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yelerinin 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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174 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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A

kreditasyon çalışmaları kapsamında üyelerimiz ve kamuoyuyla ortak bir platform oluşturarak faydalı olacağını düşündüğümüz “Analiz” dergisinin ikinci sayısını
çıkarmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz.

D

ergimiz bir taraftan siz değerli üyelerimizin sesi olurken, diğer
taraftan da borsamızın faaliyetlerini, kamunun çalışmalarını,
yeni gelişmeleri, teknolojileri, fırsatları projeleri sizlere sunacaktır. Dergimizin içeriğini zengin tutabilmek için valiliğimizle, büyükşehir belediyemizle, üniversitemizle, tarım il müdürlüğümüzle,
kalkınma ajansımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, Türkiye Odalar ve
Borsalar birliği’ yle, basın kuruluşlarımızla işbirliği yaparak çok zengin
ve dolu bir yayın hazırlamaya gayret ediyoruz.

2

015’ i geride bırakıp ilk çeyreğini bu günlerde bitirdiğimiz 2016
yılında da Borsamızın hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve zenginleştirilmesi için gayret sarf edeceğiz. 2015 yılında desteklerinizle daha da büyüdük, güçlendik, başarılı bir yıl geçirdik. Tüm
üyelerimize ve paydaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hedeflerimiz
gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin yararlanıcılar, yerel ve ulusal kurumlar ile sürekli iletişim halinde gündemde tutularak, Borsamızın temsil yeteneğinin artarak geliştirilmesi, üyelerimize bilgi
ve danışmanlık hizmeti vermek için uzman kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri kurulması, üyelerimizin ve personelimizin
bilgilerini taze ve diri tutmaları ve bu suretle her zaman
güncel olmaları için sürekli ve etkin eğitim organizasyonlarının düzenlenmesi, üyelerimizin ticari menfaatleri doğrultusunda lobicilik faaliyetleri dahil olmak
üzere desteklenmeleri şeklindedir.
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H

er zaman olduğu gibi, Borsamızın son yıllarda ilimiz ekonomisinin önemli ve etkili bir aktörü haline gelmesinde emeği
olan tüm üyelerimize meclisimize, yönetim
kurulumuza ve personelimize özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyor,
2016 yılının tüm camiamız için karlı ve
bereketli olması temennisiyle saygılarımı
sunuyorum.

Samsun Ticaret Borsası Başkanı

Sinan ÇAKIR
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Merhaba,
Bölgesinin en etkili meslek kuruluşlarından biri olan Samsun
Ticaret Borsası’nın üyelerine faaliyetlerini kendi diliyle anlatmaya karar vermesinin ardından hazırladığımız dergimizin ikinci sayısıyla karşınızdayız.

B

u sayımızda yine borsa olarak gerek hizmet kalitemizin gelişmesi ve gerekse bölgenin en etkin meslek kuruluşlarından biri
olma konusundaki iddiamızı güçlendirecek çok sayıda faaliyet
ve çalışmanın detaylarını sizlerle paylaşıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç’la yaptığımız toplantı,Yerel Kalkınma ve
Sinerji Toplantısı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Faruk
Çelik’in katılımıyla Trabzon’da gerçekleşen ve Borsamızın da sorunlar
ve çözüm önerilerine ilişkin bir rapor hazırlayarak katılım sağladığı Karadeniz Sektörel Ortak Akıl Toplantısı ve şehrimizin sosyoekonomik
hayatına katkı sağlayacak projelere verdiğimiz desteklerin yeraldığı
çok sayıda haberi sizlere bu vesileyle aktarıyoruz.

S

amsun gurur markalarını tanıttığımız bölümümüzde küçük yaşta
başladığı ticareti bugün 3 fabrika, 200’ün üzerinde çalışan ve
ülke geneline yayılan bayi ağıyla bir başarı öyküsüne dönüştüren şehrimizin önemli işadamlarından ve Samsun Ticaret Borsası
Başkan Yardımcımız Sayın Ahmet Takış’la röportajımıza yer verdik.

10

11

A

raştırma ve köşe yazılarında ise şehrimizin gerek akademik gerekse bürokrasi düzeyinde çalışmalarla önemli
işlere imza atan Tarım İl Müdürümüz Sayın Kadir Güven, TKDK Samsun İl Koordinatörü Sayın Bülent Turan ve
Ondokuz mayıs Üniversitesi İBBF Öğretim Üyesi Doç.Dr.
Sayın Gürhan Uysal 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 siz değerli üyelerimizin katkıları ve destekleri ile içerik olarak daha da
zenginleşecek ve gelişecek dergimizin
bir sonraki sayısında tekrar görüşmeyi
ümit ediyoruz.

Samsun Ticaret Borsası
Genel Sekreteri

Ahmet ALİYAZICI
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Borsa Meclisi
2016 Bütçesi
2 milyon
300 bin TL
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Samsun
Ticaret Borsası
2015 yılının
son meclis
toplantısını
yaptı.

S

amsun Ticaret Borsası 2015 yılının
son meclis toplantısını yaptı. Gıda
Borsası Sitesi’nde bulunan Samsun
Ticaret Borsası hizmet binasında Meclis
Başkanı Ahmet Takış başkanlığında toplanan borsa meclisi, yönetim kurulunun
2015 yılı faaliyet raporu değerlendirip,
2016 yılı bütçesini oy birliği ile kabul etti.
Samsun Ticaret Borsası’nın 2016 yılı bütçesi 2 milyon 300 bin TL olarak belirlendi. Meclis Başkanı Ahmet Takış, “2015 yılı
bütçemiz gelir kalemleri toplamı olarak
artı verdi. Buda Yönetim Kurulu Başkanımız Sinan Çakır’ın Yönetim Kurulu
üyesi arkadaşlarımızın istikrarlı bir bütçe yapmasından kaynaklanıyor. 2016
bütçesi de plan ve programların gerekleri düşünülerek, fayda ve maliyet unsurları göz önünde tutularak hazırlandı
ve sizlere sunuldu” dedi. Meclis Başkanı
Takış 2016 yılı bütçesine onay veren meclis üyelerine teşekkür etti.
Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Sinan Çakır, “Borsa bütçesinin
hazırlanırken, rasyonellik, iktisadilik ve
verimlilik prensiplerinin göz önüne alı-
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narak, gelir ve gider tahminleri yapıldığını bu çalışma yapılırken de borsanın
son 11 aylık fiili gelirleri ve giderleri dikkate alındığını söyledi.
Üyelerimizden gelen sektörel ve eğitim
alanındaki talepler hizmet alanımızı
genişletti. Ancak biz bütçemizi de aşmayacak şekilde üyelerimizin ve Samsunumuzun bir adım daha ileri gitmesi
için elimizden gelen desteği yapmaya
devam edeceğiz” dedi.
Başkan Çakır 2016 yılı içerisinde yeni hizmet binasının temelinin de atılacağını sözlerine ekledi.
Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır meclis üyelerine, borsa üyelerine, ülkemize ve
tüm dünyaya yeni yılın, sağlık, mutluluk,
bereket getirmesini dilerken, mutlu, refah
ve birlik beraberlik içinde bir yıl temennisinde bulundu.
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Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, işadamlarıyla kahvaltı programında bir
araya geldi. Kahvaltıya Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın yanısıra Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır, Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyeleri,
Samsun TSO Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu
Üyesi Salih Zeki Murzioğlu, Samsunspor Başkanı Erkut Tutu ve iş adamları katıldı.
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Bakan Kılıç:

“Ortak irade
ortaya
konulduğunda
Samsun’un
önünde kimse
duramaz”
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Samsun Ticaret ve
Sanayi Odası’nda iş
adamlarıyla kahvaltı
programında bir araya
gelen Gençlik ve Spor
Bakanı Akif Çağatay
Kılıç, Samsun’un
önünün açık olduğunu
belirterek, “Samsun
her unsurda bir
araya geldiği ve
ortak iradeyi ortaya
koyduğu zaman
önünde duracak
hiçbir şey yoktur”
dedi.

K

ahvaltı sonrasında bir konuşma yapan Bakan Kılıç,
geleceğe yürümek için ülkeyi ve ekonomiyi geliştirmek için beraberce çalışılması gerektiğini söyledi.
Kılıç, “Samsun ölçeğinde bakacak olursak genel anlamda Samsun’un önü gerçekten çok açık. Burada
yapılması gereken tek bir şey var; hepimizin bir araya
gelmesi. Bunu sadece sanayi, iş adamları ve ticaret için söylemiyorum. Samsun
her unsurda bir araya geldiği zaman, ortak iradeyi ortaya koyduğu zaman önünde
duracak hiçbir şey yoktur. Samsun’un sahip olduğu ayrıcalıklar, doğal ayrıcalıklar
şu anda Karadeniz’in hiçbir yerinde yok. Samsun, bölgenin potansiyeli en yüksek
şehri. Vatandaşımızın refahı için, Samsun’un refahı için bir araya gelerek birlikte
yürümemizdir. Samsun 2 Mayıs tarihinde Başbakanımızı, 18 Mayıs tarihinde de
Cumhurbaşkanımızı ağırladı. Her ikisinin de Samsun’la ilgili çok farklı noktalarda
çok olumlu düşünceleri var. İkisi de Samsun’un kendilerine gösterdiği ilgiden çok
mutlu oldular. Ben Samsun halkına teveccühlerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Yapılması
gereken bir
araya gelmek”
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Ü

lkeye uzun yıllar hizmet için görevde olduklarının altını çizen Bakan Kılıç, “Şunu da görmemiz gerekiyor; Samsun’un 2002’den beri aldığı yatırım artık
sıçramasını gerçekleştirmek için gerekli olan yatırımdır. Artık sıçraması gerekiyor. Bunun için altyapısını
oluşturmuş durumdadır. Dolayısıyla bundan sonrası
sıçrama işidir. Bize bazen 2002 yılıyla şimdiyi neden
karşılaştırdığımızı soruyorlar. 2002’yle karşılaştıracağız ki; nereden nereye geldiğimiz ve ne yaptığımız ortada olsun. Çok basit bir şey söyleyeceğim; 2002 yılı öncesi
araçla bir Ankara’ya toplantıya gitmek için nasıl yollardan gittiğimizi unutmamak
gerek. Şimdi ise nasıl gidiyoruz. Türkiye’de güven ortamı oluştu. Güven ortamı var
ki; işadamlarımız yatırım yapıyor. Türkiye’de güven ortamını oluşturmak için çok
çabalar sarf ettik” diye ifade etti.

“Türkiye’de
güven ortamı
oluştu”
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Karadeniz
Bölgesi
ORTAK AKIL
TOPLANTISI
yapıldı

K

aradeniz Bölgesi Bakanlık Koordinasyon
ve Sektörel Ortak Akıl Toplantısı 26-27 Şubat tarihlerinde Trabzon’da düzenlendi.

Toplantıya Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanı
Faruk Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valisi A.Celil Öz,
milletvekilleri, tarım bakanlığı yetkilileri ve çok
sayıda sektör temsilcileri katıldı.
Toplantısı esnasında yönetim kurulumuzca
hazırlanan Fındık, tarım sektörüne yönelik hibe
ve destek programları ile beyaz et sektöründe
yaşanan sorunlar ve bu sorunlarla ilgili çözüm
önerileri hakkındaki dosyamız, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanımız Sayın Faruk Çelik’ e takdim edildi.
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Ortak akıl toplantılarının dördüncüsünü Trabzon’da gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Faruk Çelik “16 ilimizin sektör temsilcileriyle birlikte Trabzon’da olmaktan son
derece mutluyuz. Hizmetkâr devlet anlayışının gereği olarak bugün Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı olarak ayağınıza
geldik. Hesap vermek ve 16 il de neler oluyor un fotoğrafını çekmeye geldik. Tarım ve
hayvancılıkta daha iyi bir gelecek için Karadeniz’e geldik. Bu kapsamda son derece
verimli, faydalı geçen, hepimizin istifade ettiği bu toplantıların bugün dördüncüsünün
başarılı geçmesini temenni ediyorum” dedi.
Karadeniz bölgesinin çalışkan insanları ve
muhteşem doğasıyla cennet köşelerimizden
birisi olduğunu ifade ederek sözlerine devam
eden bakan Çelik “Bilindiği gibi balık üretimimizin yüzde 70 i, Karadeniz’den çıkıyor.
Ülkemizin sebze ve meyve ihracatının yüzde 14 ü bu bölgelerden yapılıyor. Coğrafi

Ü

Karadeniz Bölgesi
Gıda Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı
Koordinasyon ve
Sektörel Ortak Akıl
Toplantısı Yapıldı

Hayvan Varlığımızı Mutlak Suretle Arttırmamız Gerekiyor
şartlara baktığınız zaman bu rakamların
önemli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu
rakamların yeterli olmadığını da ifade etmek gerekiyor. Çünkü tarımın ve hayvancılığın geleceği açısından almamız gereken
çok yol olduğunu hepimizin bilmesi lazım.
Çünkü hedeflerimiz 2023 hedefi olarak 150
milyar dolarlık bir tarımsal hâsılayı bir hedef
olarak koymaktayız. Bu çerçevede baktığımız zaman 150 milyarlık koşmamız gereken
ciddi bir mesafe var. 17 milyarlık ihracatımızı
ise 40 milyar dolarlık bir ihracatta yükseltme hedefimiz söz konusu. Dolayısıyla bu
toplantılardan çıkacak olan neticelerin pratiğe dönüşmesi önem arz ediyor.
Tarım geçmişte olduğu gibi günümüzde de
son derece önemli bir yere sahip. Gelecekte de çok daha önemli yere sahip olacağını
bugünden gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. Dünya nüfusu her geçen gün artış gösteriyor. Bugün dünyada 7 milyarlık
bir nüfus söz konusu. Bu 7 milyarlık nüfus
2050 yılında 10 milyar olacağı tahmin ediliyor. Bu 7 milyar nüfusun 1 milyarı aç. 1 milyarı
ise yoksul ve açlıkla karşı karşıya. Neden?
Dünyada tarıma elverişli 5 milyar hektar
arazi var. Bunun ancak 1,3 milyarı kullanılabiliniyor. Neticesi ne 2 milyar aç ve yoksul
insan. Ve her yıl 12 milyar hektar arazi tarım
dışına çıkıyor. Böyle bir tablo var. Dünya’da
1,3 milyar ton gıda israf ediliyor. Diğer taraftan da 1,5 milyar insan normalin üstünde. Şişmanlar alınmasın. 500 milyon obez
insan var. Onlarda nasıl kilo vereceklerini
düşünüyorlar. Yani yaşadığımız dünyada
insan çok ama insanlık kıt. Onu görelim. İnsanlık tarım dışı bırakılan topraklar açısından bakıldığında kendi felaketini hazırlıyor.
İnsanlık farkında olmadan kendi bindiği dalı
kesiyor” şeklinde konuştu.

lkemizde 24 milyon hektar tarıma elverişli arazinin olduğuna vurgu yapan Bakan Çelik ”Bunun 20 milyon hektarı tarımda kullanılıyor. Her yıl 100 bin dekar arazimiz tarım dışında
kalıyor. Bugün itibariyle iyi diyebileceğimiz rakamlar dikkatli davranmaz, bu betonlaşma bu tarım arazilerinin elden çıkışını izlemeye devam edersek büyük bir felaketin bizim
beklediğini açıkça ifade etmek isterim. Onun için toprağa sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü
toprak bize sahip çıkıyor. Toprak bizi geleceğe hazırlıyor. Toprağın kıymetini bilmemiz gerekiyor” dedi.
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K

onuşmasında et konusunu da değinen Bakan Faruk Çelik ”Yoğun bir şekilde et tartışılıyor.
Trabzon’dan bir kez daha sesleniyorum. Bizim hedefimiz etle, sütle ilgili ve başka ürünlerle ilgili narh koymak falan değil. Bizim derdimiz hayvan varlığımızı arttırmak, kendi
kendine yeterli et üreten bir ülke haline gelmektir. ” dedi.
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu da ”İki gündür yapılan toplantılarla birlikte
ülkenin tarım politikasını, gelecek vizyonunu, üretimini ortak akıl ve istişareyle birlikte yeniden planlayacaktır. Öncelikle bu toplantının hem bölgemiz hem de ülkemiz hem de tarım
için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Önce İl Sonra Bölge Ve Ülke Olarak Bu Alanda Hep Birlikte
Çalışarak Daha Fazla Üretmek Ve Kalkınmak Durumundayız
Trabzon Valisi Abdil Celil Öz “Türkiye’nin kalkınması ve gelişmesinin en önemli dinamiklerinden birisi olan tarım ve hayvancılık
konusunun bu platformda tartışılması ve
bu toplantının Trabzon’da yapılmasından
dolayı bakanımıza ve çalışma ekibine teşekkür ederek sözlerine şu şekilde devam
etti” Tabiki amacımız öncelikle var olan
ürünlerimizdeki verim ve kaliteyi artırmak.
Birim alandan daha fazla katma değer sağlayacak yeni ürünlerin geliştirilmesini ve
üretimiyle ilgili desteklemeleri sağlamakla
birlikte bu alanda hem mevcut ürünlerimizde hem de geliştireceğimiz ürünlerimizin
işleme ve sunum kalitesini geliştirmek, iyi
tarım, organik tarım tekniklerinin ülkemizde
yaygınlaşması için hep birlikte çalışacağız.
Unutmamalıyız ki önce il sonra bölge ve
ülke olarak bu alanda hep birlikte çalışarak
daha fazla üretmek ve kalkınmak durumundayız. Ümit ediyorum ki sektörün sorunları,
geleceğe yönelik stratejik hedefleri ve ortak akıl konusunda verimli sonuçların doğacağı bir toplantı gerçekleştirmiş oluruz”
dedi.
İstanbul Milletvekili Hayati Yazıcı ise ”Ülkemiz
coğrafi konumu itibariyle dört mevsimi yaşatan bir ülke. Hele ki Gıda, Tarım ve Hay-
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vancılık Bakanlığının hedef kitlesi insanın
tüm hayatına ilişkin. Bu kapsamda kaliteli
üreteceksiniz, üretim faaliyetlerini çeşitlendireceksiniz ve sağlıklı ürünler temin
edeceksiniz hem de iç pazarın taleplerini
karşılayacaksınız, katma değer oluşturmak
suretiyle iç pazar payını artırarak ülke ekonomisine katkı sağlayacaksınız. Türkiye
bütün bu faaliyetlerin yapılması bakımından çok uygun bir ülke. Türkiye’de yılda 46
milyon ton meyve ve sebze üretimi yapılıyor. Bunun 18 milyon tonu meyve geri kalanı ise sebze. Ancak bu kadar üretim yapan
bir ülke ürünlerini pazarlama alışkanlıkları
açısından önemli bir miktarının önleyememektedir. Ürünlerin paketlenmesi, tarladan
sofraya taşınması ve tüketiciye ulaştırılması noktasında ülke olarak bir takım sorunlar
yaşıyoruz. Bu sorunları gidermek için hükümetlerimiz bugün burada olduğu gibi ortak
akıl toplantıları yaparak bu süreçleri daha
verimli hale getirmeye çalışıyor” dedi.
Toplantı, konuşmaların ardından sektör temsilcileri ile soru cevap şeklinde devam etti. Toplantının öğleden sonraki bölümünde ise fındık
masaya yatırıldı.

