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Hiçbir medenî devlet yoktur ki, ordu ve donanmasından önce ekonomisini düşünmüş olmasın.(1924) ...Ekonomik 

kalkınma; Türkiye'nin; hür bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin, bel kemiğidir... 

(01. 11. 1937, T.B.M.M., 5. Dönem, 3. Toplanma Yılını Açarken.) 

There is no civil State, that thought economy before the army and Navy. (1924)...Economic development is a 

backbone  of Turkey’s free independent, always more harder, always more affluent ideal. 
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“Samsun idaresiyle, Büyükşehir belediye-

siyle, üniversitesiyle, adliyesiyle, sivil top-

lum kuruluşlarıyla sanayicisi, tüccarı, esna-

fı, yazılı ve görsel medyası ve tüm insanları 

ile birlikte ortak bir gelişme, zenginleşme 

ve refaha ulaşma gündemini mutlaka ya-

kalamalı, bu gündemi gerçekleştirmek için 

tüm kesimleri ile birlikte bütün gücü ile ça-

lışmalıdır.”  

 

 

"Must catch the agenda of common development, 

enrichment and prosperity with the metropolitan 

municipality Samsun administration, universities, 

the judiciary, non-governmental organizations, 

with the industrialist, trader, shopkeepers, written 

and visual media and all the people together, in 

order to realize this agenda should work with the 

power along with all segments."  

 

 

Sinan ÇAKIR 

Yönetim Kurulu Başkanı 

Chairman Of Executive Board 
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Samsun as the first shooting Anatolian soil of independent 

and modern Republic of Turkey after the title of ‘First Step 

City’ printed in history, with development shown especially 

in the last five years, became one of the leading attractive 

centers of our country.  

 

In spite of it has not been activated yet all natural and 

economic potential  with all dynamics, Samsun from the 

prospectives of population, industry, trade, and other 

riches is the biggest and most developed province of our 

region.  Being both a port city, and acting as a bridge 

between Central Anatolia and Eastern Anatolia, abilities of 

access which it has, and in addition, and features as  

climatic and agricultural diversities making Samsun from 

the past to nowadays an indispensable factor of 

commercial activity, at the same time, reduced Samsun in 

a center where lived people resembled by economic and 

commercial culture.  

 

Samsun Commodity Exchange with the infrastructure built 

on this mentality and knowledge in a solid way and 

developed according to the needs and qualified personnel 

being effective on our city economic life at the same time 

continues to play a role on development in the socio-

cultural field.  

Samsun bağımsız ve çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin 

ilk filizlendiği Anadolu toprağı olarak, tarihe 

yazdırdığı “İlk Adım Şehri” unvanından sonra 

özellikle son beş yılda gösterdiği gelişmeyle 

ülkemizin önde gelen çekim merkezlerinden biri 

olmuştur.  

Doğal  ve ekonomik potansiyeli henüz tüm 

dinamikleri ile harekete geçirilememiş olmasına 

rağmen Samsun nüfus , sanayi, ticaret ve diğer 

zenginlikler açısından bölgemizin en büyük ve en 

gelişmiş ilidir.  Hem bir liman kenti olması, hem de 

İç Anadolu ve Doğu Anadolu'ya bir köprü vazifesi 

görmesi, sahip olduğu ulaşım imkanları, bunlara 

ilave olarak iklimsel ve tarımsal çeşitlilik gibi 

özellikleri Samsun’u geçmişten bu güne ticari 

hareketliliğin vazgeçilmez bir unsuru yapar iken, 

aynı zamanda da Samsun’u iktisadi ve ticari  kültür 

ile bezenmiş insanların yaşadığı bir merkez haline 

getirmiştir.  

Samsun Ticaret Borsası’ da bu mantalite ve birikim 

üzerine sağlam bir şekilde inşa ettiği ve ihtiyaçlara 

göre sürekli olarak geliştirdiği altyapı ve kalifiye 

personeli ile şehrimizin iktisadi hayatında etkili 

olurken , aynı zamanda  sosyo-kültürel alandaki 

gelişim üzerinde de rol oynamaya devam edecektir.  
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Bu faaliyetlere devam ederken,  üyelerimizin 

gelişimini sağlamakta ve bize yönelik ihtiyaçlarının 

sağlanması konusunda borsamızın duyarsız 

kalmayacağını ve elinden gelen her türlü katkıyı 

ortaya koyacağını,  sanayi ve tüccar üye 

arkadaşlarımızın ve tüm camiamızın bilmesini isterim.  

Samsun idaresiyle, Büyük şehir belediyesiyle, 

üniversitesiyle, adliyesiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla 

sanayicisi, tüccarı, esnafı, yazılı ve görsel medyası ve 

tüm insanları ile birlikte ortak bir gelişme, 

zenginleşme ve refaha ulaşma gündemini mutlaka 

yakalamalı, bu gündemi gerçekleştirmek için tüm 

kesimleri ile birlikte bütün gücü ile çalışmalıdır.  

Bu duygu ve düşüncelerle borsamız ve camiamız 

adına, gerek kalite ve akreditasyon, gerekse de daha 

önce başlanan projelerin bitirilmesi gibi kazanım ve 

başarılarla geçen bir yıl olarak nitelendirdiğimiz 2014 

yılı için hazırlanan faaliyet raporumuzu bilgilerinize 

sunarken, çalışmalarımızda bizlerin yolunu açan ve 

yönlendiren borsamız Meclisine, hiçbir fedakarlıktan 

kaçınmayarak öz verili bir şekilde çalışan Genel 

Sekreterliğimize, her zaman bizlere destek veren 

üyelerimize şahsım ve Yönetim Kurulum adına en 

derin şükranlarımı sunarım. 

While continuing these activities, in the matter of providing 

the development of our members and providing needs 

oriented on us I want all our industry and merchant member 

friends and all our community to know that our stock market 

will not remain indifferent and put out any kind of  

contribution.           

Must catch the agenda of common development, enrichment 

and prosperity with the Samsun administration, metropolitan 

municipality, universities, the judiciary, non-governmental 

organizations, industrialist, trader, shopkeepers, written and 

visual media and all the people together, in order to realize 

this agenda should work with strength along with all 

segments.           

With these senses and thoughts on behalf of stock market  

and on behalf of our community, presenting an annual 

information report prepared for 2014 which we described as a 

year passed with the gains and achievement as well as quality 

and accreditation, so the completion of projects initiated 

before, on behalf of the Board I say my deepest gratitude to 

the Assembly that opened the way for us in our work and gave 

the direction, to the General Secretary that without  flinch 

from any sacrifice, worked self sacrificing, to our members 

who support us all the time.   

 
BAŞKANDAN  

(MESSAGE FROM THE CHAIRMAN) 
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1929 yılında Ticaret ve Zahire Borsası adı altında Vali Kazım Paşa 

(Kazım İnanç:1881 Diyarbakır- 21 Eylül 1938 Ankara; Harp Aka-

demisi'nden mezun olmuştur. Balkan Savaşları ve I. Dünya Sava-

şı'na katılmıştır. 1920 yılında Anadolu’ya geçerek, Kurtuluş Sava-

şı'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 ta-

rihlerdeki Borsa Komiseri Muhittin Bey,  Başkatibi ise Hasan Bas-

ri 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 göste-

ren Borsa 1953 yılında tüccarların müracaatları üzerine lav edil-

miştir. 

 

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. 

 TARİHİMİZ   
(OUR HISTORY) 

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

market in Samsun. After the decision of the Ministry of Industry and 

Commerce taken in 1968 to commission an exchange market, 

elections were held on November 21st 1968. Because the occupational 

groups couldn’t be constituted, council elections were held directly and 

carried out with the participation of previously established members. 

The council has started its operations to make the exchange market 

start working, and prepared the quotation list identified as grains,           

legumes and oily seeds and submitted it to the Ministry of Trade for 

approval. This list was approved by the ministry on 24/04/1969. 

Meanwhile, resignations were submitted by the full and associate  

members. After the decision of the Ministry of Trade which states to 

continue the operations with the remaining members, the exchange 

market, officially started to operate on 28/08/1969. 

 

 

 TARİHİMİZ   
(OUR HISTORY) 

Bandırma Vapuru 

 

Bu tarihten 1968 yılına kadar Samsun’da Ticaret Borsası yoktur. 1968 

yılında sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Ticaret Borsası kurulma-

sına karar verilince 21 Kasım 1968 yılında seçimler yapılmıştır. Mes-

lek grupları teşkil edilemediğinden doğrudan doğruya meclis seçimi-

ne gidilmiş, önceden tespit edilen üyelerin iştiraki ile seçim gerçek-

leştirilmiştir. 

 

Meclis Borsanın faaliyete geçebilmesi için gerekli çalışmalara ve baş-

lamış; hububat, bakliyat, yağlı tohumlar olarak tespit ettikleri kotas-

yon 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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2002 Yılında ürün borsacılığına geçiş yolunda Havza’da bir “Tahıl 

Borsası” inşaatına başlayan borsamız, ürünün laboratuvar koşulla-

rında analizinin yapılarak üretici ve tüccarın bir araya gelip elektro-

nik ortamda alım satım yapabileceği bir satış salonunun hazırlıklarını 

gerçekleştirmiş olup yakın bir tarihte hizmete sunacaktır. 

 

Borsa 2002 tarihinde tüm bölgeye hitap edecek geniş kapsamlı bir 

gıda laboratuarını sektörün hizmetine sunmuştur. 24.05.2007  tari-

hinde “Avrupa Birliği Nuts 2 Bölgesinde Bölgesel Gelişme Projeleri” 

kapsamsında yapılan Samsun Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol La-

boratuvarında Aflatoksin Analizinin Akreditasyonu Projesi imzalan-

mış olup, 2009 yılında “Yağlı Kuru Meyvelerde Aflatoksin Tayini”nde 

akreditasyonu gerçekleştirilmiştir. Bunu takip eden her yıl, başka 

analizlerle, akreditasyon kapsam yelpazesi genişletilmeye devam 

edilmiştir. 

 Our exchange market, which started the construction of a “Corn Exchange 

market” in Havza in year 2002, for the transformation to a product exchange 

market, is also preparing a saleroom in which the lab analysis of the             

products will be made and will bring the producers and merchants together 

in an electronic environment to make trade. This saleroom will be                       

commissioned in a short time. 

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

food laboratory in 2002 to serve the whole area. On 24.05.2007, in Samsun 

Trade Exchange Market - Private Food Control Laboratory, within the scope 

of “European Union Nuts 2 Zone, Regional Improvement Projects”, the             

project of accreditation of aflatoxin analysis was signed. In year 2009,              

accreditation for “designation of aflatoxin in oily dry fruits” was carried out. 

In each following year, with a different analysis, the range of accreditation 

scope was continued to expand. 

  TARİHİMİZ   
(OUR HISTORY) 
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2003 yılında Samsun’da bir İhtisas Gıda Organize Sanayi Bölgesi ku-

rulması ile ilgili olarak faaliyete geçen Borsamız, projesini ilgili ba-

kanlıklara sunmuş ve 2010 yılında bölgede ilk fabrikanın temeli atıl-

mıştır.  2011 yılında Samsun Fuar ve Kongre Merkezi, yine aynı yıl 

içinde Samsun Teknopark , 2013 yılında Samsun Lojistik Merkezi 

Projelerinde ortaklıkları olan borsamız, 2014 yılında TOBB Oda/

Borsa Akreditasyon Sistemi için gerekli çalışma ve alt yapı faaliyetle-

rini tamamlayarak Akreditasyon Belgesini almaya hak kazanmış ve 

beş yıldızlı Borsa olmuştur. 1969 yılında resmen faaliyete geçtiği 

günden bugüne kadar gerçekleştirdiği veya öncülük ettiği atılımlar 

ve yatırımlarla şehrimizin ve bölgemizin ekonomik kalkınmasında 

aktif bir rol oynarken aynı zaman ilimizin sosyo kültürel etkinliklerin-

de de desteğini vermeye devam etmektedir. 

Our exchange market, which has started its operations to build an            

Expertise Food Organized Industrial Zone in Samsun in year the 2003, has 

submitted this project to the relevant ministries and laid the foundations 

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

Exchange which has partnership in projects with Samsun Fair and 

Congress Center, the same year with Samsun Technopark again, in 2013 

with Samsun Logistics Center,  in 2014 by completing activities on work 

and infrastructure necessary for TOBB Chambers / Commodity Exchanges 

Accreditation System awarded the Certificate of Accreditation and 

became the five star Commodity Exchange.  Starting from the day that it 

was first commissioned in year 1969, with its enterprises and 

investments, played an active role in the economical development of our 

city while still contributing its support to the socio-cultural activities. 

 TARİHİMİZ   
(OUR HISTORY) 
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Samsun Ticaret Borsası olarak Kalite Politikamız: “Tarım, Gıda, Hayvan-

cılık 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 iyileş-

tirmeyi amaç edinmek” tir. 

 

Our Quality Policy as Samsun Commodity Exchange of Commerce: is 

to give quality service to our customers / members carrying out trade 

activities in Agriculture, Food and Livestock sectors in the fastest way, 

to minimize errors in the services offered, to maximize member             

satisfaction, to ensure the continuity by adopting to comply with all 

the requirements and to take continuous improvement goals. 

                  

           Şahinkaya Kanyonu (Vezirköprü)  

KALİTE POLİTİKAMIZ  

(OUR QUALITY POLICY) 
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 Üyelerinin ve müşterilerinin tüm ihtiyaç ve beklentilerini 

karşılayan  

 Hizmet çeşitliliğini üyelerinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultu-

sunda sürekli arttıran  

 Ekonomik ve sosyal kalkınma politikalarının geliştirilmesinde 

rol sahibi  

 Tarım ürünleri ticareti yapan alıcı ve satıcıların düzenlenen 

güvenilir ve etkin bir piyasada bir araya gelmelerini sağlayan  

 Kurumsallaşmış saygın ve etkin bir borsa olmak.  

 Meeting all the needs and expectations of Its members and 

customers  

 constantly increasing the diversity of services oriented on members 

needs and expectations 

  having a role in the development of economic and social policies  

 providing coming together of buyers and sellers of agricultural 

products traded in regulated, reliable and effective market  

 To be an inst  

                  VİZYONUMUZ  

(OUR VISION) 
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Samsun Ticaret Borsası’nın Misyonu;  

 5174 sayılı kanunun verdiği görev ve sorumluluklar çerçevesin-

de üyelerinin ve müşterilerinin ihtiyaçlarını %100 memnuniyet 

düzeyinde karşılamak.  

 AR-GE faaliyetleri ve hazırladığı projelerle bölgenin ekonomik 

ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamak.  

 Ekonomik politikaların belirlenmesi sorunların çözümü süreç-

lerinde üyelerini temsil etmek.  

 Tüm faaliyetlerinde insan sağlığı güvenliği ve esenliğinin göze-

tilmesini sağlamak.  

 Faaliyetlerini kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde çalışanla-

rının gelişimini ve yetkinliğini destekleyen bir yönetim anlayışı 

The mission of Samsun Commodity Exchange;  

 Within the framework of the duties and responsibilities of the 

law number 5174, to meet needs of its members and customers 

on the level of satisfaction of 100%.  

 With R &D activities and prepared projects to provide contribu-

tion in the region's economic and social development.  

 Determination of economic policies, representation of members 

in process of problem solution.  

 To ensure the observance of human health, safety and well-

being in all its activities.  

 Within the framework of corporate governance principles to 

perform activities with the understanding of management sup-

porting the development of their employees and competence.  

 

 

MİSYONUMUZ 

(OUR MISSION) 

) 

Akdağ 
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Tüm çalışmalarımızda Meclis, Yönetim Kurulu, Meslek 

Komiteleri, Disiplin Kurulu ve İdari kadromuzla üyelerimi-

ze ve kamuoyuna; 

 Hizmetlerimizde etkin olmak ve en yüksek memnuni-

yeti sağlamak  

 Tarafsız, şeffaf ve dürüst olmak  

 Gelişmeye, yeniliğe ve önerilere açık olmak  

 Ekonomik ve sosyal gelişime katkı sağlamak  

 İnsan mutluluğunu, sağlığını, güvenliğini ve esenliğini 

esas almak  

 Sağlıklı bir çevrenin oluşumuna katkıda bulunmak.  

With our Assembly, the Board of Professional Committee, Dis-

ciplinary Committee and our administrative staff, treating equ-

ally, to our members and to the public;  

 

 Being effective in our services and provide the highest satis-

faction  

 To be honest, impartial and transparent  

 To be open to suggestions, innovation and improvement  

 To contribute to the economic and social development  

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

 To contribute to the formation of a healthy environment.  

 

 

İLKELERİMİZ  

(OUR PRINCIPALS 

) 

Akdağ 
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Ticaret Borsaları, 5174 sayılı Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde 
Borsaya dahil maddelerin alım – satımı ve Borsada oluşan fiyatları-
nın tespit, tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan ka-
mu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır.  

Ticaret Borsaları, bulundukları yerlerde üretimi, tüketimi ve pazar-
laması yeterli kapasitede olan, bu sebeple Borsaya kota edilmiş 
olan maddelerin alım – satımının, fiyatlarının serbest rekabet dü-
zeni 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. 

 

Borsanın görevleri 

 

Commodity Exchanges are public entities, established to purchase and 

sell the commodities within the scope of the exchange, and also to  

determine, register and publish prices of these commodities within the 

framework of law number 5174. 

Because Commodity Exchanges, where ever they exist, are organized 

markets that deal with purchasing and sales, determining and              

publishing prices within free competition of the materials of sufficient 

capacity, quoted within the exchange, that are on production,          

consumption and marketing, therefore in a way, the existence of           

commodity exchanges depend on materials. With this feature, Trade 

Exchanges are important elements of free market economy. 

 

         Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti (Bafra)  

BORSANIN GÖREVLERİ   

(DUTIES OF THE EXCHANGE) 
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5174 Sayılı Kanunun Madde 41- Borsa yönetim kurulunun görevleri 
şunlardır:  

 a) Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde borsa işlerini yürüt-
mek.  

 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 verilme-
sine, yükselme ve nakillerine usulüne uygun olarak  karar ver-
mek.  

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

  

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

a) To execute the works of commodity exchange within the frame-
work 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 employ-
ment, dismissal, promotion and transfer of the commodity ex-
change             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. 

 BORSANIN GÖREVLERİ   

(DUTIES OF THE EXCHANGE) 
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             Akdağ Kayak Merkezi (Ladik)  

 f) Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek.  

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

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

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

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

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

 l) Hazırladığı iç yönergeyi meclise sunmak.  

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

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

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

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

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

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

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

 

BORSANIN GÖREVLERİ   

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 
BORSANIN GÖREVLERİ   

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

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

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

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

Borsa Yönetim Kurulunun görevleri 

a) Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde borsa işlerini yürütmek. 

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

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

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

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

f) Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek.  

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

mak.  

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

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

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

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

Duties of the Board of Directors of the Exchange. 

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

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

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

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

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

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

with this Law are implemented.  

