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Vİzyonumuz

“

Üyelerinin ve müşterilerinin tüm ihtiyaç ve beklentilerini
karşılayan, hizmet çeşitliliğini üyelerinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda sürekli arttıran, ekonomik ve sosyal kalkınma politikalarının geliştirilmesinde rol sahibi,
tarım ürünleri ticareti yapan alıcı ve satıcıların düzenlenen
güvenilir ve etkin bir piyasada bir araya gelmelerini sağlayan, kurumsallaşmış saygın ve etkin bir borsa olmaktır.

”
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Mİsyonumuz

“

5174 sayılı kanunun verdiği görev ve sorumluluklar çerçevesinde üyelerinin ve müşterilerinin ihtiyaçlarını %100
memnuniyet düzeyinde karşılamak, AR-GE faaliyetleri ve
hazırladığı projelerle bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamak, ekonomik politikaların belirlenmesi sorunların çözümü süreçlerinde üyelerini temsil
etmek, tüm faaliyetlerinde insan sağlığı güvenliği ve esenliğinin gözetilmesini sağlamak, faaliyetlerini kurumsal
yönetim ilkeleri çerçevesinde çalışanlarının gelişimini ve
yetkinliğini destekleyen bir yönetim anlayışı ile gerçekleştirmektir.

”
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S

amsun 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 bir 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 hayatı
üzerine çalışmalarını devam ederken, şehrimizin

sosyo-kültürel alandaki gelişimi üzerinde de rol
oynamaya devam edecektir.
Bu amaçla, borsamızın üyelerimizin gelişimini
sağlamakta ve bize yönelik ihtiyaçlarının sağlanmasında duyarsız kalmayacağını ve elinden
gelen her türlü katkıyı ortaya koyacağını, borsamızdaki sanayi ve tüccar arkadaşlarımızın ve
tüm camiamızın bilmesini isterim.
Gerçekleştirdiğimiz çalışmaları, etkinlikleri ve
diğer faaliyetleri sizlerle paylaşmanın yanı sıra
ekonomik ve bilimsel alandaki konuları; değerli
iş insanlarımız, bilim insanlarımız ve bürokratlarımızın görüşleriyle birlikte bilgilerinize aktarılmasını sağlamak amacıyla yayınladığımız dergimizi
görüşlerinize sunarken, sizlere bu vesileyle bir
kez daha hitap edebilmenin mutluluğunu duyuyor, çalışmalarımızda bizlerin yolunu açan ve
yönlendiren borsamız Meclisine, hiçbir fedakârlıktan kaçınmayarak öz verili bir şekilde çalışan
Genel Sekreterliğimize, her zaman bizlere destek
veren üyelerimize şahsım ve Yönetim Kurulum
adına en derin şükranlarımı sunuyorum.
Samsun Ticaret Borsası Başkanı
Sinan ÇAKIR
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Değerli Okuyucularımız,

M

eclisimiz çalışmalarını 5174 sayılı kanunun gerekleri, bir dünya standardı olan
akreditasyon kurallarının getirdikleri ve
üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yürüten
borsamız artık köklü ve başarılı borsalar arasındaki yerini almıştır. Meclisimiz, yönetim kurulumuz, meslek komitelerimiz, genel sekreterliğimiz
ve tüm camiamız ile sağladığımız uyum içinde
birlikte çalışma alışkanlığı bu başarıyı bizlere getirmiştir.
Borsamız aynı zamanda Samsunumuzun ticari
ve sınai hayat başta olmak üzere, sosyo-ekonomik yapısının sürekli geliştirilmesi, doğru yatırımların ve bu yatırımların planlanmasının yapılması hususunda gerçekleştirilen birçok projede
yer almış, proje geliştirmiş, ilimizi ve üyelerimizi
ilgilendiren çeşitli konularda çözümün bir parçası olarak tüm kurumlarımızla dirsek temasında,
işbirliği içinde olmuştur.

Tüccarın, esnafın, sanayicinin ana gündemi yaptıkları iştir. Üretimi arttırmak, pazarını genişletmek, yeni bir şeyler ortaya çıkarmak iş adamı için
aynı zamanda memlekete katkı sağlamaktır. Bu
amaçla şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada üyelerimizin her zaman yanında olacağız. Çabamız borsamızı ve Samsunumuzu hep bir adım
daha ileriye taşımak, refahımızı ve insanlarımızın
mutluluğunu arttırmak yönünde olacaktır.
Borsamızdaki ve Samsunumuzdaki çalışmaları, projeleri haberleri sizlere daha ayrıntılı bir
şekilde anlatmak, hedeflerimizi ve amaçlarımızı
sizlerin de görüşlerine sunmak ve sizlerle olan
iletişimimizi çok daha etkin kılmak amaçlarıyla
yayına başlayan ve borsamızın bir prestij değeri
olacağını düşündüğüm dergimizin hayırlı olmasını diliyor, emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum.

Samsun Ticaret Borsası Meclis Başkanı
Ahmet TAKIŞ
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Merhaba,

S

amsun ekonomisine yön veren meslek
kuruluşlarından biri olan Samsun Ticaret
Borsası olarak çalışmalarımızı üyelerimize daha fazla duyurmak amacıyla hazırladığımız
yeni yayın organımız Analiz Dergisi’ni sizlerle
paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
1929 yılında Samsun Ticaret ve Zahire Borsası
adıyla kurulan borsamız 86 yıllık köklü geçmişi
ile bölgesine hizmet veren bir nitelik taşımaktadır. Yaptığı hizmetler ve ürettiği projelerle bölge
kalkınmasına destek veren Borsamızı bundan
böyle 3 ayda bir yayınlanacak Analiz Dergisi ile
daha yakından takip etme fırsatı bulacaksınız.
İlk sayımızda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından gerçekleştirilen 8.Sanayi ve Ticaret Şurası’nda ilimizi temsil eden Borsamızın,
Başbakanımız ve Bakanlarımız huzurunda gerçekleştirdiği sunumunun ayrıntılarına yer verdik.
Ardından şehrimizin hatta ülkemizin en önemli
firmalarından biri olan Ulusoy Un’u yılların tecrübeli sanayici Sayın Fahrettin Ulusoy’un anlatımıyla sizlerle paylaştık.

Türkiye’deki 40 oda ve borsa ile birlikte akredite
olmak için değerlendirmeye alınan Samsun Ticaret Borsası, yapılan denetimler sonucu üstün başarı gösterip, en yüksek ikinci puanı alarak ‘Beş
Yıldızlı’ oda, borsalar arasındaki yerini alması da
dergimizde yer alan diğer haberlerden biri oldu.
Borsamızın iş yaşamına devam eden en eski üyelerine yer vereceğimiz ve deneyimlerini aktaracağımız Samsun Ticaret Borsası’nın Öncü İsimleri
bölümünde ise ilk sayımızda, Yönetim Kurulu ve
Meclis Eski Başkanlarımızdan Birkol Ticaret firmasının sahibi Sayın Necati Kaya’yı ağırladık.
Köşe yazılarında ise üniversitemizin değerli akademisyenlerinden Prof. Dr. Vedat Ceyhan ve Doç.
Dr. Gürhan Gündüz dergimize katkı sağladılar.
Aktüel haber olarak ise hem dergimizi destek veren hem de iş hayatlarında çeşitli başarılara imza
atmış isimlerle olan röportajlarımızı saylarımıza
taşıdık.
Her sayıda içerik olarak daha da zenginleşecek
ve gelişecek dergimizi beğeneceğinizi umut ediyor, daha iyiye ulaşmak için siz değerli üyelerimizin katkılarını bekliyoruz.
Samsun Ticaret Borsası Genel Sekreteri
Ahmet ALİYAZICI
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Çakır, Samsun’un sorunlarıNI Şura’dA

Başbakan Davutoğlu’na sundu

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
İkiz Kuleler’de yapılan Şura’ya Başbakan
Ahmet Davutoğlu’nun yanı sıra Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Faruk Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi
Eker, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli,
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve Maliye Bakanı Cevdet Yılmaz ile birlikte bürokratlar, 365 oda
ve borsanın yönetim kurulu başkanları, meclis
başkanları, oda ve borsaların akademik danışmanlar ve iş adamları katıldı. TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 8. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası’nda önemli konular ele alındı. Ticaret ve sanayi odalarının
temsilcileri illerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirdi.

Samsun’a yeni OSB kazandırılması

S

amsun’un sözcüsü olarak kürsüye çıkan
Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır, kentin sorunlarını ve çözüm önerilerini

hükümet yetkililerine aktardı. Sinan Çakır, Şura’da yaptığı konuşmada, Samsun tersane alanın atıl durumdan çıkarılarak Organize Sanayi
Bölgesi olarak müteşebbisin hizmetine açılması
temennisinde bulundu. Çakır, “2023 Ekonomik
Hedeflerine ulaşmamızı sağlayacak, yerel sanayicinin başka yerlerde yatırım yapmasını önleyecek ve sanayiciyi ilimize çekecek büyük ölçekli
yatırım alanlarının bulunmamasıdır. Bu konu ile
ilgili olarak, kısa vadeli çözüm önerimiz; 100 hektar alana sahip olan Samsun Tekkeköy tersane
alanının atıl durumdan çıkarılarak organize sanayi bölgesi olarak müteşebbisin hizmetine açılmasıdır. Tersane alanına ek olarak, Gelemen Tarım
İşletmesi’nin tersane alanının güney sınırlarından
itibaren 200 hektarının OSB’ye devredilmesidir.
Böylece 300 hektarlık bir alan oluşturulacaktır.
Orta ve uzun vadeli önerimiz; Samsun-Çarşamba
Havaalanı, Çarşamba ilçesi arasındaki sulak alan
ve tampon bölgenin yeniden değerlendirilerek,
organize sanayi bölgesi olarak planlanmasıdır.
Samsun merkez organize sanayi bölgesinin doluluk oranı yüzde 100’dür. İl genelindeki doluluk
oranından bahisle yatırımcının liman ve havaalanından uzak iç bölgelere yönlendirilmesi gibi bir

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen, 8. Türkiye Ticaret
ve Sanayi Şurası’nda Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır, Samsun’un sözcüsü
olarak, kentin sorunlarını ve çözüm önerilerini Başbakan Ahmet Davutoğlu ve bakanlara
sundu.

durum gerçekçi olmamaktadır” dedi.

Yeni tren hattı

S

amsun-Ankara hızlı tren hattının açılmasının önemine işaret eden Çakır, “Samsun-Ankara hızlı tren projesinin başlangıç tarihi 2023 yılına ötelenmiştir. Talebimiz, bu
projenin Cumhuriyetimizin 100. Yılından önce
tamamlanmasıdır. Samsun-Ankara Devlet Karayolu ise, Amasya, Sivas, Kayseri üzerinden Ankara’ya ulaşan oldukça verimsiz ve eski bir hattır.
Bu hattın Samsun-Amasya-Çorum-Kırıkkale-Ankara şeklinde gerçekleştirilmesi sonucu 900
kilometrelik hat 400 kilometreye düşecektir.
Ayrıca, Samsun’un tarımsal potansiyeli harekete
geçirilmelidir.
Çarşamba ve Bafra ovaları sulama, drenaj ve
diğer alt yapı yatırımları ve bu iki ovadaki arazi
toplulaştırma çalışmalarının biran önce tamamlanması gerekmektedir. Samsun’un doğal ve
kültürel varlıklarının evrensel olarak tescillenmesi turizme büyük katkı sağlayacaktır. Kızılırmak
Deltası Kuş Cenneti, Vezirköprü Şahinkaya Kan-

yonu ve 114 adet ahşap camimizin Unesco Dünya
Mirası Listesi’ne alınması çalışmaları Kültür ve
Turizm Bakanlığımız tarafından başlatılmalıdır.
Öte yandan Samsun-Krasnodar direkt uçak seferleri de acilen başlatılmalıdır. Çakır ayrıca, bölgesel dengesizlikleri gidermek için, teşviklerin
sadece il bazında değil, ilçeler bazında da yapılmasının ekonomi ve istihdama önemli katkılar
sağlayacağını belirtti.

Şura çok verimli geçti

S

anayi ve Ticaret Şura’sını değerlendiren
Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan
Çakır, “Şura’da Samsun Oda ve Borsa Başkanları olarak daha önceden belirlediğimiz sorun
ve çözüm önerilerini ifade etme imkanı bulduk.
Çok verimli bir toplantı oldu. Ayrıca, Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu da yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Şura sonunda TOBB
tarafından, oda ve borsalardan gelen tüm sorunlar kitap haline getirilerek ilgili bakanlıklara gönderilecek. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde
şura da ifade ettiğimiz konuları hayata geçiririz”
diye konuştu.
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BEŞ YILDIZLI BORSA

“Başarılarımız sürecek”

Türkiye’deki 40 oda ve borsa ile birlikte akredite olmak için değerlendirmeye alınan Samsun Ticaret Borsası, yapılan denetimler sonucu üstün başarı gösterip, en yüksek ikinci
puanı alarak ‘Beş Yıldızlı’ oda, borsalar arasındaki yerini aldı.

