




içindekiler

Odalarımız ve 
Borsalarımız, reel 
sektörümüzün asli 
hizmet merkezleri 
haline geldi.

İMTİYAZ SAHİBİ
Samsun Ticaret Borsası Adına
Yönetim Kurulu Başkanı
Sinan ÇAKIR

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Ahmet ALİYAZICI 
Genel Sekreter

DANIŞMAN
İbrahim SEZEN

GRAFİK-TASARIM
Makron Medya PR Cumhuriyet Apt. 
Kılıçdede Mah. Cumhuriyet Cd. 165/7 
İlkadım / SAMSUN

BASKI TARİHİ
Eylül 2017

İLETİŞİM
SAMSUN TİCARET BORSASI
Samsun Commodity Exchance
Tel: +90 (362) 435 50 75 (pbx) - 431 04 15
Fax: +90 (362) 431 47 37
Kıran Mh. 726. Sk. Gıda Borsası 2-G/1
55090 İlkadım / SAMSUN
samsuntb.org.tr
samsuntb@tobb.org.tr

Dergideki haberler izinsiz kullanılamaz. Analiz 
Dergisi Samsun Ticaret Borsası’ nın 3 ayda bir 
yayınlanan periyodik yayın organı olup Basın 
Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir.

Samsun Ticaret Borsası 
tarafından 15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik 
Anma Günü dolayısıyla 
yayınlanan mesajda 
destanın yürekle 
yazıldığı vurgulandı.

Samsun Ticaret Borsası 
ile Samsun Ticaret 
ve Sanayi Odası 
tarafından düzenlenen, 
“Üreten Samsun’un 
Yıldızları” ödül töreni 
TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun 
katılımıyla gerçekleşti. 

İŞ DÜNYASI 
TOBB’UN 
73. GENEL 
KURULU’NDA 
BULUŞTU

15 TEMMUZ’U
ASLA 
UNUTMAYACAĞIZ, 
UNUTTURMAYACAĞIZ

SAMSUN’UN 
GURUR GECESİ



Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) ve 
Uluslararası Yatırımcılar 
Derneği’nin (YASED) 
düzenlediği Uluslararası 
Yatırımcılarla İstişare 
Toplantısı, TOBB Başkanı 
M. Rİfat Hisarcıklıoğlu’nun 
ev sahipliğinde 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
katılımıyla TOBB İkiz 
Kuleler’de yapıldı.

Samsun Ticaret 
Borsası’nın da 
kurucu ortağı olduğu 
Samsun Teknopark’ın 
2017 Olağan Genel 
Kurul Toplantısı 
gerçekleştirildi. 

Samsun, Türkiye ve 
küresel pazarlarda 
tıbbı cihaz 
üretimindeki başarısı 
ve tecrübesiyle 40 
yıldır etkin bir rol 
oynuyor.

18 Mayıs 2017 
tarih 30078 sayılı 
Resmi Gazete’de 
yayımlanarak 
yürürlüğe giren 
7020 sayılı Kanun ile 
vatandaşlarımızın 
SGK’ya olan 
borçlarının 
yapılandırarak 
ödemeleri için büyük 
kolaylık getirilmiştir.

Fethiye: Akdeniz 
ve Ege’nin kesiştiği 
noktada kurulmuş, 
iklimi, doğası ve 
tarihsel zenginlikleri, 
her biri bir fotoğraf 
karesi olan balıkçıları, 
her köşe başında 
karşınıza çıkan 
Yörükleri, 12 ay 
yetişen sebzesi, 
meyvesi, altın sarısı 
kumsalları ve turistik 
aktiviteleriyle eşsiz 
bir tatil kasabasıdır.

SAMSUN 
SAĞLIKTA ZİRVE 
YAPTI

6 AYDA
1,2 MİLYON
İSTİHDAM İLE
REKOR KIRILDI

7020 SAYILI 
KANUN

39 TEKNOPARK 
ARASINDA 
14’NCÜ 
SIRADAYIZ

FETHİYE TİCARET 
ODASI’NDAN 
DAVET VAR

içindekiler
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Sinan Çakır
Samsun Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı

Bir ulusun, bir milletin ve bir ilin en 
büyük güçlerinden biride sanayicisi, 
esnafı, tüccarıdır.
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Birlikte Başardık,
Birlikte Başaracağız...
Bu topraklarda yüzyıllardır süren bir etkileşim ve dönüşüm yaşanır. Anadolu çalışırsa Türkiye çalışır. 
Yani büyüyen ve gelişen bir Türkiye’nin arkasında her zaman devasa bir güç olan Anadolu vardır.

Ülkemiz için büyük öneme sahip Anadolu’nun zengin ve bereketli topraklarına sahip illerimizin başında 
Samsun da bulunmaktadır. Tarımdan endüstriye, lojistikten teknolojiye uzanan geniş bir yelpazede 
bölgemiz insanı sahip olduğu değerleri işleyerek yüksek katma değerler üretmiştir. Samsun özel 
sektörünün, iş camiamızın ve borsa üyelerimizin Anadolu’dan, Samsun’dan ülkemizin ihtiyaç duyduğu 
her alanda yüksek bir enerji sarf ederek Türkiye’nin gelişmesine ve büyümesine azami katkı sağlamayı 
başarmış olmasından büyük bir gurur duymaktayız.

Samsun iş dünyası Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu İlimizde de paydaş kurumlarımız ile birlikte 
yürüttüğümüz istihdam seferberliğine en üst düzeyde katkı sağlayarak ülkemize ve milletimize büyük 
bir mutluluk yaşatmıştır. Atölyelerinde,  işletmelerinde ve fabrikalarında istihdam artırarak Türkiye’nin 
istihdam seferberliğine Samsun’dan katkı sağlayan özel sektör temsilcilerimizi buradan bir kez daha 
kutluyoruz. 

Üreten Samsun ödül töreninde iş camiası olarak bir başarıyı daha birlikte paylaşmanın mutluluğunu 
yaşadık. Birçok dalda rekortmenlerimizin takdir beratları ve ödüllerinin sunulduğu töreni Ticaret ve 
Sanayi Odamız ile birlikte, üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği önderliğinde görkemli 
bir şekilde tamamladık. Bir ulusun, bir milletin ve bir ilin en büyük güçlerinden biride sanayicisi, esnafı 
tüccarıdır. İnsanımızla, çalışanlarımızla, yöneticilerimizle, üyelerimizle ne kadar övünsek azdır. 

Bu ülkeye büyük vefa borcumuzu çalışarak, üreterek, istihdam sağlayarak ve vergi ödeyerek ilimizin, 
bölgemizin ve ülkemizin geleceğini birlikte inşa etmeye devam ederek ödeyeceğiz.

Bu vatan uğrunda canlarını veren tüm şehitlerimizin yarattığı destanlara 15 Temmuz Milli İrade ve 
Demokrasi Günü eklenerek ülkemizin bekası bir kez daha güven altına alınmıştır. Karşı karşıya kaldığımız 
bütün tehditlere karşı milletimizin birlik ve beraberliğini kaybetmemesinin kurtuluş yolumuz olduğu 
unutulmamalıdır.

Saygı değer üyelerimiz, ülkemizde ticaret borsalarının müstesna bir yeri vardır. Önceki satırlarda da 
ifade ettiğimiz gibi Anadolu’nun zenginliğini işleyerek berekete dönüştüren çalışkan insanlarımız 
Türkiye’nin global dünyada saygınlığını ve etkinliğini artırmaktadır. Borsamız bu kapsamda Samsun’u 
büyük yatırımların inşa edildiği bölgesel bir metropole taşıyan birçok projenin kurucusu veya ortaklığını 
yapmaktadır. Samsun Lojistik Merkezi, Samsun Teknoloji Merkezi, Gıda Laboratuvarı gibi yüksek 
sorumluluklar gerektiren projeleri bölgemize kazandırmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanlığında bulunduğum güzide kurumumuz Samsun Ticaret Borsasının bir üyesi 
olmak, bu camiaya hizmet etmek büyük bir mutluluk ve gurur vesilesidir. Borsamızın, Ticaret ve Sanayi 
Odamız ile ortak hizmet binalarımızı hayata geçiriyor olmamız şahsım, yönetim kurulum, meclis 
başkanım, meclis üyelerimiz ve çalışanlarımızı daha çok motive etmekte olduğunu bilmenizi isterim.

Camiamızın şahsıma ve görev arkadaşlarımıza verdikleri sorumluluğun bilinciyle güzel hizmetlerde 
bulunduk. Bütün çalışmalarımız elbirliği ile yürütülerek Samsun’a güzel projeler kazandırdık. Yine 
birlikte, yeniden güzel projeleri Samsun’a kazandırmaya devam edeceğiz. Birlikte başardık, birlikte 
başaracağız.
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Ahmet TAKIŞ
Samsun Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı

Biliyoruz ki, insana hizmette sınır 
yoktur. Ondan daha büyük bir 
mutlulukta yoktur.
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Borsamız Ülkemizin ve 
Bölgemizin Kalkınmasında 
Görevini Yapıyor...
Saygı değer üyelerimiz, sevgili Samsunlular, Samsun Ticaret Borsası meclisi 
dört yıllık görev dönemini başarıyla tamamladı. Meclisimiz gücünü borsamızın 
seçkin ve saygın üyelerinden almaktadır. Üyeleri ile bütünleşen, paydaşları ile 
işbirliğini geliştiren yasal sorumlulukları ve görevlerinin yanı sıra ilimiz, bölgemiz 
ve ülkemizin ekonomisinin gelişmesine hizmet eden borsamızda görev yapan 
bütün çalışma arkadaşlarımı kutluyorum.

Meclisimizin birlik ve beraberliğinin çalışmalarımızı olumlu yönde motive 
ettiğini burada ifade etmek istiyorum. Borsamız çok yönlü olarak yürüttüğü 
faaliyetlerimizin odağında üyelerimiz, Samsunumuz ve güzel ülkemiz yer almıştır.

Samsun bölgemizin yanı sıra uluslararası ekonominin de bir parçası haline 
gelen projelerde sesini duyuran bir il olmuştur. Bu Projelere önderlik yapan 
organizasyonlara borsamız katılım sağlayarak ekonominin büyümesine 
gelişmesine ve ülke olarak kalkınmada büyük mesafeler almamıza katkı vermiştir.

Meslek komitelerimiz, meclisimiz ve yönetim kurulumuz çalışma dönemi 
içerisinde el birliği ile üyelerimizin faaliyet gösterdiği sektörlere hizmet 
götürmüştür. 

Odalar ve Borsalar hem 5174 sayılı kanundan almış oldukları görevleri en iyi 
şekilde yerine getirebilmeleri, hem de üyelerine vermiş oldukları hizmetin kalite 
ve hızının artırılarak kapasitesinin geliştirilebilmesi için iyi ve gelişmiş bir altyapıya 
sahip olmaları gerekmektedir. 

Üyelerimize daha güçlü hizmet sağlamak üzere yeni hizmet binamızda 
toplantı, seminer vb. aktiviteler modern bir ortamda yapılacak, üyelerimiz 
bu hizmetlerden daha rahat yararlanacaktır. Hedefimiz elbette üyelerimizin 
faaliyetlerini artırmasına destek sağlamaktır. Samsun’un ekonomisinin 
büyümesi, ihracatımızın artması, istihdamın artması ve büyük yatırımların ilimize 
kazandırılması için daha yoğun bir çalışma dönemine adım atacağız.

Biliyoruz ki insana hizmette sınır yoktur.  Ondan daha büyük bir mutlulukta yoktur. 
Bu mutluluğu yaşayan borsamızın meclis başkanı olarak bütün üyelerimize 
bereketli ve hayırlı kazançlar diliyorum. 
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Ahmet ALİYAZICI
Samsun Ticaret Borsası  
Genel Sekreteri

Üyelerimizin memnuniyetini 
sağlayacak çalışmalarda aldığımız 
mesafe ticaret borsamızın ülke 
ekonomisine katkısını artıracaktır.
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Borsamız Geleceğe Hazırlık 
Yapıyor…
Samsun’un özellikle Karadeniz Havzası’nda iktisadi rolü ve önemi her geçen 
gün daha da artıyor. Modern Lojistik ulaşım hatlarındaki yeni açılımlar bu önemi 
güçlendiriyor. Bu duruma paralel olarak kurumlarımız başta olmak üzere üyelerimiz, 
işletmelerimiz ve çalışanlarımız gelişmelere hazır olmak durumundadır.

Samsun Ticaret Borsası öncelikle kurumsal kapasitesini güçlendirerek çağın 
gerekliliklerini yakalamaya azami çaba harcamaktadır. Önceliklerimiz doğrultusunda 
Samsun Ticaret Borsası hizmet binası fiziki altyapısı yapılan planlama doğrultusunda 
hızla tamamlanmaktadır.  Bu altyapı ile büyük güç kazanacak olan borsamız yetişmiş 
insan kaynaklarını da bu yeni sürece hazırlamaktadır. Tüm bu hazırlıkların nihai 
amacı üyelerimizin ekonomik büyümelerini sağlayarak, ülkemizde başta istihdam 
olmak üzere bir çok sorunu yenmek. 

Büyük bir özveri ile borsamız üyelerimizle ekonominin bütün alanlarında işbirliğini 
artırmaya gayret göstermektedir. Üyelerimizin memnuniyetini sağlayacak 
çalışmalarda aldığımız mesafe ticaret borsamızın ülke ekonomisine katkısını 
artıracaktır. Üyelerimiz, bölgemiz ve ülkemizin çıkarları doğrultusunda borsamız 
oluşturduğu stratejik plan çerçevesinde çalışmalarını yürütmektedir.

Dünya ülkeleri arasında borsa ürünlerinin değeri sürekli artmaktadır. Özellikle ülkeler 
borsalarında işlem gören ürünlerin gelişen teknoloji,  inovasyan ve Ar-ge ile katma 
değerini artırmak için büyük bir yarış içerisindeler. Modern borsa sitemlerinin dünya 
ile eş zamanlı olarak ülkemizde ve ilimize uyarlanmasında Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliğimizin projelerine Samsun Ticaret ve Borsamızda dahil olmuştur. Amacımız, 
küresel pazarlarda işlem gören ürünlerimizin değerini korumak, üyelerimizin 
rekabetçi yapısını güçlendirmektir.

Samsun’un birçok hedefi var;  İhracat Şehri Samsun, Marka Şehir Samsun, Fuarlar & 
Kongreler Şehri Samsun, Turizm Şehri Samsun, Alış-Veriş Şehri Samsun, Lojistik Şehri 
Samsun, İnovasyon Şehri Samsun, Sağlık Şehri Samsun. 

