun sinyali olması bakımından simge olarak
duruyor karşımızda hâlâ…
***
Yakın zamanda Anadolu Üniversitesi hocaları tarafından yapılan bir
kazı sırasında, 200 bin yıl önce yapılmış oval iki yüzeyli alet ile disk
biçimli kazıyıcının bulunması, Eskişehir’in, Neolitik çağdan başlayarak,
henüz belki daha homosapien’lerin
Afrika’dan göç etmeye başlamadan
beridir yaşam alanı olduğunu kanıtlıyor…
200 bin yıllık disk biçimli kazıyıcı…
8 bin yıllık buğday…
İpek ve Baharat yolu bağlantıları…
Dünyanın en zengin krallarından Midas’ın sulama suyu kanalları…
Üç büyük ovası…
85 yıllık şeker fabrikası…
Turizmi gelişmiş, üç üniversitesi
ile artık şeker tüketiminden iyiden
iyiye uzaklaşmaya başlamış, çağını
yakalayan insanlarıyla…
Eskişehir, binlerce yıldır, bu şehre ait
olmanın mutluluğunu vücudundaki
her hücresinde hisseden insanların
oluşturduğu bir yerleşim alanı…
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Eskişehir Şeker Fabrikası (1933)

Tarımda iddialı, ticarette hep belirleyici, sanayisi gelişmiş, eğitim
ve turizmde çağı yakalamak için
canhıraş mücadele eden Eskişehir, konu hayvancılığa gelince nedense konuya birden yabancılaşıveriyor…

yapan ilk gazeteci olmam hasebiyle takip ediyorum), 15 yıldır bu
şehrin umudu oldu; tabii ki 15 yıldır umut olan bir projenin, her yıl
“küçülen umut” olduğunun kabulü
ile…

Uzun boylu araştırmadığım için
ahkâm kesen konumuna düşmek
istemem, ama hayvancılık, bütün
üretim ve para belirleyicilerinde
en geride bırakılmış her zaman…

Türkiye’nin en verimli üç ovasından
birine sahip Eskişehir…

Bugün resmi bir tek mezbahası olmadığı bilinen Eskişehir’in, yakın
geçmişte hayvancılıkta öne çıkması için başlatılan Beylikova Besi
Organize Sanayi projesi, üzülerek
söylemeliyim ki (belki de haberini

***

Yıllardır süren kimlik arayışında,
“tarım şehri” ya da “ticaret şehri”
unvanını yeniden eline geçirmek
için uğraş verecek mi ya da vermeli mi bilmiyorum, ancak sanayinin
tarım ile işbirliği yaptığı yıllardan
kalma fabrikasına medet umuşuyla gösteriyor ki, “sanayi şehri” olmak için de ancak “gelecek yılları”

bekliyor olacağız…
Tıpkı, “hayvancılık şehri” ya da
“turizm şehri” ya da “eğitim şehri”
olmak için daha yememiz gereken
kaç fırın ekmek olduğunu bilemediğimiz gibi…
Ya “hiçbiri” olmamanın iyi bir “şey”
olduğunu kabul edecek ve dolasıyla “hepsi” olmanın iç huzuruyla
üretime devam edeceğiz ya da “birisini” tercih etmenin “diğerlerini”
yok etmesi anlamına gelmediğini
fark ederek; çalışmaya devam
edeceğiz…
Eskişehir, karar aşamasında kanımca, geleceğin resmini hangi
renklerle yapacağının belirsizliğini
gidermenin kararının arifesinde…
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KÜLTÜR- SANAT

“SORKUN ÇÖMLEĞİ”
KİTAP LANSMANI VE SERGİSİ

AB Bilgi Merkezi tarafından Sorkun Çömleği’nin
üretim hikayesinin anlatıldığı kitap ve sergi
gerçekleştirilen törenle tanıtıldı.