SAMSUN TİCARET BORSASI

analiz

NİSAN 2016

NİSAN 2016

Oda ve Borsa
Başkanları
Ülke Gündemini
Değerlendirdi

S

amsun il ve ilçe Oda ve Borsa Başkanları, düzenlenen müşterek toplantıda bir araya geldi. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim
Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ev
sahipliğinde düzenlenen Oda ve Borsalar
Müşterek Toplantısı’na Samsun Ticaret
Borsası Başkanı Sinan Çakır, Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Kazım Yılmaz, Çarşamba TSO Başkanı Ahmet Yılmaz, Terme
TSO Başkanı Ahmet Ekmekçi, Terme Ticaret Borsası Başkanı Haluk Trabzon, Bafra
TSO Başkanı Göksel Başar, Bafra Ticaret
Borsası Başkanı Namık Kibaroğlu, Havza
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Samsun il ve
ilçe Oda ve
Borsa Başkanları
düzenlenen
müşterek
toplantıda bir
araya gelerek,
Samsun ve ülke
gündemine ilişkin
değerlendirmede
bulundu.

TSO Başkanı Erkan Acar, Vezirköprü TSO
Başkanı Abdulkadir Fişekçi katıldı.

S

amsun Ticaret ve Sanayi Odası’nda
yapılan toplantıda, asgari ücrete yapılan zamla birlikte işveren üzerine
gelen yükün yansıması, KOSGEB tarafından esnaf ve sanatkarlara verilen desteğin TSO üyelerine de verilmesi, Mesleki
Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu, Oda
ve Borsalar olarak yurt içi ve yurtdışına
teknik inceleme ve fuarların düzenlenmesi gibi bir çok konu başlığı ele alındı.

Ö

nemli gündem konularından biri 2016 yılı için net
1.300 TL olarak belirlenen asgari ücret ve devlet
katkısıydı. 2016 yılı için belirlenen 1.300 YL net
asgari ücretin, işverene maliyetinin 2.000 TL’nin üzerinde olması sebebiyle her bir asgari ücretli çalışan için
işverene 110 TL devlet desteğinin yeterli olmadığına,
Oda ve borsa başkanları olarak, asgari ücret artışındaki devlet desteğinin artırılması yönünde TOBB nezdinde gerekli girişimlerin yapılmasına
karar verildi.

Devlet desteği
yeterli değil…

T

oplantımızda ayrıca, ilgili yasa gereği
Mayıs ayından sonra başlayacak olan
40 meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi
alma zorunluluğu görüşüldü. Yasa gereği
belirlenen mesleklerde Mesleki Yeterlilik
Belgesi zorunluğu getirilmekte ve belgesi
olmayan kişilerin çalıştırılması durumunda,
çalışan başına 527 TL para cezası uygulanacaktır. Belge alınması yönündeki süre kısa
olması sebebiyle verilen sürenin uzatılması için girişimlerde bulunma noktasında karar
alındı.

Mesleki Yeterlilik
Belgesi için süre az…
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Öte yandan toplantıda, KOSGEB vasıtasıyla esnafa verilen desteğin TSO’lara kayıtlı firmalara da verilmesi yönünde TOBB nezdinden bir çalışma yapılmasına karar alındı.
Oda ve Borsalarımızın katılımıyla yurt içi ve yurtdışına teknik inceleme ve fuar düzenlenmesi yönünde de çalışmalar karar alındı.

SAMSUN TİCARET BORSASI

analiz

SAMSUN TİCARET BORSASI

analiz

NİSAN 2016

NİSAN 2016

Latin
Amerika
Anadolu ile
Buluşuyor

Samsun
Ticaret Borsası
öncülüğünde
düzenlenen “Latin
Amerika Anadolu
ile Buluşuyor”
konulu toplantının
yedincisi Samsun’da
yapıldı.

Toplantıya, Meksika Büyükelçisi Martha Barcena, Arjantin Büyükelçisi Juan
Jose Arcuri, Şili Maslahargüzari Konsolosu Sebastian Marin, Kolombiya
Konsolosu Santiago Velez, Brezilya Başkatibi Diogo Mendes de Almeida, Peru
Müsteşarı Jose Zapata Lopez, Ekvator Ticaret Müsteşarı Juan Francisco
Navas Romero katıldı.
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Çakır:
“Samsun Çekim Merkezi”
SAMSUN TİCARET BORSASI

analiz

heraton Samsun
Hotel’in Kızılırmak
Salonu’nda
gerçekleştirilen toplantının
açılış konuşmasını yapan
Samsun Ticaret Borsası
Başkanı Sinan Çakır,
“Samsun artık ülkemizin
önde gelen çekim
merkezlerinden birisidir.
Jeopolitik konumunu
destekleyen bir liman
kenti olması tüm ulaşım
imkanlarına sahip
Türkiye’den 3 ilden biri
olması ve bunlara ilave
olarak iklim, tarımsal,
üretim çeşitliliği gibi
özellikleri Samsun
geçmişinden bugüne
ticari hareketliliğin
vazgeçilmez bir unsuru
yapmıştır” dedi.

SAMSUN TİCARET
TİCARET BORSASI
BORSASI
SAMSUN

analiz

NİSAN 2016

NİSAN 2016

K
S
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Yılmaz:
“Sonuçları güzel olacak”

SAMSUN
SAMSUN TİCARET
TİCARET BORSASI
BORSASI

analiz

amsun’un konuksever
bir şehir olduğunu
ifade eden Samsun
Büyükşehir Belediye
Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz,
“Bugün kurulmuş olan
bu güzel iletişimin, ben
gelecekte çok güzel
sonuçlarının ortaya
çıkacağına yürekten
inanıyorum. Biraz önce
büyükelçilerimizin ikisi
de kendi ülkeleriyle bir
şehrin Samsun’la kardeş
şehir olmaları yönünde
inisiyatif kullanacaklarını
ifade ettiler. Buda bir yerel
yönetici olarak benimde
bu işe verebileceğim bir
katkı için fırsat olacağını
düşünüyorum. En kısa
sürede kurulacak olan bu
kardeş şehir ilişkileriyle
birlikte Samsun halkı ile
o ülkelerin şehirlerinin
halkının karşılıklı gidiş
gelişlerini iş dünyasından
biraz halka doğru yayma
fırsatı olur. Samsun
bütün sıcaklığı ile bağrına
basıyor” şeklinde konuştu.

arşılıklı alışveriş
yapmak için ülkelerin
birbirlerini iyi tanıması
gerektiğini belirten
Samsun Valisi İbrahim
Şahin, “Samsunumuzun o
kadar güzellikleri var ki,
bizim de gördüğümüzde
şaşkınlık yaşadığımız
güzelliklerimiz var. Bugün
burada büyükelçiler,
dışişleri mensupları
karşılıklı kazanma diye
tabir edeceğimiz bir
yöntem için buradayız.
Çünkü illa ‘ne bizden
mal alın’ diye yakanıza
yapışıyoruz, ne de siz
illa ‘böyle bir ürünümüz
var. Gelin alın’ diye
siz yapıyorsunuz.
Biz birbirimize çok
benziyoruz. Biz 2023
hedefi koyan bir ülkeyiz.
2030, 2040’lı yıllarda
dünyayı okumaya çalışan,
istatistiği tahlil etmeye
çalışan bilim adamları,
özellikle Brezilya’nın,
Şili’nin, Arjantin’in yakın
ilgilerinin olduğunu
söylüyorlar. Artık küçülen
bir dünyada yaşıyoruz.
Bizim mutlak suretle
karşılıklı olarak özür
dileyerek söylüyorum,
kazıklamak için değil,
kazanmak için belki bu
tarz toplantıları sıkça
yapmak gerekiyor. Biz
mutlaka karşılıklı gidiş
gelişi arttırmalıyız. Biz
birbirimizi iyi tanımalıyız
ki mesafe alalım”
ifadelerini kullandı.

Vali Şahin:
“Birbirimize çok benziyoruz”
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Ülkelerini tanıttılar
Konuşmaların ardından kürsüye
gelen konuk ülke temsilcileri,
ülkelerini tanıtarak, yatırım
olanakları ve Samsun ile
gerçekleştirilebilecek ortak
projelerin neler olabileceği
konusunda bilgi verdiler.
Konuk ülke temsilcileri daha sonra
Samsunlu firmaların yöneticileri ile
ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Toplantıya, Meksika Büyükelçisi
Martha Barsena, Arjantin
Büyükelçisi Juan Jose Arcuri,
Şili Maslahargüzari Konsolosu
Sebastian Marin, Kolombiya
Konsolosu Santiago Velez,
Brezilya Başkatibi Diogo Mendes
de Almeida, Peru Müsteşarı Jose
Zapata Lopez, Ekvator Ticaret
Müsteşarı Juan Francisco Navas
Romero katıldı.
SAMSUN TİCARET BORSASI
analiz

NİSAN 2016

NİSAN 2016

Siyasetçiler
ile iş dünyası
kahvaltıda
buluştu

Samsun Ticaret
Borsasının ev
sahipliğinde
düzenlenen
kahvaltıda
siyasetçiler ile
iş dünyası bir
araya geldi.

Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Sinan Çakır “Samsun da, Ticaret
Borsası, Sanayi ve Ticaret Odası, siyasetçisi, kurum ve kuruluşları ile birlik ve
beraberlik içindeyiz. İnşallah bundan
sonrada bu birlik ve beraberliği pekiştirecek birçok proje ve organizasyonda
bir araya geleceğiz. Katılımlarından dolayı başta sayın, Bakanımız olmak üzere tüm üyelerimize ve misafirlerimize teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi
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K

ahvaltıya Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdürü Ömer Altunsoy, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Ticaret
Borsası Başkanı Sinan Çakır Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Güven Özyurt, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, Ticaret
Borsası Meclis Üyeleri ve Gıda Borsası esnafı katıldı.
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“Samsun’un tarımsal
yapısını hem tarımla
hem de hayvancılıkla
alakalı olarak gelişmesi
noktasında bizi sıkıştırın”

B

akan Kılıç, “Özellikle Samsun
ölçeğinde baktığımızda Samsun’un da tarım ile alakalı olarak büyük bir potansiyeli var. Belki
de Türkiye’nin en bereketli toprakları Samsun’da ve bunu çok daha iyi
kullanmamız gerekiyor. Bu anlamda yaptığımız bir takım çalışmalar
var. Sizlerle beraber yapacağımız
çalışmalar var. Samsun’un tarımsal

SAMSUN TİCARET BORSASI

analiz

yapısını hem tarımla hem de hayvancılıkla alakalı olarak gelişmesi
noktasında bizi sıkıştırın. Daha fazlasını bizden isteyin. Beraberce bunları yapalım. Hatta daha geçen gün
arazideyken bir haber aldım, Sinan
Başkan’la görüştük ve beraberce
konuyu vatandaşlarımız lehine hallettik.” şeklinde konuştu.

SAMSUN TİCARET BORSASI

analiz

NİSAN 2016

NİSAN 2016

Çakır,
OSBÜK
Yönetiminde

Samsun Ticaret
Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Sinan
Çakır, Organize
Sanayi Bölgeleri
Üst Kuruluşu
Yönetimine seçildi.

Ankara JW Marriott Otel’de gerçekleştirilen OSBÜK 13. Olağan Genel Kurulu’na Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı Kibar Altunal,
Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öztürk, çok sayıda OSB başkanı ve temsilcileri
katıldı. Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan OSBÜK Başkanı Cahit Nakıboğlu, 293
OSB’siyle üretimin kolektif merkezleri olan OSB’lerin büyümesi için gayret gösterdiklerini belirterek, “OSB’ler üretiyor Türkiye büyüyor’ sloganını her türlü platformda
dile getirip OSB’leri ön plana çıkartmaya devam edeceğiz” dedi.

S

ivas
TSO
Başkanı Osman Yıldırım’ın Divan Başkanlığını yaptığı
Genel Kurul’da konuşan Nakıboğlu, yapı
denetim ücretlerinde OSB’lere kolaylık
sağlayan, finansal kiralama hususlarında OSB’lerin önünü açan, kamulaştırmaya yeni bir soluk getiren ve emsal
düzenlemelerinde OSB’lerin taleplerini
yerine getiren Sanayi Bakanına teşekkür etti. OSB’lerin taleplerini sıralayan
Nakıboğlu, “Bazı istisnalar hariç, 2 bin

Bakan Işık’a
teşekkür

26
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metrekareden büyük kapalı alan gerektiren her türlü sanayi yatırımlarının OSB’lerde yapılması zorunlu hale
gelmelidir” şeklinde konuştu. Sanayisiz büyüme olmaz diyen Başkan Nakıboğlu, Ülkemizin bu büyümesindeki
en önemli pay OSB’lere aittir. Türkiye OSB’leri ile dünyada örnek teşkil
etmektedir. Yapmış olduğumuz bu
uygulama ile dünyada model olduk.
Daha çok büyümemiz ve bu bayrağı
daha ileri taşımamız gerekmektedir”
ifadelerini konuştu.

Kütükçü:
“Bedelsiz
tahsis
süresinin
uzaması
sevindirdi”

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi
Memiş Kütükcü, OSBÜK Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Filistin’de kurulan Cenin OSB’nin 10 bin Filistinli istihdamına imkan tanıyacağını belirtti. OSB camiasını ilgilendiren güzel
ve olumlu gelişmelere imza atıldığı vurgusu yapan Kütükcü, “Bedelsiz tahsis süresinin 2 sene uzatılması OSB’lerimiz açısından
olumlu bir gelişmedir” dedi. Kütükçü, Tüm OSB’lerin OSBÜK çatısı
altında birleşmesi gerektiği vurgusunu da yaptı.Daha çok büyümemiz ve bu bayrağı daha ileri taşımamız gerekmektedir” ifadelerini konuştu.

O

SB camiasının elini güçlendirecek düzenlemelere Bakanlıkça imza attıklarını belirten Sanayi Bakanı Fikri Işık, önceden
Bakan Işık:
mali teminat olarak makinelerin gösterilemediğini belirterek;
“Kalkınma
“Artık fabrikalardaki makineler teminat olarak kullanılabileBankası,
cek” şeklinde konuştu. Sanayicinin finans sıkıntısının çözülmesi
için çalıştıklarını belirten Işık; “Kalkınma Bankası sanayicinin
sanayicinin
bankası olacak” ifadelerini kullandı. Işık, mesleki eğitimin önemibankası
nin yanı sıra, yerli üretim konusunda da ısrar etmeyi sürdürdükleolacak”
rini ifade etti. Türkiye’deki büyümenin altındaki en temel etkenin
sanayi üretimi olduğunu vurgulayan Bakan Işık, “Sanayi üretimi
büyüdüğü zaman Türkiye büyür. Sanayi azaldığı zaman Türkiye’nin büyümesi yavaşlıyor. Türkiye’yi büyütmenin yolu üretimi arttırmaktır. Hükümet olarak bugüne kadar Türkiye’nin üretimin artması, sanayinin gelişmesi için
elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik” ifadelerini kullandı. Sanayici ve üreticiler
için bakanlık olarak yaptıkları projeleri anlatan Bakan Işık, birçok problem alanıyla ilgili
çalışma yaptıklarını kaydetti.

Yönetim
Kurulu
Üyeleri

O
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SBÜK’ün 13. Olağan Genel Kurulu’nda yeni yönetim, Nakıboğlu başkanlığında oluştu. Yönetim kurulunda yer alan diğer isimler şöyle:

Yönetim Kurulu Sinan Çakır (Samsun Gıda OSB), Nurettin Özdebir (Ankara Sanayi Odası 1.OSB), Bekir Sütcü (Adana Hacı Sabancı
OSB), Memiş Kütükcü (Konya OSB) Hakkı Attaroğlu (Torbalı OSB),
Ömer Ünsal (İstanbul Deri OSB), Zeki Şahin (İnegöl OSB), Ali Bahar (Antalya OSB) Tahir
Nursaçan (Kayseri OSB), Adem Ceylan (Gebze Güzeller OSB)

SAMSUN TİCARET BORSASI
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NİSAN 2016
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KOBİGEL
KOBİ Gelişim
Destek
Programı

KOSGEB, ülkemiz
plan / programlarında
belirlenen ve öncelikli
olarak desteklenmesi
gereken imalat sanayi
İçin, yeni hazırlamış
olduğu KOBİGEL-KOBİ
Gelişim Destek Programı
kapsamında ilk Proje
Teklif Çağrısına çıkıyor.

Proje Teklif Çağrılarına, İmalat Sanayinin Yüksek-Orta Yüksek ve Düşük-Orta Düşük
Teknoloji Düzeyinde Faaliyet Gösteren İşletmeler başvuruda bulunabilecekler.