Samsun’u bu hedefleri ile buluşturmak için tüm kaynaklarını seferber eden 
kurumların arasında ticaret borsamızda bulunmaktadır. Bütün çalışmaların ortak 
hedefi ise ülkesinde ve bölgesinde söz sahibi olan Samsun’u oluşturmaktır. Elbirliği 
ile birlikte başaracağız.
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Ankara’da TOBB Genel Merkezi’nde 
gerçekleştirilen 73. Genel Kurul 
Toplantısına Samsun Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Sinan Çakır, Meclis Başkanı Ahmet 
Takış ile yönetim kurulu ve meclis 
üyeleri ile genel sekreter katıldı. 
Açılışta konuşan TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Oda ve Borsa 
mensuplarımızın emekleri ve 
gayretleriyle, kurumsal hizmet 
kapasitemiz her yıl daha da gelişti” 
dedi.

İş Dünyası TOBB’un 
73. Genel Kurulu’nda Buluştu 



11 SAMSUN TİCARET BORSASI

Odalarımız ve Borsalarımız, reel sektörümüzün asli 
hizmet merkezleri haline geldi. “Bu sayede memle-
ketimiz daha çok yatırım, üretim, ihracat ve istihdam 
kazandı” diyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, tüm 
bunların, el birliği, gönül birliği, akıl birliğiyle başarıldı-
ğını söyledi. Başkan Hisarcıklıoğlu, “Bizler, Oda ve Borsa 
camiası olarak, sadece günü kurtarmak, mevcutla ye-
tinmek gibi bir anlayışta olmadık. Hep daha fazla üre-
tim, yatırım, istihdam ve ihracat için çalıştık, çalışıyoruz. 
Her alanda yeni ve çok daha büyük hedeflere ulaşmak 
için gayret gösteriyoruz. Çünkü bizler, kadim Ahilik 
teşkilatımızın günümüzdeki temsilcisiyiz. Ecdadın bize 
bıraktığı bu kutlu mirasın hakkını vermek için uğraş ve-

riyoruz. Sadece şikâyet etmek, sadece talep etmek bize 
yakışmaz. Sorunlar ve tespitlerle birlikte çözüm öneri-
lerini hazırlıyor, siyasilerimizle, hükümetimizle istişare 
ediyoruz. G20’den, Eurochambres’a, İslam Odası’ndan, 
Asya-Pasifik Odası’na kadar, tüm küresel platformlarda 
Türk iş dünyasının sesini duyuruyor, hakkını savunuyo-
ruz” diye konuştu.

Bugün TOBB, ülkemizin her köşesinden ve tüm sek-
törlerden, küçük-büyük, yerli-yabancı, 1,5 milyon üye-
siyle, iş âleminin tamamını bir araya getiren, en büyük 
meslek örgütüdür. 
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Örnek gösterilecek meslek 
örgütüyüz...

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sözlerine, “Gurur-
la ifade etmek isterim ki, biz aynı zamanda, ülkemizde 
katılımcı demokrasinin yayılması açısından da, örnek 
gösterilecek bir meslek örgütüyüz. 365 Oda ve Borsa-
mızın her biri, demokratik yapısı ve geleneğiyle, ülkemi-
zin her yanında demokrasi kültürünün gelişmesine, kök 
salmasına katkıda bulunuyor. Zira demokrasi demek, 
müzakere demektir” diye devam etti. Hisarcıklıoğlu, 
“İşte her toplumsal kesimin, her farklı düşüncenin, her 
farklı anlayışın, kendisini temsil etme imkânı bulduğu, 
en geniş tabanlı yapı burada, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nde. Burada her meseleyi, müzakereyle ele aldık, 
istişare ettik. Bu camianın mensupları, yaşadıkları sıkın-
tılara rağmen, her sene daha çok iş, daha çok aş sağlı-
yor, milletimize daha çok umut veriyor. Yatırımı, üretimi, 

istihdamı, ihracatı, işte bu salonda gördüğünüz insanlar 
ve temsil ettikleri kitle yapıyor. Müteşebbislerimizle, on-
ların asli temsilcileri olan Oda ve Borsa Başkanlarımız, 
meclis üyelerimiz, yani bu salonu dolduran vefakâr ve 
cefakâr dostlarımla iftihar ediyorum” dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu sözlerini şöyle ta-
mamladı: “Türk özel sektörü olarak, dün olduğu gibi ya-
rın da, ülkemizi daha güçlü, daha zengin yapmak için 
üretmeye, emek vermeye devam edeceğiz. Ve inşallah 
elbirliğiyle ülkemizi dünyanın en büyük ekonomileri 
arasına sokacağız. Bu düşüncelerle sözlerime son verir-
ken, ‘Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket’ almaya hak kaza-
nan yol arkadaşlarıma, bu ödüllerini sunacak olmaktan, 
büyük onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu za-
mana kadar, başkanından meslek komitesi üyesine, ge-
nel sekreterinden çalışanına kadar camiamıza hizmet 
eden tüm mensuplarımızı yürekten kutluyor ve başarı 
dolu nice yıllar diliyorum.”
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İşsizliğe Karşı Ülke 
Tarihinin En Büyük 
Mücadelesi Başlatıldı 

“Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” kapsamında 
ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Samsun’da da 
Ticaret Borsası’nın içerisinde olduğu çok sayıda etkinlik 
ve girişimlerde bulunuldu. Kısa sürede işsiz olan binler-
ce kişinin istihdamı sağlandı. 

İş dünyasına istihdama yönelik teşvikler anlatılırken, 
binlerce kişinin de yeni iş sahibi olmasına vesile olundu. 
Onlarca toplantı ve etkinliklerde kentin iş dünyası ve 
resmi kurumlar sık sık bir araya gelerek durum değer-
lendirmesi yapıp, istihdam hedefleri ve destekleri konu-
sunda fikir alış-verişi yaptı. Bu toplantılarda İş-Kur İl Mü-
dürü Haşim Meydan ve yöneticileri ile SGK İl Müdürü 
Ünal Kaya ile yöneticileri iş dünyasının hep yanında yer 
alarak bilgileri detaylı bir şekilde paylaştı. 

Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Si-
nan Çakır, Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine gece- 
gündüz işsizliğin azaltılıp, istihdamın artırılması için 
çalışmaya başladıklarını vurgulayarak, “Ülkemizin eko-
nomik kalkınmasının temel taşları olarak biz iş dünyası 

her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Ülke meselesi olunca 
her şey değişir. Ülkeye hizmet etmenin gururu ve tarifi 
yoktur. İstihdamın artması üretimin artması demektir. 
Biz de bunun için elimizden gelenin fazlasını yapmanın 
gayreti içerisindeyiz. Her dönemde bu gayret içerisinde 
olacağız” diye konuştu.

“Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” kapsamında 
yapılan onlarca etkinliklerden birisi de kent merkezin-
deki “Samsun’da İstihdam Buluşmaları” etkinliği oldu. 
Burada kentimizdeki onlarca firma işsiz kesime yönelik 
stantlar açarak iş başvurularını kabul etti. Ticaret Borsa-
sı’nda “Samsun’da İstihdam Buluşmaları” etkinliğinde 
stant açıp yönetim olarak hazır bulundu. İşveren ile işçi-
yi buluşturan etkinliğe Samsunlular büyük ilgi gösterdi. 
Organizasyon boyunca çeşitli seminerler de düzenlen-
di. KOSGEB Başkan Yardımcısı Süleyman İslamoğlu da 
buradaki etkinliğe katılarak, İş-Kur ve SGK dışındaki 
destekleri anlattı. Girişimcilik programı konusunda bil-
gilendirme yaptı. 

İş Dünyası kenetlendi, işsizlik azaldı...
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Hükümet Destekledi,
İş Dünyası İşsizlere Kucak Açtı 

Samsun Ticaret Borsası ile Samsun Ticaret ve Sanayi 
Odası üyeleri valiliğin organizasyonunda iş dünyasını 
resmi kurum müdür ve çalışanları ile buluşturdu. “Ça-
lışma Hayatında Milli Seferberlik” konulu toplantıya 
katılan Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Sinan Çakır, “Devletimiz 12 Milyar TL değerindeki fonu 
istihdam desteklerine sağladı. Teşekkür ediyoruz. İş 
dünyası olarak biz de gereğini yapmaya başladık” diye-
rek, yılın ilk 6 ayında işe yerleştirilenlerin sayısının yakla-
şık 13 bine ulaştığını vurguladı.

Samsun Valiliğinin ev sahipliğinde Atakum İlçesi’n-
de iş dünyası ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsil-
cileri bir araya geldi. Ülkemizde başlatılan “Çalışma Ha-
yatında Milli Seferberlik” konulu toplantı kapsamında 
bir araya gelen iş dünyası, işsizlik rakamlarının aşağı 
düşürülmesi konusunda büyük bir çalışma başlattı. Top-
lantıya katılan İş-Kur İl Müdürü Haşim Meydan, “İşsizlik 
rakamlarını düşürmek üzere biz göreve hazırız. Gerek iş 
başı eğitimi, gerekse kurslarımızla her zaman yanınız-
dayız” dedi. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ünal 
Kaya ise, istihdama ilişkin devletin sağladığı teşvik ve 
destekleri anlattı. Daha sonra konuşan Samsun Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır, “Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 
başlatılan ve TOBB başkanımız sayın Rifat Hisarcıklıoğ-
lu’nun da özverili bir şekilde desteklediği ‘Milli İstih-

dam Seferberliği’ kapsamında valiliğimizin düzenlediği 
ikinci geniş katılımlı toplantıda sizlerle birlikte olmanın 
memnuniyetini yaşıyorum. Bugüne kadar en büyük sı-
kıntılarımızdan biri olan istihdam üzerindeki yükün faz-
lalığı konusunu oda ve borsa başkanları olarak birçok 
kez, gerek bireysel olarak gerekse de TOBB başkanımız 
vasıtasıyla ekonomi yönetimine ve başbakanımıza taşı-
dık. Devletimizde bu duruma kayıtsız kalmadı ve büyük 
fedakarlık göstererek 12 Milyar TL değerindeki fonu 
istihdam desteklerine sağladı” diyerek sözlerine şöyle 
devam etti:

“Her şeyden önce bu destekler ile bizleri istihdam 
konusunda cesaretlendiren devletimize şükranlarımı 
sunuyorum. Bizlere sunulan bu destekler hem çalışan 
hem de işveren açısından bir fırsata dönüştürülmeli 
ve sonuna kadar kullanılmalıdır. İstihdamda yaşanan 
bu fırsat aynı zamanda sosyal huzurumuz için de çok 
önemli olan sosyal barışa hizmet edecek, işverenle ça-
lışan arasında oluşacak bağ toplumsal bağları da güç-
lendirecektir. TOBB’ da geçen 7 Şubat tarihinde düzen-
lenen sayın Cumhurbaşkanımız ve başbakanımızın da 
onurlandırdıkları ekonomi şurasında Sayın Cumhurbaş-
kanımız, işsizlik oranının yılsonunda tek haneli rakamla-
ra düşmesini hedef gösterdi. Çok önemli bir zamanda 
alınan bu çok önemli seferberlik kararının hızla yol ala-
rak en kısa sürede amacına ulaşacağı inanıyorum.”
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“Çalışma Hayatında Milli 
Seferberlik” buluşması 

Samsun Valiliği, İşkur İl Müdürlüğü, SGK Samsun İl Müdürlüğü, 
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret Borsası ve Samsun 
Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde Samsun Büyükşehir Belediyesi 
Çok Amaçlı Şehit Ömer Halisdemir Salonu’nda“Çalışma Hayatında 
Milli İstihdam Seferberliği” kapsamında işçi ve işverenlere yönelik 
bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. 

Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yar-
dımcısı Kürşad Arat, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı 
Muhittin Şahin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Ge-
nel Müdür Yardımcısı Mehmet Baş, İşkur Genel Müdürlüğü İşsizlik 
Dairesi Başkanı Şaban Karakuş ile Samsun Valisi İbrahim Şahin ile iş 
dünyasının temsilcileri katıldı. 

Yaklaşık 300 kişinin katılımıyla düzenlenen toplantının açılışın-
da konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardım-
cısı Kürşad Arat, ‘Çalışma Hayatında Milli İstihdam Seferberliği’ adı 
altında işverenleri ve iş arayanları yakından ilgilendiren düzenle-
meler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Samsun Valisi İbrahim Şahin’de, kentte istihdam alanında ya-
pılan çalışmaları anlatarak özellikle cerrahi el aletleri alanında 
Samsun’un çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Sektörün 
gelişmesi için neler yapılabileceğini anlattı. Vali Şahin, istihdam ko-
nusunun önemsenmesi gerektiğini örnekleri ile anlattı. Ve işveren-
lerin bu desteklerden yararlanması gerektiğini ifade etti.
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Borsa’da İstihdam 
Seferberliği

Samsun Ticaret Borsası’nın meclis salonunda ki bu-
luşmaya SGK İl Müdürü Ünal Kaya, İl Müdür Yardım-
cısı Ramazan Adıgüzel, İlkadım Merkez Müdürü Mu-
rat Tokgöz, İŞKUR Şube Müdürü Sait Gül, İş ve Meslek 
Danışması Bilal Küçük katıldı. SGK ve İŞKUR teşvikleri 
konusunda meclis üyelerine yönelik yapılan sunumda 
son değişikliklerle birlikte işsizliğin azaltılması yönünde 
hükümetin her zaman işverenin yanında olduğu vurgu-
landı. Her türlü bilgi ve sorular için kapılarının iş dünya-
sına sonuna kadar açık olduğu ifade edildi. 

SGK İl Müdürü Ünal Kaya, iş dünyasının da hüküme-
tin verdiği teşviklere sessiz kalmadığını, ifade etti. Mes-
lek edindirme ve geliştirme kurslarından, girişimcilik 
programına kadar tüm teşvik ve destekler ayrıntıları ile 

birlikte iş dünyasına anlatıldı. İş başı eğitim programının 
önemi vurgulandı. 

SGK İl Müdürü Ünal Kaya, tüm bu konularda muha-
sebeci ve mali müşavirlere de büyük sorumluluklar düş-
tüğüne işaret ederek, işverenin de ekonomik bir kayıp 
yaşamaması için teşviklerin içeriği konusunda ayrıntılı 
bilgilere sahip olması gerektiğini söyledi. 

Samsun Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı İs-
lam Öztürk ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan 
Tunç bilgilendirme toplantısının çok yararlı olduğunu, 
edindikleri bilgileri üyeler ile paylaşacaklarını söylediler. 
Genel Sekreter Ahmet Aliyazıcı ise, üyelerin borsanın 
internet sitesi ya da genel sekreterliğinden de ayrıntılı 
bilgilere ulaşabileceklerini dile getirdi.

