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History might find and recount lots of political and militaristic conventional reasons while                 

searching for the reasons for the rise and fall of nations. Beyond any doubt, these reasons play a huge role 

on social events. But the most important factor connected to the life, development or crush of a nation is 

that nation’s economy. This truth that history and experience has discovered is clear to see also in our   

national history and life. Really, if the Turkish History is ever to be studied, one could clearly see that all 
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“Bulunduğu coğrafya itibariyle yüzyıllar 

boyu çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan ve 

tarihin her döneminde stratejik bir öneme sahip 

olan Samsun birçok konuda gerçekleştirdiği 

başarıyı tarım sektörünün daha da gelişmesinde 

de gerçekleştirecektir. Bu anlayıştan hareketle 

yapılacak olan faaliyetlerin planlanması, 

projelerin oluşturulması, araştırmalar yapılması 

ve bu araştırmaların sonuçlarına göre 

gerçekleştirilecek uygulamalar “Tarım Sektörü” 

üzerinde şekillendirilecektir. “ 

“Being a city that has been hosting numerous 

civilizations for thousands of years due to its strategic 

location, Samsun will definitely succeed in agricultural 

development as it proudly did in many other previous 

fields. With this understanding, the planning of the 

activities, projects, research studies and the practices 

to be carried out according to those research studies 

will be developed on “Agricultural Sector”.” 

 

Sinan ÇAKIR 

Yönetim Kurulu Başkanı 

Chairman Of Executive Board 
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To our Esteemed Members, 

Our commodity exchange has carried on its 

activities in order to ensure that our members 

and each individual living in Samsun derive 

common benefits/interests in 2015. Thus, we 

present the activities of our commodity 

exchange – as a summary – with this activity 

report. 

Aiming to offer better and high-quality service 

to its members and showing maximum effort 

accordingly, the keynote of out Commodity 

Exchange in 2015 was “Samsun”. This year’s 

main theme for our commodity exchange, 

which has recently been featured in many 

practices, is “Agriculture”. Being a city that has 

been hosting numerous civilizations for 

thousands of years due to its strategic location, 

Samsun will definitely succeed in agricultural 

development as it proudly did in many other 

previous fields. With this understanding, the 

planning of the activities, projects, research 

studies and the practices to be carried out 

according to those research studies will be 

developed on “Agricultural Sector”. 

Saygı değer Üyelerimiz, 

Borsamız 2015 yılında da başta üyelerimiz olmak 

üzere Samsun’ da yaşayan her paydaşın ortak 

fayda sağlamasına yönelik olarak faaliyetlerini 

yürütmüştür. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz 

borsamız faaliyetlerini - bir özet olarak - sizlere bu 

faaliyet raporu ile sunmaktayız.  

Üyelerimize daha iyi ve nitelikli hizmet sunmak 

hedefinde olan ve bu yolda gayret gösteren 

Borsamızın 2015 yılında ki ana teması “Samsun” 

idi. Birçok çalışmasında bu temayı ön plana 

çıkaran borsamızın bu yılki ana teması ise “Tarım” 

dır. Bulunduğu coğrafya itibariyle yüzyıllar boyu 

çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan ve tarihin 

her döneminde stratejik bir öneme sahip olan 

Samsun birçok konuda gerçekleştirdiği başarıyı 

tarım sektörünün daha da gelişmesinde de 

gerçekleştirecektir. Bu anlayıştan hareketle 

yapılacak olan faaliyetlerin planlanması, 

projelerin oluşturulması, araştırmalar yapılması 

ve bu araştırmaların sonuçlarına göre 

gerçekleştirilecek uygulamalar “Tarım Sektörü” 

üzerinde şekillendirilecektir. 

.  
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Üyelerimizden tek beklentimiz talep ve isteklerini 

bizlerle paylaşmaları ve bizleri yönlendirmeleridir. 

Bu amaçla düzenlediğimiz anket çalışmalarına 

sayın üyelerimizin katkı vermeleri büyük önem 

taşımaktadır. Verilen hizmetlerin karşılığında 

memnuniyetin artırılması, Borsamızdan beklenti 

ve önerilerinizi bizlere iletmenizle mümkün 

olacaktır.  

Her yıl daha iyiye gitmek amacıyla yürüttüğümüz 

çalışmaların katkılarını görüyoruz. Üyeleri ile 

kenetlenmiş borsamızın sizlerden aldığı bu güç ile 

Samsunumuzun gelişimi yönünde çok daha büyük 

işlere imza atacağına olan inancımı bu vesileyle 

vurgular; siz saygıdeğer üyelerimize hayırlı ve 

huzurlu kazançlar dilerim.  

Saygılarımla, 

Our sole expectation from our members is to 

guide us by sharing their demands and requests 

with us. Thus, participation of our esteemed 

members to our questionnaire studies is very 

important for us. Increasing levels of 

satisfaction in return for services offered by our 

Commodity Exchange may only be achieved if 

you put across your expectations and 

suggestions. 

Each year, we reap the fruits of our efforts to 

make progress towards better adjustments. I 

hereby would like to let you know that I believe 

together with our members, our Commodity 

Exchange will break more grounds towards the 

development of our beloved city, Samsun, and I 

would also like to wish you all the best and 

good luck on your endeavors. 

Kind Regards, 

BAŞKANDAN  
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1929 yılında Ticaret ve Zahire Borsası adı altında Vali 

Kazım Paşa (Kazım İnanç:1881 Diyarbakır- 21 Eylül 

1938 Ankara; Harp Akademisi'nden mezun olmuştur. 

Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı'na katılmıştır. 

1920 yılında Anadolu’ya geçerek, Kurtuluş Savaşı'na 

katılmıştır. 1928 yılında askerlikten emekli olmuştur. 

1926 ile 1931 yılları arasında Samsun valiliği 

yapmıştır.) zamanında Yalı Camii karşısında ki binada 

faaliyete başlayan borsanın o tarihlerdeki Borsa 

Komiseri Muhittin Bey,  Başkatibi ise Hasan Basri 

Efendi’ dir.       

1931 yılında İskele Caddesi’ndeki Ticaret ve Sanayi 

Odası’nın alt katına yerleşen Borsamızın komiserliğini 

Şair Rüştü ÇOŞKUN ifa etmekteydi. 1944’ den 1953’e 

kadar burada faaliyetlerini gösteren Borsa 1953 

yılında tüccarların müracaatları üzerine lav edilmiştir. 

The commodity exchange  started its operations in 1929 under 

the name “Trade and Product Exchange ”, in the building 

across the Yalı Mosque, during the time of Mayor Kazım Pasha 

(Kazım Inanc: 1881 Diyarbakir, graduated from Ankara 

Military Academy on 21st September 1938. He    participated 

in the Balkan Wars and the 1st World War. He then came to 

Anatolia and participated in the Turkish War of Independence. 

He was   retired from the army in 1928. He served as the 

mayor of Samsun between 1926 and 1931.) The commodity 

exchange commissioner  of that time was Muhittin Bey, and 

the head clerk was Hasan Basri Efendi. 

In 1931, Poet Rutu Coskun served as the commissioner of our 

commodity exchange which was then located on the ground 

floor of Samsun Chamber of Commerce and Industry Building 

in Iskele Street. The commodity  exchange which continued its 

operations at the said address from 1944 to 1953 was 

abolished upon the requests of merchants. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/1881
http://tr.wikipedia.org/wiki/Diyarbak%C4%B1r
http://tr.wikipedia.org/wiki/21_Eyl%C3%BCl
http://tr.wikipedia.org/wiki/1938
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara
http://tr.wikipedia.org/wiki/Balkan_Sava%C5%9Flar%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kurtulu%C5%9F_Sava%C5%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Samsun
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Starting from this date up to 1968, there was no 

commodity exchange market in Samsun. After the 

decision of the Ministry of Industry and Commerce taken 

in 1968 to commission an exchange market, elections 

were held on November 21st 1968. Because the 

occupational groups couldn’t be constituted, council 

elections were held directly and carried out with the 

participation of previously established members. 

The council has started its operations to make the 

exchange market start working, and prepared the 

quotation list identified as grains,           legumes and oily 

seeds and submitted it to the Ministry of Trade for 

approval. This list was approved by the ministry on 

24/04/1969. Meanwhile, resignations were submitted by 

the full and associate  members. After the decision of the 

Ministry of Trade which states to continue the operations 

with the remaining members, the exchange market, 

officially started to operate on 28/08/1969. 

 

 

 

Bu tarihten 1968 yılına kadar Samsun’da Ticaret Borsası 

yoktur. 1968 yılında sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

tarafından Ticaret Borsası kurulmasına karar verilince 21 

Kasım 1968 yılında seçimler yapılmıştır. Meslek grupları 

teşkil edilemediğinden doğrudan doğruya meclis 

seçimine gidilmiş, önceden tespit edilen üyelerin iştiraki 

ile seçim gerçekleştirilmiştir. 

 

Meclis Borsanın faaliyete geçebilmesi için gerekli 

çalışmalara ve başlamış; hububat, bakliyat, yağlı 

tohumlar olarak tespit ettikleri kotasyon listesini 

hazırlayarak Ticaret Bakanlığı’nın onayına sunmuşlardır. 

Bu liste 24/04/1969 yılında bakanlıkça onaylanmıştır. Bu 

esnada asil ve yedek üyelerden istifalar olmuştur. Ticaret 

Bakanlığı’ nın geriye kalan üyeler ile faaliyetlere devam 

edilmesi talimatı üzerine 28/08/1969 yılında borsa 

resmen faaliyete geçmiştir. 

TARİHİMİZ   
(OUR HISTORY) 
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2002 Yılında ürün borsacılığına geçiş yolunda 

Havza’da bir “Tahıl Borsası” inşaatına başlayan 

borsamız, ürünün laboratuvar koşullarında analizinin 

yapılarak üretici ve tüccarın bir araya gelip elektronik 

ortamda alım satım yapabileceği bir satış salonunun 

hazırlıklarını gerçekleştirmiş olup yakın bir tarihte 

hizmete sunacaktır. 

 

Borsa 2002 tarihinde tüm bölgeye hitap edecek geniş 

kapsamlı bir gıda laboratuarını sektörün hizmetine 

sunmuştur. 24.05.2007  tarihinde “Avrupa Birliği Nuts 

2 Bölgesinde Bölgesel Gelişme Projeleri” kapsamsında 

yapılan Samsun Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol 

Laboratuvarında Aflatoksin Analizinin Akreditasyonu 

Projesi imzalanmış olup, 2009 yılında “Yağlı Kuru 

Meyvelerde Aflatoksin Tayini”nde akreditasyonu 

gerçekleştirilmiştir. Bunu takip eden her yıl, başka 

analizlerle, akreditasyon kapsam yelpazesi 

genişletilmeye devam edilmiştir. 

 Our exchange market, which started the construction of a 

“Corn Exchange market” in Havza in year 2002, for the 

transformation to a product exchange market, is also 

preparing a saleroom in which the lab analysis of the products 

will be made and will bring the producers and merchants 

together in an electronic environment to make trade. This 

saleroom will be  commissioned in a short time. 

The exchange market, has put into service of the sector, a 

comprehensive food laboratory in 2002 to serve the whole 

area. On 24.05.2007, in Samsun Trade Exchange Market - 

Private Food Control Laboratory, within the scope of 

“European Union Nuts 2 Zone, Regional Improvement 

Projects”, the project of accreditation of aflatoxin analysis was 

signed. In year 2009, accreditation for “designation of 

aflatoxin in oily dry fruits” was carried out. In each following 

year, with a different analysis, the range of accreditation scope 

was continued to expand. 
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TARİHİMİZ   
(OUR HISTORY) 

2003 yılında Samsun’da bir İhtisas Gıda Organize Sanayi 

Bölgesi kurulması ile ilgili olarak faaliyete geçen 

Borsamız, projesini ilgili bakanlıklara sunmuş ve 2010 

yılında bölgede ilk fabrikanın temeli atılmıştır.  2011 

yılında Samsun Fuar ve Kongre Merkezi, yine aynı yıl 

içinde Samsun Teknopark , 2013 yılında Samsun Lojistik 

Merkezi Projelerinde ortaklıkları olan borsamız, 2014 

yılında TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi için 

gerekli çalışma ve alt yapı faaliyetlerini tamamlayarak 

Akreditasyon Belgesini almaya hak kazanmış ve beş 

yıldızlı Borsa olmuştur. 1969 yılında resmen faaliyete 

geçtiği günden bugüne kadar gerçekleştirdiği veya 

öncülük ettiği atılımlar ve yatırımlarla şehrimizin ve 

bölgemizin ekonomik kalkınmasında aktif bir rol 

oynarken aynı zaman ilimizin sosyo kültürel 

etkinliklerinde de desteğini vermeye devam etmektedir. 

Our exchange market, which has started its operations to 

build an Expertise Food Organized Industrial Zone in 

Samsun in year the 2003, has submitted this project to the 

relevant ministries and laid the foundations of the first 

factory in the field in year 2010. In 2011 our Commodity 

Exchange which has partnership in projects with Samsun 

Fair and Congress Center, the same year with Samsun 

Technopark again, in 2013 with Samsun Logistics Center,  in 

2014 by completing activities on work and infrastructure 

necessary for TOBB Chambers / Commodity Exchanges 

Accreditation System awarded the Certificate of 

Accreditation and became the five star Commodity 

Exchange.  Starting from the day that it was first 

commissioned in year 1969, with its enterprises and 

investments, played an active role in the economical 

development of our city while still contributing its support 

to the socio-cultural activities. 
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Samsun Ticaret Borsası olarak Kalite Politikamız: Tarım, Gıda, Hayvancılık 

Sektöründe ticari faaliyette bulunan müşterilerimize/üyelerimize, kaliteli 

hizmeti en hızlı şekilde vermek, sunulan hizmetlerde hataları en aza indirmek, 

üye memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak, tüm şartlara uymayı 

benimseyerek devamlılığını sağlamak ve sürekli iyileştirmeyi amaç edinmektir. 

Our Quality Policy as Samsun Commodity Exchange of Commerce: is to give quality service to our 

customers / members carrying out trade activities in Agriculture, Food and Livestock sectors in the 

fastest way, to minimize errors in the services offered, to maximize member  satisfaction, to 

ensure the continuity by adopting to comply with all the requirements and to take continuous 

improvement goals. 

KALİTE POLİTİKAMIZ  

(OUR QUALITY POLICY) 
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Samsun Ticaret Borsası’nın Misyonu;  

 5174 sayılı kanunun verdiği görev ve sorumluluklar çerçevesinde üyelerinin ve 

müşterilerinin ihtiyaçlarını %100 memnuniyet düzeyinde karşılamak.  

 AR-GE faaliyetleri ve hazırladığı projelerle bölgenin ekonomik ve sosyal kalkın-

masına katkı sağlamak.  

 Ekonomik politikaların belirlenmesi sorunların çözümü süreçlerinde üyelerini 

temsil etmek.  

 Tüm faaliyetlerinde insan sağlığı güvenliği ve esenliğinin gözetilmesini sağla-

mak.  

 Faaliyetlerini kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde çalışanlarının gelişimini ve 

yetkinliğini destekleyen bir yönetim anlayışı ile gerçekleştirmek.  

The mission of Samsun Commodity Exchange;  

 Within the framework of the duties and responsibilities of the law number 5174, to meet needs of its members 

and customers on the level of satisfaction of 100%.  

 With R &D activities and prepared projects to provide contribution in the region's economic and social 

development.  

 Determination of economic policies, representation of members in process of problem solution.  

 To ensure the observance of human health, safety and well-being in all its activities.  

 Within the framework of corporate governance principles to perform activities with the understanding of 

management supporting the development of their employees and competence.  

MİSYONUMUZ 

(OUR MISSION) 
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VİZYONUMUZ  

(OUR VISION) 

 Üyelerinin ve müşterilerinin tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan  

 Hizmet çeşitliliğini üyelerinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda sürekli arttıran  

 Ekonomik ve sosyal kalkınma politikalarının geliştirilmesinde rol sahibi  

 Tarım ürünleri ticareti yapan alıcı ve satıcıların düzenlenen güvenilir ve etkin bir piyasada bir 

araya gelmelerini sağlayan  

 Kurumsallaşmış saygın ve etkin bir borsa olmak.  

 Meeting all the needs and expectations of Its members and customers  

 constantly increasing the diversity of services oriented on members needs and expectations 

 having a role in the development of economic and social policies  

 providing coming together of buyers and sellers of agricultural products traded in regulated, reliable and effective 

market  

 To be an institutionalized reputable and effective exchange.  
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İLKELERİMİZ  

(OUR PRINCIPALS 

 

Tüm çalışmalarımızda Meclis, Yönetim Kurulu, Meslek Komiteleri, Disiplin Kurulu ve 

İdari kadromuzla üyelerimize ve kamuoyuna; 

 Hizmetlerimizde etkin olmak ve en yüksek memnuniyeti sağlamak  

 Tarafsız, şeffaf ve dürüst olmak  

 Gelişmeye, yeniliğe ve önerilere açık olmak  

 Ekonomik ve sosyal gelişime katkı sağlamak  

 İnsan mutluluğunu, sağlığını, güvenliğini ve esenliğini esas almak  

 Sağlıklı bir çevrenin oluşumuna katkıda bulunmak.  

With our Assembly, the Board of Professional Committee, Disciplinary Committee and our administ-

rative staff, treating equally, to our members and to the public;  

 

 Being effective in our services and provide the highest satisfaction  

 To be honest, impartial and transparent  

 To be open to suggestions, innovation and improvement  

 To contribute to the economic and social development  

 To base on human happiness, health, safety and well-being  

 To contribute to the formation of a healthy environment.  
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BORSA ORGANLARI 
 (EXCHANGE AGENCY ) 

 BORSANIN GÖREVLERİ (DUTIES OF THE EXCHANGE)  

 YÖNETİM KURULU (BOARD OF DIRECTORS)  

 BORSA MECLİSİ (EXCHANGE ASSEMBLY)  

 BORSA MESLEK KOMİTELERİ (EXCHANGE PROFESSION COMMITTEES)  

 BORSA DİSİPLİN KURULU (EXCHANGE DISCIPLINARY COMMITTEE)  

 BORSA ORGAN FAALİYETLERİ (EXCHANGE AGENCY ACTIVITIES)  
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Ticaret Borsaları, 5174 sayılı Kanunda yazılı esaslar çerçeve-
sinde Borsaya dahil maddelerin alım – satımı ve Borsada 
oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilanı işleriyle meşgul ol-
mak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır.  

Ticaret Borsaları, bulundukları yerlerde üretimi, tüketimi ve 
pazarlaması yeterli kapasitede olan, bu sebeple Borsaya 
kota edilmiş olan maddelerin alım – satımının, fiyatlarının 
serbest rekabet düzeni içinde tespit ve ilanı işleriyle meşgul 
olan organize pazarlar olduğundan, Ticaret Borsalarının var-
lığı bir anlamda maddeye bağlı olmaktadır. Bu özelliği ile 
Ticaret Borsaları serbest piyasa ekonomisi sisteminin önem-
li bir unsurudur. 

 

 

Commodity Exchanges are public entities, established to 

purchase and sell the commodities within the scope of the 

exchange, and also to  determine, register and publish prices of 

these commodities within the framework of law number 5174. 

Because Commodity Exchanges, where ever they exist, are 

organized markets that deal with purchasing and sales, 

determining and publishing prices within free competition of the 

materials of sufficient capacity, quoted within the exchange, 

that are on production,  consumption and marketing, therefore 

in a way, the existence of commodity exchanges depend on 

materials. With this feature, Trade Exchanges are important 

elements of free market economy. 

5174 Sayılı Kanunun Madde 41- Borsa yönetim kurulunun 
görevleri şunlardır:  

 a) Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde borsa işlerini 
yürütmek.  

 b) Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara 
ilişkin raporları borsa meclisine sunmak.  

 c) Aylık hesap raporunu borsa meclisinin incelemesi ve 
onayına sunmak.  

 d) Borsa personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son 
verilmesine, yükselme ve nakillerine usulüne uygun 
olarak  karar vermek.  

 e) Borsa personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili 
mevzuatta düzenlenen esas ve usuller çerçevesinde 
karara  bağlamak.  

  

According to the law 5174 Article 41, here are the tasks of 
Exchange Administration: 

a) To execute the works of commodity exchange within the 
framework of the legislation and assembly decisions. 

b) To submit the budget, final accounts and transfer requests 
and the  reports thereon to the assembly of commodity 
exchange. 

c) To submit the monthly account report to the assembly of 
the commodity exchange for examination and approval.  

d) To decide, in accordance with the relevant procedure, the 
employment, dismissal, promotion and transfer of the 
commodity exchange personnel. 

e) To make a decision about the disciplinary actions of the 
commodity exchange personnel pursuant to the principles 
and procedures set out in this Law and the relevant 
legislation. 
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 f) Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek.  

 g) Bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının 
uygulanmasını sağlamak.  

 h) Borsada gerçekleştirilen işlemlerden doğacak ihtilafları 
çözmekle görevli hakem kurulunu belirlemek.  

 ı) Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların 
çözümü için, mahkemeler tarafından istenecek hakem 
ve  bilirkişi listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere 
meclise sunmak.  

 j) Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri 
tasdik etmek.  

k) Borsanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî 
durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak.  

 l) Hazırladığı iç yönergeyi meclise sunmak.  

 f) To give decision regarding that the board of discipline may 
execute  inquiries. 

g) To ensure that the disciplinary and pecuniary penalties imposed 
in accordance with this Law are implemented.  

h) To determine an arbitration board charged with the settlement 
of   disputes in connection with the transactions performed in 
the commodity exchange. 

I) To prepare list of arbitrators and experts where requested by 
the courts for the settlement of disputes that may arise from 
transactions made out of the commodity exchange and to 
submit them to the assembly for the approval. 

j) To certify the documents set out in this Law and the relevant 
legislation. 

k) To prepare an annual report regarding the activity of the 
commodity exchange in one year and economic conditions of its 
region and to submit this report to the assembly. 

l) To submit the prepared internal directive to the assembly. 

  m) Borsaya ait her türlü incelemeyi yapmak, endeks ve 
istatistikleri tutmak ve başlıca maddelerin borsada 
oluşan  fiyatlarını tespit etmek ve bunları uygun 
vasıtalarla ilân etmek.  

 n) Yüksek düzeyde vergi ve tescil ücreti ödeyen, ihracat 
yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek.  

 o) Bütçede karşılığı bulunmak kaydıyla sosyal faaliyetleri 
desteklemek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda  
bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik 
yapmak.  

 p) Bu Kanunla ve sair mevzuatla borsalara verilen ve özel 
olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri 
yerine  getirmek. 

 

m) To make all kinds of examinations relevant to the commodity 
exchange, to keep indexes and statistics and to determine prices 
of the main materials in commodity exchange and to announce 
them with appropriate instruments. 

n) To reward the members paying high taxes and registration fees,       
exporting and developing technology. 

o) To support and encourage social activities, to make donations 
and aids, to grant scholarships, to establish schools and 
classrooms with the  approval of the assembly, provided that 
the equivalent exists in the budget. 

p) To perform other duties conferred by this Law and the relevant 
legislation to the commodity exchanges and not exclusively 
conferred to another organ. 

BORSANIN GÖREVLERİ   

(DUTIES OF THE EXCHANGE) 
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 Sinan ÇAKIR 

 Yönetim Kurulu Başkanı 

 

 Hasan TUNÇ 

 Yönetim Kurulu Başkan  

Yardımcısı 

 

 Günhan ULUSOY 

 Yönetim Kurulu Başkan  

Yardımcısı 

Borsa yönetim kurulu, dört yıl için seçilen, meclis üye sayısı yirmiden az olan 
borsalarda beş; yirmi ile yirmi dokuz arasında olanlarda yedi; otuz ile otuz dokuz 
arasında olanlarda dokuz; kırk ve daha fazla olanlarda on bir kişiden oluşur.  

Meclis kendi üyeleri arasından yönetim kurulunun başkanını, asıl ve yedek üye-
lerini tek liste halinde seçer. Yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından dört yıl için 
bir veya iki başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer.  

Bir borsanın yönetim kurulu başkan veya üyeleri, aynı zamanda başka bir borsa 
veya odanın meclisinde görev alamaz.  

(5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu Madde. 40)   

Borsa Yönetim Kurulunun görevleri 

a) Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde borsa işlerini yürütmek. 

b) Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları borsa 
meclisine sunmak.                                                    

c) Aylık hesap raporunu borsa meclisinin incelemesi ve onayına sunmak. 

d) Borsa personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme 
ve nakillerine usulüne uygun olarak karar vermek. 

e) Borsa personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta düzenlenen 
esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak. 

f) Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek.  

g) Bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağla-
mak.  

Stock Exchange Board of Directors, elected for four years, consist of 5 members if 
the number of councilors in the stock market are less than twenty-five; 7 for those 
between twenty-seven and twenty-nine; 9 for those between thirty and thirty-nine; 
and 11 for more than forty.  

Assembly elects among its members the chairman of the board of directors and 
regular and reserve members in a single list. The Board of Directors, from among its 
members, selects one or two vice presidents and an accountant for 4 years. 

Chairman of the board or members of a stock exchange, can not participate in an-
other council or chamber of another exchange. 

(Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey with Chambers and Com-
modity Exchanges Law 5174 Article. 40)  

Duties of the Board of Directors of the Exchange. 

a) To execute the works of commodity exchange within the framework of the legis-
lation and assembly decisions. 

b) To submit the budget, final accounts and transfer requests and the reports there-
on to the assembly of commodity exchange. 

c) To submit the monthly account report to the assembly of the commodity ex-
change for examination and approval.  

d) To decide, in accordance with the relevant procedure, the employment, dismissal, 
promotion and transfer of the commodity exchange personnel. 

e) To make a decision about the disciplinary actions of the commodity exchange 
personnel pursuant to the principles and procedures set out in this Law and the 
relevant legislation. 

f) To give decision regarding that the board of discipline may execute inquiries. 
g) To ensure that the disciplinary and pecuniary penalties imposed in accordance 

with this Law are implemented.  
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 Nevzat DEMİRER 

 Sayman Üye 

Nurettin ODABAŞ 

 Yönetim Kurulu Üyesi 

Muharrem GÖKSEL 

 Yönetim Kurulu Üyesi 

Bilal SEYHAN 

 Yönetim Kurulu Üyesi 

YÖNETİM KURULU                
(BOARD OF DIRECTORS) 

h) Borsada gerçekleştirilen işlemlerden doğacak ihtilafları çözmekle görevli 
hakem kurulunu belirlemek. 

ı) Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, 
mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini hazırlamak 
ve onaylanmak üzere meclise sunmak. 

j) Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek.         

k) Borsanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî durumu hakkında 
yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak.     

l) Hazırladığı iç yönergeyi meclise sunmak. 

m) Borsaya ait her türlü incelemeyi yapmak, endeks ve istatistikleri tutmak 
ve başlıca maddelerin borsada oluşan fiyatlarını tespit etmek ve bunları 
uygun vasıtalarla ilân etmek. 

n) Yüksek düzeyde vergi ve tescil ücreti ödeyen, ihracat yapan, teknoloji gelişti-
ren üyelerini ödüllendirmek. 

o) Bütçede karşılığı bulunmak kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özen-
dirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve 
derslik yapmak.  

p) Bu Kanunla ve sair mevzuatla borsalara verilen ve özel olarak başka bir orga-
na bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek.  