 

 
 Sinan ÇAKIR 

 Yönetim Kurulu Başkanı 

 

 Hasan TUNÇ 

 Yönetim Kurulu Başkan  
Yardımcısı 

 

 E.Günhan ULUSOY 

 Yönetim Kurulu Başkan  
Yardımcısı 

YÖNETİM KURULU                
(BOARD OF DIRECTORS) 
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h) Borsada gerçekleştirilen işlemlerden doğacak ihtilafları çözmekle görevli 
hakem kurulunu belirlemek. 

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

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

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

l) Hazırladığı iç yönergeyi meclise sunmak. 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 Nevzat DEMİRER 

 Sayman Üye 

Nurettin ODABAŞ 

 Yönetim Kurulu Üyesi 

Muharrem GÖKSEL 

 Yönetim Kurulu Üyesi 

Bilal SEYHAN 

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

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

 

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

 

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

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

(Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey with Chambers and 
Commodity Exchanges Law 5174 Article. 38)  

 
Ahmet TAKIŞ 

 Meclis Başkanı 

İslam ÖZTÜRK 

 Meclis Başkanı  
Yardımcısı 

Mehmet GÜRSOY 

Hesapları İnceleme                  
Komisyonu Başkanı 
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Borsa meclisinin görevleri 

a) Borsa yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek. 

b) Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurul delegelerini seçmek. 

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

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

e) Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak. 

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

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

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

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

 

The duties of the exchange assembly 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fatih GÜNERİ 

 Meclis Katip Üye 

Özlem ERTEKİN 

 Meclis Üyesi 

Mehmet ÇELEBİ 

 Meclis Üyesi 

Ömer MİNUZ 

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

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

n) Borsaya dahil maddelerden hangilerinin, daha sonra tescil ettirilmek 

şartıyla, borsa yerinin dışında alınıp satılabileceğini belirlemek ve bu 

şekilde alınıp satılacak maddelerin otuz günü geçmemek kaydıyla tes-

cil edilmesine ilişkin süreyi belirlemek. 

m) Yönetim kurulunca borsaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derece-

lerine ilişkin olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek 

ve kesin karara bağlamak. 

n) Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları kurmak. 

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

relerine delege göndermek. 

 

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

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

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

m) To review the objections against the decisions of the board of directors 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. 

Salih APAYDIN 

 Meclis Üyesi 

Mustafa MERCAN 

 Meclis Üyesi 

Demir KÜÇÜK 

 Meclis Üyesi 

Turgut ŞEN 

 Meclis Üyesi 
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p) Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti 

terk eden ve borsaya olan aidat borçlarını yangın, sel, deprem ve benze-

ri 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 tek-

lifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini yö-

netim kuruluna devretmek. 

r) Borsaya veya Türk ekonomi hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere 

meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek. 

s) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
 

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

Madde. 39) 

p) To review and to decide the proposals of the board of directors, or transfer this 
authority to the board of directors where necessary for waiving 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 

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)  

Cihangir CENGİZ 
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Nail ÇINAR 
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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 komi-

telerinin üye sayılarının tespiti ile diğer hususlar Birlikçe hazırlana-

cak 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 KOMİTELERİ  

(EXCHANGE PROFESSION COMMITTEES) 

Borsa meslek komitelerinin görevleri  

 a) Konuları dahilinde incelemeler yapmak, faaliyet alanları için yararlı 

ve gerekli gördükleri tedbirleri, kararlaştırılmak üzere yönetim ku-

ruluna teklif etmek.  

 b) Meslek komitesiyle ilgili olarak meclis gündeminde yer alan konu-

larda başkan, başkan yardımcısı veya uygun görülen üyelerin, oy 

kullanmamak üzere meclis toplantısına katılmalarına karar ver-

mek.  

 c) Faaliyet alanlarına ilişkin olarak, meclis veya yönetim kurulu tara-

fından bilgi istenmesi halinde, bu konuda araştırma yapmak ve 

istemi cevaplandırmak.  

 d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 

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

Kanunu Madde. 37) 

 

The duties of exchange profession committees: 

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

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

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

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)  
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Borsa disiplin kurulu, meclisçe dört yıl için, borsaya kayıtlı olanlar arasın-
dan seçilen altı asıl ve altı yedek üyeden oluşur.  

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

Disiplin kurulu üyelerinde aranılacak şartlar, Birliğin uygun görüşü alın-
mak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir 

(5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanu-
nu Madde. 43) 

Borsa disiplin kurulunun görevleri 

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

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

(5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanu-
nu Madde. 44)  

 

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.  

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. 

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

(Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey with Chambers and 
Commodity Exchanges Law 5174 Article. 43)  

Duties of the disciplinary committee of the exchange 

a) To execute disciplinary inquiries against members of the commodity exchange 
in accordance with the procedures and principles envisaged in this Law and 
relevant legislation.  

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

(Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey with Chambers and 
Commodity Exchanges Law 5174 Article. 44)  

BORSA DİSİPLİN KURULU                                          

(EXCHANGE DISCIPLINARY COMMITTEE) 

Harun GÜDÜL 

Disiplin Kurulu Başkanı 

Talat KARAKOÇ 

Disiplin Kurulu Üyesi 

 Zafer DİLMEN  

Disiplin Kurulu Üyesi 

Mehmet YILMAZ 

Disiplin Kurulu Üyesi 

Murat ERTÜRER 

Disiplin Kurulu Üyesi 
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Borsamız Meclis Üyesi, TOBB Genel Kurul Delegemiz Mehmet 

Çelebi, 15.12.2014 tarihinde vefat etmiştir.  

 

 Our Council Member, the delegate of the General Assembly of 

TOBB, Mehmet Chelebi has been died on the date of 15.12.2014.  

Rahmetle AnıyoruzRahmetle AnıyoruzRahmetle Anıyoruz   
We memorialise with mercy We memorialise with mercy We memorialise with mercy    
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Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu borsanın ekonomik istik-

rarını, 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 misyo-

nu mevcuttur.  

Organizasyon yapısı Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde açık 

biçimde tanımlanmış ve Meclis, Yönetim Kurulu, yedi adet Mes-

lek Komitesi ve Personelin tamamı kendi görev sorumluluklarını 

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsa-

lar Kanunu, ilgili tüm yönetmelikler ve tüzüklereler doğrultusun-

da açıkça bilmektedir. İlgili kanun, yönetmelik ve tüzükler kap-

samında görev ve yükümlülüklerini yerine getirmektedir. 

Borsamız şeffaf ve sorumlu bir kurumsal yönetişim ve kalıcı kat-

ma değere oturtulmuş ahlaki çalışma pratiğine kendini adamış-

tır. 

Olağan Meclis Toplantıları ve Meslek Komiteleri Toplantıları ay-

da bir, Yönetim Kurulu Toplantıları ise haftada bir olmak üzere 

düzenli şekilde yapılmakta, tutanaklar Genel Sekreterlikçe gö-

revlendirilen personel tarafından tutulmakta ve muhafaza edil-

mektedir. 

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 01/01/2014 - 

31/12/2014 tarihleri arasında 12 Meclis toplantısı, 48 Yönetim 

Kurulu Toplantısı, her bir meslek grubu için  12’er meslek komi-

tesi toplantısı, 1 adet ortak meslek komitesi toplantısı olmak 

üzere toplam 145 toplantı gerçekleştirmiştir.  

Gerçekleştirilen 12 meclis toplantısında 59 karar, 48 yönetim 

kurulu toplantısında 274 karar, 85 meslek komitesi toplantısın-

da 82 karar alınmıştır. 
 

 

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

 

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

Our stock market is committed to a transparent and responsible          
corporate governance and permanent value adding with  moral values 
placed on its working practices.  

 

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. 

 

By the law numbered 5174, the board of directors of the exchange 
should be held at least once a week and parliamentary and profession 
committees, at least once a month. Our stock between the dates of 
01/01/2014-31/12/2014 realized 12 Assembly meetings, 48 Board 
meeting, for each occupational group 12 professional committee 
meetings, 1 Joint Committee meeting, for a total of 145 meetings were 
held.  

 
59 decisions were taken in 12 council meetings, 274 decisions at 48 
board meetings and 82 decisions in 85 professional committee 
meetings. 

 
BORSA ORGAN FAALİYETLERİ  

(EXCHANGE AGENCY ACTIVITIES) 
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Üyelik İşlemleri: Üyelik kayıt işlemleri, üye kayıt silme işlemleri, üyelik un-
van 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. 

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 alabi-
lirsiniz. 

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 alabilirsi-
niz. 

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

Membership process: For membership registration process, membership resigna-
tion process, membership title changes, company share changes, occupational 
group, the degree of membership fees, membership registration procedures, mem-
ber 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, Quota-
tion List, billing upper limit, the registration rate, wastage and Registration Proce-
dures 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 

 

 ÜYELERE  VERİLEN HİZMETLER                                        
(SERVICES PROVIDED FOR MEMBERS) 
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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 infor-
mation from General Secretariat. 

Availability of various information regarding exchange members as a list, label or in 

magnetic media: You can get more info from General Secretariat 

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

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

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

Development Projects: You can get more info from General Secretariat 

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

Exchange Publishes: You can get more info from General Secretariat 

Social, and Cultural and Artistic Activities: You can get more info from General Sec-
retariat.  

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 Manye-
tik 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 alabilir-
siniz. 

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 alabilir-
siniz.  

 ÜYELERE  VERİLEN HİZMETLER                                        
(SERVICES PROVIDED FOR MEMBERS) 
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Proje Ofisimiz, 2014 Haziran 

ayında Yönetim Kurulu Kararı ile 
kurulmuştur. Ofisimiz 2014 

Ağustos Ayında hizmet vermeye 
başlamıştır. 

Project Office, by a decision of the 
Board of Directors has been 

established in June 2014. Our Office 
has started to provide service in 

August 2014. 

 

Proje Ofisi, ulusal ve uluslararası 
projelerde ,araştırma, proje 

geliştirme, yazma, başvuru ve 
yürütme aşamalarında 

danışmanlık hizmeti verecektir. 

Project Office plans to provide 
advisory services in national and 

international projects on the stages 
of research, project development, 
writing, reference, and execution 

phase.  

PROJE OFİSİ 

 

(PROJECT OFFİCE) 

Avrupa Birliği, KOSGEB, Ulusal Ajans, 
Bölgesel Kalkınma Ajansları, IPA VE IPARD 

gibi bir çok hibe programı çağrılarının borsa 
üyelerine duyurulması, proje destek 

imkanlarının tanıtılması vb. bilgilendirme 
faaliyetleri ile proje başvurusu aşamasında, 

formlarının kontrol edilmesi 
amaçlanmaktadır. 

 Proje Destek Ofisi, başvuru formlarını ve 
sözleşme taslaklarını inceleyerek, 

başvuruların bilimsel ve biçimsel olarak 
uygunluğunu değerlendirecektir. 

Ulusal ve uluslararası projelerin hazırlık, 
başvuru, yönetim ve denetim aşamalarında 

gerekli olan standart belgeler ve kurum 
bilgileri Proje Ofisi’nden temin 

edilebilecektir.  

Ayrıca, proje uzmanlarını bir araya 
getirerek projelerde proje ekibi oluşturma 
ve proje katılımcıları ile ortak toplantılar 

düzenleme vb. proje geliştirme faaliyetleri 
de yürütülecektir. 

Announcement of grant programs as the 
European Union, KOSGEB, the National Agency, 

Regional Development Agencies, the IPA and 
IPARD to members of the stock exchange, 
introducing project support facilities etc. 

informational activities with reference to the 
project phase, goals to control  the forms. 

  Project support Office, by reviewing 
application forms and drafts of the contract, 

will evaluate scientific and formal 
appropriateness of reference.  

 Standard documents and organization 
information that required in preparation for 

national and international projects, reference, 
management and auditing stages can be 

obtained from the project office.  

In addition, by bringing together project experts 
in projects there will be realized creation of a 
project team on projects and arrange public 

meetings with project participants, and so on 
project development activities. 

 
ÜYELERE  VERİLEN HİZMETLER                                        
(SERVICES PROVIDED FOR MEMBERS) 
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TERCÜMANLIK HİZMETİ 

 

(TRANSLATION AND INTERPRETING SERVICE) 

 

 

 

 

Tercümanlık hizmetimizle, küreselleşen dünyaya ayak uydurmanız için sürekli kalite 
ve üye memnuniyeti anlayışıyla size hızlı ve güvenli hizmet sağlamayı, ticari, teknik, 
sosyal, kültürel ve hukuki alanlardaki tüm metinlerinizi özenle tercüme ederek en 

kısa sürede elinize ulaştırmayı, ihtiyaç duyduğunuz acil çevirilerinizi (yazışma, 
telefon görüşmesi vs.) internet, telefon ve faks aracılığıyla gerçekleştirerek işinizi 

zamanında yapmanızı sağlamayı, ikili ticari görüşmelerinizin en doğru şekilde 
yapılmanıza yardımcı olmayı amaçlamaktayız. 

With translation and interpreting service in order to adapt for globalizing world with 
continuous quality and member satisfaction understanding,we aim to provide you fast and 
reliable service translating all your texts on commercial, technical, social, cultural and legal 

fields with care, deliver to you in the shortest time, if there is a necessity your instant 
translations (correspondence, phone call, etc.) can be made through the internet, phone and 

fax, to provide doing your business in time, to help you do your bilateral trade meetings in 
the the right way. 

 

 

Tercümanlık Hizmetimiz, 2014 Haziran 
ayında Samsun Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Kararı ile  başlamıştır. 

Translation and interpreting Services,  began 
in June,2014  with the decision of the Board 

of Directors of Samsun Commodity 
Exchange. 

Samsun Ticaret Borsası olarak, 
üyelerimizin yurt dışı ticari iletişimlerinin 
sağlanması, yazışmalarının doğru olarak 

yapılması, hazırlamış olduğu 
projelerinizin çevirilerinin eksiksiz 

olması, ikili diyaloglarının etkin olarak 
yürütülmesi için üyelerimize gerekli 

teknik desteği vermeyi amaçlamaktayız. 

As Samsun commodity exchange,we aimed 
on the provision of commercial 

communications of our members with 
abroad, correspondence must be properly 

prepared to,  project translations are 
completed, to give necessary technical 

support for conducting bilateral dialogues 
effective. 

 
ÜYELERE  VERİLEN HİZMETLER                                        

(SERVICES PROVIDED FOR MEMBERS) 
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HUKUK DANIŞMANLIK HİZMETİ 

 

 (LAW CONSULTING SERVICE) 

Samsun Ticaret Borsası olarak, üyelerimizin karşılaştıkları ticari veya kişisel 
konulardaki hukuki sorun ve ihtilafların çözümünde, açılacak ve açılmış her türlü 

dava, deneyimli borsa avukatımızca değerlendirilerek,  üyelerimizin hukuki olarak  
en  doğru şekilde yönlendirilmesi amaçlanmaktadır.  

 

As Samsun Commodity Exchange, in solution of legal problems and disputes on 
commercial and personal issues with that our members met, all kinds of lawsuits which 

will open or opened are evaluated by our experienced stock market lawyers and it is 
aimed our members are directed in the right way in legal issues. 

Hukuk Danışmanlık hizmeti, 2014 
Haziran ayında Samsun Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Kararı ile  
başlamıştır. 

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

2014. 

 

 

Samsun Ticaret Borsası üyeleri, 
muhtelif konulardaki hukuki 

sorunlarını ve sıkıntılarını çözmek 
üzere borsa avukatına  

danışabilmektedir. 

Samsun commodity exchange 
members, to resolve legal problems 
and distresses on various issues can 

consult to stock market's lawyer. 

 
ÜYELERE  VERİLEN HİZMETLER                                        
(SERVICES PROVIDED FOR MEMBERS) 
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Borsamız kuruluşundan bugüne kadar  öncülük etti-

ği, 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 top-

lam değeri 706 Milyon Liradır. 

Our Exchange plays an active role in the economic         
development of our city with the projects that it             
pioneered and contributed. Just like in all Turkey, our 
exchange has come a long way regarding creating and 
carrying out projects. Including the EU funds and             
development agencies of chambers and exchanges 
within Turkish Union Of  Chambers And Exchange Com-
modities, the total value of the projects that it created 
is 706 million TRY.  

PROJELERİMİZ                              
(OUR PROJECTS) 
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Samsun İli Tekkeköy İlçesi F36C.05A.4C pafta 608 ada, 1 no’lu par-
selde bulunan Samsun Milli Emlak Müdürlüğünden Samsun Bü-
yükşehir 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 kapsa-
mında söz konusu alanının 15.516 m2 lik bölümünde Samsun Fuar 
ve Kongre Merkezinin I. Etabının inşaatı  gerçekleştirilmiştir. Proje-
nin 18 aylık süreçte tamamlanmıştır.   

Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nin işletme hakkı TÜYAP Tüm Fu-
arcılık Yapım A.Ş.  Verilmiş ve Fuar Merkezi 18-23 Kasım tarihleri 
arasında düzenlenen OTOSHOW ile kapılarını Samsun Halkına ve 
tüm ziyaretçilerine açmıştır. 

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 com-
pleted in the 1st phase, in an area covering 15,516 m2. The project was 
completed in an 18 month period. 

Samsun Fair Convention and Congress Center’s operating rights are 
given to TÜYAP All Fair Organization JSC  and Exhibition Center opened 
its doors at AUTOSHOW held on between November 18-23 to Samsun 
people and all visitors. 

 SAMSUN FUAR VE KONGRE MERKEZİ            
 (SAMSUN EXHIBITION AND CONVENTION CENTER) 
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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 Geli-
şim Strateji Planında da belirtilen ticari yapıdaki üstünlüğü ile 
Anadolu’nun Karadeniz çanağında bulunan ülkeler ve art bölgele-
re açılım kapısı olması nedeniyle uluslararası fuar ve kongre mer-
kezi olması hedeflenmektedir.  
 

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

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

 

Partners 

• Samsun Fair and Congress Center:  
• Samsun Governorship (Samsun Provincial Special Administration) Share Ratio 30%  
• Samsun Metropolitan Municipality                                                Share Ratio 30% 
• Samsun Chamber of Commerce and Industry                        Share Ratio 30%  
• Samsun Commodity Exchange                                                            Share Ratio 5%  
• 19 Mayıs University Foundation                                                             Share Ratio 5% 

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

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. 

 

 SAMSUN TEKNOPARK                          
(SAMSUN TECHNOPARK) 
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Projenin amaçları; 

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

 

 Üniversitelerdeki akademik birikimin ve araştırma 
sonuçlarının ekonomik değere dönüştürülmesini sağlamak. 

 

 Teknolojik düzeyi yükselterek uluslararası rekabet gücünü 

attırarak ileri teknoloji üretme potansiyeli olan şirketlerin 

kurulması ve mevcut küçük şirketlerin büyümesini teşvik 

etmek. 

 

Purposes of the project 

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

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

 to establish companies with the potential of producing 
advanced technology and to promote the growth of existing 
small businesses by increasing the technological level and 
international competitiveness. 