Samsun Ticaret Borsası’na gelen SGK ve İŞKUR Temsilcileri, Meclis 
Toplantısı’na katılarak hükümetin iş dünyasına yönelik teşviklerini ve 
yeni işçi istihdamındaki katkılarını anlattı. Borsanın gerek yönetim 
kurulu, gerekse meclis üyeleri de ülkemizdeki işsizlik oranının 
azaltılması için azami gayreti her zaman göstereceklerini dile getirdi.
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SMMMO’dan 
Borsa’ya Ziyaret

Kısa adı SMMMO olan Samsun Serbest Muhasebe-
ci Mali Müşavirler Odası’nın başkanı Hayrul Kayar ile 
yönetim kurulu üyeleri her yıl 01-07 Mart “Muhasebe 
Haftası” nedeniyle bir dizi ziyaret ve etkinliklerde bu-
lunuyor. Bu kapsamda Samsun Ticaret Borsası’nı da zi-
yaret eden Kayar ve beraberindekileri Samsun Ticaret 
Borsası Meclis Üyeleri Mustafa Mercan, Fatih Güneri ile 
Genel Sekreter Ahmet Aliyazıcı karşıladı. “İçinde para 
geçen her şey önce bir mali müşavire sorulup ondan 
sonra ilgili yerlere taşınıyor“ diyen SMMMO Başkanı 
Hayrul KAYAR, “1 Mart tarihi üyesi olduğumuz Avrupa 
ve Dünya Muhasebeciler Federasyonlarına göre ‘Muha-
sebeciler Günü’ ve 1 -7 Mart tarihlerini içine alan hafta 

da ‘Muhasebe Haftası’dır. O nedenle Muhasebeciler 
Haftası’nı çeşitli etkinlikler ile kutluyoruz. Bu kapsamda 
da iş dünyasına ziyaretler yapıyoruz. Önceki yıllara göre 
etkinliklerimizi daha da kapsamlı kutluyoruz. İş dünyası 
da bizlerin sesine kulak veriyor. En yoğun ayımızın Mart 
olmasına rağmen özveriyle, mesleğimiz için gelecek ne-
siller için daha fazla istihdam için çok çalışıyoruz” diye 
konuştu. Ziyarette mali müşavirler ve muhasebecilerin 
ülke için önemi vurgulandı. Gelecek yıllarda da bu tür 
etkinlik ve ziyaretlerin devam edeceği belirtildi. Daha 
sonra günün anısına Atatürk Anıtı’nın bir örneği hediye 
edildi.

Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odası’ nın yönetim kurulu “Muhasebe Haftası” 
kutlama etkinlikleri kapsamında Samsun 
Ticaret Borsası’ nı ziyaret etti. Ziyarette mali 
müşavirlerin ve muhasebecilerin ülke için 
önemi vurgulandı.
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15 Temmuz’u 
Asla Unutmayacağız, 
Unutturmayacağız
Sivil toplum kuruluşları (STK); Türk-İş, TESK, Memur-Sen, Hak-İş, TZOB, 
TİSK, Türkiye Kamu-Sen ve TOBB 15 Temmuz’un yıldönümünde 81 
ilde eş zamanlı olarak ortak bir açıklama yaparak, “15 Temmuz’u Asla 
Unutmayacağız, Unutturmayacağız” mesajı vererek, ülke genelinde bir 
dizi etkinliğin startı verildi.
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Samsun Ticaret Borsası tarafından 15 Temmuz De-
mokrasi ve Milli Birlik Anma Günü dolayısıyla yayınla-
nan mesajda destanın yürekle yazıldığı vurgulandı. “Va-
tanımıza sahip çıkan yüce milletimize teşekkür ederiz. 
Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz” 
ifadelerine yer verildi.

Samsun’da faaliyet gösteren oda ve borsalar, KA-
MU-SEN, TÜRK-İŞ, TESK ve TZOB’un iştirakiyle 15 Tem-
muz 2016 tarihinde göstermiş olduğumuz tepkimizi ve 
beraberliğimizi bir kez daha göstermek üzere, tüm Tür-
kiye ile eş zamanlı olarak ortak basın açıklaması yapıldı. 
Basın açıklamasında Borsamızı Meclis Başkanımız Ah-
met Takış ve Yönetim Kurulu Üyemiz Nurettin Odabaş 
temsil ettiler. Ortak basın açıklamasının metnini Sam-
sun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Zeki Murzioğlu okudu. 81 il de aynı gün ve saatte oku-
nan ortak açıklamasında demokrasi sevdalısı olunduğu 
vurgulandı. Tarihimizin en zor günlerinden biri olan 15 
Temmuz’un yıldönümüne girildiğine işaret edilerek, 
düzenlenen ortak etkinliklerle, hazırlanan afişlerle 15 
Temmuz ruhunun canlı tutulacağına işaret edildi. 

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü için Samsun 
Ticaret Borsası ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile or-
tak afişler bastırılarak, üyelere dağıtıldı. Ayrıca yaptırı-
lan afişler il merkezinde billboardlarda yer aldı.

Ülkemizin her kenti ve ilçesinde olduğu gibi Sam-
sun’da da 15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü gerçekleşti-
rildi ve ardından Demokrasi Nöbeti başladı. 15 Temmuz 
etkinliklerine Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Sinan Çakır, Meclis Başkanı Ahmet Takış, mec-
lis ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. “15 Temmuz’u 
unutmayacağız, unutturmayacağız” mesajı verildi. 
Darbe girişiminin asıl amacının; ülkemizi tarihimizde 
görülmemiş bir kaosa sürüklemek, kardeş kavgası baş-
latmak ve Türkiye’yi iç savaş ortamına sokarak, Türkiye 
Cumhuriyetini bir daha ayağa kalkamayacak duruma 
düşürmek olduğuna vurgu yapıldı. Samsun Ticaret Bor-
sası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır, “Milletimiz 
demokrasimize ve özgürlüğümüze kasteden bu saldırı 
karşısında dik durdu, canı pahasına değerlerini savun-
du. Haince planlanmış darbe girişimini savuşturan mil-
letimizin önünde saygıyla eğiliyoruz” dedi.



22SAMSUN TİCARET BORSASI

15 Temmuz Milli Birlik yürüyüşü kapsamında 1919 metre uzunluğunda-
ki dev Türk Bayrağı da aralarında Samsun Ticaret Borsası Meclis ve Yönetim 
Kurulu üyelerinin de bulunduğu binlerce kişinin katılımı ile Cumhuriyet Cad-
desi’nden başlayıp, Cumhuriyet Meydanı’nda son bulan yürüyüşle kentin içe-
risinde gezdirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kur-an’ı Kerim 
okundu. Demokrasi Nöbeti, konuşmalar ve diğer etkinliklerle devam etti.

Onbinler Tek Yürek Olup
Meydanı Doldurdu...

Hain darbe girişiminin yıl dönümünün de de on binlerce kişi Cumhuriyet 
Meydanı’nı doldurdu. Dualar okundu, o gece yaşananlar tekrar hatırlandı. 
Samsun Ticaret Borsası Meclis ve Yönetim kurulu üyeleri de alandaki yerini 
aldı.  Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır, “15 Tem-
muz’da Türkiye, en zor demokrasi sınavını büyük başarıyla vermiştir. Demokra-
simizin, hiçbir kaba kuvvete teslim olmayacak kadar güçlü olduğunu herkese 
gösterdik. Milletimiz darbeye karşı dik durarak şunu açık şekilde ilan etmiştir. 
“Türkiye Cumhuriyeti devletini Milletin iradesi dışında hiçbir güç yönetemez. 
Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimizi şükranla anıyoruz. Bir 
daha böyle hain girişimlerin yaşanmaması için FETÖ ile mücadele her alanda 
etkin ve kararlı şekilde sürdürülmelidir” dedi. Samsun Ticaret Borsası tarafın-
dan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile kurduğu ortak stantta 15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Günü için Cumhuriyet Meydanı’na gelen vatandaşlara, yi-
yecek ve içecek ikramında bulunuldu.
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Pestisit
Sebzemden, Meyvemden, 

Bedenimden Uzak Dursun

Asena PERÇİN BAHADIR
Gıda Yüksek Mühendisi

Pazardan aldığınız sebze 
ve meyvelerin pestisitle olan 
yakınlığından, tarlaya dikilme-
sinden sonra başlayan süreçte 
ne kadar fazla kimyasal etkene 
maruz kaldığından haberiniz 
var mı?

Pestisit, tarımsal ürünlere zarar 
veren böcekleri, hastalıkları ya da 
farklı organizmaları engellemek, 
etki alanlarını kısıtlamak için kul-
lanılan kimyasal ilaçların tümüne 
verilen addır.  Virüs, bakteri, man-
tar, böcek ve daha birçok mikro-
oorganizma pestisitler sayesinde 
önlenebilmektedir.  Her ne kadar 
pestisitlerin kullanılmasının bazı 
yararları olsa da insan sağlığı ve 
ekolojik açısından oldukça tehli-
kelidir. 

Ülkemizde yılda 33 bin ton 
pestisit kullanılıyor. Sadece Antal-
ya’da yaklaşık olarak hektar başına 
26 kg pestisit kullanımıyla Avrupa 
ülkeleri içinde 1. sırada bulunuyo-
ruz. Pestisitler doğrudan hedefe 
etki etmedikleri, çevreye yayıldık-
ları, doğada kalıntı oluşturdukları 
ve yok olmadıkları için hedef or-
ganizma dışındaki organizmalar 
üzerinde de etkili olabiliyor.
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Sağlıklı olduğu için tükettiğimiz meyve ve sebzeler 
bizi zehirliyor olabilir mi?

Pestisitler sadece yediğimiz yaş sebze ve meyvelerle de-
ğil, dolaylı olarak toprağa, kaynak sularına ve hava yoluyla 
dünyamıza da yayılarak ciddi sorunlara sebep oluyor. Gı-
dalarda bilinçli-bilinçsiz kullanımı sonucunda ciddi kirlilik 
ve sağlık problemleri yaşanmaktadır.  

Pestisitlerin zararlı etkileri üzerine araştırma yapmış uz-
manlar bitkilere püskürtülen pestisitlerin besinler yoluyla 
insan vücuduna alınması sonucunda ortaya çıkabilecek 
hastalıklar konusunda endişeli.  Bu etkiler basit cilt veya 
göz iritasyonu olabileceği gibi sinir sistemini etkileyici, üre-
me problemleri, karaciğer, böbrek rahatsızlıkları veya kan-
ser gibi çok ciddi problemler olabilir. Son dönemlerde ger-
çekleştirilen çalışmalar sonucunda, beyin kanseri, meme 
kanseri, lösemi ve karaciğer kanserinin pestisit alımıyla 
doğrudan ilişkili olduğunu göstermiştir. Aynı zamanda, ek-
sik uzuv doğumları ve düşükler ile pestisit alımının doğru-
dan ilişkili olduğuna yönelik ciddi kanıtlar bulunmaktadır. 
2007 yılında yapılan bir çalışmaya göre, çiftlik yakınında 
oturup ilk sekiz haftalık hamileliklerinde pestisitlere maruz 
kalan kadınların, otistik çocuk doğurma riski normal olan-
lara oranla 8 kat yüksek çıkmıştır.

Ülkemizde, Ege Üniversitesi bünyesinde yapılan son 
çalışmalara göre, kullanımı yasaklanmış olmasına rağmen 
hala bazı tarım alanlarında kullanılan DDT (dikloro difenil 
trikloroethan)  gibi bazı pestisitlerin anne sütüne dahi geç-
tiği kanıtlanmıştır.

Ayrıca, hiç pestisit uygulaması yapılamayan kutuplar-
daki penguenlerde ayı balığında DDT‘nin varlığının belir-
lenmesi, tarım ilaçlarının dünyadaki sirkülasyonunu gös-
termesi bakımından önem taşımaktadır. 

Peki pestisitlerden nasıl korunabiliriz?

Suda çözünen pestisitler, gıda tüketilmeden önce yıka-
narak tüketilince büyük bir miktarı gıdadan uzaklaştırıla-
bilse de meyve ve sebzenin içinde hapsolan kısmı maalesef 
uzaklaştırılamamaktadır. 

Fakat sadece suyla ya da sirkeli suyla yıkamak çözüm 
değil Sirkeli su sadece meyve ve sebzelerin üzerindeki mik-
roorganizmaları uzaklaştırmaya yarar, pestisitler için etkili 
değildir. Şimdi sizlere pestisitleri minimuma indirmek için 
kullanabileceğiniz arındırıcı solüsyon tarifi paylaşacağım.

Meyve ve sebze arındırıcı solüsyon tarifi

1 litre suyun içine 1 çay bardağı limon suyu, 1 çay bar-
dağı sirke ve 1 tatlı kaşığı karbonat ilave edip karıştırıyo-
ruz. Meyve ve sebzelerimizi bu solüsyonun içinde 15-20 dk 
beklettikten sonra akan suyun altında iyice yıkayıp tüke-
tebilirsiniz. Sert kabuklu meyveleri yıkarken fırça kullana-
bilirsiniz.
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Bakan Çelik “2.Yerel Tohum 
Buluşması”na geldi

2’inci Yerel Tohum Buluşması toplantı-
sına katılmak ve bir dizi incelemelerde bu-
lunmak üzere Samsun’ a gelen Bakan Çe-
lik’i havaalanında Samsun Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanımız Sinan Çakır ve 
Başkan Yardımcımız Günhan Ulusoy ile di-
ğer protokol üyeleri birlikte karşıladı. Daha 
sonra etkinliğin yapıldığı alana geçildi. 2. 
Yerel Tohum Buluşması’nın ülkemiz açısın-
dan da önemli bir etkinlik olduğu vurgusu 
yapılarak organik gıda tüketiminin de öne-
mine vurgu yapıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Samsun’da 
düzenlenen 2’nci Yerel Tohum Buluşması toplantısına katılmak ve 
bir dizi incelemelerde bulunmak üzere kentimize geldi.
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Borsa
Örnek Oldu, 
Katılım Arttı

Bu yılın ilk buluşmasında, eğitmen Gökhan Okçu, 
“Kurumsal kapasitenin geliştirilmesinde 25. Saatin Ekti-
si” konusunda örnekleri ile beraber bilgilendirme yaptı. 
Samsun Ticaret Borsası’nın önderliğinde gerçekleştiri-
len eğitim programına Samsun il ve ilçelerindeki Ticaret 
Borsaları ile Ticaret ve Sanayi Odalarının personelleri-
nin yanı sıra Kırıkkale, Amasya Suluova, Gümüşhacıköy, 
Merzifon, Tokat Zile’den yaklaşık 45 kişi katıldı. Samsun 
Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ahmet Aliyazıcı ile Sam-
sun Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Süleyman 
Karabük’ün de iştirak ettiği eğitimde ikili ilişkiler, marka 
gücünün ortaya çıkarılması için bireylerin rolleri, kişisel 
övgülerin önemi, algı yönetimi, kurum algılarının nasıl 
yürütüleceği, güven ve algıya dayalı iletişim gibi konu-
lar anlatıldı. 