(5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu 
Madde. 41)  

 

h) To determine an arbitration board charged with the settlement of disputes in con-
nection with the transactions performed in the commodity exchange. 

I) To prepare list of arbitrators and experts where requested by the courts for the 
settlement of disputes that may arise from transactions made out of the commodity 
exchange and to submit them to the assembly for the approval. 

j) To certify the documents set out in this Law and the relevant legislation. 

k) To prepare an annual report regarding the activity of the commodity exchange in 
one year and economic conditions of its region and to submit this report to the as-
sembly. 

l) To submit the prepared internal directive to the assembly. 

m) To make all kinds of examinations relevant to the commodity exchange, to keep 
indexes and statistics and to determine prices of the main materials in commodity 
exchange and to announce them with appropriate instruments. 

n) To reward the members paying high taxes and registration fees, exporting and de-
veloping technology. 

o) To support and encourage social activities, to make donations and aids, to grant 
scholarships, to establish schools and classrooms with the approval of the assembly, 
provided that the equivalent exists in the budget. 

p) To perform other duties conferred by this Law and the relevant legislation to the 
commodity exchanges and not exclusively conferred to another organ. 

(Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey with Chambers and Com-
modity Exchanges Law 5174 Article. 41)  
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Ahmet TAKIŞ 

 Meclis Başkanı 

İslam ÖZTÜRK 

 Meclis Başkanı  

Yardımcısı 

Mehmet GÜRSOY 

Hesapları İnceleme                  

Komisyonu Başkanı 

Borsa meclisi, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek üyelerden olu-
şur. Meslek komiteleri beş kişiden oluşan gruplarda ikişer, yedi kişiden 
oluşan gruplarda üçer, dokuz kişiden oluşan gruplarda dörder, on bir 
kişiden oluşan gruplarda beşer meclis üyesi seçilir. Ayrıca aynı sayıda 
yedek üye seçilir. En az yedi meslek grubu kurulamayan borsalarda 
meclisler borsaya kayıtlı olanların kendi aralarından seçecekleri on 
dört üye ile kurulur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. Bu takdirde 
meslek komitelerinin görevleri meclislerce seçilecek ihtisas komisyon-
ları tarafından yerine getirilir.  Meclis, kendi üyeleri arasından dört yıl 
için bir başkan, bir veya iki başkan yardımcısı seçer.  

Meclis üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi tem-
silcileri, aynı faaliyet alanında bulunan odalar ve borsaların meclisleri ile 
17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Kanuna göre kurulmuş odaların ancak 
birinde görev alabilirler.  Meclis başkan ve yardımcıları, yönetim ve di-
siplin kurulu başkanlığına ve üyeliğine seçilemezler.  

 

(5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Ka-
nunu Madde. 38) 

 

The exchange assembly shall be composed of the members to be elected by  
profession groups for a period of four years. In profession committees of five 
persons two members, committees of seven persons three members, committees 
of nine persons four members, committees of eleven persons five members shall 
be elected as assembly members. The same number of alternate members shall 
also be elected. In exchange markets where at least seven occupational groups 
are not established, assemblies shall be established with fourteen members who 
will be elected from the persons registered to the commodity exchange. In addi-
tion, the same number of alternate members shall be elected. In this case, the 
duties of the profession committees shall be carried out by specialized             
commissions that will be elected by the assemblies. The assembly shall elect a 
chairman and one or two deputy chairmen among its members for a period of 
four years.  

Real persons and real person representatives of legal entities elected for                
assembly membership shall only perform duties in either the assemblies of 
chambers and commodity exchanges within  the same field of activity, or           
chambers established in accordance with the Law No. 507 of July 17, 1964. The 
chairman and the deputy chairmen of the assembly shall not be elected as a 
chairman and a member of board of directors and board of discipline. 

(Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey with Chambers and 
Commodity Exchanges Law 5174 Article. 38)  
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BORSA MECLİS 
(EXCHANGE ASSEMBLY) 

Fatih GÜNERİ 

 Meclis Katip Üye 

Özlem ERTEKİN 

 Meclis Üyesi 

Yüksel KAYA 

 Meclis Üyesi 

Ömer MİNUZ 

 Meclis Üyesi 

Borsa meclisinin görevleri 

a) Borsa yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek. 

b) Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurul delegelerini seçmek. 

c) Yönetim Kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağla-
mak. 

d) Çalışma alanları içindeki örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek. 

e) Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak. 

f) Borsada gerçekleştirilen işlemlerden veya üyelerin yapmış oldukları 
sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihti-
lafları çözmekle görevli tahkim müesseseleri oluşturmak. 

g) Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, 
mahkemeler tarafından istenecek bilirkişi listesini onaylamak. 

h) Borsa üyeleri hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezala-
ra karar vermek. 

ı) Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra et-
mek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak. 

 

The duties of the exchange assembly 

a) To elect members of the board of directors and the board of discipline of the 
commodity exchange. 

b) To elect delegates for the general assembly of the Union among their mem-
bers. 

c) To examine and decide upon the proposals made by the board of directors. 

d) To determine and announce the customary rules and practices within their 
working fields. 

e) To examine and approve monthly balance and transfer requests. 

f) To establish arbitral institutions in order to settle the disputes arisen from the 
transactions performed in the commodity exchange or the agreements con-
tracted in the case where it is stated in the agreement, 

g) To approve the list of experts that may be requested by the courts for the reso-
lution of disputes that may occur from transactions made out of commodity 
exchange. 

h) To grant decisions on the penalties proposed by the board of discipline regard-
ing the members of the commodity exchange.  

I) To approve the annual budget and final accounts and to discharge the board 
of directors, and to commence proceedings against those who prove to be lia-
ble. 
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Salih APAYDIN 

 Meclis Üyesi 

Mustafa MERCAN 

 Meclis Üyesi 

Demir KÜÇÜK 

 Meclis Üyesi 

Turgut ŞEN 

 Meclis Üyesi 

j) Taşınmaz alımına, satımına, inşa, ifraz, tevhit ve rehnine ve ödünç para 
alınmasına, kamulaştırma yapılmasına ve bu Kanun hükümleri çerçeve-
sinde şirketlere ortak olmaya karar vermek. 

k) Borsa iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak. 

n) Borsaya dahil maddelerden hangilerinin, daha sonra tescil ettirilmek 

şartıyla, borsa yerinin dışında alınıp satılabileceğini belirlemek ve bu 

şekilde alınıp satılacak maddelerin otuz günü geçmemek kaydıyla 

tescil edilmesine ilişkin süreyi belirlemek. 

m) Yönetim kurulunca borsaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin dere-

celerine ilişkin olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incele-

mek ve kesin karara bağlamak. 

n) Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları kurmak. 

o) Yurt içi ve dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve 

kongrelerine delege göndermek. 

 

j) To decide, purchase, sell, build, parcel, unify and pledge of immovable and to 
borrow money, to expropriate and in accordance with the provisions of this Law 
to become partner of corporations.  

k) To accept the internal directive of commodity exchange and to submit it to the 
Union for approval. 

l) To determine that which goods quoted with the commodity exchange may be 
purchased and sold out of the commodity exchange place provided they have 
been registered later and to determine the period, not exceeding thirty days, in 
connection with the registration of the goods that may be purchased and sold 
in this way.  

m) To review the objections against the decisions of the board of directors regard-
ing the obligation of registering to the commodity exchange or the degrees of 
the members and to grant final decision on them. 

n) To establish specialized commissions according to the professions and prob-
lems. 

o) To be a member to the industrial, commercial and economical institutions with-
in Turkey and abroad and to send delegate to their congresses. 
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BORSA MECLİS 
(EXCHANGE ASSEMBLY) 

Cihangir CENGİZ 

 Meclis Üyesi 

Nail ÇINAR 

 Meclis Üyesi 

Sinan ÖZDEMİR 

 Meclis Üyesi 

p) Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, tica-

reti terk eden ve borsaya olan aidat borçlarını yangın, sel, deprem ve 

benzeri tabiî afetler gibi iradesi dışında meydana gelen mücbir sebep-

lerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat anapara ve 

gecikme zammı borçlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile 

borsa veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulun-

dan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde 

bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek. 

r) Borsaya veya Türk ekonomi hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere 

meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek. 

s) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
 

(5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu 

Madde. 39) 

p) To review and to decide the proposals of the board of directors, or transfer 
this authority to the board of directors where necessary for waiving prosecu-
tion of receivables that are impossible to be collected, or for exempting and/
or  re-structuring subscription fee debts and their overdue increases of their                 
members who have deceased, ceased trading and are in difficulty to pay their 
subscription debts due to force majeure events occurred beyond their control 
such as fire, flood, earthquake and the similar natural disasters, and for suits 
to be brought against the commodity exchange or its members 

r) To grant an honorary membership to the persons who have given important 
services to the commodity exchange or to the Turkish economic life by a deci-
sion taken by the two thirds majority of all members of the assembly. 

s) To perform other duties conferred by the relevant legislation.  

(Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey with Chambers and           
Commodity Exchanges Law 5174 Article. 39)  
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Borsa meslek komiteleri, meslek gruplarınca dört yıl 

için seçilecek beş veya yedi kişiden; üye sayısı onbini 

aşan borsalarda beş, yedi, dokuz veya onbir kişiden 

oluşur. Asıl üyeler kadar da yedek üye seçilir.  

Komite, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir baş-

kan, bir başkan yardımcısı seçer.  

Meslek komitesi üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile 

tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri, aynı faaliyet 

sınırları içinde bulunan odalar ve borsaların meslek 

komiteleri ile 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Kanuna 

göre kurulmuş odaların ancak birinde görev alabilir-

ler.  

Mesleklerin gruplandırılmasında uyulacak esaslar ile 

meslek komitelerinin üye sayılarının tespiti ile diğer 

hususlar Birlikçe hazırlanacak yönetmelikle düzenle-

nir.  

Profession committees of the commodity exchange shall 
be   composed of five or seven persons and five, seven, 
nine or eleven persons for commodity exchanges exceed-
ing ten thousand  members, to be elected by profession 
groups for a period of four years. Alternate members of 
the same number of principal members shall also be elect-
ed.  

Committee elects a chairman and a deputy chairman 
among its members for a period of four years. 

Real persons and real person representatives of legal enti-
ties elected for profession committee shall only perform 
duties in either the    profession committee of chambers 
and commodity exchanges  within the border of the same 
field of activity, or chambers established in accordance 
with the Law No. 507 of July 17, 1964. 

Principles that are complied with in grouping of profes-
sions and the determination of the number of profession 
committee members and other issues shall be determined 
by a regulation to be prepared by the Union.  
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Borsa meslek komitelerinin görevleri  

 a) Konuları dahilinde incelemeler yapmak, faaliyet 

alanları için yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri, 

kararlaştırılmak üzere yönetim kuruluna teklif et-

mek.  

 b) Meslek komitesiyle ilgili olarak meclis gündemin-

de yer alan konularda başkan, başkan yardımcısı 

veya uygun görülen üyelerin, oy kullanmamak 

üzere meclis toplantısına katılmalarına karar ver-

mek.  

 c) Faaliyet alanlarına ilişkin olarak, meclis veya yöne-

tim kurulu tarafından bilgi istenmesi halinde, bu 

konuda araştırma yapmak ve istemi cevaplandır-

mak.  

 d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getir-

mek. 

 

 (5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Oda-

lar ve Borsalar Kanunu Madde. 37) 

 

The duties of exchange profession committees: 

a) To execute examinations regarding their subjects, and 
to offer the measures that are seem to be beneficial 
and necessary for their field of activities to the board 
of directors in order to be decided. 

b) To decide that the chairman, the deputy chairman and 
the suitable    members attend to the assembly 
meeting without voting about the subjects of the as-
sembly’s agenda in connection with profession com-
mittees.  

c) To research and response on matters regarding their 
operation fields when an information is requested by 
the assembly or the board of directors. 

d) To perform all other duties conferred by relevant legis-
lation.  

(Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey 
with Chambers and Commodity Exchanges Law 5174 
Article. 37)  

BORSA MESLEK KOMİTELERİ  
(EXCHANGE PROFESSION COMMITTEES) 
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Harun GÜDÜL 

Disiplin Kurulu Başkanı 

Talat KARAKOÇ 

Disiplin Kurulu Üyesi 

 Zafer DİLMEN  

Disiplin Kurulu Üyesi 

Mehmet YILMAZ 

Disiplin Kurulu Üyesi 

Murat ERTÜRER 

Disiplin Kurulu Üyesi 

Borsa disiplin kurulu, meclisçe dört yıl için, borsaya kayıtlı 
olanlar arasından seçilen altı asıl ve altı yedek üyeden olu-
şur.  

Disiplin kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında, üyeleri 
arasından bir başkan seçer. Başkanın bulunmadığı zamanlar-
da, en yaşlı üye kurula başkanlık eder.  

Disiplin kurulu üyelerinde aranılacak şartlar, Birliğin uygun 
görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle 
belirlenir 

(5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve 
Borsalar Kanunu Madde. 43) 

 

The board of disciplinary committee of a commodity exchange shall con-
sist of six principal and six alternate members elected by the assembly 
among members registered to the commodity exchange for a period of 
four years.  

The board of disciplinary of the commodity exchange shall elect a chair-
man at its first meeting following the election. In the absence of the 
chairman, the eldest board member shall preside to the board. 

Qualifications required for being a disciplinary board member shall be 
determined by a regulation to be enacted by the Ministry upon the 
affirmative view of the Union. 

(Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey with Chambers 
and Commodity Exchanges Law 5174 Article. 43)  
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BORSA DİSİPLİN KURULU                                          
(EXCHANGE DISCIPLINARY COMMITTEE) 

Borsa disiplin kurulunun görevleri 

a) Borsa üyelerinin disiplin soruşturmalarını 
bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen 
usul ve esaslara uygun olarak yürütmek.  

 b) Meclise, borsa üyeleri hakkında disiplin 
ve para cezası verilmesini önermek.  

(5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği İle Odalar ve Borsalar Kanunu Madde. 
44)  

 

Duties of the disciplinary committee of the ex-
change 

a) To execute disciplinary inquiries against 
members of the commodity exchange in accord-
ance with the procedures and principles envis-
aged in this Law and relevant legislation.  

b) To make proposal to the assembly regarding 
imposing of disciplinary and pecuniary penalties 
against members of commodity exchange. 

(Union of Chambers and Commodity Exchanges 
of Turkey with Chambers and Commodity Ex-
changes Law 5174 Article. 44)  
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Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu borsanın 

ekonomik istikrarını, sürdürülebilir gelişmesini ve 

iyi yönetim uygulamalarının yerleştirilmesini 

taahhüt etmektedir. Borsanın, Yönetim Kurulu, 

Meclisi, Meslek Komiteleri, Komisyonları, Üyeleri, 

Personeli ve Paydaşları tarafından benimsenen 

hedefleri, vizyonu ve misyonu mevcuttur.  

Organizasyon yapısı Kalite Yönetim Sistemi 

çerçevesinde açık biçimde tanımlanmış ve Meclis, 

Yönetim Kurulu, yedi adet Meslek Komitesi ve 

Personelin tamamı kendi görev sorumluluklarını 

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 

Odalar ve Borsalar Kanunu, ilgili tüm yönetmelikler 

ve tüzüklereler doğrultusunda açıkça bilmektedir. 

İlgili kanun, yönetmelik ve tüzükler kapsamında 

görev ve yükümlülüklerini yerine getirmektedir. 

Borsamız şeffaf ve sorumlu bir kurumsal yönetişim 

ve kalıcı katma değere oturtulmuş ahlaki çalışma 

pratiğine kendini adamıştır. 

 

 

 

Samsun Commodity Exchange Board of Directors 
guarantees the stock market's economic stability, 
sustainable development and good governance 
practices are committed. The Exchange, the Board of 
Directors, Assembly, Job boards, commissions, 
members, staff and stakeholders adopt the goals, 
visions and missions. 

 

Organizational Structure has been clearly defined within 
the   framework of the Quality Management System 
and Assembly, the Board of Directors, seven Professions 
Committees and all personnel are aware of their roles 
and responsibilities regarding Turkey Chambers and 
Commodity Exchanges with the Union of Chambers and 
Commodity Exchanges Act number 5174, and all 
relevant regulations and statues. They fulfill their 
obligations in accord to relevant laws, regulations and 
statutes. 

Our stock market is committed to a transparent and 
responsible corporate governance and permanent value 
adding with  moral values placed on its working 
practices.  
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BORSA ORGAN FAALİYETLERİ   
(EXCHANGE AGENCY ACTIVITIES) 

Olağan Meclis Toplantıları ve Meslek Komiteleri 

Toplantıları ayda bir, Yönetim Kurulu Toplantıları 

ise haftada bir olmak üzere düzenli şekilde yapıl-

makta, tutanaklar Genel Sekreterlikçe görevlendi-

rilen personel tarafından tutulmakta ve muhafaza 

edilmektedir. 

5174 Sayılı Yasa gereği, borsaların yönetim kurulu-

nun en az haftada bir defa, meclis ve meslek komi-

telerinin de en az ayda bir defa toplanmaları zo-

runludur. Borsamız 01/01/2015 - 31/12/2015 ta-

rihleri arasında 12 Meclis toplantısı, 49 Yönetim 

Kurulu Toplantısı, her bir meslek grubu için  12’er 

meslek komitesi toplantısı, 1 adet ortak meslek 

komitesi toplantısı olmak üzere toplam 146 top-

lantı gerçekleştirmiştir.  

Gerçekleştirilen 12 meclis toplantısında 58 karar, 

49 yönetim kurulu toplantısında 253 karar, 85 

meslek komitesi toplantısında 91 karar alınmıştır. 

 

 

 

 

One Ordinary Meeting of the Assembly and a  Profes-
sional Committee Meeting per month and one Board of 
Directors meeting every week is done regularly, and the 
minutes are kept and stored by the staff appointed by 
the Secretary-General. 

 

By the law numbered 5174, the board of directors of the 
exchange should be held at least once a week and par-
liamentary and profession committees, at least once a 
month. Our stock between the dates of 01/01/2015 - 
31/12/2015 realized 12 Assembly meetings, 49 Board 
meeting, for each occupational group 12 professional 
committee meetings, 1 Joint Committee meeting, for a 
total of 146 meetings were held.  

 
58 decisions were taken in 12 council meetings, 253 
decisions at 49 board meetings and 91 decisions in 85 
professional committee meetings. 
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SAMSUN TİCARET BORSASI, YAPILAN DENETİMLER 

SONUCU ÜSTÜN BAŞARI GÖSTEREREK, 10. GRUPTA 

YER ALAN 40 ODA VE BORSA İÇİNDE EN YÜKSEK 

İKİNCİ PUANI ALARAK ‘BEŞ YILDIZLI’ ODA, 

BORSALAR ARASINDAKİ YERİNİ ALMIŞTIR. 

SAMSUN COMMODITY EXCHANGE ACHIEVED OUTSTANDING 

SUCCESS AT THE END OF THE INSPECTIONS AND BECAME ONE OF 

THE ‘FIVE-STAR’ CHAMBERS AND EXCHANGE COMMODITIES AND 

RANKED SECOND AMONG 40 CHAMBERS AND EXCHANGE 

COMMODITIES IN 10th GROUP. 
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın katılımı 

ve TOBB Başkanı HİSARCIKLIOĞLU’nun ev 

sahipliğinde düzenlenen 10. Dönem Oda-Borsa 

Akreditasyon sertifika törenine Samsun Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan ÇAKIR, Meclis 

Başkanı Ahmet TAKIŞ,  Genel Sekreter Ahmet 

ALİYAZICI, Genel Sekreter Yardımcısı G. Şengül 

YILMAZ ve Akreditasyon Sorumlusu Elif MERCAN 

ÜNYELİ İştirak ettiler. 

 

2013 yılından itibaren ivmelenen ve bu yıl itibariyle 

etkilerini iyice hissettiğimiz, sürekli değişen, gelişen 

ve hizmet odaklı anlayışın hakim olduğu bir döneme 

geçtik. Bu dönemde tarım, gıda, hayvancılık 

sektöründe ticari faaliyette bulunan üyelerimize, 

kaliteli hizmeti en hızlı şekilde vermeyi, üye 

memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı ve sürekli 

iyileştirmeyi kendimize amaç edindik. Bu 

çalışmalarımız meyvesini verdi. 

Board Chairman of Samsun Commodity Exchange Sinan 
ÇAKIR, President of The Council Ahmet TAKIŞ, Secretary 
General Ahmet ALİYAZICI, Deputy Secretary General G. 
Şengül YILMAZ and Accreditation and Quality Unit 
Manager Elif MERCAN ÜNYELİ attended to 10th 
Chamber-Union Accreditation certification ceremony, 
which was hosted by President of TOBB Mr. 
HİSARCIKLIOĞLU, and the ceremony was also honored 
by the presence of the Minister of Science, Industry and 
Technology  Fikri IŞIK.  

 
As from 2013, we have entered into a period, where we 
began to feel the impacts as of this year, and which has 
been dominated by an ever-changing and -developing 
service-oriented insight. In this period, we aspired to 
provide high-quality service to our members operating 
in agriculture, food and husbandry industries in the 
quickest way possible, to maximize customer 
satisfaction and to continuously improve ourselves. 
These practices began to yield good results. 
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Üyelik İşlemleri: Üyelik kayıt işlemleri, üye kayıt silme işlem-
leri, üyelik unvan değişikliği, firma hisse durumundaki deği-
şiklikler, meslek grubu, üye aidat dereceleri,  üyelik sicil iş-
lemleri, Üye sicil belgesi, borsa üyelik kartı ile ilgili olarak 
Üyelik İşlemleri Birimimizden bilgi alabilirsiniz. 

Tescil İşlemleri: Tescil işlemi ile ilgili belgeler, Kotasyon Liste-
si, fatura üst tavan bilgisi, tescil oranı, fire ve zayiat oranları, 
tevfikata tabii ürünler ve ihracat beyannamesi ile ilgili olarak 
Tescil İşlemleri Birimimizden bilgi alabilirsiniz. 

Yerli Malı Belgesi: Genel Sekreterlik’ den bilgi alabilirsiniz. 

Dış Ticaret İstatistikleri: Genel Sekreterlik’ den bilgi alabilirsi-
niz. 

Kobi Hizmetleri: Genel Sekreterlik’ den bilgi alabilirsiniz. 

Ekspertiz İşlemleri: Genel Sekreterlik’ den bilgi alabilirsiniz. 

Aidat İşlemleri: Muhasebe birimimizden bilgi alabilirsiniz. 

Ekonomik Verilerle İlgili Bilgi Temini: Genel Sekreterlik’ den 
bilgi alabilirsiniz. 

İthalat - İhracat – Kambiyo  Mevzuatı ve Uygulaması Konu-
larında Bilgi Edinme: Genel Sekreterlik’ den bilgi alabilirsiniz. 

Yurtdışı Tanıtım Hizmetleri: Genel Sekreterlik’ den bilgi ala-
bilirsiniz. 

Membership process: For membership registration process, 
membership resignation process, membership title changes, company 
share changes, occupational group, the degree of membership fees, 
membership registration procedures, member Registry, membership 
procedures document and exchange membership cards, you can get 
more information from our Membership Operations Department. 

Registration process: For the registration process and related 
documents, Quotation List, billing upper limit, the registration rate, 
wastage and Registration Procedures casualty rates, deductible 
products, and export declarations, you can get information from our 
Registration Process Unit. 

Local Produce Documents: You can get more info from General 
Secretariat 

Foreign Trade Statistics: You can get information from General 
Secretariat. 

SME Services: You can get more info from General Secretariat. 

Expertise Procedures: You can get more info from General 
Secretariat. 

Monthly fees: You can get more info from accounting. 

Obtaining date about economic variables: More info at General 
Secretariat 

Info about Import - Export- Exchange Legislation and Practice: More 
at General Secretariat 

Overseas Promotion Services: You can get information from General 
Secretariat. 

 

 



 

41 

 

 
 

ÜYELERE  VERİLEN HİZMETLER                                        
(SERVICES PROVIDED FOR MEMBERS) 

Dokümantasyon Hizmetleri: Genel Sekreterlik’ den bilgi 
alabilirsiniz. 

Fuar, Sergi ve İş Toplantıları (Yurtiçi ve Yurtdışı ): Genel 
Sekreterlik’ den bilgi alabilirsiniz. 

Borsa Üyelerine Ait Çeşitli Tasniflerdeki Bilgilerin Liste, 
Etiket Ve Manyetik Ortamlarda Alınabilmesi: Genel 
Sekreterlik’ den bilgi alabilirsiniz. 

Samsun'un Sorunları: Genel Sekreterlik’ den bilgi alabi-
lirsiniz. 

Valilik, Belediye, Defterdarlık İle İlgili İstekler: Genel 
Sekreterlik’ den bilgi alabilirsiniz. 

Başarılı Üyelerimizin Ödüllendirilmesi: Genel Sekreter-
lik’ den bilgi alabilirsiniz. 

Kalkınma Projeleri: Genel Sekreterlik’ den bilgi alabilirsi-
niz. 

Ticari Vize İşlemleri: Genel Sekreterlik’ den bilgi alabilir-
siniz. 

Borsa Yayınları Dağıtımı: Genel Sekreterlik’ den bilgi 
alabilirsiniz. 

Soysal, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler: Genel Sekreterlik’ 
den bilgi alabilirsiniz. 

Documentation Services: You can get information from 
General Secretariat. 

Fair, Exhibition and Business Meetings (Domestic and 
Overseas): You can get information from General Secretariat. 

Availability of various information regarding exchange 
members as a list, label or in magnetic media: You can get 
more info from General Secretariat 

Problems of Samsun: You can get more info from General 
Secretariat 

Governor's Office, the Municipality and Revenue Office 
Related Requests: You can get more info from General 
Secretariat. 

Rewarding successful Members: You can get more info from 
General Secretariat. 

Development Projects: You can get more info from General 
Secretariat 

Commercial Visa Procedures: You can get more info from 
General Secretariat. 

Exchange Publishes: You can get more info from General 
Secretariat 

Social, and Cultural and Artistic Activities: You can get more 
info from General Secretariat.  
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PROJE OFİSİ 
(PROJECT OFFİCE) 

Proje Ofisimiz, 2014 Haziran ayında Yönetim Kurulu 
Kararı ile kurulmuştur. Ofisimiz 2014 Ağustos Ayında 
hizmet vermeye başlamıştır. 

Proje Ofisi, ulusal ve uluslararası projelerde ,araştırma, 
proje geliştirme, yazma, başvuru ve yürütme 
aşamalarında danışmanlık hizmeti verecektir. 

Avrupa Birliği, KOSGEB, Ulusal Ajans, Bölgesel 
Kalkınma Ajansları, IPA VE IPARD gibi bir çok hibe 
programı çağrılarının borsa üyelerine duyurulması, 
proje destek imkanlarının tanıtılması vb. bilgilendirme 
faaliyetleri ile proje başvurusu aşamasında, 
formlarının kontrol edilmesi amaçlanmaktadır. 

 Proje Destek Ofisi, başvuru formlarını ve sözleşme 
taslaklarını inceleyerek, başvuruların bilimsel ve 
biçimsel olarak uygunluğunu değerlendirecektir. 