E

skişehir Ticaret Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren AB Bilgi Merkezi, 2018 Avrupa Kültürel Miras yılı kapsamında, Sorkun
çömleğinin üretim yolculuğunu anlatan kitap yayınlayarak ve fotoğraf sergisi gerçekleştirdi. Sorkun kitabının tanıtım töreni ve fotoğraf sergisinin
açılışı Eskişehir Ticaret Odası Meclis Salonu ve
ETOSANAT Galerisi’nde yapıldı.
Kitap tanıtım töreni ve sergi açılışına Eskişehir
Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, AB Türkiye
Delegasyonu Birinci Müsteşarı ve İletişim Bölümü Başkanı Marie-Madeleine Kanellopoulou,
metinleriyle ve fotoğraflarıyla kitap ve sergiye
hayat veren Prof. Ayşegül Özen, Kadir İstifçi, Haadi Musavi, Evren Yılmaz ve çok sayıda sanatsever
katıldı.
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Sorkun çömleği Eskişehir için çok
kıymetli bir değer
Açılış öncesinde konuşan Eskişehir Ticaret Odası Başkanı
Metin Güler, Sorkun çömleğinin Eskişehir için çok önemli
bir değer olduğunu belirterek, “Sorkun Çömleği, Eskişehir
için geleneksel sanat özelliğine sahiptir. Çömlekler atalarından kalma teknikle ve binlerce yıldır sürdürülen bir
gelenekle Sorkunlu kadınlar tarafından üretiliyor. Bin bir
zahmetle bizlere ulaşan bu el emeği eserler, Eskişehir’in
pişmiş toprak kültürünü ve geleneğini yansıtıyor. Sorkun
Çömleği’nin daha geniş kitlelere ulaştırılması bakımından
bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz kitabımızın ve sergimizin önemli bir referans kaynağı olacaktır” diye konuştu.
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Kitap ve sergi kültürel miras için önemli bir kaynak
AB Türkiye Delegasyonu İletişim Bölümü Başkanı Müsteşar Marie-Madeleine Kanellopoulou ise kültürel mirasımızın sadece bize ait olmadığını, aynı zamanda gelecek nesillerimize de ilgilendirdiğini dile getirdi. Avrupa
Birliği’nin, kültürel miras projelerine özel önem verdiğini
belirten Kanellopoulou, AB’nin sadece üye devletlerin
değil, Türkiye ve diğer aday ülkelerin de kültürel mirası
korumak ve zenginleştirmek için yapılan girişimleri desteklediğini kaydetti. Sorkun kitabının ve sergisinin de bu
yönüyle önemli bir kaynak olduğunu belirten Kanellopoulou, kitap ve serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kitaba hayat verenler deneyimlerini anlattı
Konuşmalardan sonrasında gerçekleştirilen
söyleşide ise kitabın metin yazarlığını yapan
Prof. Ayşegül Özen, Sorkun çömleğinin önemini aktardı. Özen çömleğin Sorkun’da özellikle
kadınlar tarafından üretildiğini belirterek son
yıllarda çömlek üretimine erkeklerin de destek olduğunu kaydetti. Kitabın ve sergideki fotoğrafların çekimini üstlenen Kadir İstifçi, Haadi Musavi ve Evren Yılmaz ise çalışmaların
yaklaşık 10 ay sürdüğünü, çekimlerin ise 5 ay
içinde tamamlanabildiğini, fotoğraf çekerken
Sorkun halkının ilgi ve sevgisiyle karşılandıklarını dile getirdi. Söyleşinin ardından Sorkun
Çömleği kitabı ve sergisinin hayata geçmesinde pay sahibi olanlar için plaket takdiminde
bulunuldu.

Ekim 2018

85

FUARLAR

ETO ÜYELERİ İSTANBUL VE İZMİR’DE
7 FUARI ZİYARET ETTİ
Eskişehir Ticaret Odası’nın organizasyon gerçekleştirdiği, İstanbul ve İzmir’de düzenlenen 7 fuara 240 ETO üyesi ve çalışanı katıldı.
Eskişehir Ticaret Odası’nın üyeleri ve çalışanlarına yönelik düzenlediği ücretsiz yurt içi fuar ziyaretleri yoğun ilgi görüyor. ETO İstanbul’da Züccaciye Ev Eşyaları Dekoratif Ürünler ve Ev Gereçleri fuarı Züchex, Endüstriyel Reklam ve Dijital
Baskı Teknolojileri Fuarı SIGN’a, Kurumsal Pazarlama, Reklam Ürünleri ve Malzemeleri Fuarı Promosyon Show’a, Makine
İmalatçılarının buluşma noktası olan MAKTEK Avrasya Fuarı’na, Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve
Ahşap Teknolojisi Fuarı İNTERMOB’a, güvenlik, bilgi ağı ve yazılım firmalarını ilgilendiren ISAF Fuarı, İzmir’de gerçekleşen
Tekstil,Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı Fashion Prima’a organizasyon düzenledi. Düzenlenen fuarlara 240
ETO üyesi ve çalışanı katıldı. Fuarlarda ETO üyeleri ve çalışanları sektörlerindeki son yenilikleri görme, yeni iş bağlantıları
kurma ve mesleki tecrübelerini artırma imkanı yakaladı.
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ETO AKADEMİ

ETO AKADEMİ’DE
YENİ DÖNEM BAŞLADI

Eskişehir Ticaret Odası
üyelerine yeni ufuklar
açtığı mesleki eğitim
ve kişisel gelişim
seminerlerine 2018-2019
döneminde de devam
ediyor.

