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History might find and recount lots of political and militaristic conventional reasons while
searching for the reasons for the rise and fall of nations. Beyond any doubt, these reasons play a huge role
on social events. But the most important factor connected to the life, development or crush of a nation is
that nation’s economy. This truth that history and experience has discovered is clear to see also in our
national history and life. Really, if the Turkish History is ever to be studied, one could clearly see that all
rises and falls are a direct outcome of an economical issue.
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“Hep bir adım önden gitmeliyiz ve özel
sektörü ileriye taşımalıyız. Yani takip eden
değil, yönlendiren olmalıyız, hizmet eden
ve hizmet üreten olmalıyız. İşte o zaman,
proje üretmek isteyen, yatırım ve ihracat
yapmak isteyen sanayicimize tüccarımıza
faydamız olur. Üyelerimiz borsamıza daha
fazla bağlanır ve sahiplenir.”

“We always need to be one step ahead and push
the private sector forward. Thus, we have to be
leaders, not followers, we have to be service
providers and producers. Only then we can be of
any use for our industrialists and merchants who
want to create projects, make investments and
trade. Only then our members feel an attachment
to Samsun Commodity Exchange and feel a belonging.”

Sinan ÇAKIR
Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of executive board
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Ticaret Borsaları rekabete dayalı, güvenli, bilgi dolaşımı
ve paylaşımı yüksek, uluslar arası standartların uygulandığı bu nedenle de üretici, tüketici, ihracatçı ve sanayiciye
piyasa ekonomisi ortamında dinamik ve rasyonel bir ortam hazırlayan ülke ekonomisine sayısız faydaları olan
kurumlardır.
2013 yılından itibaren ivmelenen ve bu yıl itibariyle etkilerini iyice hissedeceğimiz ,sürekli değişen gelişen ve hizmet odaklı anlayışın hakim olduğu bir döneme geçtik. Bu
dönemde “Tarım, Gıda, Hayvancılık Sektöründe ticari faaliyette bulunan üyelerimize, kaliteli hizmeti en hızlı şekilde vermek, sunulan hizmetlerde hataları en aza indirmek,
üye memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı, tüm şartlara
uymayı benimseyerek devamlılığını sağlamayı ve sürekli
iyileştirmeyi amaç edineceğiz.
Borsamızı; Meclis, Yönetim Kurulu ve İdari kadromuzun
gayretleri ve üyelerimizin desteği ile: idari anlamda gelişmiş kurumsal yapısı, fiziksel anlamda modern cihaz ve
ekipmanlarla donatılmış laboratuarı, Ürün Satış, toplantı,
eğitim amaçlı salonları, ofisleri ve her türlü bilgi, beceri,
kültür ile donatılmış personeli sayesinde, üyelerinin tüm
ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan, sürekli hizmet çeşit ve
kalitesini arttıran, bölgemizde-ülkemizde yapılan proje ve
faaliyetlere öncülük eden, ulusal ve uluslar arası camia ile
ilişki ve işbirliğini geliştirmiş örnek gösterilen saygın ve
etkin bir kurum haline getireceğiz.
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Commodity exchanges are competitive and safe institutions which
enable rich information circulation and sharing, implement
international standards, and thus create a dynamic and rational
platform in a market economy environment for producers,
consumers, exporters and industrialists and also provide numerous
benefits to the national economy.
We have entered into a new era which has accelerated as of 2013
and is constantly changing and evolving. This is an era dominated by
service-oriented approach and we will thoroughly feel its effects as of
this year. In this era, we will aspire to render quality service in the
fastest way to our members carrying out trade activities in the
sectors of agriculture, food, and livestock, to minimize errors in the
services rendered and to maximize member satisfaction. We will also
aim at maintenance and continuous improvement by adopting full
compliance with all requirements.
With the efforts of our Assembly, Board of Directors and
administrative staff and with the support of our members, we will
develop Samsun Commodity Exchange into a respected and effective
organization that is capable of meeting all the needs and
expectations of its members, continuously improves the quality and
variety of services, pioneers projects and activities conducted in our
region as well as in our country. We will also lead Samsun
Commodity Exchange to become an exemplary institution that has
developed its cooperation with national and international community
with its managerially sophisticated corporate structure, laboratories
equipped with modern appliances and physical equipment, and
rooms and offices designed for trainings, meetings and product sales
as well as with its staff endowed with all sorts of knowledge, skills
and culture.

BBaşkanın sözü

BAġKANDAN
(MESSAGE FROM THE CHAIRMAN)

In this process of evolution, with the duties and responsibilities
given by the law of Turkey Chambers and Commodity Exchanges
Association and the Chambers and Commodity Exchanges
number 5174, while promoting industrial and commercial
development in the context of agriculture, food and livestock
sectors, ensuring honesty and trust for our members and all
parties in their relationships, we will prioritize to constantly
increase the knowledge and service variety available to our
members and to the public to promote observance of human
health, safety and well-being in all their activities, in contribution
to the development of our members, our society and our country.

Bu gelişim sürecinde 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunun verdiği görev ve
sorumluluklar çerçevesinde tarım, gıda ve hayvancılık
sektörlerinde ticari ve sinai hayatının gelişmesini sağlarken, üyelerimizin ve tüm tarafların birbirleriyle ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni tesis etmeyi, üyelerimize ve kamuoyuna gerekli olan bilgi ve hizmet çeşitliliğini sürekli
arttırmayı, tüm faaliyetlerinde insan sağlığı, güvenliği ve
esenliğinin gözetilmesini sağlamayı, böylece üyelerimizin, toplumumuzun ve ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmayı ilke edineceğiz.

We always need to be one step ahead and push the private sector
forward. Thus, we have to be leaders, not followers, we have to
be service providers and producers. Only then we can be of any
use for our industrialists and merchants who want to create
projects, make investments and trade. Only then our members
feel an attachment to Samsun Commodity Exchange and feel a
belonging. Only then people stop asking why exchanges –
chambers are here for.

Hep bir adım önden gitmeliyiz ve özel sektörü ileriye taşımalıyız. Yani takip eden değil, yönlendiren olmalıyız, hizmet eden ve hizmet üreten olmalıyız. İşte o zaman, proje
üretmek isteyen, yatırım ve ihracat yapmak isteyen sanayicimize tüccarımıza faydamız olur. Üyelerimiz borsamıza
daha fazla bağlanır ve sahiplenir. O zamanda borsalarodalar ne iş yapar diye sormak kimsenin aklına gelmez.

Just like Gazi Mustafa Kemal Ataturk said, “The most important
factor connected to the life, development or crush of a nation is
that nation’s economy.” And success in economy depends on
targeting, planning, and working hard towards those targets.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ün dediği gibi, “Bir milletin
doğrudan doğruya hayatiyle, yükselmesiyle, düşkünlüğüyle ilgili olan en önemli faktör, milletin iktisadiyatıdır.”
İktisadi başarının yolu ise hedef belirleme, planlama ve
bu hedef ve planlar doğrultusunda çok çalışmaktan geçer.
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TARĠHĠMĠZ
(OUR HISTORY)
1929 yılında Ticaret ve Zahire Borsası adı altında Vali Kazım Paşa
(Kazım İnanç:1881 Diyarbakır- 21 Eylül 1938 Ankara; Harp Akademisi'nden mezun olmuştur. Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı'na
katılmıştır. 1920 yılında Anadolu’ya geçerek, Kurtuluş Savaşı'na
katılmıştır. 1928 yılında askerlikten emekli olmuştur. 1926 ile
1931 yılları arasında Samsun valiliği yapmıştır.) zamanında Yalı
Camii karşısında ki binada faaliyete başlayan borsanın o tarihlerdeki Borsa Komiseri Muhittin Bey, Başkatibi ise Hasan Basri Efendi’ dir.
1931 yılında İskele Caddesi’ndeki Ticaret ve Sanayi Odası’nın alt
katına yerleşen Borsamızın komiserliğini Şair Rüştü ÇOŞKUN ifa
etmekteydi. 1944’ den 1953’e kadar burada faaliyetlerini gösteren Borsa 1953 yılında tüccarların müracaatları üzerine lav edilmiştir.

The commodity exchange started its operations in 1929 under the name
“Trade and Product Exchange ”, in the building across the Yalı Mosque,
during the time of Mayor Kazım Pasha (Kazım Inanc: 1881 Diyarbakir,
graduated from Ankara Military Academy on 21st September 1938. He
participated in the Balkan Wars and the 1st World War. He then came to
Anatolia and participated in the Turkish War of Independence. He was
retired from the army in 1928. He served as the mayor of Samsun between
1926 and 1931.) The commodity exchange commissioner of that time was
Muhittin Bey, and the head clerk was Hasan Basri Efendi.
In 1931, Poet Rutu Coskun served as the commissioner of our commodity
exchange which was then located on the ground floor of Samsun Chamber
of Commerce and Industry Building in Iskele Street. The commodity
exchange which continued its operations at the said address from 1944 to
1953 was abolished upon the requests of merchants.
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Bu tarihten 1968 yılına kadar Samsun’da Ticaret Borsası yoktur.
1968 yılında sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Ticaret Borsası
kurulmasına karar verilince 21 Kasım 1968 yılında seçimler yapılmıştır. Meslek grupları teşkil edilemediğinden doğrudan doğruya meclis
seçimine gidilmiş, önceden tespit edilen üyelerin iştiraki ile seçim
gerçekleştirilmiştir.
Meclis Borsanın faaliyete geçebilmesi için gerekli çalışmalara ve başlamış; hububat, bakliyat, yağlı tohumlar olarak tespit ettikleri kotasyon listesini hazırlayarak Ticaret Bakanlığı’nın onayına sunmuşlardır.
Bu liste 24/04/1969 yılında bakanlıkça onaylanmıştır. Bu esnada asil
ve yedek üyelerden istifalar olmuştur. Ticaret Bakanlığı’ nın geriye
kalan üyeler ile faaliyetlere devam edilmesi talimatı üzerine
28/08/1969 yılında borsa resmen faaliyete geçmiştir.
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Starting from this date up to 1968, there was no commodity exchange
market in Samsun. After the decision of the Ministry of Industry and
Commerce taken in 1968 to commission an commodity exchange, elections were held on November 21st 1968. Because the occupational groups couldn’t be constituted, council elections were held directly and
carried out with the participation of previously established members.
The council has started its operations to make the commodity exchange
start working, and prepared the quotation list identified as grains,
legumes and oily seeds and submitted it to the Ministry of Trade for
approval. This list was approved by the ministry on 24/04/1969.
Meanwhile, resignations were submitted by the full and associate
members. After the decision of the Ministry of Trade which states to
continue the operations with the remaining members, the commodity
exchange , officially started to operate on 28/08/1969.

2002 Yılında ürün borsacılığına geçiş yolunda Havza’da bir “Tahıl
Borsası” inşaatına başlayan borsamız, ürünün laboratuvar koşullarında analizinin yapılarak üretici ve tüccarın bir araya gelip elektronik ortamda alım satım yapabileceği bir satış salonunun hazırlıklarını
gerçekleştirmiş olup yakın bir tarihte hizmete sunacaktır.

Samsun Commodity Exchange , which started the construction of a “Cereal
Commodity Exchange ” in Havza in year 2002, for the transformation to a
product exchange market, is also preparing a saleroom in which the lab
analysis of the products will be made and will bring the producers and merchants together in an electronic environment to make trade. This saleroom
will be commissioned in a short time.

Borsa 2002 tarihinde tüm bölgeye hitap edecek geniş kapsamlı bir
gıda laboratuarını sektörün hizmetine sunmuştur. 24.05.2007 tarihinde “Avrupa Birliği Nuts 2 Bölgesinde Bölgesel Gelişme Projeleri”
kapsamsında yapılan Samsun Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarında Aflatoksin Analizinin Akreditasyonu Projesi imzalanmış olup, 2009 yılında “Yağlı Kuru Meyvelerde Aflatoksin Tayini”nde
akreditasyonu gerçekleştirilmiştir. Bunu takip eden her yıl, başka
analizlerle, akreditasyon kapsam yelpazesi genişletilmeye devam
edilmiştir.

Samsun Commodity Exchange , has put into service of the sector, a comprehensive food laboratory in 2002 to serve the whole area. On 24.05.2007, in
Samsun Commodity Exchange - Private Food Control Laboratory, within the
scope of “European Union Nuts 2 Zone, Regional Improvement Projects”, the
project of accreditation of aflatoxin analysis was signed. In year 2009, accreditation for “Analysis of aflatoxin in oily dry fruits” was carried out. In each
following year, with a different analysis, the range of accreditation scope
was continued to expand.
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2003 yılında Samsun’da bir İhtisas Gıda Organize Sanayi Bölgesi kurulması ile ilgili olarak faaliyete geçen Borsamız, projesini ilgili bakanlıklara sunmuş ve 2010 yılında bölgede ilk fabrikanın temeli atılmıştır. 2011 yılında Samsun Fuar ve Kongre Merkezi, yine aynı yıl
içinde Samsun Teknopark , 2013 yılında Samsun Lojistik Merkezi
Projelerinde ortaklıkları olan borsamız 1969 yılında resmen faaliyete
geçtiği günden bugüne kadar gerçekleştirdiği veya öncülük ettiği
atılımlar ve yatırımlarla şehrimizin ve bölgemizin ekonomik kalkınmasında aktif bir rol oynarken aynı zaman ilimizin sosyo kültürel
etkinliklerinde de desteğini vermeye devam etmektedir
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Samsun Commodity Exchange , which has started its operations to build
an Expertise Food Organized Industrial Zone in Samsun in year the 2003,
has submitted this project to the relevant ministries and laid the foundations of the first factory in the field in year 2010. Samsun Commodity
Exchange, which has partnered with projects like Samsun Fair And Congress Center in year 2011, Samsun Teknopark in the same year, Samsun
Logistics Center in 2014, starting from the day that it was first commissioned in year 1969, with its enterprises and investments, played an active
role in the economical development of our city while still contributing its
support to the socio-cultural activities.

KALĠTE POLĠTĠKAMIZ
(OUR QUALITY POLICY)

Samsun Ticaret Borsası olarak Kalite Politikamız: “Tarım, Gıda, Hayvancılık Sektöründe ticari faaliyette bulunan müşterilerimize/üyelerimize,
kaliteli hizmeti en hızlı şekilde vermek, sunulan hizmetlerde hataları
en aza indirmek, üye memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak, tüm
şartlara uymayı benimseyerek devamlılığını sağlamak ve sürekli iyileştirmeyi amaç edinmek” tir.

Our Quality Policy as Samsun Commodity Exchange : is to give quality
service to our customers / members carrying out trade activities in
Agriculture, Food and Livestock sectors in the fastest way, to minimize
errors in the services offered, to maximize member satisfaction, to
ensure the continuity by adopting to comply with all the requirements
and to take continuous improvement goals.
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VĠZYONUMUZ
(OUR VISION)

Our vision is to make Samsun Commodity Exchange a respected and
effective organization shown as an example by meeting all the needs
and expectations of its customers / members, increasing the variety and
quality of continuous service, leading to projects and activities in our
region / country, developing links and cooperation with the national
and international community with the efforts of Parliament, Board of
Directors and Administrative staff and with the support of our
customers / members and in virtue of its administrative advanced
institutional structure, its laboratories equipped with modern apparatus
and equipment in physical sense, halls for product sales, meeting and
training purposes, offices, and its staff equipped with all kinds of
knowledge, skills and culture.

Samsun Ticaret Borsasını; Meclis, Yönetim Kurulu ve İdari kadromuzun gayretleri ve müşterilerimin/ üyelerimizin desteği
ile: idari anlamda gelişmiş kurumsal yapısı, ürün satış-toplantıeğitim amaçlı salonları, ofisleri ve her türlü bilgi, beceri, kültür
ile donatılmış personeli sayesinde, müşterilerinin/üyelerinin
tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan, sürekli hizmet çeşit ve
kalitesini arttıran, bölgemizde-ülkemizde yapılan proje ve faaliyetlere öncülük eden, ulusal ve uluslararası camia ile ilişki ve
işbirliğini geliştirmiş örnek gösterilen saygın ve etkin bir kurum
haline getirmektir.
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MĠSYONUMUZ
(OUR MISSION)

The mission of Samsun Commodity Exchange; “Within the
framework of duties and responsibilities given by the Law of
Chambers and Commodity Exchanges and Union of Chambers
and Commodity Exchanges of Turkey number 5174, to meet the
common needs of Parliament, the Board of Directors,
Administrative staff and its customers / members, to ensure the
development of commercial life in Agriculture, Food and Livestock
sectors, establishing honesty and confidence in members' and all
parties' relationships with each other, to increase variety of
information and services required by its members and the general
public constantly, to ensure observance of human health, safety
and welfare in all its activities; therefore, to contribute to the
development of our members, our society and our country.