Projeni Yap
KOBİGEL ile
Desteği Kap…

K

OBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında ilan
edilen Proje Teklif Çağrılarına yönelik proje hazırlayan KOBİ’ler, Kurul tarafından yapılan değerlendirmede destekleme kararı verilmesi durumunda destek alma hakkını kazanacak.

Proje Teklif Çağrıları için ülke genelinde İmalat Sanayinin bütün sektörleri proje başvurusunda bulunabilecek. 3. 4. 5. ve 6. Bölgelerde İmalat Sanayinin sadece düşük-orta düşük teknoloji düzeylerindeki sektörlerde faaliyet gösteren
KOBİ’ler proje başvurusunda bulunabilecek.
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İmalat Sanayi KOBİ’lerine, proje kapsamında yerli makine - teçhizat alması durumunda
%15 oranında ekstra destek verilecek.

Başvuru Tarihi

SAMSUN TİCARET BORSASI

analiz

Başvurular 1 Nisan – 6 Mayıs 2016 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak. Başvuru şartları ve diğer hususlar
ekte yer alan Proje Teklif Çağrılarında belirlenmiştir.
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NİSAN 2016

Samsun’da
Yerel
Kalkınma
Sinerji
Toplantısı

NİSAN 2016

TOBB’un 81 ile 81
Akademik Danışman
projesi kapsamında
düzenlenen Yerel
Kalkınma Sinerji
Toplantısı, Samsun’un
yanısıra Tokat,
Amasya ve Çorum
illerinin katılımıyla
Samsun Ticaret
Borsası ile Samsun
Ticaret ve Sanayi
Odası ev sahipliğinde
gerçekleştirildi.

T

oplantıda konuşan TOBB Reel Sektör Araştırma-Geliştirme
Daire Başkanı Fatih Soysal, toplantının Samsun’da yapılmasından gurur duyduğunu belirten “Bugün ‘Yerel Kalkınma
Sinerji Toplantıları’nın dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz.
Cuma günü Kastamonu’da toplantılarımıza devam edeceğiz. Bu toplantılarla birlikte 81 ile de ulaşmak istiyoruz. Bu toplantıları şehirlerin
kalkınmasına yardımcı olmak için düzenliyoruz” dedi.

81 ile
ulaşılacak
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T

oplantının ardından, “81 İl’e Akademik Akademik Danışman
Projesi” ile “Neden Sinerji Toplantıları?” hakkında bilgi verilSunum
di. Toplantının öğleden sonraki ikinci bölümünde ise, Samsun,
yapıldı
Tokat, Çorum ve Amasya illerinin Akademik Danışmanları ile birlikte
Kalkınma Ajansı, İl Yatırım Destek Ofisi, Üniversite ve Teknokent
Temsilcileri sunum yaptı. Son bölümde ise, Borsa / Oda Genel Sekreterlerinin öneri ve
talepleri dinlendikten sonra toplantı sona erdi.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) tarafından 2014 yılından
itibaren yürütülen “81 İl’e 81 Akademik Danışman” projesi kapsamında
gündeme gelen Yerel Kalkınma Sinerji
Toplantıları’na Samsun’da devam ediliyor. Samsun Ticaret Borsası ile Samsun
Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde
Serra Otel’de düzenlenen toplantıya,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Hüseyin Akan, Samsun Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan
Çakır, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih
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Zeki Murzioğlu, Samsun TSO Yönetim
Kurulu Sayman Üyesi Yiğit Tören, TOBB
Reel Sektör Araştırma-Geliştirme ve
Uygulama Daire Başkanı Fatih Soysal,
Kalkınma Bakanlığı Temsilcisi Hasan Şanalmış, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
Genel Sekreteri Mevlüt Özen, TEPAV
temsilcileri, Samsun’un yanısıra Tokat,
Amasya ve Çorum illerinden Yatırım
Destek Ofisi ve Üniversite temsilcileri ile
Oda/Borsa Genel Sekreterleri ile Akademik Danışmanlar katıldı.

T

oplantının önemine değinen Samsun Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır, “Büyük bir reÇakır:
kabetin yaşandığı dünyada kalıcı ekonomik ba“Ekonomik
şarı ancak yerel kalkınma ile mümkün olur. Bunun için
başarı yerel
de şehrimize öncelik vererek yerel kalkınmanın fitilini
kalkınmayla
tekrar ateşlememiz gerekmektedir. Yerel kalkınmamümkün olur”
nın gündemini belirleyen ana aktör ve insiyatif alacak
olan ise her zaman oda ve borsalar olmalıdır. Bu çerçevede üst kuruluşumuz olan TOBB’un hem üniversite-iş
dünyası işbirliğini geliştirmek hem de yerel strateji geliştirme ve veri üretme kapasitesinin inşası amacıyla başlatmış olduğu ‘81 İle 81 Akademik Danışman’ projesi
oldukça önem arz etmektedir. Bugün düzenlediğimiz ‘Yerel Kalkınma Sinerji Toplantısı’nın projeden beklenen katkıları daha da arttıracağına olan inancımı belirtiyorum” diye konuştu.
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na da pazarlanmaktadır. Tarım bu bölgede ağırlıklı sektör olduğundan Samsun İli
istihdam yapısı da ilk aşamada tarımdan
etkilenmiştir. İstihdam gücünün %67’si
tarımsal alanda çalışmaktadır. Bununla
birlikte, Bağımsız Devletler Topluluğu ve
Türk Cumhuriyetlerine yakınlığı, deniz,
kara, hava ve demir yolu ulaşım imkânlar
ile büyük potansiyele sahip bulunan İlimiz
sanayide istenilen seviyede gelişme gösterememiştir.

İ

lçeler arasında sahil boyundaki ilçelerle
sahil ardındaki iç kesimdeki ilçeler arasında sosyo-ekonomik açıdan farklılık-

Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
İl Müdürü Kadir Güven

SAMSUN TARIMINA GENEL BAKIŞ

S
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amsun coğrafi ve toprak yapısı ile
ekolojik özelliklerinden kaynaklanan
ürün çeşitliliğinin yanı sıra, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerdeki değişim,
su ürünleri ve balıkçılığa yapılan yatırımlar, her şeyden önemlisi yetişmiş işgücü
bakımından yüksek potansiyele sahiptir.
Bu durum bitkisel ve hayvansal üretim
yönünden Samsun’u ayrıcalıklı kılmaktadır. Tarımsal desteklemeler ve kırsal kalkınma yatırımları Samsun son yıllarda çok

önemli mesafeler kat etmiştir. Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığın uyguladığı politikalar ve desteklemelerle üreticimiz üretim faaliyetlerini çeşitlendirdiği gibi kaliteli
ve güvenilir gıdanın temininde önemli rol
oynamışlardır. Samsun’un tarımsal potansiyeli ülkemiz için ayrı bir güç olacaktır. Organik Tarımı, İyi Tarımı, kışlık sebzesi, mısırı, çeltiği, fındığı ve daha birçok ürünüyle
Samsun, Türkiye’nin tarımsal üretimine ve
ihracatına önemli katkılar yapmaktadır.

1 \\ Ekonomik Yapı

İ

lin toplam alanı 9512 km2 olup 17 ilçede
945 köy bulunmaktadır. Samsun’un Büyükşehir olmasıyla birlikte köyler, mahalle olmuştur. İlimizin ekonomik yapısı tarıma
dayanmaktadır. Halkın %67’si tarım, %23’ü
ticaret ve %10’u sanayide çalışmaktadır.
Samsun İlinin ekonomik yapısını oluşturan
sektörlerin başında tarım sektörü gelmekle birlikte sanayi, hayvancılık ve turizm de
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önemli bir yer işgal etmektedir. İl ekonomisinde büyük etkisi olan tarımsal ürünler; buğday, tütün, mısır, soya, ayçiçeği,
şeker pancarı, fındık, çeltik ve sebzedir. İl
tarımında önemli bir yere sahip olan Bafra ve Çarşamba ovaları toplam 126.709
hektarlık tarım alanına sahiptir. Buralarda
yetişen sebzeler öncelikle bölge ihtiyacını
gidermekle birlikte, yurdun dört bir yanı-

lar bulunmaktadır. TR83 Bölgesi ilçeleri
sosyo-ekonomik gelişmişlik analizi (SEGE)
2014 adlı çalışma ile “Samsun’da ilçelerin
gelişmişlik düzeyleri 5 grupta incelenmiştir.” Samsun’da Birinci ve ikinci gelişmişlik
grubunda bulunan ilçeler (Atakum, İlkadım,
Tekkeköy, Canik, Bafra) sahil kuşağındadır.
Sahil kuşağında olan Ondokuzmayıs, Çarşamba, Terme ilçesi ile sahil kuşağında olmayan havza, Kavak ilçesi de dahil olmak
üzere 5 ilçe 3. gelişmişlik sırasındadır. Alaçam, Vezirköprü, Ladik ilçeleri dördüncü,
Ayvacık, Salıpazarı ve Yakakent ise 5. gelişmişlik sırasındadır.

2 \\ Tarımsal Üretim Değeri (2000-2014)

T

ürkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK)
verilerine göre, Samsun 2014 yılında
2.37 milyar TL bitkisel üretim değeri
ve % 2.42 pay ile Türkiye geneli 10. sırada
yer almıştır. 1.06 milyar TL canlı hayvanlar
değeri ve % 1.70 pay ile 18’inci sırada yer
alan Samsun, 375 milyon TL hayvansal
ürünler değeri ve % 0.85 pay ile 26’ncı sı-

rada yer almıştır. TÜİK’in 2014 yılı verilerine göre, 2014 yılında Samsun bin 869 TL
kişi başına bitkisel üretim değeri ile Türkiye geneli 31’inci sırada, 837 TL kişi başına
canlı hayvanlar değeri ile 54’üncü sırada,
296 TL kişi başına hayvansal ürünler değeri ile de 58’inci sırada yer almıştır.
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Türkiye Tarımsal Üretim Değeri (TUİK, 2014)

Kişi başına değer (TL)

YIL

Bitkisel Üretim
Değeri (!000 TL)

Canlı Hayvanlar
Değeri (!000 TL)

Hayvansal Ürünler
Değeri (!000 TL)

Bitkisel Üretim

Canlı Hayvanlar

Hayvansal Ürünler

2008

66,010,114

25,521,071

23,816,982

923

357

333

2009

68,267,486

28,145,579

26,610,721

941

388

367

2010

80,038,126

46,873,045

38,128,120

1,086

636

517

2011

88,979,273

60,076,917

42,571,782

1,191

804

570

2012

87,849,892

63,546,623

49,321,861

1,162

840

652

2013

92.452.530

57.656.092

40.459.321

1,206

752

528

2014

97.988.282

62.512.144

44.332.506

1,261

805

571

2014 / 2013 Değişim

6%

8,3%

9,6%

4.6%

7%

8,1%
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Samsun Tarımsal Üretim Değeri (TUİK, 2014)

4 \\ Bitkisel Üretim

Kişi başına değer (TL)

YIL

Bitkisel Üretim
Değeri (!000 TL)

Canlı Hayvanlar
Değeri (!000 TL)

Hayvansal Ürünler
Değeri (!000 TL)

Bitkisel Üretim

Canlı Hayvanlar

Hayvansal Ürünler

2008

1,978,858

461,916

428,177

1,604

374

347

2009

1,710,034

463,768

417,679

1,368

371

334

2010

2,096,649

786,588

702,510

1,674

628

561

2011

2,206,249

1,119,547

305,908

1,763

894

244

2012

2,416,607

1,252,308

375,513

1,931

1,000

300

2013

2.187.251

970.932

357.721

1.733

769

283

2014

2.373.744

1.063.016

375.471

1.869

837

296

2014 / 2013 Değişim

8,6%

9,5%

5%

7,8%

8,9%

4,6%

T

arımsal Üretim Değerinde Samsun’un
2000 yılında %3.04 olan bitkisel üretim
değeri payı 2014 yılında %2.42’ye geriledi.
2000 yılında %2.12 olan canlı hayvanlar değeri
payı 2014 yılında %1.70’e gerileyen Samsun’da,
2000 yılında %2.27 olan hayvansal ürünler değeri payı 2014 yılında %0.85’e geriledi. 20002014 döneminde bitkisel üretim değeri Türkiye’de %556.75 oranında artarken, Samsun’da
%422.8 oranında arttı, canlı hayvanlar değeri
Türkiye’de %839.8 oranında artarken, Sam-
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3 \\ Arazi Varlığı (2014)

sun’da %653 oranında artış gösterdi. Hayvansal ürünler değeri Türkiye’de %760.5 oranında
artarken, Samsun’da %221 oranında arttı.

S

amsun’un 2014 yılında bin 869 TL kişi başına bitkisel üretim değeri ile Türkiye ortalamasından (bin 261 TL) yüksek olurken, 837
TL kişi başına canlı hayvanlar değeri ile Türkiye
ortalamasından (805 TL) yüksek, 296 TL kişi
başına hayvansal ürünler değeri ile Türkiye ortalamasından (571 TL) düşük olduğu görüldü.

Tarım Arazilerinin Genel Dağılımı

Alan (ha)

%

Toprak Varlığı ve Dağılımı

Alan (ha)

Payı (%)

Tarla Alanı

233.500

53,96

İşlenebilir Arazi

432.718

45,5

Meyve Alanı

94.177

21,76

Çayır-Mera Arazisi

16.683

1,8

Açıkta Sebze Alanı

30.020

6,94

Orman ve Fundalık Arazi

385.654

40,6

Nadas Alanı

19.204

4,44

Tarım Dışı Arazi

116.145

12,1

Örtü Altı Alanı

2.147

0,50

TOPLAM

951.200

100

Süs Bitkileri Alanı

65

0,01

Kavaklık Alan

9.040

2,09

Tarım Elv. Ol. Kul. Arazi

44.565

10,30

TOPLAM

432.718

100,00
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T

ürkiye’nin en büyük akarsularından Yeşilırmak ve Kızılırmak’ın can kattığı, Çarşamba
ve Bafra Ovalarının verimli topraklarıyla
Samsun, Türkiye’nin önde gelen önemli tarım
bölgelerindendir. Bu ovalarda yetişen tarımsal
ürünler, bölgemizin ticari ve sınaî varlığının da
temel faktörleridir. Samsun’da toplam arazinin
%45’ını oluşturan tarım alanı 432.718 hektardır.
Bafra İlçesi 67.787, Çarşamba İlçesi 58.922 hektarlık tarım alanına sahiptir. İldeki toplam tarım
alanlarının %62’si sulanabilir alanlardır. Samsun
fasulye, Soya, mısır, pırasa, lahana, biber, kıvırcık, pancar, ıspanak, çeltik, domates, karpuz,
kavun, fındık, şeftali, kivi üretiminde ilk sıralardadır. Samsun Ekolojik Yaşam Planlama ve Koordinasyon Kurulu ile birlikte, “Ekolojik Yaşam ve
Ekolojik Turizmde Öncü İl” ideali doğrultusunda tüm tarafların yanında olarak diğer iller için
model oluşturmaktadır.

5 \\ Hayvan Varlığı

2

014 TÜİK verilerine göre Türkiye’deki toplam 14.244.673 adet büyükbaş hayvanın
325.682 tanesi Samsun ilinde yer almaktadır. Bu, Türkiye genelinde %2,30’luk bir pay
anlamına gelmektedir. İl genelindeki büyükbaş
hayvanların 207.754’ü (%64’ü) I. Alt Bölgede yer
almaktadır. Bu durum, çayır ve mera alanlarının
yoğun olarak bu alt bölgede bulunması, Bafra
ve Çarşamba ovalarının da bu alt bölge sınırları
içinde yer alması ile açıklanabilir.

S

amsun’da bir yandan suni tohumlama faaliyetleri artırılmaya, diğer yandan İl genelindeki tarımsal kalkınma kooperatiflerine
yönelik olarak yapılan gebe düve dağıtımlarına
devam edilmektedir. Hayvancılıkta yapılan eğitim ve yayım çalışmalarının yanında, yetiştiricilerin bilinçlenmesi, hayvancılığın desteklenmesi amacıyla verilen anaç sığır desteklemesi ve
sun’i tohumlamadan doğan buzağı desteklemesi, il genelinde, sun’i tohumlama yapılan hayvan
sayısındaki artışlara katkıda bulunacaktır. Samsun’da 2014 yılı itibariyle 325.682 adet büyükbaş, 200.286 adet küçükbaş, 3.223.922 kanatlı
ve 79.367adet arı kovanı vardır. Her geçen gün
kültür ve kültür melezi sığır sayısında artış yaşandıkça büyük tarımsal işletmelerin faaliyete
geçmesiyle süt üretimiz devamlı artacağı görünmektedir. TR83 bölgesi 1.024.383 ton süt
üretimi ile ülke üretiminin %5.6’sını karşılamaktadır. TR83 bölgesinin en fazla süt üreten ili Samsun’dur.

