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Hububatçı rekabet gücünü kaybetti
Kahramanmaraş, EXPO 2023 
12 Ağustos’ta açılacak

İzmir, Mitoloji ve Masal 
Festivali’nin hazırlığında

Dünyanın sesleri 
İzmir’de buluşuyor

Ege Bölgesi’nden 15 kadın vekil Meclis’te

104. yılında İzmir’de 19 Mayıs coşkusu
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Tüccar, Milletin eme€i ve üretimini 
k›ymetlendirmek için eline ve 
zekas›na emanet edilen ve buna 
liyakat göstermesi gereken adamd›r.

Bize tevcih edilen bu flerefe
lay›k olaca€›m›za and içelim

Tüccar, Milletin eme€i ve üretimini 
k›ymetlendirmek için eline ve 
zekas›na emanet edilen ve buna 
liyakat göstermesi gereken adamd›r.

Bize tevcih edilen bu flerefe
lay›k olaca€›m›za and içelim

Bize tevcih edilen bu şerefe 
lâyık olacağımıza and içelim

Tüccar, Milletin emeği ve 
üretimini kıymetlendirmek için 
eline ve zekasına emanet edilen ve 
buna liyakat göstermesi gereken 
adamdır
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HABER MERKEZİ
İzmir’de 19 Mayıs Ata-

türk’ü Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı 104. yılında 
coşkuyla kutlandı. Cumhu-
riyet Meydanı’nda düzen-
lenen kutlamalara; İzmir 
Valisi Yavuz Selim Köşger, 
İzmir Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Tunç Soyer, Ege 

Ordu Komutanı Korgeneral 
Kemal Yeni, milletvekilleri, 
diğer protokol üyeleri ve 
vatandaşlar katıldı. Tören-
de, Gençlik ve Spor İl Müdü-
rü Murat Eskici, Atatürk 
Anıtı’na çelenk sundu. Saygı 
duruşunun ardından İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Ban-
dosu eşliğinde İstiklal Marşı 

okundu. Renkli gösterilerin 
yer aldığı törende, vatan-
daşlar meydanı doldurarak 
Türk bayrakları ile 19 Mayıs 
coşkusuna ortak oldu.

Halk oyunlarının oynan-
dığı törende, farklı dallarda 
sporcular gösteriler gerçek-
leştirdi. Karşıyaka ilçesin-
den açılan yelken, kürek ve 

kano ekibi ‘Anadan Ataya’ 
sloganıyla taşıdığı Türk bay-
rağını, tören alanında İzmir 
Valisi Yavuz Selim Köşger’e 
takdim etti. Öte yandan, 
Gençlik ve Spor İl Müdür-
lüğü dağcılık ekibi ise Türk 
Telekom binasından Türk 
bayrağıyla iniş gerçekleştir-
di.

MERVE AĞRIÇ
Hububat Bakliyat Yağlı 

Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı 
Birlikleri’nin 2022 yılı ocak-nisan 
ihracatı 6,9 milyar dolar iken, 
2023 yılında yüzde 8 artarak 
7,4 milyar dolara yükseldi. Ege 
Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar 
ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 
ise 2022 yılı ocak- nisan döne-
minde ihracatı 279 milyon dolar 
iken, 2023 yılında yüzde 33 artışla 
371 milyon dolar olarak gerçek-
leşti.

Yıl sonu ihracat hedeflerinin 
2023 yılında 1.1 milyar dolar oldu-
ğunu aktaran Ege Hububat Bak-
liyat Yağlı Tohumlar ve Mamul-
leri İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Muhammet 
Öztürk, “Enerji, işçilik, ham mad-
de gibi üretim maliyetlerindeki 
sert artış ile kur baskısı nedeniy-
le uluslararası pazarda rekabet 
gücümüzü kısmen kaybetsek de; 
sektörümüz bünyesinde yer alan 
ürünler temel ihtiyaç maddesi 
olduğundan ihracatımız artmaya 
devam ediyor” dedi.
“En çok ihracat gerçekleştirilen 
ülke Rusya” 