İştirakçilerinde sözlü yanıtlarla katıldığı toplantının 

devamının önümüzdeki aylarda talep edilen konularda 
tekrar yapılacağı kaydedildi. Samsun Ticaret Borsası Ge-
nel Sekreteri Ahmet Aliyazıcı, “Yönetim Kurulumuzun 
yönlendirmesi ve destekleri ile borsa olarak üyelerimize 
en kaliteli ve en hızlı hizmeti vermenin gayreti içerisin-
deyiz. Yaptığımız eğitimlerden Dünya standartlarında-
ki kaliteyi yakalamak en büyük hedefimiz. Bu nedenle 
gerek yazılı gerekse sosyal medya hesaplarımızdan da 
duyurduğumuz bu eğitimler çevre kentlerdeki borsa ve 
odalarında dikkatini çekti. Onlarında katılım talebi ile 
daha da güçlendik. Hizmetteki kalite standartlarını yük-
seltme gayretimiz borsa ve oda personelleri arasındaki 
birlik ve beraberlik etkisini de artırmaktadır. Arzulanan 
birlik ve beraberlik ile birlikte hizmet kalitesini de yük-
seltmemiz gelecek yıllara da damgasını vuracaktır” diye 
konuştu.

Samsun Ticaret Borsası tarafından geçen yıl başlatılan Dünya 
standartlarındaki hizmet konusundaki eğitimlere bu yıl da devam 
ediliyor. Eğitimlerden sonuç alınması üzerine Samsun dışındaki diğer 
kentlerden de katılım talebi gelmesi üzerine Ticaret Borsaları ile Ticaret 
ve Sanayi Odalarının personeli önemli bilgi alış-verişinde bulundular.
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“Yazılı İletişim” Eğitimi 
Düzenlendi
Samsun Ticaret Borsası’nın  yazılı iletişim becerisine katkı sağlamak için 
personelimize yönelik olarak, “Yazılı İletişim” eğitimi düzenlendi. 

İzgören Akademi eğitmenlerinden Üce Üvey tarafından verilen eğitimde, e-postalar da dahil olmak üzere ku-
rum yazışmalarında uyulması gereken resmi kurallar personelimize örnekler ile anlatıldı. Bir önceki yılın aynı döne-
mine kıyasla eğitime katılanların kıyaslamaları ise şöyle sıralandı.
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Samsun’un Gurur Gecesi

Samsun’da 2016 yılında en çok vergi veren, en çok 
ihracat yapan ve İSO’nun hazırladığı raporda Türki-
ye’nin ilk 500 ve ikinci 500’ü arasına giren firmaların 
ödüllendirildiği, “Üreten Samsun’un Yıldızları” töre-
ni Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı 
Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.  Törene, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Samsun Valisi Osman Kaymak, 
Samsun Milletvekilleri Hasan Basri Kurt, Kemal Zeybek, 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, 
kamu, kurum ve kuruluşların temsilcileri, Oda ve Borsa 
Başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Samsun Ticaret Borsası ile 
Samsun Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından düzenlenen, 
“Üreten Samsun’un Yıldızları” 
ödül töreni TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’ nun katılımıyla 
gerçekleşti. 
Konuşmasında Samsun’a 
övgüler yağdıran TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Eğer bir ilde o 
şehrin ileri gelenlerinin yürekleri 
bir atıyorsa, o şehir markalaşır. 
Bugün Samsun’da bu var. İşte 
esas başarı hikayesi bu” dedi. 
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Çakır : “Devrim 
niteliğinde çalışmalar 
yapıldı.”

Açılış konuşmasını Samsun Ti-
caret Borsası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Sinan Çakır yaptı. Başkan Ça-
kır, TOBB Başkanına hitaben, “Size 
sıkıntılarımızı ilettik, önerilerimizi 
sunduk. Taleplerimizin hiçbirine ka-
yıtsız kalmadınız. İş ve yatırım orta-
mını iyileştiren pek çok düzenleme, 
sonsuz destek ve katkılarınız ile bir-
likte - hükümetimiz ile sağladığınız 
istişare ve diyalog ortamı sayesinde 
- hayata geçti. Borsalarımız ve oda-
larımız devrim niteliğinde çalışma-
lar yaptı. Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanı-
mız Sayın Binali Yıldırım, Gümrük 
ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent 
Tüfenkçi de her konuda bizleri des-
teklediler. Kendilerine şükranlarımı 
arz ediyorum” dedi. Başkan Çakır 
istihdam seferberliğine de büyük 
katkılar verdiklerini hatırlatarak, 
“Sayın Cumhurbaşkanımızın başlat-
tığı istihdam seferberliğine büyük 
katkı verdik. İlimiz genelinde yeni is-
tihdam sayısı 12 bin kişiyi geçti. Sa-
yın Cumhurbaşkanımızın deyimiyle 
‘finansmanda inovasyon’ yaptık. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 
birlikte, taşın altına elimizi sokarak 
kaynaklarımızı üyelerimiz için sefer-
ber ettik, üyelerimize kredi sağladık, 
nefes olduk. Borsalar ve odalar sa-
dece kanunla kendisine verilmiş gö-
revleri yerine getiren kurumlar ol-
maktan çıkarak, üyelerine çok çeşitli 
hizmetleri kaliteli ve sürekli olarak 
veren kurumlar haline geldi” diye 

konuştu. Samsun Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır 
sözlerini şöyle tamamladı:

“Sayın Başkanım, İlinizin geliş-
mesi için Samsun’ daki tüm kurum 
ve kuruluşların bir arada, Samsun’ 
un menfaatleri doğrultusunda ça-
lışmaları gerekir. ‘Bu birlikteliği ise 
önce siz kendi aranızda sağlamalısı-
nız.’ diye tavsiyede bulunmuştunuz. 
Bu tavsiyenizi biz ilimizdeki tüm oda 
ve borsa başkanlarımızla ve camia-
mızla yerine getirmeye çalıştık. Bir-
likten rahmet doğdu. Büyük adımlar 
atıldı. Bakanlarımız, milletvekilleri-
miz, valilerimiz, büyükşehir belediye 
başkanımız, bu birlikteliğe sonsuz 
destek verdiler. Samsunumuzda 
gıda organize sanayi bölgesi, fuar 
ve kongre merkezi, teknopark, lojis-
tik merkez gibi birçok proje hayata 
geçirildi.”

Murzioğlu: “Ortak 
akılla hareket 
ediyoruz”

Samsun Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Sinan Çakır’ın ko-
nuşmasının ardından kürsüye ge-
len Samsun Ticaret ve Sanayi Odası 
(TSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 
“Bugün üyelerimize verdiğimiz bir 
sözü daha yerine getirmenin mut-
luluğu içerisindeyiz. Başkanımın her 
zaman söylediği gibi birlikte rah-
met vardır. İki kardeş kurum olarak 
bu anlayıştan hareketle üyelerimi-
ze daha modern bir ortamda daha 
kaliteli hizmet vermek adına yola 
çıktık. Ocak ayında inşaatına başla-
dığımız yeni hizmet binamızın Ekim 
ayında kaba inşaatı tamamlanacak-

tır. Bu anlamda bizlere yol gösterip 
güç veren başkanımıza teşekkür 
ederim. Bu projelerin ülkemize ve 
Samsun’umuza hayırlı olmasını dili-
yorum” dedi. 

“Dünyanın en hızlı 
büyüyen 3 ülkesi 
arasındayız”

Daha sonr akürsüye gelen TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, 
“2016 yılında ülke olarak başımıza 
gelenler başka hiçbir ülkenin başına 
gelmedi. Başka ülkelerin başına gel-
seydi eğer onlar 5-10 seneden önce 
ayağa kalkamazlardı. Ama biz gittik 
dedik ki, başımızda böyle bir sıkıntı 
var ve iç piyasayı canlandırmamız la-
zım. Bununla beraber, hükümetimiz 
beyaz eşya, mobilya ve konutta KDV 
ile ÖTV’yi kaldırdı. Peki bize faydası 
ne oldu? Tüketim arttı. Son 6 ayda-
ki beyaz eşya ve mobilyadaki artış 
yüzde 30, konut satışlarındaki artış 
ise yüzde 10 oldu. Türkiye bir başa-
rı hikayesi yazdı. İlk 3 ay itibariyle 
büyüme oranımız artı yüzde 5 çıktı. 
Dünyanın en hızlı büyüyen ilk 3 ül-
kesi arasına girdik” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu’ndan 
Samsun’a övgü

Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin kur-
tuluşunun müjdelendiği yer Sam-
sun. Türkiye Cumhuriyeti tarihin-
deki Samsun’un yeri unutulamaz. 
Bugün başımız dik yaşıyorsak Sam-
sun’da yanan meşale ve İstiklal ruhu 
sayesindedir. Atatürk Samsun’u 
güzel anlatmış. Başka söze gerek 
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yok. Diyor ki, ‘Samsunlunun gözün-
deki vatanperverliği ve fedakârlığı 
görünce ülkemin geleceğiyle ilgili 
ümidim inanca dönüştü.’ Bu aslında 
Samsunlu için iftihar edilesi bir söz-
dür. Ama sadece bereketli toprakla 
iş olmuyor. Türkiye’nin markalaşmış 
şehirlerine bakın. Eğer bir ilde o şeh-
rin ileri gelenlerinin yürekleri bir atı-
yorsa o şehirler markalaşır. Bugün 
Samsun’da bu var. İşte esas başarı 
hikayesi bu birliktelik sayesinde be-
reketleniyor. Allah bizi yaratırken 
bize beyin vermiş ki farklı düşüne-
lim diye. Ama ortak akılla birlikte 
hareket etme kültürünü yakaladığı-
mızda ileriye gidiyoruz. Samsun’da-
ki olimpiyat organizasyonunu da 
Samsun başarıyla tamamladı. Bu 
organizasyon sadece bu şehrin de-
ğil, Türkiye’nin gururuydu. Bugün 
Allah’a çok şükür Samsun Ticaret 
Borsam ve Samsun Sanayi Odası Pa-
ris, Londra gibi yerlerle eş değerde 
hizmet veriyor. Hepsini kutluyorum” 
şeklinde konuştu.

Başkan Yılmaz: 
“Birazda bardağın 
dolu tarafını konuşalım” 

Samsun Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da, “Hep 
bardağın boş tarafını konuşmayı se-
ven bir toplum olduk. Biraz da dolu 
tarafını konuşsak inanın bir şey kay-
betmeyiz. O bakımdan neden bun-
dan kaçınırız bir türlü anlayamadım. 
Bizimde aslında sadece bu akşam 
değil yarından itibaren her ortam-
da elde ettiğimiz başarı öyküleriyle 
birbirimizi tebrik etmemiz lazım. Biz 
bugün modern bir Türkiye Cumhu-
riyeti meydana getirdik” ifadelerini 
kullandı.

Vali Kaymak: “Bir ve 
beraber oldukça çok 
daha güzel şeyler 
olacak”

Samsun Valisi Osman Kaymak 
da, “Cumhurbaşkanımızın bahset-
miş olduğu istihdam seferberliği 
çok önemli. Gerçekten insanlara 
şunu söyleriz: İş vermek en kutsal 
şey. Birlik ve beraberlik çok önemli 

bir şey. Bir ve beraber oldukça çok 
daha güzel şeyler olacak. Biz Sam-
sun olarak temiz bir sanayi, katma 
değeri yüksek çevreye duyarlı olan 
ve insanı önemseyen bir sanayi is-
tiyoruz. Bu çerçevede ilimizdeki 
Medikal üretim konusunu önemsi-
yoruz. Tabii ihracatın arttırılması da 
çok önemli” açıklamasında bulun-
du. Programda, AK Parti Samsun 
Milletvekili Hasan Basri Kurt, Cum-
huriyet Halk Partisi Samsun Millet-
vekili Kemal Zeybek de selamlama 
konuşması yaptı.

Başarılı işadamları 
ödüllendirildi

Konuşmaların ardından, 2016 
yılında en çok vergi veren, en çok 
ihracat yapan ve İSO’nun hazırla-
dığı raporda Türkiye’nin ilk 500 ve 
ikinci 500’ü arasına giren firmalar 
ödüllendirildi. Programın sonunda 
ise, Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liğinin “81 İle 81 Okul Projesi” kap-
samında Samsun’a kazandırdığı 24 
derslikli bu yıl eğitim-öğretime baş-
ladı.  TOBB İlyas Kılıç Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi’nin temsili olarak 
açılışı gerçekleştirildi. 
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Başkan Çakır Coğrafi 
işaretli ürünler pazarının 
önemine dikkat çekti 
Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır, 
“Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nin geçen Nisan ayında Ankara’ 
da yapıldığını hatırlatarak, ülkemizde halen 200 civarında coğrafi 
işaretli ürün bulunduğunu vurguladı. Çakır, Samsun’un da simit 
ve Çarşamba kasketi gibi ürünler ile bu listede yer aldığına işaret 
ederek, Dünya’da coğrafi ürünler pazarının yaklaşık 200 milyar 
dolar civarında olduğunu söyledi.
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Ülkemizde de bu pazarın büyüklüğü dikkate alınarak 
ürün ve alıcıların buluşması amacıyla geçen Nisan ayın-
da Ankara’da fuar, çalıştay ve konferanslar düzenlendi. 
“Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi” nin ATO Congresium’ 
da gerçekleştirildiğini belirten Samsun Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır, “Bu etkinlik coğrafi 
işaretli ürünlerin ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtıl-
ması ve ticarileşmesine zemin hazırlayacaktır. Ülkemi-
zin dört bir yanından gelen ürünlerin hepsini alıcılar 
ve halkımız bir arada gördü” dedi. Başkan Çakır, açılan 
130 stand arasında kentimizin oda ve borsaları olarak 
alındığını, Samsun simidi, pirinci, pidesi, kaymaklı loku-
mu, zembili, semaveri gibi ürünlerimizin sergilendiğini 
vurgulayarak, “Kentimiz bu zirvede layıkıyla temsil edil-
miştir” dedi. Standımızı ise Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf 
ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bende-
vi Palandöken, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gür-
sel Baran ile diğer protokol üyeleri ve Ankara Samsun 
Sanayici İşadamları ve Yöneticileri Dayanışma Derneği 
Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte hemşerimizle birlikte 
vatandaşlar ziyaret etti.

Ülkemizde yapılan araştırmalara göre, halen 2 bin 
500’ ün üzerinde tescil alabilecek ürün bulunduğuna 
dikkat çekilerek, 200 civarında ürünün coğrafi işaretli 
olmasının çok az olduğuna vurgu yapıldı. 