Samsun İli Tarla Bitkileri, Sebze, Meyve
Üretim Miktarı (ton) (TÜIK, 2014)

ÜRÜNLER

SAMSUN

Soya

12.513

Çeltik

114.698

Mısır

76.099

Tütün

7.031

Buğday

271.121

Lahana

221.213

T.Fasulye

115.105

Domates

259.409

Biber

267.548

Hıyar

39.526

Kavun

53.295

Karpuz

135.950

Karnabahar

15.172

Ispanak

22.589

Pırasa

26483

Fındık

65.011

Kivi

876

Şeftali

14.588

Armut

8.452
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Samsun İli Hayvan Varlığı ve Süt Üretimi (TÜİK, 2014)
Hayvan
Sayısı

Süt Üretim
(Ton)

Kültür

65.834

94.187

Melez

168.732

Yerli

Cinsi

TÜRLER

SAMSUN

170.465

Akbalık

4,0

74.633

35.540

Alabalık

7,5

Sığır

309.199

300.192

Çapak

1,0

Manda

16.483

8.147

Kayabalığı

1,0

BB

325.682

308.339

Kefal

34,2

178.726

8.327

Kerevit

11,0

Büyük Baş

Koyun
Küçük Baş

21.560

1.061

Kızılkanat

2,0

KB

200.286

9.388

Levrek (Sudak)

11,6

KB+BB

-

317.727

Sazan

140,0

Kanatlı

3.223.922

Turna

2,6

Arı kovanı

79.367

Yayın

22,0

Genel Toplam

236,9

Keçi

36

Tatlı Su Ürünleri
Avlanma Miktarı
(Ton) (TÜİK 2013)

6 \\ Su Ürünleri

S

amsun çevresinde bulunan Yeşilırmak ve Kızılırmak nehirleri, göller, baraj gölleri ve denizi ile
çok önemli bir zenginliğe sahip olmanın avantajlarıyla deniz ve tatlı su ürünleri ve kültür balıkçılığında hatırı sayılır düzeyde yatırımlara sahiptir. Samsun deniz balıkçılığında ve özellikle
son yıllarda kültür ve tatlı su balıkçılığında Devlet desteklerinin artmasıyla; yapılan teşvik belgeli
yatırım sayısı hızla artmaktadır. Bu alanda yapılan yatırımların artması ile su ürünlerinin işleneceği
tesislerin ve soğuk hava depolarının açılmasına vesile olacaktır.

7 \\ Samsun Gıda ve Tarıma Dayalı Sanayi

S

amsun hiç kuşkusuz Karadeniz Bölgesinin en önemli yatırım merkezidir. Ulusal
ve uluslararası karayolu bağlantıları, üç
ticaret limanı, uluslararası havaalanı ve demiryolu gibi tüm ulaşım imkânlarının varlığının sağladığı avantajların yanında Samsun,
gelişmiş altyapısı, yatırım alanları ve kalifiye
işgücü potansiyeli ile bölgenin en önemli yatırım merkezidir. Samsun İlinde bulunan sanayi işletmelerinin sektörel dağılımına baktığımızda, %23 gıda ürünlerinin %9 kauçuk ve
plastik ürünleri imalatı, ilk sırada yer alır. Arsa
tahsisleri yapılmakta olan Gıda OSB ve yapı-

SAMSUN TİCARET BORSASI

analiz

mı yeni tamamlanan Havaalanı Kargo Ünitesi
ile birlikte Samsun Gıda ürünlerinin işlenmesi,
paketlenmesi konularında da yatırım merkezi
olma konumuna gelecektir. Samsun, İl Gelişme Strateji Planında ortaya çıkan 3 gelişme ve
kalkınma alanından birisi olarak “Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi” sektörü belirlenmiştir. Samsun’da arsa tahsisleri tamamlanıp yatırımları
başlayan Gıda OSB ve isim değiştirerek Tarımsal Ürün İşleme ve Tarım Makineleri İhtisas
OSB adını alan Havza OSB tamamlandığında
bölgedeki tarımsal potansiyel değerlendirilerek bu alanda yatırımlar artacaktır.

8 \\ Tarımsal Çalışmaların Yansımaları ile İlgili Genel Değerlendirme

G

ıda Tarım ve Hayvancılık İl müdürlüğü olarak
ilimizin tarımsal üretimi ve potansiyelini mevcut teknolojiye göre belirleyip üreticimizle
birlikte tarladan sofraya kaliteli güvenilir gıda üretmeye çalışıyoruz. Bütün bunları yaparken günün
gelişmelerine paralel olarak her türlü yayım programlarını kullanarak çiftçilere ulaşımını sağlıyoruz.
Üreticilerle daha fazla iletişime geçmek için ilimizde
üretici örgütlerinin kurulmasını destekliyoruz. Bugün Samsun ilinde 35 adet üretici birliğinin kurulmasına katkıda bulunulmuştur. Birliklerin kurumsal
kapasitelerini geliştirmeleri için teşkilatımız bütün
imkânlarıyla birlikte destek olmuş, tarımsal desteklerden azami ölçülerde yararlanmaları için çaba
göstermiştir. Bugün ilimizde organik fındık üreticileri birliğinden sebze üreticileri birliğine kadar birçok
alanda üreticimize hizmet eden birliklerin toplam
8.893 kişi üyesi bulunmaktadır.

Y

ine kurumsal olarak Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile ortaklaşa yürüttüğümüz
projeler olduğu gibi enstitünün tescil ettirdiği ürünlerin çiftçi şartlarında üretimi ve tanıtımı
için çaba harcamaktayız. Kurumumuz araştırma
kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluşlarla işbirliği halinde uygulamaya dönük
deneme ve demonstrasyonlar programlamaktadır.
İlde çiftçilerin karşılaştığı problemleri araştırma enstitülerine ileterek, çözümlerin çiftçilere iletilmesini
sağlamakta ilde görev yapan personelin hizmet içi
eğitimlerini koordine etmekteyiz.

T

arım teşkilatı olarak İl Müdürlüğümüzün yürüttüğü çalışmalardan en önemlilerinden birisi de
kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi
programıdır. Kırsal kalkınma, kırsal kesimde yaşayan
vatandaşlarımızın kendi yöresinde sürdürülebilir iş
ve yaşam koşullarına ulaşması temel amacı doğrultusunda, kırsal kesim için önem arz eden faaliyetlerin hayata geçirilmesini içermektedir. Bu faaliyetler;
tarım ve tarım dışı istihdam imkânlarının artırılması,
insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yoksulluğun
azaltılması, sosyal ve fiziki altyapının güçlendirilmesi, kırsal çevrenin ve doğal kaynakların korunması
şeklinde, Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisinde ifade
edilen önceliklerle uyumlu olarak katılımcı bir yöntemle tespit edilmiştir. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının
Desteklenmesi Programı dahilinde ilimizde ve ilçelerinde, toplu basınçlı sulama yatırımları, bitkisel ürün
işleme ve paketlenmesi, hayvansal ürün işleme ve
paketlenmesi, su ürünleri işleme ve paketlenmesi,
tarımsal ürünlerin depolanması (silo), soğuk hava
deposu, alternatif enerji kullanan seralar vb. konularda toplam 119 proje karşılığında bakanlığımız
23.412.503 TL hibe şeklinde kırsal kalkınma desteği uygulamıştır. Yine bakanlığımızın Tarım ve Kırsal
Kalkınmayı Destekleme Kuru aracılığı ile yürüttüğü
hibe desteklerinden de yatırımcılarımız faydalanmaktadır. 2013 yılında süt ve et üreten 10 adet tarımsal işletme/imalathane hibe desteğinden yararlanmıştır. 2014 yılında ise 32 adet proje kurumdan
kabul edilmiştir.

K

urumumuz İlimizdeki çiftçilerin kooperatif veya
birlik şeklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği teşvik etmek amacıyla hayvancılığı geliştirmek için etüt ve projeler hazırlanmasına katkıda bulunulmuştur. İlimizde; 57 tanesi Tarımsal Kalkınma
Kooperatifi, 12 Sulama Kooperatifi, 16 Su Ürünleri kooperatifi olmak üzere 95 Kooperatif faaliyet göster-

mektedir. 1995-2013 yılları arasında, Bakanlığımızın
Yatırım ve Transfer Programından 35 birim kooperatife 37.049.312,03 TL kredi kullandırılmıştır. Yine hayvancılığın desteklenmesi kapsamında “Halk Elinde
Islah Projesi“ adı altında Karayaka koyunu ve kuzusu, Anadolu mandası ve yavrusu desteklenmekte
halk elinde ıslahı yürütülmektedir. Bu proje ile gen
kaynakları korunmaktadır. Bu proje ile 2013 yılında
1.937.340TL hibe desteği uygulanmıştır. Hayvancılığı kayıt altına almak için Büyük Baş ve Küçükbaş
hayvancılık işletmeleri, Kanatlı işletmeleri, balıkçılık
ve arıcılık işletmeler kayıt altına alınmakta hayvan
pazarları denetlenmekte ve AB müktesebatı gereği
sınır kontrol noktası oluşturulmuştur.

İ

l Müdürlüğü olarak ilin tarım ürünlerini ekiliş, verim
ve üretimlerini tahmin çalışmaları yapılmakta, tarımla ilgili her türlü istatistik bilgilerinin zamanında
toplanarak Türkiye İstatistik Kurumunun tarımsal
veri tabanını oluşturmaktayız.

İ

ldeki hayvanların refahının sağlanması ile salgın
ve paraziter hastalıklardan korunmasını sağlayarak bulaşıcı hastalıkların yurt çapında yayılmasını
önlenmekte ve gerekli tedbirler alınmaktayız. Hayvancılıkta Suni tohumlama hizmetleri sayesinde
Büyük Baş hayvancılıkta kültür ve melez ırk hayvan
sayısı yerli ırkın önüne geçmiştir.

H

alkımızın sağlığı için il dahilinde faaliyette bulunan bitki koruma ürünleri, zirai mücadele
alet- makineleri, tohum ve gübre bayileri ile
ilaçlama yapan özel ve tüzel kişilerin kontrolü yapılmakta, ruhsatlı yem fabrikalarını asgari teknik ve
sağlık şartları bakımından denetlenmektedir.
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S

amsun; yabancı yatırımcılar için kışlık sebze
başta olmak üzere, organik ürünler, iyi tarım
ürünleri, damızlık hayvan, tohum, fide, fidan,
depolama, lojistik, anlaşmalı çiftçilik, unlu mamuller, gıda ürünleri işleme ve paketleme gibi özellikle
katma değer sağlayıcı alanlarda oldukça caziptir.
Örneğin Samsun su ürünleri işleme paketleme, süt
ve süt ürünleri işleme paketleme, alanında iç pazar
talebini karşılayacak ve yine yaş meyve ve sebze
alanında; bahçe tesisinden, işleme ve paketleme
ve soğuk zincirin oluşturulmasına kadar birçok sahada yatırımlar fırsatı taşıyan potansiyele sahiptir.
Ülkemizde ekim yapılan alanlardaki daralmanın aksine, sebze ve meyve yetiştirilen alanlarda ise artış
meydana gelmiştir. Bitkisel üretimde öne çıkan ve
yığınlaşma gösteren sebzecilik sektörü, yükselen
organik tarım sektörü ve son zamanlarda artan iyi
tarım uygulamaları ile Samsun’un adının sıkça duyulmasına neden olmuştur.

S

on yıllarda Samsun ilinin; sürdürülebilir tarımı,
tarımsal verimliliği ve üretimde rekabet edebilirliğini artırabilmek için atılan önemli adımlardan biride tarım havzalarının temelini oluşturacak
olan kapama meyve bahçesi tesisi ve bodur-yarı
bodur meyve yetiştiriciliğidir. Samsun ilinde oluşturmayı amaçladığımız meyvecilik Tarım havzalarının
stratejik amaçları içinde tarımsal planlama, sürdürülebilir kaliteli ve sözleşmeli üretim, pazar ve fiyat
garantisinin oluşması, tarım arazilerinin korunması,
üretici örgütlerinin etkinliği, kaynakların öncelikli
alanlarda etkin kullanımı ve tarımsal üretimde AB
normlarını yakalamak vardır.
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Samsun
organikleşmede
rekor kırdı

S

amsun Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Sinan Çakır, 2005
yılından bu yana Samsun’da organik
bitkisel üretim yapan çiftçi sayısında ve
üretim alanında rekor bir artış yaşandığını
söyledi. 2005-2014 döneminde organik
bitkisel üretim yapan çifti sayısının
Türkiye’de yüzde 396.3 oranında artığına
işaret eden Başkan Çakır, Samsun’da
ise bu rakamın yüzde 1359.6 nokta gibi
bir rekor artış gösterdiğini ifade etti.
Çakır, aynı dönemde organik üretimin
Türkiye’de
yüzde
289.2
oranında
arttığını, Samsun’da bu rakamın yine
rekor seviyeye ulaşarak yüzde 416.6
artış gösterdiğini söyledi.

Samsun Ticaret
Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı
Sinan Çakır,
2005-2014
döneminde
Samsun’da
organik bitkisel
üretim yapan
çiftçi sayısının 14
kat büyüyerek
yüzde 1359.6,
organik üretimin
de yüzde
416 oranında
rekor bir artış
gösterdiğini
söyledi.
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Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği’nin oda
ve borsalardaki 10 bine
yakın meclis üyesi için
başlattığı bilgilendirme
seminerleri kapsamında
borsamız meclis
üyeleri 25-27 Mart
tarihleri arasında
gerçekleştirilen eğitime
iştirak ettiler.

Meclis
Üyelerimiz
TOBB
Bilgilendirme
Seminerine
katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ nin oda ve borsalardaki 10 bine yakın meclis üyesi
için başlattığı bilgilendirme seminerleri kapsamında borsamız meclis üyeleri 25-27 Mart
tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitime iştirak ettiler. Meclis üyeleri, TOBB ve odaborsaların iş dünyası için verdiği hizmetler alanında üçer günlük programlara katılıyor.
TOBB ve TOBB ETÜ’de işlerinden feragat ederek üç günlük yoğun bir programa katılan
Meclis Üyelerimiz; Sayın Özlem Ertekin, Sayın Fatih Güneri ve Sayın Demir Küçük’e
camiamız adına teşekkür ediyoruz.
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T

ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun’da
organik bitkisel üretim yapan çiftçi sayısının 2005 yılınÇiftçi
da sadece 89 kişi olduğunu belirten Başkan Sinan Çakır,
sayısında
“Ama aradan geçen zaman içinde organik bitkisel üretim
önemli artış
yapan çiftçi sayısı 2014 yılında bin 299 kişiye ulaşmış. Bu
arada, organik bitkisel üretim alanı 2005 yılında 747 hektar iken, 2014 yılında 4 bin 422 hektara çıkmış. 2005 yılında bin 659 ton olan organik bitkisel üretim ise, 2014 yılında 8 bin 570 ton olmuş. 2014 yılında Samsun
toplam bin 299 adet organik bitkisel üretim yapan çiftçi sayısı ile Türkiye’de
yüzde 1.82 paya sahip olup 13’üncü sırada, 4 bin 422 hektar organik bitkisel
üretim alanı ile yüzde 0.50 paya sahip ve 20’nci sırada, 8 bin 570 ton organik
bitkisel üretim ile de yüzde 0.52 paya sahip ve 31’inci sırada yer almıştır” diye
konuştu.
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Bölgede
sektör lideri
bir marka;
Takışoğlu
Süt Ürünleri

D

ergimizin bu ayki sayısında küçük
yaşlarda ticaret hayatında atılan
ve bugün geldiği noktada 3 üretim
tesisi, 200’ün üzerinde istihdam, Türkiye’nin 6 bölgesine uzanan bayi ağı ve yıl
bazında toplamda 100 milyonun üzerinde bir ciro ve sektörün bölgedeki lideri
konumuna ulaşan Takışoğlu Süt Ürünlerinin kurucusu Ahmet Takış’ı konuk ettik.
Güler yüzlü tavrı, dobra söylemleriyle keyifli bir röportaja ev sahipliği yapan Takış,
başarısının sırrını Analiz Dergisi’ne anlattı.
3 kuşak öncesinden tüccar geleneğini
bugüne kadar başarı ile taşıyan ve bunun yanına sanayiciliği de ekleyen Ahmet Takış, kendinden sonraki nesle de
hem sektör tecrübesini hem de başarısını
aktarıyor.

E

rzurum ‘da doğan ancak aslen Rizeli olan Ahmet Takış, 9 yaşında hem
okul masrafını çıkartmak, hem de
aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla
pazarlarda peynir, zeytin satmaya başlamış. Okul hayatı devam ederken ticari
hayattan da hiç kopmayan Takış,1976 yılında Rize Eğitim Enstitüsünü bitirip iki yıl
öğretmenlik yaptıktan sonra ticarete olan
ilgisi ağır basmış ve 1978 yılında Samsun
ticaretinin kalbinin attığı Buğdaypazarı‘nda 40 metrekarelik bir dükkânda ticarete adım atılmış.
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“

Ömrümün
sonuna kadar
çalışmak
istiyorum
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T

icarette kendini “Gözü Kara” olarak nitelendiren Takış, sürekli büyümeyi ve yeni yatırımlar yapmayı o yıllarda kafasına koyarak her
geçen yıl biraz daha büyümüş. Başarısının sırrının
çok çalışmak olduğunu söyleyerek, “Allah’a çok
şükür bugün o küçük yaşlarda kafamda kurduğum hayallerimi hayata geçirdim. Buralara
kadar gelmem tabi ki; hiç çok kolay olmadı.
Çok zorluklar çektim ama asla yılmadım, yorulmadım. Hayatım çalışmakla geçti ve hala çalışıyorum. Bundan da asla gocunmuyorum. Sanayicilik ve ticaret benim kanımda var. Her zaman yeni
bir şeyler yapmanın peşindeyim. Elimden geldiğince de
yapmaya gayret gösteriyorum. Allah bana sağlık verdiği sürece de ömrümün sonuna kadar çalışmaya ve yeni
yatırımlar yapmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.