SAMSUN TEKNOPARK                          
(SAMSUN TECHNOPARK) 
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SAMSUN  LOJİSTİK  KÖY    
(SAMSUN LOGISTICAL VILLAGE 

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

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

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

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

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

 

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

SAMSUN GIDA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  

(SAMSUN ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE FOR FOOD) 
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Samsun Ticaret Borsasının önderliğinde, İl Özel İdaresi'nin yüz-

de 30, Borsamızın yüzde 21, Samsun TSO'nun yüzde 21, Büyük-

şehir 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" onayla-

narak tüzel kişiliği tescil edilen Samsun Gıda OSB, OSB, Tekke-

köy mevkiinde toplam 465 bin 454 metrekare arsa üzerinde 

kurulmuştur.  2010 yılından itibaren bölgede ilk fabrikaların  

temelleri atılmıştır.  2014 yılsonu itibariyle %75 doluluk oranına 

ulaşan bölgede  11 fabrika üretimlerine devam etmektedir.  

Under the leadership of Samsun Exchange, with contributions 
of Special Provincial Administration with 30 percent, 21 percent 
of our exchange, 21 per cent of Samsun TSO, Metropolitan            
Municipality with 21 percent, and 7 percent of the Municipality 
of Tekkeköy, Samsun Organized Industrial Zone for Food has 
been with the “establishment protocol” of Ministry of Industry 
and Trade signed April 13, 2007 with No. 3909, has been        
approved as a legal entity registered in Samsun Food Industrial 
Zone, Tekkeköy in total 465.454 square meters of land. Starting 
from the year 2010, the first factories foundations have been 
laid.By the end of 2014 in the region got reached of 75%             
occupancy 11 factories continue their production  

 
SAMSUN GIDA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  

(SAMSUN ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE FOR FOOD) 
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Laboratuvarımız T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma ve 

Kontrol Genel Müdürlüğü’nden 03/10/2003 tarihinde Kuruluş 

İzin Belgesini; 17/09/2004 tarihinde de Çalışma İzin Belgesini 

alarak Samsun Ticaret Borsası bünyesinde faaliyetlerine 

başlamıştır. 

Laboratuvarımızda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na 

bağlı olarak 29/12/2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Kontrol 

Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile 

Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik" 

kapsamında, gıda maddelerinde fiziksel, kimyasal,  ağır metal 

ve mikotoksin analizleri yapılmaktadır. Laboratuvarımız, 

müşteri memnuniyetini esas alan kalite politikasıyla en doğru 

ve güvenilir analizleri hedeflemektedir.  

Our laboratory started operating in Samsun Trade commodity 

Exchange by maintaining an establishment permit from the Ministry 

of Agriculture and rural Affairs General Directorate of Protection and 

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

In our laboratory, in accord of the legislation "Founding Control 

Laboratories, duties, Authority and responsibility and  determining 

working procedures and principles" published in the Official Gazetta  

in conjunction with the Ministry of Food, Agriculture and Livestock on 

29/12/2011 with number 28157, analyses on food regarding physical, 

chemical, heavy metal, and mycotoxin are performed. Our laboratory 

is based on  customer satisfaction, quality policy, and the most 

accurate and reliable analysis. Our laboratory, with its trained, 

competent and dynamic team, aims to be the leader in its field by 

constantly increasing its quality and diversity of analysis. 
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Müşteri şikayetleri ve görüşleri laboratuvarımız tarafından bir 

geliştirme ve iyileştirme fırsatı olarak görülmekte ve bu şekilde 

değerlendirmeye alınmaktadır. Müşterilerimize ait gizli bilgilerin ve 

ticari sırların korunması laboratuvar yönetimimiz tarafından 

güvence altına alınmıştır. 

Müşterilerimiz tarafından - mevcut yaptığımız analizlerin dışında - 

hizmet alanımızda olması şartıyla yeni analiz taleplerinin  yapılması 

durumunda, bu taleplerin karşılanabilirliği değerlendirilerek 

müşterilerimize hizmet vermeye çalışılmaktadır.  

Laboratuvarımız eğitimli, yetkin ve dinamik kadrosuyla kalitesini ve 

analiz çeşitliliğini sürekli arttırarak sektöründe öncü olmayı 

kendine hedef belirlemiştir. 

 

Customer complaints and opinions are seen as an opportunity to 

improve and evaluated accordingly. The protection of confidential 

information and trade secrets of our customers are assured by our 

management. 

 

We are also trying to serve our customers by getting and evaluating 

new analysis requests provided they are in our field and trying to meet 

those demands. 

 

Our laboratory, with its trained, competent and dynamic team, aims 

to be the leader in its field by constantly increasing its quality and 

diversity of analysis. 

 

 
SAMSUN TİCARET BORSASI GIDA KONT. 

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

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

In 2010 

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

Ochratoxin A Determination in Cereals and Sunflower 
and Soy 

For 2011 

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

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

For 2013 

Determination of crude protein in grain and grain          
products, legumes products, oily, dry fruits 
Determination of ash in grain and grain products,           
legumes products, oil seeds and spices 
Determination or moisture in grain and grain products, 
and legumes products, oily, dry fruits,  
issues accredited and accreditation subject have been 
increased to 11. 
 
 

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. 

 SAMSUN TİCARET BORSASI GIDA KONT. 

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

LABORATUVARI TİC. SAN. VE LTD ŞTİ.  
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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. 2014 yılında laboratuvarımıza 

toplam 862 numune gelmiş ve 2777 analiz 

yapılmıştır.  

 

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 2014, the 
total number of samples tested in our laboratory is 
862 and number of analyses are 2777. 
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 SAMSUN TİCARET BORSASI GIDA KONT. 

LABORATUVARI TİC. SAN. VE LTD ŞTİ.  
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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. 2014 yılı içinde gelen numunenin 189’u 
İhracat Numunesi, 375’i İthalat Numunesi ve 289 tanesi ise 
Özel istek numunesidir.  

 in 2009, 420 samples are of Export, 28 Import, and 62 
Special 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. in 2014, 189 samples are of Export, 
375 Import, and 289 Special request samples. 

Special request                                        Import                                                export                                                 
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 SAMSUN TİCARET BORSASI GIDA KONT. 

LABORATUVARI TİC. SAN. VE LTD ŞTİ.  

The distribution of samples of 2014 

Export                                 Import                             Special request                         Total 

Export 

Import 

       Special request                          
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SATIŞ SEANS SALONU                             
(SALES SESSION HALL) 

2002 Yılında ürün borsacılığına geçiş yolunda Havza’da bir “Tahıl Bor-
sası” inşaatına başlayan borsamız, ürünün laboratuvar koşullarında 
analizinin yapılarak üretici ve tüccarın bir araya gelip elektronik or-
tamda alım satım yapabileceği bir satış salonunun hazırlıklarını ger-
çekleştirmiş olup yakın bir tarihte hizmete sunacaktır. 
 
Bu sayede; birden fazla alıcının rekabeti sonucu bir fiyat oluşacak, 
üreticiler satışlara göre ürünlerinin değeri konusunda bir tahmin ya-
pabilecek, ürün bedellerin  tahsilinde büyük bir sorun yaşanmayacak, 
veri kayıpları oluşmayacak, ürün çeşitlerine göre ayrım yapılabilecek 
ve tüm işlemler  kayıtlı hale gelecektir. 
 

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

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

zırlanılması öngörülen ‘Samsun İl Gelişim Stratejisi’ için Devlet Plan-

lama Teşkilatı’nın katkısının sağlanması hususunda Devlet Planlama 

Teşkilatı’na gidilerek, 19.07.2004 tarihinde Samsun Valiliği, Samsun 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı arasın-

da 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 konu-

sunda Devlet Planlama Teşkilatı anlaşmışlardır. Protokolde Sam-

sun’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. 

 

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 

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

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

Konsey yukarıda belirtilen Samsun İl Geli-

şim Stratejisi çalışmalarının yapılabilmesi 

amacıyla kar amacı gütmeyen bir Bölgesel 

Ekonomik Kalkınma Şirketi kurma kararı 

almıştır. Bunun neticesinde Samsun Büyük-

şehir Belediyesi önderliğinde Samsun Böl-

gesel Ekonomik Kalkınma Anonim Şirketi 

kurulmuştur. 

 
SABEK A.Ş.     
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Yönetim Kurulu Başkanımız 

Sayın Sinan ÇAKIR ve Orta 

Karadeniz Kalkınma Ajansı 

Genel Sekreteri Sayın Mevlüt 

Özen, Genel Sekreterimiz 

Ahmet ALİYAZICI Samsun 

Ticaret Borsası Stratejik Plan 

Hazırlama Projesi Sözleşmesini 

27 Şubat 2014 tarihinde imza 

altına aldılar   

 

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA (STRATEGIC PLAN PREPARATION) 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2013 

Yılı Teknik Destek Programı 6.Dönemi kapsamında Samsun Ticaret 

Borsası tarafından sunulan ve kabul edilen proje kapsamında borsa 

personeline yönelik olarak Stratejik Plan Hazırlama Eğitimi verilmiş 

ve ardından Stratejik Plan hazırlama süreçlerine Teknik Destek 

sağlanmıştır.  

Within the scope of 6th period of Technical Support Program 2013 which 

was executed by  the Central Black Sea Development Agency and within 

the scope of the project offered and accepted by Samsun Commodity 

Exchange Training on preparing of strategic plan oriented on stock 

personnel has been given  and then there has been provided technical 

support to the processes of preparing the Strategic Plan.  

Our Chairman Mr. Sinan Çakır, 
the general  secretary of 
Middle Black Sea Development 
Agency Mr. Mevlüt Özen, 
general secretary Ahmet 
ALIYAZICI signed Samsun 
Commodity Exchange Strategic 
Plan Project Agreement in 
February 28, 2014.        
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PROJELERİMİZ                              

(OUR PROJECTS) 

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın 

Sinan ÇAKIR ve Orta Karadeniz 

Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 

Sayın Mevlüt Özen, Genel 

Sekreterimiz Ahmet ALİYAZICI 

Samsun Ticaret Borsası Ku-

rumsallaşma ve Müşteri Mem-

nuniyeti Projesi Sözleşmesini 11 

Ağustos 2014 tarihinde imza 

altına aldılar        

ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYET YÖNETİM SİSTEMİ                                             
(ISO 10002 CUSTOMER SATİSFACTİON MANAGEMENT SYSTEM) 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2014 

Yılı Teknik Destek Programı 3.Dönemi kapsamında Samsun Ticaret 

Borsası tarafından sunulan ve kabul edilen proje kapsamında borsa 

personeline ve Çevre il ve ilçelerde yer alan oda ve borsaların 

personeline yönelik olarak ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim 

Sistemi Eğitimi verilmiştir. 

Within the scope of 3rd period of Technical Support Program 2014 which 
was executed by the Central Black Sea Development Agency and within 
the scope of the project  offered and accepted by Samsun Commodity 
Exchange, ISO 10002 Customer Satisfaction Management System 
Training oriented on the stock personnel and personnel of departments 
and stocks located in surrounding cities and towns  has been given. 

Our Chairman Mr. Sinan Çakır 
and the general secretary of 
Middle Black Sea Development 
Agency  Mr. Mevlüt Özen, 
general secretary Ahmet 
ALIYAZICI signed Samsun 
Mercantile Institutionalization 
and Customer Satisfaction 
Project Agreement in August, 
11, 2014.        
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TOBB KOORDİNASYON KURULU & STRATEJİ GELİŞTİRME YÜKSEK KURULU              

MÜŞTEREK TOPLANTISI                                                                                                         
(TOBB COORDİNATİON COMMİTTEE AND THE SUPREME COUNCİL OF STRATEGY DEVELOPMENT MEETİNG) 

Yönetim Kurulu Başkanımız Sinan Çakır’ın Strateji Geliştirme 
Yüksek Kurulu Üyesi olarak iştirak ettikleri ,Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Yüksek Koordinasyon Kurulu & Strateji Geliştirme 
Yüksek Kurulu Müşterek Toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde,  Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek’in katılımıyla TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde 
gerçekleştirildi.  

The joint meeting of High Coordination Committee and High Council of 

Strategy Development of Chambers and Commodity Exchanges’ Union in 

Turkey where a Chairman of the Board Sinan Çakır  has participated as a 

member of the High Council of the Strategy Development hosted by  TOBB 

President M. Rifat Hisarcıklıoğlu and with the participation of Finance 

Minister Mehmet Simsek was held in the TOBB University of Economics and 

Technology.  
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TEMSİL   

(REPRESENTATİON) 

ODA BORSA MÜŞTEREK TOPLANTISI         
(JOİNT MEETİNG OF CHAMBERS OF THE STOCK) 

Samsun İl Koordinasyon Kurulu 1.nci Dönem Toplantısı 20.01.2014 
Pazartesi günü, 10.04.2014 Perşembe günü, 2.nci Dönem Toplantısı 
10.04.2014 perşembe günü, 3.üncü Dönem Toplantısı 08.07.2014 Salı 
günü  dönemin Samsun Valisi Sayın Hüseyin AKSOY’un 
başkanlığında, 4.ncü dönem toplantısı ise Valimiz Sayın İbrahim 
ŞAHİN’in başkanlığında 15.10.2014 Çarşamba günü Büyükşehir 
Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantılara Borsamızı 
temsilen Genel Sekreter Ahmet ALİYAZICI iştirak etmiştir. 
 
Samsun Provincial Coordination Committee meeting of the 1st Period was held 
on 20.01.2014, Monday, the 2nd Period meeting was held on 10.04.2014, 
Thursday, the 3rd Period meeting was held on 08.07.2014, Tuesday, after the 
chairmanship of Samsun Governor Hüseyin AKSOY, the 4th Period meeting  
was held after the chairmanship of Governor İbrahim Şahin, on 15.10.2014, 
Wednesday in the Conference Room of the metropolitan municipality. At 
meetings general secretary Ahmet Aliyazıcı that represents our stock has been 
participated. 

İL KOORDİNASYON  TOPLANTILARI 
(PROVİNCİAL COORDİNATİON MEETİNGS) 

Samsun Oda ve Borsa Başkanları, Meclis Başkanları, Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Genel Sekreter ve Yardımcıları, 5174 sayılı yasanın 99. 
Maddesi ile Oda Muamelat Yönetmeliği gereğince dört ayda bir 
yapılan Müşterek Toplantıda bir araya geldi. 02 Haziran 2014 
tarihinde Bafra TSO ve Bafra Ticaret Borsası ev sahipliğinde  
gerçekleşen toplantıya Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sayın Nevzat 
DEMİRER ve Genel Sekreter Ahmet ALİYAZICI iştirak ettiler.  

Presidents of the chambers and stock exchange, presidents of the Assembly, 
members of board of directors, general secretary and assistants, according 
to article 99 of the Law number 5174 and Regulation of Chamber Business, 
met at the Joint Meeting made once in four months. On June 02, 2014, at 

the meeting hosted by  Bafra TSO (chamber of industry and trade)  and 
Bafra Commodity Exchange, the treasurer member of the Board of Directors  
Nevzat Demirer and general secretary Ahmet  ALIYAZICI participated in.  

http://tureng.com/search/chamber%20of%20industry%20and%20trade
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LOJİSTİK KÖYÜ PAYDAŞ TOPLANTISI 

(LOGİSTİCS VİLLAGE SHAREHOLDERS MEETİNG) 

  
Samsun'u Türkiye’nin Kuzey-Güney ve Doğu-Batı 
eksenlerinde oluşacak uluslararası yük koridorlarında 
başlangıç noktası haline getirmeyi amaçlayan Samsun 
Lojistik Köyü ile ilgili paydaş toplantısı dönemin Samsun 
Valisi Hüseyin Aksoy’un başkanlığında gerçekleştirildi. 
 
Shareholders meeting regarding the Samsun logistics village 
aspiring to reduce Samsun to position of the starting point at 
international freight corridors that will comprise on the North-
South and East-West axes of Turkey, was held after the 
chairmanship of Hüseyin Aksoy, Samsun Governor of that 
period.  

Samsun Valisinin başkanlığında her ay 
düzenlenen, gündem maddelerinin yanı sıra 
dönemin denetim kurul raporlarının 
görüşüldüğü Gıda Organize Sanayi Bölgesi 
Müteşebbis Heyeti Toplantılarına Yönetim 
Kurulu Başkanımız Sinan Çakır, Meclis 
Başkanımız Ahmet Takış ve Yönetim Kurulu 
Üyemiz Nurettin Odabaş iştirak etmektedir. 
 
The board chairman Sinan Çakır, Assembly 

President Ahmet Takış and the member of board of 

directors Nurettin Odabaş participated in the Food 

Organized Industrial Zone Entrepreneur Delegation 

Meetings organized every month where under the 

chairmanship of Samsun Governor agenda items 

are discussed  as well as the period reports of the 

control committees. 

GIDA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜTEŞEBBİS HEYETİ TOPLANTILARI 
(FOOD ORGANİZED INDUSTRİAL ZONE ENTREPRENEUR DELEGATİON MEETİNGS) 
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TEMSİL   

(REPRESENTATİON) 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Kalınma 
Kurulu’nun 2014 yılı birinci Toplantısı  11 Mart 2014 
tarihinde Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Konferans Salonunda,  İkinci toplantısı 10 Haziran 
2014 Salı günü Çorum Hitit Üniversitesi Rektörlük 
Konferans Salonunda,  üçüncü toplantısı 2 Eylül 2014 
salı günü Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat 
Merkezi Konferans Salonunda, dördüncü toplantı ise  
TOKAT Grand Ballıca Oteli Toplantı Salonunda 
gerçekleştirilmiştir. Toplantıya  borsamızı temsilen 
Genel Sekreter Ahmet ALİYAZICI iştirak etmiştir.  
 
 
Central Black Sea Development Agency (OKA) Development 

Board's 2014  first meeting was held on 11, March, 2014 at 

conference room of Amasya University Faculty of Education, 

the second meeting was held on Tuesday, June 10, 2014 

Çorum Hittite University, Rector's Office conference room, 

third meeting was held on Tuesday, 2, September 2014 

Samsun Metropolitan Municipality Art Center Conference 

room, the fourth meeting was held at the TOKAT Grand 

Ballica Hotel Meeting Hall. On behalf of our stock market 

general secretary Ahmet Aliyazıcı participated in the 

meeting.  

 
 

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI  KALINMA KURULU TOPLANTILARI               

(THE MİDDLE BLACK SEA DEVELOPMENT AGENCY DEVELOPMENT BOARD MEETİNGS) 
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Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sinan ÇAKIR 24.04.2014 Perşembe 
günü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kampüsü’nde yapımı devam eden 
Teknopark inşaatında ve Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve 
Uygulama Merkezi (KİTAM)’inde incelemelerde bulunarak, Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Rektörlük binası toplantı salonunda yapılan 
Teknopark Danışma Kurulu toplantısına katıldı. 