S

amsun Ticaret Odası Başkanı Sinan Çakır,
Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) konferans salonunda düzenlenen 10. Dönem
Oda-Borsa Akreditasyon Sertifika Töreni’nde
akreditasyon belgesini aldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde yapılan törene
Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Sinan Çakır, Meclis Başkanı Ahmet Takış, Genel
Sekreter Ahmet Aliyazıcı, Genel Sekreter Yardımcısı G. Şengül Yılmaz ve Akreditasyon Sorumlusu
Elif Mercan Ünyeli katıldı.

Belgeyi Hisarcıklıoğlu verdi
Hisarcıklıoğlu’ndan akreditasyon belgesini alan
Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır, “2013 yılından itibaren ivmelenen
ve bu yıl itibariyle etkilerini iyice hissettiğimiz,
sürekli değişen, gelişen ve hizmet odaklı anla-

Bu belgenin, borsanın idari anlamda gelişmiş kurumsal yapısı, fiziksel anlamda modern cihaz ve ekipmanlarla donatılmış laboratuvarı, yakın bir tarihte faaliyete geçecek ürün satış salonu ve sürekli eğitime
tabi tutularak kendini geliştiren personelin getirisi olduğunu ifade eden Çakır, “Ancak biz bu üstün başarıyla yetinmeyeceğiz. Üyelerinin tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan, sürekli hizmet çeşit ve kalitesini arttıran, geçmişte olduğu gibi bu günde bölgemizde-ülkemizde yapılan proje ve faaliyetlere öncülük
eden, ulusal ve uluslararası camia ile ilişki ve işbirliğini geliştirmiş örnek gösterilen saygın ve etkin bir
kurum olma yolunda sürekli çalışacağız ve daha üst basamaklara tırmanacağız” diyerek, kaliteli hizmet
vermenin çıtasını yükselteceklerine vurgu yaptı.

yışın hakim olduğu bir döneme geçtik. Bu dönemde tarım, gıda, hayvancılık sektöründe ticari
faaliyette bulunan üyelerimize, kaliteli hizmeti en
hızlı şekilde vermeyi, üye memnuniyetini en üst
düzeye çıkarmayı ve sürekli iyileştirmeyi kendimize amaç edindik. Bu çalışmalarımız meyvesini
verdi” dedi.

Amaç, üyelere ‘Beş Yıldızlı’ hizmet
TOBB’un üyeye beş yıldızlı hizmet vermeyi amaç
edinerek geliştirdiği ve sürekli iyileştirdiği Akreditasyon sistemine dahil olduklarını söyleyen
Çakır, “Geçen yıl gerçekleştirilen denetimlerde
borsamız üstün bir başarı gerçekleştirerek, en
yüksek ikinci puanı alan oda borsa oldu. Gösterilen bu başarının haklı gururunu yaşıyoruz” diye
konuştu.
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HİSARCIKLIOĞLU
SAMSUN TİCARET BORSASI’NDA

G

enç işadamı ve Milli Sporcu Furkan Temel, spor
akademisini bitirdikten sonra Vücut Geliştirme
Alanında Türkiye Şampiyonu ve Balkan İkinciliği elde ettikten sonra Samsun’un en prestijli spor salonlarından biri olan Olympia Spor Salonu‘nu açarak
gençlerin bu alanda yetişmesine de imkan tanıyor.

Samsun Ticaret Borsası ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen, “Samsun’un Üreten Yıldızları” ödül törenine katılan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Samsun Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.

İşadamı kimliği ile de inşaat sektöründe faaliyet gösteren Temel, 2010 yılında Olympia Sitesi, 2012 yılında
Olympia Prestij Sitesi, 2013 yılında Royal Life sitesi ile
büyük çaplı projelere imza attı. Şimdi ise Atakum’da
yeni bir inşaat projesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Samsun’un Üreten Yıldızları” ödül törenine katılmak için geldiği Samsun’da bazı ziyaretlerde de bulundu. İlk olarak ilçe
Oda ve Borsaları’nı ziyaret eden Başkan Hisarcıklıoğlu, Samsun Ticaret Borsası’nı da ziyaret
etti. Hisarcıklıoğlu’nu Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır, Samsun Ticaret Borsası
Meclis Başkanı Ahmet Takış, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Divanı ile birlikte Borsa personeli karşıladı.

Hisarcıklıoğlu bilgi aldı
Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır’ı
makamında ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, Samsun
Ticaret Borsası’nın akredite laboratuvarlarını gezen ve çalışmalar hakkında bilgi alan Hisarcıklıoğlu, akredite laboratuvarlardan alınan belge-

Karasamsun Mah. Yıldıray Çınar Bulvarı 188. Sokak İlkadım / SAMSUN
Tel: 0.362 502 06 61 - www.ftolympiablack.com
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bahsetti. Hisarcıklıoğlu daha sonra Borsa Başkanı Çakır ve beraberindekilerle sohbet ederek, görüş alışverişinde bulundu. Borsa Başkanı Sinan
Çakır ve Meclis Başkanı Ahmet Takış, ziyaretten
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Sıfırdan zirveye uzan an bir başarı hikayesi…
B

aşarı, bazen hayal ettiğini
hayatında görmektir. Bazen sıfırdan zirveye çıkmak.
Bazen bi r işi en iyi yapanlardan
biri olabilmek; bazen dün yaptığın
işi bugün daha iyi yapabilmektir.
Bugün ülkemizde zirvede gördüğünüz insanların önemli bir kısmı da, sıfırdan zirveye çıkarken
başarı hikayelerini de kendileri
yazmıştır. Dergimizin ilk sayısında gerek iş hayatında gerekse
sosyal kişiliği her zaman örnek
alınan Türkiye’nin ve Samsun’un
başarılı işadamlarından Fahrettin
Ulusoy’a yer verdik.
Fahrettin Ulusoy, ilkokul diplomasıyla hayat okuluna atılan ve
Türkiye’nin bugün en büyük un
üreticilerinden ve duayen işadamlarımızdan. Fahrettin Ulusoy
ile geçmişten günümüze keyifli
bir sohbet yaptık. Sıfırdan zirveye ulaşan başarı hikayesini kendi
ağzından dinledik. Samsun’un ilk
halka arz edilen sektörün öncü
firmalarından Ulusoy Un Sanayi’nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Ulusoy, son
derece disiplinli, sevecen, kendinden daha az tecrübeli ve genç
insanları dinleyen ve onlara her
zaman fırsat tanıyan, yenilikleri
takip eden günümüzün başarılı
bir işadamı.
Tabi ki Fahrettin Ulusoy’un bugünlere gelmesi de öyle kolay
olmadı. Ortaokul son sınıftan ayrıldıktan sonra babasının zahireci dükkanında işe başlayan Fahrettin Ulusoy’un gençliği ise, gurbette çalışarak geçti. Frekansı uymadığı babasının yanından kısa süre çalıştıktan sonra ayrılarak İstanbul’a giden
Fahrettin Ulusoy, hayat okulunu da adeta burada öğrenmiş. Genç yaşında Garsonluktan işportacılığa,
tekstil iplik fabrikasında işçiliğe kadar bir çok işi deneyen Ulusoy, gurbete dayanamayıp geldiği Samsun’da 1968 yılında küçük bir zahireci dükkanıyla iş hayatına atılmış. Cesareti ve girişimciliği sayesinde
zamanla işlerini büyüten Fahrettin Ulusoy, bugün Samsun’un yanısıra Çorlu’da da un fabrikaları olan
başarılı bir işadamı. Türkiye un ihracatının yüzde 5’ini yapan Ulusoy Un Sanayi ayrıca, her yıl Türkiye’nin
ilk 500 büyük şirketi ve Türkiye’nin ilk bin ihracatçısı arasında yer alma başarısı gösteren büyük bir kuruluş. Ulusoy Un Sanayi, bu yılın başında büyük bir başarıya daha imza atarak; Samsun’un halka açık ilk
şirketi olma başarısına da imza attı.

Sayın Fahrettin Ulusoy, şehrimizin en önemli sanayicilerinden biri ve Samsun Ticaret Borsası’nın saygın üyelerinden birisiniz ama öncelikle sizi, sizden dinlemek istiyoruz. Bize biraz
kendinizden bahseder misiniz?

Samsun doğumluyum. Öğrenim hayatımı ortaokul son sınıfta bırakıp iş hayatına atıldım. Beş
sene babamın Zahireci dükkânında çalıştım. Bu
beş senenin birkaç ayı gurbette geçti. Bunu özellikle vurguluyorum ki; hayat tecrübemizi okuyucularımızla paylaşalım. İstanbul’da büyük postanede garsonluk yaptım, tekstil iplik sanayide
fabrika işçiliği ve işportacılık yaptım. Memleket
hasreti ile geri döndüm. Fakat babamla frekansımız uymadığı için Kasım 1968 yılında belediyenin altında ki, şimdi Ticaret ve Sanayi Odası’nın
yanında ki küçük dükkanların birinde zahireciliğe başladım. 25 Şubat 1969’da vergi mükellefi
oldum. Uzun süre zahirecilik ve toptan gıda maddeler pazarlaması, ondan sonra un üretimi, akaryakıt perakende ticareti gibi çeşitli işlerle bu güne

geldik ve hala çalışmaya devam ediyoruz. Ulusoy
Un Sanayi’nin temeli 1990 yılında atıldı ve 1991
yılında işletmeye açıldı. O yıllarda fabrikamızın
kapasitesi günlük 180 tondu. Özellikle Karadeniz bölgesine ve İstanbul’a ürünümüzü pazarladık. 95-96 yılında fabrikamızı revize ederek kapasiteyi biraz daha yukarı çektik. 2000 yılında
Havza’da bir başka un fabrikası, 2003 yılında
Çorlu’da yeni bir un fabrikası kurarak, sektörde
kalıcı ve iddialı olmak için girişimlerimizi yaptık.
Bugün geldiğimiz noktada kurucusu olmaktan
gurur duyduğum Ulusoy Un Sanayi, Türkiye’nin
sektöründe önde gelenlerinden biri. Ulusoy Un
Sanayi ayrıca, Türkiye un ihracatının yüzde 5’ini
yapan Samsun’un halka açık ilk şirketi.

Ulusoy Un bugün ülkemizin en önemli işletmelerinden biri bu başarıyı nasıl elde ettiniz?

Aile şirketi olması ve ikinci jenerasyon oğullarımızın iyi eğitimler aldıktan sonra aile işlerinde çalışmaya başlamaları, sorumluluk almaları, bizimde
bu sorumluluğu onlarla paylaşmamız ve kurumsallaşmaya başlamamış başarıyı getirdi. Şirketimiz 2007 yılında tamamen kurumsallaşmaya
adım attı. Şeffaf bir iş hayatı, kayıt dışı çalışmanın var olmaması ciddi bir şirket olma adımlarını
attık ve büyüdük. Ayrıca, bu başarının arkasında
yatan en büyük neden itibar sermayesi. Ben 40
yılı aşkın iş hayatının içindeyim. Öyle bir şöhretimiz var ki; Fahrettin abi ile sözleşme yapmaya
gerek yok, o defterine yazsın şu zaman alınacak,
şu zaman ödenecek başka bir şeye gerek yok.

Yani işin özü güvenilir olmak. Bu bize ne getirdi; büyük bir kredibilite sağladı. Biz uluslararası
ticaret yapıyoruz. Rusya’dan 50 bin ton buğday
alıyorum, o buğdayı gidip Uzak Doğu’ya satıyorum. Bu rakamlar büyük rakamlar. Benim cebimde böyle paralar yok ama bana güvenen finans
kurumu var. Ve, gelinen nokta itibariyle Ulusoy
Un bizim şirketimiz olmaktan öte, çalışanların
ve halkın şirketi oldu. Artık ikinci kuşaklar görev
alıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Gülhan Ulusoy.
Tamamen profesyonellerle çalışıyoruz. Benimde
kurucu olarak ve alaylı olarak hayal edemediğim
bir noktaya geldik.

Şu an Samsun’da harka arz olan tek firmasınız bunun kriterleri nelerdir?

Halka açılma kolay değil elbette. Başta da söylediğim gibi her şeyiniz şeffaf olacak. Yani kayıt dışı

hiçbir şeyiniz olmayacak. Şimdi size bir örnek vermek istiyorum; halka açılma toplantısında beni
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uyardı Gülhan Bey. “Artık iki kilo un götüreceğim
eve, arabanın arkasına koyun değil, gidip parasını
ödeyip fişini alır arabanın arkasına konur” dedi.

Halka açılmanın kriteri bu. Her şeyin hesap verilir
durumda olması. Biz çok şükür 47 yıldır 1980 den
beri vergi listelerinde ilk 10 a giriyoruz.

Şu anki durumu nedir firmanızın?

Şirketimiz Allah’a çok şükür bugün sektöründe önemli noktalara geldi. Artık bu şirket bizim
olmaktan çıktı. Ben dükkanı kapatıyorum gidiyorum, artık dayanamam deme şansımız yok.
Çünkü bu şirket hem halkın hem çalışanların.

Öyle bir noktaya geldik ve bu noktadan itibaren
sorumluluğumuzun bilincinde daha fazla çalışmak zorundayız ve çalışmaya da büyük gayret
gösteriyoruz.

Ulusoy aynı zamanda bir aile firması, ülkemizde aile işletmeleri pek uzun başarılı olamıyor
siz bunu nasıl başardınız?