A

“

Modern
tesislerde
üretim

hmet Takış, bugün
Samsun,
Kastamo nu ve Manisa’da
bulunan fabrikalarında günde 250
ton sütün işleyen
Takışoğlu
Süt
Ürünleri‘nin gelişim öyküsünü ise şöyle dile getirdi; “Kastamonu’da 1986 yılında kurduğumuz
ilk tesisimizde beyaz peynir üretimine
başladık ve daha sonra muhtelif ambalajlarda kaşar peyniri üreterek ürün yelpazesini genişleterek, markalaşmaya
gittik. 1999 yılında Çarşamba ilçemizde
kurduğumuz ikinci fabrikamızla, beyaz
peynir ve kaşar peynirinden sonra kaybolmaya yüz tutmuş yöresel kolot peyniri, dil peyniri, çeçil peyniri, telli peynir,
lor peyniri, ayran ve yoğurt üretimine
geçtik. 2004 yılında ise Manisa Kula’da
üçüncü fabrikamızı açarak sektörün
ihtiyaç duyduğu dilimli kaşar peyniri
üretimine geçtik. Takışoğlu markası bugün geniş tesisleri, zengin ürün çeşidi
ve üretim kapasitesi ile kaşar peyniri
imalatında ülkemizin önde gelen firmaları arasındadır. Tesislerimizde üretilen ürünlerin satışı, Türkiye genelinde
bölge müdürlükleri, bayiler, toptancılar
ve perakendeciler kanalıyla gerçekleşmektedir. Ürettiğimiz benzersiz tatları,
dağıtım noktalarına geniş lojistik ağıyla
soğuk zincir kırılmadan düzenli olarak
ulaştırmaktayız. Kuruluşumuzdan günümüze, makine parkuru sürekli olarak
geliştirilen firmamız, imalat faaliyetlerinin hiçbir aşamasında teknolojiden taviz vermeden modern tesislerde üretim
yapmaktadır. Teknolojiye yapılan yatırımlarımızın bütçesel payı, her geçen
gün artmaktadır” dedi.
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“

Sektörün
en modern
örnek tesisi

B

ugün Samsun Gıda OSB’de 12
milyon TL’lik bir yatırımla sektörün en modern tesisini hayata
geçiren Ahmet Takış, “Bu tesis, günlük yaklaşık olarak 350 ton süt işleme kapasitesine sahip olup, bu
yönüyle sektörün en büyük ve en
modern tesisidir. İş akışı mükemmel derecede olan tesisimizde, süt
alımından, ürün sevkiyatına kadar
el değmeden üretim yapılıyor. Son teknolojiyle donanımlı tesisimiz, kurduğumuz sistem
sayesinde kendi kendini temizleyip hijyenini
sağlayabiliyor. 7 bin 500 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 10 bin 774 metrekare alana
kurduğumuz tesis, Türkiye’de örnek işletmelerin başında geliyor. Bu yeni yatırımımız ayrıca,
hem bölge ekonomisine küçümsenmeyecek
katkı sağlayacağı gibi hem de sütün daha etkin işlenmesi ve kaliteli bir şekilde tüketiciye
ulaşmasını kolaylaştıracak. Tesisimiz sayesinde ayrıca, süt üretiminin önceki yıllara göre iki
kat artacağına inanıyorum” diye konuştu.
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Ü

lkenin genel durumuna ilişkin de
değerlendirmelerde bulunan Takış, ticari hayatın eskiye göre çok
zorlaştığını, insanların birbirine güvenmediği bir zemin oluştuğunun altını çizerek, ekonomide istikrarın çok önemli
olduğunu belirtti ve “Ancak yine de
gelecekten çok ümitliyim. Dünyanın
en genç nüfuslarından birine sahibiz.
Onların bizlerden çok daha iyi şeyler
yapacaklarına inanıyorum” şeklinde konuştu.

“

Ticaretin
şekli değişti

Hedeflerine ulaştığını ve başarı duygusunu tattığını söyleyen Takış, “Ben geleceğim yere geldim artık bundan ötesini gençler yapsın” dedi.
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“

Lojistik merkez
Büyük fırsat

“

Geldiğiniz yeri
unutmamak
lazım

H

ayatın inişler ve çıkışlarla dolu
olduğunun altını çizen Takış,
kimsenin geldiği yeri unutmaması gerektiğini ifade ederek, etkilendiği bir gazete haberini de bizimle
paylaştı. Denizlili büyük bir işadamının şu an sokak çorbacılığı yaptığını
anlatan haberi okuyarak, “nerden
nereye” sorusuna cevap verirken bu
örnekleri unutmamak gerektiğini söyledi.

Hedeflerine ulaştığını ve başarı duygusunu tattığını söyleyen Takış, “Ben geleceğim yere geldim
artık bundan ötesini gençler yapsın” dedi.
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S

amsun’da istenilen
düzeyde
sanayi
yatırımı olmadığını
söyleyen Takış, “Samsun, emekli şehri oldu.
Samsunlu
Samsun’a
yatırım yapmıyor. Ama
ben lojistik merkezden
ümitliyim. Ulaşım konusunda çok şanslı bir
şehir. Bunun yatırımlar
için bir fırsat olduğunu
düşünüyorum, bu fırsatı iyi değerlendirmek lazım” dedi.
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Tarım ve Kırsal
Kalkınmayı
Destekleme
Kurumu’nun
Samsun Kırsal
Kalkınmasına Etkileri
tarımsal desteklerle ilişkilendirmek yetersiz olduğundan diğer sektörlerle iç içe bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle de tarım
ve kırsal kalkınma politikaları eşgüdüm halinde
yürütülmek zorunda olunan politikalardır.

Dr. Bülent TURAN

TKDK Samsun İl Koordinatörü

K

ırsal kalkınma günümüzde birçok ülkede
olduğu gibi ülkemizde de en önemli kalkınma alanlarından biri olarak görülmektedir.
Kırsal kalkınma; kırsal alanda, sürdürülebilir doğal kaynak kullanımını esas alarak, bir taraftan
kırsal kesimin gelir düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi yoluyla gelişmişlik farklarının
azaltılması amacına yönelen, diğer taraftan
çevresel ve kültürel değerlerin korunmasını
ve geliştirilmesini gözeten ve çok sektörlü bir
yaklaşımla planlanan faaliyetler bütünü olarak
kabul edilmektedir. Bu yönüyle kırsal kalkınma
politikasının temel hedefi, kırsal toplumun iş
ve yaşam koşullarının bulunduğu yörede iyileştirilmesidir. Bu kavramla her ne kadar kırsal
alan tanımına giren yerlerde yaşayanlar odak
noktasına konulmuş olsa da bunun sonuçları
ve yansıması bölgesel ve ulusal düzeyde yaşanmaktadır.
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K

ırsal kalkınma çok sektörlü bir yaklaşımdır.
Kırsal kabul edilen alanlarda kalkınmanın
tüm bileşenlerini içeren, dolayısıyla sadece tarımsal üretime yönelik değil; tarım dışı
sektörlerde de müdahaleler öngören kırsal
kalkınma, özü itibarıyla bir işbirliği, koordinasyon ve örgütlenme sürecini de içermektedir.
Bundan dolayı günümüzde özellikle ülkemizde kırsal ekonominin üretim ve istihdam yapısı
yalnızca tarımla değil ayrıca tarımsal sanayi,
turizm, ticaret, gıda sanayi, küçük ölçekli üretim gibi tarım dışı ekonomik faaliyetlerle de çeşitlendirilmek ve geliştirilmek durumundadır.
Bu yönüyle kırsal kalkınmayı sadece tarımla ve
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U

lusal Kırsal Kalkınma Stratejisi ve Kırsal
kalkınma Planlarında da vurgulanan bu
yaklaşımla, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu (TKDK)’nun yürütmekte
olduğu IPARD Programı önemli ölçüde örtüşmektedir. TKDK bu amaçla yalnızca tarıma değil kırsal turizm, yöresel ürünler, zanaatkarlık,
tıbbi aromatik bitkiler, yenilenebilir enerji gibi
tarım dışı bir çok sektöre de destek vermektedir. Bu şekilde kırsal alanları ve bu alanlarla
ilişkili sektörleri ve bölgeleri destek kapsamına
alarak çok boyutlu bir kalkınma sürecine katkı sağlamaktadır. Bu süreçle birlikte illerin ve
topyekûn ülkenin gelişmesi hedeflenmektedir. TKDK’nın benimsediği “ulusal kalkınma için
kırsal kalkınma” söylemi bu anlamda temelleri
gerçekçi ve önemli bir yaklaşımdır.

K

ırsal kalkınma açısından Samsun’a bakıldığında gittikçe olumlu yönde gelişen bir
tablo görmekteyiz. Her ne kadar kırsal
alanların önemli sorunları bulunmakla beraber
son yıllarda benimsenen politikalarla, yeni büyükşehir yasasıyla ve uygulanmaya başlanan
program ve projelerle önemli mesafeler kat
edilmiştir. TKDK’nın yürüttüğü IPARD Programı
da bunlardan en önemlisidir. Samsun’da nüfusun halen önemli bölümü kırsal alanlarda yaşamakta ve tarımsal faaliyetlerle yaşamlarını
sürdürmektedirler. Samsun’da tarım ekonomik
faaliyetlerde ve istihdamda ön planda olmakla
beraber tarımda gelişmişlik düzeyi ülke ortalamasına yakın illerden biridir. Ülkemiz tarımının
temel problemleri olan işletmelerin çoğunlukla
küçük ve dağınık olması, yüksek girdi maliyetleri, yetersiz teknoloji kullanımı, verimsizlik, kayıt
dışılık, pazarlama organizasyonunun zayıflığı
ve finansman sıkıntıları Samsun özelinde de
tarımsal sektörlerin ortak problemleri olmaya
devam etmektedir. Bafra ve Çarşamba gibi
ülkemizin en önemli iki ovasına sahip olması,
iklim ve sulama olanaklarına rağmen yukarıda
anılan sebeplerden dolayı tarımsal işletmeler
birkaç işletme dışında il ve bölge sınırları dışına çıkmayı başaramamıştır. Bununla birlikte
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Samsun nüfusunun yarısına yakınının kırsal
alanlarda yaşadığı düşünülecek olursa kırsal
alanlardaki ekonomik faaliyetlerin kısıtlı olması
da önemli bir problemdir.
Bu anlamda IPARD Programı amaçlarına baktığımızda tarım ve kırsal alanlarındaki mevcut
sorunları azaltmada hem Türkiye genelinde
hem de Samsun özelinde önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. IPARD Programının stratejik amaçları şunlardır:
- Hedeflenen yatırımlar vasıtasıyla tarım sektörünün (işleme dâhil) sürdürülebilir modernizasyonuna katkı sağlanması,

ve diğer standartlara ilişkin AB müktesebatının
üstlenilmesinin teşvik edilmesi,
- Kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına
katkı sağlanması,
- Yerel kırsal kalkınma stratejileri ve tarım-çevre
tedbirlerinin uygulanması için hazırlık faaliyetlerinin yapılmasıdır. Bu amaçlar çerçevesinde,
IPARD I Programının 15. ve son proje çağrısına
çıkan TKDK’nın Samsun’da elde ettiği sonuçlara topluca bakılacak olursa önemli kazanımların elde edildiği görülecektir.

- Gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı, çevre

IPARD Programının Samsun’daki Sonuçları

I

PARD Programıyla proje kabulüne başlanıldığı
2011 yılından NİSAN 2016’e kadar Samsun ili,
Türkiye genelinde TKDK’nın verdiği hibe ödemelerinden en çok yararlanan 2. il olmuştur.
TKDK destekleri ile son 4 yılda Samsun’da yaklaşık yatırım değeri 219 milyon TL olan 735 adet
proje hayata geçirilmiş, bunun yaklaşık 103 mil-

yon TL’si Kurumumuz tarafından hibe yoluyla
finanse edilmiştir (Tablo 1). Bu projeler genel
hatlarıyla süt inekçiliği, et tavukçuluğu, süt ve
et işleme gibi tarımsal sanayi, kültür balıkçılığı,
kırsal turizm, arıcılık ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği alanlarında toplanmaktadır.
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Tablo 1. Samsun’da IPARD Programı kapsamında desteklenen proje bilgileri.

Proje Sayısı
(Adet)

Toplam Yatırım
Tutarı (TL)

Toplam Hibe
Tutarı (TL)

6

14.033.902,49

5.081.188,32

Et Üreten Tarımsal İşletmeler (beyaz et)

79

112.631.836,45

57.493.284,74

Et Üreten Tarımsal İşletmeler (kırmızı et)

2

2.546.623,74

1.401.101,44

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

2

7.209.689,90

3.155.987,92

Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

1

6.781.604,90

2.976.956,00

Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

2

4.119.013,77

1.684.532,29

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

2

8.031.251,76

3.335.221,66

632

51.371.574,32

24.249.726,16

Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi

2

1.563.010,66

550.989,59

Kırsal Turizm

6

10.084.800,45

3.122.623,07

Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

1

571.235,00

267.177,93

735

218.944.843,44

103.318.789,11

SEKTÖRLER
Süt Üreten Tarımsal İşletmeler

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

TOPLAM

SAMSUN TİCARET BORSASI

analiz

NİSAN 2016

T

KDK Samsun İl Koordinatörlüğü olarak
gerçekleştirilen bu yatırımların Samsun’un
kırsal kalkınmasında doğurduğu sonuçlara bakılacak olursa bu süreçte dört temel alanda gelişme yaşandığı ifade edilebilir. Bunlar;
Doğrudan kırsal alana yapılan yatırımların ve aktarılan sermayenin artması.
Samsun’da gerçekleştirilen 735 adet
proje sayesinde yaklaşık 219 milyon liralık bir
kaynak kırsal kalkınmaya aktarılmıştır. Bu yatırımlar sayesinde tarım, tarımsal sanayi, inşaat,
makine, proje ve danışmanlık, lojistik ve finansman gibi birçok sektörde de hem alt yapı gelişmiş hem de yeni bir dinamizm oluşmuştur.

1

Örnek ve modern işletmelerin kurulmuş
olması. Özellikle Samsun Gıda İhtisas
OSB’de gerçekleştirilen süt işleme, et
işleme, balık işleme-paketleme, meyve paketleme-depolama tesisleri Karadeniz bölgesinin
en kapsamlı ve modern tesisleri olma özelliklerine sahiptir. Ayrıca Samsun geneline yayılan
4,5 milyon/dönem kapasiteli et tavukçuluğu
kümesleri tamamen AB ve Dünya standartlarında üretimin yapıldığı örnek işletmeler olmuşlardır. Yine süt çiftlikleri, kırsal turizm tesisleri
gibi yatırımlarda çevrelerinde birer örnek ve
model tesisler haline gelerek diğer çiftçi ve müteşebbisleri de harekete geçirmiştir.

2
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Yeni istihdam olanaklarının oluşturulmuş
olması. TKDK desteleriyle kurulan işletmelerde doğrudan yaklaşık 1.100 kişi,
mevsimlik olarak ise ilave 600 kişi olmak
üzere 1700 kişi iş olanağına sahip olmuştur.
Ayrıca tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, arıcılık
gibi projeler sayesinde kırsalda yaşayan çiftçilerimizin yeni iş olanaklarına sahip olmasının
ve ek gelir elde etmesinin önü açılmıştır.

3

Proje kültürü ve iş geliştirme mantığının
yerleşmiş olması. TKDK’nın IPARD Programıyla kazandırdığı en önemli sonuçlardan biride müteşebbisliği ve proje kültürünü
geliştirmesi, Samsun’un en ücra köylerine kadar proje kültürünü tabana yaymış olmasıdır.
Bu sayede insanların kendine olan güveni artmış, çevrelerine de örnek olmuşlardır.

4
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diğince faydalanarak kırsal kalkınmasını sağlamak için 2011 yılından itibaren kırsal kalkınmanın tüm aktörlerinden, tarım sektörünün her
katmanına kadar ve her bir ilçeyi ve köyü içerecek şekilde onlarca tanıtım, bilgilendirme toplantıları, çalıştaylar ve çeşitli organizasyonlar
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların neticesinde
bugün kırsal kalkınma amaçlı bu desteklerden
en çok yararlanan illerin başında Samsun gelmektedir.
Bundan sonrada özellikle 2015 yılı sonunda
başlanılacak olan IPARD II Programıyla eksik
kalan alanlarda proje desteklerimiz ve çalışmalarımız olanca hızıyla devam edecektir. IPARD II
Programıyla mevcut desteklerimiz devam edeceği gibi yenilenebilir enerji, yumurta tavukçuluğu, makine parkları gibi ilave bazı alanlara
daha destek verilecektir. Özellikle bu vesileyle
ilerleyen süreçte yenilenebilir enerji, kırsal turizm, kesme çiçek ve süs bitkileri yetiştiriciliği,
süt ve besi çiftlikleri ile seracılık alanında daha
fazla yatırımcının kurumumuzdan destek almasını hedefliyoruz. Kırsal turizm alanında Samsun büyük bir potansiyele sahip olup TKDK
destekleriyle bunların tamamı rahatlıkla gerçekleştirilebilir.
IPARD I Programıyla gerçekleştirilen 735 adet
projeyle bunun fiziki ve zihinsel alt yapısını kurduk, mümkün olabildiğini ispatladık. IPARD II
Programı da ilimizdeki tüm bu sektörlerin daha
da gelişmesi, bölge dışına açılması ve rekabet
edebilir işletmelere dönüşmesi için önemli bir
aşama olacaktır. Ayrıca programın en önemli
hedef kitlesi olan kırsal nüfusun da ekonomik
imkânlarının çeşitlenmesi ve artmasıyla bu kesimlerin yaşam kalitesinde iyileşme meydana
gelecek ve kırsal mirasın korunmasında önemli
bir işlev görecektir. Bu süreçte Samsun’un kırsal kalkınmasının sağlanması ve sürdürülebilir
kılınmasında TKDK önemli bir aktör olmaya devam edecektir.
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T

üm bunların yanında TKDK’nın IPARD
Programı destekleriyle dolaylı ve çarpan
etki oluşturan birçok kazanımı olduğu
rahatlıkla söylenebilir. Samsun’daki yatırım ve
katma değer artışı sağlayabilecek birçok sektörün ve yörenin potansiyelinin ortaya çıkması
bunlardan yalnızca bir tanesidir.
Kısa sürede elde edilen bu başarıda yeni bir
yönetim yaklaşımının, dinamik bir kurum kültürünün ve uzman personelin önemli bir etkisi
olduğu açıktır. TKDK Samsun İl Koordinatörlüğü
olarak IPARD Programından Samsun’un olabil-
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Dr. H. Gülay Atik

Her şeyin başı BEYİN

Ü

lkemizde 13-19 Mart tarihlerinin Beyin Haftası olarak
kutlandığını biliyorsunuzdur ya da şimdi bilgi sahibi
oldunuz. Bu yazıyı bugünlerde okuduğum bir kitaba
atfen kaleme aldım . Bir çok mucizeleri ve özellikleri içinde
barındıran Beynimizi yakından tanıyalım istedim.
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Beynimizin içinde 100 milyardan fazla nöron bulunur. Bu
nöronlar biz uyusak dahi çalışmaya devam ederler. Nöronlar birbirleriyle ağ bağlantıları kurarak, duygu ve düşüncelerimizi oluştururlar. Bir insan ne kadar çok şey öğrenir ve
düşünürse, beyindeki sinir hücreleri arasındaki bağlantılar
o kadar artar. Bağlantılar arttıkça, insan daha fazla öğrenme ve düşünme kapasitesine ulaşır. Bu da akıl ve zekayı
keskinleştirir.
Dünyanın en zeki insanlarından sayılan Einstein’in beyininde yapılan incelemede özellikle matematik ve uzaysal işlemlerden sorumlu kısmının çok yoğun ve sıkı ağlarla örülü
olduğu tespit edilmiştir.
Beyin hücrelerimiz arasındaki bağlantı sayısı çok önemlidir.
Beynimizin hangi bölgesini yoğun kullanırsak, o işlemin yapıldığı beyin bölgesindeki nöral ağlar artmakta, çoğalmaktadır. İnsanların meslekleri gereği çok yaptıkları etkinlikler
bu sayede onların beyninden okunabiliyor.
Beyin gücü denildiğinde ilk akla gelen ‘’zeka‘’ olmaktadır.
Oysa asıl güç ‘’akıl’’dır. Zekanın % 70-80’i doğuştan gelir,
akılın % 80’den fazlası insan çabasıyla gelişir. En önemlisi
akıllı olmak elimizdedir.