Ulusal ve uluslararası projelerin hazırlık, başvuru, 
yönetim ve denetim aşamalarında gerekli olan 
standart belgeler ve kurum bilgileri Proje Ofisi’nden 
temin edilebilecektir.  

Ayrıca, proje uzmanlarını bir araya getirerek 
projelerde proje ekibi oluşturma ve proje katılımcıları 
ile ortak toplantılar düzenleme vb. proje geliştirme 
faaliyetleri de yürütülecektir. 

Project Office, by a decision of the Board of 
Directors has been established in June 2014. Our 
Office has started to provide service in August 2014. 

Project Office plans to provide advisory services in 
national and international projects on the stages of 
research, project development, writing, reference, 
and execution phase.  

Announcement of grant programs as the European 
Union, KOSGEB, the National Agency, Regional 
Development Agencies, the IPA and IPARD to 
members of the stock exchange, introducing project 
support facilities etc. informational activities with 
reference to the project phase, goals to control  the 
forms. 

  Project support Office, by reviewing application 
forms and drafts of the contract, will evaluate 
scientific and formal appropriateness of reference.  

 Standard documents and organization information 
that required in preparation for national and 
international projects, reference, management and 
auditing stages can be obtained from the project 
office.  

In addition, by bringing together project experts in 
projects there will be realized creation of a project 
team on projects and arrange public meetings with 
project participants, and so on project development 
activities. 
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Tercümanlık Hizmetimiz, 2014 Haziran 
ayında Samsun Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Kararı ile  başlamıştır. 

Translation and interpreting Services,  began in 
June,2014  with the decision of the Board of 
Directors of Samsun Commodity Exchange. 

Samsun Ticaret Borsası olarak, üyelerimizin 
yurt dışı ticari iletişimlerinin sağlanması, 
yazışmalarının doğru olarak yapılması, 
hazırlamış olduğu projelerinizin çevirilerinin 
eksiksiz olması, ikili diyaloglarının etkin 
olarak yürütülmesi için üyelerimize gerekli 
teknik desteği vermeyi amaçlamaktayız. 

As Samsun commodity exchange, we aimed on 
the provision of commercial communications of 
our members with abroad, correspondence 
must be properly prepared to,  project 
translations are completed, to give necessary 
technical support for conducting bilateral 
dialogues effective. 
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TERCÜMANLIK HİZMETİ 
(TRANSLATION AND INTERPRETING SERVICE) 

Tercümanlık hizmetimizle, küreselleşen 
dünyaya ayak uydurmanız için sürekli 
kalite ve üye memnuniyeti anlayışıyla 
size hızlı ve güvenli hizmet sağlamayı, 
ticari, teknik, sosyal, kültürel ve hukuki 
alanlardaki tüm metinlerinizi özenle 
tercüme ederek en kısa sürede elinize 
ulaştırmayı, ihtiyaç duyduğunuz acil 
çevirilerinizi (yazışma, telefon görüşme-
si vs.) internet, telefon ve faks aracılı-
ğıyla gerçekleştirerek işinizi zamanında 
yapmanızı sağlamayı, ikili ticari görüş-
melerinizin en doğru şekilde yapılmanı-
za yardımcı olmayı amaçlamaktayız. 

 

With translation and interpreting service in 
order to adapt for globalizing world with 
continuous quality and member satisfaction 
understanding,we aim to provide you fast 
and reliable service translating all your texts 
on commercial, technical, social, cultural and 
legal fields with care, deliver to you in the 
shortest time, if there is a necessity your ins-
tant translations (correspondence, phone 
call, etc.) can be made through the internet, 
phone and fax, to provide doing your busi-
ness in time, to help you do your bilateral 
trade meetings in the the right way. 
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HUKUK DANIŞMANLIK HİZMETİ 
 (LAW CONSULTING SERVICE) 

Hukuk Danışmanlık hizmeti, 2014 Haziran ayın-
da Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Ka-
rarı ile  başlamıştır. 

Samsun Ticaret Borsası üyeleri, muhtelif konu-
lardaki hukuki sorunlarını ve sıkıntılarını çöz-
mek üzere borsa avukatına  danışabilmektedir. 

Samsun Ticaret Borsası olarak, üyelerimizin 
karşılaştıkları ticari veya kişisel konulardaki 
hukuki sorun ve ihtilafların çözümünde, açıla-
cak ve açılmış her türlü dava, deneyimli borsa 
avukatımızca değerlendirilerek,  üyelerimizin 
hukuki olarak  en  doğru şekilde yönlendirilme-
si amaçlanmaktadır.  

 

 

 

Legal Consultancy Service, began with the decision 
of the Board of Directors of Samsun Commodity 
Exchange in June 2014. 

Samsun commodity exchange members, to resolve 
legal problems and distresses on various issues can 
consult to stock market's lawyer. 

As Samsun Commodity Exchange, in solution of 
legal problems and disputes on commercial and 
personal issues with that our members met, all 
kinds of lawsuits which will open or opened are eva-
luated by our experienced stock market lawyers and 
it is aimed our members are directed in the right 
way in legal issues. 



 

48 

 

 

                  



 

49 

 

 

                  

PROJE VE İŞTİRAKLERİMİZ 
  

 

 SAMSUN FUAR VE KONGRE MERKEZİ (Samsun Exhibition And Convention Center)  

 SAMSUN TEKNOPARK (Samsun Technopark)  

 LOJİSTİK KÖY (Samsun Logıstıcal Village) 

 SAMSUN GIDA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (Samsun Organized Industiıal Zone For Food) 

 SAMSUN TİCARET BORSASI GIDA KONT. LABORATUVARI TİC. SAN. VE LTD ŞTİ.  

 SABEK A.Ş.  

 SATIŞ SEANS SALONU  (Sales Session Hall) 
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Borsamız kuruluşundan bugüne kadar  öncülük ettiği, 

gerçekleştirdiği  ve katkıda bulunduğu projeler ile ilimizin ve 

bölgemizin ekonomik kalkınmasında aktif bir rol oynamaktadır.  

Tüm Türkiye'de olduğu gibi  borsamız da proje yapma ve 

gerçekleştirme açısından önemli yol kat etmiştir.  

 

Our Exchange plays an active role in the economic development of our 
city with the projects that it pioneered and contributed. Just like in all 
Turkey, our exchange has come a long way regarding creating and 
carrying out projects.  
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Samsun İli Tekkeköy İlçesi F36C.05A.4C pafta 608 ada, 1 
no’lu parselde bulunan Samsun Milli Emlak Müdürlü-
ğünden Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına tah-
sisli, 334.130,65 m2 lik arazinin yaklaşık 50.000 m2 lik 
bölümünde etaplar halinde bir uluslararası fuar ve 
kongre merkezinin yapımı planlanmıştır. Bu proje kap-
samında söz konusu alanının 15.516 m2 lik bölümünde 
Samsun Fuar ve Kongre Merkezinin I. Etabının inşaatı  
gerçekleştirilmiştir. Projenin 18 aylık süreçte tamamlan-
mıştır.   

Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nin işletme hakkı TÜ-
YAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.  Verilmiş ve Fuar Merkezi 
18-23 Kasım tarihleri arasında düzenlenen OTOSHOW 
ile kapılarını Samsun Halkına ve tüm ziyaretçilerine aç-
mıştır. 

It’s been planned to construct an  international trade fair 
center in the area that was allocated by Samsun National 
Real Estate Department to Samsun Municipality which is in 
Samsun, Tekkeköy province, sheet no F36C.05A.4C, island 
No. 608, of 50.000 m2 of 334,130,65 m2 of land which will 
be completed in phases. In scope of this project, the 1st 
phase of the construction of the Samsun Fair and Congress 
Center was completed in the 1st phase, in an area covering 
15,516 m2. The project was completed in an 18 month peri-
od. 

Samsun Fair Convention and Congress Center’s operating 
rights are given to TÜYAP All Fair Organization JSC  and Ex-
hibition Center opened its doors at AUTOSHOW held on be-
tween November 18-23 to Samsun people and all visitors. 
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SAMSUN FUAR VE KONGRE MERKEZİ   
(SAMSUN EXHIBITION AND CONVENTION CENTER 

Samsun tarım, ticaret, sanayi ve turizm sektörlerinde ulusal ve 
uluslararası alanlarda coğrafyasının sağladığı stratejik üstünlük 
sayesinde geçmişte olduğu gibi günümüzde de bölgesinin ticari 
merkezi konumundadır. Kentin sahip olduğu avantajları ve İl 
Gelişim Strateji Planında da belirtilen ticari yapıdaki üstünlüğü ile 
Anadolu’nun Karadeniz çanağında bulunan ülkeler ve art 
bölgelere açılım kapısı olması nedeniyle uluslararası fuar ve 
kongre merkezi olması hedeflenmektedir.  
 

Ortaklar 
 Samsun Fuar ve Kongre Merkezi: 
 Samsun Valiliği (Samsun İl Özel İdaresi)           Hisse Oranı % 30 
 Samsun Büyükşehir Belediyesi                           Hisse Oranı % 30 
 Samsun Ticaret ve Sanayi Odası                         Hisse Oranı % 30 
 Samsun Ticaret Borsası                                       Hisse Oranı % 5 
 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı                     Hisse Oranı % 5  

Samsun, is the commercial center of the region today, as in the 
past, due to its agriculture, commerce, industry and tourism 
sectors, nationally and internationally. The city is planned to be an 
international exhibition and convention center as it is a door to 
other countries in Anatolian Black Sea Region, because of its 
advantages and commercial superiority as mentioned in City 
Development plan. 

 

Partners 

• Samsun Fair and Congress Center:  

 Samsun Governorship (Samsun Provincial  
Special Administration)                                                  Share Ratio 30%  

• Samsun Metropolitan Municipality                       Share Ratio 30% 
• Samsun Chamber of Commerce and Industry          Share Ratio 30%  
• Samsun Commodity Exchange                                  Share Ratio 5%  
• 19 Mayıs University Foundation                                   Share Ratio 5% 
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Teknoparklar genel olarak Üniversite-Sanayi işbirliği 
çerçevesinde, teknoloji yoğun sanayi kollarının bulunduğu 
yerlerde bu sanayi kollarının güçlendirilmeleri, yenilikçi 
çalışmalarının desteklenmesi, eğitim ve daha etkin çalışma 
koşulları ile verimliliğinin artırılması ve uluslar arası yarışma 
güçlerinin yükseltmesi amacıyla kurulur. Bu bağlamda 
TEKNOPARK'lar yeni teknoloji üreten birimlerin kurulduğu veya 
var olan birimlerin gelişmesine imkân sağlandığı, Üniversiteler 
ve Araştırma Kuruluşlarındaki bilimsel çalışma sonuçlarının 
uygulamaya aktarıldığı, Üniversite-Sanayi İşbirliğinin etkili ve 
süratli bir şekilde ürüne dönüştürüldüğü Teknoloji Üretim 
Merkezleri olmak zorundadırlar. 

 

 

Techno parks in general, are established in frame of university-
industry partnership, to strengthen the technology-intensive 
industries in the area,  support innovations, and increase efficiency 
with training and more  efficient working conditions so that the 
power to compete in international competitions goes higher. In this 
context, techno parks have to be places where new technology 
producing units are established or an existing units to the developed, 
providing the opportunity to practice the results of  scientific practices 
and places where University-Industry Cooperation is effectively and 
rapidly converted into products. 
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SAMSUN TEKNOPARK                            

Projenin amaçları; 

 Üniversite ve sanayi işbirliğini en üst düzeye çıkarmak ve ileri 
teknoloji alanında çalışan yerli ve uluslararası şirketleri bir araya 
getirmektir. 

 

 Üniversitelerdeki akademik birikimin ve araştırma sonuçlarının 
ekonomik değere dönüştürülmesini sağlamak. 

 

 Teknolojik düzeyi yükselterek uluslararası rekabet gücünü 

attırarak ileri teknoloji üretme potansiyeli olan şirketlerin 

kurulması ve mevcut küçük şirketlerin büyümesini teşvik etmek. 

 

 

Purposes of the project 

 to maximize the cooperation of university and industry and to 
bring domestic and international companies working in the field 
of advanced technology together, 

 to ensure the academic knowledge and research results in 
universities to be converted into economic value, 

 to establish companies with the potential of producing 
advanced technology and to promote the growth of existing 
small businesses by increasing the technological level and 
international competitiveness. 
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SAMSUN LOJİSTİK KÖY  
(SAMSUN LOGISTICAL VILLAGE) 

Samsun; deniz, hava, demiryolu ve kara yolu gibi 
alternatifli ve gelişmiş ulaşım altyapısı, limanları, serbest 
bölgesi, 5 adet organize sanayi bölgeleri gelişmiş sanayi 
altyapısı ve geçmişten beri gelen ticaret geleneği ile 
bölgenin dünyaya açılan kapısıdır. Bu önemli 
avantajlarıyla Samsun ülkemizin stratejik önemini arttıran 
illerin başında gelmektedir. 

Bizim hedefimiz yapılan TR-83 Lojistik Master Planı 
doğrultusunda stratejik adımlarını belirleyerek; Karadeniz 
çanağındaki ülkelerin  lojistik merkezi olma yolunda 
ilerleyen, kuzey güney hattındaki altyapıları 
tamamlayarak Samsun-Mersin hattıyla Ortadoğu'ya 
bağlayan stratejik bir merkez olmaktır.  

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının program otoritesi 
olduğu bölgesel rekabet edebilirlik operasyonel 
programında (BROP) sağlanan bütçe imkanlarını etkili bir 
şekilde Samsun’umuz için kullanabilmek amacıyla 
Valiliğimiz koordinasyonunda aralarında Borsamızın da 
olduğu  ilimiz kurumlarınca başlatılan “Samsun Lojistik 
Köy Projesi” çalışmaları en yüksek bütçeli tek majör proje 
olarak müzakereye hak kazanmış olup, müzakereler 
sırasında 45 Milyon Avro bütçeye ulaşarak büyük bir 
başarı göstermiştir.  

27 Ekim 2015 tarihinde aralarında Borsamızın da 
bulunduğu proje ortaklarının katılımıyla Samsun Ulusal ve 
Uluslararası Lojistik Merkezi İşletmeciliği A.Ş. kurularak  
faaliyetlerine başlamıştır. 

Samsun is the region’s gateway to the world; with 
alternative and developed marine, air and railroad 
transportation and highways, improved transport 
infrastructure, ports, free zones, 5-organized 
industrial zones and developed industrial 
infrastructure. With all these important advantages, 
Samsun is one of the leading cities that increase our 
country’s strategic importance. 

Our goal is to be a strategic center for Black Sea 
region countries, that connects the Middle East, with 
TR-83 Logistics Master Plan, by identifying strategic 
steps in the direction; completing the infrastructure 
of the north-south line, with its Samsun-Mersin line. 

 

"Samsun Logistics Village Project", which was started 
by the establishments of our city including our 
exchange, in regional competitiveness operational 
program (RCOP) which is authorized by Science, 
Industry and Technology Ministry, coordinated by 
our mayor ship, has earned the right to be 
negotiated with the highest budget major project, 
reaching 45 million Euro budget, has shown great 
success. 
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SAMSUN GIDA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  
(SAMSUN ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE FOR FOOD) 

Samsun Ticaret Borsasının önderliğinde, İl Özel 

İdaresi'nin yüzde 30, Borsamızın yüzde 21, 

Samsun TSO'nun yüzde 21, Büyükşehir 

Belediyesi'nin yüzde 21, ve Tekkeköy 

Belediyesi'nin yüzde 7 katılım payları ile Sanayi 

ve Ticaret Bakanlığı'nın 13 Nisan 2007 tarih ve 

3909 sayılı yazıları ile "kuruluş protokolü" 

onaylanarak tüzel kişiliği tescil edilen Samsun 

Gıda OSB, OSB, Tekkeköy mevkiinde toplam 465 

bin 454 metrekare arsa üzerinde kurulmuştur.  

2010 yılından itibaren bölgede ilk fabrikaların  

temelleri atılmıştır.  2015 yılsonu itibariyle %100 

doluluk oranına ulaşılmak üzeredir. 

 Under the leadership of Samsun Exchange, with 

contributions of Special Provincial Administration 

with 30 percent, 21 percent of our exchange, 21 per 

cent of Samsun TSO, Metropolitan Municipality with 

21 percent, and 7 percent of the Municipality of 

Tekkeköy, Samsun Organized Industrial Zone for 

Food has been with the “establishment protocol” of 

Ministry of Industry and Trade signed April 13, 2007 

with No. 3909, has been approved as a legal entity 

registered in Samsun Food Industrial Zone, Tekkeköy 

in total 465.454 square meters of land. Starting from 

the year 2010, the first factories foundations have 

been laid. By the end of 2015 in the region got 

reached of  about 100%  occupancy.  



 

60 

 

 

Laboratuvarımız T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı 

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden 

03/10/2003 tarihinde Kuruluş İzin Belgesini; 

17/09/2004 tarihinde de Çalışma İzin Belgesini 

alarak Samsun Ticaret Borsası bünyesinde 

faaliyetlerine başlamıştır. 

Laboratuvarımızda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı’na bağlı olarak 29/12/2011 tarih ve 

28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren "Kontrol Laboratuvarlarının 

Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile 

Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair 

Yönetmelik" kapsamında, gıda maddelerinde 

fiziksel, kimyasal,  ağır metal ve mikotoksin 

analizleri yapılmaktadır. Laboratuvarımız, müşteri 

memnuniyetini esas alan kalite politikasıyla en 

doğru ve güvenilir analizleri hedeflemektedir.  

Our laboratory started operating in Samsun Trade 

commodity Exchange by maintaining an establishment 

permit from the Ministry of Agriculture and rural Affairs 

General Directorate of Protection and Control on 

03/10/2003 in and a working permit on 17/09/2004. 

In our laboratory, in accord of the legislation "Founding 

Control Laboratories, duties, Authority and responsibility 

and  determining working procedures and principles" 

published in the Official Gazetta  in conjunction with the 

Ministry of Food, Agriculture and Livestock on 29/12/2011 

with number 28157, analyses on food regarding physical, 

chemical, heavy metal, and mycotoxin are performed. Our 

laboratory is based on  customer satisfaction, quality 

policy, and the most accurate and reliable analysis. Our 

laboratory, with its trained, competent and dynamic team, 

aims to be the leader in its field by constantly increasing its 

quality and diversity of analysis. 
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SAMSUN TİCARET BORSASI GIDA KONT. 

LABORATUVARI TİC. SAN. VE LTD ŞTİ.  

Müşteri şikayetleri ve görüşleri laboratuvarımız tarafından 

bir geliştirme ve iyileştirme fırsatı olarak görülmekte ve bu 

şekilde değerlendirmeye alınmaktadır. Müşterilerimize ait 

gizli bilgilerin ve ticari sırların korunması laboratuvar 

yönetimimiz tarafından güvence altına alınmıştır. 

Müşterilerimiz tarafından - mevcut yaptığımız analizlerin 

dışında - hizmet alanımızda olması şartıyla yeni analiz 

taleplerinin  yapılması durumunda, bu taleplerin 

karşılanabilirliği değerlendirilerek müşterilerimize hizmet 

vermeye çalışılmaktadır.  

Laboratuvarımız eğitimli, yetkin ve dinamik kadrosuyla 

kalitesini ve analiz çeşitliliğini sürekli arttırarak sektöründe 

öncü olmayı kendine hedef belirlemiştir. 

 

Customer complaints and opinions are seen as an opportunity 

to improve and evaluated accordingly. The protection of 

confidential information and trade secrets of our customers 

are assured by our management. 

 

We are also trying to serve our customers by getting and 

evaluating new analysis requests provided they are in our field 

and trying to meet those demands. 

 

Our laboratory, with its trained, competent and dynamic 

team, aims to be the leader in its field by constantly 

increasing its quality and diversity of analysis. 
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Laboratuvarımız TS ISO EN 17025 sistemi kurularak 02 Nisan 2009 
tarihinde  “Yağlı Kuru Meyvelerde Aflatoksin B1, B2, G1, G2 ve Top-
lam Aflatoksin Tayini” başlığında akredite olmuştur. Bu tarihten sonra 
her yıl akredite analizlere yenileri eklenmiştir. 
 
2010 yılında; 
Tahıllar ve Soyada Aflatoksin B1, B2, G1, G2 ve Toplam Aflatoksin 
Tayini  
Tahıllar ve Soya ve Ayçiçeğinde Okratoksin A Tayini  
 
2011 yılında; 
Tahıl ve Tahıl Ürünlerinde Deoksinivalenol Tayini  
Tahıl ve Tahıl Ürünlerinde Zearalenon Tayini  
Mısır ve Mısır Ürünlerinde Fumonisin Tayini  
Tahıllar ve Baklagillerde Kadmiyum Tayini  
Tahıllar Kurşun Tayini  
Akredite olunarak toplamda 8 konu başlığında akredite olunmuştur. 

Our laboratory has established the TS EN ISO 17025 
system on 02 April 2009 and accredited “Aflatoxin in Oily 
Dry Fruits B1, B2, G1, G2, and the determination of total 
Aflatoxin”. After this date every year, new accredited 
analysis are being added to the currently available ones. 

In 2010 

Aflatoxin in Grains and Soy B1, B2, G1, G2 and the 
determination of total Aflatoxin 

Ochratoxin A Determination in Cereals and Sunflower 
and Soy 

For 2011 
Deoxynivalenol determination in grain and grain               
products in the determination of Zearalenon in grain and 
grain products, determination of Fuminosin in corn and 
Corn products, Cadmium Determination in Cereals and 
legumes and lead determination in Grains have been 
accredited with a total number of  8 accreditations. 
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For 2012: 

Crude Protein determination, Crude Cellulose                  
Determination, Crude Ash, Moisture Determination          
accreditation work started, in this analysis, and the 
scope of our other analysis, validation/ verification 
work has been done. 

For 2013 
Determination of crude protein in grain and grain          
products, legumes products, oily, dry fruits 
Determination of ash in grain and grain products,           
legumes products, oil seeds and spices 
Determination or moisture in grain and grain prod-
ucts, and legumes products, oily, dry fruits,  
issues accredited and accreditation subject have been 
increased to 12. 
 
 

2012 yılında: 
Gıdalarda Ham Protein Tayini, Ham Selüloz Tayini, Ham Kül 
Tayini,  Rutubet Tayini için akreditasyon çalışmalarına başlanmış, 
bu analizlerde ve kapsamımızda yer alan diğer analizlerde, 
validasyon/verifikasyon çalışmaları yapılmıştır. 
 
2013 yılı için: 
Tahıl ve Tahıl Ürünler, Baklagiller ve Ürünleri, Yağlı Kuru 
Meyvelerde Ham Protein Tayini 
Tahıl ve Tahıl Ürünler, Baklagiller ve Ürünleri, Yağlı Tohumlar ve 
Baharatlarda Kül Tayini 
Tahıl ve Tahıl Ürünler, Baklagiller ve Ürünleri, Yağlı Kuru 
Meyvelerde Rutubet Tayini 
 
Konularında akredite olunarak , akredite olunan konu başlığı 12’e 
çıkarılmıştır. 
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SABEK A.Ş.     

Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile hazırla-

nılması öngörülen ‘Samsun İl Gelişim Stratejisi’ için Devlet Planlama 

Teşkilatı’nın katkısının sağlanması hususunda Devlet Planlama Teşkila-

tı’na gidilerek, 19.07.2004 tarihinde Samsun Valiliği, Samsun Büyükşe-

hir Belediye Başkanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı arasında üçlü pro-

tokol imzalanmıştır. Bu protokol ile Samsun İl Gelişim Stratejisi’ni yap-

tıracak olan, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı 

ile bu çalışmalara teknik destek verme konusunda Devlet Planlama 

Teşkilatı anlaşmışlardır. Protokolde Samsun’da Samsun Bölgesel Eko-

nomik Kalkınma Konseyi (SABEKAK) kurulması öngörülmüştür. Samsun 

İl Gelişim Stratejisi kapsamında yapılacak temel planlama ve bu konu-

da yapılacak tüm çalışmaları yönlendirmek maksadıyla kurulan SABE-

KAK 04-08-2004 tarihinde ilk toplantısını yapmıştır. 

 

Üyeleri: 

Samsun Valiliği 

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 

Samsun Belediyeler Birliği 

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı 

Samsun Ticaret Borsası Başkanlığı 

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı 

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı 

Samsun Ziraat Odası Başkanlığı 

TUGİB (Teknoloji ve Uluslararası Gelişim İş Birliği) Samsun Şubesi Baş-
kanlığı 

 

Konsey yukarıda belirtilen Samsun İl Gelişim Stratejisi çalışmala-

rının yapılabilmesi amacıyla kar amacı gütmeyen bir Bölgesel 

Ekonomik Kalkınma Şirketi kurma kararı almıştır. Bunun netice-

sinde Samsun Büyükşehir Belediyesi önderliğinde Samsun Böl-

gesel Ekonomik Kalkınma Anonim Şirketi kurulmuştur. 

A tripartite protocol was signed between Samsun 
Governorship, Samsun Metropolitan        Municipality 
and the State Planning Organization on 19.07.2004 by 
visiting State Planning Organization regarding 
'Samsun Provincial Development Strategy' that will be 
prepared by Samsun Governor's Office and the 
Municipality. With this protocol, Samsun Governor's 
Office, Department of Samsun Metropolitan 
Municipality have agreed to give technical support 
with State Planning Organization regarding Samsun 
Provincial Development Strategy. Within this protocol, 
it’s been foreseen that a  Samsun Regional Economic 
Development Council (SABEKAK) should be 
established. With the aim of directing all the work 
regarding the basic planning regarding Samsun 
Provincial Development Strategy, SABEKAK was 
established and made its first meeting on 
04/08/2004. 

Members:  
Samsun Governorship  
Samsun Metropolitan Municipality  
19 Mayıs University Rectorship 
Samsun Association of Municipalities  
Samsun Chamber of Commerce and Industry 
Directorate  
Samsun Mercantile Exchange Directorate  
Samsun Union of Chambers of Tradesmen and 
Craftsmen Directorate 
Samsun Tradesmen and Craftsmen Credit and 
Guarantee Cooperatives Department  
Samsun Chamber of Agriculture Directorate 
TUGİB (Technology and International Development 
Cooperation) Samsun Branch Presidency 
 
Council has decided to establish a non-profit Regional 
Economic Development Corporation in order to carry 
out the aforementioned works of Samsun Provincial 
Development. As a result, under the leadership of the 
Municipality of Samsun, Samsun Regional Economic 
Development Joint Stock Company was established. 
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SATIŞ SEANS SALONU           
(SALES SESSION HALL) 

 
2002 Yılında ürün borsacılığına geçiş yolunda 

Havza’da bir “Tahıl Borsası” inşaatına başlayan 
borsamız, ürünün laboratuvar koşullarında anali-
zinin yapılarak üretici ve tüccarın bir araya gelip 
elektronik ortamda alım satım yapabileceği bir 
satış salonunun hazırlıklarını gerçekleştirmiş olup 
yakın bir tarihte hizmete sunacaktır. 
 