Ü

yelerin sektörel ve kişisel gelişimleri için eğitim
ve seminerler düzenleyen ETO Akademi’de yeni
dönem başladı. ETO Akademi’de 2018-2019 yılı
eğitim döneminin ilk semineri “İşiniz İçin Sosyal Medya”
semineri oldu. ETO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen
seminerde günümüzde pazarlama mecralarından biri
olan sosyal medya hakkında geniş kapsamlı bilgi verildi.
Ekim Banger tarafından verilen seminerde katılımcılara
Medya Kavramı, Sosyal Medyanın Önemi, Sosyal Medya
Hakkında Veriler, Sosyal Medyada Yapılan Doğrular ve
Yanlışlar ile İşletmeler İçin İzlenecek Yollar anlatıldı.

Eğitim ve seminer alan kişi sayısı 40.000’i geçti

2

018-2019 yılı eğitim döneminde 17 Kurumsal Gelişim Eğitimi 17 Kişisel Gelişim Semineri olmak üzere
toplam 34 etkinlik gerçekleştirecek olan ETO Akademi, böylece her hafta en az 1 organizasyon düzenleyecek. ETO Akademi 2018-2019 eğitim ve seminer takvimine
göre Mayıs ayına kadar Eskişehir Ticaret Odası üyelerine
hizmet vermeye devam edecek. Geçtiğimiz dönem düzenlediği mesleki ve kişisel gelişim etkinlikleri ile ETO Akade-
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mi 5126 kişiye sertifika vermişti. Türkiye’de bir ilke imza
atarak düzenlediği seminerleri internet üzerinden canlı
olarak da yayınlayan ETO Akademi bugüne kadar düzenlediği etkinliklerle toplamda 40.000’den fazla kişiye ulaştı.
KOSGEB işbirliği ile Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi de
düzenleyen ETO Akademi 350’den fazla girişimciye 50 Bin
TL hibe ve 100 Bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı ile kendi
işyerini kurma fırsatı sağladı.
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E

Üyelere TSE Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

TO Akademi tarafından düzenlenen ve Türk
Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen
TS EN ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi
Temel Eğitimi’nde Revizyon Süreci, Yönetim Sistemi
Standartlarının Yapısı, Kalite Yönetimi İlkeleri, Proses
Yaklaşımı, PUKÖ Modeli, Risk Tabanlı Düşünme ve Kalite Yönetim Sistemi Standardı ( TS EN ISO 9001:2015)
anlatıldı. 2 günlük eğitimin ardından katılımcılara TSE
tarafından sertifika verildi.

Müşteri İlişkileri
İçin Eğitim

Başarılı Satış İçin Seminer

E

TO Akademi tarafından düzenlenen diğer
bir etkinlik Müşteri Odaklılık ve Müşteri
İlişkileri Yönetimi Eğitimi oldu. Nazife Ye-

nen tarafından verilen eğitimde Müşteri Kavramı
ve Müşteri İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi, Müşteri
Odaklı Kurumsal İmaj, Müşteri İçin Değer Yaratma, Kurumsal İmaj Müşteriye Nasıl Yansır? Her
Temasta Müşteri Algısı Yönetimi, Müşteri Beklentileri ve Müşteri İlişkilerinde Empati konularına değinildi.

E

TO Akademi’nin düzenlediği “Başarılı Satışçıların Ortak Özellikleri Semineri” Ufuk Okan Güvendiren tarafından verildi. ETO
üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği seminerde Ölçülebilir ve Tekrarlanabilir Satış Süreci , Motivasyon, Müşterinin Başarısı, Satışta
Kişisel İlişkiler gibi konuları anlatıldı.
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E

Şirketler İçin Temel Muhasebe Eğitimi

TO Akademi’nin düzenlediği bir diğer eğitim ise Yüksel BİLEK tarafından verilen Temel Muhasebe Eğitimi oldu. Eğitimde
Ticari Belgeler,Hesap Kavramı, Bilanço Hesapları, Dönen Varlıklar Hesapları ve İşleyişleri, Gelir Tablosu Hesapları ve İşleyişi,
Düzenleyici Hesaplar ve Mali Tablolar Bilanço konulara değinildi.