Samsun’la ilgili düşünceleriniz neler? Sizce Samsun hak ettiği yerde mi? Samsun’un geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Türkiye son on küsür yılda çok iyi bir atılım yaptı. Bunu bizler çok iyi biliyoruz. Çünkü yurt dışı
ile ilişkilerimiz var. Onlarda bunu diyorlar. 15-20
yıl evvel Türkiye diye bir ülke var diye biliyorduk.
Fakat şimdi her yönden biliyoruz. Şimdi bütün bu
ilerlemeye Samsun’da ayak uydurma çabası ve
gayreti içinde. Fakat Samsun’un bir takım dezavantajları var. Sizler gibi, basınla yakından ilgilenenler haber yapıyor. Yok Gaziantep uçtu, yok
Konya uçtu diye. Şimdi Güney Doğu’nun komşularından yararlanma şansları var. Ayrıca sanayicilerin ihtiyaç duyacağı tesis kurmak için arazileri
var. Samsun’da yatırım yapmak isteseniz böyle
bir alan yok. Gaziantep’te bir firmayı ziyaret et-

tim. Halıcıların bin dönüm yeri var Gaziantep’te.
47.000 bin organize sanayi bölgesinin yeri var.
Bizim Gıda Organize Sanayi Bölgesi 230 dönüm.
Şimdi yerel yönetimde ne yapacak buna. Onlarda bu kadar kısıtlı araziyi verimli kullanma gayreti içinde. Samsun’dan çıkan çok büyük iş adamları var. Bir Fehmi Yıldız’a ona zamanında yeterli
yeri verselerdi, gidip MDF fabrikasını İzmit’e kurmazdı. Kendisini ziyaret ettiğimde fabrikayı 40
dakikada gezdik. Sanayici artık tüm maliyet unsurlarını değerlendirmek zorunda. Demiryolu, karayolu, denizyolu, havayolu limana ne kadar yakın ise rekabet edebilme gücün o kadar yüksek .

Aile işletmelerine ve genç işadamlarına tavsiyeleriniz nelerdir?
Aile firması olmasının yanı sıra, bizler hissedarız
artık. Bunun adı paylaşmak, ikinci jenerasyona
güvenmek. Gülhan olsun abisi Erhan olsun, bun-

lar bu işi başarılı ile götürebilirler. Yetkilerini görev
ve sorumluluklarını paylaştık. Sonuç olarak onlar
şirketi bu noktaya getirdiler.

Aile işletmelerine tavsiyem kurumsallaşma
adımlarını atmaları, ikinci jenerasyona görev ve
sorumluluk vermeleri, gençlere de sabırlı olmaları.
Hemen her şey bir anda olamayacağını bilmeleri

gerekiyor. Bugün bizim geldiğimiz şartlarda, piyasada organize ve büyük oyuncuların olduğunu
artık bilerek, rekabet edebilecekleri pozisyonları
almaları gerektiğini söyleyebilirim.

Samsun Ticaret Borsası’nın çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Samsun Ticaret Borsası’nı başarılı buluyorum.
Gıda Organize Sanayi Bölgesi’nin oluşmasında evvel ki yönetimin son derece taktire şayan
emekleri var. Şu anki yönetim Başkan Sinan Çakır ve ekibi de oldukça başarılı. Borsa’ya kazandırdıkları tesislerin yanısıra ayrıca, kurumsal kimlik,
kamu kuruluşları nezdinde sağladıkları saygınlık
için onları tebrik ediyorum. Yeni girişimleri olan
odalarla birlikte ek bir bina yapacaklar. İnşallah

başarılı olurlar. Yakından şahit olduğum için rahatlıkla söyleyebilirim; dört beş sene evveline
kadar çalışanların maaşları bile ödenmekte zorlanılırken, şimdi Ticaret Borsası hem yeni tesisler
yapma aşamasına geldi. İlk dergimizle üyelerimizle buluşuyoruz. Hedefler bitmez ve kendilerine başarılarının devamını diliyorum.

Sizin Ticaret Borsası üyelerine mesajınız ne olur?

“Artık iki kilo un götüreceğim eve, arabanın arkasına koyun değil,
gidip parasını ödeyip fişini alır, arabanın arkasına konur.”

Değerli meslektaşlarıma, benim iş hayatıma atıldığım zahirecilik ve gıda maddeleri ticareti yapan
dostlarıma tavsiyem ve mesajım; hayat maalesef
çok kolay değil. İyi hesaplamalarda bulunsunlar.

Kendi imkanlarıyla iş yapsınlar. Hayali projelere
kapılmadan ve güvenilirliklerine leke getirmeden
başarılı sağlıklı bir iş hayatı yaşamalarını dilerim.
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Bölgeye hizmet veren LABORATUAR

S

amsun Ticaret Borsası bünyesinde 2003
tarihinden itibaren hizmet veren Özel Gıda
Kontrol Laboratuvarı, teknolojik altyapısı
ve yetkin personeli ile bölgeye hizmet veriyor.
Yılda bir kez TÜRKAK (Türk Akreditasyon
Kurumu), iki yılda bir ise T.C. Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı tarafından denetlenmekte
olan laboratuar TÜRKAK denetimini Ağustos
2014 de, Bakanlık denetlemesini ise Mayıs
2015 de başarı ile gerçekleştirerek yoluna emin
adımlar ile ilerliyor.
Analizlerde
uluslararası
geçerliliği
olan
yöntemlerle çalışılan laboratuarda, gıda
maddelerinde Kimyasal analiz laboratuarda,
pH, asitlik, tuz, kül, HCl’de çözünmeyen kül,
ham yağ, ham selüloz ve ham protein analizleri
ile mikotoksin analizleri olarak; Aflatoksin,

Okratoksin A, Zearalenon, Deoksinivalenol,
Fumonisin analizleri, mineral analizleri olarak
da Kurşun (Pb) ve Kadmiyum (Cd) analizleri
yapılıyor.Fiziksel
Analiz
Laboratuarında
ise düşme sayısı, gluten, gluten index, elek
analizleri, hektolitre, bin dane ağırlığı, farinografi,
ektensografi, vizko amilografi analizleri hizmeti
veriliyor.
Üst yönetimi, iyi mesleki ve teknik uygulama
ile “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon
Laboratuarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar”
Uluslararası Standardı’ nın gereklerini karşılayan
düzey ve kalitede müşterilerine hizmet vermeyi
taahhüt eden büyüyen ve hizmet alanını
genişleten akredite bir laboratuar olan Samsun
Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuarı
hizmetlerinde tarafsızlık, bağımsızlık, eşitlik,
dürüstlük, müşteriye ait gizli bilgilerin ve tescilli

2014 yılında Samsun Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuarı ziyaret
eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yapılan çalışmaları takdir ederek, başarı dilemiştir.

hakların korunması ilkelerini de ön planda tutuyor.
Hizmet kalitesini ve işlem hacmini hergeçen yıl
arttıran laboratuarda ise son yılların verileri şöyle
sıralanıyor.

2

009 yılında toplam numune sayısı 510 ve
yapılan analiz sayısı 1275 iken yıllar içinde
analiz yelpazemiz genişletilerek, 2014
yılında toplam 862 numune ve 2777 analiz
yapılmış. 2014 yılında gelen numunenin %35’i
özel istek, %22’si İhracat ve %43’ü ise ithalat
numunelerinden oluşuyor.
Samsun Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol
Laboratuarının 11 alanda akredite olan hizmet
verdiği başlıklar ise, Meyvelerde Aflatoksin B1,
B2, G1, G2 ve Toplam Aflatoksin Tayini, Tahıllar
ve Soyada Aflatoksin B1, B2, G1, G2 ve Toplam

Aflatoksin Tayini, Tahıllar ve Soya ve Ayçiçeğinde
Okratoksin A Tayini, 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, Gıdalarda
Ham Protein Tayini, Ham Selüloz Tayini, Ham
Kül Tayini, Rutubet Tayini, 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’dir.
Önümüzdeki süreçte, su ve yem analizleri ile İlaç
kalıntısı (Pestisit) ve GDO gibi analizler için ise
fizibilite çalışmaları yürüten laboratuar, bölgeye
verdiği hizmetle bölge ithalat ve ihracatçısına
verdiği hizmet yelpazesini genişletmeyi planlıyor.
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Piazza AVM

Bulvar AVM

Çiftlik Caddesi
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Samsunlu işadamlarına
halka arz anlatıldı

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından toplantıda, Samsunlu işadamlarına, “Halka Arz ve Borsa İstanbul’un Sunduğu Fırsatlar” tanıtıldı.

sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her
türlü yoldan yapılan genel bir çağrıyı ve bu çağrının
devamında gerçekleştirilen pay satışı olarak tanımlanmaktadır. Halka açılma sürecinde şirketler için
en zor aşama karar aşamasıdır. Halka açılmaya karar verildikten sonraki aşamalar daha kolaydır. Bir
şirketi halka arz kararı vermeye yönlendiren birbirinden farklı koşullar bulunmaktadır. Halka arzın ilk
akla gelen avantajı finansmana erişim mekanizması sunmasıdır. Şirketler halka açılmak ve paylarının
organize bir pazarda işlem görmesini sağlamak suretiyle her şeyden önce önemli bir finansman kaynağından yararlanırlar. Firmaların öz kaynaklarını
güçlendirmede halka arz önemli bir mekanizmadır.
Halka arzdan gelecek sermayeyle şirketin büyümesini, şirketin yeni yatırımlarını hataya geçirmek
mümkündür. Halka arz ayrıca, kurumsallaşmaya
giden yolda bir rehberdir. Halka arz ayrıca, sürdürülebilirliği de temin etmektedir. Halka arz ayrıca, iç ve
dış müşterilere imaj sağlamaktadır. Umuyorum ki,
önümüzdeki sene Samsun’dan ikinci, üçüncü, dördüncü şirketleri borsamızda görelim ve bir sonraki
sene de inşallah Samsun Şehir Endeksi diye bir endeks yayınlayalım” diye konuştu.

Ulusoy deneyimlerini paylaştı
Ardından ise, Borsa İstanbul A.Ş. Pazarlama ve Satış
Direktör Yardımcısı Mert Süzgen, sermaye piyasa-

S

amsun Ticaret ve Sanayi Odası, Borsa İstanbul A.Ş. ve Strateji Denetim Danışmanlık
Şirketi işbirliği ile düzenlenen, “Halka Arz ve
Borsa İstanbul’un Sunduğu Fırsatlar” konulu toplantı, Hampton by Hilton Samsun’da düzenlendi.
Toplantıya, Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan
Çakır’ın yanısıra Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
(STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Samsun’un önde gelen firmaların sahipleri
ve yöneticileri katıldı.

Finans kaynağına erişimin en iyi yöntemi
Toplantının açılış konuşmasını yapan Samsun TSO
Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, bir
işletmenin halka arz edilebilir hale gelmesinin, kurumsallaştığına ve şeffaflaştığı anlamına geldiğini
söyledi. Günümüz işletmelerin en büyük probleminin finansman kaynağına erişimi olduğunu kaydeden Başkan Murzioğlu, “Halka arz yöntemi, faizsiz
finans kaynağına erişimin en iyi yöntemidir. Geçtiğimiz yıl ilk şirketimizin borsaya kote olması guru-

sı aracı ihracı yoluyla şirketlerimizin yakalayabileceği imkanlar, Borsa İstanbul’da bulunan pazarlar,
halka arz için 5 neden, halka arz süreçleri ve halka
arzın şirketlere katkıları konusunda bir sunum yaptı. Daha da, Borsa İstanbul’da ilk işlem gören Samsun şirketi olan Ulusoy Un A.Ş. İcra Kurulu Başkanı
Günhan Ulusoy, halka arz tecrübelerini davetlilerle
paylaştı. Halka arzla her şeyin şeffaflaştığını belirten
Ulusoy, “Halka arz süreci tabi ki kolay değil. 2008
yılında kurumsallaşma çalışmalarına başladık. O
zaman ki hedefimiz bağımsız denetim yapılabilir bir
şirket olabilmekti. Bu da kolay olmuyor. Bağımsız
denetim artık gelebilir dememiz sadece üç sene sürdü. 2012 yılında bağımsız denetimi gerçekleştirdik.
2014 yılının kasım ayında halka arza gittik. Eğer aklınızda halka arz fikri beş yıl sonrası için bile varsa,
mutlaka şimdiden bağımsız denetiminizi cebinize
koyun. Halka arzla birlikte öz kaynağımızda artış
oldu. Şirketimizin bilinirliği, tanınırlığı yükseldi. Müşteriler ve tedarikçiler nezdinde itibarımız daha da
arttı. Şirketin sürdürülebilirliği ve istikrarlı seyrinin
öne plana çıkması, risk yönetiminin ve risk anlayışının daha çok gelişmesi sağlandı. Kolay bir süreçten
geçmedik ama her yönden şirketimize avantaj getirdi” diye ifade etti. Toplantı, Strateji Denetim Danışmanlık Genel Müdürü Taner Taşkaya’nın, “Halka
arza hazırlık sürecinde danışmanlık hizmetlerinin
rolü” konusunda yaptığı sunumdan sonra sona erdi.

runu yaşadık. İnanıyorum ki bu salonda bu süreci
başarıyla yönetecek şirketlerimiz var. Bu zor bir süreç, bir takım gerekleri yerine getirmeniz gerekiyor.
Şüphesiz sağlanan bu kriterler şirketlerin sürdürülebilirliğine de katkı sağlıyor. Organizasyonumuzun şirketlerimizi bu sürece dahil olma hususunda
motive edeceğine inanıyorum” dedi.