P

eki nasıl akıllı oluyoruz? Bizi akıllı yapan şey nöronlar
arasında ki bağlantıların sayısıdır. Bu bağlantılar nasıl
oluşuyor? Beyine dışarıdan gelen uyaranlar elektriksel
ve kimyasal iletiler oluşturarak nöronları harekete geçiriyor
ve diğer nöronlarla bağlantı kurmasını sağlıyor. Her nöron
başka nöronlarla 10.000 den fazla bağlantı kurabiliyor.

Beyin, öğrenmek için tasarlanmıştır. Nöronlar yenilik düşkünüdürler. Yeni şeyler düşünürken ,yeni fikirler üretirken,
yeni bir aşk yaşarken, bilmediğimiz yerleri gezerken nöronlarımız çok canlıdır. Çünkü yeni durumlar yeni nöral ağlar
demektir. Yenilik nöronları uyarır. Evin dekorunu değiştirmek bile fark yaratır. Beyin için sık sık yenilik yapmak gerekir. Daha önce bilmediğiniz bir şeyler öğrenmek, gitmediğiniz yerlere gitmek nöronlarınızı canlı tutacaktır.
Beyin üzerinde en fazla etkisi olan duyu organımız gözdür.
Görmeyle ilgili sinirler, beyinde en fazla yer kaplayan duyu
SAMSUN TİCARET BORSASI
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bölgesidir. Bu nedenle yeni tanıştığımız kişilerin isimlerini
hatırlamasakta, yüz hatlarını daha kolay hatırlarız. Görsel
yolla öğrenilen bilgi, hafızada daha fazla kalmaktadır. Bu
bilgiler eğitim ve öğretim sistemlerinin oluşturulmasında
önemlidir.

B

eyin aktif kullanıcıları sever. İnsan beyninin ayaktayken yaklaşık %10 daha fazla çalıştığı düşünülmektedir.
Bu nedenle önemli kararlar alırken yürüyerek düşünmeniz önerilir. Yürüyerek düşünmek, düşünerek yürümek
Filozof Sokrat’ın da öğrencilerini eğitirken kullandığı bir
yöntemdi. Beyin dostu yürüme alanlarının başında, deniz
kenarları (bol miktarda negatif iyon bulundurduğundan) ve
bol ağaçlı alanlar (oksijen içerdiğinden) gelir.
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Yeni şeyler öğrenmek beyni güçlendirir. Yabancı dil öğrenmek, anadilde olan ama kimsenin kullanmadığı kelimeleri
öğrenip kullanmak aynı etkiyi yapar.
İyi bir uyku beyin için şarttır. Uykusuzluk beyin hücrelerini öldürür. Bulmacalar akıl kaslarını çalıştırır. Kitap okumak
güçlü bir beyin jimnastiğidir.
Yazıma Filozof Şair NERUDA’ya ait bir şiirle son vermek istiyorum.
Yavaş yavaş ölürler.
Seyahat etmeyenler.
Yavaş yavaş ölürler
Okumayanlar, müzik dinlemeyenler,
Vicdanlarında hoşgörüyü barındırmayanlar.
Yavaş yavaş ölürler
Alışkanlıklarına esir olanlar,
Her gün aynı yolları yürüyenler,
Ufuklarını genişletmeyen ve değiştirmeyenler,
Elbiselerinin rengini değiştirme riskine bile girmeyenler,
Bir yabancı ile konuşmayanlar.
Yavaş yavaş ölürler.
Heyacandan kaçınanlar,
Tamir edilen kırık kalplerin gözlerindeki parıltıyı görmek istemekten kaçınanlar
Yavaş yavaş ölürler
Aşkta ve işte bedbaht olup yön değiştirmeyenler,
Rüyalarını gerçekleştirmek için risk almayanlar,
Hayatlarında bir kez dahi mantıklı tavsiyelerin dışına çıkmamış olanlar
Evet yavaş yavaş ölürler beyinlerini kullanmayanlar.
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AFLATOKSİN
Nedir ?
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Mikotoksin oluşumunu etkileyen faktörler

K

üfler doğada yaygın şekilde bulunurlar. Günümüzde 200’den fazla küf
türünün bulunduğu ve bunların bir
kısmı-nın belirli koşullar altında gıda ve
yemlere mikotoksin oluşturabildikleri bilinmektedir. Hava ve toprakta bulunan küf sporları gıda ve yem maddelerine bulaştıkları zaman
uygun sıcaklık ve nemde mikotoksinleri oluştururlar. Mikotoksinler, küflerin ürettiği zehirli ve kanserojen maddelerdir.

B

irçok mikotoksin çe-şidinden biri olan aflatoksinler de başlıca Aspergillus Flavus ve Aspergillus Parasiticus küflerinin oluşturduğu toksik maddelerdir. Gıda ve yemlerde en önemli bulaşanlardan biri olarak kabul edilen aflatoksinler, gıda güvenilirliği açısından önemli bir tehlike
oluşturur.

Aflatoksinli gıdalar sağlık için zararlıdır.

50

51

MİKOTOKSİN ANALİZLERİNDE AKREDİTEYİZ
Aflatoksinli gıda tüketmek zararlı mıdır?

Laboratuarımızın yapmış olduğu Tahıllarda, Kuruyemişlerde ve Yağlı Tohumlarda Aflatoksin Analizleri TÜRKAK tarafından akredite edilmiş olup, analiz sonuçları dünya çapında
kabul görmektedir.

A

flatoksinler yüksek dozlarda tüketildiğinde zehir etkisi gösterir.
Tüketicilerin korunması amacıyla ithalat, ihracat ve rutin kontroller
esnasında numuneler alınarak, bizim Laboratuarımız gibi Bakanlığa
bağlı Laboratuarlarda analizler yapılır. Zararlı olabilecek miktarda
aflatoksin içeren gıda ve yemler tüketime sunulmaz.

Laboratuarımız, Aflatoksin tayini dışında Okratoksin A, Zearalenon, Deoksinivalenol ve
Fumunosin gibi mikotoksin analizlerinde de akreditedir.

Gıda ve yem üzerinde gözle görünür halde küf bulunmaması
aflatoksinlerin bulunmadığı anlamına gelmez.

Hangi gıdalarda bulunur ?
Aflatoksin; Tahıllar (pirinç, mısır, buğday, darı), Yağlı tohumlar (pamuk, soya fasulyesi, yer fıstığı, ayçiçeği), Baharatlar (kırmızı biber, karabiber, kişniş, zerde-çal, zencefil), Kuru yemişler (badem, Antep
fıstığı, ceviz, Hindistan cevizi, brezilya cevizi) sıklıkla etkilenenlerdir. Bunlarla beslenen hayvanların
sütünde de aynı zehre rastlanabilir. Gıdalardan Aflatoksin herhangi bir işlemle arındırılamaz.

SAMSUN TİCARET BORSASI

analiz

Yüksek sıcaklıklara (200-300°C) dayanıklı olan aflatoksinler gıdaların
ısıtılması, pişirilmesi gibi işlemleri ile kaybolmazlar.

Aflatoksin riski bulunan gıdaları nasıl saklamalıyız?

K

üflerin üremesi için en ideal şartlar nemli ve sıcak ortamlardır. Bu sebeple aflatoksin riski bu-lunan gıdalar kuru ve soğuk ortamlarda uygun ambalajlarda saklanmalıdır. Gıdalarda aflatoksin
üremesini engellemek için doğru ve hijyenik üretim, uygun muhafaza koşulları ve son tüketim
tarihinden önce tüketmek gerekir.
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İtibarınızı
Kim Yönetiyor?
Şehnaz Dereli
İzgören Akademi Karadeniz Bölge Müdürü
Eğitmen / Danışman

D

ünya ekonomisinin gelişim sürecini 3K ile
açıklayanlar Sanayi Devrimine kadar olan
süreci Kas Gücü,sanayi devrimi ile başlayan dönemi Kasa Gücü, veri ve enformasyon
erişiminin zaman ve mekandan bağımsız hale
gelmesiyle başlayan Bilgi Çağı dönemini ise
Kafa Gücü yani beyin gücü olarak nitelendiriyorlar.
İlk dönem olan Kas gücünde , arazide çalışacak güçlü kuvvetli insana ihtiyaç varken,sanayi
devrimi arazi, bina ve donanıma yatırım yapanları güçlü kıldı. İçinde bulunduğumuz bilgi çağı
ise; insana, insan beynine, eğitime, iletişime,
takım çalışmasına, çalışan motivasyonuna,
paydaşlarla paylaşımına, müşteri memnuniyetine, evrensel değerlere yatırım yapanları ön
plana çıkardı.
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R

ekabetin gitgide sertleştiği, piyasalarda
ürünün kalitesi, fiyatı, ulaşılabilirliği kadar işletmelerin çalışanlarına, müşterilerine,ülkeye ve dünyaya bakışı da takip edilmeye
başlandı. İşletmeler, değerlerle yönetmenin ve
itibar kazanmanın para kazanmaktan daha
önemli haline geldiğini farkındalar.Sözkonusu
değerler ise, liderlerin, hükümetlerin, şirketlerin
ve onların yönetenlerin değil toplumun tanımladığı kavramlar.Başta insan haklarının temel
kavramları olmak üzere, çalışanlara ve tüketicilere karşı sorumluluk, ırk, dil, din, cinsiyet ayrımcılığı, çevre gibi konulara bakışı ortaya koyuyor.
Bu konularda toplumun geneline karşı yanlış
yerde duruyor olmak itibar tahribatına yol açıyor ve onarılması çok zor hasarlar veriyor.
İtibar Yönetiminin ham maddesi değerler olsa
da,değerler tek başına itibarlı olmaya yetmiyor.
Bu değerlerin, kişisel ve kurumsal çıkarlardan
arınmış olması ve samimiyetle uygulanıyor olması gerekiyor.
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B

u nedenle kurumsal itibarın, herşeyden
önce şirketlerin, toplum değerleriyle çelişmeyen vizyon, misyon, değerler ve kültürden oluşan kurumsal temeler üzerine, iş hedefleriyle ilişkilendirilerek yönetilmesi gerekiyor. Bu
noktada kurumsal yönetim ilkeleri, kurumsal
sosyal sorumluluk ve koşulsuz iç ve dış müşteri
mutluluğu gibi kavramlar büyük önem taşıyor.
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Bu nedenle her işletmenin aynı zamanda iyi bir
kurumsal vatandaş olma zorunluluğu var. Çünkü artık her kalite ve her fiyatta ürüne çok kolay ulaşılan, her firmanın bir marka ne veriyrosa
ben daha fazlasını veriyorum dediği bir ortamda sizi rakiplerinizden ayıracak en önemli silahınız değerlerle yönettiğiniz şirketiniz ve onun
toplum nezdinde itibar olarak karşılığıdır.

G

erek şirketiniz gerekse sizin için 1 günün
24 saat değil aslında 25 saat olduğunu
düşünerek başlamak aslında itibar yönetimi için atılacak en önemli adım olacaktır. Gün
içinde siz ya da şirketiniz 24 saat yaşarken,
25. Saati sizin adınıza başkaları yaşıyor. Yani
sizin 24 saat içinde yaptıklarınızı çevrenizdeki insanlar sizden sonra iyi ya da kötü olarak
konuşuyor ve anlatıyorlar. Yapılan satış araştırmalarında insanların satın alacakları ürün ya
da hizmet için hala % 92 oranında başkalarının
ne dediğinin etkili olduğu gözönüne alındığında başkalarının sizi anlattıkları o 1 saat hayati
önem taşıyor çünkü sizin müşterileriniz ve toplum gözünde itibarınızı belirliyor.Aslıda ortaya
çıkan sonuç şu ki, iyi ya da kötü yaptığımız şeyler bizim gıyabımızda yapılan konuşmalarla insanların beynine kazınıyor. O yüzden itibarımızı
yönetmek bize kalmadan başkaları tarafından
yönetilmeye başlıyor.
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25 yılda
büyük
başarı
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1991 yılında Adil Keleş
Yusuf Keleş ortaklığında
kurulan Taflan Un,
bugün iç pazarın
yanısıra 26 ülkeye
yaptığı ihracaatla
da Samsun’un gurur
kaynağı işletmelerinden
biri konumunda.

Görkem Un ve Gold Un ile Türkiye’de 7 bölgede
distrübütörler vasıtasıyla tüketiciye ulaşıyor.

dum. Bu amaç ve hevesle çok küçük çaplı bir un
değirmeni yapmaya karar verdim. Yıl 1987 inşaata başladım, bir taraftan inşaat devam ediyor, bir
taraftan da makinaları alıyordum ancak evdeki
pazarlık çarşıya uymadı. İşin yarısında ekonomik
gücüm bitti, büyük bir tarlam vardı onu satarak
o küçük değirmeni zar zor tamamladım. Artık deneme safhasına gelinmişti değirmenin diyagramını yapan ilgili mühendis arkadaşımız fabrikayı
deneyip teslim etmesi için bir kamyon buğday
almamı istedi ancak benim bir kamyon buğday
alacak gücüm kalmamıştı. Bu sıkıntıyı da un fabrikası olan bir arkadaşımın yardımıyla atlatmıştım. İşte bu yokluklar içinde 1991 yılında üretime
başladık, 1991 yılında kurulan o küçük değirmen
bugün 2016 da kapasitesiyle iç ve dış hacmiyle
Türkiye’de emsalleri arasında ilk sıraya yerleşmiş
bulunmaktadır.

İstikrarlı büyüme süreçlerini devam ettirmek istediklerini söyleyen Mehmet Keleş, un ve undan çıkan yan mamüllerle şu an piyasada varlık gösterdiklerini belirterek önümüzdeki yılllar içinde yeni
yatırımlarla hazır hamur gibi ürün çeşitlililiğine
gideceklerini ifade etti.
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Ş

irket kurucu ortağı Adil Keleş, İnşaat Mühendisi olarak başladığı iş hayatında inşaat sektöründe önemli başarılara imza
attıktan sonra genişleyen aile için sanayiciliği
tercih ederek, Un fabrikası kurmaya karar vermis. Aslında ikinci kuşağın inşaat, akaryakıt ve
lojistik alanınında ilerleme isteği olmasına ragmen aile büyüklerinin sanayicilik konusundaki
ısrarı bugün Samsun’un başarılı işletmelerinden biri olan Taflan Un’un kurulmasını sağlamış.
Fabrikanın kuruluş öyküsü anlatan ikinci kuşak temsilcilerinden Mehmet Keleş, “Biz kardeşler ve kuzenler olarak bireysel hareket
etmek ve daha çok alanda faaliyet göstermek istiyorduk. Birgün bugünkü fabrikanın yanında bize ait olan akaryakıt istasyonunda yapmak istediğimiz işlerden
konuşuyor ve un fabrikası konusundaki
kararsızlığımızı dile getiriyorduk ki, büyük
amcamız konuşmalarımız üzerine kalktı ve
o gün mahsül ekili olan bugünkü fabrikası
arazisindeki tüm mahsulleri olmadan biçti
ve bize dönüp hadi bakalım arazi hazır kurun fabrikayı dedi. Tabi kendisinin bu davranışı bize başka bir seçenek bırakmamıştı.
İnşaat sektöründen de geldiğimiz için kısa
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SAMSUN
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zamanda fabrika binasını yaptık. Bizler
fabrikamızın inşaatında bizzat çalıştık. Ellerimizle yaptık herşeyi. Sonra da 170 ton
kapasiteli bir fabrika kurarak üretime başladık. Bugün özellikle son 10 yılda devletin
sanayicimize olan büyük destekleri bizi 5
kattan fazla büyüterek bugünkü noktaya
getirdi. Biz fabrikamıza 3 kez kırsal kalkınma desteği aldık. Samsun’da konterner taşımacığılığının olması ihracatımızın önünü
açtı. Bugün kapasite olarak bölgenin sayılı
işletmelerinden biriyiz.Tabi ailemizin gençlerinin de üniversitede bizim sektörümüze
yakın bölümler tercih etmeleri de bize büyük avantaj sağladı.” dedi.
Keleş kardeşlerden Türkan Keleş ise, Endüstri
Mühendisi olarak geldiği Taflan Un’da bugün
dış ticaretin başında başarılı işler yapmaya ve
ilklere imza atmaya devam ediyor. 2011 yılında
geldiği işletmeye ilk ihracatını yaptıran ve bugün 12 milyon TL’lik rakamla Taflan Un’u 26 ülke
pazarına sokan Türkan Hanım, önümüzdeki 10
yıl içinde Afrika’da fabrikaları olan bir işletme
olmayı hayal ettiğini söylüyor.
Bugün piyasada farklı müşteri gruplarına göre
3 çeşit un üretimi yapan Taflan Un TAF Un,-

Şirketin başında aktif görevine devam eden Adil
Keleş ise; Şirketimizin 25. yıldönümü dolayısıyla
zamanı 25 yıl geriye getirerek zaman tünelinden
bir geçmek istiyorum. Sene 1985 imkanlar çok kısıtlı, Türk ekonomisi dar boğazda; siyasi iktidarsızlıklarda cabası. Ben bütün bu olumsuzluklara
rağmen mutlaka bir şeyler yapıp Türk ekonomisi
ve işsizliğe çok küçükte olsa katkı sunmak istiyor-
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Ş

u an da 68 yaşında işinin hala başında aktif bir şekilde çalışmaya devam eden Adil Keleş,1972 yılında
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden mezun olarak iş hayatına başlamış. Pekçok sektörde girişimci olarak yer almış olan Keleş başarısının sırrını
6 madde ile özetliyor.