Bu sayede; birden fazla alıcının rekabeti sonucu 

bir fiyat oluşacak, üreticiler satışlara göre ürünle-
rinin değeri konusunda bir tahmin yapabilecek, 
ürün bedellerin  tahsilinde büyük bir sorun ya-
şanmayacak, veri kayıpları oluşmayacak, ürün 
çeşitlerine göre ayrım yapılabilecek ve tüm iş-
lemler  kayıtlı hale gelecektir. 
 

 

Our exchange market, which started the construction 
of a “Corn Exchange market” in Havza in year 2002, 
for the transformation to a product exchange market, 
is also preparing a saleroom in which the lab analysis 
of the products will be made and will bring the pro-
ducers and merchants together in an electronic envi-
ronment to make trade. This saleroom will be com-
missioned in a short time. 

In this way; multiple receivers will help determine a 
price, manufacturers will have an estimate value of a 
product based on sales, no major problems will occur 
in fee collection, no data loss will occur, a distinction 
will be able to be made by types of products and all 
transactions will  become registered. 
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TEMSİL 

(REPRESENTATION) 
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Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde TOBB Ekonomi ve Teknoloji 

Üniversitesi’nde (ETÜ) 02.05.2015 tarihinde gerçekleştirilen 

TOBB’un 71’inci Mali Genel Kurulu Başbakan Davutoğlu, CHP 

Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Vural 

ve TOBB delegelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.  

Genel Kurulda Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı 

Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Grup 

Başkanvekili Oktay Vural ile TOBB Başkanı M. Rifat 

HİSARCIKLIOĞLU birer konuşma yaptı.   

71st Financial General Meeting of TOBB hosted by Hisarcıklıoğlu, has 

been held in TOBB University of Economics & Technology (ETÜ) in 

02.05.2015, with the participation of Prime Minister Davutoğlu, CHP 

Chairperson Kılıçdaroğlu, MHP Deputy Leader Vural and TOBB 

delegates.  

Prime Minister Ahmet Davutoğlu, Deputy Prime Minister Ali Babacan, 

CHP Chairperson Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Group Vice President Oktay 

Vural and TOBB President M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU gave a speech 

during The General Meeting. 
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71. MALİ GENEL KURUL  

71st Financial General Meeting 

Genel Kurulda Yönetim Kurulu Başkanı Sinan ÇAKIR, Meclis 

Başkanı ve Genel Kurul Delegesi Ahmet TAKIŞ ve Genel Kurul 

Delegeleri Demir KÜÇÜK, Özlem ERTEKİN, Hasan TUNÇ, Bilal 

SEYHAN ile Genel Sekreter Ahmet ALİYAZICI hazır bulundu.  

The General Meeting is attended by Chairman of the Board Sinan 

ÇAKIR, President of The Council and General Assembly Delegate 

Ahmet TAKIŞ, General Assembly Delegates Demir KÜÇÜK, Özlem 

ERTEKİN, Hasan TUNÇ, Bilal SEYHAN, and General Secretary Ahmet 

ALİYAZICI  
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SAMSUN ODA BORSA BAŞKANLARI BİR ARAYA GELDİ  
Samsun Chamber and Commodity Exchange Chairpersons Have  Gathered 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde Başbakan Ahmet Davutoğlu ve 

ilgili tüm bakanların katılımıyla yapılacak olan 8.Ticaret ve Sanayi Şurası 

öncesinde, Samsun Oda ve Borsa Başkanları, Samsun Ticaret ve Sanayi 

Odası (STSO) ev sahipliğinde bir araya geldi. Samsun TSO Yönetim 

Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu 

Üyesi Salih Zeki Murzioğlu başkanlığında gerçekleştirilen istişare 

toplantısına, Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan 

Çakır, Çarşamba TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yılmaz, Bafra TSO 

Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Başar, Terme TSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Ahmet Ekmekçi, Havza TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkan 

Acar, Vezirköprü TSO Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Fişekçi, Bafra 

Ticaret Borsası Yöne-tim Kurulu Başkanı Namık Kibaroğlu, Terme 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Trabzon, Çarşamba 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Servet Zeren katıldı.  

Before The 8th Trade and Industry Council of Turkey, which will be held with 

the participation of Prime Minister Ahmet Davutoğlu in Turkish Union of 

Chambers and Exchange Commodities, Samsun Chamber and Commodity 

Exchange Chairpersons have gathered with the hosting of Samsun Chamber of 

Commerce and Industry (STSO). Chairman of Samsun Commodity Exchange 

Sinan Çakır, Chairman of Çarşamba Chamber of Commerce and Industry Ahmet 

Yılmaz, Chairman of Bafra Chamber of Commerce and Industry Göksel Başar, 

Chairman of Terme Chamber of Commerce and Industry Ahmet Ekmekçi, 

Chairman of Havza Chamber of Commerce and Industry Erkan Acar, Chairman 

of Vezirköprü Chamber of Commerce and Industry Abdülkadir Fişekçi, Chairman 

of Bafra Commodity Exchange Namık Kibaroğlu, Chairman of Terme 

Commodity Exchange Haluk Trabzon, Vice President of Çarşamba Commodity 

Exchange Servet Zeren attended to the consultation meeting, which is headed 

by the Chairman of Samsun Chamber of Commerce and Industry and Turkish 

Union of Chambers and Exchange Commodities Board Member Salih Zeki 

Murzioğlu. 
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ODA BORSA MÜŞTEREK TOPLANTISI   
Joint Meeting of the Chamber and Commodity Exchange 

17 Eylül 2015 tarihinde Havza Ticaret ve Sanayi Odasının ev 

sahipliğinde gerçekleştirilen Samsun Oda Borsa Müşterek 

Toplantısına Borsamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Hasan TUNÇ, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sayın Nevzat DEMİRER, 

Meclis Üyesi Özlem ERTEKİN ve Genel Sekreter Ahmet ALİYAZICI 

iştirak ettiler.  

Vice Chairman Hasan TUNÇ, Accountant Member of The Board of 

Directors Nevzat DEMİRER, Council Member Özlem ERTEKİN and 

General Secretary Ahmet ALİYAZICI attended The Joint Meeting of 

Samsun Chamber and Commodity Exchange, which was held in 

September 17, 2015, and hosted by Havza Chamber of Commerce and 

Industry. 
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İL KOORDİNASYON  TOPLANTILARI  
Provincial Coordination Meetings 

Samsun İl Koordinasyon Kurulu 1.nci Dönem Toplantısı 

19.01.2015 Pazartesi günü, 2.nci Dönem Toplantısı 09.04.2015 

perşembe günü Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon 

Başkanlığı toplantı salonunda, 3.üncü Dönem Toplantısı 

07.07.2015 Salı günü Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler 

Odası (SMMMO) toplantı salonunda , 4.ncü dönem toplantısı ise 

14.10.2015 Çarşamba günü Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda, Valimiz Sayın 

İbrahim ŞAHİN’in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantılara 

Borsamızı temsilen Genel Sekreter Ahmet ALİYAZICI iştirak 

etmiştir.  

The 1st Term Meeting of Samsun Provincial Coordination Committee 

was held in 19.01.2015 on Monday in Samsun Governor's Office 

Investment Monitoring and Coordination Directorate meeting room, 

and The 2nd Term Meeting was held in 09.04.2015 on Thursday. The 

3rd Term Meeting was held in 07.07.2015 on Tuesday in the 

Chamber of Public Accountants and Financial Advisors (SMMMO) 

meeting room and The 4th Term Meeting is held in 14.10.2015 on 

Wednesday in Samsun Governor's Office Investment Monitoring and 

Coordination Directorate meeting room, under the chairmanship of 

our Governor İbrahim ŞAHİN. On behalf of our Exchange, General 

Secretary Ahmet ALİYAZICI attended to the meetings. 
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OKA KALINMA KURULU TOPLANTILARI              
  Middle Black Sea Development Agency (OKA) Development Committee Meetings 

TR83 Düzey 2 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) Orta 

Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Kalkınma Kurulu’nun 2015 yılı 

birinci Toplantısı 10 Mart 2015 tarihi Salı günü Amasya Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda, İkinci toplantısı 30 Temmuz 

2015 tarihi Perşembe günü Çorum Amasya Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir. Toplantıya 

borsamızı temsilen Genel Sekreter Ahmet ALİYAZICI iştirak etmiştir.  

The first meeting of TR03 Level 2 Region (Amasya, Çorum, Samsun, 

and Tokat) Middle Black Sea Development Agency (OKA) Development 

Committee was held in March 10, 2015 on Tuesday in Amasya 

University Education Faculty Conference Hall, and the second meeting 

is held in July 30, 2015 on Thursday in Çorum Amasya University 

Education Faculty Conference Hall. On behalf of our Exchange, General 

Secretary Ahmet ALİYAZICI attended to the meeting. 
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GIDA OSB MÜTEŞEBBİS HEYETİ TOPLANTILARI                                      
Food Organized Industrial Zone Entrepreneur Committee Meetings 

Samsun Valisinin başkanlığında her ay düzenlenen, gündem 

maddelerinin yanı sıra dönemin denetim kurul raporlarının 

görüşüldüğü Gıda Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis 

Heyeti Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanımız Sinan 

Çakır, Meclis Başkanımız Ahmet Takış ve Yönetim Kurulu 

Üyemiz Nurettin Odabaş iştirak etmektedir. 

 

Our Board Chairman Sinan Çakır, our President of the Council Ahmet 

Takış and our Board Member Nurettin Odabaşı attended Food 

Organized Industrial Zone Entrepreneur Committee Meetings, which 

are held every month under the chairmanship of Governor of Samsun, 

where audit committee reports of the term are discussed as well as 

agenda items  
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FINDIK REKOLTE TOPLANTISI  
Hazelnut Harvest Meeting 

Oransal yoğunluğa göre belirlenen sahil, orta ve yüksek kuşaktaki 

köylerde belirlenen fındık bahçelerinde, işaretlenen fındık 

dallarında yapılan çotanak sayımları esas alınarak fındık rekolte 

tahminleri yapılmıştır. Komisyon üyelerinin arazi çalışması 

sonucu elde edilen veriler ışığında 26.06.2015 tarihinde Gıda 

Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kadir Güven Başkanlığında 

yapılan toplantıda, İl Fındık Rekolte Tahmini Komisyonunca 

karara bağlanmıştır.  

Hazelnut harvest estimations have been made on the basis of the 

cupule (çotanak) counting, made on the marked hazelnut branches in 

designated hazelnut orchards in the coast, middle and high level zone 

villages, determined by the proportional density. In the light of the data 

obtained as the results of field studies made by the members of the 

commission, the city’s hazelnut yield has been estimated during the 

meeting held in 26.06.2015, under the chairmanship of Provincial 

Director of Food Agriculture and Livestock Kadir Güven, by the 

Provincial Hazelnut Harvest Estimation Committee. 
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YEREL YÖNETİMLERDE YENİLİKÇİLİK 
Innovation in Local Governments 

TR 83 Bölgesinde bulunan yerel yönetimlerin hizmet kalitelerinin 

artırılmasına katkı sağlanması, bölgesel inovasyon stratejisi 

kapsamında kamuda ve yerel yönetimlerde yenilikçilik anlayışının 

geliştirilmesi amacı ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 

tarafından ‘Yerel Yönetimlerde Yenilikçilik’ konulu düzenlenmiştir.  

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından, 08.05.2015 

Cuma günü Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde düzenlenen 

‘Yerel Yönetimlerde Yenilikçilik’ konulu konferansa Borsamızı 

temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sinan ÇAKIR iştirak 

etmiştir.  

In order to contribute to the improvement of local governments’ 

service qualities in TR 83 Region, and to develop the sense of 

innovation in public and local governments within the scope of 

regional innovation strategy, ‘Innovation in Local Governments’ 

conference has been held by the Middle Black Sea Development 

Agency (OKA).  

On behalf of our exchange, our Board Chairman Sinan Çakır attended 

to the ‘Innovation in Local Governments’ conference held by Middle 

Black Sea Development Agency (OKA) in 08.05.2015 in Metropolitan 

Municipality Art Center. 

 



 

81 

 

 

AMASYA EKONOMİSİNİN YILDIZLARI 
Stars of Amasya Economy 

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenlediği “Amasya 

Ekonomisi’nin Yıldızları Ödül Töreni’” ne iştirak ettik.  

Yönetim Kurulu Başkanımız Sinan Çakır ve Genel Sekreterimiz 

Ahmet Aliyazıcı Amasya Ekonomisi’nin Yıldızları Ödül Töreni’ ne 

iştirak ettiler. Törenin açılış konuşmasını yapan Amasya Ticaret ve 

sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırlangıç’ın ardından 

kürsüye çıkan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu çizdiği Amasya 

perspektifi ve özet Türkiye Ekonomisi sunumu ile katılımcılardan 

yoğun alkış aldı. Tören Ödüllerin verilmesi ile sonuçlandı.  

We attended “Stars of Amasya Economy Award Ceremony” held by 

Amasya Chamber of Commerce and Industry. 

Our Board Chairman Sinan Çakır and our General Secretary Ahmet 

Aliyazıcı attended Stars of Amasya Economy Award Ceremony. TOBB 

President Rifat Hisarcıklıoğlu, who gave a speech after Amasya 

Chamber of Commerce and Industry Chairman Murat Kırlangıç, who 

gave the opening speech of the ceremony, received a standing ovation 

by the participants, because of his presentation based on Amasya 

perspective and brief Turkish Economy. The ceremony is ended after the 

awards have been given. 
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Şehir kimliği; şehir imajını etkileyen; her şehirde farklı 

ölçek ve yorumlarla kendine özgü nitelikler taşıyan; 

fiziksel, kültürel, sosyo-ekonomik, tarihsel ve biçimsel 

faktörlerle şekillenen; şehirliler ve onların yaşam 

biçiminin oluşturduğu; sürekli gelişen ve sürdürülebilir 

şehir kavramını yaşatan; geçmişten geleceğe uzanan 

büyük bir sürecin ortaya çıkarttığı anlam yüklü 

bütünlüktür. 

City identity is a meaningful integrity, which carries its 

own unique characteristics with different scales and 

remarks in every city, takes shape with physical, cultural, 

socio-economic, historical and formal factors, and which is 

created by the citizens and their life styles, evolves 

constantly and keeps the sustainable city concept alive, 

and which is uncovered by a great time period from the 

past to the future . City Identity Workshop 
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"Samsun Şehir Kimliği Çalıştayı" ise 11.2.2015 tarihinde düzenlendi. 

Katılımcılar Samsun Şehir Kimliği Çalıştayı çalışmaları kapsamında 

fikirlerini yazılı ve sözlü bir şekilde ortaya koyarak görevlilere iletti. 

Çalıştaya Borsamızı temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz Muharrem 

Göksel ve Genel Sekreter Ahmet ALİYAZICI iştirak etmiştir. 

Samsun City Identity Workshop” was held in 11.02.2015. The participants 

forwarded their thoughts about “Samsun City Identity Workshop” to the 

officers by introducing them in oral and written forms. On behalf of our 

Commodity Exchange, our Board Member Muharrem Göksel and 

Secretary General Ahmet ALİYAZICI attended to the workshop. 

 Bir şehir mekanının kimliği, o mekanın tüm fiziki ve beşeri 

özelliklerini içine almakta ve her yaşanan toplumsal 

değişim, çevresel biçimlenmeler üzerinde de değişimlere 

neden olmaktadır. Böylece şehir kimliği, doğal ve yapma 

çevre özellikleri arasındaki etkileşimler ile insan 

davranışları ve yapısal biçimleri sonucu ortaya çıkmakta; 

kısacası uzun bir zaman dilimi içinde oluşmakta, 

gelişmekte, değişmekte ve sürekli olarak yeniden 

üretilmektedir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Samsun Büyükşehir 

Belediyesi'nin birlikte düzenlediği "Samsun Şehir Kimliği 

Çalıştayı"nın tanıtım toplantısı 14.01.2015 tarihinde 

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde yapıldı. 

Toplantıya Borsamızı temsilen Genel Sekreter Ahmet 

ALİYAZICI iştirak etmiştir. 

The identity of an urban environment contains all physical 

and humane characteristics, and each social change also 

causes a change in the environmental formation. Thus, the 

city identity comes up as a result of interactions between 

properties of natural and artificial environment, human 

behaviors and their structural forms. Briefly, city identity 

takes shape, develops, changes in a long time period and it 

is regenerated continuously. 

 

Introductory meeting of “Samsun City Identity Workshop” 

organized by the Ministry of Environment and Urbanization 

and Samsun Metropolitan Municipality was held in 

14.01.2015 in Metropolitan Municipality Art Center. On 

behalf of our Commodity Exchange, our Secretary General 

Ahmet ALİYAZICI attended to this meeting.  

City Identity Workshop 
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61. Cumhuriyet Hükümeti Programı’nda, “Önümüzdeki 

dönemde bölgesel kalkınmada, sosyal adaleti ve insanı merkeze 

koyan dengeli kalkınma ve rekabet edebilirlik yaklaşımımız 

sürdürülecektir. Geçmiş uygulamaların temelinde, yurdun her 

yerinde bölgesel gelişmenin hızlandırılmasına yönelik program 

ve projelerimizi güçlendireceğiz ve yaygınlaştıracağız. Yeni 

kurduğumuz bölgesel kalkınma idareleriyle, bölgesel kalkınma 

projelerimizi süratle halkımıza iş, aş ve refah sunar duruma 

getireceğiz.” vurgusu yapılmıştır. Bu kapsamda Doğu Karadeniz 

Bölgesinde (Samsun, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, 

Ordu, Rize ve Trabzon) temel altyapı ihtiyaçlarının karşılanması 

ve bölgede ekonomik kalkınmanın ve sosyal gelişmenin 

hızlandırılmasını hedeflemektedir.  

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, kurumlar arası uyum 

ve eşzamanlılığın sağlanması, öngörülen eylemlerin 

programlama ve uygulama aşamalarında ortaklık ve işbirliği 

içinde hayata geçirilmesi, kaynak kullanımında ayrıntılı ve 

takvimlendirilmiş bir önceliklendirme ile odaklanmanın 

gerçekleştirilmesi, uygulama hızı, verimi ve kaliteyi artırmayı 

sağlayacak yenilikçi organizasyon ve finansman modellerinin 

geliştirilmesine öncülük edecektir.  

During The 61st Republican Government Program, the following 

has been emphasized: “In the forthcoming period, our approach 

of competitiveness and social justice & human oriented balanced 

development in the regional sense will be maintained. On a basis 

of previous applications, we will strengthen and generalize our 

programs and projects, which are intended for accelerating 

regional developments all over the country. Within recently 

established regional development administrations, we will bring 

our regional development projects in a case which provides work, 

meal and prosperity for our people.” Within this context, our goal 

is to meet the basic infrastructure requirements and to accelerate 

the economic development and social progress in The Eastern 

Black Sea Region (Samsun, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, 

Ordu, Rize and Trabzon). 

DOKAP Regional Development Administration will be the leader 

while ensuring inter-agency cohesion and simultaneity, 

implementing proposed actions in partnership and cooperation at 

programming and implementation stages, focusing resource 

usage with detailed and scheduled prioritization, developing 

innovative organization and financing models which will provide 

increased application speed, yield and quality. 

DOĞU KARADENİZ PROJESİ (DOKAP)  EYLEM PLANI   
Eastern Black Sea Project (DOKAP) Action Plan 
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14 Şubat 2015 tarihinde Ordu’da Devlet Tiyatroları Kültür 

Merkezi’nde, Başbakan Ahmet Davutoğlu iştirakleri ile 

Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı, 2014-2018 tanıtım 

toplantısı gerçekleşti. 

Toplantıda; Başbakan Davutoğlu Samsun, Artvin, Bayburt, 

Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illerini kapsayan 

Doğu Karadeniz Projesi Eylem Planı’nı (DOKAP)  ve yapılacak 

kamu yatırımlarını açıkladı. 

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Numan 

Kurtulmuş, Kalkınma Bakanı CEVDET YILMAZ, Ulaştırma ve 

Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Gençlik ve spor Bakanı Çağatay 

Kılıç ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin iştirak 

ettiği DOKAP kapsamındaki illerin önde gelen kamu kurum ve 

kuruluşların yetkililerinin katıldığı toplantıya Borsamızı 

temsilen Genel Sekreter Ahmet ALİYAZICI katılmıştır. 

 

 

2014-2018 Introductory Meeting of Black Sea Project (DOKAP) 

Action Plan was held in February 14, 2015, in State Theatre Cultural 

Center, Ordu, with the participation of Prime Minister Ahmet 

Davutoğlu. 

In this meeting, Prime Minister Davutoğlu declared Eastern Black 

Sea Project Action Plan (DOKAP), which covers Samsun, Artvin, 

Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize and Trabzon provinces 

and public investments to be made. 

On behalf of our Commodity Exchange, General Secretary Ahmet 

ALİYAZICI attended to the meeting, besides Prime Minister Ahmet 

Davutoğlu, Deputy Prime Minister Numan Kurtulmuş, Development 

Minister Cevdet Yılmaz, Transport and Communications Minister 

Lütfi Elvan, Youth and Sports Minister Çağatay Kılıç, Customs and 

Trade Minister Nurettin Canikli, and officers of leading public 

institutions and organizations from provinces under DOKAP. 

http://www.milliyet.com.tr/cevdet-yilmaz/
http://www.milliyet.com.tr/spor/
http://www.milliyet.com.tr/nurettin-canikli/
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Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından, Avrupa Birliği Bakanı ve Baş 

Müzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır'ın katılımlarıyla 24 Aralık 2015 

tarihinde, Samsun’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, yerel 

yönetimler, iş dünyası kuruluşları ve üniversitelerden yaklaşık 1600 

temsilcinin katılımıyla "Türkiye'nin AB'ye Üyelik Süreci" konulu Sivil 

Toplumla Diyalog Toplantısı düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı 

Sayın Çağatay Kılıç’nda katıldığı toplantıya Borsamızı temsilen Genel 

Sekreter Ahmet Aliyazıcı ve Akreditasyon ve Kalite Birim Sorumlusu 

Elif Mercan Ünyeli iştirak etmiştir.  

With the participation of European Union Minister and Chief 

Negotiator Ambassador Volkan Bozkır, non-governmental 

organizations operating in Samsun, local governments, business 

organizations, and about 1,600 representatives from universities, a 

Civil Society Dialogue Meeting about “EU Membership Process of 

Turkey” was held by The Ministry of European Union in December 

24, 2015. Besides the Minister of Youth and Sports Çağatay Kılıç, on 

behalf of our Commodity Exchange, Secretary General Ahmet 

ALİYAZICI and Accreditation and Quality Unit Manager Elif Mercan 

Ünyeli attended to the meeting  
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SİVİL TOPLUMLA DİYALOG TOPLANTISI  
The Meeting about Dialog with the Civil Society 

Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Büyükelçi Volkan 

Bozkır müzakere sürecimize ilişkin değerlendirmelerini 

paylaştıktan sonra, samimi bir diyalog ortamında katılımcılar 

ile görüş alışverişinde bulundu.  

Toplantıda ayrıca, Erasmus+ Programı ve Türkiye-AB Mali 

İşbirliği Programı kapsamında sivil toplum kuruluşlarına 

verilen destekler konusunda bilgilendirme sunumları yapıldı.  

The Minister of European Union and Chief Negotiator Ambassador 

Volkan Bozkır, exchanged views with the participants within a 

candid dialogue after sharing their assessments about our 

negotiations process. 

In addition, informational presentations about supports given to 

non-governmental organizations covered by Erasmus+ Program 

and Turkey-EU Financial Cooperation Program, is held during the 

meeting. 
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SAMSUN TSO’NUN KAHVALTI PROGRAMI 
Breakfast Program of Samsun TSO (Chamber of Commerce and Industry ) 

Yönetim Kurulu Başkanımız Sinan Çakır, Samsun TSO’nun ev 

sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın iş 

adamları ile bir araya geldiği  kahvaltı programına katıldı.  

Our Board Chairman Sinan Çakır attended to the breakfast program 

hosted by Samsun Chamber of Commerce and Industry, where the 

Minister of Youth and Sports Akif Çağatay Kılıç came together with 

business people. 
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KAHVALTI PROGRAMI  
Breakfast Program 

Yönetim Kurulu Başkanımız Sinan Çakır, hizmet vermeye başlayacak 

olan Serra Otel’de düzenlenen kahvaltıya katıldı. Protokolün bir 

araya geldiği kahvaltıya Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir 

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Fuat Köktaş, 

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki 

Murzioğlu, Serra Otel Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Türkdönmez, 

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır, AK Parti Meclis 

Grup Başkan Vekili Nihat Soğuk, ilçe belediye başkanları, daire 

başkanları, bürokratlar ile çok sayıda iş adamı ve davetli katıldı.   

Our Board Chairman Sinan Çakır attended to the breakfast held in soon-

to-be-opened Serra Hotel. The other participants of the breakfast were 

Samsun Governor İbrahim Şahin, Mayor of Metropolitan Municipality 

Yusuf Ziya Yılmaz, Provincial Head of AK Parti Fuat Köktaş, Board 

Chairman the Chamber of Commerce and Industry Salih Zeki Murzioğlu, 

Board Chairman of Serra Hotel Reşit Türkdönmez, Deputy Chairman of 

Metropolitan Municipality Deputy Turan Çakır, Deputy Chairman of the 

Parliamentary Group of AK Parti Nihat Soğuk, district mayors, 

department heads, bureaucrats, a large number of business people and 

guests. 
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KUYAP BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI   
KUYAP Information Meetings 

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse 

edilmekte olan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

koordinatörlüğünde Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın da 

içerisinde koordinatör Oda olarak yer aldığı 15 merkezde 

uygulanmakta olan KUYAP Projesi hakkında, Samsun ilçe Oda ve 

Borsa Genel Sekreterlerine bilgilendirme toplantısı düzenlendi. 

Gülhan Restoran’da düzenlenen, Borsamızı temsilen Genel 

Sekreter Ahmet ALİYAZICI’nın da iştirak ettiği toplantıda KUYAP 

Samsun Proje Koordinatörü Oğuzhan Acar, katılımcılara proje 

hakkında bilgi verdi .   

An information meeting about The Project of Operation for Increasing 

Adaptability of Employers and Employees to the Changes in Global 

Economy (KUYAP), which is being financed by European Union and the 

Republic of Turkey applied under the coordination of The Union of 

Chambers and the Exchange Commodities of Turkey (TOBB), at 15 

different centers also including Samsun Chamber of Commerce and 

Industry as a coordinator chamber, was held for General Secretaries 

of Samsun District, Chamber and Commodity Exchange. The meeting 

was held in Gülhan Restaurant; and on behalf of our Commodity 

Exchange, Secretary General Ahmet ALİYAZICI attended. During the 

meeting, KUYAP Samsun Project Coordinator Oğuzhan Acar gave 

information the participants about the project. 
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KARADENİZ ODA/BORSALARI KIYASLAMA ÇALIŞTAYI    
Benchmarking Workshop of Black Sea Chambers/Exchange Commodities 

Giresun Ticaret Borsası tarafından 07 Ekim 2015 tarihinde Karadeniz 

Oda/Borsaları Kıyaslama Çalıştayı (Benchmarking) düzenlendi. 

Moderatörlüğünü Banu Yüksel ‘in üstlendiği çalıştayda toplam 62 

maddede oda/borsaların uygulamaları kıyaslandı ve iyi uygulamalar 

paylaşıldı.  