Borsa İstanbul firmalar için bir fırsat
Ardından söz alan Borsa İstanbul A.Ş. Pazarlama
ve Satış Direktörü Serhat Görgün, halka arz, pazarlar ve alternatif finansman araçları konularında işadamlarını bilgilendirdi. Borsa İstanbul A.Ş.’nin her
büyüklükteki firmanın halka açılması için bir fırsat
sunduğunu söyledi. Borsa İstanbul’un dönüşüm
sürecinden bahseden Görgün, “2012 yılının nisan
ayında Sermaye Piyasası Kanununda yapılan bir
değişikle beraber Türkiye’deki üç tane borsa bir araya gelerek Borsa İstanbul kuruldu. Borsa İstanbul
nispeten daha özerk bir statüde, farklı ortaklık yapılarına da açık bir şekilde teşekkül etti. Halka arz,
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YAPI SEKTÖRÜNDE 35 YILLIK TECRÜBE

İLK’lerin firması
Bölgenin en büyük showroomuna sahip olan Step Yapı bünyesindeki NG Kütahya Seramik
zengin ürün yelpazesi ile havuz , bahçe, otel, salon, çalışma odası, hamam konseptlerini seramik ile buluşturuyor.

B

ölgenin en büyük NG Kütahya seramik
showroomuna sahip olan Step Yapı
geçtiğimiz 20 Mayıs 2015’te görkemli
bir açılışla kapılarını müşterilerine açtı. 3 katlı
1200 m2’lik alanı olan showroomda 120/240
80/160 ebatlı granitler, hamam, çalışma odası,
otel bekleme salonu, bahçe ve havuz tasarımları beğeniye sunuldu.

1980 yılında Samsunda kurulan firma 35 yıldır yapı sektöründe bölgeye ve Samsun’a
hizmet vermektedir. Son yıllarda ihraacattan

•
•

MADAGASKAR’A İLK YAPI GRUBU İHRACATI
BÖLGENİN EN BÜYÜK SHOWROMU

da adından söz ettiren şirket, bölgesinde Madagaskar’a yapı ürünleri grubunda ilk ihracatı
gerçekleştirdi. Gürcistan ve Azerbeycan‘a yaptığı düzenli proje takipleri ile ihracatını sürdüren Step Yapı, yeni yılda AB ülkelerine ihracat
hedefi koyarak dünya devi iş ortakları ile bu
hayalini gerçekleştirmeye çalışıyor. Samsun
Ankara karayolunda kapalı ve açık depolama
alanı ile müşterilerine hizmeti hızlı bir şekilde
sunan Step Yapı, bölgesinin önde gelen yapı
malzemesi satıcılarından biri olarak adından
söz ettiriyor.
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Bakan Kılıç ve Hisarcıklıoğlu ödül verdi
Samsun Ticaret Borsası ile Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ortaklaşa düzenlenen, “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. Törende ayrıca, TOBB tarafından Samsun’da yapılacak olan İlyas Kılıç TOBB Endüstri Meslek
Lisesi’nin protokolü imzalandı.

S

amsun Ticaret Borsası ile Samsun Ticaret ve
Sanayi Odası, 2012 ve 2013 yılları arasında
yıllarındaki faaliyetlerinden dolayı en çok kurumlar vergisi ve gelir vergisi ödeyen, ihracat yapan,
Türkiye’nin en büyük ilk 500 ve ikinci 500 sanayi
kuruluşları arasına giren üyelerini Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde düzenlediği törende ödüllendirildi. Katılımın yoğun olduğu tören Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır’ın konuşmasıyla
başladı. Konuşmasında Samsun’un yeni bir OSB’ye
ihtiyaç duyduğunu belirten Çakır, “Samsun Merkez
OSB’de doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Karşımızda 400 milyonluk bir pazar var. Kuzeye açılmamızı sağlayacak 45 milyon Avroluk bütçesi ile kabul
edilmiş lojistik organize sanayi bölgemiz var. Bu imkanlar yatırım taleplerini daha da çok artıracaktır. İstanbul çevresinde yer kalmamıştır. Şu anda bırakın
yatırım çekmeyi, kendi sanayicimize bile yer tahsisi edememekteyiz. Sanayicimiz çare olarak başka
yerlere yatırım yapmaktadır. 2007 yılında tersane
yerinin planlandı. O dönemde haklı sebepler vardı.
Şu anda tersane sektörü durma noktasına geldi.
Bu alanın da tersane olarak kullanılması mümkün
gözükmemektedir. Kısa vadeli çözüm olarak iki bin
dönümlük bu alan atıl durumdan çıkartılmalı ve müteşebbise açılmalıdır. İki bin dönümün bin 500 dönümü kargo organize sanayi bölgesi, 500 dönümü
ise serbest bölge olarak planlanmalıdır. Gelecek 50
yılımızı planlayabilmek için 10 bin dönüm arazi bulunmalıdır. Bu sorunu mutlaka aşarak, müteşebbisin önünü açmalıyız” dedi.

A

rdından söz alan Samsun Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki
Murzioğlu ise, Samsun ve ülke ekonomisine
katkı sağlayarak ödül almaya hak kazanan firmaları
kutlayarak, yürüttükleri projeler hakkında bilgi verdi.
Göreve geldikten sonra Samsun’un bölgesel etkin
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A

S

amsun Ticaret Borsası ile Samsun Ticaret ve
Sanayi Odası, 2012 ve 2013 yılları arasında
yıllarındaki faaliyetlerinden dolayı en çok kurumlar vergisi ve gelir vergisi ödeyen, ihracat yapan,
Türkiye’nin en büyük ilk 500 ve ikinci 500 sanayi
kuruluşları arasına giren üyelerini Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde düzenlediği törende ödüllendirildi. Katılımın yoğun olduğu tören Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır’ın konuşmasıyla
başladı. Konuşmasında Samsun’un yeni bir OSB’ye
ihtiyaç duyduğunu belirten Çakır, “Samsun Merkez
OSB’de doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Karşımızda 400 milyonluk bir pazar var. Kuzeye açılmamızı sağlayacak 45 milyon Avroluk bütçesi ile kabul
edilmiş lojistik organize sanayi bölgemiz var. Bu imkanlar yatırım taleplerini daha da çok artıracaktır. İs-

rdından söz alan Samsun Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki
Murzioğlu ise, Samsun ve ülke ekonomisine
katkı sağlayarak ödül almaya hak kazanan firmaları
kutlayarak, yürüttükleri projeler hakkında bilgi verdi.
Göreve geldikten sonra Samsun’un bölgesel etkinliğini uluslararası platforma taşıyacak projeler ürettiklerini belirten Başkan Murzioğlu, “Bunlardan en
önemlisi uzun yıllardır Samsun kamuoyunda konuşulan, ancak sonuçlandırılmayan Samsun Fuar
ve Kongre Merkezi projesiydi. Şu anda Samsun,
uluslararası nitelikteki bir fuar merkezine kavuştu.
Bu projenin hayata geçmesinde katkıda bulunan
herkese teşekkür ediyorum. Gerçekleştirmekten

gurur duyduğumuz bir başka proje ise, Samsun
Teknopark’dır. Birlikteliğin gücünden doğan bir
başka önemli projemiz ise, Samsun’a önemli kimlik
kazandıracağına inandığımız Lojistik Sanayi Organize Bölgesi’dir. Bu projemiz, İPARD kapsamında 45
milyon Avro hibe desteği alan Türkiye’nin en büyük
majör projesidir. Altyapı çalışmalarında sona geldiğimiz projede temennimiz, 2015 yılında Türkiye’nin
ilk Lojistik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin
temelini atmaktır. İhracatımızı daha da artırmak
adına Lojistik Master Planı hazırladık. Hedefimiz,
450 milyon dolar olan ihracatımızı 2023 yılında 6
milyar dolara çıkarmaktır. Kentimizin gelişimi anlamında şimdiye kadar ifade ettiğimiz çalışmalarımız

başarıyla tamamlanmış olup, kendi süreçlerinde
ilerlemektir. Şimdi bu çalışmalarımızı pekişterecek,
kentimizi ülkemizin 2023 yılı hedeflerine taşıyacak
yeni projelerimize çalışıyoruz. Limanlarımız ve ulaşım akslarının konumu gereği, Samsun merkezde
yeni ve büyük bir organize sanayi bölgesi oluşturulmasına acil ihtiyaç vardır. Yaptığımız her işte, ortaya
koyduğumuz her projede ilimiz ve ülkemizin gelişmesine katkı vermeyi, daha çok üretmeyi, daha çok
istihdam sağlamayı hedefledik. Bu hedefimize katkıda bulunan tüm herkese huzurlarınızda teşekkür
ediyorum” diye konuştu.

Yılmaz ise, Tekkeköy ilçesinde bin 500 dönümlük
alanı sanayicinin hizmetine sunmak için çalışma
yaptıklarını belirti. Daha sonra kürsüye gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu ise, şehrin oda ve borsası arasındaki
işbirliğini överken, birlikte iş yapabilme becerisinin
ve şehrin çıkarları noktasında ortak olabilmenin
markalaşmayı ve bereketi getireceğini dile getirdi.
Samsun’un bir çok şehre nasip olmayan önemli
avantajlara sahip olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Daha çok kazanmak için her şeyiniz var.
Altyapı noktasında yok yok. Samsun’a her geldiğimde birlikteliğe dikkat çektim. Markalaşmış şehirlerin yöneticileri, bir ve beraber hareket ederse;

tanbul çevresinde yer kalmamıştır. Şu anda bırakın
yatırım çekmeyi, kendi sanayicimize bile yer tahsisi
edememekteyiz. Sanayicimiz çare olarak başka
yerlere yatırım yapmaktadır. 2007 yılında tersane
yerinin planlandı. O dönemde haklı sebepler vardı.
Şu anda tersane sektörü durma noktasına geldi.
Bu alanın da tersane olarak kullanılması mümkün
gözükmemektedir. Kısa vadeli çözüm olarak iki bin
dönümlük bu alan atıl durumdan çıkartılmalı ve
müteşebbise açılmalıdır. İki bin dönümün bin 500
dönümü kargo organize sanayi bölgesi, 500 dönümü ise serbest bölge olarak planlanmalıdır. Gelecek
50 yılımızı planlayabilmek için 10 bin dönüm arazi
bulunmalıdır. Bu sorunu mutlaka aşarak, müteşebbisin önünü açmalıyız” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya
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şehir rahmet ve bereket bulur. Samsun, yöneticiler konusunda şanslıdır. Böyle bir günde
şehrin tüm yöneticileri biraradaysa, bu birlikteliktir. Samsun’u yıldız yapan işadamlarına sahip çıkmamız gerekiyor. Samsun’un geneline
baktığımızda, burada yaşayanların çok şanslı
olduğunu düşünüyorum. Allah bu şehre her
imkanı vermiş. Sanayi, ticaret, tarım ve turizm
kenti pozisyonu var bu kentin. Türkiye’de kaç
şehirde var bu özellikler? Elinizdekilerin kıymetini bilin” dedi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, petrol fiyatlarının düşmesine en çok
sevinen ülkelerden bir tanesinin Türkiye olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Bugün varil fiyatı
60 doların altına düştü. En çok cari açığımızı
kapsayan da enerji ithalatımızdı. Neredeyse
bu faturanın yüzde 50 düşmesi demektir. Bu
müthiş bir avantaj bizim için ama bir taraftan
seviniyoruz, bir taraftan da üzülüyoruz. Çünkü
Rusya’ya ihracat yapıyoruz, alım gücü düştü.
Rublenin değer kaybı son 6 ayda yüzde 50’dir.
Bu sefer Rusların alım gücü düştüğü için malımızı satın alacak adam sayısı azaldı. Çünkü
bir anda yüzde 50 fakirleştiler. Kasalarında
da 500 milyar dolar olmalarına rağmen. Bundan dolayı pazarda zorluk yaşıyoruz. Özellikle
Rusya’nın yaş meyve sebzenin tamamını biz
karşılıyorduk. Fakat hem ihracatta zorlanmaya başladık hem de gönderdiğimiz malların
parasını alamıyoruz. Dikkatli olun diye bunu
söylüyorum. Petrol fiyatlarının düşmesinde
bize ikinci bir zararı da reel sektör olarak Antalya’da Rusların rezervasyon iptalleri başladı.
Ama ben geleceğimizden umutluyum” diye
konuştu.