200 Milyar 
Dolarlık Pazar 
Var

ATO Congresium’da Samsun Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Sinan Çakır’ın da katıldığını toplantıda 
konuşan Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ise, 
bugün 600’ün üzerinde tescilli coğrafi işaretli ürünün, 
Fransa ekonomisine yıllık 18 milyar Avro kazandırdığı-
nı, 500’ün üzerinde coğrafi işaret taşıyan ürünün İtalya 
ekonomisine 12 milyar Avronun üzerinde gelir getirdi-
ğini söyleyerek, AB ülkelerinin 5 binin üzerindeki coğra-
fi işaretli ürünü, 54.3 milyar Avroluk bir pazar değeri ta-
şıdığını,  AB ülkelerinden dünyaya ihraç edilen işlenmiş 
ürünlerin yüzde 70’inin de coğrafi işaretli ürün olduğu 
tahmin ettiklerini vurguladı.

Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Si-
nan Çakır, Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nin ülkemizde 
ilk kez gerçekleştirildiğine de dikkat çekerek, burada 
ürünlerimiz için de yeni pazarlar açılmıştır. Dünyada 
artık coğrafi işaretli ürünler pazarının hızla geliştiğini, 
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tüketicilerin standart ürünlerden ziyade ayırt edici 
özelliklere sahip yerel ürünleri tercih ettiğini dile 
getirdi. Başkan Çakır, “Bir yöre, alan, bölge veya 
ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretler 
‘coğrafi işaret’ olarak adlandırılıyor. Coğrafi işa-
retler konusu, üretimin canlandırılması, ürünlerin 
katma değerinin arttırılması ve kırsal istihdamın 
sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından büyük 
önem arz etmektedir. Coğrafi işaretli ürünlerin di-
ğer sınai mülkiyet haklarından üstünlüğü; tek bir 
üreticiyi değil belirli şartlar altında üretim yapan 
kişilerin tümünü birden koruması ve yerel özellik-
lerinden dolayı bir yöreye, bölgeye, ülkeye ait ano-
nim ürünler olması dolayısı ile gelecek nesillere de 
önemli bir miras bırakılmış olacaktır. Çünkü o yöre 
halkının menfaatleri de gelecek nesiller boyunca 
korunmuş olacaktır” diye konuştu.
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Samsun’un Gurur Tablosu

İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl be-
lirlenen “Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Ku-
ruluşu” araştırma sonuçları açıklandı. Samsun 
her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemizin ilk 500 
büyük firması arasındaki yerini aldı. 2016 yılın-
da da Samsun’un gururu olan 5 firma listede 
yer aldı. Samsun Ticaret Borsası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Sinan Çakır, “Bu sonuçlara göre 
2016 yılı İSO ilk 500 listesinde üyemiz Ulusoy 
Un Sanayi Ticaret Anonim Şirketi de 398’ nci 
sırada yer alarak bizleri gururlandırdı. Samsun’ 
dan Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman 
İşletmeleri Limited Şirketi,  Borsan Kablo Elekt-
rik Aydınlatma İnşaat Sanayi ve Ticaret Ano-
nim Şirketi, Karaçuha Tarım Ürünleri İthalat 
İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Özyıl-
maz Fındık Ticaret ve Sanayi Limited şirketleri 
de listeye giren diğer firmalarımız oldu” dedi.

İSO ilk 500 sıralamasına giren Samsun fir-
malarını kutlayan Samsun Ticaret Borsası Yö-
netim Kurulu Başkanı Sinan Çakır, önceki yıl-
larda da listede yer alan borsamız üyesi Ulusoy 
Un Sanayi gibi diğer firmalarımızın da gelecek 
yıllarda listede daha da üst sıralarda yer alaca-
ğına inandığını vurguladı. Başkan Çakır, liste-
ye giren tüm firmaları kutlayarak, başarılarının 
devamını diledi.

Samsun Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Sinan Çakır, kısa adı İSO 
olan İstanbul Sanayi Odası 
tarafından her yıl açıklanan 
“Türkiye’nin ilk 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu” arasına 
kentimizden 5 firmanın 
girdiğini söyleyerek, 
“Borsamız üyesi Ulusoy 
Un Sanayi Ticaret Anonim 
Şirketi’nin de bunlar arasında 
olması bizleri gururlandırdı” 
dedi.
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En Anlamlı Ödül

Samsun’da 1999 yılında kurulan LÖSAM’a Ticaret 
Borsası kayıtsız kalmadı. LÖSAM Başkanı Prof. Dr. Davut 
Albayrak, Samsun Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ah-
met Aliyazıcı’ yı ziyaret etti. Dernek faaliyetleri ve has-
talıkla ilgili bilgiler paylaşan Prof.Dr. Albayrak, amaçla-
rının hasta aileleri ile yardımseverler arasında bir köprü 
oluşturmak olduğunu söyleyerek, “Ülkemizde 16 yaşın 
altındaki her 50 bin çocuktan birisi lösemi oluyor. Özel-
likle uzak mesafelerden gelen hasta yakınlarının da te-
davi sürecinde çok ciddi sorunları oluyor. Hem ekono-
mik yönden hem de barınma, beslenme gibi yönlerden 
büyük sıkıntılar yaşayan ailelere derneğimiz LÖSAM 
imkanları ölçüsünde sahip çıkıyor. Ailelerin bütçesi bu 
tedavi süreci boyunca ciddi anlamda sarsılıyor. Samsun 
Ticaret Borsası ’ da bize kucak açtı. Üyeleri ciddi yardım-
larda bulundular. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” 
dedi. 

Samsun Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ahmet Aliya-
zıcı’da, “Biz bir aileyiz, hem de güçlü bir aileyiz. Üyeleri-
miz LÖSAM’ın bu çağrısına sessiz kalmadı. Birlik, bera-
berliğimiz bir kez daha ortaya çıktı. Umarız çocuklarımız 
en kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar” diye konuştu.

Daha sonra Prof. Dr. Davut Albayrak, yaklaşık 800 ci-
varındaki hastanın takipte olduğunu ifade edip, yapılan 
yardımlarla hasta ve hasta yakınlarına kucak açan Sam-
sun Ticaret Borsası üyeleri Günhan Ulusoy, Fatih Güne-
ri, Salih Apaydın, Harun Güdül, Serkan Seyhan, Seyit 
Seyhan, Neslihan Seyhan, Yahya Kemal Bakaç, Ali Fatih 
Karaçuha, Hakan Okur, Serpil Çınar ve Ziya Ergül birer 
teşekkür belgesi ile ödüllendirdi. Samsun Ticaret Borsa-
sı Meclis Üyesi Fatih Güneri Prof.Dr. Davut Albayrak’ a 
gayretleri ve hastalar ile yardımseverler arasında kurdu-
ğu köprü nedeniyle günün anısına Atatürk Anıtı’nın bir 
maketini hediye etti.

Samsun Ticaret Borsası’nın üyeleri, Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar 
Derneği’nin (LÖSAM) çağrısına sessiz kalmadı. Borsa üyeleri LÖSAM’a 
kucak açıp, ihtiyaçlarının karşılanması için yardımda bulundu. LÖSAM 
Başkanı Prof.Dr.Davut Albayrak, yardımsever işadamlarına birer 
teşekkür belgesi verdi.
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En Anlamlı Plaket
Lösemili ve Kan Hastalıklı çocuklar ve aileleri ile DSİ 

Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar yemeğinde bir 
araya gelindi. İftar yemeği sonrası, aralarında Samsun 
Ticaret Borsasının da bulunduğu kurum ve şahıslara 

desteklerinden dolayı Samsun Lösemili ve Kan Hasta-
lıklı Çocuklar Derneği Başkanı Prof.Dr Davut Albayrak  
tarafından plaket takdim edildi.
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İŞKUR İle İşbirliği

Başkan Çakır’dan 
Van’a Ziyaret

İstihdam Seferberliği 
kapsamında İŞKUR ile Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği 
arasında imzalanan oda ve 
borsalarda İŞKUR Hizmet Noktası 
kurulmasına ilişkin Protokol 
gereği borsamız ile İŞKUR 
arasında imzalar atıldı.

İŞKUR İl Müdürlüğü ve Borsamız tarafından imza 
altına alınan protokolün ana amacı hizmeti işverenin 
ve işsizin ayağına götürmek.

Samsun Ticaret Borsası İŞKUR hizmet noktasında 
İŞKUR’un iş ve meslek danışmanları ve bu konu ile 
ilgili görevlendirilen borsa personeli görev yapacak 
ve çözümler hız kazanacak. Her kentte olduğu gibi 
Samsun’da da işsizliğe karşı büyük bir mücadele yü-
rütülürken, işsizlerin sayısının hızla düşmeye başladı-
ğı belirtildi.

Samsun Ticaret Borsa-
sı Yönetim Kurulu Başkanı 
Sinan Çakır geçen Mayıs 
ayında Van Ticaret Borsası 
Meclis Başkanı Nayif Süer 
ve Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Türkay Özbek ile 
bir araya gelerek bilgi alış-
verişinde bulundu. 

Karşılıklı bilgi paylaşımı-
nın ardından Başkan Çakır, 
kentte yaptığı inceleme-
lerin ardından Samsun’a 
döndü. 
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6 ayda
1,2 Milyon
İstihdam İle
Rekor Kırıldı

Hisarcıklıoğlu, katılımcı yatırımcıların, 
Türkiye’ye 150 milyar doların üzerinde 
yatırım kazandırdıklarını belirterek, yatı-
rımcıların üretim, istihdam ve ihracat sağ-
ladıklarını vurguladı. 

Geçen yıl 2 Ağustos’ta yapılan toplan-
tıyı hatırlatan Hisarcıklıoğlu, son 1,5 se-
nede Türkiye’de neler yaşandığını unut-
madıklarını, unutmayacaklarını söyledi.

 “Sözde birbiriyle alakası olmayan te-
rör örgütleri aynı anda  saldırdı.” ifadesini 
kullanan Hisarcıklıoğlu, “Yetmedi, dün-
ya tarihinin görmediği hain FETÖ darbe 
girişimini yaşadık. Sadece son 1 senede 
yaşadıklarımızı, dünyada herhangi başka 
ülke yaşasa, belini doğrultamazdı. Ama 
biz dimdik ayaktayız.” diye konuştu.

 Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın hem terör örgütleriyle mücade-

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin 
(YASED) düzenlediği Uluslararası 
Yatırımcılarla İstişare Toplantısı, TOBB 
Başkanı M. Rİfat Hisarcıklıoğlu’nun ev 
sahipliğinde Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla TOBB İkiz 
Kuleler’de yapıldı.
Toplantıda bir konuşma yapan TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, 
“Sizin sağladığınız tarihi desteklerle 
6 ayda istihdam artışı rekor kırarak 
1,2 milyona ulaştı. İşte bu, ülkemize, 
ekonomiye güvenin eseridir.” diye 
seslendi.
İstihdam artışındaki rekor; ülkemize, 
ekonomiye güvenin eseri...
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lede hem de 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 
bertaraf edilmesinde gösterdiği kararlı duruş ve liderlik 
için, Türkiye’nin özel sektörü olarak, derin şükranları-
nı sunduklarını dile getirerek, TOBB camiasının Türki-
ye’nin istiklal ve istikbal mücadelesinde en ön safta yer 
aldığını ve darbe girişimine karşı ilk harekete geçen, ilk 
inisiyatif alan meslek örgütü olduklarını bildirdi.

 Darbe bildirisini gördüklerinde hemen harekete 
geçtiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

“Saat 00.22’de, hemen çıktık dedik ki ‘Milletin ira-
desi ve demokrasi dışında hiçbir iradeyi tanımıyoruz. 
Gün demokrasiye sahip çıkma günüdür.’ Sonrasında 
81 il ve 160 ilçede tüm iş dünyamızla beraber darbe-
ye karşı harekete geçtik. Ertesi gün özel sektör meslek 
örgütlerinin hepsini bir araya getirdik ve darbeye karşı 
ortak tavrımızı gösterdik. Odalarımız ve borsalarımız, 
şehirlerdeki demokrasi nöbetlerini de aktif bir şekilde 
desteklediler. Sizin himayenizde başlatılan, 15 Temmuz 
Şehitleri Dayanışma Kampanyası’na, en fazla katkıyı da 
yine Türk iş dünyası olarak sağladık. Yurt dışında ülke-

miz aleyhine oluşturulmak istenen algılara karşı da ses-
siz kalmadık.”

 Bu süreç içerisinde kanun dışı, ahlak dışı, insanlık 
dışı darbe girişimini ve Türk halkının, demokrasiye ve 
milli iradeye nasıl sahip çıktığını, 6 kıtada, 98 ülkedeki 
muhataplarına ve 25 küresel iş örgütüne anlattıklarına 
işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

 “Yine o günlerde, ‘Yatırımcıların güvenini yeniden 
tesis etmeli ve yükseltmeliyiz’ dedik. Siz burada da li-
derliğinizi gösterdiniz. Bugün bu salonu dolduran en 
büyük 300 uluslararası şirketle bir araya geldiniz. Olan 
biteni doğrudan sizden dinleyip, öğrenince, tedirgin-
liklerimiz kayboldu. İş ve yatırım ortamını iyileştirmek 
üzere, Başbakanımız ile bakanlarımızla birlikte çalıştık. 
Sizin desteklerinizle bu çalışmaların pek çoğu da dev-
rim niteliğinde olan bu değişiklikler hayata geçti, geçi-
yor. Böylece yatırımcıların ve piyasaların güvenini yeni-
den kazandık. Herkes ileriye bakmaya başladı.”
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6 ayda 1,2 milyonluk istihdam
 Hisarcıklıoğlu, yılın ilk çeyreğinde dünyadaki en iyi bü-

yüme performanslarından birine ulaşıldığına işaret ederek, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında şubatta TOBB 
Türkiye Ekonomi Şurası’nı yaptıklarını hatırlattı.

Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istihdama yönelik 
tarihi desteklerin çıkmasını sağladığına işaret eden Hisar-
cıklıoğlu, “Biz de sizden aldığımız destekle, Türkiye gene-
linde istihdam seferberliğini başlattık. Ülke çapında bu işi 
tanıttık, yaygınlaştırdık ve takip ettik. ‘Bu iş olur’ dedik ve 
çok şükür bu iş oldu. ‘Ekonomist’ diye geçinenler bu iş ol-
maz derken bu iş oldu. Sizin sağladığınız tarihi desteklerle 
6 ayda istihdam artışı rekor kırarak 1,2 milyona ulaştı. İşte 
bu, ülkemize, ekonomiye güvenin eseridir.” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlı-
ğında hükümetin reel sektöre duyduğu güveninin, attığı 
adımların, sektör temsilcilerine daha büyük bir güç verdiği-
ni vurgulayarak, Türkiye’nin geleceğine yatırım yapanların 
her zaman kazanacağını bildiklerini ve Türkiye’nin potansi-
yeline ve parlak geleceğine inandıklarını kaydetti.