Samsun Ticaret Borsası temsilen Genel Sekreterimiz Ahmet 

ALİYAZICI’nın iştirak ettiği çalıştaya Karadeniz Oda/Borsalarından 

Ünye TSO, Terme TSO, Terme TB, Samsun TSO, Samsun TB, Sakarya 

TB, Ordu TSO, Ordu TB, Çarşamba TSO, Çarşamba TB, Bafra TSO ve 

Bulancak TSO katıldı.  

In October 07, 2015, Benchmarking Workshop of Black Sea 

Chambers/Exchange Commodities was held by Giresun Commodity 

Exchange. In this workshop, which was moderated by Banu Yüksel, 

applications of chambers/exchange commodities have been 

benchmarked in 62 substances and good practices have been shared. 

On behalf of Samsun Commodity Exchange, our Secretary General Ahmet 

ALİYAZICI attended to the workshop. The other participants were from 

Black Sea Chambers of Commerce and Industry (TSO)/Exchange 

Commodities (TB), including Ünye TSO, Terme TSO, Terme TB, Samsun 

TSO, Samsun TB, Sakarya TB, Ordu TSO, Ordu TB, Çarşamba TSO, 

Çarşamba TB, Bafra TSO and Bulancak TSO. 
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB), Oda/Borsa Akreditasyon 

Sistemi çalışmaları kapsamında, 191 Akredite oda ve borsanın genel 

sekreter ve akreditasyon sorumluları için düzenlediği 4. Antalya 

Akreditasyon Çalıştayı'nı, 5-7 Ekim 2015 tarihlerinde gerçekleştirdi. 

Çalıştay TOBB Reel Sektör Araştırma Geliştirme ve Uygulama Dairesi 

Başkanı ve Akreditasyon Kurulu Üyesi Fatih SOYSAL’ın açılış 

konuşmasıyla başladı. Samsun Ticaret Borsasını temsilen Genel 

Sekrater Ahmet Aliyazıcı, Genel Sekreter Yardımcısı G.Şengül Yılmaz 

ve Akreditasyon ve Kalite Birim Sorumlusu Elif Mercan Ünyeli’nin 

iştirak ettiği çalıştaya 280 kişi katıldı. 

Çalıştayın ilk gününde, TOBB Akreditasyon Kurulu Genel Sekreteri 

tarafından, Oda/Borsaların Akreditasyon Standardı kriterlerine ilişkin 

2014 yılı performanslarını yansıtan istatistiklerin yer aldığı sunumu 

gerçekleştirildi. 

The Turkish Union of Chambers and Exchange Commodities (TOBB) 

organized 4th Antalya Accreditation Workshop, covered by Chamber/

Commodity Exchange Accreditation System works, in October 5-7, 2015, 

for general secretaries and accreditation responsibles of 191 accredited 

chambers and exchanges. 

The workshop started with the speech of the Chairman of TOBB 

Corporate Sector Research and Development and Implementation 

Department and Accreditation Board Member Fatih SOYSAL. On behalf 

of Samsun Commodity Exchange, General Secretary Ahmet ALİYAZICI, 

280 participants attended to this workshop along with Deputy Secretary 

General G. Şengül Yılmaz and Accreditation and Quality Unit Manager 

Elif Mercan Ünyeli. 

On the first day of the workshop, a presentation is held by Secretary 

General of Accreditation Council, which contains statistics reflecting 

performances of 2014, related with criteria for the Accreditation 

Standards of Chambers/Exchanges. 
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4. AKREDİTASYON ÇALIŞYAYI 
4th Accreditation Workshop 

TOBB Bilgi İşlem Müdürlüğü’nce TOBB tarafından yürütülen Bilişim 

Projeleri hakkında bilgilendirme yapılarak mevcut durumda 

uygulanan ve gelecekte uygulanması düşünülen “Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri”ne ait TOBB’un çalışmalarına değinildi. İlk günün 

sonunda, akreditasyon standardında yer alan “İnsan Kaynakları 

Yönetimi ve Üye İlişkileri” kriterlerine yönelik olarak, TOBB ETÜ SEM 

eğitmenlerince “İş Yaşamında İnsan İlişkileri ve Etkili İletişim” başlıklı 

sunum gerçekleştirildi. 

Çalıştayın ikinci gününde, akreditasyon standardında yer alan 

“Protokol Kuralları”, “ISO 9001 Kalite Yönetimi Standardı’nın Yeni 

Versiyonu”,  “ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi”, “Mazaret 

Yok” kişisel gelişim programı ve “Kurumsallaşma Yolunda Etkin 

Sosyal Medya Kullanımı”  konularında sunumlar yapıldı. 

Information Technologies Department of TOBB gave information about 

IT Projects implemented by TOBB and also talked about TOBB’s practices 

for “Information and Communication Technologies”, which are being 

applied currently and are intended to be implemented in the future. At 

the end of the first day, a presentation called “Effective Communications 

and Human Relations in Business Life” was held by the instructors of 

TOBB ETÜ SEM for the criteria of “Human Resources Management and 

Member Relations”, which is a part of the accreditation standard. 

On the second day of the workshop, presentations about some topics, 

which is a part of the accreditation standard, and about “Protocol 

Rules”, “The new version of ISO 9001 Quality Management Standard”, 

“ISO 27001 Information Security Management System”, “No Excuse” 

Personal Improvement Program and “Effective Social Media Usage for 

Institutionalization”, were held. 
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BAŞARININ ŞİFRELERİ 
Keys of Success  

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun İl Kadın 

Girişimciler Kurulu ve Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl 

Müdürlüğü işbirliğinde Serra Otel’de düzenlenen etkinlikte 

kendi alanlarında başarılı olmuş kadınlar, “Başarının 

Şifreleri” adı altındaki etkinlikte başarı öykülerini paylaştı.  

Programa borsamızı temsilen Genel Sekreter Yardımcısı 

G.Şengül Yılmaz katıldı. 

Women, who have been successful in their fields, have shared 

their success stories during the event called "Keys of Success", 

which was jointly held by Samsun Chamber of Commerce and 

Industry, Samsun Provincial Women Entrepreneurs Council and 

Samsun Provincial Directorate of Labor and Employment Agency 

in Serra Hotel. On behalf of our Commodity Exchange, Deputy 

Secretary General G. Şengül attended to the program. 

 

 

GÜVENLİ İSKELE, İSKELEDE GÜVENLİK PROJESİ  
Safe Scaffold, Scaffold Safety Project  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB) ve Samsun Ticaret ve Sanayi 

Odası’nca (STSO) ortaklaşa inşaat sektöründe iş kazalarının 

önlenmesine yönelik “Güvenli İskele, İskelede Güvenlik 

Projesi” eğitim semineri düzenlendi. Anemon Otel’de 

düzenlenen seminere borsamızı temsilen Genel Sekreter 

Ahmet Aliyazıcı katıldı . 

In order to prevent construction industry work accidents in 

construction industry, an educational seminar called "Safe 

Scaffold, Scaffold Safety Project" was held jointly by the Ministry 

of Labor and Social Security, Turkish Union of Chambers and 

Exchange Commodities (TOBB) and Samsun Chamber of 

Commerce and Industry (STSO). On behalf of our Exchange, 

General Secretary Ahmet Aliyazıcı attended to the seminar, which 

was held in Anemon Hotel  
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AKREDİTASYON STANDARDI BORSACILIK FAALİYETLERİ 

Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında, 

Akreditasyon Standardının Temel Hizmetler Bölümünde yer alan 

2.6 Satış Salonları ve Laboratuvarlar kriterinin kapsamının 

genişletilmesi amacıyla, TOBB Sosyal Tesislerinde “Akreditasyon 

Standardı Borsacılık Faaliyetleri Toplantısı” gerçekleştirildi. 

Borsamızı temsilen Genel Sekreter Ahmet Aliyazıcı’nın iştirak ettiği 

toplantıda, 44 Akredite Borsanın Genel Sekreter ve Akreditasyon 

Sorumlusu katılım sağlayarak görüşlerini dile getirdi. 

90 kişinin hazır bulunduğu toplantıda, Akreditasyon Kurulu 

Sekreterliği tarafından oluşturulmuş taslak kriter gereklilikleri 

teker teker tartışmaya açılarak, kriter gereklilikleri hakkındaki geri 

bildirimler ele alındı. 

 

Within the activities of Chamber/Commodity Exchange 

Accreditation System and in order to expand the scope of criteria 

for 2.6 Sales Halls and Laboratories, "Accreditation Standard 

Commodity Exchange Operations Meeting" was held in TOBB’s 

Social Facilities. 

On behalf of our Commodity Exchange, Secretary General Ahmet 

Aliyazıcı attended to the meeting, where General Secretaries and 

Accreditation Responsibles of 44 Accredited Stock Exchanges also 

attended and expressed their views. 

In the meeting, where 90 people were present, draft criteria 

requirements created by Accreditation Board Secretariat have been 

opened to discussion one by one and some feedback about criteria 

requirements has been taken. 
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ZİYARETLER 
(Visits)  
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SAMSUN MİLLETVEKİLİ FUAT KÖKTAŞ 
Samsun Deputy Fuat Köktaş 

Yönetim Kurulu Başkanımız Sinan ÇAKIR, Samsun TSO 

heyeti ile beraber Samsun Milletvekili Fuat Köktaş’ı 

ziyaret etti. 

Our Board Chairman Sinan Çakır visited Samsun Deputy Fuat 

Köktaş with the delegation of Samsun Chamber of Commerce and 

Industry. 

 

 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ   
The Minister of Youth and Sports Akif Çağatay Kılıç  

Yönetim Kurulu Başkanımız Sinan ÇAKIR, Samsun 

TSO heyeti ile beraber Gençlik ve Spor Bakanı Akif 

Çağatay Kılıç’ı ziyaret etti. 

Our Chairman of the Board Sinan Çakır visited the Minister of 

Youth and Sports Akif Çağatay Kılıç with the committee of 

Samsun Chamber of Commerce and Industry  
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SAMSUN MİLLETVEKİLİ AHMET DEMİRCAN  
 Samsun Deputy Ahmet Demircan  

 

 

 

SAMSUN MİLLETVEKİLİ ERHAN USTA  
Samsun Deputy Erhan Usta 

 

Yönetim Kurulu Başkanımız Sinan ÇAKIR, Samsun 

TSO heyeti ile beraber Samsun Milletvekili Erhan 

Usta’yı ziyaret etti. 

Our Board Chairman Sinan Çakır visited  Samsun 

Deputy Erhan Usta with the committee of  Samsun 

Chamber of Commerce and Industry  

Yönetim Kurulu Başkanımız Sinan ÇAKIR, Samsun 

TSO heyeti ile beraber Samsun Milletvekili Ahmet 

Demircan’ı ziyaret etti. 

Our Board Chairman Sinan Çakır visited  Samsun 

Deputy Ahmet Demircan with the committee of  

Samsun Chamber of Commerce and Industry  
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VALİMİZİ ZİYARET ETTİK  
We Visited Our Governor  

 

 

SAMSUN MİLLETVEKİLİ HASAN BASRİ KURT   
Samsun Deputy Hasan Basri Kurt   

Yönetim Kurulu Başkanımız Sinan ÇAKIR, Samsun 

TSO heyeti ile beraber Samsun Milletvekili Hasan 

Basri Kurt’u ziyaret etti. 

Our Board Chairman Sinan Çakır visited  Samsun Deputy 

Hasan Basri Kurt with the committee of  Samsun 

Chamber of Commerce and Industry  

Başkan ÇAKIR ve Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı 

Ahmet TİRYAKİ Samsun Valisi İbrahim ŞAHİN'i birlikte 

makamında ziyaret ettiler. Sayın ŞAHİN, ziyaretten 

duyduğu memnuniyeti dile getirerek her iki başkana 

da başarılar diledi.  

Chairman ÇAKIR and Chairman of Gaziantep Commodity 

Exchange Ahmet TİRYAKİ visited Samsun Governor İbrahim 

Şahin in his office. Mr. ŞAHİN expressed satisfaction with 

the visit and wished success to both chairmen. 
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LATİN AMERİKA VALİMİZ İLE BULUŞTU  
Latin America Meets Our Governor  

 

 

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ZİYARETİMİZ  
Our Visit to the Mayor of Samsun Metropolitan Municipality 

Yönetim Kurulu Başkanımız Sinan ÇAKIR, “Latin 

Amerika Anadolu ile Buluşuyor” konulu toplantının 

7.sine katılmak üzere ilimize gelen Türkiye-Amerika İş 

Konseyleri temsilcilerinden oluşan heyet ile Valimiz 

Sayın İbrahim ŞAHİN’i makamında ziyaret etti. 

Our Board Chairman Sinan ÇAKIR visited our Governor 

İbrahim ŞAHİN in his office with the delegation consisting of 

representatives of Turkish—American Business Council, who 

visited our province in order to attend the 7th meeting called 

"Latin America Meets Anatolia”. 

Yönetim Kurulu Başkanımız Sinan ÇAKIR, “Latin 

Amerika Anadolu ile Buluşuyor” konulu toplantının 

7.sine katılmak üzere ilimize gelen Dış Ekonomi İlişkiler 

Kurulu DEİK Türkiye-Amerika İş Konseyleri 

temsilcilerinden oluşan heyet ile Samsun Büyükşehir 

Belediye Başkanı Sayın Yusuf Ziya YILMAZ'ı makamında 

ziyaret etti.  

Our Board Chairman Sinan ÇAKIR visited our Mayor of 

Samsun Metropolitan Municipality Yusuf Ziya YILMAZ in his 

office, with the delegation consisting of representatives of 

Foreign Economic Relations Board (DEİK) Turkish-American 

Business Council, who visited our province in order to attend 

the 7th meeting called "Latin America Meets Anatolia". 
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AYDIN TİCARET BORSASI  ZİYARETİ 
The Visit of Aydın Commodity Exchange  

Samsun'a Zeytinyağı Tanıtımı Projesi  için gelen Aydın Ticaret 

Borsası Başkanı Adnan Bosnalı, Samsun Ticaret Borsasını 

ziyaret etti. 

Zeytinyağının Pazar Payının Arttırılması Projesi kapsamında 

Samsun'a gelen Aydın Ticaret Borsası Başkanı Adnan Bosnalı, 

Samsun Ticaret Borsası üyeleri ile bir araya geldi.  

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Adnan Bosnalı'yı gerçekleşen 

ziyarette Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Günhan Ulusoy ile birlikte Samsun Ticaret Borsası 

Meclis üyeleri Mustafa Mercan, Fatih Güneri, Cihangir Cengiz, 

Mehmet Görsoy, Özlem Ertekin ile Samsun Ticaret Borsası 

Genel Sekreteri Ahmet Aliyazıcı karşıladı.  

 

The chairman of Aydın Commodity Exchange Adnan Bosnalı, who 

came to Samsun for "Olive Oil Promotion Project", visited Samsun 

Commodity Exchange. 

The chairman of Aydın Commodity Exchange Adnan Bosnalı, who 

came to Samsun for "The Project of Increasing the Market Share of 

Olive Oil", met the members of Samsun Commodity Exchange. 

During the visit, the chairman of Aydın Commodity Exchange 

Adnan Bosnalı was welcomed by The Vice Chairman of the Board of 

Samsun Commodity Exchange Günhan Ulusoy, Board members of 

Samsun Commodity Exchange Mustafa Mercan, Fatih Güneri, 

Cihangir Cengiz, Mehmet Görsoy, Özlem Ertekin and Secretary 

General of Samsun Commodity Exchange Ahmet Aliyazıcı. 
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SMMMO ZİYARETİ 
The Visit of the Chamber of Independent Accountants and Financial Advisors 

 

 

 

SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANI ZİYARETİ 
The Visit of the President of Samsun Tax Office  

 

Samsun Vergi Dairesi Başkanı Zeki YUMBUL 26. Vergi 

Haftası kutlamaları nedeniyle ekibiyle birlikte Samsun 

Ticaret Borsası Yönetim kurulu Başkanı Sinan ÇAKIR’ı 

ziyaret etti. 

The chairman of Samsun Tax Office Zeki YUMBUL visited 

The Board Chairman of Samsun Commodity Exchange 

Sinan ÇAKIR with his party within the celebrations of The 

26th Tax Week. 

Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 

(SMMMO) Odası Başkanı Hayrul Kayar ve yönetim 

kurulu üyeleri, Muhasebe Haftası kutlama etkinlikleri 

kapsamında Samsun Ticaret Borsası’ nı ziyaret ettiler. 

The Chairman of Samsun Chamber of Independent 

Accountants and Financial Advisors (SMMMO) Hayrul 

Kayar and board members visited Samsun Commodity 

Exchange within the frame of celebrations of Accounting 

Week. 

 

 



 

104 

 

Ak Parti İl Başkanı Sayın Muharrem Göksel ve beraberindeki 

heyet Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 

Sinan Çakır’ı makamında ziyaret ettiler. 

Göreve başladıktan sonraki ilk ziyaretini yönetim kurulu üyesi 

olduğu Samsun Ticaret Borsası’na gerçekleştiren Göksel’i 

birlikte görev yaptığı yönetim kurulu ve meclis üyeleri karşıladı. 

Ziyarette Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan 

Çakır, “hem yönetim kurulu üyemiz hem de başarılı bir iş adamı 

olan Sayın Başkanı yeni görevinden dolayı kutluyorum” dedi. 

Ziyaretin devamında Ak Parti İl Başkanı, Muharrem Göksel ve 

Borsa Başkanı Sinan Çakır şehrin ekonomik durumu konusunda 

karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. 

AK Parti Provincial Head Muharrem Göksel and the accompanying 

delegation visited the Board Chairman of Samsun Commodity 

Exchange Sinan ÇAKIR in his office.  

Mr. Göksel paid his first visit after starting his mission, to Samsun 

Commodity Exchange, where he is also a member of the board, and 

welcomed by the members of the board and council, who he is 

working with.  

During the visit, The Board Chairman of Samsun Commodity 

Exchange Sinan ÇAKIR said "I would like to congratulate Mr. 

President on his new mission, who is both our member of the board 

and a successful businessman".  

Later, The Provincial Head of AK Parti Muharrem Göksel and the 

Board Chairman Sinan Çakır exchanged ideas about the economic 

situation of the province. 

 

AK PARTİ İL BAŞKANI ZİYARETİ  
The Visit of the Provincial Head of AK Parti  
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SEKTÖREL FAALİYETLER 
(Sectoral Activities )  
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ev 
sahipliğinde düzenlenen, 8. Türkiye Ticaret ve Sanayi 
Şurası’nda Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır, 
Samsun’un sözcüsü olarak, ilin sorunlarını ve çözüm 
önerilerini Başbakan Ahmet Davutoğlu ve bakanlara 
sundu.  

 
Chairman of Samsun Commodity Exchange Sinan Çakır put 
forward the problems and solution suggestions as the voice 
of Samsun to the Prime Minister Ahmet Davutoğlu and the 
ministers in the 8th Turkish Commerce and Industry Council 
hosted by Turkish Union of Chambers and Exchange 
Commodities (TOBB). 
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler’de yapılan 
Şura’ya Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanı sıra Başbakan 
Yardımcısı Ali Babacan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri 
Işık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekçi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi 
Eker, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, Kalkınma 
Bakanı Cevdet Yılmaz ve Maliye Mehmet Şimşek ile birlikte 
bürokratlar, 365 oda ve borsanın yönetim kurulu başkanları, 
meclis başkanları, oda ve borsaların genel sekreterleri ve 
akademik danışmanları katıldı. 8. Türkiye Ticaret ve Sanayi 
Şurası’nda illerin sözcüleri illerinin sorunlarını ve çözüm 
önerilerini dile getirdi.  

 

 

 
 

Along with the Prime Minister Ahmet Davutoğlu, Deputy Prime 
Minister Ali Babacan, the Minister of Science, Industry and 
Technology Fikri Işık, the Minister of Labor and Social Security Faruk 
Çelik, the Minister of Economy Nihat Zeybekçi, the Minister of Food, 
Agriculture and Livestock Mehdi Eker, the Minister of Customs and 
Trade Nurettin Canikli, the Minister of Development Cevdet Yılmaz, 
the Minister of Finance Mehmet Şimşek, bureaucrats, board 
chairmen, council chairmen, general secretaries and academic 
advisors of 365 chambers and exchange commodities attended to a 
Council held in Twin Towers of Turkish Union of Chambers and 
Exchange Commodities. The spokespeople of the cities have 
reflected the problems and solution suggestions in 8th Turkish 
Commerce and Industry Council. 
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SAMSUN’A YENİ OSB KAZANDIRILMASI  
A New Organized Industrial Zone Project For Samsun  

Samsun’un sözcüsü olarak kürsüye çıkan Samsun Ticaret 

Borsası Başkanı Sinan Çakır, kentin sorunlarını ve çözüm 

önerilerini hükümet yetkililerine aktardı. Sinan Çakır, 

Şura’da yaptığı konuşmada, Samsun tersane alanın atıl 

durumdan çıkarılarak Organize Sanayi Bölgesi olarak 

müteşebbisin hizmetine açılması önerisinde bulundu.  

Çakır, “Samsun’un en büyük sorunu; 2023 Ekonomik 

Hedeflerine  katkı yapmamızı sağlayacak , yerel sanayicinin 

başka yerlerde yatırım yapmasını önleyecek ve sanayiciyi 

ilimize çekecek büyük ölçekli yatırım alanlarının 

bulunmamasıdır. Bu konu ile ilgili olarak, kısa vadeli çözüm 

önerimiz; 100 hektar alana sahip olan Samsun Tekkeköy 

tersane alanının atıl durumdan çıkarılarak organize sanayi 

bölgesi olarak müteşebbisin hizmetine açılmasıdır. Tersane 

alanına ek olarak, Gelemen Tarım İşletmesi’nin tersane 

alanının güney sınırlarından itibaren 200 hektarının OSB’ye 

devredilmesidir. Böylece 300 hektarlık bir alan 

oluşturulacaktır. Orta ve uzun vadeli önerimiz; Samsun-

Çarşamba Havaalanı, Çarşamba ilçesi arasındaki sulak alan 

ve tampon bölgenin yeniden değerlendirilerek, organize 

sanayi bölgesi olarak planlanmasıdır. Samsun merkez 

organize sanayi bölgesinin doluluk oranı yüzde 100’dür. İl 

genelindeki doluluk oranından bahisle yatırımcının liman 

ve havaalanından uzak iç bölgelere yönlendirilmesi gibi bir 

durum gerçekçi olmamaktadır” dedi.  

The Chairman of Samsun Commodity Exchange Sinan Çakır 

went up to the rostrum as the spokesman of Samsun and 

reflected the problems of the city and the solution suggestions 

to the government authorities. In his speech, Sinan Çakır 

suggested the shipyard area of Samsun to be made functional 

and put into service for the entrepreneurs as an Organized 

Industrial Zone. 

 

Çakır gave the following statement regarding his suggestion: 

“The most significant problem in Samsun is lack of large-scale 

investment areas, which will ensure that we will contribute to 

2023 Economic Targets, and which will prevent local 

businessmen from investing in other areas and attract other 

entrepreneurs. Our short-term solution suggestion is to 

reorganize that 100-hectare area in Samsun Tekkeköy shipyard 

and to put it into service for entrepreneurs as an Organized 

Industrial Zone. In addition to this shipyard area, we suggest 

that the 200-hectare are from the southern border of the 

shipyard area of Gelemen Agricultural Enterprise should be 

transferred to this OSB (Organized Industrial Zone). So, a 300-

hectare area will be available. Our mid- and long-term 

suggestion is to reappraise the wetland and buffer zone 

between Samsun-Çarşamba Airport and Çarşamba and to 

project an organized industrial zone in this area. The occupancy 

rate of Samsun central organized industrial zone is 100%. 

Concerning this occupancy rate, it would be unrealistic to lead 

the investors towards the hinterlands, away from the port and 

the airport.” 
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Samsun-Ankara hızlı tren hattının açılmasının önemine 

işaret eden Çakır, “Samsun-Ankara hızlı tren projesinin 

başlangıç tarihi 2023 yılına ötelenmiştir. Talebimiz, bu 

projenin Cumhuriyetimizin 100. Yılından önce 

tamamlanmasıdır. Samsun-Ankara Devlet Demiryolu ise, 

Amasya, Sivas, Kayseri üzerinden Ankara’ya ulaşan oldukça 

verimsiz ve eski bir hattır. Bu hattın Samsun-Amasya-Çorum

-Kırıkkale-Ankara şeklinde gerçekleştirilmesi sonucu 900 

kilometrelik hat 400 kilometreye düşecektir.  

Samsun’un tarımsal potansiyeli harekete geçirilmelidir. 

Çarşamba ve Bafra ovaları sulama, drenaj ve diğer alt yapı 

yatırımları ve bu iki ovadaki arazi toplulaştırma 

çalışmalarının biran önce tamamlanması gerekmektedir.  

Samsun’un doğal ve kültürel varlıklarının evrensel olarak 

tescillenmesi turizme büyük katkı sağlayacaktır. Kızılırmak 

Deltası Kuş Cenneti, Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu ve 114 

adet ahşap camimizin Unesco Dünya Mirası Listesi’ne 

alınması çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığımız 

tarafından başlatılmalıdır.  

Öte yandan Samsun-Krasnodar direkt uçak seferleri de 

acilen başlatılmalıdır.  

Bölgesel dengesizlikleri gidermek için, teşviklerin sadece il 

bazında değil, ilçeler bazında da yapılmasının ekonomi ve 

istihdama önemli katkılar sağlayacağını belirtti.   

Çakır emphasized the importance of Samsun-Ankara high-

speed rail line, and said, “The starting date of Samsun-

Ankara high speed train project is postponed to 2023. We 

request this project to be completed before the 100th 

anniversary of our country. Samsun-Ankara State Railroad, 

which goes to Ankara through Amasya, Sivas and Kayseri, is 

very old and nonfunctional. When this route is replaced with 

Samsun-Amasya-Çorum-Kırıkkale-Ankara route, 900 km of 

railroad line will drop to 400 km. 

The agricultural potential of Samsun should be 

reinvigorated. The irrigation, drainage and other 

infrastructure investments in the lowlands of Çarşamba and 

Bafra, and land consolidation works in this area should be 

completed as soon as possible.  

Global recognition and registration of natural and cultural 

assets in Samsun will make a great contribution to tourism. 

The Ministry of Culture and Tourism should make the 

necessary attempts to include Kızılırmak Delta, Bird 

Sanctuary, Vezirköprü Şahinkaya Canyon and 114 historical 

timber mosques into UNESCO’s World Heritage List. 

Direct flights between Samsun and Krasnodar should 

immediately begin. 

He also stated that the incentives should not only be 

provided on provincial basis, they should also be provided 

for counties and districts in order to eliminate regional 

disequilibrium, and this will make a great contribution to 

economy and employment. 
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ŞURA ÇOK VERİMLİ GEÇTİ  

The Councıl Was Very Productive 

Sanayi ve Ticaret Şura’sını değerlendiren Samsun 

Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır, “Şura’da Samsun 

Oda ve Borsa Başkanları olarak daha önceden 

belirlediğimiz sorun ve çözüm önerilerini ifade etme 

imkanı bulduk. Çok verimli bir toplantı oldu. Ayrıca, 

Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu da yaptığı 

konuşmada önemli mesajlar verdi. Şura sonunda 

TOBB tarafından, oda ve borsalardan gelen tüm 

sorunlar kitap haline getirilerek ilgili bakanlıklara 

gönderilecek. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde 

şura da ifade ettiğimiz konuları hayata geçiririz” diye 

konuştu.  