S

on olarak kürsüye gelen Gençlik ve
Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, “Bütün
dünyada ‘ekonomik çalkantılar, siyasi çalkantılar, fikir farklılıkları, finansal
krizler’ bunların hepsi yaşandı. Bir dönem ekonomik kriz olabilecek dendiğinde ‘teğet geçecek merak etmeyin’ diye ortaya çıkıldığında
‘siz bu işi bilmiyorsunuz’ dendi. Bütün dünya
sıkıntı çekerken, biz çok şükür kendi yolumuzda sağlam yolumuzda ilerlemeye devam ettik.
Ortaya konan bir iradenin, ortaya konan bir birliğin ve beraberliğin, ortaya konan bir duruşun,
bu diklenmeden dik duruşun bir sonucudur.
Zaman geçtikçe bunların ne anlama geldiğini

ve ne kadar önemli olduğunun daha iyi anlaşıldığını hep
beraber görüyoruz. Türkiye’de biz hiçbir zaman ‘her ne
olursa olsun biz kazanalım. Her ne olursa olsun AK Parti
kazansın’ demedik. Biz hep ‘eğer Türkiye kazanacaksa
ve Türkiye ilerleyecekse biz AK Parti olarak üzerimize düşen her görevi yapmaya hazırız’ dedik. Ama Türkiye’de
kısır bir siyasi çekişmeler içersine girmeye çalışanlar ‘AK
Parti kaybetsin de ne olursa olsun’ dediler. Türkiye’nin
ne olduğu umurlarında değildi. Milletimizin başına ne

gelebileceği hiç umurlarında değildi. Tek gayeleri vardı, o
da makam ve mevki. Makamlara gelinmez, makamlara
millet getirir. Makamlara geldiğinizde ve o sorumlulukları yüklendiğinizde, o sorumlulukların hakkını verirseniz
eğer millet sizi başınızın üzerinde taşır. Eğer siz milletle
beraber olmaz iseniz, milletin çıkarlarını gözetmez iseniz
yanınızda kimseyi bulamazsınız. Ama siz eğer ülkenizin
hem içerde hem dışarıda, hem ekonomisinde sağlam
durmasını, daha ileriye gitmesini dert edinmişseniz, bu

dert yüreğinizde varsa ve milletle iç içesiniz önünüze ne
engel çıkartsalar çıkartsınlar, millet sizinle beraber yürür.
İşte bizim sırrımızda bu. Çünkü biz milletle beraber olduk” diye konuştu.
Konuşmaların ardından TOBB tarafından Samsun’da yapılacak olan İlyas Kılıç adı verilen Endüstri Meslek Lisesi’nin protokolü imzalandı. Daha sonra ödül almaya hak
kazanan firmalar ödüllendirildi.
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Tiryaki, Çakır ile birlikte
Vali Şahin’i ziyaret etti
Voit Pixel 20 Eliptik Bisiklet

Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Tiryaki, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Samsun’a geldi.

G

aziantep Ticaret Borsası Başkanı Ahmet
Tiryaki, çeşitli temaslarda bulunmak üzere
Samsun’a geldi. Ahmet Tiryaki ve beraberindekiler ilk olarak Samsun Ticaret Borsası Başkanı
Sinan Çakır’ı ziyaret etti.
Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette
Samsun Ticaret Borsası Sinan Çakır, Tiryaki’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Tiryaki
ise, Çakır’a gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Tiryaki teşekkür etti
Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Tiryaki
ve beraberindekiler ardından ise, Başkan Sinan Çakır’la birlikte Samsun Valisi İbrahim Şahin’e nezaket
ziyaretinde bulundu. Ziyarette Başkanı Ahmet Tiryaki, “Bizleri kabul ettikleri için Sayın Valimize çok
teşekkür ederim” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali İbrahim Şahin ise konuklarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Yaşam sağlıklı güzeldir...

İSKENDER TİCARET
www.iskenderticaret.com

19 MAYIS MH. GAZİ CD. NO:105/A İLKADIM SAMSUN
TEL : 362 230 97 11 - 542 775 45 55
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Göksel, ilk Sinan Çakır’ı
ziyaret etti

Y

apılan son genel kurulun ardından göreve
gelen AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem
Göksel ve Yönetim Kurulu Üyeleri, ilk ziyaretlerini Samsun Ticaret Borsası’na yaptı. Ziyarette
Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır ve Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.
Ziyarette konuşan Samsun Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Sinan Çakır, “İl Başkanımız Muharrem Bey, ilk ziyaretini borsamıza yaparak büyük bir
nezaket örneği göstermiştir. Aynı zamanda Borsamız Yönetim Kurulu Üyesi de olan Muharrem Göksel kardeşimizin AK Parti İl Başkanı seçilmesi bizleri
gururlandırmıştır. Şahsım ve yönetim kurulu üyelerim adına kendisinin yeni görevini en içten dileklerimle kutluyor ve başarılar diliyorum” dedi.

Birlik ve beraberlik mesajı
Görevi devir alır almaz çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini ifade eden AK Parti Samsun
İl Başkanı Muharrem Göksel ise, “Yönetim kurulu
üyelerimiz ile birlikte ilk ziyaretimizi şahsımın da
yönetim kurulu üyesi olduğu Ticaret Borsası’ndan
başladık. Şehrimizde her zaman birlik ve beraberlik
örneği gösteren Samsunumuzun kalkınması adına
başarılı çalışmalara imza atan borsa ve odalarımıza
teşekkür ediyorum. Şahsıma ve yönetimime gösterdikleri ilgi, alaka ve destekten ötürü Borsa Başkanımız Sinan Çakır’a yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra
da hep birlikte Samsunumuzu ve ülkemizi daha iyi
yerlere taşımak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Samsun Ticaret
Borsası Başkanı Sinan Çakır’ı makamında ziyaret etti.
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Vergi Dairesi’nden Borsa’ya ziyaret

SAMSUN TÜYAP FKM HIZLI BAŞLADI

U
Vergi Dairesi Başkanı Zeki Yumbul, 26. Vergi Haftası dolayısıyla üst düzey mesai arkadaşlarıyla birlikte Samsun Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Zeki Yumbul ve mesai arkadaşlarını Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır personeli karşıladı.

Z

iyarette konuşan Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır,
vergi bilincinin yüksek olan toplumlarda ekonomik ve kültürel gelişimlerin de
yüksek olduğunu belirtti. Kamusal harcamaları
karşılamanın tek yolu vergiler olduğunu ifade
eden Çakır, “Vergi haftası, halkımızda vergi bilincini güçlendiren çok önemli etkinlilerin yapıldığı
bir hafta. Verginin kutsallığını bilen en iyi toplumlardan biriyiz. Bu bilince hem ülkemiz hem de
şehrimiz vakıftır. Kamusal hizmetlerin nitelik ve
kalitesinin artması vergiye karşı direnci azaltacak
en önemli unsurdur. Adil bir vergi sistemi ve toplanan vergilerin vatandaşa hizmet olarak dönmesi, vergi bilincinin artmasının temel zeminini oluşturmaktadır. Vergi gelirlerimizi artırmak, adil ve
etkin bir vergi sistemi için birlikte hareket etmek,
vergisel hedeflere ulaşmada ülkemizi başarıya
götürecek temel yoldur. Camiam adına şimdiye
kadar olduğu gibi yarınlarda da sizlerle işbirliği
içinde çalışmaya devam edeceğiz. Vergi haftanızı
bir kez daha kutluyor, yönetim kurulumuz adına
ziyaretinizden duyduğumuz memnuniyeti dile
getirmek istiyorum” diye ifade etti.

Samsun vergi de iyi noktaya gidiyor
Ziyarette konuşan Samsun Vergi Dairesi Başka-

zun yıllar süren fuar ihtiyacını karşılamak üzere Samsun Valiliği,
Samsun Büyükşehir Belediyesi,
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Borsamızın ortak girişimiyle Samsun’a kazandırılan
Samsun FKM, açıldığı 2014 Kasım ayı itibariyle iddialı fuarları Samsun’a getirmeye
devam ediyor. İlkini Samsun Otomobilciler
Derneği’nin girişimi ile Autoshow olarak gerçekleşen fuarın ardından 2- 5 Nisan tarihleri
arasında düzenlenen Samsun 2015 İnşaat

Yapı, İnşaat Malzemeleri, Tesisat, Isıtma, Soğutma Havalandırma, Doğalgaz ve Teknolojileri Fuarı ile devam etti.
Bu yıla 18 - 24 Mayıs 2015 KARADENİZ KİTAP FUARI, 16 - 20 Eylül 2015 Samsun Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı ve 19 22 Kasım 2015 tarihinde düzenlenecek olan
Samsun Gıda, İçecek Ürünleri, Gıda İşleme
Teknolojileri, Paketleme ve Lojistiği Fuarı
ile tamamlayacak olan Samsun Tüyap FKM,
toplamda 5 fuarla yılı kapamış olacak.

nı Zeki Yumbul, kamu hizmetlerinin, hızlı ve etkin
şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan finansman kaynağının sağlanmasında vergi gelirlerinin
önemine vurgu yaptı. Samsun’un vergi tahakkukunda ve tahsilatında iyi bir noktaya doğru gittiğini belirten Vergi Dairesi Başkanı Zeki Yumbul,
“Samsun’a baktığımızda aslında vergisel boyutu
iyi. 2014 yılı 2 milyar 200 milyon saymanlık geliri
ile beraber bir tahsilat yapmışız. Tahsilatımız bir
önceki yıla oranla yüzde 12 artış göstermiş. Artış
oranı Türkiye ortalamasının da üzerinde. Tahakkukunda yüzde 14 gibi artış söz konusu. Bu oranda Türkiye ortalamasının iki puan üzerinde. Bölge
müdürlüklerinin Samsun’da fazla olması nedeniyle giderde fazlalık gözüküyor. Gider, gelirden
fazla gözükse bile Samsun ciddi manada yatırım
alan da bir il konumunda. Şu anda Türkiye genelinde 12 tane vilayetimiz gelir giderini karşılıyor.
Şunu belirtmek isterim ki, Samsun vergisini veren
bir il. Tahsilat oranımız Samsun’da yüzde 82. Bu
da Türkiye ölçeğine göre iyi bir ortalama. Geçtiğimiz aylarda 6552 sayılı Yasa’yla ilgili yoğun bir
çalışma yaptık. Alacağımızın yüzde 50’sini tahsil
edilebilir noktasında yapılandırdık. Bu oran da
Türkiye ortalamasının üzerinde. Samsun olarak
hem tahakkuk da hem de tahsilatta iyi bir noktaya doğru gidiyor. Bu rakamları da ileriye dönük
artırmaya çalışacağız” diye konuştu.

42
SAMSUN TİCARET BORSASI /

43
analiz

SAMSUN TİCARET BORSASI /

analiz

MAYIS 2015

MAYIS 2015

Çakır, Samsun İnşaat Fu arı’nın açılışına katıldı

Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır, Samsun 2015 İnşaat Yapı, İnşaat Malzemeleri, Tesisat, Isıtma, Soğutma Havalandırma, Doğalgaz ve Teknolojileri Fuarı’nın açılışına katıldı.

T

üm Fuarcılık Yapım A.Ş(TÜYAP) tarafından
düzenlenen ‘Samsun İnşaat Fuarı 2015’ düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı.
TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Samsun İnşaat Fuarı açılışına; Samsun
Valisi İbrahim Şahin, Samsun Büyükşehir Belediye
Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(STSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu
Üyesi Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Ticaret Borsası
Başkanı Sinan Çakır, TÜYAP Anadolu Fuarları Genel
Müdürü İlhan Ersözlü, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte çok sayıda ziyaretçi katıldı.

Fuarlar önemli döviz kaynağı sağlıyor
Törende yaptığı konuşmada fuarcılığın çok önemli
bir olgu olduğunu söyleyen Samsun Valisi İbrahim
Şahin, “Tabi fuarcılık öyle bir sene iki sene içinde
gelişen şeyler değil. Mesela Amerika’yı inceleyin
oyuncak fuarı bile 112 yıllık. Newyork’a bakın 115 yıllık geçmişleri var. 150 yıllık fuarlar var. Almanya’ya
bakın fuarcılıkta öne çıkmış bir ülke. Fuarlardan neredeyse Türkiye’nin dövizi kadar döviz kazanıyorlar.
Onu için bunları biz mutlak surette benimseyeceğiz.
Samsun fuarcılıkta Türkiye’de en önemli bir iki şehirden biri. Onun için fuarcılık anlayışına Samsun ya-

bancı bir şehir değil. Ama bir kopukluk olmuş belki.
Bir de eski fuarları panayırcılık mantığından kurtarıp
günümüz fuarcılık anlayışına getirmek lazım. Bu fuarın Samsun’a kazandırılmasında emeği geçenleri
kutluyorum” dedi.

burada görecekler. Meslekleriyle ilgili eksikliklerini
telafi etmeye çalışacaklar. Süreç içinde Türkiye’nin
nereden nereye geldiğini görecekler” diye konuştu.

Samsun fuarcılıktan gelen bir şehir

Fuarın yapımına çok emek verdiklerini ifade eden
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Salih
Zeki Murzioğlu, “Samsun bundan 30-35 yıl önce
gerçekten Türkiye’nin fuar şehirlerinden bir tanesiydi. Bölgeye ve şehre büyük bir canlılık getirirdi. Hem
yerelde hem genelde ekonomimize büyük katkı
sağlardı. Biz bunun tekrar Samsun’a kazandırılması
için Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Borsa’sı ile işbirliği yaparak
Samsun’a Fuar ve Kongre Merkezi’ni kazandırdı.

