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Eskişehir Ticaret Borsasının 
kuruluşu ve faaliyet 
alanlarından bahseder 
misiniz?

Eskişehir Ticaret Borsası; Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün imzalı talimatı ile Ticaret 
Bakanlığı’nın 31 Aralık 1925 tarihli müsa-
adesiyle faaliyete geçmiştir. Kurulduğu 
günden buyana 92 yıldır elde etmiş oldu-
ğu kazanım ve bilgi birikimleri sayesinde 
kesintisiz faaliyetine devam ederek Üye-
lerinin ve bölgenin hak ve menfaatlerinin 
korunmasına, geliştirilmesine ve büyüme-
sine destek olarak, Türkiye’nin kalkınması-
na temel olan tarım sektörüne katma de-
ğer 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 ge-
lişmeler sonucunda halkımızın yeterli, 
güvenli, sağlıklı gıdaya kolayca ve sürdü-
rülebilir şekilde ulaşabilmeleri sağlamak 
üzere tarımsal ve hayvansal üretimde 
modernizasyona, ürün çeşitliliğine, sağ-
lıklı tohum uygulamalarına, organik ürün 
ve çevre korumasına, ürünlerin pazarlan-
ması ve sürdürülebilirlik olgusuna ciddi bir 
şekilde önem vermekteyiz. 

Borsamızda her yıl üreticilere, ziraat oda-
larına, ziraat mühendislerine, hububat 
alıcılarına kısaca tüm tarım paydaşlarımı-

za yönelik bilgilendirme toplantıları yap-
maktayız. Bölgede yapılan yanlış gübre 
ve yanlış çeşit, yanlış sulama vb. uygula-
malarının, elde edilecek ürün miktarını ve 
kalitesini düşüreceğini ve tarım arazileri-
mizin verim gücünün giderek düşeceğini, 
telafisinin ise yıllar alacağını anlatmakta-
yız. Bu sayede tüm tarım paydaşlarımızın 
kazanç - fayda ilişkisini doğru kurmalarına 
yardımcı olmaya çalışıyoruz. 

Bu yıl elde edilen veriler bizler için çalış-
malarımızın olumlu sonuçlarını almaya 
başlamamız adına oldukça sevindiricidir.  
Üreticilerimiz bu harman sezonunda elde 
ettikleri verim ve kalite artışı ile emek-
lerinin karşılığını en iyi şekilde almaya  
başladılar.

Eskişehir Ticaret Borsası olarak,  çalışma-
larımızın bölgeye en önemli getirisi, “ka-
liteli ve sağlıklı üretim mantığının”  bölge 
geneline yerleşmesidir. Bölgede verimli-

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 ka-
liteli ürün daha iyi fiyattan alıcı buluyor. 

Ömer Zeydan
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi

Eskişehir Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı

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.



71

www.etonet.org.tr

Ekim 2018

Kalitesi düşük ürün ile kaliteli ürün ara-
sında 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 ay-
çiçeği hasadı ve yemlik mısır hasadı baş-
ladı. Eskişehir bölgesinde ilk çıkan mahsul 
arpadır. Bu yıl birim alanlara düşen verim 
miktarı ve kalite kriterleri bakımından re-
kor bir arpa hasadı yapıldı.

Hem kalitenin hem verimin artış göster-
mesi 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 faktörler-
den biri iklim koşullarıdır. Ülkemiz gene-
linde 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 sonuç-
lanmıştır. İlimiz genelinde hububat tarımı 
için iklim koşullarının olumlu bir görünüm-
de 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 düzenli-
yoruz. Basılı yayınlarla bu tür bilgilendir-
meleri destekliyoruz. 

Prof. Dr. Engin Kınacı – Prof. Dr. Gülcan Kı-
nacı tarafından kaleme alınan “Orta Ana-

dolu’da Kışlık Tahıl Tarımı” adlı bir eseri 
kitap olarak bastırdık ve ücretsiz olarak 
tüm tarım paydaşlarımıza dağıtımını yap-
tık. 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. Kulak-
tan dolma ve yine tavsiyelerle bir tohum 
çeşidinden diğer bir tohum çeşidine ge-
çebiliyorlar. Süne zararlısıyla mücade-
lede 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 za-
manlaması, sulama vb. konularda zirai ola-
rak ne tür bilgiye-desteğe ihtiyaçları varsa 
Borsamızı ziyaret ederek zirai danışmanı-
mızdan her türlü bilgiyi ve desteği ücretsiz 
olarak alabilirler.  Her türlü tarımsal bilgiyi 
danışmanlarımızdan elde edebilirler. 

Akıllı telefonlarda kullanabilen “Eskişehir 
TB” adında bir programımız var. Çiftçileri-
miz ve tüm ilgililer telefonlarına bu prog-
ramı indirip Elektronik Satış Salonumuz-
da gerçekleşen anlık fiyatları ve geçmiş 
fiyat bültenlerini anında görebilir. Buradan 
hem kalite kriterleri hem de diğer bilgilere 
ulaşabilirler.