1.

Dürüst olmak,

2. Çok ama çok çalışmak,
3. Lüksten yani israftan kaçınmak,
4. Çok üretmek az karla satmak yani üretimden kazanmak,
5. Fakire fukaraya, imkansızlıktan okuyamayan gençlere, yuva kurmak isteyip de kuramayan gençlere, dünyada aç durumdaki Müslümanlara yardım için olanaklarımızı
sonuna
kadar
zorlayarak
kaynak
aktarmak,
6. Bu yardımları yaparken gizli yapmak ve bundan keyif almak
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KKB Kare
Kodlu Çek
Sistemi
Nedir?
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KKB Kare Kodlu Çek
Sistemi, çeki elinde
bulunduran kişinin
çek yaprağı üzerinde
yer alan kare kodu,
akıllı cihazlar ile
okutarak keşidecinin
özet çek raporunu
alabildiği Findeks
platformundan
sunulacak bir
Kredi Kayıt Bürosu
hizmetidir.

TKDK IPARD II
Lansman Töreni

K

are kod okuyucu kullanarak keşidecinin TCKN / VKN bilgisi, MICR kodu (çekin banka kodu,
şube kodu, çek sıra numarası ve hesap numarası) opsiyonel olarak çekin seri numarası
gibi bilgilere ulaşılabilmektedir. Ancak Çek Endeksi almak için Findeks platformuna giriş
yapılması ve rapor alımı için sadece bu uygulama içine eklenen kare kod okuyucunun kullanılması gerekmektedir.
Bankaların, Findeks platformu üzerinden kare kodlu çeklerinin sorgulanabilmesi için müşterile-

56 rinden alacakları muvafakat (tek bir çeke veya çek numarası aralığına verilen onay) sayesinde
ikinci bir onay adımı olmaksızın keşidecinin özet çek raporu alınabilmektedir.

Çeki son alan kullanıcı, almış olduğu çekin keşidecisinin çek kullanımı ile ilgili bilgilere çok zaman harcamadan, tek bir sorgulamayla ulaşabilmektedir.
Sistem sayesinde çekin güvenilirliği hakkında
kısa zamanda fikir sahibi olmanın yanı sıra
yapılan kimlik teyidi ile çek sahtekârl ığı riskinin
azaltılması anlamında da yeni bir adım atılmaktadır.
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T

KDK IPARD II Lansman Töreni
esnasında Samsun’ da yatırım miktarı en yüksek projeyi gerçekleştirmiş olan Takışoğlu
Gıda Ltd.Şti Firması sahibi ve Samsun Ticaret Borsası Meclis Başkanı
Ahmet Takış’a Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç tarafından
plaket verildi.
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Oda ve
Borsalara
denetim
öncesi
eğitim

NİSAN 2016

TOBB, Samsun Ticaret
Borsası ve Samsun TSO
işbirliği ile Akreditasyon
sürecindeki 11. Dönem
olan Oda ve Borsalar
için “Denetim Öncesi
Bilgilendirme Eğitimi”
verildi.

T

oplantının açılış konuşmasını yapan Samsun Ticaret
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan SeHedef Avrupa
rinkaya, TOBB tarafından 2002 yılında altyapı çalışOda sistemine
maları başlatılan ve tüm Türkiye çapında toplam 191 Oda
uyumun
ve Borsa tarafından uygulanmakta olan Akreditasyon Sissağlanması
temi ile Odalarda ve Borsalarda sunulan hizmet türlerinin
genişletilmesi ve geliştirilmesi, hizmet kalitesinin iyileştirilmesi ve Türk Oda/Borsa Sisteminin Avrupa Oda Sistemine
uyumunun sağlanmasının amaçlandığını söyledi.

A

rdından söz alan TOBB Akreditasyon Kurulu Sekreteri Volkan Tufan, “Öncelikle misafirperverliklerinden
Türkiye’nin
dolayı Samsun Ticaret ve Sanayi Odamıza ve Samher yerine
sun Ticaret Borsamıza teşekkür ediyorum. Böyle gönüllü
yayılacak
Odalarımız ve Borsalarımız oldukça Akreditasyon Sistemini
arzu ettiğimiz gibi Türkiye’nin her yerine yayabiliriz. Organize edilen bu eğitim aslında bir denetim simülasyonudur.
Eğitim, denetçiler tarafından sorulması muhtemel sorularla, Oda ve Borsalarımızın eksiklerini görerek denetim tarihinde kadar kendilerine bir yol haritası oluşturmaları açısından
önemlidir” diye konuştu.
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“

Denetim Öncesi Bilgilendirme Eğitimi”ne Kasım-Aralık aylarında Akreditasyon Denetimi geçirecek olan Gümüşhane, Karabük, Sinop, Boyabat, Sorgun, Suluova, Terme
ve Turhal Ticaret Sanayi Odaları ile, Erzincan, Sivas, Sungurlu, Terme, Yerköy ve Zile
Ticaret Borsaları’ndan üst düzey yöneticiler ve akreditasyon temsilcileri katıldı.
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Yol haritası
belirlendi
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İ

ki gün boyunca süren eğitimlerde, TOBB tarafından
hazırlanan Akreditasyon kılavuzunun tüm maddeleri üzerinden tek tek geçilirken, ilgili maddelerde Oda ve
Borsalardan beklentiler dile getirildi. Verilen iyi uygulama
örnekleriyle de katılımcılara yol haritası çizildi.
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2. Karadeniz
Kitap Fuarı
kapılarını açtı

TÜYAP Tüm Fuarcılık
Yapım A.Ş. tarafından
Türkiye Yayıncılar Birliği
işbirliği ile düzenlenen
“2. Karadeniz Kitap
Fuarı 2016” kapılarını
açtı.
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V

ali İbrahim Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ‘ın
konuşmalarının ardından ‘2. Karadeniz Kitap Fuarı 2016’nın açılışı Valimiz
Sayın İbrahim ŞAHİN ve protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

Açılış töreni sonrasında protokol üyeleri, fuara katılan yayınevlerinin kitaplarının
sergilendiği stantları gezdi. Samsun Ticaret Borsası ve Samsun Ticaret Odası’nın
birlikte açmış olduğumuz stant ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.
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3 - 28 Şubat 2016 tarihleri arasında
açık kalacak olan ‘2. Karadeniz
Kitap Fuarı 2016’nın açılış törenine
ayrıca,
50. Dönem Kültür Bakanı
Ercan KARAKAŞ, Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin
AKAN, Canik Başarı Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Yunus BEKDEMİR,
Baro Başkanı Av. Kerami GÜRBÜZ,
Tekkeköy Kaymakamı İbrahim KÜÇÜK,
Bafra Kaymakamı Halis ARSLAN,
Atakum Kaymakamı Ali BAKOĞLU,

Asarcık Kaymakamı Hüseyin TUTUŞ,
İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan TOK,
Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan
TOGAR, Ladik Belediye Başkanı Selim
ÖZBALCI, Orta Karadeniz Kalkınma
Ajansı Genel Sekreteri Mevlüt ÖZEN,
Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Metin
CEREN, Kültür Fuarları Danışma Kurulu
Başkanı Doğan HIZLAN, kamu kurum
ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri, davetliler ve
öğrenciler katıldı.
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Samsun
Tarım Fuarı
Kapılarını
Açtı
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Tarımsal mekanizasyon,
traktör, sulama
sistemleri, yem,
ilaçlama, tohum ve
hayvancılık ekipmanları
gibi sektörlerin katılımı
ile açılan Samsun Tarım
Fuarı büyük ilgi gördü.

“

Samsun Tarım Fuarı”nın; tarıma ve şehre hayırlı
olmasını dileyen Samsun Büyükşehir Belediye
Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “İçeri girerken Vezirköprü’den gelen bir muhtarımıza rastladım.
Muhtarımızın 150 kilometre uzaklıktan olan Vezirköprü’den buraya gelmiş olması bu fuara verilen
önemin kanıtı olduğunu düşünüyorum. TÜYAP’a,
Fuar Merkezi’nin işletmesini aldığı günden bu yana
bütün taahhütlerini yerine getirdikleri için teşekkür ediyorum. Ben de tarımcıyım,
müstahsil bir ailenin çocuğuydum. Tütün üretip satan bir ailenin çocuğuydum. Ailemin ekonomisi tütünden gelir. Ailem, tütünden kazandıkları parayla beni okuttu.
İlkokul ve ortaokulu böyle okudum. Tarımla uğraşan bir ailenin çocuğuyum. Tarımı
biraz bilirim. Ülke olarak tarım bizim için önemli. Tarım ve tarıma dayalı sanayide
ihraç ürünlerimizin biraz daha fazla yer alması gerekiyor. Türkiye’nin tarım ve tarıma dayalı sanayisi olan şehirler sınırlıdır. Tarım ve tarıma dayalı sanayi bölgemiz
Gelemen mevkisinde mevcut. Tarım ve tarıma dayalı sanayi bölgemiz Gelemen’de
her geçen gün yapılaşmasını tamamlıyor. İkinci bir gıda sanayisini de Çarşamba’da
planlıyoruz. Çarşamba’da eski şeker fabrikasının olduğu yerde ikinci bir yerde yavaş yavaş şekilleniyor” dedi.

Yılmaz:
“Tarımla uğraşan
bir ailenin
çocuğuyum”
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T

üm Fuarcılık Yapım A.Ş. (TÜYAP) tarafından, Türk Tarım Alet ve Makineleri
İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) işbirliğinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı başta olmak üzere, Samsun Valiliği,
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğü, Samsun Ticaret Borsası ve Samsun Ticaret ve Sanayi
Odası, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) ve Ziraat Mühendisleri Odası
Samsun Şubesi destekleri ile hazırlanan
“Samsun Tarım Fuarı” TÜYAP Samsun
Fuar ve Kongre Merkezi’nde açıldı.
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S

amsun Tarım Fuarı’nın açılışına; Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt,
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Ticaret
ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Zeki
Murzioğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Samsun İl Müdürü Kadir Güven,
Tekkeköy Belediye Başkanı HASAN Togar,
TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü İlhan Ersözlü, firma yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

oprakla her zaman yakınlık içinde olunduğunu
belirten Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi
Kurt:
Kurt, “Topraktan geldik, topraktan doyuyo“İnsanın toprağını
ruz ve toprağa gideceğiz. Dolayısıyla toprakla
tanıması lazım”
her zaman bir yakınlık içindeyiz. Her insanın tarımı
yakından tanıması ve tarımın nasıl gerçekleştiğini
bilmesinde yarar var. İşte bu tarım fuarı bunu sağlayacak oluşumlardan birisidir” ifadelerini kullandı.

S

amsun Fuar Merkezi’ni tasarlarken sadece fuar
alanı değil Samsun Fuar ve Kongre Merkezi olaMurzioğlu:
rak tasarladıklarını söyleyen Samsun Ticaret ve
“Samsun’da artık
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odakongreler de
lar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Sayapılacak”
lih Zeki Murzioğlu, “Fuar salonlarını yapmıştık ama
kongre merkezlerimiz inşaat halinde TÜYAP’a devredilmişti. Sözleşmemiz gereği kongre merkezlerini
kira karşılığında TÜYAP yapacaktı. Sözleşmeye bağlı olarak yaptılar. Samsun’da
artık sadece fuar değil; çeşitli kongreler de yapılacaktır” şeklinde konuştu.
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S

amsun’da önceden fuar alanlarının iyi olmadığını ifade eden Gıda, Tarım ve Hayvancılık
İl Müdürü Kadir Güven, “Yeni binayla güzel
bir Fuar Merkezi’ne kavuştuk. Bu merkezin
yapılmasında öncelikli olarak eski Samsun Valisi
Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanımız,
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız ve katkı sunan diğer kurumlara teşekkür ediyoruz. Samsun,
Bafra ve Çarşamba ovalarının bulunduğu ve büyük bir tarımsal potansiyeli olan
nadide bir il. Bu fuarın; Samsun’a, bölgemize ve ülke tarımına katkı sağlamasını
diliyorum” diye konuştu.

Güven:
“Samsun tarımsal
potansiyeli olan
nadide bir il”
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Ersözlü:
“50 bin ziyaretçi
hedefliyoruz”

“
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Samsun Tarım Fuarı”nın Karadeniz Bölgesi’nde
sektörün büyük buluşması olduğunu ifade eden
TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü İlhan Ersözlü, şunları söyledi:

“Tarım Fuarı’na yurt içi ve yurt dışından toplam 50
bin üzerinde ziyaretçi hedeflemekteyiz. Yurt dışından Azerbaycan, Gürcistan, İran, Irak, Kıbrıs, Ürdün başta olmak üzere 20’ye
yakın ülkeden iş adamları davet edilmiştir. Tüm bu iş adamları fuarda yer alan
sektör temsilcileri ile ikili iş görüşmeleri yaparak, bölgeden yapılan ihracata katkı
sağlayacaktır. Yurt içinden ise Amasya, Bartın, Bayburt Bolu, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Sinop, Tokat, Rize, Yozgat, Zonguldak gibi
illerden ve Samsun’un tüm ilçelerinden on binlerce çiftçi fuarımızı ziyaret edecektir. 18 Eylül 2015 cuma günü tarım sektöründe faaliyet gösteren kadın girişimciler
ile kadın çiftçilerimize yönelik Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı standında özel
etkinlikler düzenlenecektir. Bu tarihte fuarımız ziyaret etmek isteyen kadın girişimci ve çiftçilerimiz için Samsun merkez ve ilçelerinden Fuar Merkezimize ücretsiz
ulaşım imkanı sağlanacaktır.”

K

onuşmaların ardından ziyaretçiler fuarda yer alan
stantları ziyaret etti. Tarım ve hayvancılık sektöSektörler
ründeki gelişmeleri ve yenilikleri ilgililere topluca
fuarda buluştu
sunmayı hedefleyen “Samsun Tarım Fuarı”nda; tarımsal mekanizasyon, traktör, sulama sistemleri, bitki besleme, yem, ilaçlama, tohum, hayvancılık ekipmanları
başta olmak üzere bölgenin ihtiyaç duyduğu tüm ekipman ve ürün grupları yer aldı.
Ayrıca sergi salonu içerisinde oluşturulan perakende satış noktasında firmalar konu
ile ilgili çeşitli ürünlerin satışlarını gerçekleştirdi. Samsun Tarım Fuarı 16-19 Eylül tarihleri
arasında açık kalan Samsun Tarım Fuarı’nı yaklaşık 33 bin kişi ziyaret etti.
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SMMMO’DAN
ZİYARET

Samsun Serbest
Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası
Başkanı Hayrul Kayar ve
yönetim kurulu üyeleri
Borsamızı ziyaret etti.

S

amsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler(SMMMO) Odası Başkanı
Hayrul Kayar ve yönetim kurulu üyeleri, Muhasebe Haftası kutlama
etkinlikleri kapsamında Samsun Ticaret Borsası’ nı ziyaret etti.

S

amsun Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi Nevzat Demirer ve
Meclis üyeleri Mustafa Mercan,
Demir Küçük, Özlem Ertekin ve
Cihangir Cengiz tarafından karşılanan Hayrul Kayar “1 Mart tarihi üyesi olduğumuz Avrupa
ve Dünya Muhasebeciler Federasyonlarına göre ‘Muhasebeciler Günü’ ve 1 -7 Mart
tarihlerini içine alan hafta
‘Muhasebe Haftası’dır. Muhasebeciler Haftası’nı bu yıl da
oda olarak düzenlediğimiz
çeşitli etkinlikler ile kutluyoruz.” dedi.
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K

ayar “Sürekli değişen mevzuat ve
uygulamaları takip etmenin yanı
sıra üzerimize yüklenen tüm işleri
layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz.
Başta gelir idaresi olmak üzere,
Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş
Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu gibi
kurumların beyan, bildirim tahakkuk,
tahsilat, istatistiki verilerin hepsinde
görev alıyoruz. Değişen mevzuat ile
ilgili olarak Samsun Ticaret Borsası
gibi iş dünyasının temsilcisi kurumlarla
sürekli
dirsek
teması
halindeyiz.
Fikir alışverişlerinde bulunup görüş

bildiriyoruz.” diyerek sözlerine devam
etti.

S

amsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Üyesi Nevzat Demirer, “Sayın Hayrul
Kayar ve ekibininziyaretlerinden
dolayı büyük memnuniyet duyduk.
Samsun’da
mali
müşavirler
ve
muhasebeciler olarak iş dünyamız için
yapmış olduğunuz önemli görevler
var. Ben sizlerin şahsında bütün
meslek gurubu üyelerinizin Muhasebe
Haftası’nı kutluyorum.” dedi.
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Borsalar
ve Odalar
Samsun Ticaret
Borsası’nın
düzenlediği
“Beden Dili
Eğitimi”nde bir
araya geldiler
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Samsun Ticaret
Borsasının, düzenlediği
“Beden Dili” eğitiminde
Samsun ili Ticaret
Borsaları ile Ticaret
ve Sanayi Odalarının
Genel Sekreterleri ve
personelleri bir araya
geldi.