Our Chairman of the Board Mr. Sinan Çakır on 24.04.2014, Thursday, 
inspecting the Black Sea  advanced Technology Research and 
Investigation Center (KİTAM) and Technopark Construction which 
construction is ongoing at Ondokuz Mayıs University Campus, 
participated in Technopark Advisory Board Meeting that was held at the 
Ondokuz Mayıs University Rectorate building Conference Hall.  

TEKNOPARK DANIŞMA KURULU TOPLANTISI 
(TECHNOPARK ADVİSORY BOARD MEETİNG) 
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TEMSİL   

(REPRESENTATİON) 

SAMSUN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ (TEKNOPARK) YÖNETİCİ ANONİM 

ŞİRKETİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI                                                           
(SAMSUN TECHNOLOGY DEVELOPMENT ZONE (TECHNOPARK) ADMİNİSTRATOR INCORPORATED COMPANY 

ORDİNARY GENERAL BOARD MEETİNG) 

OMÜ Kurupelit Yerleşkesinde inşaatı devam eden 
Teknoparkla ilgili olarak OMTEL Otel’de Olağan 
Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Toplantıya 
borsamızı temsilen Genel Sekreter Ahmet 
ALİYAZICI katıldı.  
 
Regarding to Technopark which construction is ongoing 
in OMU Kurupelit Campus there was held annual 
general board meeting in OMTEL Hotel. The meeting 
was attended by the Secretary General of our stock 
market  Ahmet ALIYAZICI. 

SAMSUN OTO SHOW FUARI                         

TANITIM TOPLANTISI                                        
(SAMSUN AUTO SHOW FAİR                                            

İNTRODUCTORY MEETİNG) 

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sinan ÇAKIR 12.11.2014 
Çarşamba günü , 18-23 Kasım 2014 tarihleri arasında TÜYAP 
Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan 
‘Samsun Oto Show Fuarı’ tanıtım toplantısına katıldı. 
 
 
Our Chairman Mr. Sinan  Çakır on 12.11.2014, Wednesday, 
participated in introductory meeting of Samsun Auto Show Fair 
which will be held on 18-23 November 2014 at the TUYAP Samsun 
Fair and Congress Center. 
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STRATEJİK PLAN ÇALIŞTAYI                                       
(WORKSHOP ON THE STRATEGİC PLAN) 

 

 

25-26 Agustos 2014 tarihinde 2014 tarihlerinde TEPAV ev 

sahipliğinde Uygulamalı Stratejik Plan Çalıştayı gerçekleştirildi. 

Genel Sekreter Ahmet ALİYAZICI’nın katıldığı çalıştayda Küresel 

Ekonomi ve Türkiye Ekonomisi, Bölgesel ve Yerel Kalkınma 

Dinamikleri, TEPAV Araç Seti, Oda ve Borsaların Geleceğine Yönelik 

TOBB Hedef ve Öncelik Hiyerarşisi ile TEPAV Araç Seti konularına 

değinildi.   

On 25-26 August 2014 hosted by TEPAV there has been realized 
Applied Strategic Plan Workshop. At the workshop where General 
Secretary Ahmet ALIYAZICI participated, global economy and Turkey's 
economy, the regional and local Development Dynamics, TEPAV 
Toolkit, chambers and stock exchanges, TOBB objectives and hierarchy 
priorities, oriented on the future of chambers and stock exchanges and 
TEPAV Toolkit issues were mentioned.  
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Samsun Eurodesk temas noktaları olan Samsun Büyükşehir 
Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Toplum 
Gönüllüleri Vakfı İğnedeliği Gençlik Merkezi işbirliği ile “Erasmus+ 
Bilgilendirme Toplantısı” 21.02.2014 tarihinde Samsun Büyükşehir 
Belediyesi Atakum Sanat Merkezi’nde düzenlendi. Kamu kurum ve 
kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve öğrencilerin katıldığı 
toplantıya katılım sağlandı. 

Erasmus + Informational Meeting in cooperation with Community 
Volunteers Foundation Pinhole Youth Center and the Middle Black Sea 
Development Agency (OKA), Samsun metropolitan municipality that has 
Eurodesk contact points was held on 21.02.2014 at Samsun Atakum 
Municipality Art Center. There was provided public institutions and 
organizations, civil society organizations and students’ attendance of the 
meeting  

 

 ERASMUS
+ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 

(ERASMUS + INFORMATİONAL MEETİNG)  

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 20.06.2014 
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 
prop ortional 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. 

 

 
TEMSİL   

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

Üniversitesi’nde (ETÜ) 22.05.2014 tarihinde gerçekleştirilen TOBB 

70. Genel Kurulu’na dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP 

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı 

Emin Haluk Ayhan, bakanlar, delegeler ve çok sayıda basın mensubu 

katıldı.  

Genel Kurulda dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan 

Yardımcısı Ali Babacan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI, CHP 

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 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 70th General Board of TOBB hosted by Hisarcıklıoğlu at the TOBB 
University of Economics and Technology (ETU) and held on 22.05.2014  
Prime Minister othat period  Recep Tayyip Erdoğan and CHP leader 
Kemal Kılıçdaroğlu, MHP General Vice President Emin Haluk Ayhan, 
Ministers, delegates, and many members of the press participated.  

 

On the General Board the Prime Minister othat period  Recep Tayyip 
Erdoğan, Deputy Prime Minister Ali Babacan, Customs and Trade 
Minister Hayati Yazici, CHP Leader Kemal Kılıçdaroğlu and TOBB 
President M. Rifat Hisarciklioglu made a speech. 

 

On the General Board Chairman of the Board of Directors Sinan Çakır, 

President of the Assembly and the delegate of the General Board Ahmet 

Takış, delegates of the General Board Demir Küçük, Özlem Ertekin, 

Mehmet Çelebi and  Secretary General  Ahmet ALIYAZICI were present.  

 
TOBB 69. GENEL KURULU  

(TURKISH UNION OF CHAMBERS AND EXCHANGES 69. GENERAL ASSEMBLY) 

http://tarsustb.tobb.org.tr/Borsam%C4%B1z/Haberler/tabid/1984/articleType/ArticleView/articleId/609/TOBB-68-GENEL-KURULU-YAPILDI.aspx
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BORSAMIZCA GERÇEKLEŞTİRİLEN ZİYARETLER (VISITS MADE BY OUR EXCHANGE) 

Başkanımız Sayın Sinan Çakır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve 81 il, 160 ilçeden gelen 365 
Oda ve Borsa Başkanı ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.   

President Mr. Sinan Çakır, the president of the Union of Chambers and 
Commodity Exchanges of Turkey (TOBB) M. Rifat Hisarcıklıoğlu together 
with the heads of 365 chambers and exchanges came from 81 cities, 160 
districts, made a congratulation visit to President Recep Tayyip Erdoğan.   
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ZİYARETLER           

(VİSİTS ) 

Meclis Başkanımız Ahmet Takış, Yönetim Kurulu Başkanımız Sinan 

Çakır, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Günhan Ulusoy, Yönetim 

Kurulu Sayman Üyemiz Nevzat Demirer ve Genel Sekreterimiz Ahmet 

Aliyazıcı Görevine yeni başlayan Valimiz Sayın İbrahim Şahin'i 

makamlarında ziyaret ettiler.  

Assembly President Ahmet Takış, Board Chairman Sinan Çakır, Deputy 
Chairman of the Board Gunhan Ulusoy,  Board Treasurer Nevzat Demirer and 
the General Secretary Ahmet Aliyazıcı visited our Governor Ibrahim Şahin 
starting his authority recently.  

Türkiye İhracatçılar Merkezi (TİM) heyeti ile Sinop' da bulunan 
Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Sinan 
ÇAKIR Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Erol DERİCİ’ yi ziyaret etti.   

Chairman of the Board of Samsun Trade Exchange Sinan Çakır that 
was presented with the presidium of Turkey Exporters Center (TİM) in 
Sinop visited  Sinop Chamber of Commerce and Industry Chairman Erol 
DERİCİ.   

Yönetim Kurulumuz, İlkadım Belediye Başkanımız Sayın 
Erdoğan TOK' u makamında ziyaret ettiler. Ziyarette, 
yönetim kurulu başkanımız Sinan Çakır, Sayman üyemiz 
Nevzat Demirer ve diğer yönetim kurulu üyelerimiz 
Nurettin Odabaş ve Muharrem Göksel ile genel 
sekreterimiz Ahmet Aliyazıcı hazır bulundular.  

Board of Directors visited Ilkadim Mayor Mr. Erdogan Tok in his 
Office. During the visit, our Chairman of the Board of Directors 
Sinan Chakır, Treasurer member Nevzat Demirer and other 
Board members Nurettin Odabash and Muharrem Gorsel with 
our Secretary General Ahmet are presented  
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Başkanımız Sayın Sinan Çakır, Samsun’da bir dizi programa katılan 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na ziyaretlerinde eşlik etti. 
Havza Ticaret ve Sanayi Odası ve Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası 
ziyaret edildikten sonra Samsun Valisi Sayın İbrahim Şahin ve 
Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Yusuf Ziya 
makamlarında ziyaret edildi. Üreten Samsun’un Yıldızları Ödül 
töreninin ardından Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası ve Çarşamba 
Ticaret Borsası Ziyaret edilerek Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans 
Salonunun açılış törenine iştirak edildi. Programın son ziyareti ise 
Terme Ticaret ve Sanayi Odası’na gerçekleştirildi. 

 

President Mr. Sinan Çakır accompanied in the visit to TOBB President M. 
Rıfat Hisarcıklıoğlu  that participated in a number of program in Samsun. 
After visiting Havza Chamber of Commerce and Industry and Veziköprü 
Chamber of Commerce and Industry, Samsun Governor Mr. İbrahim 
Şahin and Mayor of the Metropolitan Municipality of Samsun Yusuf Ziya 
were visited in their offices. After the Producing Stars of Samsun Award 
Ceremony, Çarşamba Chamber of Commerce and Industry and 
Çarşamba Trade Commodity Exchange were visited and Rıfat 
Hisarcıklıoğlu  was participated in the opening ceremony of the 
Conference Hall. The program's last visit was carried out to the Terme 
Chamber of Commerce and Industry.  
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ZİYARETLER           

(VİSİTS ) 

Yönetim Kurulu Başkanımız Sinan Çakır, Yönetim Kurulu Üyemiz 
Nurettin Odabaş, Meclis Üyemiz Cihangir Cengiz ve Genel 
Sekreterimiz Ahmet Aliyazıcı' dan oluşan bir heyet üyemiz Mutena 
Tarım ve Hayvancılık Ltd. Şti. ne bir inceleme ziyareti gerçekleştirdi. 
Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi! nde yer alan Mutena üretim 
tesislerindeki incelemede, Meclis Üyemiz Demir Küçük ve firma 
ortağı Cemal Küçük heyetimize ayrıntılı bilgi verdiler.  

The delegation consisting from Chairman of Board Sinan Çakır, Board 
Member Nurettin Odabaş,  Parliament Member  Cihangir Cengiz and 
General Secretary Ahmet Aliyazıcı made a study visit to our member’s 
company Mutena Agriculture and Animal Husbandry LTD Co. During the 
examination of Mutena production facilities located in Samsun 
Organized Industrial Zone Assembly Member Demir Kucuk and company 
partner Cemal Kucuk  gave detailed information to our delegation.    
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ZİYARETLER           

(VİSİTS ) 

BORSAMIZA YAPILAN ZİYARETLER 

(VISITS MADE TO OUR EXCHANGE) 

TOBB Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve yönetim kurulu 

üyeleri Borsamızı ziyaret ettiler. Sayın Hisarcıklıoğlu Yönetim 

Kurulu Başkanımız Sinan Çakır, Meclis Başkanımız Ahmet Takış ve 

meclis üyelerimiz tarafından karşılandı. Sayın Hisarcıklıoğlu 

Laboratuarımızda da incelemelerde bulundu.  

TOBB President M. Rifat Hisarcıklıoğlu and Board members visited 
our exchange. Mr. Hisarcıklıoğlu was greeted by Chairman of Board 
Sinan Çakır, Assembly President Ahmet Takış and members of our 
Assembly. Mr. Hisarcıklıoğlu  also examined our lab.  
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Ekonomi Bakanı Sayın Nihat  Zeybekçi Samsun Serbest 
Bölgesi ziyaret etti. Aralarında  Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sinan ÇAKIR’ın da olduğu yetkililerden 
bilgi aldı. Başkan Çakır Bakan Zeybekçi’ye üyelerimizin 
ihracat ve ithalatta karşılaştığı sorunlar ve İlimizin 
Gıda Sektörü Dış Ticaretine yönelik olarak bir 
bilgilendirmede bulundu.   

Minister of Economy Mr. Nihat Zeybekçi visited Samsun 
Free Zone. There has been taken information from 
authorities among which was Chairman of Board Sinan 
Çakır. President Çakır informed Minister Zeybekçi  on issue 
oriented on Food Sector Foreign Trade of our city and about 

problems our members met in exporting  and importing.   

 

 

Diyarbakır Valiliğine atanan Samsun Valisi Hüseyin Aksoy 
veda ziyaretleri çerçevesinde Samsun Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır’ı ziyaret etti.  

Samsun Governor Hüseyin Aksoy that was appointed to 
Diyarbakir Governor's Office within the framework of saying 
goodbye visit, visited Samsun Commodity Exchange Chairman 
of Board Sinan Çakır.  

 

 



 

73 

 

 
ZİYARETLER           

(VİSİTS ) 

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın 
Yusuf Ziya Yılmaz, borsamız tarafından 
düzenlenen kahvaltı organizasyonu sonrasında 
Borsamızı ziyaret ettiler.  

 

Samsun Metropolitan Municipality Mayor Yusuf 
Ziya Yilmaz after  the breakfast organization 
arranged  by our stock exchange, visited our stock.  

Samsun Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirler (SMMMO) Odası Başkanı 

Hayrul Kayar ve yönetim kurulu 

üyeleri, Muhasebe Haftası kutlama 

etkinlikleri kapsamında Borsamızı 

ziyaret ettiler.  

The Chairman of Samsun Professional 
Accountant Financial Advisors (SMMMO) 
Chamber Hayrul Kayar  and members of 
the Board of Directors, within the frame 
of celebration of Accounting  Week, 
visited our stock.  
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Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Heyeti Bizleri Ziyaret Etti… Tekirdağ 
Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun’a düzenlediği üç günlük iş gezisini 
tamamladı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir 
Karaevli, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Ekşinat, Tekirdağ 
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, Terkirdağ TSO Meclis 
Başkanı Mustafa Özden, TSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis 
Üyeleri, Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sami 
Kayın, Tekirdağ 1 Nolu Taşımacılar Birliği Kooperatif Başkanı Ali Rıza 
Eti, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin’in de 
aralarında bulunduğu 37 kişilik heyet, üç günlük gezilerinde 
Samsun’da çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.  

 

The delegation of Tekirdağ Trade and Industry Chamber  visited us. 
Tekirdağ Trade and Industry Chamber completed the three-day business 
trip organized to Samsun. The delegation consisting of 37 persons among 
which were Deputy Mayor of Tekirdağ Metropolitan Municipality  Munir 
Karaevli, the Mayor of Süleymanpaşa Municipality Ekrem Ekşinat, 
Tekirdag TSO Board Chairman Cengiz Günay, Tekirdağ TSO Assembly  
Chairman Mustafa Ozden, TSO Board members and Council members, 
President of the Tekirdağ Union of Craftsmen and Artisans Chambers Sami 
Kayın, President of the Tekirdağ Cooperative Teamsters ' Union No. 1 Ali 
Rıza Eti, Trakya Development Agency Secretary General  Mahmut Shahin, 
during three-day trip to Samsun made the various visits and 
investigations.  
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ZİYARETLER           

(VİSİTS ) 

Samsun Vergi Dairesi Başkanı 

Nazmi Erol, 25. Vergi Haftası 

kutlamaları nedeniyle çalışma 

arkadaşlarından oluşan bir 

heyetle  birlikte Samsun Ticaret 

Borsası’ nı ziyaret etti.  

 

Samsun Head of Tax Administration 
Nazmi Erol because of the 25th  
celebration of Tax Week together  
with a delegation composed of his 
work friends visited Samsun Stock 
Exchange.  

Ekonomi Bakanlığı Batı Karadeniz 

Bölge Müdürümüz Sayın Muzaffer 

Ertürk ve beraberindeki heyet 

borsamızı ziyaret etti. 

The Western Black Sea Region 
Director of Ministry of Economy 
Mr. Muzaffer Ertürk and his 
delegation visited our stock 
market. 
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THE STARS OF 

PRODUCING 

SAMSUN 
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BORSANIN DÜZENLEDİĞİ EĞİTİM, SEMİNER, TOPLANTI VE DİĞER ÇALIŞMALAR 

(EXCHANGE ORGANIZED TRAINING, SEMINARS, MEETINGS AND OTHER ACTIVITIES) 

 

 

Üreten Samsun'un Yıldızları" ödül töreni Gençlik ve Spor Bakanı Akif 
Çağatay Kılıç ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) M.Rifat 
Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla yapıldı.  

Samsun Ticaret Borsası ile Samsun Ticaret Ve Sanayi Odası (TSO)  
tarafından düzenlenen ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat 
Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde borsamızda en çok işlem 
yapan firmalar ile  45 yılını dolduran üyeler ödüllendirildi. Geçtiğimiz 
günlerde hayatını kaybeden Meclis Üyesi merhum Mehmet 
ÇELEBİ'ye özel ödül verildi. 

Samsun's producing Stars "awards ceremony was made with the 
participation of Minister of Youth and Sports Akif Çağatay Kılıç and the 
President of Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey 
(TOBB). M. Rıfat Hisarcıklıoğlu.  

On the award ceremony organized by Samsun Commodity Exchange and 
Samsun Chamber of Commerce and industry (TSO) and held in Samsun 
Metropolitan Municipality Art Center firms made the most number of 
processes at our stock market and members completed 45 years on 
were awarded. There was given the special award for the Councilor 
Mehmet Çelebi who lost his life in recent days. 
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Açılış konuşmasını Yönetim Kurulu Başkanımız Sinan Çakır’ın 
yaptığı törende Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun 
Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Murzioğlu 
ve TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu birer 
konuşmaların ardından TOBB tarafından Samsun'da yapılacak 
olan İlyas Kılıç adı verilen endüstri meslek lisesisin protokolü 
imzalandı. 

On the ceremony where opening speech was made by the Chairman 
Sinan Çakır after Youth and Sports Minister Akif Çağatay Kılıç,  Mayor of 
Samsun Metropolitan Municipality , Yusuf Ziya Yilmaz, Samsun Chamber 
of Commerce and Industry Chairman Zeki Murzioğlu and TOBB Chairman 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu made their there was signed the protocol of 
industrial vocational high school named Ilyas Kılıçthat will be constructed 
in Samsun by TOBB. 

STB üyeliğinde 45 yılını dolduran firmalar (The firms which completed 45 year STB membership): 

Seyhanlar Tic. Koll. Şti. 

Ziya Takışoğulları A.Ş. 