Toplantıya, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Eko-
nomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Faruk Özlü, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da 
katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan

TOBB’da düzenlenen Uluslararası Yatırımcılarla 
İstişare Toplantısı’na katılan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan ise konuşmasında, “Türkiye’yi lütfen çevresin-
deki ülkelerle kıyaslamayın, onlarla karıştırmayın, 
onlara benzetmeyin. Türkiye, bu noktada çok farklı 
ve güçlü bir ülke. Sahip olduğumuz binlerce yıllık 
devlet geleneği, yaşadığımız coğrafyadaki bin yıllık 
varlığımız ve geleceğe ilişkin iddialı hedeflerimizle 
biz, farklı bir ülkeyiz” ifadesini kullandı.

Konuşmasına “Sizlerle, ilk defa 15 Temmuz 2016 
tarihinde yaşadığımız o karanlık darbe girişiminden 
yaklaşık iki hafta sonra 2 Ağustos tarihinde bir araya 
gelmiştik. Bu toplantıda öncelikle darbenin ayrıntı-
larını paylaşmıştım, ardından da bu olumsuzluğa 
rağmen ekonomideki gelişmeleri özellikle ifade 
ederek, geleceğimizin aydınlık olduğunu ifade et-
miştim.” diye başlayan Erdoğan, Gezi olaylarına ve 
FETÖ’nün 17-25 Aralık saldırısına rağmen 2013’ün 
yüzde 8,5’luk bir büyümeyle kapatıldığını anımsattı.

2014’te önce mahalli idareler ardından da cum-
hurbaşkanlığı seçiminin yapıldığını, buna rağmen 
yüzde 5,2’lik bir büyüme oranının elde edildiğine 
işaret eden Erdoğan, 2015’teki iki genel seçime ve 
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terör olaylarındaki tırmanışa karşın yüzde 6,1’lik bir büyü-
meyle adeta bu tezgahları kuranlara meydan okunduğunu 
bildirdi.

Geçen yıl ise yakın tarihin en ağır travması olan 15 Tem-
muz’a, terörle mücadelede sınırların içinde ve dışında veri-
len yoğun mücadeleye rağmen yüzde 2,9’luk bir büyümenin 
elde edildiğini kaydeden Erdoğan, “Türkiye’nin demokrasisi 
yanında ekonomisiyle yerle yeksan olmasını bekleyenleri bu 
anlamda da hayal kırıklığına uğrattık. 2017 yılı içinde olduk-
ça iyi bir ekonomik performans sergilediğimizi söyleyebili-
riz. Birinci çeyrekteki yüzde 5’lik büyüme oranımız hepimize 
ümit vermiştir. Bu yılı da beklentilerin çok üzerinde bir büyü-
me oranıyla tamamlayacağımıza inanıyorum.” diye konuştu.

Erdoğan, ihracatın yılın ilk 6 ayında yüzde 8,2 artışla 
yükseliş trendini sürdürdüğünü belirterek, istihdamda hem 
ekonomideki iyileşmeye paralel hem de TOBB ile başlatılan 
seferberlik sayesinde yeniden tek haneli rakamlara doğru gi-
dildiğine işaret etti.  Erdoğan, dünyanın 17’inci, Avrupa’nın 
6’ıncı büyük ekonomisi hedefi doğrultusunda çalışmaların 
kararlılıkla sürdüğüne işaret etti.  Ülkenin 2023 hedeflerinin 
en önemli ve iddialı boyutunu oluşturan Türkiye’nin dünya-
nın en büyük 10 ekonomisinden birisi haline gelme amacı-
na ulaşmakta kararlı olunduğunun altını çizdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Uluslararası 
Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) düzenlediği Uluslararası 
Yatırımcılarla İstişare Toplantısı’na katılan Samsun Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır, aynı gün Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte günün anısına 
bir fotoğraf çektirdi.
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Oda ve Borsa Genel 
Sekreterleri Buluştu 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Genel Sekreterler 
Bilgilendirme toplantısına katılarak, oda / borsa genel sekreterlerine 
hitap etti.
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TOBB’un gücünün birliğinden ve birbirlerine sımsıkı 
kenetlenmiş olmalarından geldiğini vurgulayarak, “Bir-
liğimiz, gücümüz ve etkinliğimiz, bizim, yani bu camia-
nın farkıdır. Başka kurumlardan bizi ayrıştıran, bizi öne 
çıkartan en büyük özelliğidir” dedi.

 “Büyük gücün sorumluluğu da büyük olur” diyen 
Hisarcıklıoğlu, “Bize emanet edilen bu gücün, sorumlu-
luğun hakkını vermek durumundayız. Bu da bizim hem 
hukuki, hem de ahlaki görevimiz ve sorumluluğumuz-
dur. Bizim Kayseri’de güzel bir söz var. İşin ününe değil 
ununa bak derler. Aslında işin ununu yapan sizlersiniz. 
Sizler başarılı işler yaparsanız biz de başarılı oluruz. He-
pimizin gücü ve itibarı artar. Bu yüzden bize düşen gö-
rev de, sizleri en iyi şekilde görevinize hazırlamak, sizleri 
en iyi bilgilerle donatmaktır” şeklinde konuştu.

 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB camiasının Tür-
kiye’nin en demokratik kurumu olduğunu, son seçim-
lerde oda ve borsa başkanları düzeyinde neredeyse yarı 
yarıya, delege bazında ise üçte ikiye yakın değişim yaşa-
dıklarını söyledi.

 Ekim-Kasım aylarında iller ve ilçelerdeki oda/bor-
salarda seçimler olacağını anımsatan Hisarcıklıoğlu, bu 
seçimlerin makam kapma yarışı değil, camiaya ve Tür-
kiye’ye hizmet yolunda bir bayrak yarışı olduğunu vur-
guladı.

 Hisarcıklıoğlu, Türkiye’deki oda/borsa sisteminin 
dünyaya örnek olduğunu, hem kurumsal yapısıyla hem 
de üyelere verdikleri hizmetlerle örnek model alınır 
hale geldiğini söyledi.

 Toplantının açılışında konuşan TOBB Genel Sekrete-
ri Mustafa Saraçöz ise eğitime katılan genel sekreterle-
re eğitimin içeri ile ilgili bilgiler verdi. 

TOBB Genel Sekreterler Bilgilendirme toplantısına 
Samsun Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ahmet Aliyazıcı 
katıldı.
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Hisarcıklıoğlu, 81 il ve 160 ilçedeki Oda ve 
Borsa camiası olarak tek bir aile olduklarını 
belirterek, Türkiye’nin her kesiminden, her 
sektöründen şirketleri, girişimcileri temsil 

eden, tek meslek örgütü olduklarını söyledi.
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Oda ve 
Borsalar 
Ankara’da 
Bir Araya 
Geldi

Hisarcıklıoğlu istişarenin önemine işaret ettiği 
konuşmasında, oda ve borsa başkanlarından, ger-
çekleştirilen faaliyetleri ve oluşturulan imkanları 
üyeleriyle paylaşmalarını ve bilgilendirmelerde bu-
lunmalarını istedi.

 Toplantıda ekonomide yaşanan gelişmeler, Tür-
kiye’de ve bölgede iş dünyasının röntgenini çeken 
anket çalışmaları ve özellikle son 6 ayda iş dünyası 
adına hükümetten neler talep edildi ve hayata ge-
çirildiğine dair ayrıntılı sunumlar yapıldı.

 TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, büyüme 
rakamlarının moral verdiğini belirten konuşmasın-
da, yıl sonuna kadar büyümenin devam edeceğini 
umduklarını belirtti. Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlayan is-
tihdam çalışmalarına da değinerek, TOBB üyeleri-
nin 6 ayda 1 milyon 200 kişiye iş imkanı sağladığını 
dile getirdi.

Karadeniz Bölgesi’ndeki oda ve borsalar istişare 
toplantısına Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kuru-
lu Başkanı Sinan Çakır ile Samsun Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Zeki Murzioğlu katıldı. 

Karadeniz Bölgesi’ndeki oda ve 
borsalar istişare toplantısı için 
TOBB’da buluştu. TOBB Başkanı 
M. Rİfat Hisarcıklıoğlu’nun ev 
sahipliğindeki toplantıda oda, 
borsalar ve TOBB’un iş dünyası 
için yaptığı faaliyetler masaya 
yatırıldı.
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İlk Kazma, İlk Heyecan...
Samsun Ticaret Borsası’nın kardeş kuruluş Ti-

caret ve Sanayi Odası ile birlikte hizmet vereceği 
yeni binanın geçen Mart ayında atılan temelinin 
ardından hızla yükselmeye başladı. 2 bin metreka-
re alanı kaplayan hizmet binası günümüz modern 
teknolojisi kullanılarak donatılacak. Üyelere Dünya 
standartlarında hizmet verilecek. 

Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Sinan Çakır, Meclis Başkanı Ahmet Takış ile birlikte 
yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile genel sekrete-
rin hazır bulunduğu temel atma töreni sırasında 
kurban kesilip dualar edildi. Samsun Ticaret Borsası 
Başkanı Sinan Çakır ve yönetim kurulu üyeleriyle 
birlikte atılan etme töreninde iş dünyası gelecek 
yılların kentimize bol kazançlar getirmesi temenni-
sinde bulundu. 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan 
Çakır, “Araziyi 2013 yılında Büyükşehir Belediyesi’n-
den satın aldık. Kentimizin gelişimine katkıda bu-
lunacak her türlü yatırım ve icraatlar da bu hizmet 
binası içerisinde şekillenecek. Bugün dar ve fiziki 
imkanlar bakımından yetersiz olan bir yerden ken-
timize yakışır modern bir mekana önümüzdeki 1 yıl 
içerisinde geçiş yapacağız” dedi. 
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İlk Kazma, İlk Heyecan...
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AFLATOKSİN EN 
KANSEROJEN TOKSİT 

MADDEDİR

Faruk Ünyeli
Laboratuvar Müdürü

Aflatoksin bazı küfler tarafından üretilen bir toksik 
bir maddedir. Aflatoksin bilinen en kanserojen mad-
delerden biridir. Karaciğer kanserine neden olmasının 
yanı sıra bağışıklık sistemini zayıflatır, hormonal denge-
yi bozar, kısırlığa ve sakat doğumlara neden olur. İnsa-
na, aflatoksin bulaşmış gıdaların tüketilmesi ile geçer. 

Aflatoksinler özellikle Antep fıstığı, yer fıstığı, ba-
dem, fındık gibi sert kabuklu ile kuru incir gibi kurutul-
muş meyvelerde, buğday, arpa, pirinç gibi tahıllarda, 
mısırda, kırmızıbiber gibi baharatlarda bulunur. Bölge-
mizde üretilen fındık en riskli ürünler arasındadır.

Aflatoksine neden olan küfler doğada her yerde 
bulunabilir fakat sadece uygun ortamı bulduklarında 
aflatoksin üretebilirler Küf gelişimi bahçede başlamak-
ta, hasat ve yetersiz veya uygun olmayan kurutma ko-
şulları nedeniyle gelişebilmekte, depolama ve taşıma 
sırasında da bulaşma miktarı büyüyebilmektedir.

Evet tabi biz fındıkta aflatoksin analizinde 2009 yı-
lından bu yana akredite bir laboratuarız. Samsun Fındık 
ihracat oranının fazla olduğu bir noktadır. Biz akredite 
bir laboratuvar olarak geçen yıl 328 adet fındık numu-
nesinde aflatoksin analizi yaptık ve türk fındığının avru-
paya güvenle gönderilmesini sağlamış olduk. Böylece 
hem ülke ve bölge ekonomimizi hem de türk fındığının 
imajını korumuş oluyoruz.

Son zamanlarda İtalya ‘Türk Fındıklarının aflatoksinli 
olduğunu iddia etti, fakat toksinli bir numunenin ihra-
catını yapmak üretici için daha büyük bir maliyet do-
ğuracaktır. Bu yüzden üreticide bu konuda artık daha 
bilinçli, gerekli önlemleri alıyor. İhracatı gerçekleşecek 
ürünler akredite laboratuarlarda yapılan analizler so-

nucunda avrupaya yollanıyor. Biz gerek ihracat gerek 
özel istek numunelerinde yaptığımız analizlerde türk 
fındığında risk teşkil edecek aflatoksin miktarı sapta-
madık. 

Üretici ve ya satıcı Aflatoksin oluşumunu engelle-
mek için alması gereken önlemler aşağıda sıralanmıştır.

• Fındık hasat olgunluğuna ulaştıktan sonra top-
lanmalı  ,

• Yere dökülen fındık bekletilmeden toplanmalı  

• Patozlanan fındık hemen harmana serilmeli, 

• Fındıklar 3-4 saatte bir karıştırılarak iyice kuru-
ması sağlanmalı  ,

• Harman zemini ıslak olmamalı,

• Fındık 10cm’den daha kalın serilmemeli,

• Yağışlı havalarda fındığın üzeri örtülmeli ancak 
örtü fındıktan 30-40cm yükseklikte olmalı,

• Fındık hava alabilen jüt çuvallarda depolanmalı,

• Depolar serin ve kuru olmalı,

• Depolarda hava akışı sağlanmalı,

• Depolarda haşere ve böceklere karşı önlem alın-
malı,

• Uzun süreli depolamalarda depo sıcaklığı 
10ºC’yi bağıl nem ise % 70’i geçmemeli,

• Çuvallar zemin ile temas etmemeli, paletler üze-
rine istiflenmeli,

• Çuvallar arasında hava akışını sağlayacak kadar 
mesafe bırakılmalı,

• Kuruyan fındığın nem oranı % 6’den fazla ol-
mamalı.  
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• Kurumuş fındıklar sıcak halde çuvallanmamalı.
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39 Teknopark 
Arasında 14’ncü 
Sıradayız

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yerleşkesi’nde 
bulunan Samsun Teknopark’ın (Samsun Tekno-
loji Geliştirme Bölgesi) 2017 Olağan Genel Kurul 
Toplantısı Teknopark Toplantı Salonu’nda yapıldı. 
Toplantıya, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Vali 
Yardımcısı Hasan Öztürk, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Mehmet Kuran, Samsun Ticaret Borsası Genel 
Sekreteri Ahmet Aliyazıcı, Samsun Ticaret ve Sanayi 
Odası yöneticileri ile diğer ortaklar katıldı. 

Meyvelerini vermeye başladı
Açılış konuşmasını gerçekleştiren Samsun Tek-

nopark Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Öz-
gür Demircan, “2008 yılında attığımız tohumlar 
2010’da kurduğumuz şirketimiz ile fidan olmuştu 
ve nihayet 2014 Temmuz ayında ilk meyvelerini 
vermeye başladı. Samsun Teknopark 2016 yılında, 
2015 endeks verilerine göre 40 puan alarak en-
dekse dâhil olan 39 teknopark arasında 14’üncü 
ve 5 yıldan daha küçük yaşa sahip 14 erken aşama 
teknopark arasında da 3’üncü sırada yer alarak ol-
dukça iyi bir performans sergilemiş ve bunun neti-
cesinde ödüllendirilmiştir” dedi. Ardından söz alan 
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise, teknoparkların ülke-
lerin gelişmesinde çok ciddi bir role sahip olduğu-
nu söyledi. 