Samsun Ticaret Borsası’nın Misyonu; “5174 Sayılı Türkiye
odalar ve borsalar birliği ile odalar ve borsalar kanunun verdiği görev ve sorumluluklar çerçevesinde; Meclisi, Yönetim
Kurulu ve İdari kadrosu ile müşterilerinin/ üyelerinin ortak
ihtiyaçlarını karşılamak, Tarım, Gıda ve Hayvancılık sektöründeki ticaret hayatının gelişmesini sağlamak, üyelerimizin
ve tüm tarafların birbirleriyle ilişkilerinde dürüstlüğü ve
güveni tesis etmek, üyelerine ve kamuoyuna gerekli olan
bilgi ve hizmet çeşitliliğini sürekli arttırmak, tüm faaliyetlerinde insan sağlığı, güvenliği ve esenliğinin gözetilmesini
sağlamak, böylece üyelerimizin, toplumumuzun ve ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmaktır.”
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ĠLKELERĠMĠZ
(OUR PRINCIPALS)

Tüm çalışmalarımızda Meclis, Yönetim Kurulu, Meslek
Komiteleri, Disiplin Kurulu ve İdari kadromuzla üyelerimize ve kamuoyuna;

With our Assembly, the Board of Professional Committee, Disciplinary
Committee and our administrative staff, treating equally, to our members
and to the public;





Güler yüzlü hizmet sunmak,




Gelişmeye, yeniliğe ve önerilere açık olmak

 to provide friendly service
 to treat impartial, transparent and honest, with courtesy, integrity and
equally,
 to be open for development, innovation and recommendations,
 to prioritize human happiness, health, safety and well-being,
 to contribute formation of a healthy environment.



Sağlıklı bir çevrenin oluşumuna katkıda bulunmak

Tarafsız, şeffaf ve dürüst olmak,
Nezaket, Doğruluk ve Süratle eşit muamelede
bulunmak,
İnsanın mutluluğunu, sağlığını, güvenliğini ve
esenliğini esas almak
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BORSANIN GÖREVLERĠ
Borsanın
görevleri

(DUTIES OF THE COMMODTY EXCHANGE)

Ticaret Borsaları, 5174 sayılı Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde Borsaya dahil maddelerin alım – satımı ve Borsada oluşan
fiyatlarının tespit, tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere
kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır.

Commodity Exchanges are public entities, established to purchase and
sell the commodities within the scope of the exchange, and also to
determine, register and publish prices of these commodities within the
framework of law number 5174.

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

Because Commodity Exchanges, where ever they exist, are organized
markets that deal with purchasing and sales, determining and
publishing prices within free competition of the materials of sufficient
capacity, quoted within the exchange, that are on production,
consumption and marketing, therefore in a way, the existence of
commodity exchanges depend on materials. With this feature, Trade
Exchanges are important elements of free market economy.
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5174 Sayılı Kanunun Madde 41- Borsa yönetim kurulunun görevleri
şunlardır:
a) Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde borsa işlerini yürütmek.

According to the law 5174 Article 41, here are the tasks of Commodity
Exchange Administration:
a) To execute the works of commodity exchange within the framework of
the legislation and assembly decisions.
b) To submit the budget, final accounts and transfer requests and the

b) Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporreports thereon to the assembly of commodity exchange.
ları borsa meclisine sunmak.
c) To submit the monthly account report to the assembly of the
commodity exchange for examination and approval.
c) Aylık hesap raporunu borsa meclisinin incelemesi ve onayına sund) To decide, in accordance with the relevant procedure, the employment,
mak.

dismissal, promotion and transfer of the commodity exchange

d) Borsa personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine,
personnel.
e) To make a decision about the disciplinary actions of the commodity
yükselme ve nakillerine usulüne uygun olarak karar vermek.
exchange personnel pursuant to the principles and procedures set out in

e) Borsa personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta
this Law and the relevant legislation.
düzenlenen esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak.
f) To give decision regarding that the board of discipline may execute
inquiries.
f) Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek.

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

g) Bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını
sağlamak.
h)
h) Borsada gerçekleştirilen işlemlerden doğacak ihtilafları çözmekle
görevli hakem kurulunu belirlemek.
ı) Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü
için, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini
hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak.
j) Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek.
k) Borsanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak.

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

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

j) To certify the documents set out in this Law and the relevant legislation.
k) To prepare an annual report regarding the activity of the commodity
exchange in one year and economic conditions of its region and to
submit this report to the assembly.
l) To submit the prepared internal directive to the assembly.

l) Hazırladığı iç yönergeyi meclise sunmak.

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

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

n) To reward the members paying high taxes and registration fees,

n) Yüksek düzeyde vergi ve tescil ücreti ödeyen, ihracat yapan, teknoexporting and developing technology.
loji geliştiren üyelerini ödüllendirmek.
o) To support and encourage social activities, to make donations and aids,
to grant scholarships, to establish schools and classrooms with the

o) Bütçede karşılığı bulunmak kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek
approval of the assembly, provided that the equivalent exists in the
ve özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, mecbudget.
lis onayı ile okul ve derslik yapmak.
p) To perform other duties conferred by this Law and the relevant
p) Bu Kanunla ve sair mevzuatla borsalara verilen ve özel olarak başka
bir organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek.
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legislation to the commodity exchanges and not exclusively conferred to
another organ.

Sinan ÇAKIR
Yönetim Kurulu Başkanı

Hasan TUNÇ

E. Günhan ULUSOY

Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı

Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı

YÖNETĠM KURULU
(BOARD OF DIRECTORS)
The Board of Directors of Commodity Exchange , elected for four years, consist of 5 members if the number of councilors in the stock market are less than twenty-five; 7 for those
between twenty-seven and twenty-nine; 9 for those between thirty and thirty-nine; and 11
for more than forty.
Assembly elects among its members the chairman of the board of directors and regular and
reserve members in a single list. The Board of Directors, from among its members, selects
one or two vice presidents and an accountant for 4 years.
Chairman of the board or members of a commodity exchange, can not participate in another council or chamber of another commodity exchange.
(Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey with Chambers and Commodity
Exchanges Law 5174 Article. 40)
Duties of the Board of Directors of the Commodity Exchange.

Borsa yönetim kurulu, dört yıl için seçilen, meclis üye sayısı yirmiden az olan borsalarda beş; yirmi ile yirmi dokuz arasında olanlarda yedi; otuz ile otuz dokuz arasında
olanlarda dokuz; kırk ve daha fazla olanlarda on bir kişiden oluşur.
Meclis kendi üyeleri arasından yönetim kurulunun başkanını, asıl ve yedek üyelerini
tek liste halinde seçer. Yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir veya
iki başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer.
Bir borsanın yönetim kurulu başkan veya üyeleri, aynı zamanda başka bir borsa veya
odanın meclisinde görev alamaz.
(5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu Madde.
40)
Borsa Yönetim Kurulunun görevleri

a) To execute the works of commodity exchange within the framework of the legislation
and assembly decisions.
b) To submit the budget, final accounts and transfer requests and the reports thereon to
the assembly of commodity exchange.
c) To submit the monthly account report to the assembly of the commodity exchange for
examination and approval.
d) To decide, in accordance with the relevant procedure, the employment, dismissal,
promotion and transfer of the commodity exchange personnel.
e) To make a decision about the disciplinary actions of the commodity exchange personnel
pursuant to the principles and procedures set out in this Law and the relevant legislation.
f) To give decision regarding that the board of discipline may execute inquiries.

a) Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde borsa işlerini yürütmek.
b) Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları borsa meclisine sunmak.
c) Aylık hesap raporunu borsa meclisinin incelemesi ve onayına sunmak.
d) Borsa personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve
nakillerine usulüne uygun olarak karar vermek.
e) Borsa personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta düzenlenen
esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak.
f) Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek.
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Nevzat DEMĠRER

Nurettin ODABAġ

Muharrem GÖKSEL

Bilal SEYHAN

Sayman Üye

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

g) To ensure that the disciplinary and pecuniary penalties imposed in accordance with
this Law are implemented.
h) To determine an arbitration board charged with the settlement of disputes in connection
with the transactions performed in the commodity exchange.

g) Bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak .
h) Borsada gerçekleştirilen işlemlerden doğacak ihtilafları çözmekle görevli hakem
kurulunu belirlemek.
ı) Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini hazırlamak ve onaylanmak
üzere meclise sunmak.

I)

To prepare list of arbitrators and experts where requested by the courts for the
settlement of disputes that may arise from transactions made out of the commodity
exchange and to submit them to the assembly for the approval.
To certify the documents set out in this Law and the relevant legislation.

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

j)

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

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

l) Hazırladığı iç yönergeyi meclise sunmak.

l)

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

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

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

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

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

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

p) Bu Kanunla ve sair mevzuatla borsalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek.
(5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu Madde. 41)

To submit the prepared internal directive to the assembly.

p) To perform other duties conferred by this Law and the relevant legislation to the
commodity exchanges and not exclusively conferred to another organ.
(Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey with Chambers and
Commodity Exchanges Law 5174 Article. 41)
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Ahmet TAKIġ
Meclis Başkanı

Ġslam ÖZTÜRK

Mehmet GÜRSOY

Meclis Başkanı
Yardımcısı

Hesapları İnceleme
Komisyonu Başkanı

BORSA MECLĠS
(COMMODTY EXCHANGE ASSEMBLY)
Borsa meclisi, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek üyelerden oluşur.
Meslek komiteleri beş kişiden oluşan gruplarda ikişer, yedi kişiden oluşan
gruplarda üçer, dokuz kişiden oluşan gruplarda dörder, on bir kişiden oluşan
gruplarda beşer meclis üyesi seçilir. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. En
az yedi meslek grubu kurulamayan borsalarda meclisler borsaya kayıtlı olanların kendi aralarından seçecekleri on dört üye ile kurulur. Ayrıca aynı sayıda
yedek üye seçilir. Bu takdirde meslek komitelerinin görevleri meclislerce
seçilecek ihtisas komisyonları tarafından yerine getirilir. Meclis, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan, bir veya iki başkan yardımcısı seçer.
Meclis üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri,
aynı faaliyet alanında bulunan odalar ve borsaların meclisleri ile 17.7.1964
tarihli ve 507 sayılı Kanuna göre kurulmuş odaların ancak birinde görev alabilirler. Meclis başkan ve yardımcıları, yönetim ve disiplin kurulu başkanlığına
ve üyeliğine seçilemezler.

(5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu
Madde. 38)

The commodity exchange assembly shall be composed of the members to be elected by
profession groups for a period of four years. In profession committees of five persons two
members, committees of seven persons three members, committees of nine persons four
members, committees of eleven persons five members shall be elected as assembly
members. The same number of alternate members shall also be elected. In exchange
markets where at least seven occupational groups are not established, assemblies shall
be established with fourteen members who will be elected from the persons registered
to the commodity exchange. In addition, the same number of alternate members shall
be elected. In this case, the duties of the profession committees shall be carried out by
specialized
commissions that will be elected by the assemblies. The assembly shall
elect a chairman and one or two deputy chairmen among its members for a period of
four years.
Real persons and real person representatives of legal entities elected assembly
membership shall only perform duties in either the assemblies of chambers and
commodity exchanges within the same field of activity, or chambers established in
accordance with the Law No. 507 of July 17, 1964. The chairman and the deputy
chairmen of the assembly shall not be elected as a chairman and a member of board of
directors and board of discipline.
(Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey with Chambers and
Commodity Exchanges Law 5174 Article. 38)
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Fatih GÜNERĠ

Özlem ERTEKĠN

Mehmet ÇELEBĠ

Ömer MĠNUZ

Meclis Katip Üye

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

The duties of the exchange assembly

Borsa meclisinin görevleri
a) Borsa yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.

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

b) Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurul delegelerini seçmek.

b) To elect delegates for the general assembly of the Union among their members.

c) Yönetim Kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak.

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

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

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

e) Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak.
f) Borsada gerçekleştirilen işlemlerden veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmekle görevli tahkim müesseseleri oluşturmak.

e) To examine and approve monthly balance and transfer requests.
f) To establish arbitral institutions in order to settle the disputes arisen from the
transactions performed in the commodity exchange or the agreements contracted in
the case where it is stated in the agreement,

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

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

h) Borsa üyeleri hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezalara
karar vermek.

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

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

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

Salih APAYDIN

Mustafa MERCAN

Demir KÜÇÜK

Turgut ġEN

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

j) Taşınmaz alımına, satımına, inşa, ifraz, tevhit ve rehnine ve ödünç para alınmasına, kamulaştırma yapılmasına ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde
şirketlere ortak olmaya karar vermek.
k) Borsa iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak.
n) Borsaya dahil maddelerden hangilerinin, daha sonra tescil ettirilmek şartıyla, borsa yerinin dışında alınıp satılabileceğini belirlemek ve bu şekilde
alınıp satılacak maddelerin otuz günü geçmemek kaydıyla tescil edilmesine ilişkin süreyi belirlemek.
m) Yönetim kurulunca borsaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve
kesin karara bağlamak.
n) Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları kurmak.

j)

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

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

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

m) To review the objections against the decisions of the board of directors regarding the
obligation of registering to the commodity exchange or the degrees of the members
and to grant final decision on them.
n) To establish specialized commissions according to the professions and problems.
o) To be a member to the industrial, commercial and economical institutions within
Turkey and abroad and to send delegate to their congresses.

o) Yurt içi ve dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek.
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Cihangir CENGĠZ

Nail ÇINAR

Sinan ÖZDEMĠR

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

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

p) Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti
terk eden ve borsaya olan aidat borçlarını yangın, sel, deprem ve benzeri
tabiî afetler gibi iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı
ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat anapara ve gecikme zammı borçlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile borsa veya üyeler adına
açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip
karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek.
r) Borsaya veya Türk ekonomi hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek.
s) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

r) To grant an honorary membership to the persons who have given important
services to the commodity exchange or to the Turkish economic life by a decision
taken by the two thirds majority of all members of the assembly.
s) To perform other duties conferred by the relevant legislation.
(Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey with Chambers and
Commodity Exchanges Law 5174 Article. 39)

(5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu Madde. 39)
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Borsa meslek komiteleri, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek
beş veya yedi kişiden; üye sayısı onbini aşan borsalarda beş, yedi,
dokuz veya onbir kişiden oluşur. Asıl üyeler kadar da yedek üye
seçilir.
Komite, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan, bir başkan
yardımcısı seçer.
Meslek komitesi üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin
gerçek kişi temsilcileri, aynı faaliyet sınırları içinde bulunan odalar
ve borsaların meslek komiteleri ile 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı
Kanuna göre kurulmuş odaların ancak birinde görev alabilirler.
Mesleklerin gruplandırılmasında uyulacak esaslar ile meslek komitelerinin üye sayılarının tespiti ile diğer hususlar Birlikçe hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

Profession committees of the commodity exchange shall be composed of
five or seven persons and five, seven, nine or eleven persons for commodity
exchanges exceeding ten thousand members, to be elected by profession
groups for a period of four years. Alternate members of the same number
of principal members shall also be elected.
Committee elects a chairman and a deputy chairman among its members
for a period of four years.
Real persons and real person representatives of legal entities elected for
profession committee shall only perform duties in either the profession
committee of chambers and commodity exchanges within the border of the
same field of activity, or chambers established in accordance with the Law
No. 507 of July 17, 1964.
Principles that are complied with in grouping of professions and the
determination of the number of profession committee members and other
issues shall be determined by a regulation to be prepared by the Union.

BORSA MESLEK KOMĠTELERĠ
(COMMODTY EXCHANGE PROFESSION COMMITTEES)
Borsa meslek komitelerinin görevleri

The duties of exchange profession committees:

a) Konuları dahilinde incelemeler yapmak, faaliyet alanları için yararlı
ve gerekli gördükleri tedbirleri, kararlaştırılmak üzere yönetim kuruluna teklif etmek.

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

b) Meslek komitesiyle ilgili olarak meclis gündeminde yer alan konularda başkan, başkan yardımcısı veya uygun görülen üyelerin, oy
kullanmamak üzere meclis toplantısına katılmalarına karar vermek.