Eskişehir’de tarım 
faaliyetlerinin daha iyi kazanç 
getirmesi neler yapılabilir?

Eskişehir ekonomisi içerisinde tarım 
lokomotiftir ve asla ihmal edilemez, edil-
memelidir. Tarım ve hayvancılıkta yeterli 

desteklemeler mevcut ancak bir takım sı-
kıntılar da var. Desteklemeleri çiftçi kayıt 
sistemine dahil olanlar alabiliyorlar. Ha-
zineden ve benzeri biçimde kiraladıkları 
arazilerde ürettikleri ürünlere destekleme 
alamıyorlar. Bu da sistemde sorun ve su-
iistimallere yol açabiliyor. Desteklemeler 
çeşide göre verilmeli. Kalite ve verimi en 
yüksek çeşitler belirlenmeli ve ilan edil-
melidir. Bu şekilde çiftçi hedeflenen ka-
litedeki buğday üretimine kendiliğinden 
yönelir. 

Ayrıca desteklemelerin çeşidi çok fazla. 
Desteklemeler birkaç kalemde birleşti-
rilebilir. Önemli ölçüde kıraç arazimiz var. 
Bunların sulu tarıma açılabilmesi için ge-
reken yatırımlar yapılmalı, verim ve kalite 
açısından olumlu sonuçların ortaya çıkma-
sı 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 kurum-
larla işbirliği yaparak modern bir mez-
baha oluşturma çalışması içerisindeyiz. 
Şehrimizde mezbaha eksiliği konusunda 
ciddi bir farkındalık oluşmuş durumda. İs-
tatistiki rakamlara bakıldığında Eskişehir 
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sanki kırmızı et yemiyormuş gibi gözükü-
yor. Ancak tüketilen kırmızı etin önemli bir 
miktarı usulsüz kesimlerden elde ediliyor. 
İlçelerdeki mezbahalarda kapalı. Burada-
ki mezbahalar modern olmasa bile hayvan 
kesimleri en azından devlet görevlisi olan 
iki veterinerinin gözü önünde yapılıyordu. 
Halk sağlığı açısından da çok önemli oldu-
ğuna 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 kuruluş-
ların 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 tarım-
sal ürün ihraç ediyoruz.  Türkiye bundan 
yıllar önce hem hububat hem bakliyatta 
kendine yeten ve ihracatçı bir ülkeydi. An-
cak 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 du-
ramaz. Zira dünya nüfusu her yıl bir Türki-
ye nüfusu kadar artıyor. Tarım ve hayvan-
cılık stratejik bir sektör. Gelecek ve para 
tarımdadır. 

Türkiye’nin ekonomik ve stratejik gele-
ceği tarımdan asla vazgeçilemeyeceğini 
açıkça ortaya koymaktadır. Ülkemizdeki 
tarımsal potansiyel göz önüne alındığında 

Türkiye tarımı ihmal edemez, etmemelidir. 
Bu potansiyele rağmen Türkiye artık bazı 
tarım ve hayvancılık ürünlerini ithal etmek 
zorunda olmamalıdır.  

Tarım sektörünün gelecek planları üzerin-
de 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 ge-
lişmelerin ve değişikliklerin izlenmesi ve 
takip edilmesi ve bunların sonucunda tüm 
kurum ve kuruluşlarla ortak hareket edile-
rek gerekli önlemlerin alınması ve ileriye 
dönük politikaların geliştirilmesi oldukça 
önemlidir.

Tarımsal ticarete yön veren ve hacim 
kazandıran Elektronik Satış Salonumuz, 
ürünlerin reel değerleri üzerinden satılma-
sını 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 Silo-
ları ve Mezbaha Projelerimizi hayata ge-
çirmeyi planlamaktayız. 
        
Lisanslı Depoculuk Projemiz, Tarım 
Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kap-
samında 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 kolaylaştırıl-
masını sağlayacak hizmet ve faaliyetlerin 
yürütülmesini gerçekleştirecektir.

Üç Bin Tonluk Çelik Modüler Hububat 
Silosu projemiz Borsamız yerleşkesinde 
faaliyette olan tarımsal ürünlerin depolan-
masına yönelik tesislerin geliştirilmesini 
amaçlamaktadır.  Borsamız bünyesinde 
daha önce kurmuş olduğumuz Modüler 
Çelik Hububat Silo sisteminin kapasitesi-
nin yükseltilmesini bu projemiz ile hedef-
lemekteyiz.

Mezbaha Projemiz ise bölgemiz halkının, 
besici ve kasap üyelerimizin bu alandaki 
tüm ihtiyaçlarını bir arada karşılayabile-
ceği ETB Mezbaha ve Soğuk Hava Deposu 
tesisinin kurulmasıdır.

Borsamızca kurmayı planladığımız mez-
bahada halkımızın sağlıklı kırmızı ete ulaş-
ması için gereken hizmet ve faaliyetlerin 
yürütülmesi sağlanacaktır.