İş Dünyası İçin Dijital Dönüşüm Semineri

E

TO Akademi iş dünyası için çok önemli hale
gelen dijital dönüşüm için seminer düzenledi. Samet çelik tarafından verilen seminerde Ticaretin Dönüşümü, Büyük Veri ve Altın Çağı,
3B Yazıcılar ve Yeni Üretim, İnsan Kaynaklarının
ve Para Kaynaklarının Dönüşümü katılımcılara
aktarıldı.
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TİCARİ HAYAT

HABERLER
2019 model Nintendo Switch geliyor
Nintendo, konsolu hem yazılım
hem de donanım olarak bir üst
seviyeye taşımaya hazırlanıyor.
Özellikle cihazın grafik performansından memnun olmadığı için
şu ana dek satın almayı tercih etmeyen kitleyi de kendine çekmeyi
planlayan firma, 2019’un 3. çeyreğine girmeden yeni konsolunu piyasaya sürmeyi planlıyor.
Nintendo Switch her ne kadar ol-

dukça başarılı bir konsol olsa da
hem fiyatı hem de piyasadaki 5. yılını sonlandırmak üzere olan Xbox
One ve PS4 gibi gedikli rakiplerine
sahip olan oyuncuları kendine çekememesiyle ciddi bir noksanlığa
sahip.
Burada Nintendo fanlarına ve daha
çok mobil platformda oyun oynayan kitleyi hedeflemelerinin de
etkisi var. Ancak görünen o ki Nintendo’nun hedef kitlesi bir miktar
değişecek.
Kaynak: http://www.hurriyet.
com.tr/teknoloji/huawei-mate-20-rs-tanitildi-iste-tum-ozellikleri-40996614

Huawei Mate 20 RS tanıtıldı!
Şirketin Porsche işbirliği ile hazırladığı Mate 20 RS Porsche Design, Mate
20 Pro’nun deri kaplamalı kırmızı ve
siyah renk alternatifli özel bir modeli.
Aslına bakacak olursak Mate 20 RS
Porsche Design için standart Mate 20
Pro’nun biraz daha gösterişli versiyonu diyebiliriz. Temelde her iki cihazda
aynı tasarıma ve donanıma sahip. Ancak Mate 20 RS Porsche Design, özel
arka panel tasarımı ile standart versiyondan çok daha şık ve gösterişli bir
tasarıma sahip.
Huawei Mate 20 RS Porsche Design’ın arkasında el yapımı hakiki deri
bulunuyor. Ancak kamera modülünün olduğu bölüm cihazın en alt ve üstüne kadar cam tasarıma sahip. Böylece cihazın arka panelinde yarış
otomobillerine benzer bir şekilde boydan boya parlak bir şerit oluyor.
Deri kaplamanın kırmızı ve siyah olmak üzere iki farklı seçeneği bulunuyor.
Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/huawei-mate-20-rs-tanitildi-iste-tum-ozellikleri-40996614
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Türk Bilim İnsanları Termal Kamuflaj Üretti
Doğada özellikle bukalemun gibi bazı sürüngenler
renk pigmentleri sayesinde kendilerini avcılardan ve
avlarından gizleyebilirler.
Bilim insanları da özellikle
son yıllarda doğayı taklit
eden teknolojiler geliştirmeye çalışıyor. Çoğunluğu
Türk bilim insanlarından
oluşan bir grup araştırmacı
ısıya duyarlı görüntüleme
sistemlerinden gizlenmeyi
sağlayan bir çeşit yüzey
malzemesi tasarlayıp üretti.
Isıya duyarlı görüntüleme
sistemleri, örneğin termal
kameralar, cisimlerden
yayılan kızılötesi dalga
boyundaki ışınların ölçülmesi ve bir ekran üzerinde
gösterilmesi prensibi ile
çalışır. Bu sistemlerden
gizlenmeyi sağlayacak bir
kamuflaj malzemesi üretmek için yüzeyden yayılan kızılötesi, yani termal
ışımanın kontrol edilme-