Chairman of Samsun Commodity Exchange Sinan Çakır 

evaluated the Industry and Trade Council and gave the 

following statement: “As the Chairmen of Samsun 

Chambers and Exchange Commodities, we found the 

opportunity to lay emphasis on previously stated 

problems and solution suggestions in this Council. 

Overall, it was a very positive meeting. Our Prime 

Minister Ahmet Davutoğlu also gave important 

messages in his speech. All significant issues stated by 

the chambers and exchange commodities will be 

collected into a book by TOBB and these books will be 

sent to related ministries. Hopefully, we will be able to 

accomplish these matters specified in the council”. 
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Samsun Ticaret Borsası öncülüğünde düzenlenen “Latin Amerika 

Anadolu ile Buluşuyor” konulu toplantının yedincisi Samsun’da 

yapıldı.  

Toplantıya, Meksika Büyükelçisi Martha Barsena, Arjantin 

Büyükelçisi Juan Jose Arcuri, Şili Maslahargüzari Konsolosu 

Sebastian Marin, Kolombiya Konsolosu Santiago Velez, Brezilya 

Başkatibi Diogo Mendes de Almeida, Peru Müsteşarı Jose Zapata 

Lopez, Ekvator Ticaret Müsteşarı Juan Francisco Navas Romero 

katıldı.  

The seventh meeting of “Latin America Meets Anatolia” was held 

in Samsun and organized by Samsun Commodity Exchange. 

 

Ambassador of Mexico Martha Barsena, Ambassador of 

Argentina Juan Jose Arcuri, Chilean Charge d'affaires (Deputy 

Ambassador) Sebastian Marin, Ambassador of Colombia 

Santiago Velez, Head Clerk of Brazil Diogo Mendes de Almeida, 

Undersecretary of Peru Jose Zapata Lopez, and Undersecretary of 

Trade of Ecuador Juan Francisco Navas Romero attended to this 

meeting. 
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LATİN AMERİKA ANADOLU İLE BULUŞUYOR  

Samsun Sheraton Hotel’ de gerçekleştirilen toplantının açılış 

konuşmasını yapan Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır, 

“Samsun artık ülkemizin önde gelen çekim merkezlerinden birisidir. 

Jeopolitik konumunu destekleyen bir liman kenti olması tüm ulaşım 

imkanlarına sahip Türkiye’nin ender illerinden biri olması ve bunlara 

ilave olarak iklim, tarımsal, üretim çeşitliliği gibi özellikleri Samsun 

geçmişinden bugüne ticari hareketliliğin vazgeçilmez bir unsuru 

yapmıştır” dedi.  

In his opening speech in this meeting held in Samsun Shearon Hotel, 

Chairman of Samsun Commodity Exchange Sinan Çakır gave the 

following statements: “Samsun is one of the most prominent centers 

of attraction in Turkey. Being a coastal town having a key 

geopolitical position, and being one of the rare cities of Turkey 

available for all means of transportation, and its climatic, agricultural 

and production diversities made Samsun an essential part of business 

dynamism”. 
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Karşılıklı alışveriş yapmak için ülkelerin birbirlerini iyi tanıması 

gerektiğini belirten Samsun Valisi İbrahim Şahin, “Samsunumuzun o 

kadar güzellikleri var ki, bizim de gördüğümüzde şaşkınlık 

yaşadığımız güzelliklerimiz var. Bugün burada büyükelçiler, dışişleri 

mensupları karşılıklı kazanma diye tabir edeceğimiz bir yöntem için 

buradayız. Çünkü illa ne bizden mal alın diye yakanıza yapışıyoruz, 

ne de siz illa böyle bir ürünümüz var, Gelin alın diyorsunuz. Biz 

birbirimize çok benziyoruz. Biz 2023 hedefi koyan bir ülkeyiz. 2030, 

2040’lı yıllar için dünyayı okumaya çalışan, istatistiği tahlil etmeye 

çalışan bilim adamları, özellikle Brezilya’nın, Şili’nin, Arjantin’in 

yakından takip ediyorlar. Artık küçülen bir dünyada yaşıyoruz. Bizim 

mutlak suretle karşılıklı olarak, özür dileyerek söylüyorum, 

kazıklamak için değil, kazanmak için bu tarz toplantıları sıkça 

yapmamız gerekiyor. Biz mutlaka karşılıklı gidiş gelişi arttırmalıyız. 

Biz birbirimizi iyi tanımalıyız ki mesafe alalım” ifadelerini kullandı.  

Governor of Samsun İbrahim Şahin stated that the nations should be 

familiar with each other for counter-trade, and said: “Samsun has 

numerous beauties, we are amazed by these beauties each time we 

visit this city. Today, we are here together with our ambassadors and 

foreign affairs members for a method we may call win-win. Because 

neither we get hold of you to purchase goods from us, nor you come 

to us raving about your goods. We have so many similarities. We 

have targets for year 2023. The scientists, who try to analyze the 

statistics for 2030s and 2040s, closely follow Brazil, Chile, and 

Argentina in particular. But the world is getting smaller. We must 

frequently organize these kinds of meetings in order to win, excuse 

my foul language, not to foist off, or deceive each other in 

commercial dealings. We should be visiting each other more. We 

should know each other better to make a progress”. 
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Samsun’un konuksever bir şehir olduğunu söyleyen Samsun 

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Bugün kurulmuş 

olan bu güzel iletişimin, ben gelecekte çok güzel sonuçlarının ortaya 

çıkacağına yürekten inanıyorum. Biraz önce büyükelçilerimizin ikisi 

de kendi ülkeleriyle bir şehrin Samsun’la kardeş şehir olmaları 

yönünde inisiyatif kullanacaklarını ifade ettiler. Bunun da bir yerel 

yönetici olarak benimde bu işe verebileceğim bir katkı için fırsat 

olacağını düşünüyorum. En kısa sürede kurulacak olan bu kardeş 

şehir ilişkileriyle birlikte Samsun halkı ile o ülkelerin şehirlerinin 

halkının karşılıklı gidiş gelişlerini iş dünyasından biraz halka doğru 

yayma fırsatı olur. Samsun bütün sıcaklığı ile bağrına basıyor” 

şeklinde konuştu.  

Stating that Samsun is a hospitable city, Samsun Metropolitan Mayor 

Yusuf Ziya Yılmaz gave the following statement: “I wholeheartedly 

believe that today’s meeting will come up with better results in the 

future. A little while ago, both of our ambassadors stated that they 

will take initiatives for town twinning. I believe it will be an 

opportunity for me to make a contribution to this initiation as a local 

governor. With the initiation of town twinning process, the people of 

Samsun and those cities will also be able to pay mutual visits to each 

other, besides the businesspeople. Samsun welcomes you all”. 
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Samsun Ticaret Borsası Disiplin Kurulu Üyesi ve İş adamı Murat 

Ertürer, “Türkiye ve Meksika’nın da arasında olduğu 127 iş 

konseyini büyük bir titizlikle düzenlediğimiz bu tip birçok 

etkinlikle iş dünyasının dışarıya açılan yüzü olmaya çalışıyoruz. 

Sadece 2014 yılı içerisinde 127’si cumhurbaşkanı, başbakan ve 

bakanlar seviyesinde gerçekleşmiş olmakla beraber, 994 benzer 

etkinlik bu yoğun çabalarımızın rakamsal verileridir. Biz  Samsun 

iş dünyası olarak burada hep hizmetinizde olacağız” diye 

konuştu.  

Member of the Disciplinary Board of Samsun Commodity 

Exchange and Businessman Murat Ertürer said: “We try to 

establish good relationships with these events and activities, 

where we gathered 127 business councils including Turkey and 

Mexico. We have organized 994 similar events and activities in 

2014, and 127 of these events hosted the President, Prime 

Minister and the Ministers. As the business world of Samsun, we 

will always be here, at your service”. 
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Konuşmaların ardından kürsüye gelen konuk ülke temsilcileri, 

ülkelerini tanıtarak, yatırım olanakları ve Samsun ile 

gerçekleştirilebilecek ortak projelerin neler olabileceği konusunda 

bilgi verdiler. Konuk ülke temsilcileri daha sonra Samsunlu 

firmaların yöneticileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.  

Following these speeches, representatives of the visiting nations 

went up to the rostrum, introduced their countries and informed 

the guests about the investment opportunities and potential joint 

projects with Samsun. The representatives then had bilateral 

negotiations with the executives of the companies from Samsun. 
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HALKA ARZI ANLATTIK  
We Gave Information About Public Listing 

Borsa İstanbul A.Ş. ve Strateji Denetim Danışmanlık Şirketi 

tarafından düzenlenen, “Halka Arz ve Borsa İstanbul’un Sunduğu 

Fırsatlar” konulu toplantı, Hampton by Hilton Samsun’da 

düzenlendi.  

Toplantıya, Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır, Samsun 

Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki 

Murzioğlu, Samsun Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Günhan 

Ulusoy, Borsamız Genel Sekreteri Ahmet Aliyazıcı , Samsun’un 

önde gelen firmaların sahipleri ve yöneticileri katıldı.  

Borsa İstanbul’da ilk işlem gören, Samsun şirketi olan Ulusoy Un 

A.Ş. İcra Kurulu Başkanı ve yönetim kurulu başkan yardımcımız 

Günhan Ulusoy, halka arz tecrübelerini davetlilerle paylaştı.   

The meeting on “Public Listing and the Opportunities Offered by 

Istanbul Commodity Exchange”, which was organized by Borsa 

İstanbul A.Ş. and Strateji Denetim Danışmanlık Şirketi (Strategy 

Auditing and Consultation Company), was held in Hampton by 

Hilton Samsun. 

Chairman of Samsun Commodity Exchange Sinan Çakır, Board 

Chairman of Samsun Chamber of Commerce and Industry (STSO) 

Salih Zeki Murzioğlu, Vice Chairman of Samsun Commodity 

Exchange Günhan Ulusoy, Secretary General Ahmet Aliyazıcı, 

owners of prominent companies in Samsun attended to this 

meeting. 

Our Vice Chairman and Chief Executive Chairman of Ulusoy Un 

A.Ş., which is the first company from Samsun that is traded at 
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BORSANIN DÜZENLEDİĞİ 

EĞİTİM, SEMİNER, TOPLANTI    

VE DİĞER ÇALIŞMALAR  
 

(TRAİNİNG PROGRAMS, SEMİNARS, CONFERENCES AND OTHER 

ACTİVİTİES ORGANİZED BY THE COMMODİTY EXCHANGE) 
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Samsun Ticaret Borsası -  İş-Kur işbirliği ile Etlik ve Damızlık 

Tavuk Yetiştiriciliği bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenledi.  

15 Ocak 2015 tarihinde düzenlenen toplantıya Samsun Ticaret 

Borsası Genel Sekreteri Ahmet ALİYAZICI, TKDK il Koordinatörü 

Dr. Bülent TURAN, Samsun İş-kur İl Müdürü Hasan KILIÇASLAN, 

Şube Müdürü Tevfik BİLGİÇ ile etlik ve damızlık tavuk 

yetiştiricileri katıldı.  

Açılış konuşmasını Samsun Ticaret Borsası Genel Sekreteri 

Ahmet ALİYAZICI’nın yapmış olduğu toplantıda TKDK il 

Koordinatörü Dr. Bülent TURAN IPAR kapsamında yapılan 

projeler ve sektöre kattıkları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.   

An information and consultation meeting for Broiler and Breeding 

Hen Production has been organized in collaboration between Samsun 

Commodity Exchange and İş-Kur. 

Samsun Commodity Exchange Secretary General Ahmet ALİYAZICI, 

Provincial Coordinator of Agriculture and Rural Development Support 

Institution (TKDK) Dr. Bülent TURAN, Provincial Director of Samsun İş-

Kur Provincial Directorate Hasan KILIÇASLAN, Branch Manager Tevfik 

BİLGİÇ and broiler and breeding hen producers attended this meeting 

in January 15, 2015.  

The opening speech of the meeting was given by Samsun Commodity 

Exchange Secretary General Ahmet ALİYAZICI and Provincial 

Coordinator of TKDK Dr. Bülent TURAN informed the participants 

about the projects completed within the frame of IPAR and its 
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ETLİK VE DAMIZLIK TAVUK YETİŞTİRİCİLİĞİ TOPLANTISI 
Broiler and Breeder Hen Production Meeting 

Daha sonra Samsun İş-kur İl Müdürü Hasan KILIÇASLAN ve Şube 

Müdürü Tevfik BİLGİÇ İŞ-KUR desteklerini anlatarak katılımcıların 

sorularını yanıtladı.  

Kapanış konuşmasını yapan Samsun TB Genel Sekreteri Ahmet 

ALİYAZICI eğitim programının yetiştiriciler ile yapılacak olan 

görüşmeler doğrultusunda planlanacağını belirterek firma 

yetkililerine toplantıya katılımlarından dolayı teşekkür etti.  

Then Provincial Director of Samsun İş-Kur Hasan KILIÇASLAN and Branch 

Manager Tevfik BİLGİÇ informed the participants about the incentives of 

İŞ-KUR and answered the questions of the participants. 

 

In his closing speech, Samsun Commodity Exchange Secretary General 

Ahmet ALİYAZICI stated that the training program will be planned in line 

with the negotiations to be made with the instructors and thanked the 

company executives for their participation. 
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TOBB’un 81 ile 81 Akademik Danışman projesi kapsamında 

düzenlenen Yerel Kalkınma Sinerji Toplantısı, Samsun’un 

yanı sıra Tokat, Amasya ve Çorum illerinin katılımıyla 

Samsun Ticaret Borsası ile Samsun Ticaret ve Sanayi 

Odası’nın ev sahipliğinde 28 Temmuz 2015 tarihinde 

gerçekleştirildi.  

Toplantıya, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Hüseyin Akan,Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır,   

Local Development Synergy Meeting, which was held within 

the scope of TOBB’s (Turkish Union of Chambers and Exchange 

Commodities) 81 Academic Advisors for 81 Provinces project, 

was hosted by Samsun Chamber of Commerce and Industry in 

July 28, 2015 with participation of Samsun, Tokat, Amasya and 

Çorum.  

President of Ondokuz Mayıs University Prof. Hüseyin Akan, 

President of Samsun Commodity Exchange Sinan Çakır, 
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YEREL KALKINMA SİNERJİ TOPLANTISI 
Local Development Synergy Meeting 

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı S.Zeki Murzioğlu ve 

ayman Üyesi Yiğit Tören, TOBB Reel Sektör Araştırma-

Geliştirme ve Uygulama Daire Başkanı Fatih Soysal, Kalkınma 

Bakanlığı Temsilcisi Hasan Şanalmış, Orta Karadeniz Kalkınma 

Ajansı Genel Sekreteri Mevlüt Özen, TEPAV temsilcileri, 

Samsun’un yanı sıra Tokat, Amasya ve Çorum illerinden 

Yatırım Destek Ofisi ve Üniversite temsilcileri ile Oda/Borsa 

Genel Sekreterleri ile Akademik Danışmanlar katıldı.  

 

Board Chairman of Samsun TSO (Chamber of Commerce and 

Industry) S. Zeki Murzioğlu and Treasurer Yiğit Tören, Head of 

TOBB Real Sector Research-Development and Application 

Department Fatih Soysal, Representative of the Ministry of 

Development Hasan Şanalmış, Central Black Sea Development 

Agency Secretary General Mevlüt Özen, representatives of 

TEPAV, representatives of Investment Support Agencies and 

universities from Samsun Tokat, Amasya and Çorum and General 

Secretaries of Chamber/Commodity Exchange and Academic 

Advisors attended this meeting. 
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DENETİM ÖNCESİ BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ 
Pre-inspection Information Training 

TOBB, Samsun Ticaret Borsası ve 

Samsun TSO işbirliği ile 

Akreditasyon sürecindeki 11. 

Dönem olan Oda ve Borsalar için 

“Denetim Öncesi Bilgilendirme 

Eğitimi” verildi.  

Denetim Öncesi Bilgilendirme 

Eğitimine Kasım-Aralık aylarında 

Akreditasyon Denetimi geçirecek 

olan Gümüşhane, Karabük, Sinop, 

Boyabat, Sorgun, Suluova, Terme 

ve Turhal Ticaret Sanayi Odaları ile, 

Erzincan, Sivas, Sungurlu, Terme, 

Yerköy ve Zile Ticaret 

Borsaları’ndan üst düzey 

yöneticiler ve akreditasyon 

temsilcileri katıldı.  

İki gün boyunca süren eğitimlerde, 

TOBB tarafından hazırlanan 

Akreditasyon kılavuzunun tüm 

maddeleri  tek tek incelenerek, 

TOBB Akreditasyon Kurulu 

Sekreteri Volkan Tufan tarafından 

bu maddelerle ilgili olarak  Oda ve 

Borsalardan beklentiler dile 

getirildi. Verilen iyi uygulama 

örnekleriyle de katılımcılara yol 

haritası çizildi. 

Eğitim sonrasında katılımcılara 

Samsun’u tanıtmak için; Atatürk 

Anıtı, Samsun Kent Müzesi ve 

Bandırma Vapurunu içeren bir tur 

düzenlendi.  

“Pre-inspection Information 

Training” has been provided 

for 11th Period Chambers and 

Exchange Commodities in 

Accreditation process by TOBB, 

Samsun Commodity Exchange 

and Samsun TSO. 

Senior Executives and 

accreditation representatives 

from the Chambers of Trade 

and Industry of Gümüşhane, 

Karabük, Sinop, Boyabat, 

Sorgun, Suluova, Terme and 

Turhal, and from the Exchange 

Commodities of Erzincan, 

Sivas, Sungurlu, Terme, Yerköy 

and Zile, which will go through 

Accreditation Inspection in 

November-December, 

attended this Pre-inspection 

Information Training. 

All articles of TOBB’s 

Accreditation manual have 

been reviewed throughout this 

2-day training program and 

Secretary of Accreditation 

Board Volkan Tufan talked 

about the expectations from 

the Chambers and Exchange 

Commodities regarding these 

articles. A course has been set 

for the participants with some 

good practice examples. 

 

A city tour, including Atatürk 

Anıtı (Statue of Atatürk), 

Samsun City Museum and 
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Profesyonel yaşantımızda da özel hayatımızda da olumlu ya da 

olumsuz olarak en fazla kullandığımız kelimelerden bir tanesi 

iletişimidir. TOBB oda/Borsa Akreditasyon sistemi ile geçmişten 

günümüze kadar gelen “Zorunlu Üyelik” anlayışı yerini “Zorunlu 

Üyelik 5 Yıldızlı Hizmet” anlayışına bırakmıştır.  

5 Yıldızlı Hizmet anlayışı ile verdiğimiz hizmetin sürekliliğini 

sağlamak için; personelimize iş ve günlük yaşamındaki iletişim 

konularında farkına varamadığı birçok öğenin farkına varmasını, 

kendisini tanıyarak doğru anlatabilmesini ve karşısındakileri 

doğru anlayabilmesini sağlamaya yönelik, temel iletişim 

becerilerini kazandırmak için; 25 Nisan 2015 Cumartesi günü  

İletişimin 5 Anahtarı adlı eğitim düzenlenmiştir. 

 

Communication is one of the most common phrases that we use in a 

positive or negative way in all aspects of our professional and daily 

lives. With Chamber/Commodity Exchange Accreditation system of 

TOBB, the ongoing “Mandatory Membership” concept has been 

replaced with “Mandatory Membership with 5-Star Service”. 

 

In order to ensure the continuity of our 5-Star Services, 5 Keys of 

Communication training program has been held on Saturday, in April 

25, 2015 to make sure that our personnel realize many factors 

regarding communication that go unnoticed in their daily routine, and 

to make sure that they have the basic communication skills to explain 

themselves better and to have a better understanding. 
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İLETİŞİMİN BEŞ ANAHTARI 
Five Keys of Communication 

Borsamızın,  Samsun Anemon Otelde düzenlediği İletişim 

eğitiminde Samsun ili dahilinde bulunan Ticaret Borsaları 

ile Ticaret ve Sanayi Odalarının Genel Sekreterleri ve 

personelleri bir araya geldi.  

Eğitime Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Genel 

Sekreteri Gültekin SÜRÜL, Çarşamba Ticaret Borsası 

Genel Sekreteri Eftal YETİMOĞLU, Samsun Ticaret 

Borsası personeli ile Bafra Ticaret ve Sanayi Odası, 

Çarşamba Ticaret Borsası, Çarşamba Ticaret ve Sanayi 

Odası ve Terme Ticaret ve Sanayi Odası personelleri 

iştirak ettiler. Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları 

Samsun Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ahmet ALİYAZICI 

tarafından takdim edildi  

The General Secretaries and personnel of the Exchange 

Commodities and Commerce and Industry Chambers in 

Samsun have gathered in Communication training program 

held in Samsun Anemon Hotel. 

Secretary General of Çarşamba Chamber of Commerce and 

Industry Gültekin SÜRÜL, Secretary General of Çarşamba 

Commodity Exchange Eftal YETİMOĞLU, personnel of 

Samsun Commodity Exchange, Bafra Chamber of Commerce 

and Industry, Çarşamba Commodity Exchange, Çarşamba 

Chamber of Commerce and Industry, and Terme Chamber of 

Commerce and Industry attended this training program. The 

certificates have been awarded to the participants by 

Samsun Commodity Exchange Secretary General Ahmet 

ALİYAZICI. 
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KURUM KÜLTÜRÜ VE MOTİVASYON 
Corporate Culture and Motivation 

 

Kurum kültürü; bir kurumda çalışan kişilerin davranışlarını 

yönlendiren normlar, kalıplar, inançlar, tutumlar ve davranışların 

oluşturduğu bir bütündür. Kurum kültürlerinin gelişmesi ve 

motivasyonlarının artması için “Kurum Kültürü ve Motivasyon” 

eğitimi düzenlendi. 

 13 Haziran 2015 Cumartesi günü North Point Hotel de düzenlenen 

eğitime Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Gültekin 

SÜRÜL, Terme Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Fatma 

MALKOÇ, Samsun Ticaret Borsası ve Bafra Ticaret ve Sanayi Odası 

personeli iştirak ettiler.  

 

 

Corporate culture is the combination of norms, forms, beliefs, 

attitudes and behaviors that guide the employees within a corporate 

environment. “Corporate Culture and Motivation” training program has 

been organized in order to improve corporate culture and increase 

motivation. 

Secretary General of Çarşamba Chamber of Commerce and Industry 

Gültekin SÜRÜL, Secretary General of Çarşamba Chamber of Commerce 

and Industry Fatma MALKOÇ, and personnel of Samsun Commodity 

Exchange and Bafra Chamber of Commerce and Industry attended this 

training program held in North Point Hotel in June 13, 2015. 
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Takım; Ortak bir amaç ve ortak bir performans hedeflerine 

kilitlenmiş ve kendilerinin sorumlu olduğu şey konusunda ortak 

bir yaklaşımları olan,  koordineli çalışan, birbirlerini tamamlayan 

özelliklere sahip bireylerin oluşturduğu topluluktur.  

Günümüzde oda ve borsalarımız etkin iletişim becerisine sahip, 

karşısındaki kişiye güvenen ve güven veren, biz bilincini paylaşan 

çalışanlara daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Bu da takım çalışması 

ile mümkündür. 

 

A team consists of a group of people with complementary 

characteristics, having common purposes and performance goals 

with a common approach to their own responsibilities, and working 

coordinately. 

Today, our chambers and exchange commodities need employees 

with effective communication skills, who trust and reassure other 

people, and who share a collective consciousness. This can only be 

achieved through teamwork. 
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TAKIM ÇALIŞMASI  
Teamwork 

Bu bilinçle kurumlarımızda takım ruhunu geliştirmek için 

personelimize yönelik olarak, “Takım Çalışması” eğitimi düzenledik.  

03 Ekim 2015 Cumartesi günü North Point Hotel de düzenlenen 

eğitime Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı 

Nihat SALİHOĞLU, Zile Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ö. Faruk 

ÖNKUZU, Samsun Ticaret Borsası, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası, 

Terme Bafra Ticaret ve Sanayi Odası, Zile Bafra Ticaret ve Sanayi 

Odası personeli iştirak ettiler. 

 

So we organized a “Teamwork” training for our personnel in order to 

improve team spirit in our offices. 

Assistant Secretary General of Çarşamba Chamber of Commerce and 

Industry Nihat SALİHOĞLU, Secretary General of Zile Commodity 

Exchange Ö. Faruk ÖNKUZU, and personnel of Samsun Commodity 

Exchange, Bafra Chamber of Commerce and Industry, Terme Bafra 

Chamber of Commerce and Industry, and Zile Bafra Chamber of 

Commerce and Industry attended this training program held in North 

Point Hotel in October 03, 2015. 
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STRESSİZ ZAMAN YÖNETİMİ  
Stress-free Time Management 

Stres yaşamamak için zaman iyi yönetilmelidir. Zamana 

hâkim olamadığımızda üretkenlik ve verimlilik azalır, gerginlik 

ve stres artar, yaşam kalitesi düşer. İş ve özel yaşamında 

zamanı daha etkin kullanabilmesi, stresi yönetebilme 

yönünde farkındalık sağlayarak, iş verimliliğini yükseltmek ve 

yaşam kalitesini arttırmak amacıyla personelimize yönelik 

olarak “Stressiz Zaman Yönetimi” eğitimi düzenledik. 

14 Kasım 2015 Cumartesi günü Konaks Otel de düzenlenen 

eğitime Çarşamba Ticaret Borsası Genel Sekreteri Eftal 

YETİMOĞLU, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Genel 

Sekreteri Gültekin SÜRÜL, Genel Sekreter Yardımcısı Nihat 

SALİHOĞLU, Bafra Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı 

Ayhan AVCI, Samsun Ticaret Borsası, Çarşamba Ticaret 

Borsası ve Terme Ticaret ve Sanayi Odası personeli iştirak 

ettiler. 

Time should be well-managed in order to avoid stress. When we 

fail to manage time, performance and productivity would 

decrease, stress and tension would increase, and the standards 

of living would begin to decrease. So we organized a “Stress-free 

Time Management” training for our personnel in order to 

improve their time management skills, to raise awareness 

regarding stress management to increase labor productivity and 

standards of living. 

Secretary General of Çarşamba Commodity Exchange Eftal 

YETİMOĞLU Secretary General of Çarşamba Chamber of 

Commerce and Industry Gültekin SÜRÜL, Assistant Secretary 

General Nihat SALİHOĞLU, Assistant Secretary General of Bafra 

Chamber of Industry Ayhan AVCI, and personnel of Samsun 

Commodity Exchange, Çarşamba Commodity Exchange and 

Terme Chamber of Commerce and Industry attended this 

training program held in Konaks Hotel in November 14, 2015. 
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FUARLAR, SOSYAL 

ÇALIŞMALAR VE 

DESTEKLER  
 

(Fairs, Social Studies and Assistance Programs) 



 

138 

 

Bu yıl altıncısı düzenlenen, “Yöresel ve Geleneksel Ürünleri 

Fuarı”nda her yıl olduğu gibi bu yıl da Samsun rüzgarı esti. 

Antalya Expo Center’da Anadolu'nun yerel ürünlerinin 

sergilenerek tanıtıldığı YÖREX’e 68 ilden 101 oda ve borsa, 11 

kalkınma ajansı, 52 kurum, 224 firmanın bulunduğu 450 yi aşkın 

katılımcı yer aldı.  