Samsun Ticaret Borsası’nın da kurucu ortağı olduğu Samsun 
Teknopark’ın 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. 

Konuşmaların ardından Samsun Teknopark 2017 yılı 
Olağan Genel Kurulu’nda seçimli bir toplantı yapılarak, 
oylamalarla yeni yönetim kurulu belirlendi. Toplantıda ilk 
olarak 2016 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Raporda yıl içeri-
sinde Teknopark bünyesinde yürütülen projeler ve eğitim-
lerden bahsedildi. Sonrasında gündem maddelerine geçi-
lip maddeler üyelerle istişare edilerek görüşüldü. Toplantı 
bilanço, gelir tablosu ve diğer finansal raporların okunması 
ve ibrasının ardından karşılıklı dilek ve temennilerin sunul-
ması ile sona erdi.



61 SAMSUN TİCARET BORSASI

Samsun Sağlıkta 
Zirve Yaptı

Sağlık Bakanı Sayın Ahmet Demircan başta olmak 
üzere Samsun milletvekilleri, Samsun Valisi, Samsun 
Büyükşehir Belediye Başkanı’nın büyük destekleri ile 
MEDİKÜM Samsun Sağlık Kümelenme Projesi ile Dün-
ya’da söz sahibi bir konuma geliyor. 

Önümüzdeki Ekim ayının 3 ve 4’nde Sheraton 
Otel’de gerçekleştirilecek olan “Samsun Sağlık En-
düstrisi Zirvesi” ile kentin Dünya’daki konumu ele alı-
nacak. 4 milyon çeşit ürünün yer aldığı dünya tıbbi ci-
haz pazarının büyüklüğünün 2017 yılında 361 milyar 
dolara ulaşması beklenirken, bu rakamın 2020 yılında 
435 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor. Gelişen 
Dünya ile beraber Türkiye’de de tıbbi cihaz pazarı hız-
la büyüyor. 

Başarı MEDİKÜM İle Geldi
Samsun, Türkiye ve küresel pazarlarda tıbbı cihaz 

üretimindeki başarısı ve tecrübesiyle 40 yıldır etkin bir 
rol oynuyor. Bu başarı Samsun’da 2011 yılında der-
nekleşerek faaliyetlerine devam eden kısa adı MEDİ-
KÜM olan Samsun Medikal Sanayi Kümesi firmaları 
ile sağlandı. Derneğin bünyesindeki 45 küçük ve orta 
boy üretici işletme, Samsun’u tıbbı cihaz üretiminde 
önemli bir merkeze dönüştürülmesinde etkin bir rol 
oynadı.

MEDİCLUST Markası Oluşturuldu
Ülkemiz ve global tıbbi cihaz pazarında yer alacak 

ürünler için MEDİCLUST markası oluşturuldu. MEDİC-
LUST Anonim Şirketi ise Samsun Büyükşehir Beledi-
yesi, MEDİKÜM, Ondokuzmayıs Üniversitesi TEKNO-
PARK, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Bafra Ticaret 
ve Sanayi Odası, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası, 
Samsun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği ve Sağlık 
Endüstrisi İşverenler Sendikası’nın ortaklığı ile kurul-
du. MEDİCLUST ülkemizde yüzde 85 oranında ithal 
ürünlerle sağlanan tıbbi cihaz ihtiyaçlarının tamamı-
nın yerli üretim ile karşılanmasını hedefliyor. Aynı za-
manda ülkemizi de ithalat bağımlılığından kurtarıp, 
ihracatını ciddi oranda artırarak Samsun’u dünyanın 
en önde gelen tıbbı cihaz üretim merkezi haline ge-
tirmeyi amaçlıyor.

Dünya’nın En Büyük OSB’si 
Samsun’da

Bu amaçla Samsun’un Bafra ilçesinde 79 parselin 
yer aldığı Türkiye’nin ilk ve aynı zamanda dünyanın 
en büyük Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 
kuruldu. Samsun’da firmaların sahip olduğu geçmişi 
ve gelecek vizyonu sergileyeceği Cerrahi El Aletleri 
Müzesi’nin, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi deste-
ğiyle hayata geçirilmesi için adımlar atıldı. Sektörün 
eleman ihtiyacını karşılamak için MEDİKÜM ile İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Tıbbi Cihaz Teknoloji-
leri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kuruldu. Samsun 
ülkemizin gururu olurken sağlıkta da zirve yaptı.

Dr. Ahmet DEMİRCAN
Sağlık Bakanı
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Kırıkkale ile “Kıyaslama” 
Çalışması

Denetim Başarı İle 
Tamamlanmıştır

Bireysel ve Kurumsal Pazarlamada 25. Saat Etkisi 
eğitimine iştirak eden Kırıkkale Ticaret Borsası Genel 
Sekreter Yardımcısı Berat Uludoğan,  Akreditasyon So-
rumlusu Selda Mutlu ve borsa personeli Abdullah İdik 
eğitim sonrası kıyaslama çalışması için borsamızı ziyaret 
etti.

Samsun Ticaret Borsası Genel Sekreter Yardımcısı 
G. Şengül Yılmaz, Laboratuvar Müdürü Faruk Ünyeli, 
Akreditasyon ve Kalite Müdürü Elif Mercan Ünyeli ile 
Muamelat memuru Zafer Yılmaz’ın iştiraki ile gerçek-
leştirilen kıyaslama çalışmasında, Samsun Ticaret Borsa-
sı insan kaynakları, basın ve halkla ilişkiler, bilgi işlem, 
tescil, mali yönetim, kalite yönetim sistemi, borsa organ 
toplantıları, lobi faaliyetleri ve sektörel faaliyetler gibi 
birçok konu ele alındı.

Samsun Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ahmet Ali-
yazıcı,  ”Kıyaslama çalışması yapılması Samsun’a gelen 

Samsun Ticaret Borsası TOBB 10. Dönem Akreditasyon Sürecini 
beraber geçirdiği Kırıkkale Ticaret Borsası ile; Oda/Borsaların kurumsal 
kapasitesinin artırılarak üyelerine sunulan hizmet kalitesinin 
iyileştirilmesi amacıyla Akreditasyon Sisteminin “Temel Yeterlilikler” ve 
“Temel Hizmetler” konularında kıyaslama çalışması yaptı.. 

İştirakimiz olan Samsun Ticaret Borsası Özel Gıda 
Kontrol Laboratuvarının, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen iki günlük deneti-
mi başarı ile tamamlamıştır.

Kırıkkale Ticaret Borsası personelinin aynı gün içinde 
gerçekleştirdiğimiz eğitime de iştirak etmesi bizi ayrıca 
mutlu etti. Kıyaslama çalışmaları kurumlarımızın geliş-
mesi için son derece faydalı faaliyetler, bu gibi kıyasla-
ma çalışmalarında hem kurumlarımızdaki uygulamalar 
karşılaştırılmakta hem de karşılıklı fikir alışverişi yapıl-
maktadır. Sahip olduğumuz iyi uygulamaları diğer oda 
ve borsalarla paylaşmaktan mutluluk duymaktayız.” 
dedi.
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Borsadan müjdeli haber
Samsun Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Sinan Çakır, 
ekonomi şuralarında dile 
getirdikleri taleplerin sonuca 
ulaştığını Gerçek Usulde Vergiye 
tabi olmayan çiftçilere ait 
ürünlerin, borsa tescili yapılarak 
gerçekleştirilen alımlarında 7 bin 
TL’ lık sınırın artık aranmayacağını 
söyledi.

 Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Si-
nan Çakır müjdeli haberi tüm üyeler ile paylaştı. Başkan 
Çakır yaptığı açıklamada; “Borsamız kotasyonuna tabi 
ürünler içerisinde yer alan ürünlerin birçoğunun birim 
fiyatlarının yüksek olması sebebiyle, üreticilere yapılan 
ödemeler, kanun çerçevesinde belirtilen 7 bin TL’ lik sı-
nırı aşmaktaydı. Bu sınırı aşan ödemeler finans kurum-
ları aracılığıyla yapılıyordu. Borsamız kotasyonuna tabi 
ürünlerin ‘Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler’ 
içine alınması üyelerimizi ve üreticimizi rahatlatacaktır” 
dedi.

Bölgemizde özellikle orta büyüklükteki fındık üreti-
cileri 1-1,5 ton ile 2-2,5 ton arasında ürün yetiştirmek-
tedirler. Bu tip üreticilerden yapılan alımlarda kanunda 
belirtilen 7 bin TL’lik sınır her halükarda aşılmaktaydı.  
Üreticilerden yapılan alımların büyük ölçüde köylerde 
yapıldığı, bazı ödemelerin yerinde ve peşin olarak yapıl-
dığı dikkate alındığı zaman; 7 bin TL’ sını aşan ödemele-
rin finans kurumları aracılığı yapılmasının gerekliliği uy-
gulamada sorunların yaşanmasına sebep olmaktaydı.

Çeşitli vesileler ile Samsun Ticaret Borsası olarak 
gündeme getirdiğimiz ve halli konusunda çalışmalar 
yürüttüğümüz bu konu 09 Haziran 2017 tarihli 30091 
sayılı Resmi Gazetede yeniden düzenlenmiştir. “Ger-
çek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin, 
18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında 
kurulan ticaret borsalarına mezkur Kanunun 46. mad-
desinde belirtilen süreler dahilinde tescil ettirilerek ger-
çekleşen satışlarına ilişkin tahsilat ve ödemeleri tevsik 
kapsamında olmayan tahsilat ve ödemeler kapsamına 
alınmıştır.”

Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Si-
nan Çakır, “Üyelerimize hayırlı olsun. Maliye Bakanımız 
Sayın Naci Ağbal ve TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’na konunun çözümü yönünde verdikleri 
sonsuz desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum” 
dedi.
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7020 Sayılı Kanun

Yapılandırma 31.03.2017 tarihinden önceki aylara 
ait olup 31.08.2017 tarih ve öncesinde tahakkuk ettiği 
halde ödenmemiş olan; Sigorta primi, İşsizlik sigortası 
primi, Sosyal güvenlik destek primi, İsteğe bağlı sigorta 
primi, (gelir vergisinden muaf olan kadın sigortalıların 
isteğe bağlı sigorta primi dahil) Topluluk sigortası primi, 
Emeklilik keseneği, kurum karşılığı ve ek karşılık primi, 
Yaşlılık, emeklilik, malullük aylığı bağlandıktan sonra 
5510/41/b kapsamında çalışan sigortalıların 2016/Şu-
bat ayı ve öncesine ait sosyal güvenlik destek primleri, 
Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, 
5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6 ncı maddeleri kapsa-
mında sigortalı olanlara ait sigorta primi, 2925 sayılı 
Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta 
primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zam-
mı alacakları, 31.03.2017 tarihine kadar işlenen fiillere 
ilişkin olup, ilk taksit ödeme süresi olan 31.08.2017 tari-
hi sonuna kadar tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan 
idari para cezaları, 31.03.2017 tarihine kadar bitirilmiş 
özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin 
yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit so-
nucunda bulunan ve kanunun yayımı tarihinden önce 
(27.05.2017) tebliğ edilen eksik işçilik tutarı üzerinden 
hesaplanan sigorta primi, Asılları ödenen alacakların 
ödenmemiş fer’ileri İşverenler ve üçüncü şahıslar tara-
fından iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi ma-
lullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve 
bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fi-
iller nedeniyle ödenmesi gereken rücu alacaklarından 
kanunun yayım tarihine kadar davası sonuçlanarak ta-
hakkuk ettiği halde anılan tarih itibariyle ödenmemiş 
olanları kapsamıştır. 

18 Mayıs 2017 tarih 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 7020 sayılı Kanun ile vatandaşlarımızın SGK’ya olan 
borçlarının yapılandırarak ödemeleri için büyük kolaylık getirilmiştir. 

Yapılandırma kapsamındaki borç asılları ile bu borç-
lar için ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden kanunun 
yayımlandığı 27.05.2017 tarihine kadar geçen süre için 
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplana-
cak tutarın ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan 
gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların 
tahsilinden vazgeçilmiştir. 

Prim borçlarından dolayı sağlık hizmetlerinden fay-
dalanamayanlar, borçlarını yapılandırmaları halinde 60 
günden fazla prim borçları bulunmamak kaydıyla, borç-
larının ilk taksitini ödemelerinden sonra eş ve çocukları 
ile birlikte sağlık hizmetlerinden faydalanmaya başla-
yacaklardır. Borçlarını yapılandıran işverenler; “Borcu” 
yoktur yazısı alabilecek, bu borçlarından dolayı hakla-
rında icra takibi ve haciz işlemi yapılmayacak, teşvikler-
den yararlanabileceklerdir.

Borçlulara Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak 
hesaplanacak tutar için peşin veya ikişer aylık dönemler 
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İstihdam Teşvikleri
İstihdamın arttırılması ve kayıtdışı çalışma veya ça-

lıştırmanın önlenebilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu 
tarafından çok sayıda teşvik uygulaması yapılmaktadır. 

5510 sayılı kanun kapsamında, Aylık Prim ve Hizmet 
Belgelerini düzenli olarak veren ve prim ödemelerini ya-
sal süresi içinde yapan işverenler için işveren hissesinde 
%5 oranında indirim uygulaması, yurtdışına çalışmaya 
götürülen sigortalıların primlerinde GSS primleri işve-
ren hissesinde %5 oranında indirim uygulaması, bölge-
sel istihdam ve bölgesel yatırımlarda uygulanan teşvik-
ler gibi çeşitli teşvik uygulamaları bulunmaktadır. 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında, iş-
sizlik ödeneği alanların, gençlerin, kadınların, mesleki 
belge sahibi olanların, işbaşı eğitimi alanların istihdamı 
noktasında çeşitli teşvikler uygulanmaktadır. Bunların 
dışında çeşitli kanunlarla, engelli istihdamı, Ar-ge Yatırı-
mı, Kültür ve Turizm yatırımlarında çeşitli teşvik uygula-
maları yapılmaktadır.

Bu yıl 447 sayılı kanuna eklenen geçici 17. madde 
ile ise 01/02/2017-31/12/2017 tarihleri arasında işe 
alınan ve kapsama giren sigortalılar için işveren desteği 
uygulanmaktadır.

İşyerinde yapılan kontrol ve denetimlerde kayıtdışı 
sigortalı çalıştırdığı veya sahte sigortalı bildirdiği tespit 
edilen işverenlerin bazı sigorta primi teşvik destek ve in-

dirimlerinden bir yıl süreyle yararlanması mümkün bu-
lunmamaktayken, yapılan yeni düzenlemeyle bu süre 
ilk tespitte bir aya, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl 
içinde tekrar eden ve yasaklama kapsamında giren her 
bir tespit için bir yıla inmiştir. 