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

c) Faaliyet alanlarına ilişkin olarak, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi istenmesi halinde, bu konuda araştırma yapmak ve
istemi cevaplandırmak.
d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

c) To research and response on matters regarding their operation fields
when an information is requested by the assembly or the board of
directors.
d) To perform all other duties conferred by relevant legislation.
(Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey with Chambers and
Commodity Exchanges Law 5174 Article. 37)

(5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar
Kanunu Madde. 37)
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Harun GÜDÜL

Talat KARAKOÇ

Zafer DĠLMEN

Murat ERTÜRER

Mehmet YILMAZ

Disiplin Kurulu Başkanı

Disiplin Kurulu Üyesi

Disiplin Kurulu Üyesi

Disiplin Kurulu Üyesi

Disiplin Kurulu Üyesi

BORSA DĠSĠPLĠN KURULU
(COMMODTY EXCHANGE DISCIPLINARY COMMITTEE)
Borsa disiplin kurulu, meclisçe dört yıl için, borsaya kayıtlı olanlar arasından seçilen altı asıl ve altı yedek üyeden oluşur.

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

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

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

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

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

(5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanu(Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey with Chambers and
nu Madde. 43)
Commodity Exchanges Law 5174 Article. 43)

Borsa disiplin kurulunun görevleri

Duties of the disciplinary committee of the exchange

a) Borsa üyelerinin disiplin soruşturmalarını bu Kanunda ve ilgili mevzua) To execute disciplinary inquiries against members of the commodity
atta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek.
exchange in accordance with the procedures and principles envisaged in this

Law and relevant legislation.
b) Meclise, borsa üyeleri hakkında disiplin ve para cezası verilmesini
önermek.
b) To make proposal to the assembly regarding imposing of disciplinary and
pecuniary penalties against members of commodity exchange.
(5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu Madde. 44)
(Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey with Chambers and
Commodity Exchanges Law 5174 Article. 44)
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Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu borsanın ekonomik istikrarını, sürdürülebilir gelişmesini ve iyi yönetim uygulamalarının
yerleştirilmesini taahhüt etmektedir. Borsanın, Yönetim Kurulu,
Meclisi, Meslek Komiteleri, Komisyonları, Üyeleri, Personeli ve
Paydaşları tarafından benimsenen hedefleri, vizyonu ve misyonu mevcuttur.

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

Organizasyon yapısı Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde açık
biçimde tanımlanmış ve Meclis, Yönetim Kurulu, yedi adet Meslek Komitesi ve Personelin tamamı kendi görev sorumluluklarını
5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu, ilgili tüm yönetmelikler ve tüzüklereler doğrultusunda açıkça bilmektedir. İlgili kanun, yönetmelik ve tüzükler kapsamında görev ve yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

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

Borsamız şeffaf ve sorumlu bir kurumsal yönetişim ve kalıcı kat- sponsible corporate governance and permanent value adding with
ma değere oturtulmuş ahlaki çalışma pratiğine kendini adamış- moral values placed on its working practices.
tır.
Olağan Meclis Toplantıları ve Meslek Komiteleri Toplantıları ayda bir, Yönetim Kurulu Toplantıları ise haftada bir olmak üzere
düzenli şekilde yapılmakta, tutanaklar Genel Sekreterlikçe görevlendirilen personel tarafından tutulmakta ve muhafaza edilmektedir.

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

5174 Sayılı Yasa gereği, borsaların yönetim kurulunun en az
haftada bir defa, meclis ve meslek komitelerinin de en az ayda
bir
defa toplanmaları zorunludur. Borsamız 01/01/2013 31/12/2013 tarihleri arasında 14 Meclis toplantısı, 48 Yönetim
Kurulu Toplantısı, her bir meslek grubu için 8’er meslek komitesi toplantısı olmak üzere toplam 118 toplantı gerçekleştirmiştir.

By the law numbered 5174, the board of directors of the Commodity
Exchange should be held at least once a week and parliamentary and
profession committees, at least once a month. Our exchange, has established 14 Assembly meetings, 48 Meetings of the Board of Directors, 8 professional committee meetings for each professional group,
which equals to 118 total meetings.

Gerçekleştirilen 14 meclis toplantısında 53 karar, 48 yönetim 53 decisions were taken in 14 council meetings, 221 decisions at 48
kurulu toplantısında 221 karar, 56 meslek komitesi toplantısın- board meetings and 70 decisions in 56 professional committee
meetings.
da 70 karar alınmıştır.
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BORSA ORGAN FAALĠYETLERĠ
(COMMODTY EXCHANGE AGENCY ACTIVITIES)

BORSA ORGAN SEÇĠMLERĠ (COMMODTY EXCHANGE AGENCY ELECTIONS)
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve
Organ Seçimleri Hakkındaki Yönetmelik uyarınca, borsamız organ seçimleri
11 Mayıs 2013 tarihinde üyelerimizin % 90’lara varan katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve
güveni hakim kılmak üzere; mesleki disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak
ile sorumlu olan borsamız, tüm üyelerimizin demokratik hakkı olan organ
seçimlerimize göstermiş oldukları ilgi, bu sorumluluğun en üst düzeyde yerine getirdiğinin bir göstergesidir.

In accordance with the law number 5174 for Union of Chambers and Commodity
Exchanges of Turkey with the Chambers and Commodity Exchanges Act and in
accordance with the Regulation on the body elections, our exchange’s body elections
are held on May 11th 2013 with the participation of up to 90% of our members.
Our exchange, with the goal to meet the common needs of its members, to simplify
their professional activities ,to facilitate its members relations with each other and
the public, to ensure honesty and trust in these relationships; with the responsibility
of professional discipline, morality and solidarity, shows its commitment and
responsibility of the highest degree by the interest of our members for their
democratic right of body elections.

7 professional committees were formed in Samsun Commodity Exchange for this
Borsamızda bu seçim döneminde ilk kez 7 meslek komitesi oluşturulmuş ve election term and bodies elections of Samsun Commodity Exchange had started with
the election of Profession Committees.
borsamız organ seçimleri Meslek komitelerinin seçimleriyle başlamıştır.
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Membership process

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

Registration process

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

Local Produce Documents

You can get more info from General Secretariat

Foreign Trade Statistics

You can get information from General Secretariat.

SME Services

You can get more info from General Secretariat.

Expertise Procedures

You can get more info from General Secretariat.

Monthly fees

You can get more info from accounting.

Obtaining date about economic variables

More info at General Secretariat

Info about Import - Export- Exchange Legislation and Practice

More at General Secretariat

Overseas Promotion Services

You can get information from General Secretariat.

Documentation Services

You can get information from General Secretariat.

Fair, Exhibition and Business Meetings (Domestic and Overseas)

You can get information from General Secretariat.

Availability of various information regarding commodity exchange
members as a list, label or in magnetic media.

You can get more info from General Secretariat

Problems of Samsun

You can get more info from General Secretariat

Governor's Office, the Municipality and Revenue Office Related Requests
Rewarding successful Members

You can get more info from General Secretariat.

Development Projects

You can get more info from General Secretariat

Commercial Visa Procedures

You can get more info from General Secretariat.

Commodity Exchange Publishes

You can get more info from General Secretariat

Social, and Cultural and Artistic Activities

You can get more info from General Secretariat.

You can get more info from General Secretariat.
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ÜYELERE VERĠLEN HĠZMETLER
(SERVICES PROVIDED FOR MEMBERS)

Üyelik kayıt işlemleri, üye kayıt silme işlemleri, üyelik unvan değişikliği, firma hisse durumundaki değişiklikler, meslek grubu, üye aidat dereceleri, üyelik sicil işlemleri, Üye sicil
belgesi, borsa üyelik kartı ile ilgili olarak Üyelik İşlemleri Birimimizden bilgi alabilirsiniz.

Üyelik İşlemleri

Tescil İşlemleri

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

Yerli Malı Belgesi

Genel Sekreterlik’ den bilgi alabilirsiniz.

Dış Ticaret İstatistikleri

Genel Sekreterlik’ den bilgi alabilirsiniz.

Kobi Hizmetleri

Genel Sekreterlik’ den bilgi alabilirsiniz.

Ekspertiz İşlemleri

Genel Sekreterlik’ den bilgi alabilirsiniz.

Aidat İşlemleri

Muhasebe birimimizden bilgi alabilirsiniz.

Ekonomik Verilerle İlgili Bilgi Temini

Genel Sekreterlik’ den bilgi alabilirsiniz.

İthalat - İhracat – Kambiyo Mevzuatı ve Uygulaması Konularında Bilgi Edinme

Genel Sekreterlik’ den bilgi alabilirsiniz.

Yurtdışı Tanıtım Hizmetleri

Genel Sekreterlik’ den bilgi alabilirsiniz..

Dokümantasyon Hizmetleri

Genel Sekreterlik’ den bilgi alabilirsiniz.

Fuar, Sergi ve İş Toplantıları (Yurtiçi ve Yurtdışı )

Genel Sekreterlik’ den bilgi alabilirsiniz.

Borsa Üyelerine Ait Çeşitli Tasniflerdeki Bilgilerin Liste, Etiket Ve Manyetik Ortamlarda Alınabilmesi

Genel Sekreterlik’ den bilgi alabilirsiniz.

Samsun'un Sorunları

Genel Sekreterlik’ den bilgi alabilirsiniz.

Valilik, Belediye, Defterdarlık İle İlgili İstekler

Genel Sekreterlik’ den bilgi alabilirsiniz.

Başarılı Üyelerimizin Ödüllendirilmesi

Genel Sekreterlik’ den bilgi alabilirsiniz.

Kalkınma Projeleri

Genel Sekreterlik’ den bilgi alabilirsiniz.

Ticari Vize İşlemleri

Genel Sekreterlik’ den bilgi alabilirsiniz.

Borsa Yayınları Dağıtımı

Genel Sekreterlik’ den bilgi alabilirsiniz..

Soysal, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler

Genel Sekreterlik’ den bilgi alabilirsiniz.
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Borsamız kuruluşundan bugüne kadar öncülük ettiği, gerçekleştirdiği ve katkıda bulunduğu projeler
ile ilimizin ve bölgemizin ekonomik kalkınmasında
aktif bir rol oynamaktadır. Tüm Türkiye'de olduğu
gibi borsamız da proje yapma ve gerçekleştirme
açısından önemli yol kat etmiştir. TOBB bünyesinde
ki oda ve borsaların, AB Fonları, Kalkınma Ajansları
da dahil olmak üzere yapmış olduğu projelerin toplam değeri 410 Milyon Liradır.

Samsun Commodity Exchange plays an active role in
the economic development of our city with the projects
that it pioneered and contributed. Just like in all
Turkey, Samsun Commodity Exchange has come a long
way regarding creating and carrying out projects.
Including the EU funds and development agencies of
chambers and exchanges within The Union of
Chambers and Commodity Exchanges of Turkey , the
total value of the projects that it created is 410 million
TRY.
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PROJELERĠMĠZ
(OUR PROJECTS)

SATIġ SEANS SALONU (SALES SESSION HALL)
2002 Yılında ürün borsacılığına geçiş yolunda Havza’da bir “Tahıl Borsası” inşaatına başlayan borsamız, ürünün laboratuvar koşullarında
analizinin yapılarak üretici ve tüccarın bir araya gelip elektronik ortamda alım satım yapabileceği bir satış salonunun hazırlıklarını gerçekleştirmiş olup yakın bir tarihte hizmete sunacaktır.

Samsun Commodity Exchange market, which started the construction of a
“Cereal Commodity Exchange” in Havza in year 2002, for the transformation to a product commodity exchange, is also preparing a saleroom in
which the lab analysis of the products will be made and will bring the producers and merchants together in an electronic environment to make
trade. This saleroom will be commissioned in a short time.

Bu sayede; birden fazla alıcının rekabeti sonucu bir fiyat oluşacak,
üreticiler satışlara göre ürünlerinin değeri konusunda bir tahmin yapabilecek, ürün bedellerin tahsilinde büyük bir sorun yaşanmayacak,
veri kayıpları oluşmayacak, ürün çeşitlerine göre ayrım yapılabilecek
ve tüm işlemler kayıtlı hale gelecektir.

In this way; multiple receivers will help determine a price, manufacturers
will have an estimate value of a product based on sales, no major
problems will occur in fee collection, no data loss will occur, a distinction
will be able to be made by types of products and all transactions will
become registered.
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SABEK A.ġ.
Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı
ile hazırlanılması öngörülen ‘Samsun İl Gelişim Stratejisi’ için
Devlet Planlama Teşkilatı’nın katkısının sağlanması hususunda Devlet Planlama Teşkilatı’na gidilerek, 19.07.2004 tarihinde Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
ve Devlet Planlama Teşkilatı arasında üçlü protokol imzalanmıştır. Bu protokol ile Samsun İl Gelişim Stratejisi’ni yaptıracak olan, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile bu çalışmalara teknik destek verme konusunda
Devlet Planlama Teşkilatı anlaşmışlardır. Protokolde Samsun’da Samsun Bölgesel Ekonomik Kalkınma Konseyi
(SABEKAK) kurulması öngörülmüştür. Samsun İl Gelişim Stratejisi kapsamında yapılacak temel planlama ve bu konuda
yapılacak tüm çalışmaları yönlendirmek maksadıyla kurulan
SABEKAK 04-08-2004 tarihinde ilk toplantısını yapmıştır.

A tripartite protocol was signed between Samsun Governorship, Samsun Metropolitan
Municipality and the State Planning Organization on 19.07.2004 by visiting State Planning
Organization regarding 'Samsun Provincial Development Strategy' that will be prepared by
Samsun Governor's Office and the Municipality. With this protocol, Samsun Governor's
Office, Department of Samsun Metropolitan Municipality have agreed to give technical
support with State Planning Organization regarding Samsun Provincial Development
Strategy. Within this protocol, it’s been foreseen that a Samsun Regional Economic
Development Council (SABEKAK) should be established. With the aim of directing all the work
regarding the basic planning regarding Samsun Provincial Development Strategy,
SABEKAK was established and made its first meeting on 04/08/2004.
Members:
Samsun Governorship
Samsun Metropolitan Municipality
19 Mayıs University Rectorship
Samsun Association of Municipalities
Samsun Chamber of Commerce and Industry Directorate
Samsun Mercantile Exchange Directorate
Samsun Union of Chambers of Tradesmen and Craftsmen Directorate
Samsun Tradesmen and Craftsmen Credit and Guarantee Cooperatives Department
Samsun Chamber of Agriculture Directorate
TUGİB (Technology and International Development Cooperation) Samsun Branch Presidency

Üyeleri:
Samsun Valiliği
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü
Samsun Belediyeler Birliği
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı
Samsun Ticaret Borsası Başkanlığı
Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı
Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi
Başkanlığı
Samsun Ziraat Odası Başkanlığı
TUGİB (Teknoloji ve Uluslararası Gelişim İş Birliği) Samsun
Şubesi Başkanlığı
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PROJELERĠMĠZ
(OUR PROJECTS)

Konsey yukarıda belirtilen Samsun İl Gelişim Stratejisi çalışmalarının yapılabilmesi amacıyla kar amacı gütmeyen bir
Bölgesel Ekonomik Kalkınma Şirketi kurma kararı almıştır.
Bunun neticesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi önderliğinde Samsun Bölgesel Ekonomik Kalkınma Anonim Şirketi
kurulmuştur.

Council has decided to establish a non-profit Regional
Economic Development Corporation in order to carry out the
aforementioned works of Samsun Provincial Development. As
a result, under the leadership of the Municipality of Samsun,
Samsun Regional Economic Development Joint Stock
Company was established.

Amaçları
Samsun İl Gelişim Stratejisi’ni hazırlamak,
Stratejinin ortaya koyduğu uygulama projelerini yapmak
Yeni iş ve işyeri imkânları yaratmak
Mevcut işyerlerinin yapılanmalarını takip edip yeni teknolojilerden faydalanmalarını sağlamak ve onların pazar paylarını artırmaları saylayacak çalışmaları yapmak,
 İlin yatırım altyapısını ve imkânlarını ulusal ve uluslararası platformlarda pazarlamak,
 Mevcut şirketlerin/işletmelerin uluslararası tanıtımlarını yapmak ve AB kuralları
çerçevesinde kurumsallaşmalarını sağlamak





Purposes
• To prepare Samsun Provincial Development Strategy,
• To carry out application projects established by the strategy
• create opportunities for new businesses and workplaces
• to follow up structures of the present establishments and help them take advantage of new
technologies to increase their market share.
• Marketing city's investment infrastructure and opportunities nationally and internationally,
• Making international promotions for existing companies / businesses, and helping them
institutionalize within the framework of EU rules.
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GIDA YARDIMI
(FOOD AID)

Samsun Ticaret Borsası , Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’nin katkılarıyla geleneksel hale getirdiği gıda
yardımlarını Ramazan ayı başında ihtiyaç sahiplerine
ulaştırırdı. Borsamız TOBB’un maddi desteğine kendi katkısını da önemli ölçüde vererek gıda yardımlarının il merkezinin yanı sıra ilçeler, beldeler ile köylerdeki toplam 1075 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı.