Beşler Kollektif Şti. 
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BORSANIN DÜZENLEDİĞİ EĞİTİM, SEMİNER, TOPLANTI VE DİĞER ÇALIŞMALAR 

(EXCHANGE ORGANIZED TRAINING, SEMINARS, MEETINGS AND OTHER ACTIVITIES) 

Borsamız üyeleri arasından 2013 yılı en çok işlem tutarına sahip firmalar  
(The firms which had the most number of operations among our members in 
2013) 

Ulusoy Un San. ve Tic. AŞ. 
Çakıroğlu Gıda Tar. Ürün. Hay ve Yem Tav. Nak. Tic A.Ş. 
Gürun San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Usta Un Gıda Mot. Araç. Turz. Tic. San. A.Ş. 
Atalay Kuyumculuk Tarım Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Karakaya Gıda Tarım Ürün. Tic. San. Ltd. Şti. 
Amasya Un Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 
Semolina Mısır İrmiği Gıda San. Tic. A.Ş. 
Nihoruz Gıda San. ve Tic. A.Ş. 
Teksin Gıda San. ve Tic. A.Ş. Samsun Bürosu 

 
 
 
Unsan Un San. ve Tic. A.Ş. 
Gülbahar Un San. Tic. A.Ş. 
Elsa Tic. San. Turz. Nak. ve Paz. Ltd. Şti. 
Dursun Koray Bozer 
Çiçek Un ve İrmik Tarım Ürünleri Gıda Nakliye 
Yemsel Tav. Hayv. Yem Hammadde San. Tic. A.Ş. 
Demir Küçük 
Altınbaşak Un ve İrmik San. 

Tunçoğlu Gıda San. ve Tic. A.Ş. 

Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. 
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BORSANIN DÜZENLEDİĞİ EĞİTİM, SEMİNER, TOPLANTI VE DİĞER ÇALIŞMALAR 

(EXCHANGE ORGANIZED TRAINING, SEMINARS, MEETINGS AND OTHER ACTIVITIES) 



 

82 

 

 

“Samsun Ticaret Borsası’ndan 

üyelerine hijyen eğitimi “ 

 

Borsamız tarafından düzenlenen bir 
organizasyonla üye firmalara ve bu 
firmaların personeline Hijyen Yönetmeliği 
gereği eğitim verildi. Samsun Ticaret 
Borsası’ na kayıtlı 100 e yakın firmanın 
yaklaşık 400 personeli eğitim sonunda 
çalışma hayatlarında kendilerine gerekli 
olan Hijyen Eğitimi Sertifikalarını” almaya 
hak kazandılar.  

 

 

"Hygiene training for members of Samsun  

Mercantile Exchange" 

The training in accordance with the 
Regulations of Hygiene was organized by our 
stock and given to member firms and the 
personnel of these firms. At the end of the 
training of about 400 personnel of 100 
companies registered to Samsun Commodity 
Exchange they gained rights of taking Hygiene 
Training Certificate which they will need in 
their working lives.  
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“Samsun Ticaret Borsası’ ndan 

Havza üyelerine hijyen eğitimi “ 

 

Samsun Ticaret Borsası tarafından 
düzenlenen bir organizasyonla, Havza 
ilçesinde ikamet eden, borsaya üye 
firmalara ve bu firmaların personeline 
Hijyen Yönetmeliği gereği eğitim 
düzenlendi. Eğitim Samsun Ticaret 
Borsası Meclis Üyesi Özlem ERTEKİN’in 
açılış konuşması ile başladı. Samsun 
Ticaret Borsası’na kayıtlı 30'a yakın 
firmanın 65 personeli eğitim sonunda 
düzenlenen sınav sonucunda "Hijyen 
Eğitimi Sertifikalarını” almaya hak 
kazandılar.  

 

 "Hygiene Training for Havza members 

from Samsun Mercantile Exchange" 

With the organization made by the Samsun 
Mercantile Exchange there was arranged 
training in accordance with the Hygiene 
Regulations to Stock member firms situated 
in Havza district and their personnel.   
Training began with the Samsun Commodity 
Exchange Councilor Ozlem Ertekin’s opening 
speech. As a result of the examination held 
at the end of the training where 65 
personnel of about 30 firms registered in 
Samsun Mercantile Exchange have 
participated,  gained rights to take  
"Hygiene Training Certificates".  

 

 
BORSANIN DÜZENLEDİĞİ EĞİTİM, SEMİNER, TOPLANTI VE DİĞER ÇALIŞMALAR 

(EXCHANGE ORGANIZED TRAINING, SEMINARS, MEETINGS AND OTHER ACTIVITIES) 
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“Borsadan Üyelerine  ISO 10002 Müşteri Memnuniyet 

Yönetim Sistemi Eğitimi“ 

 

Borsamız tarafından düzenlenen bir organizasyonla üye 

firmalara ve bu firmaların personeline ISO 10002 Müşteri 

Memnuniyet Yönetim Sistemi Eğitimi verilmiştir. 

"ISO 10002 Customer Satisfaction Management System Training from 

the Stock Market to its members" 

  

With the organization made by our stock there was given a training  of 
ISO 10002 Customer Satisfaction Management System for member firms 
and their personnel. 
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BORSANIN DÜZENLEDİĞİ EĞİTİM, SEMİNER, TOPLANTI VE DİĞER ÇALIŞMALAR 

(EXCHANGE ORGANIZED TRAINING, SEMINARS, MEETINGS AND OTHER ACTIVITIES) 

Oda ve Borsaların TOBB Akreditasyon süreci ile üye ilişkileri anlayışı 
da değişmiştir. Geçmişten günümüze kadar gelen “Zorunlu Üyelik” 
anlayışı yerini “Zorunlu Üyelik 5 Yıldızlı Hizmet” anlayışına 
bırakmaya başlamıştır. Bu sebeple Samsun Ticaret Borsası, Orta 
Karadeniz Kalkınma Ajansının Teknik Destek programında, 13 Eylül 
Cumartesi günü, Anemon Samsun Otelde,  sertifikalı, ISO 10002 
Müşteri Memnuniyeti Yönetimi Eğitimi düzenlemiştir. 

 

Eğitim, Samsun Ticaret Borsası personeli ile Bafra Ticaret Borsası, 
Çarşamba Ticaret Borsası, Çarşamba Ticaret ve Sanayi 
Odası, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Terme Ticaret 
Borsası, Terme Ticaret ve Sanayi Odası, Vezirköprü Ticaret ve Sanayi 
Odası, Zile Ticaret ve Sanayi Odası personellerinin katılımı ile 
gerçekleşmiştir. 

Chambers and stock exchange TOBB Accreditation process and 
member relationships understanding  changed. The  ‘mandatory 
membership’ understanding that comes from the past to the present 
began to lay down its place to ‘Mandatory membership 5 star service’.  
For this reason, the Samsun Commodity Exchange in the Middle Black 
Sea Development Agency Technical Assistance program, on 
September, 13, Saturday, arranged in Samsun Anemon Hotel certified, 
ISO 10002 Customer Satisfaction Management Education. 

Education has been realized with the participation of personnel of 
Samsun Commodity Exchange, Bafra  Commodity Exchange, Çarsamba 
Commodity Exchange, Çarsamba Chamber of Commerce and Industry,  
Samsun Chamber of Commerce and Industry, Terme Chamber of 
Commerce and Industry, Terme Commodity Exchange,  Vezirköprü 
Chamber of Commerce and Industry, Zile  Chamber of Commerce and 
Industry. 
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10.04.2014 tarihinde TOBB ETÜ Üniversite‟sinden Doç. Dr. Ekin TOKAT‟ın 
moderatörlüğünde “Dış Paydaş Toplantısı” gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, 
Tarım, Gıda ve Hayvancılık İl Müdürümüz Kadir Güven, TKDK İl 
koordinatörümüz Bülent Turan, 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet Boz, Büyükşehir 
Belediyesi Ar-ge Şube Müdürü Ramazan Aydın, KOSGEB‟ den Uzman 
Nebahat Livaoğlu, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı‟ ndan Uzmanlar Kübra 
Kaldırım ve Tuğba Şanlı, Samsun TSO Genel Sekreteri Süleyman Karabük, 
Terme Ticaret Borsası Genel Sekreteri Emre Kızıl ve Dünya Gazetesi Bölge 
Koordinatörü Ramazan Çamoğlu iştirak etmişlerdir.  

On 10.04.2014 with moderating of TOBB ETU University Assoc. Prof. 
Ekin TOKAT "external stakeholders meeting" was held. Agriculture, 
Food and Livestock Manager Kadir Guven, TKDK Provincial 
Coordinator Bulent Turan, Department of agricultural economics of 
Faculty of agriculture of 19 Mayıs University Professor Dr. İsmet Boz, 
Director of the research &development branch office  of the 
metropolitan municipality Ramazan Aydin, expert from KOSGEB  
Nebahat Livaoglu, experts from the Central Black Sea Development 
Agency Kubra Kaldırım and Tugba Şanlı, Samsun Chamber of 
Commerce General Secretary Suleyman Karabuk, Terme Commodity 
General Secretary Emre Kızıl and Dunya Newspaper Regional 
Coordinator Ramazan Çamoğlu have participated in the meeting.  

 DIŞ PAYDAŞ TOPLANTISI 
(EXTERNAL SHAREHOLDERS MEETING) 
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BORSANIN DÜZENLEDİĞİ EĞİTİM, SEMİNER, TOPLANTI VE DİĞER ÇALIŞMALAR 

(EXCHANGE ORGANIZED TRAINING, SEMINARS, MEETINGS AND OTHER ACTIVITIES) 

Samsun Ticaret Borsası ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO)  
tarafından İş Teftiş Kurulu Başkanlığı koordinatörlüğünde 
düzenlenen İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı’nca “2014 Yılında 
Uygulanacak Olan Programlı Teftişlerin Tanıtım” toplantısı yapıldı  

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde yapılan toplantıya 
Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, SGK İl 
Müdürü Selami Göz, İŞKUR İl Müdürü Hasan Kılıçaslan, İş Teftiş 
Ankara Grup Başkan Yardımcıları Ergün Göktaş ve Serdar Akın, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Başmüfettiş Bekir Satılmış, İş Müfettişi 
Recep Civil ve firma yetkilileri katıldı.  

Labour Inspection Ankara Group Presidency  made ‘Introductory 
meeting of programmed examination implemented in 2014’ organized 
by Samsun Mercantile and Samsun Chamber of Commerce and Industry 
(TSO) with coordinating of Presidency of Labour Inspection Board.  

The meeting held in Samsun Metropolitan Municipality Art Center was 
attended by Deputy Governor Hakan Kubalı, TOBB Board member and 
Samsun Chamber of Commerce (TSO) chairman Salih Zeki Murzioğlu, 
provincial director of SSI Selami Goz, ISKUR Provincial Director Hasan 
Kılıçaslan, Labour Inspection Ankara Group Vice Chairmen Ergun Göktaş 
and Serdar Akın, Labor and Social Security Chief Inspector Bekir Satılmış, 
Labour Superintendent Recep Civil and company officials.  

“2014 YILINDA UYGULANACAK OLAN PROGRAMLI TEFTİŞLERİN                     

TANITIM TOPLANTISI                                                                                                                                       
( "INTRODUCTORY MEETİNG OF PROGRAMMED EXAMİNATİON İMPLEMENTED İN 2014") 
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FUARLAR, SOSYAL ÇALIŞMALAR VE DESTEKLER             

(FAIRS, SOCIAL STUDIES AND SUPPORTS)  

YÖREX–Yöresel Ürünler Fuarı’nın beşincisi  

Antalya Ticaret Borsasının ev sahipliğinde, 22-26  Ekim  2014 tarihleri  

arasında, Antalya Expo Center Fuar Merkezi’nde gerçekleşmiştir. 

Samsun Ticaret Borsası, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Çarşamba 

Ticaret ve Sanayi Odası, Çarşamba Ticaret Borsası, Bafra Ticaret ve 

Sanayi Odası, Bafra Ticaret Borsası, Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Oda-

sı, Terme Ticaret ve Sanayi Odası ve Terme Ticaret Borsası’nın  ortak 

standına başta Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz ve TOBB Başkanı 

Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere katılımcılar yoğun ilgi göster-

di.  Samsun Tarım İl Müdürü Kadir Güven ve Tarım ve Kırsal Kalkınma 

Destekleme Kurumu Müdürü Bülent Turan da Borsamızın misafiri ola-

rak Samsun standında yer aldı.    

The 5th of Regional Products Fair (YOREX) hosted by the Trade 

Market of Antalya was held on 22-26 October 2014 in Antalya Exhibition 

Center Expo Center. Participants, especially Development Minister Mr. 

Cevdet Yılmaz and TOBB President Mr. M. Rifat Hisarcıklıoğlu showed 

great interest to the common stand of Samsun Commodity Exchange, 

Samsun Chamber of Commerce and Industry, Çarşamba Commidity Ex-

change, Çarşamba Chamber of Commerce and Industry, Bafra Commodi-

ty Exchange, Bafra Chamber of Commerce and Industry, Vezirköprü 

Chamber of Commerce and Industry, Terme Chamber of Commerce and 

Industry and Terme Commodity Exchange. Samsun Agriculture Province 

Manager Kadir Guven and also  Agriculture and Rural Development Sup-

port Institution Director Bulent Turan as our commodity exchange guests 

took place at our stand.   
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FUARLAR, SOSYAL ÇALIŞMALAR VE DESTEKLER             

(FAIRS, SOCIAL STUDIES AND SUPPORTS)  

Samsun İl Özel İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Vakfı, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ve Samsun Ticaret Borsası işbirliği ile 

hayata geçirilen ve işletme hakkı TÜYAP’a verilen ‘Fuar ve Kongre Merkezi’ 18-

23 Kasım 2014 tarihleri arasında düzenlenen Oto Show Fuarı’yla hizmete 

açıldı.  

17 Kasım 2014 tarihinde düzenlenen açılış töreni sonrası beraberinde protokol 

üyeleri ile birlikte Samsun Oto Show Fuarı’nı gezen Yönetim Kurulu Başkanımız 

Sinan ÇAKIR, fuarda sergilenen otomobilleri inceledi ve otomobiller hakkında 

ilgililerden bilgi aldı.   

Törene Samsun Milletvekili Ahmet YENİ, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf 

Ziya YILMAZ, Cumhuriyet Başsavcısı Erol TOSUN, Adalet Komisyonu Başkanı 

Mehmet OSMANOĞLU, Vali Yardımcıları Mehmet Ali YILDIRIM, Faruk Necmi 

KURT, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, OKA Genel Sekreteri Mevlüt 

ÖZEN, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki MURZİOĞLU, Ticaret Borsası 

Başkanı Sinan ÇAKIR, Otomobil Distribütörleri Derneği Genel Koordinatörü 

Hayri ERCE,  Samsun Otomobil Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat 

GÖRGÜLÜ ve çok sayıda davetli katıldı.   

‘Fair and Congress Center’ which rights to run are given to TUYAP and is 

implemented by the cooperation of Samsun Provincial Administration, 

Metropolitan Municipality, Ondokuz Mayis University Foundation, Samsun 

Chamber of Commerce and Industry and Samsun Commodity Exchange was 

opened by Auto Show Fair held between November 18-23, 2014.   

After the opening ceremony held on November 17, 2014  our Chairman  

Sinan Çakır touring Samsun Auto Show Exhibition together with members 

of the Protocol viewed automobiles exhibited at the fair and received 

information about automobiles from those who concerned.   

The ceremony was attended by Samsun Deputy Ahmet Yeni, Metropoliten 

Mayor Yusuf Ziya Yilmaz, Chief Prosecutor Erol Tosun, Justice Commission 

Chairman Mehmet Osmanoglu, Deputy Governors Mehmet Ali Yildirim, 

Faruk Necmi Kurt, district governorships, county municipality mayors, OKA 

Secretary General Mevlut Özen,  President of the Chamber of Commerce 

and Industry Salih Zeki Murzioglu,  Chairman of the Commodity Exchange 

Sinan Çakır, Automobile Distributors Association General Coordinator Hayri 

Erce, Samsun Car Authorized Resellers Association Chairman Murat 

Gorgulu and many guests.  

SAMSUN OTO SHOW FUARI (SAMSUN AUTO SHOW EXHIBITION)     
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SAMSUN GÜNLERİ (SAMSUN DAYS)  

Ankara Atatürk Kültür Merkezinde 18-21 Eylül tarihleri arasında 

düzenlenen Samsun Günleri’nin açılışının Samsun milletvekili olan 

Gençlik ve spor Bakanı Çağatay Kılıç yaptı. Samsun Günlerinin açılışına 

Bakan Kılıç’ın yanı sıra Samsun Vali Vekili Mehmet Ali Karatekeli, Samsun 

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İlkadım Belediye Başkanı 

Erdoğan Tok, ilçe belediye başkanları, Borsamız Genel Sekreteri Ahmet 

Aliyazıcı, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Şahin ve 

Ankara’da yaşayan Samsunlu bürokratlar katıldı.   

 

Opening of Samsun Days arranged in Ankara Atatürk Cultural Center between 
September, 18-21, was made by  Samsun Deputy and Youth and Sports Minister 
Çagatay Kılıç. The opening of Samsun Days right along  with the Minister Kılıç 
was also attended by Lieutenant Governor of Samsun Ali Karateke, Samsun 
Metropolitan Municipality Governor  Yusuf Ziya Yilmaz, İlkadım Mayor Erdoğan 
Tok, county district mayors, our commodity exchange Secretary General Ahmet 
Aliyazici, Samsun Chamber  of Commerce and Industry chairman Mustafa Kemal 
Şahin and Ankara-based Samsun bureaucrats.   

SAMSUN İNSAN KAYNAKLARI VE 

İSTİHDAM FUARI (SAMİF)  
(SAMSUN HUMAN RESOURCES AND 

EMPLOYMENT FAIR (SAMİF))     

Borsamızında destekleriyle SAMSUN Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğü tarafından organize edilen Samsun İnsan Kaynakları 
ve İstihdam Fuarı (SAMİF), iş arayanlarla iş verenleri bir araya 
getirdi.   

Samsun Human Resources and Employment Fair (SAMİF) organized by 
Samsun Provincial Directorate of Labour and Employment and with the 
support of our commodity exchange, knocked together employers and 
job seekers.   
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FUARLAR, SOSYAL ÇALIŞMALAR VE DESTEKLER             

(FAIRS, SOCIAL STUDIES AND SUPPORTS)  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ETÜ Hastanesi’nin tanıtım 
toplantısı, Samsun Ticaret Borsası ile Samsun Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın  ev sahipliğinde Anemon Otel’de gerçekleştirildi.   

Türkiye’nin önde gelen hastanelerinden Özel TOBB ETÜ 
Hastanesi’nin tanıtım toplantısı Samsun’da yapılırken, tıptaki son 
gelişmeler de katılımcılarla paylaşıldı.  Sunum Kalp Damar Cerrahisi 
Bölüm Yöneticisi Doç. Dr. Tayfun AYBEK, Gastroenteroloji Uzmanı 
Dr. Cem CENGİZ ve Diyetisyen Çiğdem BÖLÜK ÖNGÜNER tarafından 
yapıldı. 