Samsun’un bir fuar geçmişi olduğunu vurgulayan
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya
Yılmaz, “Fuara su gibi susamıştık. Fuarcılıktan gelen
bir şehir, fuarcılık özgeçmişi olan bir şehir, fuarcılık
geçmişi hafızalarda taze olan bir şehir. Uzun yıllar
ihtisas fuarcılığına geçmeyi başaramamıştı. Yani o
eski klasik fuarcılıktan ihtisas fuarcılık anlayışına
geçme dönemi Samsunumuzda biraz uzun sürdü.
Bu süreyi kısaltmak için hep telkinler alıyorduk. İş
adamlarımızdan, sivil toplum kuruluşlarımızdan hep
öneriler alıyorduk. Deniyordu ki ‘bizi bu çadırlardan
kurtarın! Çadır fuarcılığı yapıyorduk dolgu alanlarında’. Bugün hepinizin gördüğü gibi dünyanın en gelişmiş şehirlerinde de olan bir fuar alt yapısının kavuşmuş olmanın mutluluğunu hissediyorum. Emeği
geçen herkese de teşekkür ediyorum. Fuarlar bir
sektörün biriktirdiği bilgilerin bir araya gelerek meslekleriyle ilgili bilgileri ve gelişimleri test ettikleri adeta kısa süreli kurs yerleridir. İnşaat sektörünün mensupları burada meslekleriyle ilgili yeni gelişmeleri

FKM şehre canlılık getirdi

TÜYAP Fuarcılık sayesinde şehrimizi bölgemizi
tanıtıyoruz. Bugün burada ikinci fuarımızı düzenliyoruz. 2015’in ilk fuarı. Ayrıca bu fuarın yapımında
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buraya
katılan firmaların fuarlarının bereketli olmasını diliyorum. Samsun’u ticaret, sağlık, spor, lojistik, sanayi, tarım kenti olarak nitelendiriliyoruz. Artık
bunların içerisine bir de turizm kentinin katılmasını istiyoruz. İnşallah bunu da başaracağız” diyerek
sözlerini tamamladı.

174 firma katıldı
TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise yaptığı konuşmada, “Ülkemizin en önemli
sektörlerinden biri olan inşaat sektörüne yönelik
hazırladığımız Samsun İnşaat Fuarı’nda sektörün
önde gelen üretici ve ithalatçı firmaları yerini almıştır. 174 markanın katılımı ile Samsun’da gerçekleşen
fuar, sektörün bölgedeki ticari hacmini artıracak bir
fuar olacaktır. Bu fuardan sonra 18 Mayıs’ta Kitap
Fuarı ile karşınızda olacağız” açıklamasında bulundu.

İkili iş görüşmeleri yapıldı
Konuşmaların ardından Samsun Ticaret Borsası
Başkanı Sinan Çakır ve protokol üyeleri, fuarın açılış kurdelesini kesti. Çakır ve protokol üyeleri daha
sonra ise, fuarda yer alan stantları birlikte ziyaret
etti. Fuarda yerli ve yabancı 174 firma yer aldı. Fuarı
gezer yerli ve yabancı misafirler, sektördeki yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri yakından görme fırsatı
buldu. Fuarda ayrıca, ülke dışından gelen yabancı
işadamları ve Türk işadamları ikili iş görüşmeleri
yapma imkanı bulurken, sektörlerle ilgili de seminer
ve konferanslar da düzenlendi.
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İşletmelerde İşyükü Analİzİ İle Norm
Kadro Uygulaması: Muhasebe Örneğİ
Doç. Dr. Gürhan Uysal

gurhan.uysal@yahoo.com | Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun
ÖZET: Bilimsel Yönetim teorisinin yönetim biliminde dört önemli katkısı bulunmaktadır.
Bunlardan en önemlisi norm kadro’dur. Norm
kadro bir işletmede çalışması gereken ideal
personel sayısını hesaplama işlemidir. Norm
kadro hesaplanmasında, Uluslararası Çalışma
Örgütü’nün ilke ve standartları önemlidir. Taylor
ve Çağdaşları bilimsel yönetim ilkeleri ile işletmelerde %400’e ulaşan oranlarda üretim artışı
tespit etmişlerdir. Fayol da çağdaşı Taylor gibi
İşletme Yönetimi ilkeleri üzerinde çalışmış ve bir
organizasyonda etkin organizasyon yapısı kurmak için gerekli ilkeleri sıralamıştır. Bu ilkelerden en önemlisi hiyerarşi’dir. Hiyerarşi bir organizasyonda organizasyon yapısını tanımlayan
en önemli karakteristik unsur olarak ifade edilebilir. Prof.Dr.Hikmet Timur eğitimi ve kariyeri
boyunca bu konulara vakıf olmuş ve uygulamasını gerçekleştirmiştir. Özellikle KİT’lerde önemli
verimlilik artışları gözlemlemiştir.
Keywords: Norm Kadro, İşyükü, Frederick Taylor, Bilimsel Yönetim
GİRİŞ
Bu çalışma Taylor ve Fayol’u ve yönetim bilimine katkılarını analiz etmeyi amaçlamaktadır.
O nedenle araştırma problemi “Taylor ve Fayol
prensipleri’nin işletme yönetimine kazandırılması olarak” ifade edilebilir.

sonra bugün dahi işletme yöneticileri tarafından
kullanılmakta ve güncelliğini korumaktadır. Bu
nedenle katkıların anlaşılması ve uygulamaya
kazandırılması önem taşımaktadır.
F.W.Taylor işletme yönetiminde verimliliği analiz etmiştir ve Amerikan işletmelerinde önemli
ölçüde verimlilik artışı sağlamış ve görüşleri tüm
Amerika’ya yayılmıştır. Çağdaşları da Taylor
benzeri araştırmaları işletmelerde uygulamışlardır. Taylor, verimliliği “performansa dayalı
ücretlendirme” ile artırmıştır. Türk İşletmelerinde
ücret iş tatminini artırmamakta fakat motivasyonu olumlu etkilemektedir. Bu nedenle ücretlendirmede yapılacak bir iyileştirme kamu kurumlarında ve özel sektörde verimliliği artırabilir.
Taylor verimliliği insan kaynakları ve iş analizi
ile artırmıştır. İşletmelerde iş analizi çalışmaları
yürütmüş ve insan kaynağının etkin yönetilmesi için çeşitli İKY prensipleri geliştirmiştir. Bunlardan bir tanesi, örneğin, performansa dayalı ücretleme’dir. Performans ücretlemesi bugün dahi
işletmeler tarafından kullanılmaktadır. Taylor:
•
•

İnsan Kaynakları Yönetimi
İş analizi

I. İŞLETME YÖNETİMİ, İŞLETME YÖNETİCİLERİ
VE FAYOL
Taylor Bilimsel Yönetim teorisi ve Fayol ise Yönetim Süreci çalışmıştır. Bu nedenle yönetim bilimine katkıları tartışılacaktır.

H.Fayol çağdaşı Taylor gibi yönetime 3 önemli
teori ile katkıda bulunmuştur. İşletme Fonksiyonları kavramını ilk geliştiren ve yönetime
kazandıran Fayol’dur. Ayrıca, işletme yöneticilerinin kullanabileceği yönetim ilkelerini sıralamıştır. Bu daha sonra 1938’de Gulick ve Urwick
tarafından sistemleştirilmiş ve POSDCORB olarak ifade edilmiştir.

Türkiye’de Taylor ve prensiplerini Hikmet Timur
analiz etmektedir. Taylor ve ilkeleri konusunda
ABD New York Üniversitesi’nde doktora okumuş ve uygulamasını yapmıştır. Bu makale Taylor’u ve fikirlerini işletme literatürüne katmayı
hedeflemekle birlikte, Hikmet Timur ve yönetim
bilimine katkılarını incelemeyi hedeflemektedir.
Taylor ve Fayol’un yönetim çalışmaları 100 sene

Fayol’un işletme yönetimine en önemli katkısı,
organizasyon ilkeleri’dir. Organizasyon İlkeleri,
bir işletmede (kamu sektörü dahil) organizasyon yapısı kurmak için gerekli prensipleri işletme yönetimine kazandırmaktadır.
II. KATKILARI
Frederick W.Taylor’un ve Bilimsel Yönetim hareketinin, yönetim bilimine dört önemli katkısı
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olmuştur.
1.
2.
3.
4.

İş analizi
Görev tanımı
Norm kadro
Reorganizasyon

Örneğin, iş analizi çalışmaları ile bir işletmede
uygulanan işler belirlenir. ve her bir iş bir çalışana
tevdi edilerek işletme yönetiminde karışıklık ve
düzensizlik ortaya çıkması önlenebilir. Örneğin,
muhasebe departmanı için tüm işler saptanır ve 6
personel varsa her bir iş bir çalışana tevdi edilerek,
departmanda düzen sağlanabilir.
F.Taylor Amerikan işletmelerinde sanayi üretimini % 400 artırmıştır. Yöntemleri özellikle malzeme
ve zaman kayıplarının önlenmesinde kullanılmıştır. Taylor zaman kayıplarını iş ölçümü ve zaman
etüdü ile önlemiştir.
Hikmet Timur akademik kariyerinde bu konulara
çalışmış, ve uygulamasını gerçekleştirmiştir. Çalışmalarını özellikle kamu işletmelerinde yürütmüş ve işletmelerde önemli verimlilik artışı gözlemlemiştir.
III. İŞ ETÜDÜ
İş etüdü işletme yönetiminde özellikle Endüstri
Mühendisliği’nin konusudur. ve zaman etüdü ve
hareket etüdü analizlerinden oluşmaktadır. Taylor
zaman etüdü hakkında çalışmalar yürütmüş ve
iş ölçümü yapmıştır. Çağdaşları ise ör. Gilbrethler,
hareket etüdü çalışmışlardır.
Yukarıda belirtildiği gibi Bilimsel Yönetim Hareketi’nin yönetim bilimine dört önemli katkısı vardır.
Bunlardan biri norm kadro’dur. Norm kadro ile
işyükü analizi yapılmakta ve çalışması gereken
ideal personel sayısı hesaplanmaktadır.
Örneğin, muhasebe departmanında yönetici tarafından toplam işyükü hesaplanır. Uluslararası
Çalışma Örgütü’nün (İLO) sözleşmelerine göre
bir personel yılda 1.760 saat çalışmalıdır. Muhasebe departmanında işyükü Muhasebe müdürü
tarafından 12.000 saat olarak tahmin edilsin. Bu
beceriye, yani yöneticinin tecrübe ve bilgi birikimine yönetim literatüründe “beşeri sermaye” denilmektedir.
Buna göre muhasebe departmanında norm kadro:
nk= Toplam Yük / İLO standardı
nk= 12.000 / 1.760
nk= 6.8 adam / saat
Bu hesaplamaya göre işletmenin muhasebe departmanında 7 personelin çalışması uygundur.
Muhasebe departmanında bir yılda işlerin yetiş-

mesi için yılda toplam kaç saat çalışılması gerektiği yani işyükü yönetici (bu örnekte Muhasebe
Müdürü) tarafından belirlenecektir. Bu yöneticinin
becerisi ve bilgi birikimi’dir. Bu örnekte departman
işyükü 12.000 saat’tir.
IV. NORM KADRO: UYGULAMA
İşletmede “işyükü” yönetici tarafından nasıl hesaplanacaktır. Çünkü işyükü analizi norm kadro
formülünde önemli bir değerdir. Örnek, muhasebe
departmanıdır.
İşletmenin mıhasebe departmanında mevcut 4
personel görev yapmaktadır. ve Muhasebe Müdürü’nün tecrübe ve bilgi birikimine göre bir personel günde ortalama 10 saat mesai harcamaktadır.
Buna göre;
4 x 10= 40
Bu işletmede muhasebe departmanında, bir günde ortalama 40 saat çalışılmaktadır.
Bir yılda 365 gün vardır. Haftasonu izni, yıllık izin,
idari izin, resmi tatil, hastalık vb. sebeplerle personelin yıllık çalışma günü farklı olabilir. İşletmenin
muhasebe ve insan kaynakları yönetimi departmanında izinlerden sonra bir personelin yılda 300
işgünü çalıştığı varsayılsın. Buna göre;
40 saat x 300 işgünü = 12.000 saat
Buna göre bu işletmenin muhasebe departmanında dört personel yılda toplam 12.000 saat çalışmaktadır. Buna göre;
Toplam işyükü = 12.000 , olmaktadır.
Norm kadro hesaplamasına devam edilirse,
Norm kadro = toplam işyükü / İLO
= 12.000 / 1760
= 6.8 adam / saat
Norm kadro formülüne göre bu işletmenin muhasebe departmanında 7 personel görev yapmalıdır.
SONUÇ
Klasik’ten Post-modern’e Yönetim Teorileri’nin
hepsinin yönetim bilimine farklı kazanımları vardır. Bu makale klasik yönetim teorisyenleri olarak
Frederick Taylor ve Henry Fayol’un katkılarını
araştırmayı hedeflemektedir.
KAYNAKÇA
Timur, Prof.Dr.Hikmet (2008), Organizasyon, Reorganizasyon, İş Tanımları ve Norm Kadro, Siyasal Yayınevi, Ankara.
Timur, Prof.Dr.Hikmet (2005), İş Ölçümü, İş Planlaması, ve Verimlilik, Siyasal Yayınevi, Ankara.
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Tİcaret borsaları toplum İçİn
halen bİr gereklİlİk mİdİr?
Prof. Dr. Vedat Ceyhan

vceyhan@omu.edu.tr | Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
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icaretin borsalarda gerçekleştirilmeye başlanması oldukça eski
tarihlere uzanmaktadır. Amerika
Birleşik Devletlerinde ticaret 150 yılı
aşan bir süredir borsalarda yapılmaktadır. Benzer şekilde Japonya’da ticaret
borsalarının varlığının 1000 yıl önceye
dayandığına dair kanıtlar bulunmaktadır. Ticaret borsalarında alım satımı
yapılan mallar gıda arzının ve işlenmiş
ürünlerin temelini oluşturan mallardır.
Ancak, toplum borsaların neden var
olduğunu nadiren kavrayabilmektedir
ve borsalara mal ticaretinin yapıldığı
karmaşık bir bünye olarak bakmaktadır. Halbuki borsadaki faaliyetler ve
gelişmeler ulusal ekonomi için hayati
rol oynamaktadır ve dünyada son 100
yılda yaşanan ekonomik gelişmelerin
borsalar olmaksızın yaşanması pek
olası değildi.

piyasalarda daha aktif bir ticarete ihtiyaç var mıdır? Mal piyasalarındaki ani
değişkenlikler hakkında neler yapılacaktır? Piyasanın bazı büyük aktörlerinin mal piyasalarında ani değişkenlik
oluşturduğu söylenebilir. Bu firmaların
piyasalardaki ticaretin büyük miktarlarına sahip olduğu doğrudur, fakat
bunun piyasalarda ani değişkenliğe
sebep olduğu ve bu firmalar olmadığında piyasaların daha iyi olacağı tartışmalıdır.