Samsun Commodity Exchange, The Union of Chambers
and Commodity Exchanges of Turkey additives that make
the food aid as tradition, was delivered to the needers at
the beginning of the month of Ramadan. Our Commodity
Exchange by adding its own contribution to the financial
support of TOBB, was delivered food aid significantly in
the city center, as well as counties, towns and villages to
the 1075 needer families.

EĞĠTĠM YARDIMI (EDUCATION AIDS)

TOBB’un her yıl geleneksel olarak eğitim
yılı başında gerçekleştirdiği eğitim yardımı borsamızın özenli çalışmaları sonucunda ilimizin en ücra köy okullarına kadar ulaştırıldı. Milli eğitim Bakanlığına
bağlı ilkokullar ile yazışmalar yapılarak
ihtiyaç sahibi öğrenciler titizlikle belirlenerek kışlık bot ve kabanlar 51 okulda
708 öğrenciye verildi.
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Traditional for every educational year
beginning, the assistance and aid for
education initiated by TOBB, by the careful
study of our exchange, has reached out to
the
farthest
village
schools.
With
correspondence with the primary schools of
The Ministry of national education, students
who are in need of
carefully determined
and winter boots and coats were distributed
for 51 schools and 708 students.

FUARLAR, SOSYAL ÇALIġMALAR VE DESTEKLER
(FAIRS, SOCIAL STUDIES AND SUPPORTS)

HAVZA HASAT
KARġILAMA
MEVLÜDÜ
(HAVZA HARVEST
MEVLUD)

Havza ilçemizde yaklaşan hasat mevsimi öncesi üyelerimiz mevlit okuttu. Mevlide Yönetim Kurulu Başkanımız Sinan ÇAKIR, Havza İlçesi temsilcimiz ve Meclis üyemiz Özlem ERTEKİN, Kaymakam Yunus Kalaycı, Belediye
Başkanı Murat İkiz, Vezirköprü Belediye Başkanı Sadık
Ediz, Havza Buğday Pazarı Sitesi Başkanı Muhterem
Çelebi, bazı protokol üyeleri ile davetliler katıldı. Mevlidin ardından dualar okundu, yemek yenildi.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sinan
ÇAKIR , ve Meclis Üyemiz Özlem
ERTEKİN bu yıl ilki düzenlenen
etkinliği geleneksel hale getirerek üreten ile satanı bir araya
getirip, daha sıcak ve dostane
ilişkiler kurulmasının amaçlandığını söylediler. Yaklaşan hasat
mevsiminin çiftçimiz ve esnafımız
için bereketli, kazançlı ve kazasız
geçmesini temenni ettiler.
Our Chairman of the Board of
directors Sinan CAKIR and our
member of the Parliament Ozlem
ERTEKIN have told that they aimed
to make this first time event a
tradition, bringing together the seller and the producer in a warm and
friendly relationship. They wished
the upcoming harvest
season
to be fertile and profitable and accident-free.
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Our members have held an islamic memorial service
(mevlud) for the upcoming harvest in Havza province. Our
chairman of the Board Sinan CAKIR, Havza District rep.
Özlem ERTEKİN, district governor Yunus Kalayci, Mayor
Murat IKIZ, Mayor of Vezirkopru, Sadik Ediz, Havza wheat
market president Muhterem Çelebi, some of the protocol
members and guests attended the meeting. After the mevlid,
prayers are read, meals are served.

SAMSUN FUAR VE KONGRE MERKEZĠ

Samsun
İli
Tekkeköy
İlçesi
F36C.05A.4C pafta 608 ada, 1 no’lu
(SAMSUN EXHIBITION AND CONVENTION CENTER) parselde bulunan Samsun Milli Emlak Müdürlüğünden Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına tahsisli, 334.130,65 m2 lik arazinin yaklaşık 50.000 m2 lik bölümünde etaplar halinde bir uluslararası fuar ve
kongre merkezinin yapımı planlanmıştır. Bu proje kapsamında söz
konusu alanının 15.516 m2 lik bölümünde Samsun Fuar ve Kongre
Merkezinin I. Etabının inşaatı gerçekleştirilmiştir. Projenin 18 aylık
süreçte tamamlanmıştır.
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It’s been planned to construct an
international trade fair center in the
area that was allocated by Samsun
National Real Estate Department to
Samsun Municipality which is in
Samsun, Tekkeköy province, sheet no
F36C.05A.4C, island No. 608, of 50.000
m2 of 334,130,65 m2 of land which
will be completed in phases. In scope
of this project, the 1st phase of the
construction of the Samsun Fair and
Congress Center was completed in the
1st phase, in an area covering 15,516
m2. The project was completed in an
18 month period.

PROJELERĠMĠZ
(OUR PROJECTS)
Samsun tarım, ticaret, sanayi ve turizm sektörlerinde ulusal ve
uluslararası alanlarda coğrafyasının sağladığı stratejik üstünlük
sayesinde geçmişte olduğu gibi günümüzde de bölgesinin ticari
merkezi konumundadır. Kentin sahip olduğu avantajları ve İl Gelişim Strateji Planında da belirtilen ticari yapıdaki üstünlüğü ile Anadolu’nun Karadeniz çanağında bulunan ülkeler ve art bölgelere
açılım kapısı olması nedeniyle uluslararası fuar ve kongre merkezi
olması hedeflenmektedir.
Ortaklar
 Samsun Fuar ve Kongre Merkezi:
 Samsun Valiliği (Samsun İl Özel İdaresi)
 Samsun Büyükşehir Belediyesi
 Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
 Samsun Ticaret Borsası
 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı

Hisse Oranı % 30
Hisse Oranı % 30
Hisse Oranı % 30
Hisse Oranı % 5
Hisse Oranı % 5

Samsun, is the commercial center of the region today, as in the past, due to its
agriculture, commerce, industry and tourism sectors, nationally and internationally.
The city is planned to be an international exhibition and convention center as it is a
door to other countries in Anatolian Black Sea Region, because of its advantages and
commercial superiority as mentioned in City Development plan.
Partners
• Samsun Fair and Congress Center:
• Samsun Governorship (Samsun Provincial Special Administration)
• Samsun Metropolitan Municipality
• Samsun Chamber of Commerce and Industry
• Samsun Commodity Exchange
• 19 Mayıs University Foundation
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Share Ratio 30%
Share Ratio 30%
Share Ratio 30%
Share Ratio 5%
Share Ratio 5%

SAMSUN TEKNOPARK (SAMSUN TECHNOPARK)
Teknoparklar genel olarak Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde, teknoloji yoğun sanayi kollarının bulunduğu yerlerde bu sanayi kollarının
güçlendirilmeleri, yenilikçi çalışmalarının desteklenmesi, eğitim ve daha
etkin çalışma koşulları ile verimliliğinin artırılması ve uluslar arası yarışma güçlerinin yükseltmesi amacıyla kurulur. Bu bağlamda TEKNOPARK'lar yeni teknoloji üreten birimlerin kurulduğu veya var olan birimlerin gelişmesine imkân sağlandığı, Üniversiteler ve Araştırma Kuruluşlarındaki bilimsel çalışma sonuçlarının uygulamaya aktarıldığı, Üniversite-Sanayi İşbirliğinin etkili ve süratli bir şekilde ürüne dönüştürüldüğü
Teknoloji Üretim Merkezleri olmak zorundadırlar.

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

Projenin amaçları;

Purposes of the project



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



Üniversitelerdeki akademik birikimin ve araştırma sonuçlarının
ekonomik değere dönüştürülmesini sağlamak.



Teknolojik düzeyi yükselterek uluslararası rekabet gücünü attırarak ileri teknoloji üretme potansiyeli olan şirketlerin kurulması ve
mevcut küçük şirketlerin büyümesini teşvik etmek.
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 to maximize the cooperation of university and industry and to bring
domestic and international companies working in the field of
advanced technology together,
 to ensure the academic knowledge and research results in universities
to be converted into economic value,
 to establish companies with the potential of producing advanced
technology and to promote the growth of existing small businesses by
increasing the technological level and international competitiveness.

PROJELERĠMĠZ
(OUR PROJECTS)
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SAMSUN LOJĠSTĠK KÖY
(SAMSUN LOGISTICAL VILLAGE

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

Samsun; deniz, hava, demiryolu ve kara yolu gibi alternatifli ve gelişmiş ulaşım altyapısı, limanları, serbest bölgesi, 5 adet organize sanayi
bölgeleri gelişmiş sanayi altyapısı ve geçmişten beri gelen ticaret geleneği ile bölgenin dünyaya açılan kapısıdır. Bu önemli avantajlarıyla
Samsun ülkemizin stratejik önemini arttıran illerin başında gelmektedir.
Bizim hedefimiz yapılan TR-83 Lojistik Master Planı doğrultusunda
stratejik adımlarını belirleyerek; Karadeniz çanağındaki ülkelerin lojistik merkezi olma yolunda ilerleyen, kuzey güney hattındaki altyapıları
tamamlayarak Samsun-Mersin hattıyla Ortadoğu'ya bağlayan stratejik
bir merkez olmaktır.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının program otoritesi olduğu bölgesel rekabet edebilirlik operasyonel programında (BROP) sağlanan bütçe imkanlarını etkili bir şekilde Samsun’umuz için kullanabilmek amacıyla Valiliğimiz koordinasyonunda aralarında Borsamızın da olduğu
ilimiz kurumlarınca başlatılan “Samsun Lojistik Köy Projesi” çalışmaları
en yüksek bütçeli tek majör proje olarak müzakereye hak kazanmış
olup, müzakereler sırasında 45 Milyon Avro bütçeye ulaşarak büyük
bir başarı göstermiştir.
42

Our goal is to be a strategic center for Black Sea region countries, that
connects the Middle East, with TR-83 Logistics Master Plan, by
identifying strategic steps in the direction; completing the infrastructure
of the north-south line, with its Samsun-Mersin line.
"Samsun Logistics Village Project", which was started by the
establishments of our city including our exchange, in regional
competitiveness operational program (RCOP) which is authorized by
Science, Industry and Technology Ministry, coordinated by our
mayorship, has earned the right to be negotiated with the highest
budget major project, reaching 45 million Euro budget, has shown great
success.

PROJELERĠMĠZ
(OUR PROJECTS)

SAMSUN GIDA ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ
(SAMSUN ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE FOR FOOD)
Samsun Ticaret Borsasının önderliğinde, İl Özel İdaresi'nin
yüzde 30, Borsamızın yüzde 21, Samsun TSO'nun yüzde 21,
Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 21, ve Tekkeköy Belediyesi'nin yüzde 7 katılım payları ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 13 Nisan 2007 tarih ve 3909 sayılı yazıları ile "kuruluş
protokolü" onaylanarak tüzel kişiliği tescil edilen Samsun
Gıda OSB, OSB, Tekkeköy mevkiinde toplam 465 bin 454
metrekare arsa üzerinde kurulmuştur. 2010 yılından itibaren bölgede ilk fabrikaların temelleri atılmıştır.

Under the leadership of Samsun Commodity Exchange, with
contributions of Special Provincial Administration with 30 percent,
21 percent of our exchange, 21 per cent of Samsun TSO,
Metropolitan Municipality with 21 percent, and 7 percent of the
Municipality of Tekkeköy, Samsun Organized Industrial Zone for
Food has been with the “establishment protocol” of Ministry of
Industry and Trade signed April 13, 2007 with No. 3909, has been
approved as a legal entity registered in Samsun Food Industrial
Zone, Tekkeköy in total 465.454 square meters of land. Starting
from the year 2010, the first factories foundations have been laid.
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MARKA ġEHĠRLER ĠÇĠN KENT EKONOMĠLERĠ FORUMU
(CITY ECONOMIC FORUM FOR BRAND CITIES)
Kent Ekonomileri Forumu Samsun Toplantısı, 12 Haziran 2013 tarihinde Samsun’da
ekonomik alanda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, şehrin ekonomisini temsil
eden önde gelen iş adamları ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Forumda kenti geleceğe taşıyacak projeler
oylandı. 18 proje içinden Samsun Büyük
Serbest Bölgesi Projesi, Cazibe Merkezi
Samsun Projesi, Lojistik Üssü Samsun Projesi, Sağlık ihtisas OSB Projesi ve Tarım İhtisas
OSB Projesi, kentin vizyon projeleri oldu.

Samsun Provincial Economies Forum Meeting,
was conducted in June 12, 2013 in Samsun, with
the participation of civil society organizations
for economy, business leaders representing the
city's economy, and academics.
Projects that will take the city into the future
were approved in the Forum. Among 18
projects, Samsun Great Free Zone Project,
Center of Attraction Samsun project, Samsun
Logistics Base project, Health and Agriculture
Specialized expertise Industrial zone Project,
have been the vision projects of the city.

2013-2017 DÖNEMĠ OKA KALKINMA KURULU
(2013-2017 TERM OKA DEVELOPMENT BOARD
Borsamız, il içerisindeki etki ve etkinlikleri, misyonları ve ili temsil yetenekleri, ilin
ve bölgenin kalkınmasına sağlayabilecekleri muhtemel katkılar ve sahip oldukları
üye sayısı gibi hususlar dikkate alınarak
belirlenen Kalkınma Kurulu listesinde yer
almaktadır.

Samsun Commodity Exchange is also in the
list of
Development Committee, with its
city wide impact and activities, missions,
capacity to represent, and possible contributions to the development of the region, also
the number of members taken into account.

"TÜRK TĠCARET KANUNU’NUN UYGULANMASINA YÖNELĠK SEMĠNER”
"SEMINAR FOR THE IMPLEMENTATION OF TURKISH TRADE LAW"

Samsun Ticaret Borsası olarak, 27.03.2013
tarihinde Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
(TSO) ile Samsun Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası (SSMMMO) tarafından Türk
Ticaret Kanunu'nun uygulamasına yönelik
düzenlenen seminerine katılım sağlandı.
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Samsun Commodity Exchange, has attended the
seminar for the implementation of Turkish trade law
on 27.03.2013, conducted in order to implement the
applications of the Chamber of Commerce and
Industry Samsun (TSO) and Samsun Chamber of
Certified Public Accountants (SSMMMO).

TEMSĠL
(REPRESENTATĠON)

GENĠġLETĠLMĠġ SEKTÖR TOPLANTISI (EXTENDED MEETING OF THE SECTOR)
Karadeniz Un Sanayicileri Derneği ev sahipliğinde ve Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu koordinasyonunda 'hasat
sonrası buğday piyasalarında
yaşanan gelişmeler' Samsun
Anemon Otel'de genişletilmiş
sektör toplantısı ile masaya
yatırıldı. Toplantıya Samsun
Ticaret Borsası’nı temsilen
Yönetim Kurulu Başkanı Sinan
ÇAKIR katıldı.

FINDIK REKOLTE TOPLANTISI (HAZELNUT HARVEST MEETING)
Oransal yoğunluğa göre belirlenen sahil, orta ve yüksek
kuşaktaki köylerde belirlenen fındık bahçelerinde, işaretlenen fındık dallarında
yapılan çotanak sayımları
esas alınarak fındık rekolte
tahminleri yapılmıştır. Komisyon üyelerinin arazi çalışması sonucu elde edilen veriler ışığında 07.06.2013 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kadir Güven
Başkanlığında yapılan toplantıda, İl Fındık Rekolte
Tahmini Komisyonunca karara bağlanmıştır.

Hazelnut
yield
estimation
based on çotanak counts were
made proportional to the
density determined by the
coast, mid-and high-zones
identified in the village nut
orchards. In the light of the
data obtained as the results of
field studies made by the
Members of the Commission, in
the meeting held under the
chairmanship of Kadir Guven,
Provincial Director of Food
Agriculture and Livestock, City
Nut Yield has been estimated
by the commission.
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Black Sea Flour Manufacturers
Association hosted the meeting
of 'post-harvest wheat market
developments' in coordination
with the Flour Manufacturers
association in Anemone Hotel
Samsun. Samsun Commodity
Exchange was represented by
Chairman Sinan CAKIR.

"KOLAY TĠCARET, BÜYÜK TÜRKĠYE" PROJELERĠ SAMSUN'DA TANITILDI
“EASY TRADE, GREAT TURKEY” PROJECTS HAVE BEEN INTRODUCED IN SAMSUN
Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Hayati Yazıcı, paydaşları arasında
Borsamızın da bulunduğu, Samsun Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen, ''Kolay Ticaret Büyük Türkiye'' projeleri tanıtım toplantısını
onurlandırdı. Bakan Yazıcı, “Türkiye'nin, ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı ülke olmasını sağlamayı hedeflediklerini “ söyledi.