The promotion meeting of the Hospital of the Union of Chambers and 
Commodity Exchanges of Turkey (TOBB) ETU hosted by Samsun 
Commodity Exchange and Samsun Chamber of Commerce and Industry 
was held in  Anemon Hotel.   

When there introductory meeting of Private TOBB ETU Hospital that is 
one of the Turkey's leading hospitals been made in Samsun, the latest 
developments in medicine were shared with the participants.  
Presentation was made by Cardiovascular Surgery Division Manager 
Assoc. Dr. Tayfun AYBEK, Gastroenterology Specialist Dr. Cem Cengiz 
and Dietitian Çiğdem Boluk Onguner. 

 TOBB ETÜ HASTANESİ TANITIMI                                 
( TOBB ETÜ HOSPITAL PRESENTATION)  
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FUARLAR, SOSYAL ÇALIŞMALAR VE DESTEKLER             

(FAIRS, SOCIAL STUDIES AND SUPPORTS)  

 İŞ DÜNYASI İFTAR YEMEĞİNDE BULUŞTU                                                          
(BUSİNESS WORLD MEETS AT IFTAR DİNNER )  

Samsun Ticaret Borsası ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 
Yelken Kulüp'te düzenlenen geleneksel iftar yemeği büyük ilgi gördü. 
İftar yemeği öncesinde Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan ÇAKIR ve 
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası davetlileri kapıda karşıladı. 

İftar yemeğine Samsun Valisi Hüseyin AKSOY, İl Emniyet Müdürü Vedat 
YAVUZ, Adalet Komisyonu Başkan Yardımcısı Sabri SEMİZ, Canik Başarı 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus BEKDEMİR, kamu kurum ve 
kuruluşların müdürleri, daire amirleri, siyasi partilerin temsilcileri, sivil 
toplum örgütlerinin temsilcileri, Samsun Ticaret Borsası ve Samsun 
Ticaret Sanayi Odası meclis üyeleri ile meslek komitesi üyeleri, çok 
sayıda ilçe Oda ve Borsa Başkanı, iş adamları ve davetliler katıldı. 

Geleneksel kıyafetleri ile Osmanlı şerbetinin ikram edildiği iftar yemeği 
Samsun İl Müftüsü Hayrettin ÖZTÜRK'ün yemek duasının ardından sona 
erdi. 

Traditional Iftar dinner arranged by Samsun Commodity Exchange and 
Samsun Chamber of Commerce and Industry in Yelken Club attracted 
great interest. Before the Iftar dinner, Chairman of the Samsun 
Commodity Exchange Sinan Çakır and Samsun Chamber of Commerce 
and Industry welcomed the invited guests at the door. 

At iftar dinner Samsun Governor Hüseyin AKSOY, Provincial Police Chief 
Vedat Yavuz, Vice President of the Justice Commission Sabri Semiz, 
Canik Başarı University Rector Prof.Dr. Dr. Yunus Bekdemir, public 
institutions and organizations’ managers,  department chiefs, 
representatives of political parties, representatives of non-
governmental organizations, Samsun Commodity Exchange and 
Samsun Chamber of Commerce and Industry council members and 
professional committee members, a large number of County Chambers 
and commodity exchanges2 chairmen, businessmen and invited guests 
attended. 

Iftar dinner where Ottoman Sorbet was offered in traditional clothes 

was ended after Samsun Province Mufti Hayrettin Öztürk said blessing. 
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ÜYE KAHVALTISI (MEMBER BREAKFAST)   

Samsun Ticaret Borsasının ev sahipliğinde, Samsun Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Salih Zeki MURZİOĞLU, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan 
ÇAKIR, iş adamı Fahrettin ULUSOY ile borsa esnafının katılımları ile Samsun 
Gıda Borsası içindeki restoranda gerçekleşen kahvaltı organizasyonunda bir 
araya gelindi.  

By Samsun Commodity Exchange hosting Samsun Metropolitan Municipali-
ty Mayor Yusuf Ziya Yilmaz, Samsun Chamber of Commerce and Industry 
Chairman Salih Zeki Murzioglu, Deputy Mayor of Metropolitan Municipali-
ty Turan Çakır, businessman Fahrettin Ulusoy and the stock market arti-
sans came together at breakfast that was held at the restaurant inside 
Samsun Food Exchange.  
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FUARLAR, SOSYAL ÇALIŞMALAR VE DESTEKLER             

(FAIRS, SOCIAL STUDIES AND SUPPORTS)  

 HİJYEN PİKNİĞİ 
(HYGIENE PICNIC)   

Samsun Ticaret Borsası’nın gıda 

sektöründe faaliyet gösteren 

üyelerine ve bu üyelerin 

personeline düzenlediği “Hijyen 

Eğitimi”nden sonra piknik 

düzenledi. Ticaret Borsası’ na 

kayıtlı yaklaşık 100 üye firma 

ver bu firmalarda istihdam 

edilen yaklaşık 400 çalışan ve 

borsa personeli piknikte bir 

araya geldi. Borsa personeli 

konuk çalışanlara kendi elleriyle 

servis yaptılar.    

After ‘Hygiene Education’ that 
was organized for members of 
Samsun Commodity Exchange 
that operates in Food Industry 
and their personnel, there was 
organized a picnic. About 100 
member companies registered 
in  the Commodity Exchange 
and about 400 employees and 
exchange staff employed in 
these companies gathered at 
picnic. Commodity Exchange 
staff served guest employees 
with their own hands. 
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EĞİTİM 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 LÖSEV  ve 52 okul  de toplam  720 

öğrenciye verildi.  

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. By exchanging correspondence 
with the primary schools dependent to The Ministry of National Education  
needer students meticulously determined and winter boots and coats were 
given to LOSEV and 52 schools totally to 720 students.  
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GIDA YARDIMI 

(FOOD AID) 

Samsun Ticaret Borsası , Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin kat-

kılarıyla geleneksel hale getirdiği  gıda yardımlarını Ramazan ayı 

başında ihtiyaç sahiplerine ulaştırırdı. Borsamız TOBB’un maddi 

desteğine kendi katkısını da önemli ölçüde vererek  gıda yardımla-

rının il merkezinin yanı sıra ilçeler, beldeler ile köylerdeki  toplam 

1000 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. 

SANALDAN SPORA SAMSUN GENÇLERİ SPOR 

YAPIYOR                                                                
(FROM VİRTUALİTY TO SPORT:  SAMSUN'S YOUTH DO SPORTS ) 

Sponsorları arasında borsamızın da yer aldığı, Teknoloji çağının getirdiği sa-
nal esaretten kurtularak spor yapmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen  
“Sanaldan Spora Samsun Gençleri Spor Yapıyor” etkinliği 25-26-27 Haziran 
2014 tarihlerinde plaj voleybolu ve basketbol turnuvası olarak gerçekleşmiş-
tir. 

 Activity ‘From Virtuality to Sport Samsun Youth do Sports’ organized in order to 
encourage to do sports disposing of virtual enslavement that is brought by the age 
of the technology, and is sponsored by our commodity exchange too, realized on 25-
26-27 June 2014 as beach volleyball and basketball tournament. 

 

 
FUARLAR, SOSYAL ÇALIŞMALAR VE DESTEKLER              

(FAIRS, SOCIAL STUDIES AND SUPPORTS)  
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SAMSUN 

EKONOMİ 

ZİVESİ       
SAMSUN 

ECONOMY 

SUMMIT  

Samsun'un ekonomik anlamda gelişmesi, sanayisinin daha etkin 
hale gelmesi için gerekli olan adımların masaya yatırıldığı 
toplantıya Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci'nin yanı sıra 
Samsun Valisi Sayın İbrahim Şahin, Ak Parti Samsun Milletvekili 
Sayın Ahmet Yeni, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yusuf Ziya 
Yılmaz, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Sayın İbrahim Şeneli, ilçe 
belediye başkanları, Samsun Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Salih 
Zeki Murzioğlu, Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır ve işadamları 
katıldı.  

 The meeting where the steps required for economic development 
of Samsun, becoming more active in the industry were discussed 
along with Minister of Economy Mr. Nihat Zeybekci, was attended 
by Samsun Governor Mr. İbrahim Şahin,  Ak Party Samsun Deputy 
Ahmet Yeni, Metropolitan Municipality  Mayor Yusuf Ziya Yilmaz, 
Undersecretary of the Ministry of Economy Mr. Ibrahim Şeneli, 
county district mayors, Samsun Chamber of Commerce and 
Industry President Salih Zeki Murzioglu, Chairman of the 
Commodity Exchange  Sinan Çakır and  businessmen.  
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 XI. ULUSAL TARIM EKONOMİSİ KONGRESİ (XI. NATIONAL AGRICULTURAL ECONOMY CONGRESS ) 

 

 
SEKTÖREL FAALİYETLER                                                

(SECTORAL ACTIVITIES)  

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi 
Bölümü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ve Tarım 
Ekonomisi Derneği işbirliğinde düzenlenen, sponsorları ve katılımcıları 
arasında borsamızın da bulunduğu “XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi” 
Canik Kültür Merkezi’nde yapıldı.   

XI National Agricultural Economy Congress held in cooperation with 
Ondokuz Mayıs University (OMU) Faculty of Agriculture, Department of 
Agricultural Economics, Agricultural Research and Policy General 
Directorate and Agricultural Economics Association, among the sponsors 
and participants was our stock market took place at Canık Cultural Center.   
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Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde  27.11.2014 tarihin-
de TKDK Samsun İl Koordinatörlüğü tarafından organize edilen IPARD 
programı kapsamındaki projelerin  sözleşme ve toplu açılış törenine 
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sinan ÇAKIR iştirak ettiler.   

Törene; Samsun Valisi Sayın İbrahim ŞAHİN, Samsun Vali Yardımcısı 
Sayın Faruk Necmi KURT, TKDK Kurum Başkan Vekili Sayın Deniz 
ORUÇ, TKDK Ödeme Koordinatörü Sayın Yahya ŞAKAR, TKDK Amasya 
İl Koordinatörü Sayın Okan SEZGİN, Atakum Kaymakamı Sayın Ali BA-
KOĞLU, Ondokuzmayıs Belediye Başkanı Sayın Osman TOPALOĞLU,  
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Sayın Nail KIRMACI ve 
çok sayıda yatırımcı katıldı.  

In Samsun Metropolitan Municipality Art Center on the date of  27.11.2014 
at the ceremony of contracting and public opening of projects within the 
scope of programme IPARD that was organized by ARDSI Samsun Province 
Coordinatorship our chairman Sinan Chakır participated.   

Samsun Governor Mr. İbrahim Şahin, Deputy Governor of Samsun Mr. Faruk 
Necmi Kurt, ARDSI  Institution Vice President Mr. Deniz Oruch, ARDSI  Pay-
ment Coordinator Mr. Yahya Şakar, ARDSI Amasya Province Coordinator 
Mr. Okan Sezgin, Atakum Governor Mr. Ali Bakoglu, Ondokuzmayıs Munici-
pality Mayor Mr. Osman Topaloglu,  Food, Agriculture and Livestock Prov-
ince Deputy Governor Mr. Nail Kırmacı and numerous investors attended 
the ceremony.  

TKDK SAMSUN İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ SÖZLEŞME VE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ 
(The Ceremony Of Ardsi Samsun Province Coordinatorship Contract And Public Opening ) 
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SEKTÖREL FAALİYETLER                                                

(SECTORAL ACTIVITIES)  

SAMSUN TİCARET BORSASI VE IĞDIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ARASINDA 

KARDEŞ ODA PROTOKOLÜ İMZALANDI                                                                                   
Sister Chamber Protocol Was Signed Between Samsun Commodity Exchange And Igdır Chamber Of 

Commerce And Industry.  

Samsun Ticaret Borsası ve Iğdır Ticaret ve Sanayi 
Odası arasında iletişimi güçlendirmek, karşılıklı 
hizmet standartlarının artmasını sağlamak, ortak 
toplantılar ve faaliyetler düzenlemek, işbirliği 
sayesinde daha kapsamlı faaliyetler/projeler 
hazırlamak, sanayi ve ticaretin gelişmesinin 
yanında sosyo-kültürel faaliyetlerde birlikte 
hareket etmek ve böylece ticari, coğrafik, tarihsel 
ve kültürel etkileşimi sağlayarak farklı yöre 
insanlarının işbirliğini geliştirmek felsefesiyle diğer 
Oda ve borsalara rol model olmak amacıyla 
“Kardeş Oda” protokolü imzalandı.  

There was signed the ‘sister chamber’ protocol to 
strengthen communication between Samsun 
Commodity Exchange and Igdır Chamber of Commerce 
and industry, provide increasing of mutual service 
standards, hold public meetings and activities, prepare  
more extensive activities/projects under favor of 
cooperation, beside  industry and trade development 
move together at socio-cultural activities and thus 
providing commercial, geographical, historical, and 
cultural interaction with the philosophy of development 
of cooperation of people from different regions and 
with the aim of being a role model to the other 
chambers and commodity exchanges.  
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Ticaretin çok yoğun olduğu, 1 milyon 251 binlik nüfusu ile Türkiye’nin 
15’inci büyük şehri olan Samsun’da Türkiye genelindeki 27. Şubesini 
açan T-Bank, Karadeniz’deki üslerinden birini “Samsun” olarak belirledi.   

 T-Bank which opened its 27th branch office all across Turkey in Samsun 
that is with its population of 1 million and 251 thousand the 15th large 
city in Turkey and has very intense trade, determined one of the Black 
Sea branches  as ‘Samsun’.  

T-BANK SAMSUN ŞUBESİ AÇILIŞI 
 T-Bank Samsun Branch Office Opening 

Başta Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır, Samsun Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve 
Karadeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 
İhracatçılar Birliği Başkanı Fahrettin Ulusoy’un yoğun çabaları olmak 
üzere Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun destekleriyle ve Türk 
Eximbank yöneticilerinin katkılarıyla Samsun’a getirilen Türk 
Eximbank’ın açılışı 01 Aralık 2014 tarihinde düzenlenen törenle 
gerçekleştirildi . 

Opening of Turkish Eximbank with the ceremony organized at 01 
December 2014 was made with the intensive efforts of firstly, 
Samsun Commodity Exchange President Sinan Çakır, Samsun 
Chamber of Commerce and Industry Chairman Salih Zeki Murzioglu 
and Black Sea Grain, Pulses, Oil Seeds and Products Exporters 
Association President Fahrettin Ulusoy,  support of Deputy Prime 
Minister Ali Babacan and President of the Union of Chambers and 
Commodity Exchanges of Turkey Rifat Hisarcıklıoglu and 
contributions of Turkish Eximbank administrators.  

TÜRK EXİMBANK SAMSUN'DA HİZMETE GİRDİ  
Turkish Eximbank Has Opened In Samsun  
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Üyemiz ve Meclis Başkanımız Ahmet Takış' ın sahibi olduğu Dağbaşı 
Gurme Şarküteri şarküterinin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yusuf Ziya Yılmaz, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Samsun 
Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Muharrem Durmuşoğlu, Berberler Odası Başkanı 
Zabit Pilan, Yeşilyurt Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Yeşilyurt, 
Ulusoy Un Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Ulusoy, 
işadamları Ahmet Ölmez, Mustafa Yeşilyurt, Nejdet Yeşilyurt, Fatih 
Temiz, Takışoğlu Süt ve Gıda Sanayi Şirket sahibi Ahmet Takış ve çok 
sayıda davetli katıldı.   

To the opening of Dagbaşı Gourmet Charcuterie hosted by our 
member and Council President Ahmet Takış Metropolitan 
Municipality Governor  Yusuf Ziya Yilmaz, İlkadım Municipality 
Mayor Erdogan Tok, Samsun Commodity Exchange Chairman 
Sinan Çakır, Samsun Chamber of Commerce and Industry Council 
President Muharrem Durmuşoglu, President of the Chamber of 
Barbers Zabıt Pılan, Yeşilyurt Group Chairman Cemal Yeşilyurt, 
Ulusoy flour mill Chairman Fahrettin Ulusoy, businessmen Ahmet 
Olmez, Mustafa Yeşilyurt, Nejdet Yeşilyurt, Fatih Temiz, Takışoglu 
Milk and Food Industry Company owner Ahmet Takış and many 
guests attended.   

 

 
SEKTÖREL FAALİYETLER                                                

(SECTORAL ACTIVITIES)  

DAĞBAŞI GURME ŞARKÜTERİNİN AÇILIŞI 
 Dagbaşı Gourmet Charcuterie  Opening 
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Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi  

(Chamber/Exchange Accreditation System) 

 

 
Oda/Borsaların arasında kalite bilincinin yerleşti-
rilmesi, Oda/Borsa Sistemlerinin iş dünyası nez-
dinde saygınlığının ve hizmet türlerinin artırılma-
sı, hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi, Oda/Borsa 
Sistemlerinin birbirine yakınlaşmanın sağlanması 
suretiyle Avrupa Oda/Borsa Sistemine uyumu-
nun sağlanması amaçlanan TOBB Oda/Borsa Ak-
reditasyon Sistemine,  10. Dönem Akreditasyon 
Sürecindeki Oda/Borsalar ile birlikte girdik.  

Akreditasyon süreci ile birlikte, 16 eğitim, bir 
çalıştay ve bir bilgilendirme toplantısına iştirak 
edildi.  Her bir eğitim sonrasında edinilen bilgiler 
ışığında TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sis-
temimizi bir adım öteye taşıyacak ve TOBB Akre-
ditasyon Sistemi ile entegre edecek  iyileştirme-
ler yapıldı.   

Akreditasyon çalışmaları sürecinde 25.04.2014 
tarihinde geliştirme ziyareti gerçekleştirildi. Ge-
liştirme ziyaretinde Türk Loydu Baş Denetçisi 

Alparslan Gürses ve 
TOBB' dan Ahmet Say-
gın Baban akreditas-
yon çalışmalarımız 
hakkında değerlendir-
melerde bulundu ve 
geliştirilmeye ihtiyaç 
duyulan yönlerimizi 
tarafımıza ilettiler. 
Ziyaret sonrasında 
geliştirmemiz gerek 
yönlerimiz tek tek in-
celenerek gerekli iyi-
leştirme çalışmaları 
yapılmıştır.  

By means of quality awareness placement among 
Chambers/Stock Exchanges, increasing of reputation 
in the eyes of business community and service types of 
Chamber/Stock Exchange Systems, improvement of 
service quality, providing of convergence of               
Chamber/Stock Market Systems we entered  TOBB  
Chamber/Stock Exchange Accreditation System that 
was intended to provide congruity to Europe              
Chamber/Stock Exchange System together with the 
10th  Period Accreditation Process Chamber/Stock 
Exchanges.  

Along with the accreditation process has been               
participated in 16 trainings, 1 workshop and 1 public 
meeting.  At the end of each of the training in the light 
of information received from there have been made 
improvements that will carry our TS EN ISO 9001: 
2008 Quality Management System one step further 
and integrate with TOBB Accreditation System.   