İzgören Akademi eğitmenlerinden Ayşe Acun Erkuloğlu tarafından verilen eğitime kırkı aşkın oda
borsa personeli iştirak etti.

S

amsun Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ahmet ALİYAZICI; “Oda ve Borsa Başkanlarımızın
önderliğinde “Birlikten Bereket Doğar” anlayışı ile sağlanan birlikteliği, kurumlarımız
yapı taşları olan personellerimizle pekiştirerek, camiamıza verdiğimiz hizmetin kalitesini arttırmak istiyoruz. 5 Yıldızlı Hizmet anlayışı ile verdiğimiz hizmetin sürekliliğini sağlamak,
personellerimizin etkili iletişim becerisinden geçmektedir. Kişiler arası iletişimin %55-60’ını
oluşturan beden dilinin, personellerimiz tarafından doğru kullanılması ve karşısındaki kişinin beden dilinin doğru okunarak iletişime yön verilmesi, üye ilişkilerinin geliştirilmesi açısından önemlidir. Bu nedenle eğitimin içerik ve interaktif uygulamaları bakımından personelimizde bir farkındalık yarattığını düşünmekteyim. Kurumlarımızın hizmet kalitesini arttırmak
için Samsun Oda ve Borsaları olarak birlikteliğimiz düzenlenecek eğitimler ile devam edecektir. Eğitime katılım sağlayan Oda ve Borsa Genel Sekreterlerine ve personeline teşekkür
ederim.“ dedi.
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Eğitime Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Süleyman Karabük, Bafra Ticaret ve
Sanayi Odası Genel Sekreteri Talip Şahin, Bafra Ticaret Borsası Genel Sekreteri Bayram Tosun,
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Gültekin SÜRÜL, Terme Ticaret Borsası Genel
Sekreteri Emre Kızıl, Terme Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Fatma MALKOÇ, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Bafra Ticaret Borsası, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası,
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası, Çarşamba Ticaret Borsası, Terme Ticaret ve Sanayi Odası,
Terme Ticaret Borsası ile Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası personelleri katıldı.

M

odern Ekonomide 2 değerli bilim
insanı vardır. Adam Smith ve John
Keynes. Bu bilim insanlarının görüşleri ekonomi bilimini etkilemiştir. 1700’ler
sanayi devrimi ile üretimde atölye sisteminden, fabrika sistemine bir geçiş olmuştur. Üretimde makinelerin kullanılması
ile ekonomilerde, seri üretim- kitle üretimi
başlamıştır. Kitle Üretimi, ekonomilerde
paraya olan ihtiyacı artırmıştır. Monetarist
teoriye göre, ekonomide emisyon hacminin yüksek olması durumunda toplam
talep yükselmektedir. Çünkü ekonomide
para olması durumunda bireyin satınalma
gücü artmakta, talep ve arz mümkün olabilmektedir. Bu nedenle fabrika sistemi ile
kitle üretimin devam etmesi için, ekonomide paraya ve para politikalarına ihtiyaç
duyulur.

Keynesyen
Para Teorisi:
Kamu
Harcamaları ve
IS-LM Politikası

C

ari olarak dünya ekonomisinde 2
olgu gözlemlenebilir: aşırı üretim ve
isomorphism. Teknoloji ve Sermaye
birikimi bakımından ulusal ekonomiler birbirine benzerdir. Bu nedenle dünya ekonomisinde aşırı üretim probleme vardır ve
işletmeler satış ve pazarlama sıkıntısı yaşamakta ve ekonomilerde deflasyon görülür. İkinci olarak, ürünler birbirine benzemektedir. Teknolojik yakınlık hem aşırı
üretime hem de isomorphism’e neden olmaktadır. Eşbiçimlilik (isomorphism) nedeni ile tüketiciler ürün tercihinde zorlanmaktadır. Bu durum işletme yönetiminde
markalaşmanın önemini artırır. Her iki olgu
yani, aşırı üretim ve eşbiçimlilik nedeni ile
dünya ekonomisi “tam rekabet piyasası” özelliği kazanmış olabilir. ve bu durum
dünya ekonomisinde rekabeti giderek
zorlaştırmaktadır.
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Adam Smith 3 görüşü
ile ekonomi bilimine
katkıda bulunmuştur:
• Laissez faire
• Invisible hand
• İktisadi iş bölümü
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Bu 3 ilke ekonomi yönetiminde, özel mülkiyeti ve hür teşebbüsü teşvik eder. Bu
araştırma Keynes’i ve Keynesyen İktisatı
ve ekonomi bilimine katkılarını araştırmayı hedeflemektedir. Ekonomi bilimine katkı
olarak, 3. Düşünür Aristo ve David Hume

I.

IS-LM: KAMU HARCAMALARI ve PARA TEORİSİ

Keynesyen Para teorisi IS-LM politikası
olarak uygulanmaktadır. IS-LM Keynes ile
çağdaş, John Hicks tarafından geliştirilmiş
bir teoridir. IS-LM ile kamu harcamaları vasıtası ile ekonomiye para sağlanmaktadır.
Hedef ekonomide toplam talebi artırmaktır. Çünkü kamu harcamaları vasıtası ile
yükselen emisyonun, ekonomide toplam

II.

III.

IS-LM açık bütçe olarak uygulanmış ve
ekonomilerde önce enflasyon daha sonra
1970’lerde stagflasyon belirmiştir. Bunun
üzerine bu politika eleştiriye uğramıştır.

Klasik Miktar teorisi Yale Üniversitesi
öğretim üyesi Irving Fisher tarafından
geliştirilmiş bir teoridir. Fisher Teorisinden
önce dünya ekonomisinde altın para
standardı vardır. ve 1929 Krizi ile birlikte

SAMSUN TİCARET BORSASI

cari, 60 trilyon dolardır. Bu toplamın belli
yüzdesi karşılığı, dünya parası ihdasında
bir karşılık olabilir. Örneğin, %10. Global
milli gelir’in %10 kadar miktarı dünya parası
basılarak, ülkelerin ödemeler dengesi
finansmanında kullanılabilir. Bu mevcut
SDR sistemi gibi işleyebilir.

III.

IMF sistemi altın esaslı bir sistemdir,
ve altın para standardına göre işler. O
nedenle dünya parası ihdasında garanti
için kısmen altın basılması usulü de
uygulanabilir.

NEOMERKANTALİZM

Türk ekonomisinin cari konjonktürel ekonomik problemlere bir çözüm alternatifi,
neomerkantalizm teorisini uygulaması
olabilir. Neomerkantalizm dış ticarette
ulusal para’nın kullanılmasıdır. Başka deyişle, Türkiye; İran, Irak, Lübnan, İsrail, Bulgaristan, Yunanistan, Ukrayna, Moldova,
Rusya, Kazakistan vd. ekonomiler ile dış
ticarette TL kullanılabilir. Bunun ekonomi
yönetiminde ihracat ve ithalat potansiyelini artırabilir. Benzer şekilde, bu ülkeler de
Türk ekonomisi ile ticarette kendi ulusal

paralarını uygulayabilirler. Neomerkantalizm global ölçekte tüm ekonomilere uygulanabileceği gibi, daha çok komşu ülkelerle ticarette geçerlidir.
Global Ekonomide, aşırı üretim ve satış
baskısı problemi bulunur. Örneğin, piyasada 100 TV marka ve modeli varsa günde
1-2 birim satış olur. O nedenle neomerkantalizm teorisi uygulamasının, global ekonomide üretim ve pazarlamayı ve satış
potansiyelini artırması umut edilmektedir.

teorisi çalışmış bir isimdir. Keynes Bretton
Woods’ta Dünya Parası fikrini geliştirmiştir. Dünya Parası günümüzde İMF, SDR
sisteminde uygulanabilir.

ÖDEMELER DENGESİ FİNANSMANI ve IMF

İMF’nin başlıca misyonu, global ekonomide
ödemeler dengesi finansmanı olabilir. Bir
Ülke, dış ödemeler güçlüğü yaşadığında
stand-by’lar
ile
IMF
tarafından
desteklenebilir. Dünya Parası olgusu SDR
sisteminin yerini alabilir ve, İMF tarafından
ödemeler
dengesi
finansmanında
kullanılabilir. Türkiye, tarihi boyunca sürekli
ödemeler dengesi finansmanı problemi
yaşamış bir ülkedir. O nedenle ödemeler
dengesinin dünya parası ile finansmanı
önem kazanabilir.

analiz

talebi artıracağı düşünülmektedir. Keynesyen Para Teorisi bu çerçevede değerlendirilebilir.

DÜNYA PARASI

John Keynes İngiliz Maliye’sinde Hindistan para sistemi çalışmış, ve Paris Barış
Görüşmelerinde, 1918, ve Bretton Woods
Görüşmeleri’nde, 1944, İngiltere’yi temsil
etmiştir. Kariyerinde para teorisi ve olasılık
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olabilir. Aristo kamu mülkiyetinin tartışıldığı Yunan Uygarlığında, özel mülkiyetin
önemini savunmuştur. Aristo’ya göre özel
mülkiyet ekonomide girişimciliği teşvik etmektedir.

kağıt para kullanılmaya başlanmıştır.
Fisher’in Miktar teorisi, kağıt para
standardı için uygun bir teoridir.
Buna göre, Merkez Bankası ekonomide
ulusal milli gelire göre para bulundurur.
Örneğin, Türkiye milli gelir 800 milyar dolar
ise, ekonomide bu miktar karşılığı para
vardır. 300 milyar ya da 1.600 milyar olması
durumunda ekonomide bu miktarlar
karşılığı para bulunabilir.
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SONUÇ :
Sonuç olarak, bu araştırmanın iddiasına
göre, Keynesyen para politikası (IS-LM)
kamu harcamaları vasıtası ile ekonomide para arzını ve emisyonu artırmayı ve
böylece bireylerin satınalma ve harcama
gücünü artırmayı hedeflemektedir. Bu
nosyonda IS: yatırımların tasarrufa eşit ol-

duğunu; ve LM: paranın ekonomide likiditeyi artıracağını savunmaktadır.
İkinci olarak bu çalışma, dünya parası olgusunun stand-by’lar aracılığı ile IMF tarafından ödemeler dengesi finansmanında
kullanılabileceğini varsaymaktadır.

O nedenle dünya parası ihdasında milli
gelir bir karşılık olabilir. Örneğin bu kıstas,
global milli gelir düzeyi olabilir. Çünkü
dünya parası olgusu, dünya ekonomisinde
tüm ülkeleri ilgilendirmektedir. Dünya
Ekonomisinde global milli gelir toplamı
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Karadeniz’in
İncisi :
“Batı Park”

S
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amsun Büyükşehir Belediyesi’nin
uzun süren dolgu çalışmalarının ardından düzenlenen Batı Park, adeta bir inci gerdanlık gibi kente gelenleri
selamlıyor. Karadeniz’in incisi Samsun’un
aynası olan Batı Park, içinde barındırdığı
tarihi, turistik ve çeşitli kompleksleriyle Karadeniz’e gelenleri selamlıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin batı
yakasında inşa edilen bölge, Karadeniz
kıyılarında ihtişamlı bir görüntü sunmaktadır. Samsun’a gelen turistler tarafından
ziyaret edilen bölge görenleri de kendine

NİSAN 2016

Samsun Büyükşehir
Belediyesi tarafından
düzenlenerek, halkın
hizmetine açılan 80
dönümlük Batı Park,
içerisindeki Amazon
Köyü, Amazon heykeli,
kafesi, teleferiği,
balıkçı restoranları,
Go Kar pisti, çocuk
oyun alanları ve
piknik alanlarıyla
Karadeniz’in adeta
göz kamaştıran
bölgesi olarak çekim
merkezi konumunda.

S

amsun’da yer alan Amazon Adası’nda girişte
ziyaretçileri dev bir Amazon Savaşçısı Heykeli
Amazon heykeli
karşılamaktadır. Samsun Büyükşehir Belediyesi
karşılıyor
tarafından yapılan bu Amazon Heykeli, 12,5 metre yüksekliğinde ve 4 metre genişliğindedir. 6 ton ağırlığında
olan bu devasa heykel, Samsun ve Ankaralı heykeltıraşlardan oluşan 10 kişilik bir grup tarafından 5 aylık bir çalışma süresi sonunda tamamlanabildi. İki aslan heykeli arasında yer alan savaşçı kadın figürü, kalkan ve mızrak olmak
üzere 3 bölümden oluşmaktadır. Batı Park’ta yer alan Amazon Heykeli’nin sağ ve sol
tarafında iki adet dev Anadolu Aslan’ı aslanı yer almaktadır. Bu Aslan heykellerinin ortalama olarak 24 metre uzunluğu, 11 metre yüksekliği ve 8 metre eni bulunuyor. Aslan heykellerinin ön taraflarında bir adet kapı yer alıyor. Bu kapıdan girerek aslanın içinde bulunan
merdivenden ağız tarafına geçebiliyorsunuz ve aslanın dev dişleri arasında çevreyi izleyebiliyorsunuz. Amazon heykeli ve aslan heykelleri bölgeyi ziyarete gelenler tarafından
ilgiyle karşılanmaktadır.
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hayran bırakmaktadır. Batı Park, 2010 yılında yapılmış olan bir parktır ve diğer Doğu
Park’a göre daha yenidir. Samsun’da yaşadığı sanılan Amazon Savaşçı Kadınlarına dair izler görmek mümkündür burada. Batı Park içerisinde yer alan Amazon
Köyü, Amazon heykeli, kafesi, Tümülüslere ve Amazon restorana uzanan teleferik,
balıkçı restoranları, Go Kart pisti, çocuk
oyun alanları ve piknik alanları kente ayrı
bir değer katmaktadır. Yine park da oluşturulan su kanalı bölgeye ayrı bir güzellik
çıkartmaktadır.

A

mazon Adası’nda yer alan Amazon Köyü, heykellerden sonra turistlerin uğradığı ikinci duraktır. HeyAmazon köyü
kellerin yaklaşık 100 metre kadar sağ tarafında yer
alan Amazon Köyü, Amazon Savaşçı Kadınlarının yaşayış
tarzlarını ön plana çıkaracak şekilde tasarlanmıştır. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan köy, 2,5 dönümlük bir araziye inşa edilmiştir. Amazon Köyü içerisinde Amazonların mağara evleri, çadırları, hapishaneler, balmumu
heykelleri, savaş aletleri ve günlük hayatta kullandıkları eşyalar sergilenmektedir.
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B

atı Park’a geldiğinizde ailenizle güzel bir piknik yapabileceğiniz yerler bulabileceğiniz gibi, çocuklar için
Oyun ve eğlence
de çeşitli alternatifler düşünülmüştür. Özellikle maalanları göz
sal ve çizgi film kahramanlarının heykelleri çocukların en
kamaştırıyor
çok ilgisini çeken yerlerin başında gelmektedir. Çocuklar
televizyondan
ve kitaplardan
gördükleri masal ve çizgi film kahramanlarını
burada yakından görme fırsatı bulmaktadır. Patı
Park içinde hem çocuklar hem de büyüklere hitap eden ayrıca bir de Go Kart pisti yer almaktadır. Burada hem yetişkinler hem de çocuklar
günün stresinden uzak oldukça neşeli vakit geçirmeleri mümkündür. Patı Park’a geldiğinizde,
denizin hemen yanında oluşturulan uzun bir
kanal da göreceksiniz. Osmanlı figürlü kayıkların
yer aldığı kanalda isterseniz güzel bir tur sizleri
beklemektedir. Park içinde ayrıca, üç tane balıkçı restorandı yer almaktadır. Burada ailenizle
birlikte eşsiz bir deniz ve doğa manzarasına nazır Karadeniz’den günlük olarak avlanan balıkları yiyebilirsiniz.

B

atı Park’ta vaktinizi doldurduysanız, park alanı içinde
yer alan teleferik sayesinde hemen karşı tepeye geçip,
Tarihi Amisos
orada da tarih ve doğayla iç içe bir alan sizleri bekleTepesi’nden
mektedir. Samsun’un tarihsel, kültürel ve turistik mekanlarından biri olan Baruthane mahallesindeki Amisos Tepesi ve
muhteşem
tümülüsler, ziyaretçi akınına uğramaktadır. Mithridates süSamsun
lalesinin hüküm sürdüğü Hellenistik dönemde (MÖ 330-30)
manzarası
yapıldığı anlaşılan Baruthane Mahallesi’ndeki tümülüsler,
Samsun Müzesi ile İstanbul Üniversitesi’nin birlikte yürüttüğü bilimsel kazılar sonunda ortaya çıkmıştı. Kazılarda iki ayrı
mezar ortaya çıkarılırken, güney tümülüs altındaki mezar, Karadeniz kıyılarında bugüne
kadar bulunmuş boyalı ve sıvalı tek örnek olma özelliğine taşıyor. Şehir merkezine dört
kilometre uzaklıktaki Baruthane tümülüsleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Samsun
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na sunduğu projeyle, açık hava arkeoloji müzesi olarak düzenlenmişti. Halkın ziyaretine açılan mezarlara ilgi giderek artarken,
ziyaretçiler eski Samsun’un dini, sosyal hayatı ve kültürü hakkında bilgilendirilmektedir.
Amisos kentinin metropol alanı olan Baruthane’de halen keşfedilmemiş mezarların var
olduğu düşünülüyor. Buraya gelenler, Samsun’un eşsiz manzarası karşısında dinlenme
fırsatı bulup, tarih ve doğayla iç içe zaman geçirmenin keyfini yaşamaktadır. Amazon
Parkı’nın Amisos Tepesi’nden seyretme imkanına sahip olan yerli ve yabancı turistlerin
yanı sıra Amisos Tepesi, mutluluklarını bu eşsiz güzellikle bütünleştirmek isteyenler de
dolup taşmaktadır. Eğer sizin de bir gün yolunuz Samsun’a düşerse kentin hemen içinde
yer alan Batı Park’ı mutlaka ziyaret edin.
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