Birliğin 2023 yılının ilk çey-
reğinde en çok ihracat gerçek-
leştirilen ilk 5 alt sektörünü sıra-
layan Öztürk, 183 milyon dolarla 
bitkisel yağlar, 51 milyon dolarla 
küspeler ve hayvan yemleri, 44 

milyon dolarla yağlı tohumlar, 22 
milyon dolarla çikolatalı şeker-
cilik mamulleri, ve 20 milyon 
dolarla hububat ihracatı ger-
çekleştirildiğini söyledi. Öztürk, 
2023 yılı Ocak-Nisan dönemin-
de en çok ihracat gerçekleşti-
rilen ilk 5 ülkenin sırasıyla; 45 
milyon dolarla Rusya, 32 milyon 
dolarla Cezayir, 28 milyon dolar-
la Yemen, 27,8 milyon dolarla 
Cibuti ve 21 milyon dolarla Libya 
olduğunu aktardı. İhracat hac-
mini yükseltmek için var olan 
pazarların korunması gerektiğini 
belirten Öztürk, “Özellikle Avru-
pa ve Amerika pazarına yönelik 
ihracatımızı artırmayı hedefliyo-
ruz” sözlerine yer verdi.

Öztürk, “Birliğimiz alt sek-
törleri olan; bakliyat, baharatlar, 

hububat, değirmencilik ürünle-
ri yağlı tohumlar, bitkisel yağlar, 

şekercilik mamulleri, çikolatalı 
şekercilik mamulleri, hububat-

tan mamul ürünler, gıda müstah-
zarları ile küspeler ve hayvansal 
yemler özelinde yapılması plan-
lanan çalışmalar ile Türk gıda 
ürünlerinin yurt dışında tanınır-
lığını arttırmayı hedefliyoruz” 
dedi.
“Enflasyon sektörün belini büktü” 

Hububat ve bakliyata iç ve dış 
pazarda olan talepleri değerlen-
diren Öztürk, “2022 yılı sektörü-
müz için zor bir yıl oldu. Salgınla 
başlayan küresel gıda krizinin 
iki kritik tarım ülkesi olan Rus-
ya-Ukrayna savaşıyla daha da 
derinleşti. Tedarik zincirlerindeki 
bozulma, maliyet artışları, küre-
sel enflasyonun etkisiyle artan 
fiyatlarda sektörün belini büktü. 
Türk hububat sektörü, küresel 
kriz yaşanırken iç talebi karşıla-
makla birlikte ihracatta yukarı 
yönlü ivmesini 2022 yılı boyunca 
devam ettirdi. 2022 yılının ikinci 
yarısı itibarıyla navlun fiyatları, 
muhtelif üretim, tedarik zorluk-
larının etkisiyle ihracatı azalan 
yakın coğrafyadaki birçok ülke 
yönünü Türkiye’ye çevirdi. Tahıl 
Koridoru sayesinde Ukrayna’nın 
tahıl ve hububat ürünlerinin 
dünyaya açılan köprüsü olarak 
2022 yılı itibarıyla 15 milyon 
tonun üzerinde tahıl ve hububat 
ürünleri bu koridor üzerinden 
dünya pazarlarına arz edildi” ifa-
delerini kullandı.

Haber Merkezi - Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği 
(IAOM) Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, Karadeniz Tahıl Koridoru 
ile gelecek sezonun tahıl üretim beklentilerine dair konuştu. Türkiye’nin 
sezona kurak başladığını, ancak şubattan itibaren yağışların istenilen 
seviyede olduğunu belirten Ulusoy, verim beklentisinin de bundan 
olayı yükseldiğini ifade etti. Ulusal Hububat Konseyi’nin sezona dair 
üretim beklentisinin 20 milyon ton olduğunu söyleyen Ulusoy, “Bizim de 
beklentimiz 20 milyon tona yakın bir üretim. Yağışlar bu şekilde devam 
ederse bu rakamlar aşılır. Geçtiğimiz sezon savaş nedeniyle, çiftçilerimizin 
gübre ve mazot maliyetleri yükselmişti. Bu nedenle 2022/23 sezonunda 
buğday alım fiyatı bir önceki sezona göre primlerle beraber yüzde 300 
artırılarak, çiftçimiz artan maliyetlere karşı korunmuştu. 2023/24 
sezonunda tarım girdilerinde enflasyonun daha normalleştiğini 
görüyoruz. Çiftçimiz geçen yıla göre maliyet açısından daha rahat. Bu 
sene de çiftçimizi enflasyona karşı koruyacak bir alım fiyatı açıklanmasını 
bekliyoruz” dedi.