Ticaret borsalarının amacı mal üreticilerinin veya ticaretini yapanların,
bu malları işlemek veya doğrudan tüketmek isteyen kişilere satabilecekleri
ortamı oluşturmaktır. Borsaların sağlamış olduğu fırsatlardan biri olan vadeli
mal piyasasının güzelliği, üreticilerin
ürün fiyatını üretimden aylar önce sabitleyebilmesidir. Bu süreç üreticiler ile
ürününü satacağı kişiler arasındaki
ticaretin canlılığını artırmakta ve her
alıcı ve satıcının ortak fiyatta anlaşmasını kolaylaştırmaktadır.

Günümüzde, piyasanın büyük aktörleri ticaret borsalarındaki ticaretin
büyük bir kısmını gerçekleştirmektedir. Bu yüzden ticaret borsalarındaki
değişkenlik çoğunlukla piyasaların
büyük aktörlerinin üzerine atfedilmektedir. Ancak, bu düşünceye sahip olanlara piyasada yaşanan değişkenliklerin ticaret için daha iyi fiyatlar ve vadeli
işlem fırsatları oluşturabildiğini göz
ardı etmektedirler. Bu noktada, ticaret
borsaları üretici ve kullanıcılar için faaliyetlerini vadeli olarak gerçekleştirmeleri için çok farklı fırsatlar sağlamaktadır.

Ticaret borsaları piyasaları kesinlikle daha etkin hale getirmektedir. Fakat
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Gerçek hayatta, ticaret borsaları piyasaları etkin konumlandırmak için
piyasanın büyük aktörleri ile birlikte
çalışmak zorundadır. Piyasanın büyük
aktörleri piyasaya likidite sağlamaktadır ve bu ticaret borsalarının 150 yıldan
daha uzun bir süredir var olmasının temel sebebidir.

Belki de, bazı ticaret erbapları piyasanın
büyük aktörlerinin mal fiyatlarında gereksiz ani yükselmelere sebep olmaya
devam edip etmemeleri gerektiğini ve
bunun kendi faaliyetlerini ve karlarını
gerçekten olumsuz etkileyip etkilemediğini samimi bir şekilde kendi aralarında
tartışmalıdır. Gerçek hayatta, piyasanın
büyük aktörleri, ticaret erbabı, politikacılar ve bu konular ile ilgilendiğinde
medya arasında bu büyük tartışma her
zaman yaşanmaktadır. Doğrusu, bu anlaşmazlıklar daima da olacaktır. Bu durum, ticaret borsalarının varlığının halen
herkes için yararlı olduğunun en önemli
kanıtıdır.

vadeli işlem sürecine sokma yeteneği
olmayan üreticilerin karlılıkları azalacak ve söz konusu üreticiler eskisinden
daha fazla iflas riski ile karşılaşacaktır.
Ticaret borsasının olmadığı bir dünyada
mallar için daha yüksek fiyatlar söz konusu olacak ve daha yüksek operasyonel maliyetler ile karşılaşılacaktır.

Küçük ölçekli firmalar ticaret borsasının işleyişi ile pek ilgilenmezler. İlgilendikleri temel şey, kendilerine, vadeli
işlem yapan ticaretçilere ve firmalara fırsatlar oluşturan etkin bir piyasanın varlığıdır. Bu sebeple, bu firmalara piyasada
gerçekleşen değişimden bireysel olarak
nasıl faydalanacaklarını düşünmektedirler. Borsadaki bazı firmalar karşı karşıya oldukları riski kabullenerek mal ve
hizmetlerin fiyatlarında meydana gelen
artış ve azalışlar ile kumar oynamaktadırlar. Borsa aracılığıyla vadeli işlem
tesis edenler bu riske girmek istemeyenlerin karlılıklarını garanti altına almalarına yardımcı olmak için fiyatları
sabitlemektedir. Ticaret borsaları bunların dışında da farklı yatırımcı, üretici ve
mallarla ilgilenen kimselerin faydalanacağı çeşitli hizmetlere sahiptir.
Eğer bir kişi ticaret borsalarının ekonomi için gerçekten faydalı olup olmadığını merak ediyorsa, ticaret borsası
olmaksızın piyasalarda neler olacağını
hayal etmelidir. Ticaret borsasının olmadığı durumda, mallar için standart
fiyatların oluşması sağlanması güç bir
olay haline gelecektir. Üreticiler ve kullanıcılar bireysel olarak buldukları satıcı
ve alıcılara bağımlı olacaklardır. Böylece,
ticaret borsası olmaksızın faaliyetlerini
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Samsun Ticaret Borsası’nın
öncü isimleri: NECATİ KAYA

S

amsun iş dünyasının duayen isimlerinden biri olan ve geçmişte Samsun
adına pek çok meslek örgütü ve sivil
toplum kuruluşlarında görev alan Samsun
Ticaret Borsası’nın yaşayan en eski üyelerinden biri olma özelliğini taşıyan Necati Kaya,
hala çalışma azmi ve tecrübesiyle yeni nesiller için örnek teşkil ediyor.
58 yıllık iş hayatını halen devam ettiren ve bizimde kendisini işinin başında yakaladığımız
Necati Kaya ile STB Analiz Dergisi için röportaj yaptık.
Mesleğe ne zaman başladınız? Samsun Ticaret Borsası’nda ne zaman görev almaya
başladınız?
Bu mesleğe 1957 yılında Birlik Ticaret Kolektif
Şirketi Kemal Aptik ve İbrahim Uyanık şirketinde önce muhasebe de başladım.
1968 lerde Samsun Ticaret Borsası kuruldu
ve Durmuş Koskosoğlu başkanlığa atandı.
Yeni üyeler almaya başladılar daha sonra
Akif Başaran başkanlığı teslim aldı ben meclis başkanlığına seçildim. Daha sonra üç dört
sene yönetim kurulu başkanlığı yaptım. Ticaret ve Sanayi Odasında da meclis üyeliği
yaptım. Bu arada Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’nde konseylerde çeşitli görevler aldım.
Samsun ekonomisinin gelişmesi adına çok
hizmetler yaptık. Mesleğimizin gelişmesi ve
ticari hayatının bir düzen içinde olması için
çok çaba harcadık.

O zamanlar Samsun ekonomisi nasıldı?
Samsun o dönem bölgenin en gelişmiş şehriydi. Ticari hayatı çok hareketliydi. Çevre illerden merkezi konumundaydı. Ticaret geniş
bir alanI kaplıyordu Çorum’dan Trabzon’dan
ve bir çok bölgeden alım vardı. Yemek bile
yemeden uyumadan mal yüklediğimiz zamanlar oluyordu. Fakat 80 yıllarla birlikte haberleşmede ve ulaşımda yaşanan gelişmeler
Samsun ekonomisini olumsuz etkiledi. Samsun merkez olma özelliğini kaybetti. Dolayısıyla da ticari hayatı zayıfladı.

Samsun Ticaret Borsası’nın hizmetlerini nasıl buluyorsunuz?
Borsa iyi hizmetler yapıyor. Bizim zamanımıza göre imkanlarda çok iyi. O yüzden şehrimiz adına çok
önemli projelere imza atıyor. Sadece tescil işi yapmıyor artık Samsun ekonomisine katkı sağlayacak
her işe destek veriyor çalışıyor. Kendilerini tebrik ediyorum.

Geçmişle bugün arasında ticari anlamda nasıl farklar var?
Çok büyük farklar var. Önceden ticaret güven
ve söz üzerine kuruluydu. Bölgenin her yerinden müşterilerimiz vardı. Biz söze itimat edip
mal verirdik. Hiç de sıkıntı yaşamazdık. Herkes sözünü tutardı. Birbirini düşünürdü. Biz o
zaman TURYAĞ bayiydik. 33 sene bayiliğini
yaptık. Bütün ticaretimiz güven ilişkisi üzerine kuruluydu. Sonra çekler çıktı senetler çıktı
sözler tutulmamaya başladı.
Esnaf Kültürü değişti mi sizce?
Elbette değişti dışarıdan Samsun’a ticaret
yapmaya gelenler burada ki ticareti ellerine
geçirmeye başladılar. Değişen ticaret anlayışıyla güçlü olan zayıf olanı ezdi. Biz firmalarımızla çalışıyoruz ama 58 senin verdiği bir
güvenle çalışıyoruz ve sadece belirli mallar
üzerinde çalışıyoruz.
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Dr. Gülay Atik’in dilinden

Mavi Kuşak Bakım ve Yaşam Merkezi, Nöroloji, Dahiliye, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı,
Diyetisyen, Fizyoterapist, Psikolog, Sosyolog, Yoğun Bakım Hemşiresi ve Hemşire,Yaşlı Bakım
Personeli ile güçlü bir kadroya sahip güvenilir hizmet sunmaktadır.

MAVİ KUŞAK YAŞLI BAKIM ve YAŞAM MERKEZİ
Kuşak bizlere polklinik dışında da yaşlılarımız
için çözüm alanları oluşturmamızı sağlayacak.

Bir doktorun gerçek olan hayali;
Samsun’un başarılı hekimlerinden biri olan Dr. Gülay Atik, hayata geçirdikleri yaşlı
bakım ve yaşam merkezi ile mesleğinin ilk yıllarından itibaren yaşlılara hizmet hayalini
de gerçekleştirmiş oldu.

20

yıldır fiziksel tıp ve rehabilitasyon
branşında çalışıyorum. 1995 yılından
bugüne poliklinikte hizmet verdiğimiz hastalar içinde 75 yaş ve üzeri hasta gurubunun gittikçe arttığını gözler oldum. ilk yıllarda
ayda bir yada parmakla sayılacak kadar az sayıda yaşlı hasta ile karşılaşırken son yıllarda polikilinik hizmeti verdiğimiz hasta gurubunda 75 yaş
ve üzeri yaşlıların nerdeyse yarısı olduğunu gördüm. 2000 yılında İstanbul da yaşlılar için yaşam
merkezinin kurulduğunu öğrendiğimde gelecek
hayallerime girmeye başlamıştı yaşlılarımız için
bir yaşam merkezi kurmak.
Dünyadaki örnekler, hizmet sunumları, kimlerin
ne şekilde yararlanacağı konusunda araştırmalar
bizi bugün gerçekleştirdiğimiz konsepte ulaştırdı. Şunu biliyoruz ki dünya yüzeyinde ömür uzuyor ve yaşlı nüfus artmakta. Ülke gerçeğimiz ise
2025 te yaşlı nüfusumuzun genel nüfusa oranının %20 lerine ulaşacak olmasıdır. Ve ülkemiz
dünyada en hızlı yaşlanan 2. ülke durumundadır.
Tüm bu söylediklerimi alt alta toplarsak gelecek
için şimdiden hazırlanmak ve doğru modeli oluş-
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Mavi Kuşak Yaşam Merkezinde bina mimarisi yaşam koşullarına uygun olarak hazırlandı. İki kişilik
odalar, yoğun bakım gerektiren hastalar için ayrı
odalar, tek kişilik odalar ve stüdyo odalar olacak şekilde farklı kategoride düzenlendi. Odalarda ve ana
kolidorlarda antibakterial, antistatik, antiallerjik
özelliğe sahip Doğal Linolyumdan yapılmış yer döşemesi kullanılmıştır. Bu yer döşemesinden salınan
doğal maddeler astım ve nefes darlığı gibi solunum
rahatsızlıklarına iyi gelmektedir.
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turmak gerekecek.
Mavi Kuşak; Dünya üzerinde insanların en uzun
yaşadıkları bölgeleri, beslenme şekilleri, hayat
şartları gibi konuları araştıran bilim insanları tarafından bir asırdan fazla yaşayan insanların bulundukları bölgeye verdikleri isimdir. Bu isim aynı
zaman da bizim misyonumuzu da tariflemektedir. Beslenme, günlük yaşam aktiviteleri, sağlık
kontrolleri,hobileri ile güçlendirilmiş bir yaşam ve
bakım merkezi oluşturup uzun bir yaşam planlıyoruz.
İlerleyen yaşla birlikte yaşlılar kendilerini hayattan soyutlamaya, evden çıkmamaya başlarlar.Arkadaş çevreleri kaybolur ve yalnızlaşırlar. Günlük
yaşam aktiviteleri kısıtlanmaya başlar. Bu durum
onların daha hızlı yaşlanmasına , mevcut hastalıklarının hızlanmasına ve yeni rahatsızlıkların
oluşmasına sebep olur. Depresyona eğilim artar,
huzursuzlukları artar. Tüm bu sorunları yaşlılarımızla birlikte her gün polikliniklerimizde yaşamaktayız ve onlara yardımcı olmak yaşam kalitelerini artırmak için çözüm üretmekteyiz. İşte Mavi