si gerekir. Nano Letters
dergisinde yayımlanan
araştırmayı yürüten ekip,
bir cismin yüzeyinin gerçek sıcaklığı değişmeden
yüzeyden yayılan ısının
elektriksel olarak kontrol
edilebildiği ve bu yüzden
de “aktif” olarak nitelenen
grafen temelli bir malzeme
geliştirerek bu zorluğun
üstesinden geldi.
Geliştirilen yapı, kızılötesi
ışımanın soğrulması ve yayılmasını elektronik olarak
düzenleyebiliyor. Üretilen
malzeme hafif ve mikrometre ölçeğinde ince ve
esnek olduğundan rahatça
kaplama materyali olarak
kullanılabiliyor. Kaplama
malzemesindeki aktif termal yüzey, ısı verilerini
işleyen mekanizması sayesinde, tıpkı bukalemunların renk değiştirmesine
benzer biçimde, saniyeler
içinde çevredeki değişimlere uyum sağlayabiliyor.

Isıya duyarlı görüntüleme
sistemlerine yalnızca sıcaklığı yüksek cisimler yakalanmıyor. Sıcaklığı çevreden farklı herhangi bir
cisim termal kameralarla
tespit edilebiliyor. Bu yüzden araştırmacıların ürettiği malzeme, sıcak nesneleri
olduklarından daha soğuk,
çevrelerine göre soğuk
malzemeleri ise daha sıcak
göstererek tam bir kamuflaj sağlamak üzere tasarlanmış.
Araştırmacılar, bir cisimden yayılan ısının elektriksel olarak kontrol edilebilmesinin kızılötesi
görüntüleme sistemlerinden uzay uygulamalarına
kadar pek çok alanda kullanılabileceğini öngörüyor.
Kaynak: http://www.bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/
turk-bilim-insanlari-termal-kamuflaj-uretti
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Güdümlü Mühimmatın Kalbi: Isıl Pil
Isıl piller, yüksek güç yoğunluğu gerektiren askeri uygulamalar başta
olmak üzere, güdüm kitlerinde, tapalarda, füze ve roketlerde, akustik aldatıcı/yanıltıcı sistemlerde,
torpidolarda, topçu mühimmatında, uçak acil durum koltuk fırlatma
sistemlerinde ve uzay araçlarında
kullanılan tek kullanımlık enerji
kaynaklarıdır. Isıl pillerin ilk örnekleri II. Dünya Savaşı sırasında
Alman bilim insanları tarafından
geliştirilerek V2 roketlerinde kullanıldı.
Isıl piller, yapılarındaki ateşleyicinin ateşlenmesi sonucu, pil
iç sıcaklığının yüksek değerlere
(~600°C) ulaşması ve anot ile katot
malzemeleri arasında katı halde
bulunan elektrolitin eriyik hale gelerek iyonik iletkenlik kazanması
ilkesine göre çalışır.

sistemlerinin tüm enerji ihtiyaçlarını karşılayan ısıl piller, mühimmatın alt bileşenlerinin işlev görmesini sağlayan en kritik bileşenlerden
biri olarak değerlendiriliyor. Bu
nedenle tasarlanan ısıl pillerin her
türlü zorlu çevresel koşula dayanıklı olması ve o koşullarda sorunsuz çalışması gerekiyor.
Ateşleyicinin ateşlenmesiyle ısıl
pil hücresi bileşenlerinden biri olan
piroteknik ısı kaynağı (ısı tableti)
tutuşur ve bunun neden olduğu sıcaklık artışı pilin iç sıcaklığını istenen düzeye çıkarır. Ulaşılan yüksek
sıcaklık sayesinde pil hücrelerinde
yer alan elektrolit tuz, katı fazdan
eriyik hale geçer. Eriyik haldeki
elektrolitin iyonik iletkenliğinin
hızla artması, anot ve katot arasında istenen elektrokimyasal tepkimelerin gerçekleşmesini mümkün
kılar.
Pil iç sıcaklığının yüksek seviyeye
çıkması ve çalışma süresi boyunca
istenen düzeyde kalması, elektrokimyasal tepkimelerin daha hızlı
gerçekleşmesine, pil iç direncinin
düşmesine ve kütle aktarım kısıtlamalarının azalmasına imkân sağlayarak pil performansının ve pilden
elde edilen enerji yoğunluğunun
yüksek olmasını sağlar. Elektrolit
eriyinceye kadar ısıl pil tamamıyla
eylemsizdir.
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II. Dünya Savaşı sırasında
Alman bilim insanları tarafından
geliştirilen V2 roketi