3 Hububatta sezon beklentisi 20 
milyon ton üretim

3 Yıl sonu ihracat hedeflerinin 
2023 yılında 1.1 milyar dolar 

olduğunu aktaran Ege Hububat 
Bakliyat Yağlı Tohumlar ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Muhammet Öztürk, “Enerji, 
işçilik, ham madde gibi 
üretim maliyetlerindeki sert 
artış ile kur baskısı nedeniyle 
uluslararası pazarda rekabet 
gücümüzü kısmen kaybetsek de; 
sektörümüz bünyesinde yer alan 
ürünler temel ihtiyaç maddesi 
olduğundan ihracatımız 
artmaya devam ediyor” dedi

 YAĞMUR ÖNGÜN
Türkiye Büyük Mil-

let Meclisi (TBMM)’nin, 
28’inci Dönem Millet-
vekili Genel Seçimi’nin 
sonuçlarına göre, Mec-
lis’e giren 600 milletveki-
linin 121’ini kadınlardan 
oluştu.  Geçen yasama 
döneminde yüzde 17 
olan kadın milletvekili 
oranı yüzde 20’ye yük-
selmesine rağmen bu 
oran 5’te bir ile sınır-
lı kaldı.  Ege Bölgesi’ni 
ise aralarında gazeteci, 
avukat, akademisyen ve 
iş insanlarının olduğu 
toplamda 15 kadın vekil 
temsil edecek. 

Genel seçimlerde 

İzmir, Aydın, Balıke-
sir, Çanakkale, Denizli, 
Muğla, Manisa ve Uşak 
illerinde toplam 8 mil-
yon 653 bin 483 seçmen-
den 7 milyon 909 bin 239 
kişi oy kullandı. Sonuç-
lara göre, İzmir’den 3’ü 
CHP’den, 2’si AK Par-
ti’den, 1’i Yeşil Sol’dan 
olmak üzere 6 kadın, 
Manisa’dan 1’i CHP, 1’i 
İYİ Parti’den 2 kadın, 
Aydın’dan 1 AK Partili, 
Denizli’den 2’si CHP, 1’i 
AK Partili 3 kadın, Muğ-
la’dan 2 CHP’li, Balıke-
sir’den 1 AK Partili kadın 
milletvekili seçildi. Ara-
larında gazeteci, avukat, 
akademisyen ve iş insan-

larının olduğu toplamda 
15 kadın vekil, Ege Böl-
gesi’ni temsil edecek. 
“MHP’nin 50 
milletvekilinden yalnızca 
4’ü kadın” 

 Meclis’te Yeşil Sol 
Parti’nin 61 milletveki-
linden 30’unu kadınların 
oluşturmasıyla, temsil 
oranı yüzde 49 ile diğer 
partilere göre en yüksek 
düzeye ulaşmış oldu. 
En çok kadın milletve-
kili olan partiler sırasıyla 
AK Parti’nin 267 millet-
vekilinin 50’si,  CHP’nin, 
169 milletvekilinin 30’u, 
İYİ Partide 44 milletve-
kilinin 6’sı ve MHP’nin 
50 milletvekilinden yal-

nızca 4’ü kadınlardan 
oluştu.
31 ilde hiç kadın 
milletvekili yok 

28’inci Dönem par-
lamentosunda ise 31 
ilden kadın milletvekili 
yer almayacak. Bu İller 
ise sırasıyla; Adıyaman, 
Aksaray, Amasya, Arda-
han, Artvin, Bayburt, 
Bilecik, Bingöl, Bolu, 
Burdur, Çanakkale, 
Çorum, Elazığ, Erzincan, 
Gümüşhane, Iğdır, Kara-
bük, Karaman, Kırıkkale, 
Kırklareli, Kırşehir, Kilis, 
Kütahya, Niğde, Ordu, 
Rize, Sinop, Tokat, Uşak, 
Yozgat ve Zonguldak 
oldu.