Samsun ilinin birlik ve berberliğinin bir kez daha gösterildiği 

fuarda Samsun Ticaret Borsası, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, 

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası, Çarşamba Ticaret Borsası, 

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası, Bafra Ticaret Borsası, Vezirköprü 

Ticaret ve Sanayi Odası, Terme Ticaret ve Sanayi Odası ve Terme 

Ticaret Borsası’nın Orta Kara-deniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) 

desteğiyle açtığı 100 metrekarelik ortak stant, fuara katılanlar 

tarafından büyük ilgi gördü.  

Just like every year, Samsun left its mark on 6th “Local and 

Traditional Products Fair”. More than 450 participants, including 101 

chambers and exchange commodities, 11 development agencies, 52 

institutions, and 224 companies from 68 cities were present in 

YÖREX, where the local products of Anatolia were displayed and 

promoted in Antalya Expo Center.  

Once again, Samsun showed unity and solidarity as a city with its 100 

m2 of joint booth that was sponsored by Samsun Commodity 

Exchange, Samsun Chamber of Commerce and Industry, Çarşamba 

Chamber of Commerce and Industry, Çarşamba Commodity 

Exchange, Bafra Chamber of Commerce and Industry, Bafra 

Commodity Exchange, Vezirköprü Chamber of Commerce and 

Industry, Terme Chamber of Commerce and Industry, Terme 

Commodity Exchange, and Central Black Sea Development Agency 

(OKA). 
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YÖREX’TE YİNE SAMSUN RÜZGARI ESTİ  
Samsun Left Its Mark on Yörex 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Samsun standına büyük ilgi 

gösterdi. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na Samsun ürünlerinden hediye 

etti. Bir süre oda ve borsa başkanları ile sohbet eden Hisarcıklıoğlu, 

Samsun ürünlerini de tatmayı ihmal etmedi. Hisarcıklıoğlu daha 

sonra, Çarşamba’nın ünlü sekiz köşe kasketini takarak poz verdi. 

Hisarcıklıoğlu’na ayrıca, Vezirköprü TSO tarafından el yapımı 

semaver hediye edildi. Fuara gelen misafirler, Samsun standında 

sergilenen Çarşamba yöresinin sekiz köşe kasketi ve yumurta topuk 

ayakkabısı, kıvratması ve kuru çay simidi, Bafra’nın nokulu, kaymaklı 

lokumu, tescilli pidesi, pirinci, zembili ve Terme’nin pirinci ile 

Vezirköprü’nün semaveri, Samsun lokumu ve simidi gibi çeşitli 

yöresel ürünlere bu yıl da büyük ilgi gösterdi. Standı gezen 

konuklara Samsun ürünlerinden hediye edildi.  

President of TOBB Rifat Hisarcıklıoğlu showed great interest in Samsun’s 

booth/stand. Board Chairman of Samsun TSO Salih Zeki Murzioğlu gave 

presents to the President of TOBB Rifat Hisarcıklıoğlu. After talking to 

the presidents of chambers and exchange commodities, Hisarcıklıoğlu 

did not miss the chance to taste some of the local products of Samsun. 

Hisarcıklıoğlu also wore the famous octagonal cap of Çarşamba and 

posed for the cameras. A handmade tea urn (samovar) was also 

presented to Hisarcıklıoğlu by Vezirköprü TSO. The visitors showed great 

interest in octagonal cap, Cuban-heeled shoes, kıvratma and driıed tea 

bagel of Çarşamba, Bafra’s nokul (meat pie with seasoned minced meat 

parsley and walnuts), creamy Turkish delight, registered/patented pita 

and woven baskets, Terme’s rice and Vezirköprü’s samovar, and 

Samsun’s Turkish delight and Turkish bagels. The local products of 

Samsun were handed out to the guests visiting the booth. 
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 71. Mali Genel 

Kurulu sebebiyle, Anıtkabir Ziyareti sonrasında, TOBB Birlik 

Merkezi Bahçesi'nde Genel Kurula katılan Oda ve Borsalar 

tarafından, katılımcılara her ilin yöresel ürünlerinin tanıtımı 

yapıldı. Samsun Oda ve Borsaları da ortak bir stant açarak 

etkinliğe katıldı. Ortak açılan stantta Samsun’un coğrafi 

işaretli ürünlerinden Samsun simidi, Bafra pidesi, Çarşamba 

kıvratması, fındık, Bafra nokulu, Samsun lokumu, Samsun 

kaşar peyniri ve ayranı, Vezirköprü semaverinde demlenmiş 

çay ikramı yapıldı.  

 

After the committee’s Anıtkabir Visit, the Chambers and Exchange 

Commodities of each city introduced their local products, which 

participated in the General Assembly held in the garden of TOBB 

Union Center due to 71st General Financial Assembly of Turkish 

Union of Chambers and Exchange Commodities (TOBB). Unions and 

Chambers of Samsun attended this event with a joint booth/stand. 

In this joint booth, the guests were offered some of the flagged 

products of Samsun, such as bagels, pitas, Çarşamba’s kıvratma, 

nuts, Bafra’s nokul, Samsun’s Turkish delight, kashar cheese, and 

ayran, and tea freshly brewed in Vezirköprü’s samovar. 
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SAMSUN TANITIMI-GENEL KURUL  
Promotion/Publicity of Samsun-General Assembly 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 

da, Samsun ürünlerine yakın ilgi gösterdi. TOBB Yönetim Kurulu 

Üyeleri ile birlikte Samsun standını ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, 

ürünlerden tek tek tattı.  

Genel Kurula katılan misafirler Samsun ürünlerine büyük ilgi 

gösterirken, stant önünde uzun kuyruklar oluştu. Stant içinde 

kurulan fırınlarda pişirilen sıcak pide ve simitler, kaşar peyniri, ayran 

ve çayla birlikte ziyaretçilere ikram edildi.  

 

President of Turkish Union of Chambers and Exchange Commodities 

(TOBB) Rıfat Hisarcıklıoğlu devoted close attention to the local 

products of Samsun. Hisarcıklıoğlu, who visited the booth of Samsun 

together with the Board Members of TOBB, tasted each product. 

While the guests of the General Assembly showed great attention to 

Samsun’s products, hundreds of visitors formed a long line in front of 

the booth. Pitas and bagels that were fresh out of the oven were 

offered to the visitors along with kashar cheese, ayran and tea. 
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TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından TARMAKBİR, Samsun 

Ticaret Borsası, Türk Tarı Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği 

işbirliğinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı başta olmak üzere 

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve 

Hayvancılık İl Müdürlüğü, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 

Merkez Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Samsun Ticaret ve 

Sanayi Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi 

destekleri ile hazırlanan "Samsun Tarım Fuarı" yoğun katılımla 

açılışını gerçekleştirdi.  

 

 

“Samsun Agriculture Fair” was opened and drew considerable 

interest, which has been organized by TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım 

A.Ş. in cooperation with TARMAKBİR, Samsun Commodity Exchange 

and Turkish Union of Agricultural Equipment and Machinery 

Manufacturers, and supported by the Ministry of Food, Agriculture 

and Livestock, Governorship of Samsun, Samsun Metropolitan 

Municipality, Provincial Directorate of Agriculture and Livestock, 

Turkish Union of Agricultural Credit Cooperatives, the Union of 

Turkish Agricultural Chambers, Samsun Chamber of Commerce and 

Industry and Samsun Chamber of Agricultural Engineers. 
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SAMSUN TARIM FUARI  
Samsun Agriculture Fair 

Tarım ve hayvancılık sektöründeki gelişmeleri ve yenilikleri ilgililere 

topluca sunmayı hedefleyen "Samsun Tarım Fuarı", tarımsal 

mekanizasyon, traktör, sulama sistemleri, bitki besleme, yem, 

ilaçlama, tohum, hayvancılık ekipmanları gibi sektörlere hitap 

ederken, 140 marka fuarda sergilendi. Fuara Gürcistan, Azerbaycan, 

Irak, KKTC ve Ürdün'den iş adamları katıldı.  

Samsun Ticaret Borsası gibi, bölgede faaliyet gösteren birçok kamu 

kurum ve kuruluşu faaliyetlerini tanıtmak için kendi stantlarını açtı. 

Standımız yerli ve yabancı konuklardan büyük ilgi gördü. 

 

  

Aiming to collectively present the developments and innovations in 

agriculture and livestock industry, “Samsun Agriculture Fair” hosted 

140 different brands in agricultural mechanization, tractors, irrigation 

systems, plant nutrition, pellet feed, pest control, seeds, and 

husbandry equipment. Entrepreneurs from Georgia, Azerbaijan, Iraq, 

TRNC and Jordan have attended this fair. 

Many state institutions and organizations that carry on business in 

that region, such as Samsun Commodity Exchange, opened their own 

booths to promote their activities. Our booth drew great interest from 

all visitors. 
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SAMSUN İNŞAAT FUARI  
Samsun Construction Fair 

TÜYAP tarafından düzenlenen ‘Samsun İnşaat Fuarı 2015’ 

düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı. TÜYAP Samsun 

Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Samsun İnşaat Fuarı 

açılışına; Samsun Valisi İbrahim Şahin, Samsun Büyükşehir Belediye 

Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan 

Çakır, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu 

Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, TÜYAP Anadolu Fuarları Genel 

Müdürü İlhan Ersözlü, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları 

ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte çok sayıda 

ziyaretçi katıldı. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek fuarın 

açılışı gerçekleştirildi. Fuarda yerli ve yabancı 174 firma yer aldı. 

Fuarı gezer yerli ve yabancı misafirler, sektördeki yenilikleri ve 

teknolojik gelişmeleri yakından görme fırsatı buldu. Fuarda ayrıca, 

ülke dışından gelen yabancı işadamları ve Türk işadamları ikili iş 

görüşmeleri yapma imkanı bulurken, sektörlerle ilgili de seminer ve 

konferanslar da düzenlendi.  

‘Samsun Construction Fair 2015’ organized by TÜYAP has opened its 

doors for the visitors with a ceremony. The Governor of Samsun 

İbrahim Şahin, Samsun Metropolitan Mayor Yusuf Ziya Yılmaz, 

President of Samsun Commodity Exchange Sinan Çakır, Board 

Chairman of Samsun Chamber of Commerce and Industry (STSO) Salih 

Zeki Murzioğlu, General Manager of TÜYAP Anatolia Fairs İlhan 

Ersözlü, district governors, district mayors, representatives of state 

institutions and organizations and a large number of visitors attended 

the opening ceremony of Samsun Construction Fair organized in 

TÜYAP Samsun Fair and Congress Center. The fair was opened after 

the speeches and the ribbon-cutting ceremony. Total of 174 companies 

got a booth in this fair. The visitors got the chance to see the 

innovations and technological advancements in this sector. While the 

Turkish and foreign entrepreneurs had the opportunity for bilateral 

negotiations, sectoral seminars and conferences have also been 

organized in this fair.  
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KARADENİZ KİTAP FUARI 2015  
Black Sea Book Fair 2015 

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği 

işbirliği ile düzenlenen `Karadeniz Kitap Fuarı 2015- Samsun`, Vali 

İbrahim Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ‘ın 

konuşmalarının ardından Karadeniz Kitap Fuarı 2015’in açılışı 

Valimiz Sayın İbrahim ŞAHİN ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sinan 

Çakır’ın da yer aldığı protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.  

Sinan Çakır açılış töreni sonrasında protokol üyeleri ile birlikte fuara 

katılan yayınevlerinin kitaplarının sergilendiği stantları gezdi.  

“Black Sea Book Fair 2015 – Samsun’ has been organized by TÜYAP Tüm 

Fuarcılık Yapım A.Ş. and Turkish Publishers Union and the fair has been 

opened by the protocol members including our Governor İbrahim ŞAHİN 

and our Board Chairman Sinan Çakır after the opening speeches by the 

Governor İbrahim Şahin and the Metropolitan Mayor Yusuf Ziya Yılmaz. 

After the opening ceremony, Sinan Çakır visited the booths/stands of 

the publishing houses together with the protocol members. 
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SAMSUN İNSAN KAYNAKLARI VE İSTİHDAM FUARI 

Borsamızın da destekleriyle SAMSUN Çalışma ve İş Kurumu 

İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Samsun İnsan 

Kaynakları ve İstihdam Fuarı (SAMİF), iş arayanlarla iş 

verenleri bir araya getirdi.  

Samsun Human Resources and Employment Fair (SAMİF), which 

has been organized by SAMSUN Provincial Directorate of Labor 

and Employment with support of our Commodity Exchange, has 

gathered the employers and prospective employees. 
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Samsun Ticaret Borsası ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası 

tarafından Sheraton Otel’de düzenlenen geleneksel iftar 

yemeği büyük ilgi gördü.  

İftar yemeği öncesinde Samsun Ticaret Borsası Yönetim Ku-

rulu Başkanı Sinan ÇAKIR ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı S. Zeki Murzioğlu davetlileri karşıla-

dı. 

 

 

The traditional Iftar dinner organized by Samsun 

Commodity Exchange and Samsun Chamber of 

Commerce and Industry in Sheraton Hotel drew great 

interest. 

 

Board Chairman of Samsun Commodity Exchange Sinan 

ÇAKIR and Board Chairman of Samsun Chamber of 

Commerce and Industry S. Zeki Murzioğlu welcomed the 

guests.  
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 İŞ DÜNYASI İFTAR YEMEĞINDE BULUŞTU                                           
Busıness World Gathered At The Iftar Dinner  

İftar yemeğine Samsun Valisi İbrahim Şahin, Ak Parti Samsun 

Milletvekili Ahmet Demircan, CHP Samsun Milletvekili Kemal 

Zeybek, MHP Samsun Milletvekilleri Erkan Usta ve Hüseyin 

Edis, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, OMÜ Tıp Fakültesi Baş-

hekimi Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk, OMÜ Genel Sekreteri 

Doç. Dr. Talip Kahyaoğlu, Samsun Ticaret Borsası ve Samsun 

Ticaret Sanayi Odası meclis üyeleri ile meslek komitesi üyeleri, 

çok sayıda ilçe Oda ve Borsa Başkanı, kamu kurum ve kuruluş-

ların müdürleri, daire amirleri, siyasi partilerin temsilcileri, sivil 

toplum örgütlerinin temsilcileri,  iş adamları ve davetliler katıl-

dı.  

İl Müftüsü Veysel Çakı’nın duası ile iftar yemeği son buldu. 

The Governor of Samsun İbrahim Şahin, AKP (the Justice and 

Development Party) Samsun Deputy Ahmet Demircan, CHP 

(Republican People’s Party) Samsun Deputy Kemal Zeybek, MHP 

(Nationalist Movement Party) Samsun Deputies Erkan Usta and 

Hüseyin Edis, Provincial Police Chief Vedat Yavuz, OMÜ (Ondokuz 

Mayıs University) Chief Physician of Faculty of Medicine Prof. 

Mustafa Bekir Selçuk, Secretary General of OMÜ Assoc. Prof. Talip 

Kahyaoğlu, council members of Samsun Commodity Exchange and 

Samsun Chamber of Commerce and Industry and members of 

professional committee, many Chamber and Commodity Exchange 

Chairmen, managers of state institutions and organizations, heads 

of state departments, representatives of the political parties, 

representatives of non-governmental organizations, 

businesspeople and other guests have honored this dinner. 
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Samsun Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltıda 

siyasetçiler ile iş dünyası bir araya geldi.  Kahvaltıya Gençlik ve Spor 

Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel 

Müdürü Ömer Altunsoy, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Ticaret 

Borsası Başkanı Sinan Çakır Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Güven Özyurt, AK Parti İl Başkanı 

Muharrem Göksel, meclis üyelerimiz ve borsa üyeleri katıldı.  

Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır “Samsun 

da, Ticaret Borsası, Sanayi ve Ticaret Odası, siyasetçisi, kurum ve 

kuruluşları ile birlik ve beraberlik içindeyiz. İnşallah bundan sonrada 

bu birlik ve beraberliği pekiştirecek birçok proje ve organizasyonda 

bir araya geleceğiz. Katılımarından dolayı başta sayın, Bakanımız 

olmak üzere tüm üyelerimize ve misafirlerimize teşekkürlerimi 

sunuyorum.” dedi   

The politicians and business world have gathered in a breakfast event 

hosted by Samsun Commodity Exchange. Besides the Minister of Youth 

and Sports Akif Çağatay Kılıç, General Manager of the Ministry of Youth 

and Sports Ömer Altunsoy, Mayor of İlkyardım Erdoğan Tok, President of 

the Commodity Exchange Sinan Çakır, President of Samsun Chamber of 

Commerce and Industry Salih Zeki Murzioğlu, Provincial Manager of 

Youth Welfare and Sports Güven Özyurt, Provincial Chairman of Ak Parti 

Muharrem Göksel, our council members and stock exchange members 

have participated in this event. 

Board Chairman of Samsun Commodity Exchange Sinan Çakır gave the 

following statement: “The Commodity Exchange, the Chamber of 

Commerce and Industry, the politicians, institutions and organization. 

We all work in unity. I am sure we will get together in many projects and 

organizations that will consolidate this unity. I would like to thank your 

honorable ministry, and all members and guests for your participation.” 
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ÜYE KAHVALTISI  

Bakan Kılıç, “Özellikle Samsun ölçeğinde baktığımızda Samsun’un 

da tarım ile alakalı olarak büyük bir potansiyeli var. Belki de 

Türkiye’nin en bereketli toprakları Samsun’da ve bunu çok daha 

iyi kullanmamız gerekiyor. Bu anlamda yaptığımız bir takım 

çalışmalar var. Sizlerle beraber yapacağımız çalışmalar var. 

Samsun’un tarımsal yapısını hem tarımla hem de hayvancılıkla 

alakalı olarak gelişmesi noktasında bizi sıkıştırın. Daha fazlasını 

bizden isteyin. Beraberce bunları yapalım. Hatta daha geçen gün 

arazideyken bir haber aldım, Sinan Başkan’ la görüştük ve 

beraberce konuyu vatandaşlarımız lehine hallettik.” şeklinde 

konuştu.  

 

Minister Kılıç gave the following statement: “When we particularly 

focus on Samsun, we clearly see the grand agricultural potential of 

the city. Samsun probably has the most fruitful lands in Turkey and 

we must should a better use of it. We have been working on this 

aspect. We will also work together in the future. You should force us 

more for development of Samsun in terms of agriculture and 

husbandry. Ask for more. Let’s do these together. I actually got some 

news when I was in the field; we had a talk with Sinan and solved the 

problem in favor of our fellow citizens.” 
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EĞİTİM YARDIMI  
Educational Aid Programs 

TOBB’un her yıl geleneksel olarak eğitim yılı başında 

gerçekleştirdiği eğitim yardımı borsamızın özenli çalışmaları 

sonucunda ilimizin en ücra köy okullarına kadar ulaştırıldı. Milli 

eğitim Bakanlığına bağlı ilkokullar ile yazışmalar yapılarak ihtiyaç 

sahibi öğrenciler titizlikle belirlenerek kışlık bot ve kabanlar 52 

okul  de toplam  720 öğrenciye verildi.  

TOBB’s annual educational grant programs for underprivileged 

children have reached out to the outermost village schools through the 

meticulous efforts of our commodity exchange. 720 students in 52 

schools were donated winter boots and coats following the selective 

process of determining the underprivileged students through a series 

of correspondences with the primary schools under the Ministry of 

National Education. 
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GIDA YARDIMI  
Food Aid Programs 

Samsun Ticaret Borsası , Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 

katkılarıyla geleneksel hale getirdiği  gıda yardımlarını Ramazan 

ayı başında ihtiyaç sahiplerine ulaştırırdı. Borsamız TOBB’un 

maddi desteğine kendi katkısını da önemli ölçüde vererek  gıda 

yardımlarının il merkezinin yanı sıra ilçeler, beldeler ile 

köylerdeki  toplam 1000 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı.   

With contributions of Turkish Union of Chambers and Exchange 

Commodities, Samsun Commodity Exchange has delivered this year’s 

food aid packages to the people in need at the beginning of Month 

Ramadan. Our Commodity Exchange has also made a great 

contribution to the financial support of TOBB and delivered food aid 

packages to 1000 families in counties, towns, and the city center, as 

well.  
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Samsun Ticaret Borsası, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini 

etkin ve verimli biçimde kullanmak suretiyle, borsa 

üyeleriyle etkin iletişim kurmakta, fonksiyonel web 

sitesi ile hizmet sunumunu ve sürekli gelişimi 

sağlamak için gerekli teknolojik donanıma sahiptir.  

Borsamız üyelerine iletişim kurmak için, etkin şekilde 

sms programını kullanmaktadır. 2014 yılında 

üyelerine 122 konuda toplam 14.972 adet sms 

göndermiştir. 

Samsun Commodity Exchange effectively 

communicates with its members by using 

Information and Communication Technologies 

efficiently, and has the technological equipment 

required for service delivery through its functional 

website and for continuous development. 

 

In order to communicate with its members, our 

commodity exchange uses SMS program 

efficiently. Total of 14.972 messages about 122 

different subjects were sent to all members in 

Sıra No 

No 

Cihaz  

Equipment 

Adet 

Quantity  

1 Server Server 1 

2 Masa Üstü Bilgisayar Desktop computers  10 

3 Diz Üstü Bilgisayar Laptops & Notebooks  6 

4 Güç Kaynağı Power Supplies  2 

5 Yazıcı Printers 4 

6 Tarayıcı Scanner 1 

7 Fotokopi Makinası Copier Machines  2 

8 Faks Fax 5 

9 Projeksiyon Cihazı Projector 1 

10 Kamera  Camera 1 

11 Ses Sistemi Sound system 1 

12 Telefon Santral Switchboard  1 

13 Jeneratör Generator 1 

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ                                                                                                   
(INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES) 
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Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi  

(Chamber/Commodity Exchange Accreditation System ) 

Oda/Borsaların arasında kalite bilincinin yerleştirilmesi, 

Oda/Borsa Sistemlerinin iş dünyası nezdinde 

saygınlığının ve hizmet türlerinin artırılması, hizmet 

kalitelerinin iyileştirilmesi, Oda/Borsa Sistemlerinin 

birbirine yakınlaşmanın sağlanması suretiyle Avrupa 

Oda/Borsa Sistemine uyumunun sağlanması amaçlanan 

TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemine,  10. Dönem 

Akreditasyon Sürecindeki Oda/Borsalar ile birlikte girdik.  

Akreditasyon süreci ile birlikte, 15 eğitim ve iki çalıştaya 

iştirak edildi.  Her bir eğitim sonrasında edinilen bilgiler 

ışığında TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemimizi 

ve TOBB Akreditasyon Sistemi uygulamalarımızı bir adım 

öteye taşıyacak iyileştirmeler yapıldı.   

Together with other Chambers/Exchange Commodities within 

the 10th Accreditation Process, we have entered into the 

process of TOBB Chamber/Commodity Exchange Accreditation 

System in order to raise the quality awareness among the 

Chambers/Exchange Commodities, to increase the prestige of 

Chamber/Commodity Exchange Systems in the business world 

and to increase the service types, to improve service qualities, 

and to harmonize with European Chamber/Commodity 

Exchange System by means of ensuring affiliation of 

Chamber/Commodity Exchange Systems. 

We have participated in 15 training programs and two 

workshops within the accreditation process. In the light of the 

information obtained after each training session, the 

improvements were made, which will take our TS EN ISO 

9001:2008 Quality Management System and TOBB 

Accreditation System applications a step further. 
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KALİTE YÖNETİMİ                                                                                                   
(QUALITY MANAGEMENT) 

 

 

 

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi  

(TS EN ISO 9001:2008 Quality Management System) 

Borsamız 2012 yılından beri hizmetlerini ISO 9001 Kalite 

Yönetim Sistemi çerçevesinde gerçekleştirmektedir. 2013 

yılında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgemiz alındı. TS EN 

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi denetimi 30 Aralık 2015 

tarihinde TSE baş denetçisi Yasin Duru tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Denetleme sıfır uygunsuzluk ile 

sonuçlanmış olup belgenin devamlılığı sağlanmıştır. 
 

Our commodity Exchange has been carrying out its services within the 

frame of ISO 9001 Quality Management System since 2012. We 

received ISO 9001 Quality Management System Certificate in 2013. TS 

EN ISO 9001:2008 Quality Management System inspection was 

conducted by the Chief Auditor of TSE (Turkish Standards Institute) 

Yasin Duru in December 30, 2015. No non-compliances were found and 

the continuity of certification was approved. 

 

TS EN ISO 17025  Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği  

TS EN ISO 17025 Competence of Testing and Calibration Laboratories 

Laboratuvarımız TS EN ISO 17025  standardının şartlarını yerine 

getirerek 2009 yılından akredite laboratuvarlar arasında yerini 

almıştır.  Her yıl TÜRKAK tarafından denetlenmektedir. 2015 yılı 

gözetim tetkiki, 30 Temmuz 2015 tarihinde TÜRKAK Baş Denetçi 

Hakan ÇELİK ve teknik denetçi Işık Sena ABANOZ’dan tarafından 

gerçekleştirilmiştir.  

Denetimde büyük uygunsuzluk tespit edilmez iken birim bazlı 

küçük uygunsuzluklar tespit edilmiştir. Gerekli düzeltici 

faaliyetler ilgili birimler tarafından akışmıştır. Üç ay içinde 

düzeltici faaliyetler tamamlanarak TÜRKAK’a iletilmiştir.  

Our laboratories fulfilled the conditions of TS EN ISO 17025 standard and 

was ranked among the accredited laboratories in 2009. Our laboratories 

are audited by TÜRKAK every year. Surveillance analysis of 2015 was 

carried out by Chief Auditor of TÜRKAK Hakan ÇELİK and the technical 

auditor Işık Sena ABANOZ in July 30, 2015. 

 

While no major nonconformities have been detected, some minor unit-

based nonconformities have been detected. Required corrective actions 

have been taken by the related departments. The corrective actions have 

been completed within three months and reported to TÜRKAK . 
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İNSAN KAYNAKLARI  
(HUMAN RESOURCES) 
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Samsun Ticaret Borsası işe alım ve çalışanlarının 

gelişiminde adil, yasalara ve etik istihdam politikalarına 

uygun olarak faaliyet göstermektedir. Çalışanlar Yönetim 

Kurulu kararlarını uygulamayla ilgili sorumluluklarının 

bilincindedir. Samsun Ticaret Borsası yönetimi verimlilik 

kazanımları ve artan etkinlikle çalışanları ve idari 

kadroları sürekli olarak motive etmektedir. Samsun 

Ticaret Borsası olarak hedefimiz eğitimli, deneyimli ve 

dinamik bir personel kadrosuna sahip olmaktır. 

Samsun Ticaret Borsası faaliyetlerini 5’i bayan, 12’si 

erkek olmak üzere 17 personel ile yürütmektedir.   

2015 yılında yapılan personel memnuiyet anket 

sonuçlarına göre personelimizin memnuniyet oranı % 

81’dir. 

 

Samsun Commodity Exchange complies with the laws and 

ethical employment policies in employment and employee 

development processes. Our employees are aware of their 

responsibilities regarding compliance with the Board decisions. 

Administration of Samsun Commodity Exchange constantly 

motivates its employees and administrative staff through 

productivity achievements and increasing effectiveness. As 

Samsun Commodity Exchange, we aim to have well-educated, 

experienced and dynamic staff members. 