In the process of accreditation works on the date 
of 25.04.2014 there has been realized                     
development visit. During development visit 
Turkish Lloyd's Chief Inspector Alparslan Gurses 
and Ahmet Saygın Baban from TOBB made           
evaluations about accreditation works and told 
us our direction needed to be developed. After a 
visit our sides required to be developed were         
examined  one by one and  necessary                     
improvement works have been made.  
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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 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgemizi 
alındı. TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi 
denetimi 19 Kasım 2014 tarihinde TSE baş denetçisi 
Yasin Duru tarafından gerçekleştirilmiştir. Denetleme 
sıfır uygunsuzluk ile sonuçlanmış olup belgenin 
devamlılığı sağlanmıştır. 
 

Since 2012 our commodity exchange carries out its services 
within the framework of the ISO 9001 Quality Management 
System. At the year 2013 our ISO 9001 Quality Management 
System Certification was obtained. Inspection of TS EN ISO 
9001: 2008 Quality Management System was made in 
November 19, 2014 by TSE Chief Inspector Yasin Duru. 
Inspection was ended up with zero-compliance and there was 
ensured the continuity of the Certification. 

 

 
KALİTE YÖNETİMİ                                                                                                   

(QUALITY MANAGEMENT) 

13.10.2014 tarihinde TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Denetimi 
gerçekleşmiştir.  Denetimde Türk Loydu Baş Denetçisi Orkun 
KUMRAL ve TOBB' dan Özge KARATEPE ve Akreditasyon 
kurulundan Süleyman KARABÜK yer aldı.   

On the date of 13.10.2014 TOBB Chamber/Stock Market Accreditation 
Inspection has been realized.  In the inspection took place the 
followings: Turkish Lloyd’s Chief Inspector Orkun Kumral, Ozge Karatepe 
from TOBB, Suleyman Karabuk from Accreditation Committee.  
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HABERLEŞME VE YAYINLAR               
(COMMUNICATIONS AND PUBLICATIONS) 

Samsun Ticaret Borsası politikasını, hizmetlerini, yıl 
içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetleri ve    yürütmek-
te olduğu çalışmaları tanıtmak için yazılı ve görsel 
medyayı etkili bir şekilde kullanmaktadır.  Yerel med-
ya ile etkili bir iletişim içerisinde olup, görsel ve yazılı 
medyada yayınlanmak üzere basın bültenleri oluştur-
maktadır. Borsamızın yazılı ve görsel medya haberle-
ri ilgili birimler  tarafından kayıt altına alınmakta ve 
kayıtlar muhafaza edilmektedir.  

Samsun Exchange uses written and visual media  effec-
tively to promote its policy, services, and annual activi-
ties. 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 ve sektörle ilgili  yayınlanan 
gazete, dergi ve televizyon haberlerin takibi  ve ra-
porlama işlemlerinin yapılması için medya takip fir-
ması ile anlaşmıştır. 

Samsun 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. 

BASIN FAALİYETLERİ            

PRESS ACTIVITIES  

Samsun Ticaret Borsası 2014 yılında ulusal ve  yerel 
dahil 247 gazete haberin de yer almıştır. 

Samsun Trade Exchange have been in 247 newspaper 
news in 2014, local or national.  

BASIN TAKİBİ               

PRESS AGENCY  
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BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ  

(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.  

Borsamız üyelerine iletişim kurmak için, etkin şekilde sms programını 

kullanmaktadır. 2014 yılında üyelerine 122 konuda toplam 14.972 adet 

sms göndermiştir. 

Samsun 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. 

Our exchange uses sms program to efficiently communicate with its 
members. In the year 2014, 14.972 sms were sent about 122 different 
subjects. 

Sıra No 
No 

Cihaz  
Equipment 

Adet 
Number 

1 Server Server 1 

2 Masa Üstü Bilgisayar Personal computer 12 

3 Diz Üstü Bilgisayar Notebook 5 

4 Güç Kaynağı Power supply 2 

5 Yazıcı Printer 4 

6 Tarayıcı Scanner 1 

7 Fotokopi Makinası Fotocopy machine 2 

8 Faks Fax 5 

9 Projeksiyon Cihazı Projector 1 

10 Kamera  Camera 1 

11 Ses Sistemi Sound system 1 

12 Telefon Santral Phone central 1 

13 Jeneratör Generator 1 
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Samsun Ticaret Borsası işe alım ve çalışanlarının gelişiminde adil, 
yasalara ve etik istihdam politikalarına uygun olarak faaliyet gös-
termektedir. Çalışanlar Yönetim Kurulu kararlarını uygulamayla 
ilgili sorumluluklarının bilincindedir. Samsun Ticaret Borsası yöneti-
mi verimlilik kazanımları ve artan etkinlikle çalışanları ve idari kad-
roları sürekli olarak motive etmektedir. Samsun Ticaret Borsası 
olarak hedefimiz eğitimli, deneyimli ve dinamik bir personel kadro-
suna sahip olmaktır. 

Samsun Ticaret Borsası faaliyetlerini 4’ü bayan, 11’i erkek olmak 
üzere 15 personel ile yürütmektedir.  Personelin %27'si bayan, %
73'ü ise erkektir.  

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

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 perso-
nelin %80’inin hizmet süresi 9 yıl ve üzerindedir. 

Personelin   %27 si 18-30 ,  % 46’sı 31-40,   %20’si 41-50,  % 7’si 51-
60 yaş aralığındadır. 

2014 yılında yapılan personel memnuiyet anket sonuçlarına göre 
personelimizin memnuniyet oranı %78’dir. 

Samsun exchange, operates within a fair, ethical and lawful way    regar-

ding the recruitment and development of employees. Employees are 

aware of their responsibilities regarding the decisions of the Board. Sam-

sun exchange constantly motivates its  management staff and employees 

with activities and efficiency earnings. As Samsun               Exchange, our 

goal is to have a trained and experienced personnel. 

 

Samsun Exchange carries out its activities with 4 female, and 11  male 

staff, a total of 15 staff members. Staff is 27 % female, 73 % male. 

The educational level of the personnel; 7 bachelors degree, 1 associate 

degree, 5 high school, 1 secondary school and 1 Primary school              

graduates. 

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%. 

27 % of the staff is 18 to 30, 46% is 31-40, 20% is 41-50, and 7 % is 51-60 

years of age. 

According to the results of the survey held in the year 2014, our staff 

satisfaction rate  is %78. 

Personel  Eğitim Grafiği 
Staff Training Chart  

Personel  Hizmet Süresi Grafiği 

Staff Service Period Chart  
Personel Yaş Grafiği 

The Age of Staff Chart 
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PERSONEL SOSYAL ETKİNLİKLERİ  

Staff Social Events  

Personelin motivasyonunu arttırmak ve takım ruhunu 
geliştirmek için öğle yemeği, kahvaltı  ve İftar yemeği 
olmak üzere sekiz tane sosyal aktivite gerçekleştirilmiştir. 

   

To increase the motivation of the staff and to develop team 
spirit there were carried out 8 social activities including lunch, 
breakfast and Iftar dinner. 

PERSONEL TOPLANTILARI 

Staff Meetings  

Personelin takım ruhunu  ve sunum kabiliyetini 
geliştirmek, borsa birimlerinin aylık faaliyetleri 
değerlendirmek için düzenli olarak personel toplantıları 
düzenlenmiştir.  

2014 yılı içerisinde 13 personel toplantısı düzenlenmiş 
ve  29 karar alınmıştır.  

 

 To develop team spirit and presentation ability of personnel, 
to evaluate monthly activities of stock market units there are 
regularly arranged staff meetings.  

During 2014 there were arranged 13 staff meeting and 29 
decisions were made.  
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Personelimizin kendini sürekli geliştirmesi için gerekli alt yapı ve 
olanaklar sağlanmaktadır. 2014 yılında personelimiz 16 eğitime 
katılmıştır. Kişi başı 58,5 saat eğitim almıştır. 

The infrastructure necessary to staff’s continuing self development  and 
facilities are provided. In 2014 our staff participated in 16 training. Per 
person 58.5 hours of training are given. 

PERSONEL EĞİTİM FAALİYETLERİ (STAFF TRAINING ACTIVITIES) 

 

 

Proje Döngüsü Eğitimi (Project Cycle Training) 

Analiz ve Planlama evrelerinden oluşarak proje 
sürecinin sağlıklı ve gerçekçi kurgulanmasına 
yardımcı olmak amacıyla 21 Ocak 2014 ve 21 Şubat 
2014 tarihleri arasında Ankara Ünüversitesi Uzaktan 
Eğitim Merkezi tarafından verilen 12 saatlik Proje 
Döngüsü Eğitimine Akreditasyon Sorumlusu Elif 
MERCAN ÜNYELİ katıldı. 

 

 

Comprising of phases of analysis and planning in order to 
help healthy and realistic fictionalizing of project process, 
the 12-hour Project Cycle Training issued by Ankara 
University Distance Learning Centre between the dates of 
21 January and 21 February 2014 was attended by 
Accreditation Specialist Elif Mercan Unyeli. 

Akreditasyon Sistemi Temel Eğitimi                         

(Accreditation System Basic Education) 

2014 yılında Akreditasyon çalışmaları başlatılan 10.Dönem 40 
Oda/Borsa’ya yönelik olarak Akreditasyon Sistemi Temel Eğitimi 
13-14 Şubat 2014 tarihlerinde TEPAV ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen eğitime Eğitime Genel Sekreter Ahmet ALİYAZICI 
katıldı. 

Accreditation System Basic Education aimed at the 10th term  40 
Chamber/Stock which accreditation works began, hosted by TEPAV was 
held in 13-14 February 2014, and was attended by the General 
Secretary Ahmet Aliyazıcı. 

Oda ve Borsalara Yönetik Erasmus+ Programı Eğitimi   

24-25 Şubat 2014 tarihlerinde mevzuat eğitimlerine TOBB 
Merkezi’nde Oda ve Borsalara Yönetik Erasmus+ Programı Eğitimi 
düzenlendi. Eğitime Genel Sekreter Ahmet ALİYAZICI katıldı. 

 

Education of Erasmus+ Program aimed at Chambers and Stocks   

On the date of 24-25 February 2014 on legislation education in the TOBB 
Center was held Erasmus+ Program aimed at Chambers and Stocks.  
Education was attended by Secretary General Ahmet  Aliyazıcı. 
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TOBB Oda Borsa Mevzuat Eğitimi                                                  

TOBB Chamber Stock Market Legislation Training  

Ticaret borsaları için 19-21 Şubat 2014 tarihlerinde TOBB 
Merkezi’nde düzenlenen mevzuat eğitimlerine Genel Sekreter 
Ahmet ALİYAZICI ve Genel Sekreter Yardımcısı G.Şengül 
YILMAZ katıldı. 

Legislation education for stock markets held on 19-21 February 2014 
at TOBB Center was attended by Secretary General Ahmet Aliyazıcı 
and Deputy Secretary General G. Şengul Yılmaz. 

Temel Kalite ve Akreditasyon Eğitimi                                 

Basic Quality and Accreditation Training   

13-14-15 Mart 2014 tarihlerinde TOBB akreditasyon Sistemi 
kapsamında TÜRK LOYDU .Vakfı eğitimcilerinde Banu YÜKSEL 
tarafından ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Temel 
Bilgilendirme ve Dokümantasyon Eğitimi TOBB Merkezi’nde 
düzenlendi. Eğitime Genel Sekreter Ahmet ALİYAZICI ve 
Akreditasyon Sorumlusu Elif MERCAN ÜNYELİ katıldı.         

 

On the date of 13-14-15 March 2014 within the scope of TOBB 
Accreditation System there was given  ISO 9001: 2008 Quality 
Management System Basic Informing and  Documentation Training 
by Turkish Lloyd’s Foundation trainer Banu Yuksel.  Education was 
attended by Secretary General Ahmet Aliyazıcı and Accreditation 
Specialist Elif Mercan Unyeli.         
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Stratejik Planlama Eğitimi                                                     
Strategic Planning Training  

Borsamızda akreditasyon sürecinin en önemi aşamalarından biri 
olan Stratejik Planlama Eğitimi 24-25 Mart 2014 tarihinde TOBB 
ETÜ üniversitesi, öğretim üyesi Doç Dr. Ekin Tokat tarafından iki 
gün süreyle verildi. Tobb Etü Sürekl Eğitim Araştırma ve Uygulama 
Merkezi Koordinatörü Şebnm Pehlivan' ında iştirak ettiği eğitime, 
Büyükşehir Belediyesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 
uzmanlarıda katıldılar. 
 

Strategic Planning Training that is one of the most important stages of 
the accreditation process in our commodity exchange was held on 24-25 
March 2014 at TOBB ETU University, by  Faculty Assoc. Prof. Dr. Ekin 
Tokat at two days. The education where TOBB ETU Constant Research 
and Application Center Coordinator Şebnem Pehlivan has participated in, 
was also attended by Metropolitan Municipality and Middle Black Sea 
Development Agency experts. 

Diksiyon (Doğru Konuşma) Eğitimi                                                   

Diction (Speech) Training  

23 Mart 2014-27 Nisan 2014 tarihleri arasında Ajans K eğitim 
Merkezinde personelimiz 30 saatlik Diksiyon (Doğru Konuşma) Eğitimi 
almıştır.  Eğitim Genel Sekreter Ahmet ALİYAZICI, Genel Sekreter 
Yardımcısı G.Şengül YILMAZ, Laboratuvar Müdürü Faruk ÜNYELİ, 
Akreditasyon ve Kalite Birim Sorumlusu Elif MERCAN ÜNYELİ, Muamelat 
Sorumlusu Yaşar CEYLAN, Muamelat Memurları Zafer YILMAZ ve 
Mehmet TORUN ile Sekreter Müjgan YÜCE katılmış ve sertifikalarını 
almıştır. 

Between the dates of 23 March -27 April 2014 in Agency K Training Center our 
staff got 30-hour Diction (Speech) education.  Secretary General Ahmet 
Aliyazıcı, Deputy Secretary General G. Şengul Yılmaz, the Lab Director Faruk 
Unyeli, Accreditation and Quality Unit Supervisor Elif Mercan Unyeli, Procedure 
Supervisor Yaşar Ceylan, Procedure Officers Zafer Yılmaz and Mehmet Torun 
with Secretary Mujgan Yuce participated in the education and received their 
certificates. 
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İş Güvenliği ve Sağlığı Eğitimi                                                     

Labor Safety and Health Training   

05 Nisan 2014 tarihinde tüm borsa çalışanlarının katılımı ile  
6331 Sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası" Kapsamında, iş 
güvenliği uzmanlarınca İş Güvenliği ve Sağlığı Eğitimi verildi . 

 

At April 05, 2014, with the participation of all employees of the Stock 
Exchange within the scope of “Occupational health and Safety Law" 
No 6331 there was given Labor Safety and Health Training by labor 
safety specialists.  

ISO 17025 Temel Eğitimi                                       

ISO 17025 Basic Training   

7-8-9 Nisan 2014 tarihlerinde TOBB Merkezi’nde 
düzenlenen ISO 17025 eğitimi; TÜRKAK 
eğitmenlerinden Atakan BAŞTÜRK taratafından 
verildi. Eğitime Laboratuvar Müdürü Faruk 
ÜNYELİ katıldı. 

 

On the date of 7-8-9, April 2014, ISO 17025 Education 
organized at TOBB Center, was given by one of 
TÜRKAK instructors Atakan Başturk. Lab Director 
Faruk Unyeli participated in the training. 
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Süreç Yönetimi Eğitimi    

Süreç Yönetimi Eğitimi TÜRK LOYDU vakfı eğitmenlerinde İlker Gür 
ratafından 19-20 Haziran 2014 tarihinde verildi. Eğitime Genel 
Sekreter Ahmet ALİYAZICI ve Akreditasyon ve Kalite Birim 
Sorumlusu Elif MERCAN ÜNYELİ katıldı.  

 

 

 

Process Management Training   

Process Management Training was given by one of TURKISH LLOYD 
Foundation instructors Ilker Gur on 19-20 June 2014. Secretary General 
Ahmet Aliyazıcı and Accreditation and Quality Unit Supervisor Elif 
Mercan Unyeli attended the training.  

 

 

 ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi Eğitimi  

ISO 10002 Customer Satisfaction Management System Training  
 

ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi Eğitimi, 21 
Haziran 2014 tarihinde, TÜRK LOYDU vakfı Eğitmenlerinde 
Mehmet BESLEME tarafından verildi. Eğitime Genel Sekreter 
Ahmet ALİYAZICI ve Akreditasyon Sorumlusu Elif MERCAN 
ÜNYELİ katıldı.  

ISO 10002 Customer Satisfaction Management System Training was 
given on June 21, 2014, by one of TURKISH LLOYD Foundation 
instructors Mehmet Besleme. Education was attended by Secretary 
General Ahmet Aliyazıcı and Accreditation Specialist Elif Mercan 
Unyeli.  
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Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi                                         
Project Cycle Management Training     

Eğitim 10-11 Temmuz 2014 tarihlerinde, OKA personeleri 
Dilem KOÇAK ve Z. Tuğba ŞAVLI  tarafından verildi. Eğitime 
Akreditasyon  ve Kalite Birim Sorumlusu Elif MERCAN 
ÜNYELİ katıldı. 
 

The training was given on July 10-11, 2014, by OKA personnel   
Dilem Koçak and Z. Tuğba Şavlı.  Accreditation and Quality Unit 
Supervisor Elif Mercan Unyeli participated in the training. 

İç Tetkikçi Eğitimi                                                                                         

Internal Auditor Training   

25-26.09.2014 tarihlerinde TOBB organize ettiği İç Tetkikçi 
Eğitimi  Türk Loydu Eğitim kurumu tarafından 10. Dönem 
Akreditasyon Grubuna verilmiştir.Eğitime  Genel Sekreter 
Ahmet ALİYAZICI ve Akredtasyon ve KAlite Birim Sorumlusu 
Elif MERCAN ÜNYELİ katılmıştır. Eğitim sonunda sınav 
yapılmış ve personelimiz sınavda 70 puanın üzerinde puan 
alarak başarı belgesi almaya hak kazanmştır. 

 

On the date of 25-26.09.2014 Internal Auditor Training organized by 
TOBB was given by Turk Loyd Educational Institution to the 10th 
Period Accreditation Group. Secretary General Ahmet Aliyazıcı and 
Accreditation and Quality Unit Supervisor Elif Mercan Unyeli 
participated in the training. At the end of the training there was 
hold an exam, our personnel got the exam score above 70 points 
and had a right to get a certificate of success. 

İNSAN KAYNAKLARI 
(HUMAN RESOURCES) 
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Stratejik Plan Hazırlama Eğitimi    

27 Haziran 2014 tarihinde TOBB Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen 
eğitim TOBB personeli Volkan TUFAN tarafından verildi. Eğitime 
Genel Sekreter Ahmet ALİYAZICI ve Akreditasyon Sorumlusu Elif 
MERCAN ÜNYELİ katıldı. 