MEHMET SERHAT TOPALCA - Kahramanma-
raş Onikişubat Belediyesi tarafından hazırlanan 
ve Nisan ayında açılması planlanmasına rağmen 
depremler nedeniyle ertelenen Uluslararası EXPO 
2023 12 Ağustos 2023’te açılacak.

Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanı 
Hanefi Mahçiçek, Uluslararası EXPO 2023’ü 12 
Ağustos’ta açacaklarını belitti.  

Kahramanmaraş’ın birlik ve beraberlik içeri-
sinde EXPO 2023’e sahip çıkacağına inandığını 
belirten Mahçiçek, hedeflerinin, ekonomik, sosyal 
ve kültürel anlamda kenti çok daha güçlü şekilde 
ayağa kaldırmak olduğunu söyledi.

Onikişubat Belediyesi ev sahipliğindeki EXPO 
2023’ün açılışı, 6 Şubat depreminin getirdiği büyük 
yıkım ve yaşanan kayıplar sebebiyle ertelenmişti.

Düzenlendiği şehri dünyada büyük bir marka 
haline getiren EXPO’yu, 2023 yılı için Kahraman-
maraş’a kazandıran Onikişubat Belediye Başkanı 
Hanefi Mahçiçek ve ekibi, büyük bir azim ve karar-
lılıkla çalışmalarını sürdürüyor.
“12 Ağustos’ta da özel projeyi açmaya karar verdik”

Deprem afeti sebebiyle EXPO 2023’ün açılışını 
ertelediklerini dile getiren Onikişubat Belediye 
Başkanı Hanefi Mahçiçek, kentin yaraların sarıl-
dığı bir dönemde EXPO 2023 gibi uluslararası bir 
projeye ev sahipliği yapmasının önemli olduğuna 
dikkat çekti. 

Mahçiçek, “Bildiğiniz gibi uluslararası bir pro-
jemiz olan EXPO 2023’ü Nisan ayında açacaktık 
ama malum büyük deprem afetinden dolayı açı-
lışımızı ertelemek zorunda kaldık. Büyük emeği 
olan Büyükelçimiz Erdoğan Kök ve diğer çalışma 
arkadaşlarımızla istişarelerde bulunduk, EXPO 
2023’ü önümüzdeki yıla erteleyelim mi yoksa bu 
yıl uygun bir zaman diliminde açılışını gerçekleş-
tirelim mi dedik. Fikir teatisinden sonra bu sene 
açma sonucuna vardık. Kahramanmaraş’ımızın 
ve insanlarımızın rehabilite olacağı bir alana ihti-
yacı var diye düşündük. On binlerce insanın gelip 
gideceği, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda 
katkı sağlayacağı bir dönem olmasına gayret ettik 
ve 12 Ağustos’ta da özel projeyi açmaya karar ver-
dik” dedi.
EXPO 2023 nedir?

Özellikle Kahramanmaraş’ın tanıtımı ve eko-
nomik canlılık konusunda büyük proje olarak dik-
kat çeken EXPO 2023, Türkiye’nin en büyük 2. 
organizasyonu olarak kabul ediliyor. Bahçecilik 
EXPO’su üzerine düzenlenen program Doğa Dos-
tu Şehir ve Duyarlılık teması üzerine kuruluyor.

Toplumsal yaşanan, insan ya da doğa faktör-
lü sorunları çözüme ulaştırmak amacıyla eğitim 
vermeyi hedefleyen, yenilikler üreten, değişim ve 
gelişim için bir adım olan ve uluslararası düzeyde 
işbirliğine katkı sağlayan EXPO’lar, düzenlendik-
leri ülkelere ekonomi, politika, kültür, sanat, doğa 
ve yaşam alanında değer kazandırırken, tanıtım 
ve medya bazında şehirlerin ve ülkelerin etkin bir 
şekilde tanınmasına vesile oluyor.