Customs and Trade Minister Hayati Yazici, has honored the introductory
meeting for introducing the projects for “easy trade, great Turkey”. Minister
Yazici said, "Our aim is to make Turkey the country in which the trade is the
easiest and safest.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, program esnasında uluslararası ticarette başarı yakalayan firmalara ödüllerini takdim etti.

Customs and Trade Minister Hayati Yazici, during the program, had
presented awards to the companies that had success in international trade.
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TEMSĠL
(REPRESENTATĠON)
Türkiye'de 3 milyonu aşkın ticari işletme, 1 trilyon doların üzerinde
mal ve hizmet üretmekte, 400 milyar dolara yaklaşan dış ticaret
gümrük kapılarından gerçekleşmekte ve 76 milyon tüketicinin bu
mal ve hizmetlerden yararlanmaktadır.

Over 3 million commercial enterprises in Turkey, produce goods and
services over $ 1 trillion, about 400 billion dollars of foreign trade are
realized through the customs and 76 million consumers have taken
advantage of these goods and services.

2012 yılından itibaren, gümrüklerde ve iç ticarette başlayan yenilenme ve değişim çalışmaları 2013 yılından itibaren uygulamaya
dönüşmüştür. Günümüzde ticaretin kolaylaştırılması, ekonomik
kalkınma için hayati önem arz etmektedir. Ürünlerin piyasaya daha
ekonomik, daha hızlı ve daha güvenli taşınması için işlem maliyetlerinin düşmesi gerekmektedir.

From 2012 onwards, the changes in customs and internal trade studies
are put into practice in 2013. Today trade facilitation is vital for
economic development. In order for the products on the market to be
transported more economical, quicker and safer, processing costs
should be reduced.

Türkiye, 2010 yılı Uluslararası Lojistik Performans Endeksi genel
sıralamasında 3,22 puanla 39'uncu sırada iken 2012'de 3,51'e yükselmiş ve ülke olarak lojistik performansımız, Çin'in ardından 27'nci
sıraya çıkmıştır.

In 2010, Turkey was 39th with 3.22 points in International Logistics
Performance Index, but in 2012, it achieved 3.51 points, and our
logistics performance as a country, has risen to 27th after China.

Gümrüklerde bekleme süresini daha da azaltan ''yetkilendirilmiş
yükümlü'' uygulaması, kurallara uyan, kayıtları düzenli ve izlenebilir olan, kendi öz denetimini yapabilen, mali yeterliliğe ve yeterli
güvenlik standartlarına sahip firmalar ile gümrük idaresi arasında
stratejik bir işbirliği girişimidir.

In customs, further reducing the waiting time, “authorized liable”
application enterprise is a strategic co-operation between the customs
authority and companies that abide by the rules, monitor records and
have self control, that have financial competence and adequate safety
standards.

Yetkilendirilmiş yükümlü uygulaması, başta Avrupa Birliği ülkeleri,
ABD, Güney Kore ve Japonya olmak üzere dünyanın 46 ülkesinde
uygulanmaktadır. Dünyada bu uygulamanın var olduğu ülkeler ile
karşılıklı anlaşmalar yapılarak, her iki tarafın firmalarının yetkilendirilmiş yükümlü statülerini diğer ülkede kullanılabilmesi sağlanacak. Böylece verilecek yetkilendirilmiş yükümlü belgeleri Almanya'da, Fransa'da, Amerika'da, Güney Kore'de ve bu uygulamanın
yapıldığı diğer tüm ülkelerde geçerli olacaktır.

Authorized liable application is practiced in European Union countries,
the US, South Korea and Japan, 46 countries in total. Reciprocal
agreements will be made with these countries so for authorized liable
on both sides can use their titles on others. So that the authorized
liable documents given will be valid in Germany, France, USA, South
Korea, and in all other countries.

Bu sayede gümrükleme işlemleri gerçekleştiren firmalarca yapılan
masrafın yüzde 90'ı ortadan kalkacaktır. Bu tasarruf ülke ekonomisine senede yaklaşık 900 milyon lira getiri sağlayacaktır.

In this way, 90 percent of the costs that are for customs firms will be
eliminated. This saving will bring nearly 900 million pounds in return to
the country economy.

Yetkilendirilmiş yükümlü uygulaması, ayrıca gümrük idarelerimiz
açısından da birtakım faydalar sağlayacak; güvenilir firmaların eşyası gümrüklerimize gelmeyecek. Böylelikle gümrüklerimizde sadece güvenilir olup olmadığı tam olarak bilenmeyen diğer firmaların
eşyaları incelenecektir. Bu sayede güvenilir olmayan firmalar çok
daha kolay tespit edilecektir.

Authorized liable application, will also bring benefits to our customs,
so that reliable companies’ goods won’t come to the customs. Thus,
our customs will only examine the goods of other companies whose
reliability is in question. In this way, non-reliable companies will be
found much easier
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TOBB 68. GENEL KURULU
(THE UNION OF CHEMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF TURKEY (TOBB) 68. GENERAL ASSEMBLY)

TOBB Mali Genel Kurulu 01.05.2013 tarihinde TOBB
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde gerçekleştirildi. Genel
Kurula 81 il ve 160 ilçedeki 365 Oda/Borsa başkanı ile 2000
delege katıldı.

TOBB Financial General assembly was held on 01.05.2013 in
TOBB University of Economics and Technology. 365 chamber/
exchange chairman and 2000 delegates from 160 districts and
81 provinces have participated.

Genel Kurulda Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI ile
TOBB Başkanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU birer konuşma
yaptı. Genel Kurulda Yönetim Kurulu Başkanı Sinan ÇAKIR,
Meclis Başkanı ve Genel Kurul Delegesi Ahmet TAKIŞ ve
Genel Kurul Delegeleri Demir KÜÇÜK, Özlem ERTEKİN,
Mehmet ÇELEBİ ile Genel Sekreter Ahmet ALİYAZICI hazır
bulundu.

At the general Assembly, Minister of Customs and Trade Hayati
Yazici, and TOBB chairman M. Rifat HISARCIKLIOGLU, made a
speech. At the general Assembly, the Board of directors
Chairman Sinan CAKIR, the president of the Assembly and
Delegate of the General Assembly Ahmet TAKIS , delegates
Demir KUCUK, Ozlem ERTEKIN, Mehmet CELEBI with the
Secretary-General Ahmet ALIYAZICI were present.
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TOBB 69. GENEL KURULU
(THE UNION OF CHEMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF TURKEY (TOBB) 69. GENERAL ASSEMBLY)
TOBB Seçimli Genel Kurulu 01.08.2013 tarihinde TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesinde gerçekleştirildi. Genel Kurula 1734 delege katıldı. 69. Genel
Kurul Açılış Programı, bir gün önce, Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN’ın ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın TOBB’a gelişi ve konuşmaları ile başlayıp; Kabine Üyelerinin ve 3 bin delege ve misafirin iştirak
ettiği iftar yemeği ile devam etti.

TOBB Election General Assembly was held on 01.08.2013 in TOBB University of
Economics and Technology. 1734 delegates were present. 69. The Opening of the
general Assembly Program, started, the day before, with the speeches of Prime
minister Recep Tayyip Erdogan and Minister of foreign Trade and Customs Hayati
YAZICI; and continued with the iftar dinner accompanied by the members of the
cabinet and 3 thousand delegates and guests.

365 Oda ve Borsa Delegelerinin tek aday olarak gösterip destek verdiği M.
Rifat HİSARCIKLIOĞLU 1734 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığına seçildi. Birlik Başkanlığı seçiminin
ardından delegeler, Birlik Yönetim Kurulu, Konseyler, Yüksek Disiplin Kurulu
ve Komisyonların seçimlerini gerçekleştirdi. Yönetim Kuru Başkanımız Sinan
ÇAKIR TOBB Strateji Geliştirme Yüksek Kurulunda yer aldı.

365 chambers and delegates of the Commodity Exchange have shown their support
to the only candidate M. Rifat HISARCIKLIOGLU, who was reelected with all the votes
of 1734 delegates as the chairman of The Union of Chambers And Commodity Exchanges Of Turkey. After the presidency election, the delegates undertook the election of the Union Management Board, Councils, High Disciplinary Board and committees. Our Chairman of the administrative board Sinan CAKIR, has participated in
the TOBB Strategy Development High Council.

Genel Kurulda Yönetim Kurulu Başkanı Sinan ÇAKIR, Meclis Başkanı ve Genel
Kurul Delegesi Ahmet TAKIŞ ve Genel Kurul Delegeleri Demir KÜÇÜK, Özlem
ERTEKİN, Mehmet ÇELEBİ ile Genel Sekreter Ahmet ALİYAZICI hazır bulundu.

At the general Assembly, the Board of directors Chairman Sinan CAKIR, the president
of the Assembly and Delegate of the General Assembly Ahmet TAKIS , delegates
Demir KUCUK, Ozlem ERTEKIN, Mehmet CELEBI with the Secretary-General Ahmet
ALIYAZICI were present.
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BORSAMIZCA GERÇEKLEġTĠRĠLEN ZĠYARETLER (VISITS MADE BY SAMSUN COMMODITY EXCHANGE)
Samsun Ticaret Borsası, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu ve Meclis
Üyeleri, TOBB Genel Kurul
Delegeleri Türkye Odalar ve
borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rıfat HİSARCIKLIOĞLU'nu ziyaret etti.

Samsun Ticaret Borsası Başkanımız Sinan ÇAKIR ve yeni
yönetim kurulu üyeleri, Samsun Valisi Sayın Hüseyin
AKSOY’u makamında ziyaret
etti.

Samsun commodity exchange, the
Samsun chamber of Commerce and
Industry Board of Management and
the Members of the Parliament
have visited The Union of Chambers
and Commodity Exchanges of
Turkey (TOBB)
Chairman Rifat
HISARCIKLIOGLU.

Samsun commodity exchange, the
board's Chairman Sinan CAKIR, and
the new members of the board of
directors have visited Samsun Governor Huseyin AKSOY at his office.

Samsun Ticaret Borsası Başkanımız
Sinan ÇAKIR ve Samsun Ticaret ve
Sanayi Odası başkanı S. Zeki MURZİOĞLU Samsun Büyükşehir Belediye
Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ı ziyaret
etti.
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Samsun commodity exchange Chairman Sinan CAKIR, and the Samsun
chamber of Commerce and Industry
chairman
S. Zeki MURZAOĞLU
have visited mayor Yusuf Ziya YILMAZ.

ZĠYARETLER
(VĠSĠTS )
BORSAMIZA YAPILAN ZĠYARETLER
(VISITS TO SAMSUN COMMODITY EXCHANGE)

Bayındırlık ve İskan Eski Bakanımız
Samsun Milletvekilimiz Mustafa
DEMİR, Samsun Ticaret Borsası
Başkanı Sinan Çakır'ı makamında
ziyaret etti.

Former Minister of Public Works and
Settlement, our congresman Mustafa
DEMIR,
have
visited
Samsun
Commodity Exchange Chairman Sinan CAKIR at his office.

Samsun Valisi Sayın
Hüseyin AKSOY Samsun
Ticaret Borsası Başkanımız
Sinan ÇAKIR’ı ziyaret
etti.
Samsun Governor Huseyin
AKSOY has visited Samsun
commodity exchange Chairman Sinan CAKIR.
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Samsun Milletvekilimiz Cemal Yılmaz DEMİR borsamızı
ziyaret ettiler. Milletvekilimiz
ve borsa başkanımız Samsun
ilinin kabuğunu kırıp, ihracat
eşiğini artırması için gerekli
koşullar konusunda görüş
alışverişinde bulundular.
Congressman Cemal Yilmaz
DEMIR visited our exchange.
Congressman and our chairman
of the commodity exchange
have shared views on how to
break the shell of Samsun and
increase its trade threshold.

Samsun Büyükşehir Belediye
Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, son
yapılan seçimlerde güven tazeleyerek yeniden Samsun Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Sinan Çakır ve
yeni yönetimini ziyaret ederek kutladı.
Samsun Mayor Yusuf Ziya Yilmaz,
has visited reelected Samsun
Exchange Chairman Sinan Cakir
and his new management team
and congratulated them.

52

ZĠYARETLER
(VĠSĠTS )

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü
Sayın Hüseyin AKAN
borsamızı
ziyaret ederek gündemdeki konuları
değerlendirdiler. Başkan ÇAKIR ve
Rektörümüz üniversite ve iş dünyası
arasındaki ilişkilerin iktisadi hayata
daha çok nasıl tesir edebileceği
konusunda
görüş
alışverişinde
bulundular.

Ondokuz May University Rector Huseyin
AKAN visited Samsun Commodity
Exchange and evaluated the subjects in
the agenda. Chairman CAKIR and the
rector of our university exchanged view
on how relations between business and
university might effect economic life.

SAMGİAD Başkanı Sayın Levent
ÖZDEN ve Yönetim Kurulu Üyeleri
Oğuzhan
SERİNKAYA,
Köksal
BULUT, Cem GÜNGÖRSÜN, Savaş
GÖMEÇ, Ayşe şahin Sayın Sinan
ÇAKIR'ı ziyaret ettiler.

Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Kadir GÜRKAN, Başkan Yardımcısı Özkan
ER, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Nüzhet
ALTUNİÇ ve Cavit ÇAKAR, Şube Müdürü Kadir
Serkan ATILGAN ve Basın-Yayın Sorumlusu
borsamızı ziyaret etti. Onur DÜZOVALI katılmış .

Samsun chamber of mechanical Engineers, branch
President Kadir GURKAN, vice-president Ozkan ER,
Members of the Board of directors Ahmet Nuzhet
ALTUNIC and Cavit CAKAR, director of the branch
Kadir ATILGAN and Press rep. visited Samsun
commodity exchange. Onur DUZOVALI also joined.
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SAMGIAD President, Mr. Levent OZDEN
and Members of the board, Oguzhan
SERINKAYA, Koksal BULUT, Cem
GUNGORSUN, Savas GOMEC, Ayse
Sahin have visited Mr. Sinan CAKIR.

ZĠYARETLER
(VĠSĠTS )

The President of chamber of Commerce of and Industry of Carsamba Ahmet
YILMAZ and Carsamba Commodity Exchange Chairman Kazim YILMAZ visited our
exchange. Presidents evaluated the issues of the agenda , and exchanged views
on the works that can be carried out together.

Çarşamba Ticaret Sanayi Odası Başkanı Ahmet YILMAZ ile Çarşamba
Ticaret Borsası Başkanı Kazım YILMAZ borsamızı ziyaret ettiler.
Başkanlar gündem konularını değerlendirerek , birlikte yürütülebilecek
çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulundular.

Vergi Haftası etkinlikleri
kapsamında Samsun Vergi
Dairesi Başkanı Şuayip SEVGİ
borsamızı ziyaret ettiler.
Haksız rekabet ve kayıt dışı
ekonomi konuları görüşüldü.
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Within the scope of Tax-Week
activities,
Head
of
the
department of Tax, Suayip SEVGI
visited
Samsun
commodity
exchange. Unfair competition
and informal economy topics
have been discussed.

HABERLEġME VE YAYINLAR
(COMMUNICATIONS AND PUBLICATIONS)

BASIN FAALĠYETLERĠ
PRESS ACTIVITIES

BASIN TAKĠBĠ
PRESS AGENCY

TV PROGRAMLARI
TV PROGRAMS

Samsun Ticaret Borsası politikasını, hizmetlerini, yıl
içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetleri ve yürütmekte olduğu çalışmaları tanıtmak için yazılı ve görsel
medyayı etkili bir şekilde kullanmaktadır. Yerel medya ile etkili bir iletişim içerisinde olup, görsel ve yazılı
medyada yayınlanmak üzere basın bültenleri oluşturmaktadır. Borsamızın yazılı ve görsel medya haberleri ilgili birimler tarafından kayıt altına alınmakta ve
kayıtlar muhafaza edilmektedir.

Samsun Commodity Exchange uses written and visual
media effectively to promote its policy, services, and
annual activities. Has effective communication with
local
media, and, forms press releases to be published in the visual and written media. Our exchange’s
written and visual media news are recorded by the
relevant units and the records are kept.

Samsun Ticaret Borsası 2013 yılında ulusal ve yerel
dahil 263 gazete haberin de yer almıştır.

Samsun Commodity Exchange have been in 263
newspaper news in 2013, local or national.

Samsun Ticaret Borsası ve sektörle ilgili yayınlanan
gazete, dergi ve televizyon haberlerin takibi ve raporlama işlemlerinin yapılması için medya takip firması ile anlaşmıştır.