Stratejik Planlama çalışmaları çerçevesinde, Mevcut Durum 
Analizleri, Paydaş Analizi, SWOT Analizi, Stratejik Amaç ve Hedef 
Belirleme, Performans Göstergeleri, Maliyetlendirme, Kaynak 
Yönetimi, İzleme ve Değerlendirme konularına değinildi.  

Strategic Plan Preparation Training  

The training organized on June 27, 2014 in TOBB social facilities was 
given by the personnel of TOBB Volkan Tufan. Education was attended 
by Secretary General Ahmet Aliyazıcı and Accreditation Specialist Elif 
Mercan Unyeli. 

Within the scope of Strategic Planning works subjects of Existing 
Situation Analysis, Shareholder Analysis, SWOT Analysis, Strategic 
Purpose and Goal Setting, Performance indicators, Costing, Resource 
Management, Monitoring and Evaluation were touched on. 
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İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi  

Eğitim TOBB personeli Özge KARATEPE tarafından 26 Haziran 2014 
tarihinde verildi. Eğitime Genel Sekreter Ahmet ALİYAZICI ve 
Akreditasyon ve Kalite Birim Sorumlusu Elif MERCAN ÜNYELİ katıldı.  

İnsan Kaynakları Yönetimi çalışmaları kapsamında; İşe Alım, 
Oryantasyon, Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitimleri, Personel 
Görüşlerinin Farkındalığı, Bireysel Performans Hedeflerinin 
Oluşturulması ve Performans Yönetim Sistemi konularında 
uygulamalı çalışmalar yapıldı.  

Human Resource Management Training   

The training was given by TOBB personnel Ozge Karatepe on June 26, 

2014. Secretary General Ahmet Aliyazıcı and Accreditation and Quality 

Unit Supervisor Elif Mercan Unyeli attended the training.  

Within the frame of Human Resources Management work on the 
subjects of Recruitment, Orientation, Personal and Professional 
Development Trainings, Awareness of staff opinions, Creation of 
Individual Performance Targets and Performance Management System 
there had been made workshops.  

 İNSAN KAYNAKLARI 
(HUMAN RESOURCES) 
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Denetleme Öncesi Bilgilendirme Eğitimi  

16-17 Ekim 2014 tarihlerinde TOBB Sosyal Tesisleri’nde 
gerçekleştirilen eğitime Genel Sekreter Ahmet ALİYAZICI, Genel 
Sekreter Yardımcısı G.Şengül YILMAZ  ve Akreditasyon ve Kalite Birim 
Sorumlusu Elif MERCAN ÜNYELİ katıldı. 

90 kişinin katılım sağladığı ve akreditasyon standardında yer alan 14 
kriter ile ilgili, detaylı bilgi paylaşımının yapıldığı eğitimde; Yönetim ve 
Oda/Borsa Mevzuatı, Mali Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş 
Planlaması ve Yönetimi (Stratejik Planlama), Haberleşme ve Yayınlar, 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı, Üye İlişkileri, Kalite Yönetimi, 
İletişim Ağı, Politika ve Temsil, Bilgi, Danışmalık ve Destek, İş 
Geliştirme ve Eğitim, Uluslararası Ticaret, Satış Salonları ve 
Laboratuvarlar konularında soru-cevap çalışması yapıldı.  

Pre-auditing Informing Training  

On the date of 16-17 October 2014, Secretary General Ahmet Aliyazıcı, 
Deputy Secretary General G.Şengul Yılmaz and Accreditation and Quality 
Unit Supervisor Elif Mercan Unyeli participated in the training hold in TOBB 
Social Facilities. 

In the training that provided  participation of 90 person  and according to 
14 criteria which  took place in accreditation standards, in the training 
where  detailed  sharing of information was made, on the issues of  
Management and chamber/stock exchange legislation, Financial 
Management, Human Resources Management, Business Planning and 
Management (Strategic Planning), Communication and Publications, 
Information and Communication Technologies, Member Relations, Quality 
Management, Communications Network, Politics and Representation, 
Information, Counseling and Support, Business Development, and 
Education, International Trade, Sales Halls and Laboratories there was 
made  question-answer work.  
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Samsun Ticaret Borsası üye memnuniyeti noktasında yüksek standart-

lara 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 borsa-

mız öncelikli hedefleri arasına almıştır. Üyelerin memnuniyet seviyele-

ri ve ilerleme alanlarını oluşturmak için üye memnuniyet anketleri dü-

zenlenmekte ve anket verileri Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantı-

sında değerlendirilmektedir. Samsun Ticaret Borsası, üyelerinin ticari 

sırlarını ve bilgilerini üçüncü şahıslara karşı korumak ve kollamak ile 

yükümlüdür.  

Üyelerimiz istek, öneri ve şikayetlerini, web sitemiz üzerinden online 

olarak bildirebilecekleri gibi, İstek, Şikayet ve Öneri kutusu ile yazılı 

olarak veya ilgili personelimizle karşılıklı irtibat kurarak da  bildirebil-

mektedirler. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Bakanlıklardan, diğer kamu kurum 

ve kuruluşlarından gelen, üyelerimizi ilgilendiren haberler, web siste-

miz üzerinden yayınlandığı gibi, gerekli durumlarda üyelere yazılı veya 

SMS yolu ile de bildirilmektedir. Ayrıca değişen kanun ve yönetmelik-

ler üyelere bildirilmekte, bu kanun ve yönetmelikler ile ilgili bilgi alış-

verişinde bulunulmakta,  üyelerimizin uygulamada sıkıntı çektiği yön-

ler 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 eylem-

lerin belirlenmesi, bu bağlamda üyelerin memnuniyet algılarının ölçül-

mesi ve değerlendirilmesi amacıyla 2014 yılı içerisinde üyelere yönelik 

olarak Üye Memnuniyet Anketi düzenlenmiştir. Anket sonucunda üye-

lerin ortalama memnuniyet oranı % 91 olarak belirlenmiştir. Anket 

Sonuçları , 2014  Üye Memnuniyet Anket Raporu olarak  Kalite Siste-

mimizde kayıt altına alınmıştır. 

 

Samsun Exchange is trying to reach very high standards regarding 

member satisfaction. Our 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 Exchange is 

obliged to protect and preserve its members trade secrets and                

information against third parties. 

 
 

 

 

 

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. 

 

Any news from Turkish union of chambers and commodity exchanges, 

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. 

 
Openings, weddings, funerals and other special day organizations of 

our members are announced to other members. Top management 

always attends to such organizations. 
 

 

Samsun 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 2014. As a result of the survey, 

the average satisfaction rate of members is 91%, respectively. The Re-

sults of the survey ,2014 Member Satisfaction Survey Report has been 

recorded in our Quality System. 

ÜYE İLİŞKİLERİ  

(MEMBER RELATIONS) 
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Üye Durumu (Member State) 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2013 

Faal Üye (Active Members) 324 449 440 439 334 635 649 684 437 517 492 

Kaydı Askıya Alınan Üye (Members that are pending) 0 54 71 83 147 150 124 19 284 298 284 

Toplam Üye (Total Members) 324 503 511 522 481 785 773 703 721 815 776 

 

 

(The number of active members as of the years) 

(The number of members that are pending over the year) 

(The total number of members over the year) 
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2014 yıl sonu itibariyle üyelerimizin 163 tanesi anonim şirket, 1 ta-
nesi adi ortaklık, 13 tanesi kollektif şirket, 39 tanesi kooperatif, 232 
tanesi limited şirket, 21 tanesi münferit şirket, 256 tanesi gerçek 
kişi, 1 tanesi diğer iktisadi işletme ve 89 tanesi ise esnaftır.  

 

As of the end of the year 2014, 163 of our members are joint-stock 
companies, 1 of them is an ordinary partnership, 13 of which are the 
collective companies, 39 of them are cooperatives, 232of them are 
limited liability companies, 21 are individual companies, 256 are real 
people, 1 of them is other business and  89 of them are tradesmen. 

2013 Yıl Sonu İtibariyle Faal Olan En Eski Üyelerimiz  
As of the end of 2013 the oldest active members  

Sıra  
Queue 

Sicil No            
Id Number 

Firma Adı         
Firm Name 

Kayıt Tarihi 
Register Date 

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 0270   Teksin Gıda San. ve .Tic. A.Ş. 02.04.1986 

10 0272   Öztürkler Fındık San. Tic. Ltd. Şti. 13.08.1986 

 

 
ÜYE İLİŞKİLERİ  

(MEMBER RELATIONS) 

Şirket Tipi Type Of Company Faal Askıda Toplam 

Anonim Şirket Joint-Stock Company  148 15 163 

Adi Ortaklık Ordinary Partnership  0 1 1 

Kollektif Şirket  Collective Company  9 4 13 

Kooperatif Cooperative  38 1 39 

Limited Şirket Limited Liability Company  160 72 232 

Münferit Şirket  Individual Company  6 15 21 

Gerçek Kişi Ticari İşletme  Real People 

Business Concern  88 168 256 

Esnaf Artisan  67 22 89 

Diğer Other  1 0 1 

Toplam Total  517 298 815 
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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.  

2013 yılında gerçekleşen bütçemiz 1.742.416,83 TL iken, 2014 yılında  

%7,5 artış göstererek 1.873.350,79 TL ‘ye ulaşmıştır.   

 

Samsun Trade 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 our 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 2013, our budget is realized as 1.742.416,83 TRY, while in the 
year 2013 it increased %7,5 to 1.873.350,79 TRY. 
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MALİ YÖNETİM  

(FINANCIAL MANAGEMENT) 
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2014 yılında gerçekleşen 1.873.317,99 TL gelir bütçenin %0,24’ünü 
kayıt ücret geliri, %6,3’ünü yıllık aidat geliri, %74,3’ünü tescil 
gelirleri ,% 2,3’ünü fatura tasdiki geliri, %16,8’ini ise diğer gelirler 
oluşturmaktadır. 

In the year, 2014 the 1873317,99 TRY of income consists of 0,24 %  
registration fee income, 6,3 % annual dues revenue, 74,3 % registration 
income ,and 2,3% invoice confirmation revenue, the rest 16,8% is made 
up of other revenues. 

 

 
MALİ YÖNETİM  
(FINANCIAL MANAGEMENT) 

2013  yılında gerçekleşen 1.404.448,68 TL gider bütçenin %.39’unu per-

sonel giderleri, %20’sini sabit kıymetler, %20’sini dışarıdan sağlanan 

fayda ve hizmetler, %10’unu kanunen ödenmesi gereken aidat ve fon-

lar,  % 3’ü bağış ve yardımlar, %9’unu ise diğer giderler oluşturmaktadır. 

in the year 2014 the 1.404.448,68 TRY of expense consists of 39% per-
sonnel expenses, 20 % fixed assets, 20% outsourced services, 10 % legally 
required fees and funds, 3 % donations and assistance, 9 % other             
expenses. 

        Personnel Expenses 

                                                  Benefits And Services Provided From Outside 

                                            Membership Fee Should Be Paid According To Law 

              Fixed Asset Expenses 

                  General Administrative Expenses 

       Donations And Grants 

           Press Release Expenses 

                  Travel and Transport Expenses 

Other Charges  

             Registration Fee Income 
            Annual Dues Income 
    Registration Revenue 
                    Attestation Of Receipt Of Income 
    Misil hike 
Interest Income 
Rental Income 
Fringe Benefits  



 

127 

5174 sayılı kanunun 46. Maddesi gereği Borsaya tabi maddelerin en 

az miktarları üzerinde yapılan alım satım muamelelerinin ticaret 

borsasına tescili zorunludur. Elektronik ticaret yoluyla yapılan 

satışlar da bu madde kapsamındadır. 

Borsaya tâbi olmamakla birlikte yeterli arz ve talebi bulunan, misli 

nitelikte tarımsal ürünlerin alım satım işlemleri, alıcı veya satıcının 

talebine bağlı olarak borsaya tescil edilebilir. Borsaya tâbi 

maddelerle ilgili alivre ve vadeli alım satım işlemlerine ilişkin tip 

sözleşmeler ticaret borsalarınca hazırlanır. Buna göre düzenlenecek 

sözleşmeler ticaret borsasına tescil ettirilir. 

Borsamız 2012 yılında toplam 14.518 adet toplam tescil 

beyannamesi düzenlenmiştir.  2014 yılında  toplam tescil 

beyanname sayısı 13.817  olmuştur.  

By force of article 46 of the Law No 5174 registration of trade procedures 

made on minimum quantity of stock materials in trade stock exchange is 

mandatory. Sales made through electronic commerce, are within the 

scope of this article. 

Together with being liabled to the stock market, trade procedures of 
agricultural products of sufficient supply and demand, having fungible 
quality and depending on the demand of the buyer or seller can be 
registered to the stock. Type of contracts related to future and alive trade 
procedures being liabled to the stock market are prepared by stock 
exchanges. Contracts regulated according to this will be registered to the 
trade stock market. 

Our stock market in 2012, has processed a total of 14.518 registration 
statements. in the year 2013, the total number of declaration of 
registrations have been 13.817 

TESCİL BEYANNAMESİ (Adet) 

 Yıl 2007 2008 2011 2012 2013 2009 2010 2014 

 Tescil Beyanname Sayısı 6.717 6.614 7.944 28.727 14.518 7.664 9.372 13.817 

 

 
TESCİL                                             

(REGISTRATION) 



 

128 

2013 yılında ki işlem hamimiz 
2.253.517.139,62 TL iken , 2014 
yılında  % 35,25 artış göstererek 
3.047.895.581,45 TL‘ye ulaşmıştır.   

In 2013, our volume of transaction was 
2.253.517.139,62 TRY, while in 2014, it 
has risen 35.25 % to 3.047.895.581,45TRY 

Yıl  İşlem Hacimleri (TL) 
Değişim 
Oranı % Sıra 

2002 162.313.986,45 65,45 - 

2003 258.541.938,83 59,29 - 

2004 307.929.828,87 19,1  - 

2005 464.469.119,26 50,84  - 

2006 486.599.009,05 4,76  - 

2007 579.178.194,04 19,03  30 

2008 753.513.385,48 30,1  25 

2009 1.004.300.027,33 33,28  20 

2010 1.346.006.738,57 34,13  16 

2011 1.894.872.952,83 40,66  14 

2012 1.738.874.871,34 -8,45  17 

2013 2.253.517.139,62 29,6 17 

2014 3.047.895.581,45 35,25 13 

 

 

(Transaction volumes by year) 
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TESCİL                                             

(REGISTRATION) 

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

  2009 2010 2011 2012 2014 2013 

HUBUBAT 440.250.646,62 TL 456.418.932,04 TL 771.801.623,12 TL 789.404.393,32 TL 1.278.516.829,84 TL 1.093.386.377,18 TL 

KURU MEYVELER 207.466.193,04 TL 287.460.616,23 TL 440.040.587,43 TL 181.818.355,42 TL 840.193.483,77 TL 312.682.545,48 TL 

HUBUBAT MAMÜLLERİ 152.410.530,01 TL 201.576.230,33 TL 273.414.263,19 TL 293.610.675,10 TL 401.860.091,30 TL 325.155.799,98 TL 

KASAPLIK CANLI 
HAYVANLAR 

9.706.913,25 TL 36.692.950,70 TL 40.601.283,85 TL 1.834.812,68 TL 143.336.554,69 TL 6.661.495,56 TL 

YAĞLI TOHUMLAR 63.594.808,82 TL 127.560.636,10 TL 125.746.359,42 TL 190.942.137,13 TL 126.732.098,23 TL 152.737.653,70 TL 

2014 yılında işlem hacmi açısından sıralandığında tescili yapılan ürünler 
sıralamasında ilk sırayı 1.278.516.829,84 TL işlem hacmi ile Hububat 
almaktadır. Onu sırayla 840.193.483,77 ile Kuru Meyveler, 
401.860.091,30TL ile Hububat Mamulleri, 143.336.554,69TL ile Kasaplık 
Canlı Hayvanlar ve 126.732.098,23 TL ile Yağlı Tohumlar İzlemektedir. 
Hububat işlem hacmi ile toplam işlem hacminin % 41,95’inini 
oluşturmaktadır. Kuru Meyveler 27,57’sini, Hububat Mamulleri % 13,18’ini, 
Kasaplık Canlı Hayvanlar %4,70’ini , Yağlı Tohumlar ise %4,16’sını 
oluşturmaktadır. 

In 2014 in terms of the volume of the transaction of the registration of 
products is ranked, grain has the first place with 1.278.516,84 TRY worth 
of transaction. They are followed by 840.193.483, 77 with dried fruits, 
401.860.091 TRY with Grain Products, 143.336.554,69 TRY with Butchery 
Edible Animals and 126.732.098,23 TRY with Oil Seeds. With a total 
trading volume of grain constitutes 41,95 % of total trading volume. Dried 
fruits constitute 27,57 %, Cereal Products 13,18 %, Butchery Edible 
Animals 4,70%, Oil Seeds 4.16 %. 

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

  2010 2011 2012 2013 2014 

HUBUBAT 193.131,74 TL 237.981,22 TL 305.031,32 TL 458.136,68 TL 437.585,73 TL 

HUBUBAT MAMÜLLERİ 187.754,87 TL 240.403,82 TL 245.984,47 TL 264.456,39 TL 303.223,25 TL 

KURU MEYVELER 113.196,88 TL 169.065,41 TL 108..918,10 TL 165.380,60 TL 225.848,33 TL 

KASAPLIK CANLI HAYVANLAR 31.357,58 TL 30.020,53 TL 1.817,15 TL 6.024,65 TL 137.390,29 TL 

ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ 52.521,72 TL 80.226,18 TL 86.670,51 TL 100.093,51 TL 105.656,10 TL 

2014 yılında tescil geliri açısından sıralandığında tescili yapılan ürünler sıra-

lamasında ilk sırayı 437.585,73 TL tescil ücreti  ile Hububat almaktadır. Onu 

sırayla 303.223,25 TL ile Hububat Mamulleri, 225.848,33 TL ile Kuru Meyve-

ler, 137.390,29 TL ile Kasaplık Canlı Hayvanlar ve 105.656,10 TL ile Çeşitli 

Gıda Maddeleri izlemektedir. 437.585,73 TL tescil ücreti geliri ile  hububat 

toplam tescil ücret gelirinin  %31’ini oluşturmaktadır.   

In 2014 in terms of registration revenue of products is ranked, grain has the 
first place with 437.585,73 TRY worth of revenue. It is followed by 
303.223,25 TRY WİTH Grain Products, 225.848, 33 Try with dried fruits, 
137.390,29 TRY with Butchery Edible Animals and  105.656,10 TRY  various 
food Items in turn.    With the registration fee income of 437.585,73 TRY 
constitutes 31% of the total of grain registration fee income.   
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Kıran Mh. 726. Sk. Gıda Borsası 2-G /1  İlkadım / SAMSUN 

Tel: ( 0362)  435 50 75- 432 39 49 - 431 04 15  Faks: 0362 431 47 37                                                                                                                                                 

www.samsuntb.org.tr 

http://www.samsuntb.org.tr/
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