Bahçecilik EXPO’su üzerine bir organizasyon 
düzenleyecek olan Kahramanmaraş Onikişubat 
Belediyesi, Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri 
Birliği’nin (AIPH) desteğiyle tarım ve bahçecilik 
alanında yenilikçiliği desteklemeyi, yaşam kali-
tesini artırmayı bu alanlardaki sorunlara çözüm 
arayışına aracılık yapmayı amaçlıyor.

Uluslararası B kategorisinde olan EXPO 2023 
Onikişubat Kahramanmaraş- sadece bahçecilik 
alanında değil, aynı zamanda uluslararası işbirliği 
anlaşmaları ile diğer EXPO şehirleri ve katılımcı 
ülkeler ile yapılacak olan sektörel toplantılar ile 
ekonomik kalkınmayı da beraberinde getirecek 
ve komşu coğrafyaya uzanan olumlu sonuçlara 
sahip olacak.

Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek

HABER MERKEZİ - İzmir’de 20-21 Mayıs tarih-
lerinde Aziz Vukolos Kilisesi’nde Mitoloji ve Masal 
Festivali gerçekleştirilecek. Katılımcılarını bekleyen 
festivalin ücretsiz olduğu açıklandı. 

Festival İzmir Büyükşehir ve Festival Kadim 
İnsan Derneği Kadim Lisan işbirliğinde, Laber Kim-
ya, Iva Natura ve Sıla Masal Okulu sponsorluğunda 
gerçekleştirilecek. 

HABER MERKEZİ - İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vak-
fı tarafından, 2 Haziran – 11 Temmuz 2023 tarihleri ara-
sında 36. Uluslararası İzmir Festivali düzenlenecek. Klasik 
müzik dünyasının ünlü isimlerini ve orkestralarını bir 
araya getirecek olan festival kapsamında; Ahmet Adnan 
Saygun Sanat Merkezi (AASSM), Efes Büyük Tiyatro, İzmir 
Tarihi Agora, Çeşme Kalesi ve Celsus Kütüphanesi gibi 
birçok mekanda çeşitli etkinlikler yer alacak. 

HABER MERKEZİ - Cumhurbaşkanlığı hima-
yesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyo-
nunda 21- 27 Mayıs tarihleri arasında yurt içinde 
ve yurt dışı temsilciliklerde kutlanan ‘Türk Mut-
fağı Haftası’ bu yıl da Türkiye’nin zengin mutfak 
kültürünü dünyaya tanıtmayı amaçlıyor. Binyılları 
aşan kültür, gelenek, toplumsal miras, hikâye ve 
derin bir tecrübenin eseri olan zengin Türk Mut-
fağı, serüvenini dünya ile paylaşacak.  İzmir’de, 
Valilik koordinasyonunda kentin tanıtımına katkı 
sunacak faaliyetleri planlayan ve hayata geçiren 
İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu, bu yıl yapılacak 
Türk Mutfağı Haftası etkinliklerine, yurt içinde 
en yüksek katılımın sağlanmasını, faaliyetlerin de 
etkin şekilde yürütülmesini amaçlıyor.

Etkinlikler 22 Mayıs’ta başlayacak
Kentte gerçekleştirilecek bu yılki Türk Mutfağı 

Haftası etkinlikleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
organizasyonunda, ilgili kurum ve kuruluşların iş 
birliğinde, tarihî İzmir Kültür ve Sanat Fabrika-
sı’nda 22 Mayıs Pazartesi günü başlayacak.  Maraş 
Tarhana Çorbası İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü 
ve İzmir Aşçılar Derneği ve Dernek Başkanı Tur-
gay Bucak koordinatörlüğünde Nevvar Salih İşgö-
ren Aşcılık Meslek Lisesi öğrencileri tarafından 
hazırlanacak. Enginarlı Pilav, İzmir Lokması ve 
Simit Dünyası’nın ikramı İzmir Gevreği konuklara 
sunulacak. 

‘Türk Mutfağı Haftası’ bu yıl da Türkiye’nin zengin mutfak kültürünü 
dünyaya tanıtmayı amaçlıyor