Samsun Commodity Exchange, has started working with
a media monitoring agency in order to follow up on
Trade and industry issued a newspapers, magazines
and television reports.

Samsun Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Sinan ÇAKIR,
24 TV de 14-16.04.2013 tarihlerinde yayınlanan
Konuşan Ekonomi Programına konuk olarak katılmıştır. AKS TV de yayınlanan 6 haberde de yer almıştır.

Samsun, Chairman of the Board of directors Sinan
CAKIR, has been a guest for the program named
“Talking Economy” broadcasted by TV 24, between the
dates 14-16.04.2013. Exchange was also mentioned in
6 news broadcasted by AKS TV.
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“ĠĢ Güvenliği Sağlığı
Yasası Semineri”
Samsun Ticaret Borsası üyelerine yönelik 6331 Sayılı İş Sağlığı
ve Güvenliği Yasası ile ilgili
seminer düzenledi. Seminerde
yasanın getirdiği yükümlülükler
ve cezai yaptırımlar konusunda
iş adamları bilgilendirildi.
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“Occupational Safety Health
Act Seminar”
For the members of Samsun
Commodity Exchange a seminar
was held regarding Work law
number 6331 for occupational
Health and Security. In the
seminar, businessmen have been
informed about their obligations
under the law and criminal
sanctions.

BORSANIN DÜZENLEDĠĞĠ EĞĠTĠM, SEMĠNER, TOPLANTI VE DĠĞER ÇALIġMALAR
(COMMODTY EXCHANGE ORGANIZED TRAINING, SEMINARS, MEETINGS AND OTHER ACTIVITIES)

“Gıda Sanayinde Gıda
Mevzuatı, Etki Analizleri,
Eğitim ve ĠĢbirliği Sistemi’
konulu projenin Seminer ve
Eğitim Toplantısı “
TUGİS’in AB Bakanlığı Leonardo Da
Vinci, Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında yürüttüğü ‘Gıda Sanayinde Gıda Mevzuatı, Etki Analizleri, Eğitim ve İşbirliği Sistemi’ konulu projenin Seminer ve Eğitim toplantısı gerçekleştirmiştir.

“Food Legislation, Impact
assessment, Training, and
Collaboration Systems’ project
Meeting, Seminar and Training “

Tugis arranged the ‘Food Legislation,
Impact assessment, Training, and
Collaboration
Systems’
project
meetings, Seminars and Training in
scope of EU Ministry, Leonardo Da
Vinci, the lifelong Learning Program.

“Helal Gıda”
Samsun Ticaret Borsası ve TSE işbirliği ile Helal Gıda
Genel Kılavuzu standartlarının uygulanması, yorumlanması
ve belgelendirme süreçleri hakkında üyelerimiz bilgilendirildi.

“Halal Food”
Our members were informed about the General guidelines
on Halal Food standards, evaluation and certification
processes in cooperation of the Samsun Commodity
Exchange and TSE.
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YÖREX–Yöresel Ürünler
Fuarı’nın dördüncüsü 19 - 22 Eylül 2013
tarihleri arasında Antalya Expo Center Fuar
Merkezi’nde gerçekleşmiştir. Antalya Ticaret
Borsası (ATB), Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları
Konfederasyonu (KESK), Antalya Ticaret ve
Sanayi Odası (ATSO) ile Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı'nın (BAGEV) desteğiyle EXPO Center Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, 60 ilden 200 standın yer
aldığı 4. Yöresel ve Geleneksel Ürünler fuarında 4 gün boyunca Samsun’a ait ürünler
tanıtıldı. Samsun standına başta TOBB Başkanı Rıfat HİSARCIKLIOĞLU olmak üzere katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.
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YÖREX-Regional Products fair was held for
the fourth time between 19 - 22 September
2013, in Antalya Expo exhibition center. With
the support of Antalya Commodity Exchange
(ATB), The Union of Chambers and
Commodity Exchanges of Turkey (TOBB), the
Turkish Confederation of Tradesmen and
Craftsmen (KESK), the Antalya chamber of
Commerce and Industry (ATSO) and the
Foundation to improve Economy of the
Western Mediterranean (BAGEV), held in
Fair and Congress Center-EXPO, with 200
stands from 60 cities, products that come
from Samsun were introduced for 4 days.
TOBB Chairman Rifat HISARCIKLIOGLU
included, participants showed a great interest.

FUARLAR, SOSYAL ÇALIġMALAR VE DESTEKLER
(FAIRS, SOCIAL STUDIES AND SUPPORTS)
Samsun Commodity Exchange with the chamber of Commerce
and Industry, Customs and Trade Minister Hayati Yazici, and
TOBB Chairman Rifat Hisarciklioglu, has awarded the most
corporate and income tax paying members in 2010 and 2011
with the ceremony named “The Stars of Producing Samsun”.

Samsun Ticaret Borsası ile Samsun Ticaret ve Sanayi Odası,
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile 2010 ve 2011 yıllarındaki faaliyetlerin-

ÖDÜL TÖRENĠ

den dolayı en çok kurumlar vergisi ve gelir vergisi ödeyen (AWARD CEREMONY)
üyelerini, “Üreten Samsun’un Yıldızları” adı altında düzenlediği törenle ödüllendirdi.
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FUARLAR, SOSYAL ÇALIġMALAR VE DESTEKLER
(FAIRS, SOCIAL STUDIES AND SUPPORTS)

IġIKLAR DÜNYA OFFSHORE 225 ġAMPĠYONASI
(ISIKLAR WORLD OFFSHORE 225 CHAMPIONSHIP)

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Işıklar Dünya Offshore 225 Şampiyonası’na katılmak üzere Samsun’da bulunan spor kulübü yöneticileri ve sporcular, Samsun Ticaret Borsası tarafından düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Held in the context of 19 May, Commemoration of Ataturk and
Youth and Sports day, sports club managers, athletes who are in
Samsun to join Isiklar World Offshore 225 Championship, have met
for the dinner organized by Samsun Commodity Exchange.
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FUARLAR, SOSYAL ÇALIġMALAR VE DESTEKLER
(FAIRS, SOCIAL STUDIES AND SUPPORTS)
1 Uluslararası Samsun Müzik ve Sahne Sanatları Festivali
25.05.2013-07.06.2013 tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezinde yapıldı. Samsun valisi Hüseyin AKSOY tarafından, katkılarından
dolayı Samsun Ticaret Borsası’nın da aralarında bulunduğu sponsorlara teşekkür plaketi verildi.
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1st Samsun International Music and Performing Arts festival were held
in Ataturk Cultural Center between the dates 25.05.2013-07.06.2013.
Samsun governor Huseyin AKSOY, has given gratitude plaques to
sponsors including Samsun Commodity Exchange for their
contributions.
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EXĠMBANK
Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır ‘Türkiye Yatırım Haftası’ dolayısıyla Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile birlikte gittiği ABD’de dörtlü bir toplantı
gerçekleştirdi. Toplantıda, ihracatçılara piyasalara oranla çok uygun faizlerle kredi sağlayan ve ihracatın gelişmesine büyük destek veren Türk
Eximbank’ın Samsun’a açılması için Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’dan talepte bulunuldu. Talebimize olumlu yaklaşan Sayın Babacan
Türk Eximbank’ın Samsun’a irtibat bürosu açabilmesi yönünde söz verdi. Samsun’a Türk Eximbank irtibat bürosu açılması sözüne Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da tam destek verdi.

Samsun Commodity Exchange President Sinan Cakir, Deputy Prime minister
Ali Babacan, The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey
Chairman Rifat Hisarciklioglu and Samsun chamber of Commerce and
Industry President Salih Zeki Murzioğlu went together to US to hold a
quartet meeting due to “Turkish Investment Week”. At the meeting, a
request from Deputy Prime minister Ali Babacan for a branch of Eximbank
to be opened in Samsun was made, due to its low credit interest rates, and
great export support. Our request was taken in a positive vibe by Mr.
Babacan, and he promised an Eximbank liaison office in Samsun might be
opened. Rifat Hisarciklioglu also gave full support for an office to be opened
in Samsun.

Başkan ÇAKIR, “İhracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin
çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçımızın uluslararası ticarette paylarının artırılması ve gerekli desteğin sağlanması gibi amaçlara yönelik faaliyet gösteren Türk Eximbank’ın Samsun’da bir irtibat bürosunun açılmasının çok önemli bir konu olduğunu,
Türk Eximbank’ın şu anda İstanbul ve İzmir’de birer şubesi, Denizli, Kayseri, Gaziantep, Bursa, Adana ve Trabzon’da da birer irtibat bürosu bulunduğunu, Samsun’da da bir irtibat bürosunun hizmete açılacağını”
belirtti.

President CAKIR has mentioned “the opening of a Turkish Eximbank liaison
office in Samsun, which works towards the the development of exports,
diversification of services and goods, new markets for export goods,
increasing our exporters share in international trade and to provide the
necessary support, is obviously very important. Turkish Eximbank currently
have branches in Istanbul and Izmir, and liaison offices in Denizli, Kayseri,
Gaziantep, Bursa, Adana and Trabzon. Samsun will also have a liaison
office.”
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SEKTÖREL FAALĠYETLER
(SECTORAL ACTIVITIES)

TKDK 9.PROJE ÇAĞRISI (ARDSI 9TH PROJECT CALL)
Moving days in agricultural sector.

Tarım Sektöründe hareketli günler.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından açıklanan ve proje
kabul tarihleri 15 Şubat-15 Mart 2013 tarihleri arasında olan 9. Proje çağrı ilanı
ilimizde tarım sektörüne hareketlilik getirdi.
Samsun, Amasya, Çorum, Giresun, Ordu, Tokat TKDK il koordinatörleri ve uzmanlarının katılımıyla bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. İlimize davet
edilen tavukçuluk sektörünün önde gelen firmaların temsilcileri, kanatlı et sektörünün ülkemizdeki ve dünyadaki mevcut durumu, gelecekte sektörün perspektifinin nasıl olacağı konusunda bilgiler verdikten sonra, modern et tavukçuluğu
üretimi konusunda kullanılan ekipmanlar ve üretim tekniklerinin tanıtımı yapıldı.
Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır, TKDK Samsun İl Koordinatörü
Bülent Turan, Samsun Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ahmet Aliyazıcı’ nın da
iştirak ettiği diğer bir toplantıda ise yatırımcılara ve danışmanlara çağrı ilanına ait
proje konuları ve destekler konusunda ayrıntılı bilgi verildikten sonra, banka
yetkilileri tarafından işin finansman boyutu hakkında sunumlar yapıldı.
Başkan Çakır “9. Çağrı ilanı ilimiz ve bölgemiz için çok önemli bir fırsat. Süt, kırmızı et, kanatlı eti üreten tarımsal işletmelere, bu ürünlerin pazarlamasını yapacaklara, meyve ve sebze, su ürünleri işleyen ve pazarlayan işletmelere, çiftçilik
faaliyetlerine, kırsal turizme kadar birçok konuda hibe destek verilecek. Bu destekler ilimizin olmazsa olmazı olan tarım-sanayi entegrasyonunun gerçekleşmesi
için muhakkak yatırımcılarımız tarafından değerlendirilmeli. Bu işletmeler kırsaldaki refahın yükselmesini ve sürdürülebilirliğini sağlarken aynı zamanda da istihdama büyük katkı sağlayacaktır. Ne kadar çok nitelikli proje sunulup, ne kadar
çok müracaat yapılırsa ilimiz o kadar fazla fon çekebilme şansı yakalayacaktır.”
Dedi.
9. Proje Çağrı ilanı ile ilgili olarak birçok ilçemizde de, ilçelerimizde bulunan Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları ile koordinasyon kurularak benzer

toplantılar gerçekleştirildi.
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After the announcement of 9th project call of Agriculture and Rural
Development Support Institution that will accept submissions between
the dates 15 February-15 March 2013 has made quite an impact in our
city.
Samsun, Amasya, Corum, Giresun, Ordu Tokat provincial coordinators
and experts of ARDSI participated in an information meeting. The
poultry sector representatives of the leading companies, has given
information on the present situation in the world and in our country, the
future perspective of the sector, and introduced modern poultry meat
production machinery used in the production and production techniques
were presented.
In a meeting with Our Board of directors Chairman Sinan Cakir, ARDSI
Samsun Provincial Coordinator Bulent Turan, Samsun commodity
exchange Secretary-General Ahmet Aliyazici, investors and consultants
have been given detailed information about the announcement project
subjects and supports. Later on presentations were made by the officials
of the bank regarding financing.
President Cakir said “9th call announcement is a very important
opportunity for our city and region. Milk, red meat, poultry producing
agricultural establishments, fruit and vegetable processers, aquatic
product processers and marketing enterprises, farming activities, rural
tourism agencies will be granted supports. These supports have to be
seized by our city’s sine qua non agriculture-industry integration. These
establishments, while increasing prosperity and sustainability in rural
areas, at the same time will also provide a major contribution to
employment. The more qualified projects are presented, the more we
apply, the more chance of attracting funds.”
Similar meetings were held with our district chambers of Commerce and
Industry and commodity exchanges regarding the 9 th Project call Announcement.

SEKTÖREL FAALĠYETLER
(SECTORAL ACTIVITIES)

TÜRKĠYE EKONOMĠ BANKASI ĠLE PROTOKOL YAPILDI
(A PROTOCOL WITH TURKISH ECONOMY BANK WAS MADE)
Borsamız ile Türkiye Ekonomi Bankası
arasında üyelerimize özel “Nefes Aldıran Kredi Kampanyası” kredi protokolü
yapıldı.

Between Samsun Commodity Exchange
and Economy bank of Turkey, “A Breath
of Fresh Air Credit Campaign” credit
protocol was made, especially for our

ANADOLUJET
Borsamızın öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda başlatılan Samsun-Ankara
karşılıklı gidiş geliş seferlerine birlikte Anadolujet Sabiha Gökçen seferlerini de ekledi.

Under the leadership of Samsun Commodity
exchange, initiated as a result of the Sabiha
Gökçen flights were also added endeavoring,
among the two way flights including SamsunAnkara route.

THY'nin ilimize yaptığı yatırımlar ve çalışmalar
havaalanımızda gerçekleştirilecek olan CIP salonu ile de devam edecektir. Bu konuda borsamız yetkisi dahilinde tüm katkıyı verecektir.

Turkish Airlines’ investments will continue with a
CIP. In this regard, Samsun Commodity Exchange
will contribute all its power.
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KALĠTE YÖNETĠMĠ
(QUALITY MANAGEMENT)
TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
(TS EN ISO 9001:2008 Quality Management System)
Borsamız 2012 yılından beri hizmetlerini ISO 9001
Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde gerçekleştirmektedir. 2013 yılı kasım ayında ISO 9001 Kalite
Yönetim Sistemi belgelendirme denetimi TSE tarafından gerçekleştirildi. Denetleme son derece başarıyla geçirilmiş olup sıfır uygunsuzluk ile ISO 9001
Kalite Yönetim Sistemi belgemizi alındı.

Samsun Commodity Exchange, since the year 2012, carries
out its services within the framework of ISO 9001 Quality
Management System. In November 2013 November, ISO
9001 Quality Management System certification audit was
held by the TSE. The audit was extremely successful with
zero non-compliance so we received ISO 9001 Quality
Management System certification.

Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi
(Chamber/ Commodty Exchange Accreditation System)

Borsamız üyelerine sunduğu hizmetleri kolaylaştırmak ve kalitesini artırmak için geliştirdiği projelere
bu yıl daha da hız verecek ve üye memnuniyetini
artırmak için sürekli çalışmalar yapacaktır.
Bu amaçla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin bünyesinde yürütülen Oda/Borsa Akreditasyon Sistemine başvuru yapılmış ve başvurumuz kabul edilerek
10. Dönem Akreditasyon Sürecindeki Oda/Borsalar
arasında yer alınmıştır.
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Samsun Commodity Exchange will give further momentum
to its projects facilitated to ease and improve its services
and will work on to improve member satisfaction.
For this purpose, application for the accreditation system
maintained by The Union For Chambers And Exchanges Of
Turkey was made, and our application was accepted which
makes us among the commodity exchanges/chambers in
the 10th term accreditation process.

BĠLGĠ VE ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ
(INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES)
Samsun Ticaret Borsası, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini etkin
ve verimli biçimde kullanmak suretiyle, borsa üyeleriyle
etkin iletişim kurmakta, fonksiyonel web sitesi ile hizmet
sunumunu ve sürekli gelişimi sağlamak için gerekli teknolojik donanıma sahiptir.