Çalışma hayatında milli seferberlik programının 
1.periyodu olarak belirlenen “İstihdam Seferberliği” 
kapsamında Samsun’da; Sanayi ve Ticaret Odası, Sam-
sun Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası, 
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, esnaf odaları, Ziraat 
Odalarıyla bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. İlkokul 
ve liselerde eğitimler ve seminerler verilmiştir. 

Çalışma hayatında milli seferberlik programının 
2.periyodu ise “İş Sağlığı ve Güvenliği Seferberliği”. Ko-
nunun tarafları olan STK ve kamu kurumları temsilci-
lerinin katılımıyla “HEDEF SIFIR DEKLARASYON”u imza 
altına alınmıştır. 

Bu başlık kapsamında; iş sağlığı ve güvenliği alanın-
da ölümlü iş kazalarının önüne geçebilmek, sahada-
ki uygulamaların analiz edilerek sektöre özgü strateji 
geliştirilebilmek ve farklı sektörlerde yaşanan olumlu 
gelişmelerin yaygınlaştırmak amacıyla Bakanlık yöneti-
cilerimiz başkanlığında 81 ilde ziyaretler gerçekleştiril-
mektedir. İl müdürlüğümüzce de çok tehlikeli işyerlerin-
den başlayarak mümkün olduğunca çok işyerini ziyaret 
ediyor, iş sağlığı ve güvenliği alanında görüşlerini, öneri 
ve taleplerini alarak Bakanlığımıza iletiyoruz. İş sağlı-
ğı ve güvenliği alanında önleyici ve sürekli iyileşmeye 
odaklı yapılanma çerçevesinde ise okul öncesinden baş-
layarak üniversiteye kadar iş sağlığı ve güvenliği bilinci-
nin oluşması için çeşitli çalışmalar yapıyoruz.

Sağlıklı ve güvenli bir gelecek adına başlatılan 2.pe-
riyod çalışmaları ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin top-
lumsal düzeyde bilinç ve farkındalık oluşturmak ve iş 
sağlığı ve güvenliği kapsamında tarafların karşılaştıkları 
sorunlara yönelik çözümler geliştirmek hedeflenmekte-
dir.

halinde 18 taksite kadar (36 ay) ödeme imkânı getiril-
miştir.

İPC asıllarının % 50’si ile bu asıllar için Yİ-ÜFE aylık 
değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın 
ödenmesi halinde İPC asıllarının kalan % 50’si ile İPC’ye 
uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i 
alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilmiştir. İdari 
para cezası alacaklarının peşin ödenmesi halinde; ge-
cikme cezası ve gecikme zammı yerine ödenmesi gere-
ken Yİ-ÜFE tutarından da ayrıca % 50 oranında indirim 
yapılmıştır.

Çalışma Hayatında Milli 
Seferberlik Programı
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Laboratuvarımız 
Denetimden Geçti

Samsun Ticaret Borsası bünyesinde 
2003 yılında hizmete sokulan ve Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 
denetlenen Özel Gıda Kontrol Laboratuva-
rı’nda uluslararası geçerliliği olan kimyasal 
analizler yapılıyor. Aflatoksin’den kurşun 
ve kadmiyum gibi ağır metallere, rutubet, 
protein ve kül gibi tüm etkenlere karşı yapı-
lan analizlere verilen sonuçlar, uluslararası 
geçerlilik de  taşıyor. 

Laboratuvar faaliyetlerimizin ISO 17025 
standardına uygunluğu, her yıl gözetim 
denetimleriyle, dört yılda bir ise belge ye-
nileme denetimleriyle TÜRKAK denetçileri 
tarafından tetkik edilmektedir.  Bu yıl belge 
yenileme denetimimiz TÜRKAK denetçileri 
İbrahim Samet Karadavut ve Yasemin Gü-
rel’den oluşan denetim ekibi ile başarılı şe-
kilde gerçekleşmiştir. 

10-11 Temmuz 2017 tarihinde baş de-
netçi İbrahim Samet Karadavut tarafından 
hem dokümantasyon sistemi, 18-19 Tem-
muz 2017 tarihlerinde ise Yasemin Gürel 
tarafından teknik kısım incelenmiş ve akre-
ditasyon kapsamımız doğrultusunda ana-
lizler yapılmıştır.

İlk kez 2009 yılında” Yağlı Kuru Mey-
velerde Aflatoksin Analizi” başlığında ak-
redite olan laboratuvarımız, yıllar içinde 
akredite analiz yelpazesini genişletmiş ve 
akredite konu başlığını 14’e çıkarmıştır.

Faruk Ünyeli Laboratuvar Müdürü, Elif 
Mercan Ünyeli Kalite Yöneticisi, Gani Ak-
gül Kimyasal Laboratuvar Birim Sorumlu-
su, Asena Perçin Fiziksel Laboratuvar Birim 
Sorumlusu, Uğurcan Korkmaz Numune 
Kabul ve Raporlama Birim Sorumlusu, Ah-
sen Özgür ise laboratuvar personeli olarak 
denetimde yer almıştır.

Samsun Ticaret Borsası’nın iştiraki olan Samsun Ticaret Borsası Özel 
Gıda Kontrol Laboratuvarı’nın, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından gerçekleştirilen denetimi başarı ile tamamladı. 
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Borsadan İftar Buluşmaları
Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır ile yönetim 
kurulu üyeleri ve genel sekreter Ahmet Aliyazıcı önceki yıllarda olduğu 
gibi bu yıl da iftar yemekleri ile birlikte üye ve personelle bir araya geldi. 

Havza ilçesinde 
üyelerimize yönelik 
olarak düzenlediğimiz 
iftar yemeğinde Hav-
za, Amasya, Suluova 
ve Merzifon da faaliyet 
gösteren üyelerimiz 
ile bir araya geldik. İf-
tar yemeğine Yönetim 
Kurulu Başkanımız Si-
nan Çakır, Meclis üye-
lerimiz Özlem Ertekin, 
Mehmet Gürsoy, Ömer 
Muniz ve Genel Sekre-
terimiz Ahmet Aliyazıcı 
katıldı.
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Salıpazarı ilçesinde üyeleri-
mize yönelik olarak düzenledi-
ğimiz iftar yemeğinde de yine 
üyelerimiz ile bir araya geldik.  
Buradaki iftar yemeğine de Yö-
netim Kurulu Başkanımız Sinan 
Çakır, Meclis Başkan Yardımcı-
mız İslam Öztürk ve , Meclis üye-
lerimiz Mehmet Gürsoy, Yüksel 
Kaya, Ömer Minuz ve Genel 
Sekreterimiz Ahmet Aliyazıcı ka-
tıldı.

Vezirköprü ilçesinde üyelerimize yönelik olarak 
düzenlediğimiz iftar yemeğinde ise Vezirköprü il-
çesinde faaliyet gösteren üyelerimiz ile bir araya 
geldik. İftar yemeğine Yönetim Kurulu Başkanımız 
Sinan Çakır, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız 
Hasan Tunç, Meclis üyelerimiz Özlem Ertekin, De-
mir Küçük ve Genel Sekreterimiz Ahmet Aliyazıcı 
katıldı.
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Samsun’daki iftar yemeğin-
de ise Yönetim Kurulu Başkanı-
mız Sinan Çakır’ında teşrifleriy-
le borsa personelimiz ve borsa 
danışmanlarımız bir araya geldi. 
Güzel sohbetlerin yapıldığı iftar 
yemeklerinin gelecek yıllarda da 
yapılacağı belirtildi.
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Fethiye; 
“Yaşanacak Yer”
Fethiye: Akdeniz ve Ege’nin kesiştiği noktada kurulmuş, iklimi, doğası ve 
tarihsel zenginlikleri, her biri bir fotoğraf karesi olan balıkçıları, her köşe 
başında karşınıza çıkan Yörükleri, 12 ay yetişen sebzesi, meyvesi, altın sarısı 
kumsalları ve turistik aktiviteleriyle eşsiz bir tatil kasabasıdır.
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Fethiye Ticaret Odası’ndan 
Davet Var 

Eğer bir doğa tutkunuysanız ve yaşamınızda yeni 
ufuklar keşfetmek için sabırsızlanıyorsanız,  tatiliniz için 
mükemmel bir seçim fırsatınız var. Fethiye’nin birbi-
rinden şirin irili ufaklı koyları, kumsalları, adaları, sıcak 
iklimi ve bereketli toprakları ve Toros’ların yeşil çam or-
manlarının görüntüsü sizi bekliyor. Işıklar kentinde, tatil 
keyfinizin bir coşkuya dönüştüğünü hissedecek, tarih 
ve kültürün çevredeki doğal güzelliklerle nasıl bütünle-
şip renklendiğinin tanığı olacaksınız.  

Fethiye, “Işıklar ülkesi”ndeki 
gökkuşağı. Keşfedilmeye değer…

Çağlar boyu farklı kültürlerin egemenliğinde kalan 
belde, turizm açısından oldukça gelişmiştir. Likyalılar’da 
ışık ve güneş diyarı olan Telmesoss, Ortaçağ’da Makri, 
Meğri yani “uzak diyar” olarak tanınır. Kenti Güneş Tan-
rısı Apollon’un kurduğuna inanılıyor. Fethiye ya da eski 
adıyla Telmessos, Likya döneminde önemli bir kehanet 
merkezidir. Kehanet babadan oğula geçen bir ayrıcalık-
tır. Fethiye adını 1934 yılında ilk hava şehidimiz Fethi 
Bey anısına almıştır. 

Şehrin akropolünün doğru yüzünde her taraftan gö-
rülen ve şehrin üzerinde görkemli görüntüsü yer alan 
Amyntas’ın mezarı adetâ Fethiye’nin simgesi olmuştur. 
Dünya’nın denize en yakın antik tiyatrosu da Fethi-
ye’nin merkezinde yer almaktadır.

Butik otelleri aratmayan kampinglerinden butik ve 
lüks otellere kadar her bütçeye hitap eden konaklama 
tesisleri, tarihi alanları, doğal güzellikleri ve geceleri ya-
şanan renkli eğlenceleriyle eşsiz bir tatil cenneti olan 
Fethiye, doğa yürüyüşü parkurlarının yanında, yamaç 
paraşütü, tekne turu, dalış ve cip safari gibi hareketli ak-
tiviteleri ile unutulmaz heyecanlar yaşatır.

Fethiye; denizden 2000 metreye uzanan, adrenalin 
tutkunlarının olmazsa olmazı Babadağ’ın eteklerinde 
kurulan Ölüdeniz’i, billur deniziyle yüzlerce koy ve ada-
ların bulunduğu mavi yolculuğun vazgeçilmezi Göcek’i, 

1922 yılında yapılan mübadele sonrası Türk ve Rumlar 
arasında yaşandığı anlatılan dostluğun dramatik hikâ-
yesiyle Kaya Köyü’nü de içinde barındırır. 

Çevredeki doğal, tarihsel ve kültürel değerlerle ta-
nışıp bir dinlenme anında Fethiye’nin ilk yerleşim yeri 
olan Paspatur’da bir kafede, kahvenizi ya da çayınızı 
yudumlarken, ya da Balık Pazarı’nın keyifli ortamında 
yenen bir akşam yemeğinde, görülmeye değer zengin-
liklerle dolu bir “ışıklar kenti” ni keşfetmenin mutlulu-
ğunu yaşarsınız.

İklim koşulları, yılın her dönemi, hemen hemen bü-
tün sebze ve meyvelerin yetiştirilmesine olanak sağlı-
yor. Dalından yeni koparılmış sebze ve meyveler, taze 
balık ve karides, kalamar gibi su ürünlerinden yapılan 
birbirinden leziz yemekleri, Akdeniz mutfağının en gü-
zel örneklerini bulabilirsiniz. Türk mutfağının gelenek-
sel yemeklerinin yer aldığı restoranlar konuklarına eşsiz 
tatlar sunuyor. Bölgede yetişen ağaçlardan elde edilen 
zeytin ve zeytinyağı, meraklı gurmelerin vazgeçilmezi-
dir. 

Antik Likya uygarlığından günümüze ulaşan tarihi 
kalıntılar, geçmişte yaşananların anlatıldığı söylencele-
rin albenisiyle gizemli hikayelere dönüşür. Homeros’un 
anlatılarıyla hayat bulur; efsaneleriyle düşünceye iter 
insanı. Gördüğünüz her kaya mezarında Hades’e giden 
kayıkçının aldığı parayı düşünürsünüz. Gerçekleştirdik-
leri mimari, imar edilen alanlar ve oluşturdukları şehir-
ler adeta büyüler.

Ksantos’ta yaşanan toplu intiharlar, Kimera’yı öl-
düren Bellerophon’un bindiği Tloslu uçan at Pegasus, 
Roma İmparatoru Marcus Aurelius’u (450-457) iyileşti-
ren ailenin yaşadığı Sidyma, sarnıçlarıyla insanı hayran 
bırakan Kadyanda, Leto, Artemis ve Apollon tapınak-
larını barındıran Letoon, epikürcü Diogenes’in kenti 
ve onun ünlü antik dünyanın en uzun felsefi yazıtının 
bulunduğu Oinoanda, kehanette bulunacakları zaman 
kayaların üstüne çıkıp Akdeniz’in mavi sularından ilham 
alan Telmessoslu kâhinlerin hikayeleri, tarihi kalıntılar 
arasında gezerken geçmişe götürür insanı.
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Fethiye; Ölüdeniz’in mavi lagünü, 
Belcekız’ın bembeyaz kumsalıdır…
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Yapmadan Dönme!
• Babadağ’ın yamaç paraşütüyle atlamadan,
• Balık Pazarı’nda taze balık ve mezeleri tatmadan,
• Deniz altı yaşamına yakından bakacağınız dalış turuna 

katılmadan,
• Eşsiz manzara eşliğinde tarihi Likya Yolunda yürümeden,
• Beyaz köpüklü serin sularıyla Saklıkent Kanyonunu 

görmeden,
• Paspatur Çarşısında bulunan alış veriş mekanlarını 

gezmeden,
• Paspatur ve Hisarönü’nde eğlence merkezlerine gitmeden,
• Dünya harikası olan Kelebekler Vadisini görmeden,
• Sakin sularıyla dünyaya mal olmuş Kumburnu Plajında 

denize girmeden,
• İçinizdeki çocuğu dışarı çıkaran cip safari turuna 

katılmadan,
• Eşsiz güzellikteki koyları gezen 12 Adalar Turuna 

katılmadan,
• Çalış Plajında dünyanın en güzel günbatımını izlemeden,
• Lüks otelleri aratmayan teknelerde Mavi Yolculuğa 

çıkmadan...
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