Türkiye’de Isıl Pil Teknolojisinin
Gündeme Gelişi

Maliyeti yüksek olan güdümlü mühimmatın elektronik ve mekanik

Isıl pil tasarımları, TÜBİTAK SAGE
bünyesinde geliştirilen özgün bil-
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gisayar yazılımları kullanılarak yapılıyor.
Geliştirilen benzetim programları ile ısıl
pil performansı bilgisayar ortamında modelleniyor ve gereksinimleri karşılayan tasarım parametreleri belirleniyor. Tasarım
seçenekleri detaylı olarak analiz edilerek
tasarımın ilgili mühimmatın gereksinimlerini karşıladığı doğrulandıktan sonra, elde
edilen sonuçlar yapılabilirlik testleri ile
destekleniyor.
Özgün tasarım yazılımları ve test sistemlerinin sağladığı imkânlarla farklı uygulamalar için ihtiyaç duyulan ısıl pil çözümleri en
doğru ve en hızlı şekilde hayata geçiriliyor.
Tasarımı son halini alan ısıl pillerin üretiminin her aşamasında ileri teknolojiler kullanılarak ürün kalitesinin en yüksek seviyede
olması sağlanıyor.
Bileşenlerinin higroskopik yapısı (yüksek
nem hassasiyeti) nedeniyle, ısıl piller kuru
oda adı verilen özel bir odada üretiliyor. Ülkemizdeki ilk kuru oda, %1’den daha düşük
bağıl nem ortamını sağlayacak kabiliyette TÜBİTAK SAGE bünyesinde kuruldu ve
bugün tüm ısıl pil tasarım, üretim ve test
çalışmalarının yapılmasına imkân veren bir
altyapı halini aldı.
Tasarımları TÜBİTAK SAGE tarafından gerçekleştirilen üretim otomasyon sistemle-

rinin de altyapıya entegrasyonu ile ürün
kalitesi artırılarak yüksek üretim kapasitelerine ulaşıldı. Isıl pil üretim sürecinde ham
madde girişinden ara ürün üretimine ve son
ürün muayenesine kadar kırk üç denetim
noktasında, toplam iki yüz on beş fiziksel-kimyasal kalite kontrol testi yapılıyor.
Bu kontrol sistemi ile üretim kalitesi artırılıyor, ürünler arasındaki farklılıklar en aza
indirilerek üretim maliyeti düşürülüyor.
Kaynak: http://defenceandtechnology.
com/2018/10/20/gudumlu-muhimmatin-kalbi-isil-pil/
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Beyinden Beyine
Doğrudan İletişim
Kurmak Artık Mümkün

BrainNet adlı devrim niteliğindeki
araç, insan beyinleri arasında bir ağ
yaratarak düşünce yoluyla mesaj alıp
göndermeye imkan tanıyor.

EEG ve TMS cihazları yardımıyla
düşünceleri veriye çevirerek beyinler arasında mesaj gönderilmesine
imkan tanıyor.

Geçtiğimiz 50 yıl içerisinde bilgisayarlarımızdan, kol saatlerimize; televizyonlardan, akıllı buzdolaplarımıza
kullandığımız her nesnenin internet
ile birbirine bağlanmasına tanıklık
ettik. Peki ya nesneleri birbirine bağlayan internet gibi bir “ağ” beyinlerimiz arasında var olsaydı? İstediğimiz
düşünceleri karşımızdakine iletmek
için yazmaya ya da konuşmaya ihtiyaç duymadığımız ütopik bir dünya
için Washington Üniversitesinden
araştırmacılar harekete geçti.

Geçtiğimiz günlerde test edilen bu
fütüristik teknoloji sayesinde, ayrı
odalarda bulunan ve birbirleriyle
iletişim kurma imkanı bulunmayan
3 insan, takım çalışması gerektiren
bir oyunu birbirlerine gönderdikleri
“düşünce mesajları” sayesinde tamamlayabildi.

Washington Üniversitesi’nden Andrea Stocco ve ekibinin yaklaşık 3
yıldır üzerinde çalıştığı “BrainNet”
adındaki beyinler arası iletişim ağı,
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BrainNet teknoloji şu anda sınırlı
miktarda veri taşıyabiliyor ve büyük
gruplarda iletişim için kullanılmıyor.
Fakat araştırmacılar, geliştirdikleri
beyin ağını büyük insan gruplarında
kompleks fikirlerin kolay ve hızlı bir
şekilde aktarılmasına imkan tanıyacak biçimde kullanabilmek için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: MIT Technology Review
http://www.tekdozdijital.com/beyinden-beyine-mesaj.htm
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