Samsun Commodity Exchange, by using the prominent
technological equipment it has to effectively communicate
with its members, also has a functional web site, to maintain
its service improvement.

Borsamız üyelerine iletişim kurmak için, etkin şekilde sms
programını kullanmaktadır. 2013 yılında üyelerine 101 konuda toplam 8110 adet sms göndermiştir.

Samsun Commodity Exchange uses sms program to efficiently
communicate with its members. In the year 2013, 8118 sms
were sent about 101 different subjects.

Sıra No

Cihaz adı

Adet

1

Server

1

2

Masa Üstü Bilgisayar

12

3

Diz Üstü Bilgisayar

5

4

Güç Kaynağı

2

5

Yazıcı

4

6

Tarayıcı

1

7

Fotokopi Makinası

2

8

Faks

5

9

Projeksiyon Cihazı

1

10

Kamera

1

11

Ses Sistemi

1

12

Telefon Santral

1

13

Jeneratör

1

68

ĠNSAN KAYNAKLARI
(HUMAN RESOURCES)

Samsun Commodity Exchange, operates within a fair, ethical and
lawful way regarding the recruitment and development of employees.
Employees are aware of their responsibilities regarding the decisions
of the Board. Samsun commodity exchange constantly motivates its
management staff and employees with activities and efficiency earnings. As Samsun commodity Exchange, our goal is to have a trained
and experienced personnel.

Samsun Ticaret Borsası işe alım ve çalışanlarının gelişiminde adil,
yasalara ve etik istihdam politikalarına uygun olarak faaliyet göstermektedir. Çalışanlar Yönetim Kurulu kararlarını uygulamayla
ilgili sorumluluklarının bilincindedir. Samsun Ticaret Borsası yönetimi verimlilik kazanımları ve artan etkinlikle çalışanları ve idari
kadroları sürekli olarak motive etmektedir. Samsun Ticaret Borsası
olarak hedefimiz eğitimli, deneyimli ve dinamik bir personel kadrosuna sahip olmaktır.
Samsun Ticaret Borsası faaliyetlerini 4’ü bayan, 11 ‘u erkek olmak
üzere 15 personel ile yürütmektedir. Personelin %27'si bayan, %
73'ü ise erkektir.

Samsun Commodity Exchange carries out its activities with 4 female,
and 11 male staff, a total of 15 staff members. Staff is 27 % female, 73
% male.

Personelin eğitim düzeyleri; 7 kişi lisans, 1 kişi ön Lisans, 5 kişi lise,
1 kişi ortaokul ve 1 kişide İlkokul mezunudur.

The educational level of the personnel; 7 bachelors degree, 1 associate
degree, 5 high school, 1 secondary school and 1 Primary school
graduates.

Personelin hizmet süreleri; %25’inin 1-5 yıl, % 12’sinin 6-10 yıl %
44’ünün 11-15 yıl ve %19’unun ise 21 yıl ve üstüdür. Borsa personelin %80’inin hizmet süresi 9 yıl ve üzerindedir.
Personelin %27 si 18-30 , % 46’sı 31-40,
51-60 yaş aralığındadır.

Staff service period; 25 % is 1-5 years, 12 % is 6-10 years, 44 % is 11-15
year and 19 % is 21 years and up. Exchange staff service period is 9
years and more for 80%.

%20’si 41-50, % 7’si

27 % of the staff is 18 to 30, 46% is 31-40, 20% is 41-50, and 7 % is 5160 years of age.

2013 yılında yapılan personel memnuiyet anket sonuçlarına göre
personelimizin memnuniyet oranı %71’dir.

According to the results of the survey held in the year 2013, our staff

Personel Eğitim Grafiği

Personel Hizmet Süresi Grafiği

Staff Training Chart

Personel Yaş Grafiği

Staff Service Period Chart

The Age of Staff Chart
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ĠNSAN KAYNAKLARI
(HUMAN RESOURCES)
PERSONEL EĞĠTĠM FAALĠYETLERĠ (STAFF TRAINING ACTIVITIES)
Personelimizin kendini sürekli geliştirmesi için gerekli alt yapı ve olanaklar sağlanmaktadır. 2013 yılında personelimiz 4 kurum dışı 1 de
kurum içi olmak üzere toplam 5 adet eğitime katılmıştır. Kişi başı 38,8
saat kurum dışı, 5 saat kurum içi olmak üzere Kişi başı toplam 48,8
saat eğitim almıştır.

Necessary infrastructure and amenities are provided for our staff to
improve themselves. Our staff has participated in 4 out-of-institution and 1
institution training with a total of 5 training programs, in 2013. Per staff
member, 38.8 hours of out-of-institution, 5 hours institution, a total of
48,8 hours of training were given.

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 03-05.04.2013 tarihinde Ulusal Gıda Referans Laboratuvarında “Mikotoksin Metot Validasyonu ve Ölçüm Belirsizliği Eğitimi”
düzenlenmiş olup, eğitime Laboratuvar Müdürü Faruk Ünyeli ve Kalite
Yöneticisi Elif MERCAN ÜNYELİ’nin katılımı sağlanmıştır. Eğitim üç gün
sürmüştür ve eğitim sonunda personellerimiz sertifikalarını almıştır.

Republic of Turkey The Ministry of food, Agriculture and Livestock, Food,
and Control General Directorate has established a “Mycotoxin Method
Validation and Measurement Uncertainty Training on 03-05/04/2013 in
National Food Reference laboratory, Laboratory Director Faruk Unyeli and
Quality Manager Elif MERCAN ÜNYELİ participated in this training. The
training lasted three days and the end of the training, our staff has
received certificates.

2013 yılının Nisan ve mayıs aylarında laboratuvar Müdürü Faruk ÜNYELİ’ye, İş Güvenliği Uzmanı Eğitimi aldırılmıştır. İş Güvenliği Uzmanlığı yönetmeliğine göre eğitimin süresi toplam 220 saattir. Bunun 90
saati uzaktan eğitim, 90 saati örgün eğitim ve 40 saati iş güvenliği uzmanı bulunan bir işyerinde yapılacak pratik eğitimden oluşmaktadır.
Eğitim sonrasında Milli Eğitim Bakanlığının 18.08.2013 tarihinde düzenlediği sınav sonucu başarılı olmuş ve Çalışma ve Güvelik Bakanlığından “C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” olarak sertifika almıştır..

In 2013, months April and May, laboratory director Faruk Unyeli has
received occupational safety expert training. According to the regulation
on occupational Safety Expertise, the training lasts a total of 220 hours. It
is 90 hours of remote education, 90 hours of formal training and 40 hours
of practical training with a work safety expert located in a workplace. After
the training, he was found successful of the examination held by The
ministry of National Education on 18.08.2013 and has received the
certificate “Class C Occupational Safety Expert” by the Ministry of Work
and Safety.

09.05.2013 tarihinde tüm personelimizde “İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimi verilmiştir.

09.05.2013 “occupational Health and Safety education” is given to all our
staff.

22.08.2013-18.11.2013 tarihleri arasında personelimiz Müjgan YÜCE
Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulundan 224 saatlik “Etkili
İletişim ve Halkla İlişkiler” eğitimi almıştır.

Between the dates 22.08.2013-18.11.2013, our staff member Mujgan
YUCE has received a 224 hours long “Effective Communication and Public
Relations education” from People's Training Center and Evening School of
Art.
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ÜYE ĠLĠġKĠLERĠ
(MEMBER RELATIONS)
Samsun Ticaret Borsası üye memnuniyeti noktasında yüksek standartlara ulaşmaya çalışmaktadır. Sürekli ilerleme ve gelişim ilkesinden yola
çıkarak üye ile yüz yüze gelen personelin, en iyi standartlarda hizmet
vermek için ihtiyaç duydukları bilgi ve beceriyle donatılmasını borsamız öncelikli hedefleri arasına almıştır. Üyelerin memnuniyet seviyeleri ve ilerleme alanlarını oluşturmak için üye memnuniyet anketleri düzenlenmekte ve anket verileri Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısında değerlendirilmektedir. Samsun Ticaret Borsası, üyelerinin ticari
sırlarını ve bilgilerini üçüncü şahıslara karşı korumak ve kollamak ile
yükümlüdür.

Samsun Commodity Exchange is trying to reach very high standards regarding member satisfaction. Samsun Commodity Exchange has prioritized the knowledge and capability of its staff for a continuous progress
and development in the first contact with a member. Members satisfaction levels are measured and areas of progress are determined with surveys and survey data is evaluated at the Management review Meeting.
Samsun Commodity Exchange is obliged to protect and preserve its
members trade secrets and information against third parties.

Üyelerimiz istek, öneri ve şikayetlerini, web sitemiz üzerinden online
olarak bildirebilecekleri gibi, İstek, Şikayet ve Öneri kutusu ile yazılı
olarak veya ilgili personelimizle karşılıklı irtibat kurarak da bildirebilmektedirler.

Any news from The Union of Chambers and Commodity Exchanges of
Turkey, Ministries, other public institutions and organizations, concerning
our members, are posted on our web page and if necessary, texted to our
members mobile phones. Also, the changed laws and regulations are
notified and discussed as well, and if any member is having difficulty in
applying it, a review is submitted to the relevant authorities.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Bakanlıklardan, diğer kamu kurum
ve kuruluşlarından gelen, üyelerimizi ilgilendiren haberler, web sistemiz üzerinden yayınlandığı gibi, gerekli durumlarda üyelere yazılı veya
SMS yolu ile de bildirilmektedir. Ayrıca değişen kanun ve yönetmelikler üyelere bildirilmekte, bu kanun ve yönetmelikler ile ilgili bilgi alışverişinde bulunulmakta, üyelerimizin uygulamada sıkıntı çektiği yönler hakkında ilgili mercilere görüş sunulmaktadır.
Üyelerimize ait açılışlar, düğün, cenaze ve özel gün organizasyonları
diğer üyelerimize de duyurulmakta. Organizasyonlara Üst Yönetim
olarak katılım sağlanmaktadır.
Samsun Ticaret Borsası merkez ve merkeze bağlı olarak hizmet veren
irtibat bürolarının hizmet kalitesini arttırmak amacıyla, gerekli eylemlerin belirlenmesi, bu bağlamda üyelerin memnuniyet algılarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla 2013 yılı içerisinde üyelere yönelik
olarak Üye Memnuniyet Anketi düzenlenmiştir. Anket sonucunda üyelerin ortalama memnuniyet oranı % 89 olarak belirlenmiştir. Anket
Sonuçları , 2013 Üye Memnuniyet Anket Raporu olarak Kalite Sistemimizde kayıt altına alınmıştır.
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Our members can report their requests, suggestions and complaints,
online via our website, or via a Suggestion box in writing or by getting in
contact with the relevant staff member.

Openings, weddings, funerals and other special day organizations of our
members are announced to other members. Top management always
attends to such organizations.
Samsun commodity exchange has organized member satisfaction surveys
in order to enhance the quality of service of the central liaison offices,
and to determine necessary actions, and in this context, to measure the
satisfaction level of its members in year 2013. As a result of the survey,
the average satisfaction rate of members is 89%, respectively. The Results
of the survey ,2013 Member Satisfaction Survey Report has been recorded in our Quality System.

Faal Üye
Kaydı Askıya Alınan Üye
Toplam Üye Sayısı

2004
324
0
324

2005
449
54
503

2006
440
71
511

Kaydı Silinen Üye Sayısı

24

92

8

Üye Durumu
2007
2008
439
334
83
147
522
481
7

72

72

2009
635
150
785

2010
649
124
773

2011
684
19
703

2012
437
284
721

2013
492
284
776

19

34

113

35
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ÜYE ĠLĠġKĠLERĠ
(MEMBER RELATIONS)
2013 yıl sonu itibariyle üyelerimizin 140 tanesi anonim şirket, 1 tanesi adi ortaklık, 13 tanesi kollektif şirket, 38 tanesi kooperatif, 225
tanesi limited şirket, 19 tanesi münferit şirket, 251 tanesi gerçek
kişi, 1 tanesi diğer iktisadi işletme ve 88 tanesi ise esnaftır.

Şirket Tipi

Faal

Askıda

Toplam

127

13

140

Adi Ortaklık

0

1

1

Kollektif Şirket

10

3

13

Kooperatif

37

1

38

Limited Şirket

158

67

225

4

15

19

Anonim Şirket

Münferit Şirket
Gerçek Kişi Ticari İşletme

86

165

251

Diğer

1

0

1

Esnaf

69

19

88

Toplam

492

284

776

As of the end of the year 2013, 140 of our members are joint-stock
companies, 1 of them is an ordinary partnership, 13 of which are the
collective companies, 38 of them are cooperatives, 225 of them are
limited liability companies, 19 are individual companies, 251 are real
people, 1 of them is other business and 88 of them are tradesmen.

Anonim Şirket
11%

0%

0%
18%

2%

Adi Ortaklık

5%
32%

Kollektif Şirket
29%
Kooperatif
3%

Limited Şirket

2013 Yıl Sonu İtibariyle Faal Olan En Eski Üyelerimiz
Sıra

Sicil No

Firma Adı

Kayıt Tarihi

1

0026

Beşler Koll. Şti.

04.07.1969

2

0031

Seyhanlar Tic. Koll. Şti.

04.07.1969

3

0032

Ziya Takışoğulları Koll. Şti.

04.07.1969

4

0134

Günaydın Ticaret Koll. Şti.

07.07.1973

5

0141

Hasan Usta Gıda San. Ve Tic. A.Ş.

19.03.1974

6

0148

Karadeniz İtimat Koll. Şti.

08.09.1975

7

0185

S.S. Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Koop. Birliği Genel Müdürlüğü

22.01.1979

8

0248

Şehir İçi Un San. A.Ş.

23.08.1983

9

0261

Camadan Pazarlama Koll. Şti.

04.12.1985

10

0270

Teksin Gıda San. ve .Tic. A.Ş.

02.04.1986
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Samsun Ticaret Borsası kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre faaliyet göstermekte olup etkili mali planlama ve performans standartları
sergileyebilmektedir. Mali kaynakların yönetimi, izlenmesi ve kontrolü anında ve doğru bir şekilde sağlanmaktadır. Yapılan işlemler 5174
sayılı kanun ve bu kanuna bağlı olarak yayımlanan Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve
diğer yönetmelikler hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir.
Borsamızın bütçesi, yıl başından sonuna kadar bir yıla ait gelir ve gider
tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasına, hizmetlerin yapılmasına ve harcamalara izin veren bir borsa meclisi kararıdır. Bütçe; borsa
plan ve programlarının gerekleri ile fayda ve maliyet unsurları göz
önünde tutularak verimlilik, tutumluluk ilkelerine ve ilgili hesap dönemine göre hazırlanır ve uygulanır.

Samsun Commodity Exchange operates on accepted accounting
principles and can exhibit financial planning and performance
standards. The management, monitoring and control of financial
resources are in correct manner. Transactions are made according
to law 5174 of Union of chambers and commodity exchanges of
Turkey Union and chambers Budget and Accounting Regulations
and other regulations.
The budget of Samsun Commodity Exchange, is the decision of the
exchange council which estimates the expenditures and incomes for
one year and permits the collections, services and expenses. Budget
is prepared and applied according to the requirements of exchange
plans and programs with benefit of the elements of cost and
efficiency in mind, in accord to the principles of frugality, and
according to the relevant accounting period.
in 2012, our budget is realized as 1.500.000,00 TRY, while in the
year 2013 it increased %3,33 to 1.550.000,00 TRY.

2012 yılında gerçekleşen bütçemiz 1.500.000,00 TL iken, 2013 yılında
%3,33 artış göstererek 1.550.000,00TL ‘ye ulaşmıştır.

Yıllara Göre Samsun Ticaret Borsasının
Bütçesi
YIL

Gelir Bütçe

2004

495.673,00 TL

2005

450.000,00 TL

2006

750.000,00 TL

2007

620.000,00 TL

2008

745.000,00 TL

2009

820.000,00 TL

2010

1.220.000,00 TL

2011

1.300.000,00 TL

2012

1.500.000,00 TL

2013

1.550.000,00 TL

1.800.000,00 TL
1.600.000,00 TL
1.400.000,00 TL
1.200.000,00 TL
1.000.000,00 TL
800.000,00 TL
600.000,00 TL
400.000,00 TL
200.000,00 TL
0,00 TL

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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MALĠ YÖNETĠM
(FINANCIAL MANAGEMENT)
2004

2005

2006

2007

2008

Kayıt Ücreti

1.926 TL

6.890 TL

1.860 TL

2.150 TL

5.550 TL

17.620 TL

Yıllık Aidat

17.570 TL

22.558 TL

38.105 TL

51.529 TL

60.338 TL

59.327 TL

Tescil Ücreti
Fatura Tasdiki

2010

2011

7.525 TL

6.170 TL

5.600 TL

16.415 TL

77.087 TL 111.954 TL

98.006 TL

103.340 TL

270.369 TL 361.085 TL 415.257 TL 449.687 TL 508.963 TL 633.169 TL 775.209 TL 941.036 TL

1.014.452 TL

1.303.640 TL

21.200 TL

30.260 TL

3.780 TL

10.760 TL

8.800 TL

14.210 TL

21.825 TL
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2009

27.525 TL

26.880 TL

22.640 TL

2012

2013

MALĠ YÖNETĠM
(FINANCIAL MANAGEMENT)

2013 yılında gerçekleşen 1.550.000,00 TL
gelir bütçenin %1’ini kayıt ücret geliri, %
7’sini yıllık aidat geliri, %84’ünü tescil gelirleri ,% 2’sini fatura tasdiki geliri ,%6’sını ise
diğer gelirler oluşturmaktadır.