Tıp fakültesi son sınıfta halk sağlığı stajı vardır.
İlk defa bir sağlık ocağında tek hekim olarak çalışırsınız ve staj bitince artık doktor olmuşsunuzdur. Stajımızın son günü Halk Sağlığı Hocamız
Prof. Dr. Ferit Koçoğlu bizlere şöyle nasihat vermişti.’’Şimdi artık hepiniz buradan Doktor olarak
mezun olacaksınız, farklı yerlerde çalışacaksınız.
Size hasta olarak gelen şayet anneniz yaşında
ise onu anneniz, babanız yaşında ise babanız,
sizlerden küçükse kardeşiniz olarak kabul edin
ve tıpkı ailenizin bir parçası gibi davranın .’’
Bu sözleri hiç unutmadım. Her zaman kulağımda
görünmeyen bir küpe olmuştur. Bizde bu bilinçle
büyüklerimizin yalnızlığına son vermek, güven ve
huzurlu bir ortamda kaliteli ve sağlıklı bir yaşam
için merkezimizde fiziksel, zihinsel,ruhsal olarak
mutlu olacakları ortamlar hazırladık. Mavi Kuşak
Yaşlı Bakım ve Yaşam Merkezinde; hayatını kendi başına idame ettirmekte zorlanan, yalnız yaşayan yaşlılarımıza 7/24 yatılı hizmet verilmekte.
Ayrıca yatağa bağımlı, hastane de kalış süresini
tamamlamış fakat tıbbi tedavisinin devam ettiği
nekahat döneminde, uzun yataklı bakım gerektiren her durumda 7/24 yatılı olarak hizmet ver-

mekte ve tıbbi tedavisi üstlenilerek devam ettirilmektedir. Kısa süreli bakım; çocukları ile birlikte
yaşayan yaşlılarımızın, çocuklarının herhangi bir
sebeple ikamet ettikleri yerden ayrılması durumunda, evde tedavisinin yapılamıyacağı açık
yara vs. gibi durumlarda, tibbi bakım gerektiren
durumlarda merkezimizden yararlanabilmektedirler. Gündüzlü bakım; sabah evden alınan
büyüklerimiz kahvaltı, öğle yemekleri, tansiyon
takibi, kan şekeri ölçümleri, gerekli tıbbi bakımları, hobi atölyeleri, kütüphane, sohbet alanları,
egzersiz havuzu ve egzersiz salonlarından faydalanabilecekleri bir programa dahil olup akşam
servislerle eve bırakılacak şekilde planlandı. Bu
program kişinin veya ailenin talebine göre haftanın bazı günleri yada sürekli aylık olarak çeşitli şekilde sunulmaktadır. Evde bakım hizmeti;
sağlık, temizlik, bakım, yemek, kişisel temizlik
şeklinde çeşitli başlıklarda verilmektedir. İsteğe
bağlı olarak her gün yada belirli saatlerde veya
günlerde olacak şekilde planlanabilmektedir.
Evde bakım hizmetinden yatağa bağımlı hastalar, yaşlılar, kendi bakımını yapamayacak durumda olan kişiler faydalanabilmektedir. Bu bakım
hizmeti içinde beden temizliği, kişisel bakım hizmetleri, el-ayak bakımı,yatak temizliği,felçli hastalarda alt değişimi, yaşam alanlarının hijyen ve
havalandırılması yer almaktadır.

“

Mavi Kuşak Bakım ve
Yaşam Merkezi Kurucuları
olarak tıpkı mezuniyette
Hocamızın bize söylediği
gibi annenizi annemiz,
babanızı babamız olarak rahat ettirecek, en
iyilere layık olduklarını
hissettirecek bir mekan
oluşturmak istedik. Her
malzemenin en iyisini
onların hizmetine sunduk.
Huzurlu, sağlıklı ve uzun
yaşamaları dileğiyle.
Dr. GÜLAY ATİK
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı
CLİNİC A TIP MERKEZİ
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SAMSUN TİCARET BORSASI TARİHİNDEKİ
EN YÜKSEK İŞLEM HACMİNE ULAŞTI

2014 yılı işlem hacminde yeni bir rekor geldi ve yıllık işlem hacmi zirveye ulaştı.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 2014 yılı
faaliyet raporunda da belirtildiği üzere
2014 yılında Samsun Ticaret Borsası’
nda işlem gören ürünlerin hacmi bir önceki
yıla göre yüzde 35,25 lik bir artışla 3 milyar
48 milyon TL ye ulaştı.
Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır; “İşlem hacmi yönünden Türkiye’ de çok
önemli bir noktaya geldik. TOBB’ un yayınladığı listeye göre 2013 yılında ülke genelindeki 113 borsa arasında 17. Sırada olan yerimizi
13. lüğe çıkardık. Listeye bakıldığı zaman bizden üst sıralarda Diyarbakır, Düzce, Ankara,
Adana ve İstanbul gibi illerin olduğu görülecektir. Samsun Ticaret Borası işlem hacmi
yönünden artık şampiyonlar ligine girmiştir.

Bu başarıda bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ve sorumluluklarını eksiksiz yerine getiren tüm üyelerimizin de sonsuz
katkıları var. bütün üyelerimize teşekkür ediyorum. Camiamız el ele, kol kola Samsunumuz için üretmeye ve ilimize yeni başarılar
getirmeye devam edecektir.” dedi.
Samsun Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ahmet Aliyazıcı’dan alınan bilgiye göre, 2014
yılında Samsun Ticaret Borsası’nda en çok
işlem gören ürünler arasında 1 milyar 278 milyon ile hububat ilk sırada bulunurken, 840
milyon liralık işlem hacmi ile kuru meyveler
ikinci, 402 milyon liralık işlem hacmiyle hububat mamulleri ise üçüncü sırada yer aldı.
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“Dünya
Tasarım
Oscarları”na
Türk damgası

ODTÜ’lü endüstriyel tasarım ekibi Designnobis, “Uluslararası Tasarım Oscarları” Yarışması’nda 7 ödül birden kazandı.

O

DTÜ Öğretim Üyesi Dr. Hakan Gürsu, AA muhabirine, ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlenen
yarışmanın, dünyanın en prestijli endüstriyel tasarım ödülleri arasında yer aldığı ifade etti.

Designnobis ekibinin 7 ödül birden kazandığını bildiren Gürsu, tasarımlar arasında öne çıkan “Solar
Taksi”nin elektrikli bir araç olarak tasarlandığını, aynı zamanda güneş panelleri sayesinde temiz enerjiyle
çalıştığını anlattı. Bu tasarımın Ulaşım ve Alternatif Yakıtlı Araçlar kategorilerinde 2’ncilik ödülü ve
mansiyon aldığını bildiren Gürsu, şöyle konuştu:
“Solar Taksi’nin, şehir merkezlerinde turistik amaçlı kullanımı hedefleniyor. Tasarım, alternatif enerjisiyle
ve yüksek performansıyla geleceğin ulaşım aracı olarak nitelendiriliyor. Güneş enerjisini kullanımının
yanında elektrikli olan araç, hafif, ekonomik, güvenli ve çevreci ürün kimliğiyle modern ortamlara uyum
sağlarken panoramik manzarası ile ferah bir iç mekan yaratıyor. Katlanabilir koltuklarıyla 5 yolcuya kadar
genişleyen esnek iç hacmi, rampa ve çift kapısı ile engelli kullanımı için de erişilebilirlik sağlıyor.”

Türk ekipten masa lambasına alternatif
“Torchia Solar” isimli tasarımda ise taşınabilir şarj ve aydınlatma ünitesi için enerji kaynağı olarak
güneşin kullandığını dile getiren Gürsu, solar panellerle elde edilen enerjinin, cep telefonu gibi taşınabilir
cihazlarda kullanılabilmesinin sağladığını kaydetti.
Gürsu, acil durum ve afet halinde aydınlatma ve işaretleme yapabilen tasarımın Sürdürülebilir Yaşam
kategorisinde 1’incilik ödülüne layık görüldüğünü belirtti.
“Scorpion Lamp” adını verdikleri tasarımı da mevcut masa lambalarının kafa ve boy ayar mekanizmaları
sebebiyle kısa zamanda verimsiz hale gelmesine çözüm olarak tasarlandığını bildiren Gürsu, tasarımın
herhangi bir mekanizma içermeden muazzam bir aralıkta ayarlanabilen minimalist bir ürün olduğunu
kaydetti. Gürsu, Scorpion Lamp’ın Ev Ürünleri-Aydınlatma kategorisinde 3’üncülük ödülü aldığını söyledi.

Dünya Ödüllü Şirketler sıralamasında ilk 5’e yükseldi
Gürsu ve ekibi, bu dört ödülün yanı sıra çağdaş kent yaşamına uyumlu taksi istasyonu “Taxi Station”
tasarımı Mimari ve Diğer Mimari kategorilerinde; modüler parçalardan oluşan ve alet kombinasyonları
yaratmayı sağlayan inovatif set “Modular Hand Tools” ise Bahçe Mobilya ve Aksesuarları kategorisinde
mansiyon ödüllerine layık görüldü.
Bu ödüllerle “Dünya Ödüllü Şirketler” sıralamasında ilk 5’e yükselen Gürsu ve ekibinin son 8 yılda toplam
135 tasarım ödülü bulunuyor.
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YENİ HİBE PROGRAMI AÇIKLANDI

A

ralarında Samsun’un da bulunduğu hibe
programından toplam 41 il yararlanacak.
Kırsal Kalkınma (IPARD ) Programı kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 17 NİSAN 2015 tarihinde On Dördüncü Çağrı İlana
çıkmış bulunmaktadır. (IPARD- 1 en son etap çağrısıdır. Bu çağrıdan sonra IPARD- 2 hibe proğramları başlayacaktır.) Başvurular 11.05.2015 tarihi
saat 09.00’dan itibaren, yatırımın uygulanacağı
ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacak olup, başvuruların son
teslim tarihi 05.06.2015, saat 23.00’dir. Bu çağrı
için son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmemektedir. Bu başvuru çağrı
ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller
aşağıdadır.Her ilden her alt tedbir kapsamında
başvuru yapılabilecektir.

ramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya,
Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş,
Nevşehir, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat,Trabzon, Uşak, Van, Yozgat

Hibe Desteklerin Uygulanacağı iller;

2- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve
Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve
Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik
Yatırımlar (103) tedbirinden sadece Mevcut İşletmeler, Yapım İşleri haricinde desteklenecektir.

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara,
Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ,
Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kah-

Öncelik Ekseni

Öncelik Eksen 1

Verilen Hibe Destekleri ;
-Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım :
%50-65 Toplam Bütçesi: 81.000.000
-Diğerlerine : %50,
Toplam Bütçesi : 40.000.000 TL
Genel Toplam Program Bütçesi 121.000.000 TL
Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında;
1- Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması
ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar (101) tedbirinin, Süt Üreten Tarımsal
İşletmelere Yatırım (101-1) alt tedbiri kapsamında
mevcut ve yeni işletmeler desteklenecektir.

Tedbir Adı

Alt Tedbir Adı ve Bütçe Kalemleri

Tarımsal İşletmelerin Yeniden
Yapılandırılması ve Topluluk
Standartlarına Ulaştırılmasına
Yönelik Yatırımlar

Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin
İşlenmesi ve Pazarlanmasının
Yeniden Yapılandırılması
ve Topluluk Standartlarına
Ulaştırılmasına Yönelik
Yatırımlar
(SADECE MEVCUT
İŞLETMELER YAPIM
İŞLERİ HARİCİNDE
DESTEKLENECEKTİR)

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi
ve Pazarlanması

Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve
Pazarlanması

Bütçe Kalemi-1 (Süt
işleyen işletmeler)
Bütçe Kalemi-2 (Süt
toplama merkezleri)
Bütçe Kalemi-1 (Kırmızı et
işleme ve pazarlama)
Bütçe Kalemi-2 (Kanatlı
eti işleme ve pazarlama)

Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması
Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
(*) Kaynak : Kırsal Kalkınma Başkanlığı
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