Samsun Commodity Exchange carries out its activities with 5 

female and 12 male employees. 

According to 2015 personnel satisfaction survey, the 

satisfaction rate of our personnel is 81%.  
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Personel  Eğitim Grafiği 

Staff Training Chart  

Personel  Hizmet Süresi Grafiği 

Staff Service Period Chart  

Personel Yaş Grafiği 

The Age of Staff Chart 

Primary School 

Secondary School 

High School 

Associate Degree 

Undergraduate Degree 

Graduate Degree 
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YANGIN EĞİTİMİ  
Fire Training 

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ve ilgili yönet-

melikler, işletmelerin ölçeğine ve çalıştırdığı personel sayısına 

bakmaksızın acil durum planı dahilinde temel yangın eğitimi 

almış kişi/kişilerin istihdam edilmesini ve diğer çalışanların da 

ayrıca eğitilmesini zorunlu kılmıştır.  

Bu kapsamda, Samsun İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan yangın 

güvenliği, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler, 

organizasyon, denetim ve tahliye konusunda 30 saatlik eğitim 

sonunda borsa personelimiz sertifikalarını almıştır.  

The LAW ON OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY NO: 6331 and 

related regulations require employment of a person/people, who 

went through basic fire training, within the frame of the emergency 

plan regardless of the scale of the facilities and the number of the 

personnel, and also require training of other personnel. 

Within this context, our personnel participated in a 30-hour training 

program regarding fire safety, the actions to be taken before and 

during fire, organization, inspection and evacuation and received 

their certificates from Samsun Department of Fire Brigade. 
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İLKYARDIM EĞİTİMİ  
First Aid Training 

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ve ilgili 

yönetmelikler, işletmelerin ölçeğine ve çalıştırdığı personel 

sayısına bakmaksızın acil durum planı dahilinde temel ilkyardım 

eğitimi almış kişi/kişilerin istihdam edilmesini ve diğer çalışanların 

da ayrıca eğitilmesini zorunlu kılmıştır. Bu kapsamda,06-07 Ekim 

2015 tarihlerinde, Çankaya İlkyardım Merkezi tarafından 

kurumumuzda, tüm personelin katılımıyla eğitim düzenlenmiştir.  

Personelimiz 21 Kasım 2015 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü 

tarafından açılan uygulamalı ilkyardım sınavına girerek ilkyardım 

sertifikası sahibi olmuştur.  

The LAW ON OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY NO: 6331 and 

related regulations require employment of a person/people, who 

went through basic first aid training, within the frame of the 

emergency plan regardless of the scale of the facilities and the 

number of the personnel, and also require training of other 

personnel. Within this context, an on-site training program was 

organized by Çankaya First Aid Center in October 6-7, 2015. 

Our personnel took the applied first aid test by Provincial Health 

Directorate in November 21, 2015 and received their certificates. 
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RESMİ YAZIŞMA USULLERİ  
Methods of Official Correspondence 

15 Şubat 2015 tarihilerinde Akreditasyon ve Kalite 

Birim Sorumlumuz Elif Mercan Ünyeli tarafından 

personelimize Resmi Yazışma Usulleri eğitimi 

verilmiştir.  

Our Accreditation and Quality Department Manager Elif 

Mercan Ünyeli provided the tips and tricks of Official 

Correspondence to our personnel in February 15, 2015. 

 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ  
Occupational Health and Safety Training 

26 Ekim 2015 tarihinde tüm borsa çalışanlarının 

katılımı ile  6331 Sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası" 

Kapsamında, iş güvenliği uzmanlarınca İş Güvenliği ve 

Sağlığı Eğitimi verildi . 

 

An Occupational Health and Safety Training was provided 

by occupational safety specialists for all commodity 

exchange employees in October 26, 2015 within the scope 

of the “Law on Occupational Health and Safety” No: 6331.  
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ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ  
ISO 27001 Information Security Management System 

 

 

 

DİKSİYON VE HİTABET SANATI   
Elocution and the Art of Oratory 

 

29 Mart 2015 tarihinde İzgören Akdeminin 

düzenlemiş olduğu Diksiyon ve Hitabet Sanatı 

Eğitimine Samsun Ticaret Borsası Genel Sekreter 

Yardımcısı G.Şengül Yılmaz ve Laboratuvar Müdürü 

Faruk Ünyeli katılmıştır. 

Secretary General of Samsun Commodity Exchange G. 

Şengül Yılmaz and Laboratory Manager Faruk Ünyeli 

attended to Elocution and the Art of Oratory Training 

organized by İzgören Academy in March 29, 2015.  

03, 04, 05 Şubat 2015 tarihilerinde Samsun Ticaret ve 

Sanayi Odası’nda düzenlenen ISO 27001 Bilgi 

Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimine Samsun Ticaret 

Borsası Laboratuvar Müdürü Faruk Ünyeli katılmıştır. 

Samsun Commodity Exchange Laboratory Manager Faruk 

Ünyeli attended to ISO 27001 Information Security 

Management System organized in Samsun Chamber of 

Commerce and Industry in February 3, 4, 5, 2015  
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MOTİVASYON 
Motivation 

30 Mayıs 2015 tarihilerinde Bafra TSO tarafından 

Motivasyon Eğitimi düzenlenmiştir. Samsun 

Ondokuzmayıs Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yard. 

Doç. Dr. Nursel Topkaya tarafından verilen eğitime 

Samsun Ticaret Borsası Genel Sekreter Yardımcısı 

G.Şengül Yılmaz  ve dört personeli iştirak etmiştir. 

A Motivation Training was organized by Bafra TSO in May 

30, 2015. Assistant Secretary General of Samsun 

Commodity Exchange G. Şengül Yılmaz and four other 

personnel attended to this program offered by Asst. Prof. 

Nursel Topkaya from Samsun Ondokuz Mayıs University. 

 

 

GÜZEL KONUŞMA VE SUNUM  
Rhetoric and Presentation  

09 Mayıs 2015 tarihinde Çarşamba TSO tarafından 

Güzel Konuşma ve Sunum Eğitimi düzenlenmiştir. 

Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Öğretim Görevlisi 

Yard. Doç. Dr. Sn. Buğra GENÇ tarafından verilen  

eğitime Samsun Ticaret Borsası Genel Sekreteri 

Ahmet Aliyazıcı ve beş personeli iştirak etmiştir. 

A Rhetoric and Presentation training was organized by 

Çarşamba TSO in May 9, 2015. Secretary General of 

Samsun Commodity Exchange Ahmet Aliyazıcı and five 

other personnel attended to this program offered by Asst. 

Prof. Buğra GENÇ from Samsun Ondokuz Mayıs University. 
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TAKIM RUHU  
Team Spirit 

 

 

OLAY VE PROBLEM YÖNETİMİ  
Incident and Problem Management 

21 Aralık 2015 tarihilerinde Bafra TSO tarafından Olay 

ve Problem Yönetimi Eğitimi düzenlenmiştir. Samsun 

Ondokuzmayıs Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. 

Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas  tarafından verilen  

eğitime Samsun Ticaret Borsası Genel Sekreteri 

Ahmet Aliyazıcı ve beş personeli iştirak etmiştir. 

An Incident and Problem Management Training was 

organized by Bafra TSO in December 21, 2015. Secretary 

General of Samsun Commodity Exchange Ahmet Aliyazıcı 

and five other personnel attended to this program offered 

by Asst. Prof. Ayşenur Büyükgöze Kavas from Samsun 

Ondokuz Mayıs University. 

17 Ekim 2015 tarihinde Çarşamba TSO tarafından 

Takım Ruhu Eğitimi düzenlenmiştir. Samsun 

Ondokuzmayıs Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yard. 

Doç. Dr. Cem GENÇOĞLU  tarafından verilen  

eğitime Samsun Ticaret Borsası Genel Sekreteri 

Ahmet Aliyazıcı ve altı personeli iştirak etmiştir. 

A Team Spirit Training was organized by Çarşamba TSO 

in October 17, 2015. Secretary General of Samsun 

Commodity Exchange Ahmet Aliyazıcı and six other 

personnel attended to this program offered by Asst. Prof. 

Cem GENÇOĞLU from Samsun Ondokuz Mayıs University. 
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Samsun Ticaret Borsası üye memnuniyeti noktasında yüksek 

standartlara ulaşmaya çalışmaktadır. Sürekli ilerleme ve 

gelişim ilkesinden yola çıkarak üye ile yüz yüze gelen 

personelin, en iyi standartlarda hizmet vermek için ihtiyaç 

duydukları bilgi ve beceriyle donatılmasını borsamız öncelikli 

hedefleri arasına almıştır. Üyelerin memnuniyet seviyeleri ve 

ilerleme alanlarını oluşturmak için üye memnuniyet anketleri 

düzenlenmekte ve anket verileri Yönetimin Gözden Geçirmesi 

Toplantısında değerlendirilmektedir. Samsun Ticaret Borsası, 

üyelerinin ticari sırlarını ve bilgilerini üçüncü şahıslara karşı 

korumak ve kollamak ile yükümlüdür.  

Üyelerimiz istek, öneri ve şikayetlerini, web sitemiz üzerinden 

online olarak bildirebilecekleri gibi, İstek, Şikayet ve Öneri 

kutusu ile yazılı olarak veya ilgili personelimizle karşılıklı irtibat 

kurarak da  bildirebilmektedirler. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Bakanlıklardan, diğer kamu 

kurum ve kuruluşlarından gelen, üyelerimizi ilgilendiren 

haberler, web sistemiz üzerinden yayınlandığı gibi, gerekli 

durumlarda üyelere yazılı veya SMS yolu ile de 

bildirilmektedir. Ayrıca değişen kanun ve yönetmelikler 

üyelere bildirilmekte, bu kanun ve yönetmelikler ile ilgili bilgi 

alışverişinde bulunulmakta,  üyelerimizin uygulamada sıkıntı 

çektiği yönler hakkında ilgili mercilere görüş sunulmaktadır. 

Samsun Commodity Exchange has been striving to reach 

higher standards regarding member satisfaction. Based upon 

our continuous progress and development principle, our 

priority target is to train and educate our personnel to offer 

best service to our members. Member satisfaction surveys are 

organized and the survey data are evaluated in Management 

Review Meeting in order to determine the satisfaction levels of 

our members and to create progress fields. Samsun 

Commodity Exchange is obliged to protect the trade secrets 

and information of its members against third parties. 

 

Our members can report their requests, recommendations and 

complaints online via our website, and they can also report in 

writing through the Suggestion Box or face-to-face with our 

personnel. 

 

While the news from Turkish Union of Chambers and Exchange 

Commodities, the Ministries and other state institutions and 

organizations are posted online via our website, our members 

are informed through SMS or in writing where necessary. In 

addition, the members are also informed about amended laws 

and regulations, these amendments are discussed among our 

members and the related authorities are informed about the 

problems encountered by our members. 
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Üyelerimize ait açılışlar, düğün, cenaze ve özel gün organizasyonları 

diğer üyelerimize de duyurulmakta, organizasyonlara Üst Yönetim 

olarak katılım sağlanmaktadır. 

Samsun Ticaret Borsası merkez ve merkeze bağlı olarak hizmet 

veren irtibat bürolarının hizmet kalitesini arttırmak amacıyla, 

gerekli eylemlerin belirlenmesi, bu bağlamda üyelerin memnuniyet 

algılarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla 2015 yılı 

içerisinde üyelere yönelik olarak Üye Memnuniyet Anketi 

düzenlenmiştir. Anket sonucunda üyelerin ortalama memnuniyet 

oranı % 91 olarak belirlenmiştir. Anket Sonuçları , 2015 Üye 

Memnuniyet Anket Raporu olarak Kalite Sistemimizde kayıt altına 

alınmıştır. 

 

Our members are informed about opening ceremonies, weddings, 

funerals and other special organizations of other members, and our 

Senior Executives also attend these organizations. 

 

In order to determine required actions to increase the service quality 

of Samsun Commodity Exchange central liaison offices and other 

offices subject to Samsun Commodity Exchange, a Member 

Satisfaction Survey has been organized in 2015 to assess and 

evaluate satisfaction perceptions of the members. Average 

satisfaction rate of our members has been determined as 91%. 

Survey Results have been recorded/saved into our Quality System as 

2015 Member Satisfaction Survey Report. 

ÜYE İLİŞKİLERİ  

(MEMBER RELATIONS) 

Üye Durumu (Member State) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Faal Üye (Active Members) 449 440 439 334 635 649 684 437 492 517 493 

Kaydı Askıya Alınan Üye (Members that are pending) 54 71 83 147 150 124 19 284 284 298 326 

Toplam Üye (Total Members) 503 511 522 481 785 773 703 721 776 815 819 
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(The Number of Pending Members by Years) 

(The Number of Pending Members by Years) 

(The Number of Active Members by Years) 
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ÜYE İLİŞKİLERİ  

(MEMBER RELATIONS) 

2015 yıl sonu itibariyle üyelerimizin 163 tanesi anonim şirket, 

1 tanesi adi ortaklık, 13 tanesi kollektif şirket, 40 tanesi 

kooperatif, 236 tanesi limited şirket, 21 tanesi münferit şirket, 

252 tanesi gerçek kişi, 1 tanesi diğer iktisadi işletme ve 92 

tanesi ise esnaftır.  

As of the end of year 2015, 163 of our members are 

incorporated companies, 1 of them is ordinary partnership, 13 

of them are unlimited companies, 40 of them are 

cooperatives, 236 of them are limited companies, 21 of them 

are individual companies, 252 of them are real entities, 1 of 

them is other commercial enterprise and 92 of them are 

Şirket Tipi Type Of Company Faal Askıda Toplam 

Anonim Şirket Incorporated Company  147 1 163 

Adi Ortaklık Ordinary Partnership  0 1 1 

Kollektif Şirket  Unlimited Company  8 5 13 

Kooperatif Cooperative  38 2 40 

Limited Şirket Limited Company  145 91 236 

Münferit Şirket  Individual Company  6 15 21 

Gerçek Kişi Ticari İşletme  Real Entity  79 179 252 

Esnaf Artisan  69 23 92 

Diğer Other  1 0 1 

Toplam Total  493 326 819 

Distribution of Active Members According to Company Types by the End of Year 2015 
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Samsun Ticaret Borsası kabul görmüş  muhasebe ilkelerine göre 

faaliyet göstermekte olup etkili mali planlama ve performans 

standartları sergileyebilmektedir. Mali kaynakların yönetimi, 

izlenmesi ve kontrolü anında ve doğru bir şekilde sağlanmaktadır. 

Yapılan işlemler 5174 sayılı kanun  ve bu kanuna bağlı olarak 

yayımlanan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar 

Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği   ve diğer yönetmelikler hükümlerine 

göre gerçekleştirilmektedir.  

Borsamızın bütçesi, yıl başından sonuna kadar bir yıla ait gelir ve gider 

tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasına, hizmetlerin 

yapılmasına ve harcamalara izin veren bir  borsa meclisi kararıdır. 

Bütçe; borsa plan ve programlarının gerekleri ile fayda ve maliyet 

unsurları göz önünde tutularak verimlilik, tutumluluk ilkelerine ve 

ilgili hesap dönemine göre hazırlanır ve uygulanır.  

2014 yılında gerçekleşen bütçemiz 1.873.350,79 TL iken, 2015 yılında  

%19,93 artış göstererek 2.246.586,00 TL ‘ye ulaşmıştır.  

 

Samsun Commodity Exchange operates in accordance with the 

accepted accounting principles and can exhibit efficient financial 

planning and performance standards. The financial resources are 

instantly and accurately managed, monitored and controlled. The 

transactions are made in accordance with the Law No: 5174, and the 

provisions of the Budget and Accounting Regulation of Chambers and 

Exchange Commodities and Turkish Union of Chambers and Exchange 

Commodities and the provisions of the other regulations. 

The budget of our commodity exchange is the decision of exchange 

council, which shows the income and expense estimations of one year, 

and which allows for collection of revenues, service delivery and 

expenses. The budget is prepared and implemented in accordance with 

the productivity and frugality principles considering the requirements 

of commodity exchange plans and programs and the elements of 

benefit and cost, and in accordance with the related accounting 

period. 

While actual budget in 2014 was 1.873.350,79 TRY, it has increased 

19.93% and reached 2.246.586,00 TRY. 

 

Budget of Samsun Commodity Exchange by Years 
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MALİ YÖNETİM  
(FINANCIAL MANAGEMENT) 
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2015 yılında gerçekleşen 2.246.586,01 TL gelir bütçenin %0,20’sini 

kayıt ücret geliri, %5,53’ünü yıllık aidat geliri, %77,42’sini tescil 

gelirleri ,% 2,03’ünü fatura tasdiki geliri, %14,82’sini ise diğer gelirler 

oluşturmaktadır. 

0.20% of 2.246.586,01 TRY of income generated in 2015 was registration 

income, 5.53% was annual subscription income, 77.42% was registration 

fee income, 2.03% was invoice attestation income, and 14.82% were 

other revenues  

MALİ YÖNETİM  
(FINANCIAL MANAGEMENT) 

2015  yılında gerçekleşen 1.505.485,12 TL gider bütçenin %.56’sını per-

sonel giderleri, %5’ini sabit kıymetler, %14’ünü dışarıdan sağlanan fay-

da ve hizmetler, %12’unu kanunen ödenmesi gereken aidat ve fonlar,  

% 3’ü bağış ve yardımlar, %10’unu ise diğer giderler oluşturmaktadır. 

0.56% of 1.505.485,12 TRY of expenditures made in 2015 were personnel 

expenses, 5% were fixed assets, 14% were outsourced benefits and ser-

vices, 12% were legally payable subscription fees and funds, 3% were 

donations and grants, and 10% were other expenses. 
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5174 sayılı kanunun 46. Maddesi gereği Borsaya tabi maddelerin en 

az miktarları üzerinde yapılan alım satım muamelelerinin ticaret 

borsasına tescili zorunludur. Elektronik ticaret yoluyla yapılan 

satışlar da bu madde kapsamındadır. 

Borsaya tâbi olmamakla birlikte yeterli arz ve talebi bulunan, misli 

nitelikte tarımsal ürünlerin alım satım işlemleri, alıcı veya satıcının 

talebine bağlı olarak borsaya tescil edilebilir. Borsaya tâbi 

maddelerle ilgili alivre ve vadeli alım satım işlemlerine ilişkin tip 

sözleşmeler ticaret borsalarınca hazırlanır. Buna göre düzenlenecek 

sözleşmeler ticaret borsasına tescil ettirilir. 

Borsamız 2014 yılında toplam 13.817 adet toplam tescil 

beyannamesi düzenlenmiştir.  2015 yılında  toplam tescil 

beyanname sayısı 12.754 olmuştur.  

Pursuant to 46th Article of Law No: 5174, it is mandatory to register the 

trade procedures over the minimum quantities subject to the 

Commodity Exchange. Sales made through electronic commerce are also 

within the scope of this article. 

Although they are not subject to the commodity exchange, the trade 

procedures of fungible agricultural goods with sufficient supply and 

demand may be registered with the commodity exchange upon request 

of the buyer or the seller.Standard contracts regarding future and 

forward trade procedures related to the articles subject to commodity 

exchange are prepared by exchange commodities. These contracts are 

registered to the commodity exchange. 

Total of 13.817 registration declarations have been drawn up by our 

commodity exchange in 2014. Total number of registration declarations 

became 12.754 in 2015. 

TESCİL BEYANNAMESİ (Adet) 

 Yıl 2007 2008 2011 2012 2013 2009 2010 2014 2015 

 Tescil Beyanname Sayısı 6.717 6.614 7.944 28.727 14.518 7.664 9.372 13.817 12.754 

TESCİL                                             
(REGISTRATION) 

 
Number of Registration Declarations by Years 
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2014 yılında ki işlem hacmimiz 

3.047.895.581,45 TL iken , 2015 

yılında  % 25,73 artış göstererek 

3.832.153.667,01 TL‘ye ulaşmıştır.   

While our trading volume was 

3.047.895.581,45 TRY in 2014, it 

reached 3.832.153.667,01 TRY in 

2015 with 25.73% of increase. 

Yıl  İşlem Hacimleri (TL) Değişim Oranı % Sıra 

2002 162.313.986,45 65,45 - 

2003 258.541.938,83 59,29 - 

2004 307.929.828,87 19,1  - 

2005 464.469.119,26 50,84  - 

2006 486.599.009,05 4,76  - 

2007 579.178.194,04 19,03  30 

2008 753.513.385,48 30,1  25 

2009 1.004.300.027,33 33,28  20 

2010 1.346.006.738,57 34,13  16 

2011 1.894.872.952,83 40,66  14 

2012 1.738.874.871,34 -8,45  17 

2013 2.253.517.139,62 29,6 17 

2014 3.047.895.581,45 35,25 13 

2015 3.832.153.667,01 25.73 - 

(Transaction volumes by year) 
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TESCİL                                             
(REGISTRATION) 

İŞLEM HACMİ AÇISINDAN BORSADA TESCİLİ YAPILAN İLK 5 MADDE (TL) 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Hububat (Grain) 771.801.623,12 TL 789.404.393,32 TL 1.093.386.377,18 TL 1.278.516.829,84 TL 1.578.174.219,45 TL 

Kuru Meyveler (Dried fruits) 440.040.587,43 TL 181.818.355,42 TL 312.682.545,48 TL 840.193.483,77 TL 1.141.530.012,45 TL 

Hububat Mamulleri (Grain Products) 273.414.263,19 TL 293.610.675,10 TL 325.155.799,98 TL 401.860.091,30 TL 382.933.100,54 TL 

Yağlı Tohumlar (Oil Seeds) 125.746.359,42 TL 190.942.137,13 TL 152.737.653,70 TL 126.732.098,23 TL 209.908.367,32 TL 

Bitkisel Yağlar (Vegetable Oils) 91.457.754,17 TL 88.143.721,46 TL 104.765.847,39 TL 105.720.550,28 TL 104.264.327,52 TL 

2015 yılında işlem hacmi açısından sıralandığında tescili yapılan ürünler 

sıralamasında ilk sırayı 1.578.174.219,45 TL işlem hacmi ile Hububat 

almaktadır. Onu sırayla 1.141.530.012,45 ile Kuru Meyveler, 382.933.100,54 

ile Hububat Mamulleri, 209.908.367,32TL ile Yağlı Tohumlar ve 

104.264.327,52 TL ile Bitkisel Yağlar İzlemektedir.  

Hububat işlem hacmi ile toplam işlem hacminin % 41,18’inini 

oluşturmaktadır. Kuru Meyveler % 29,79’unu, Hububat Mamulleri % 

9,99’unu, Yağlı Tohumlar %5,48’ini , Bitkisel Yağlar ise %2,72’sini 

oluşturmaktadır. 

When ranked in terms of trading volumes, Grain is ranked in the first place 

among registered goods with 1.578.174.219,45 TRY of trading volume in 

2015. Grain is followed by Dried Fruits with 1.141.530.012,45 TRY of trading 

volume, Grain Products with 382.933.100,54 TRY of trading volume, Oil Seeds 

with 209.908.367,32 TRY of trading volume and Vegetable Oils with 

104.264.327,52 TRY. 

Grains constitute 41.18% of the total trading volume. Dried Fruits constitute 

29.79%, Grain Products constitute 9.99%, Oil Seed constitute 5.48% and 

Vegetable Oils constitute 2.72% of total trading volume. 

TESCİL GELİRİ AÇISINDAN BORSADA TESCİLİ YAPILAN İLK 5 MADDE (TL) 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Hububat (Grain) 237.981,22 TL 305.031,32 TL 458.136,68 TL 437.585,73 TL 516.048,42 TL 

Kuru Meyveler (Dried fruits) 169.065,41 TL 108.918,10 TL 165.380,60 TL 225.848,33 TL 335.720,02 TL 

Hububat Mamulleri (Grain Products) 240.403,82 TL 245.984,47 TL 264.456,39 TL 303.223,25 TL 314.310,47 TL 

Yağlı Tohumlar (Oil Seeds) 81.254,11 TL 132.820,36 TL 111.239,05 TL 87.344,79 TL 134.198,86 TL 

Kasaplık Canlı Hayvanlar (Butchery Livestock) 30.020,53 TL 1.817,15 TL 6.024,65 TL 137.390,29 TL 88.688,14 TL 

2015 yılında tescil geliri açısından sıralandığında tescili yapılan ürünler sıra-

lamasında ilk sırayı 516.048,42 TL tescil ücreti  ile Hububat almaktadır. Onu 

sırayla 335.720,02 TL ile Kuru Meyveler, 314.310,47 TL ile Hububat Mamul-

leri,  134.198,86 TL ile Yağlı Tohumlar ve 88.688,14 TL ile Kasaplık Canlı 

Hayvanlar izlemektedir. 516.048,42 TL tescil ücreti geliri ile  hububat top-

lam tescil ücret gelirinin  %29,67’sini oluşturmaktadır.   

When ranked in terms of registration income, Grain is ranked in the first 

place among registered goods with 516.048,42 TRY of registration income in 

2015. Grain is followed by Fruits with 335.720,02 TRY, Grain Products with 

314.310,47 TRY, Dried  Oil Seeds with 134.198,86 TRY and Butchery Livestock 

with 88.688,14 TRY. Grain constitutes 29.67% of total registration income 

with 516.048,42 TRY. 
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HABERLEŞME VE YAYINLAR       

(COMMUNICATIONS AND PUBLICATIONS) 
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Samsun Ticaret Borsası politikasını, hizmetlerini, yıl 

içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetleri ve yürütmekte 

olduğu çalışmaları tanıtmak için yazılı ve görsel 

medyayı etkili bir şekilde kullanmaktadır. Yerel 

medya ile etkili bir iletişim içerisinde olup, görsel ve 

yazılı medyada yayınlanmak üzere basın bültenleri 

oluşturmaktadır. Borsamızın yazılı ve görsel medya 

haberleri ilgili birimler tarafından kayıt altına 

alınmakta ve kayıtlar muhafaza edilmektedir.  

Samsun Commodity Exchange uses written and 

visual media effectively to promote its policies, 

services, annual activities and its works. Our 

commodity exchange carries out an effective 

communication with the local media, and releases 

bulletins to be published in visual and written media. 

The written and visual media news are recorded by 

the relevant departments and these records are 

retained. 

Samsun Ticaret Borsası “analiz” dergisinin ilk sayısı 

yayınlandı. 

The first issue of “analiz” magazine of Samsun 

Commodity Exchange has been published. 

BASIN FAALİYETLERİ            
PRESS ACTIVITIES  

Samsun Ticaret Borsası 2015 yılında ulusal ve  yerel 

dahil 376 gazete haberin de yer almıştır. 

Samsun Commodity Exchange appeared in 376 

newspaper reports including national and local 

media in 2015. 

YAYINLAR 
PUBLICATIONS 

Samsun Ticaret Borsası ve sektörle ilgili  yayınlanan 

gazete, dergi ve televizyon haberlerin takibi ve 

raporlama işlemlerinin yapılması için medya takip 

firması ile anlaşmıştır. 

Samsun Commodity Exchange has signed a contract 

with a media monitoring agency for tracking of 

newspaper, magazine and TV news and reports 

related to the Commodity Exchange and the sector. 

BASIN TAKİBİ              

PRESS AGENCY  
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