2013 yılında gerçekleşen 1.550.000,00 TL
gider bütçenin %.39’unu personel giderleri, %
20’sini sabit kıymetler, %20’sini dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, %10’unu kanunen
ödenmesi gereken aidat ve fonlar, % 2’sini
bağış ve yardımlar, %9’unu ise diğer giderler
oluşturmaktadır.
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In the year, 2013 the 1.550.000,00 TRY of
income consists of 1 % registration fee income,
7 % annual dues revenue, 84 % registration
income ,and 2% invoice confirmation revenue,
the rest 6% is made up of other revenues.

in the year 2013 the 1.550.000,00 TRY of
expense consists of 39% personnel expenses,
20 % fixed assets, 20% outsourced services,
10 % legally required fees and funds, 2 %
donations and assistance, 9 % other
expenses.

TESCĠL
(REGISTRATION)
Borsamız 2012 yılında toplam 28.727 adet toplam
tescil beyannamesi düzenlenmiştir. 2013 yılında
toplam tescil beyanname sayısı 14.518 olmuştur.

Yıl
Tescil Beyanname Sayısı

2007
6.717

TESCİL BEYANNAMESİ (Adet)
2008
2009
2010
6.614
7.664
9.372

2012
yılında
ki
işlem
hamimiz
173.887.487.134,00TL iken , 2013 yılında % 29,6
artış göstererek 225.351.713.962,00 TL‘ye ulaşmıştır.
Yıl

İşlem Hacimleri (TL)

Samsun Commodity Exchange in 2012, has processed a
total of 28.727 registration statements. in the year 2013,
the total number of declaration of registrations have been
14.518.

Değişim
Oranı %

Sıra

2004

307.929.829,87 TL

19,10

-

2005

464.469.119,26 TL

50,84

-

2006

486.599.009,03 TL

4,76

-

2007

579.178.194,04 TL

19,03

30

2008

753.513.385,48 TL

30,10

25

2009

1.004.036.119,39 TL

33,28

20

2010

1.346.006.738,57 TL

34,13

16

2011

1.894.872.952,83 TL

40,66

14

2012

1.738.874.871,34 TL

-8,45

17

2013

2.253.517.139,62 TL

29,60
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2011
7.944

2012
28.727

2013
14.518

In 2012, our volume of transaction was 173.887.487.134,00
TRY, while in 2013, it has risen 29.6 % to
225.351.713.962,00 TRY

TESCĠL
(REGISTRATION)
İŞLEM HACMİ AÇISINDAN BORSADA TESCİLİ YAPILAN İLK 5 MADDE (TL)
2009
2010
2011
2012

2013

HUBUBAT

440.250.646,62 TL

456.418.932,04 TL

771.801.623,12 TL

789.404.393,32 TL

1.093.386.377,18 TL

HUBUBAT MAMÜLLERİ

152.410.530,01 TL

201.576.230,33 TL

273.414.263,19 TL

293.610.675,10 TL

325.155.799,98 TL

KURU MEYVELER

207.466.193,04 TL

287.460.616,23 TL

440.040.587,43 TL

181.818.355,42 TL

312.682.545,48 TL

YAĞLI TOHUMLAR

63.594.808,82 TL

127.560.636,10 TL

125.746.359,42 TL

190.942.137,13 TL

152.737.653,70 TL

BİTKİSEL YAĞLAR

7.276.328,19 TL

104.807.192,61 TL

91.457.754,17 TL

88.143.721,46 TL

104.765.847,39 TL

2013 yılında işlem hacmi açısından sıralandığında tescili yapılan ürünler
sıralamasında ilk sırayı 1.093.386.377,18 TL işlem hacmi ile Hububat
almaktadır. Onu sırayla 325.155.799,98 TL ile Hububat Mamulleri,
312.682.545,48 TL ile Kuru Meyveler, 152.737.653,70 TL ile Yağlı Tohumlar ve 104.765.847,39 TL ile Bitkisel Yağlar İzlemektedir. Hububat
işlem hacmi ile toplam işlem hacminin % 48,52’sini oluşturmaktadır.
Hububat Mamulleri % 14,43’ünü, Kuru Meyveler %13,88’ini, Yağlı tohumlar %6,78’ini ve Bitkisel Yağlar ise %4,65’ini oluşturmaktadır.

In 2013 in terms of the volume of the transaction of the registration of
products is ranked, grain has the first place with 1.093.386.377,18 TRY
worth of transaction. It is followed by grain products with
325.155.799,98 TRY, dry fruits with 312.682.545,48 TRY, oily seeds with
152.737.653,70 TRY, and vegetable oils with 104.765.847,39 TRY. Grain
holds a transaction volume of 48.52 %. Grain Products 14,43%, dried
fruits 13,88%, oilseeds 6,78%, and Vegetable Oil 4,65%.

TESCİL GELİRİ AÇISINDAN BORSADA TESCİLİ YAPILAN İLK 5 MADDE (TL)
2013 yılında tescil geliri açısından sıralandığında tescili yapılan ürünler sıralamasında ilk sırayı 458.136,68 TL tescil ücreti ile
Hububat
almaktadır.
Onu
sırayla
264.456,39 TL ile Hububat Mamulleri,
165.380,60 TL ile Kuru Meyveler,
111.239,05 TL ile Yağlı Tohumlar ve
100.093,51 TL ile Çeşitli Gıda Maddeleri
izlemektedir. 458.136,68 TL tescil ücreti
geliri ile hububat toplam tescil ücret gelirinin %35,14’ünü oluşturmaktadır.
In 2013 in terms of registration revenue of
products is ranked, grain has the first
place with 458.136,68 TRY worth of
revenue. It is followed by grain products
with 264.456,39 TRY, dry fruits with
165.380,60 TRY, oily seeds with
111.239,05 TRY, and various foods with
100.093,51 TRY. Grain holds a registration
revenue ratio of 35.14 % with 458.136,68
TRY

2012

2013

HUBUBAT

193.131,74 TL

2010

237.981,22 TL

305.031,32 TL

458.136,68 TL

HUBUBAT MAMÜLLERİ

187.754,87 TL

240.403,82 TL

245.984,47 TL

264.456,39 TL

KURU MEYVELER

113.196,88 TL

169.065,41 TL

108.918,10 TL

165.380,60 TL

YAĞLI TOHUMLAR

75.243,42 TL
52.521,72 TL

81.254,11 TL
80.226,18 TL

132.820,36 TL
86.670,51 TL

111.239,05 TL
100.093,51 TL

ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ

Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2011

2013 Yılında En Çok Tescil Ücreti Veren Üyeler
Sicil No
Firma Adı
0813
Ulusoy Un San. Tic. A.Ş.
1150
Çakıroğlu Gıda Tarım Ürünleri A.Ş.
0905
Gürun San. Ve Tic. Ltd. Şti.
1194
Usta Un Gıda Tic. A.Ş.
2018
Atalay Kuyumculuk Tarım Ürün Ltd. Şti.
1111
Karakaya Gıda Tarım Ürünleri Ltd. Şti.
1936
Amasya Un Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
1519
Semolina Mısır İrmiği Gıda San. Tic. A.Ş.
1185
Nihoruz Gıda San. Ve Tic. A.Ş.
1281
Miskar Gıda Tic. Ltd. Şti.
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SAMSUN TĠCARET BORSASI GIDA KONT.
LABORATUVARI TĠC. SAN. VE LTD ġTĠ.
Laboratuvarımız T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma
ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden 03/10/2003 tarihinde
Kuruluş İzin Belgesini; 17/09/2004 tarihinde de Çalışma
İzin Belgesini alarak Samsun Ticaret Borsası bünyesinde
faaliyetlerine başlamıştır.
Laboratuvarımızda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı olarak 01/10/2010 tarih ve 27716 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile
Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik" kapsamında, gıda maddelerinde fiziksel, kimyasal, ağır metal ve mikotoksin analizleri yapılmaktadır. Laboratuvarımız, müşteri memnuniyetini esas alan
kalite politikasıyla en doğru ve güvenilir analizleri hedeflemektedir. Müşteri şikayetleri ve görüşleri laboratuvarımız tarafından bir geliştirme ve iyileştirme fırsatı olarak görülmekte ve bu şekilde değerlendirmeye alınmaktadır. Müşterilerimize ait gizli bilgilerin ve ticari sırların
korunması laboratuvar yönetimimiz tarafından güvence
altına alınmıştır.

Our laboratory started operating in Samsun commodity
Exchange by maintaining an establishment permit from the
Ministry of Agriculture and rural Affairs General Directorate of
Protection and Control on 03/10/2003 in and a working permit
on 17/09/2004.
In our laboratory, in accord of the legislation "Founding Control
Laboratories, duties, Authority and responsibility and
determining working procedures and principles" published in
the Official Gazetta in conjunction with the Ministry of Food,
Agriculture and Livestock on 01/10/2010 with number 27716,
analysis on food regarding physical, chemical, heavy metal,
and mycotoxin are performed. Our laboratory is based on
customer satisfaction, quality policy, and the most accurate
and reliable analysis. Customer complaints and opinions are
seen as an opportunity to improve and evaluated accordingly.
The protection of confidential information and trade secrets of
our customers are assured by our management.
We are also trying to serve our customers by getting and
evaluating new analysis requests provided they are in our field
and trying to meet those demands.

Our laboratory, with its trained, competent and dynamic team,
aims to be the leader in its field by constantly increasing its
Müşterilerimiz tarafından - mevcut yaptığımız analizlerin quality and diversity of analysis.

dışında - hizmet alanımızda olması şartıyla yeni analiz
taleplerinin yapılması durumunda , bu taleplerin karşılanabilirliği değerlendirilerek müşterilerimize hizmet vermeye çalışılmaktadır.
Laboratuvarımız eğitimli, yetkin ve dinamik kadrosuyla
kalitesini ve analiz çeşitliliğini sürekli arttırarak sektöründe öncü olmayı kendine hedef belirlemiştir.
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SAMSUN TĠCARET BORSASI GIDA KONT.
LABORATUVARI TĠC. SAN. VE LTD ġTĠ.
Our laboratory has established the TS EN ISO 17025
system on 02 April 2009 and accredited “Aflatoxin in Oily
Dry Fruits B1, B2, G1, G2, and the determination of total
Aflatoxin”. After this date every year, new accredited
analysis are being added to the currently available ones.
In 2010
Aflatoxin in Grains and Soy B1, B2, G1, G2 and the
determination of total Aflatoxin
Ochratoxin A Determination in Cereals and Sunflower
and Soy
For 2011
Deoxynivalenol determination in grain and grain
products in the determination of Zearalenon in grain and
grain products, determination of Fuminosin in corn and
Corn products, Cadmium Determination in Cereals and
legumes and lead determination in Grains have been
accredited with a total number of 8 accreditations.
For 2012:
Crude
Protein
determination,
Crude
Cellulose
Determination, Crude Ash, Moisture Determination
accreditation work started, in this analysis, and the scope
of our other analysis, validation/ verification work has
been done.
For 2013
Determination of crude protein in grain and grain
products, legumes products, oily, dry fruits
Determination of ash in grain and grain products,
legumes products, oil seeds and spices
Determination or moisture in grain and grain products,
and legumes products, oily, dry fruits,
issues accredited and accreditation subject have been
increased to 11.

Laboratuvarımız TS ISO EN 17025 sistemi kurularak 02 Nisan 2009 tarihinde “Yağlı Kuru
Meyvelerde Aflatoksin B1, B2, G1, G2 ve Toplam Aflatoksin Tayini” başlığında akredite
olmuştur. Bu tarihten sonra her yıl akredite analizlere yenileri eklenmiştir.
2010 yılında;
Tahıllar ve Soyada Aflatoksin B1, B2, G1, G2 ve Toplam Aflatoksin Tayini
Tahıllar ve Soya ve Ayçiçeğinde Okratoksin A Tayini
2011 yılında;
Tahıl ve Tahıl Ürünlerinde Deoksinivalenol Tayini
Tahıl ve Tahıl Ürünlerinde Zearalenon Tayini
Mısır ve Mısır Ürünlerinde Fumonisin Tayini
Tahıllar ve Baklagillerde Kadmiyum Tayini
Tahıllar Kurşun Tayini
Akredite olunarak toplamda 8 konu başlığında akredite olunmuştur.
2012 yılında:
Gıdalarda Ham Protein Tayini, Ham Selüloz Tayini, Ham Kül Tayini, Rutubet Tayini için
akreditasyon çalışmalarına başlanmış, bu analizlerde ve kapsamımızda yer alan diğer
analizlerde, validasyon/verifikasyon çalışmaları yapılmıştır.
2013 yılı için:
Tahıl ve Tahıl Ürünler, Baklagiller ve Ürünleri, Yağlı Kuru Meyvelerde Ham Protein Tayini
Tahıl ve Tahıl Ürünler, Baklagiller ve Ürünleri, Yağlı Tohumlar ve Baharatlarda Kül Tayini
Tahıl ve Tahıl Ürünler, Baklagiller ve Ürünleri, Yağlı Kuru Meyvelerde Rutubet Tayini
Konularında akredite olunarak , akredite olunan konu başlığı 11’e çıkarılmıştır.
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2009 yılında laboratuvarımıza toplam
numune sayısı 510 ve yapılan analiz sayısı
1275, 2010 yılında laboratuvarımıza toplam numune sayısı 396 ve yapılan analiz
sayısı 948, 2011 yılında toplam numune
sayısı 698 ve yapılan analiz sayısı 2563,
2012 yılında ise toplam numune sayısı
846 ve yapılan analiz sayısı 2785’dir. 2013
yılında laboratuvarımıza toplam 736 numune gelmiş ve 2230 analiz yapılmıştır.

2009 yılında gelen numunenin 420’si İhracat Numunesi, 28’i
İthalat Numunesi ve 62 tanesi Özel istek numunesidir. 2010
yılında gelen numunenin 305’i İhracat Numunesi, 25’i İthalat Numunesi ve 66 tanesi Özel istek numunesidir. 2011 yılında gelen numunenin 331’i İhracat Numunesi, 314’i İthalat
Numunesi ve 53 tanesi Özel istek numunesidir. 2012 yılında
gelen numunenin 301’i İhracat Numunesi, 420’i İthalat Numunesi ve 125 tanesi Özel istek numunesidir. 2013 yılı içinde gelen numunenin 249’u İhracat Numunesi, 251’i İthalat
Numunesi ve 236 tanesi ise Özel istek numunesidir.
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In 2009, the total number of samples tested in
our laboratory is 510 and number of analyses
are 1275, In 2010, the total number of samples
tested in our laboratory is 396 and number of
analyses are 948, In 2011, the total number of
samples tested in our laboratory is 698 and
number of analyses are 2563, In 2012, the
total number of samples tested in our
laboratory is 846 and number of analyses are
2785, In 2013, the total number of samples
tested in our laboratory is 736 and number of
analyses are 2230.

in 2009, 420 samples are of Export, 28 Import, and 62 Private
request samples. in the year 2010, 305 samples are of Export, 25
are of import and 66 are special request samples. in 2011, 331
samples are of Export, 314 Import, and 53 Special request
samples. in 2012, 301 samples are of Export, 420 Import, and 125
Special request samples. in 2013, 249 samples are of Export, 251
Import, and 236 Special request samples.

Yılara Göre Numune
ve Analiz Sayısı
Dağılımı

2011, 2012 ve 2013
Yılları İçin Aylara
Göre İhracat
Numunelerinin
Dağılımı
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2011, 2012 ve 2013
Yılları İçin Aylara
Göre Özel
İstek Numunelerinin
Dağılımı

2011, 2012 ve 2013
Yılları İçin Aylara
Göre İthalat
Numunelerinin
Dağılımı
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