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

Samsun Ticaret 
Borsası’nın son meclis 
toplantısında 2017 yılı 
bütçesi onaylandı.
Buna göre, Samsun 
Ticaret Borsası’nın
2017 yılı gelir- gider 
bütçesi 2 milyon 500 Bin 
TL olarak gerçekleşti.  

Samsun’da organik 
tarım yapan çiftçi 
sayısı 2005 yılında 
89 kişi iken, bugün 
yaklaşık 17 kat 
artarak bin 500  
kişiye ulaştı.

SAMSUN’DA 
BÜYÜK ADIM

TİCARET 
BORSASI’NIN 
2017 YILI 
BÜTÇESİ 
2 MİLYON
500 BİN TL

SAMSUN 
ORGANİK 
TARIM’DA
TÜRKİYE 
MARKASI



Samsun Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Sinan Çakır, bu tür fuarların 
kentin gıda sektörü ticaretine 
önemli katkıları olduğunu 
vurgulayarak “Hem ürünlerin 
sergilenmesi hem de yeni 
pazarların ve müşterilerin 
bulunması açısından 
büyük öneme sahip bu 
fuarın amacına ulaştığını 
düşünüyoruz” dedi.

2016 yılında turizme 
yönelik 26 proje 
desteklendi.

Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Ankara’da düzenlenen 
törenle Yönetim 
Kurulu Başkanımız 
Sinan Çakır’a TOBB 
Hizmet Şeref Belgesi ve 
Plaketini sundu.

Borsamız 24 Kasım 
2016 tarihinde 
Türk Standartları 
Enstitüsü tarafından 
gerçekleştirilen 
belge yenileme 
denetimini başarıyla 
tamamlayarak İSO 
9001–2008 kalite 
belgesini yeniledi.

“Aflatoksin analizini 
biz de yapıyoruz...”

BAŞKAN ÇAKIR’A 
TOBB HİZMET 
ŞEREF BELGESİ
VE PLAKETİ 

KARADENİZ’İN
EN BÜYÜK  
“GIDA FUARI”NI 
ONBİNLER GEZDİ

KALİTE 
YÖNETİM 
SİSTEMİ 
BELGEMİZİ 
YENİLEDİK

OKA’DAN 
BÖLGESEL 
KALKINMAYA 
DESTEK

İTALYA 
“FINDIK” 
PİYASASINI 
KARIŞTIRDI 

içindekiler



4SAMSUN TİCARET BORSASI

Sinan Çakır
Samsun Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı

“Bu topraklarda sahip olduğumuz 
değerlerimizi bir taraftan koruyup 
kollayarak diğer taraftan da geliştirerek 
gücümüzü daha da artırmalıyız. 
Hepimize düşen güçlü bir Samsun 
ve güçlü bir Türkiye için daha fazla 
çalışmaktır”
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Samsun Ticaret Borsası’nın
Geleceği
Zaman hızla akıp geçiyor. Ülkemiz, kurumlarımız, işletmelerimiz, çalışanlarımız başarı için 
geleceğe her zaman hazır olmalıyız. Ekip arkadaşlarımla birlikte Yönetim Kurulu Başkanlığını 
yürüttüğüm Samsun Ticaret Borsası’nı el birliği ile geleceğe hazır hale getirmek için 
çalışmalarımız sonuç veriyor. Hepinizin yakından takip ettiği gibi Samsun Ticaret Borsamız büyük 
bir özlemi olan hizmet binasına kavuşuyor. Kardeş kurum Ticaret ve Sanayi Odamızla, Ticaret 
Borsamız el ele vererek Samsun’a, üyelerimize bölgemize ve ülkemize yakışır hizmet binamızın 
yapımı için el sıkıştılar. Hepimizin sevinci büyüktür. Bu ortak sevince ve gurura katkı sağlayan 
başta üyelerimiz olmak üzere Samsun iş camiasına sonsuz teşekkür ediyorum. Ülkemizin saygın 
kurumları arasında yer alan Samsun Ticaret Borsamız ile Samsun Ticaret ve Sanayi Odamız yeni 
hizmet binasında üyelerine dünya standartlarında hizmet sağlayacakları fiziki altyapıya kısa 
sürede kavuşacaklardır.

Değerli üyelerimiz, saygıdeğer okuyucularımız. Hepimizin hedefi daha da başarılı olmaktır. 
Ülkemizin kalkınmaya, gelişmeye ve refaha büyük ihtiyacı bulunmaktadır. Türkiye’nin dünyanın 
onuncu büyük ekonomisi olma hedefi bulunmaktadır. Hepimizin bulunduğu noktada ülkemizi 
bu hedefe ulaştırmaya ve başarmaya katkı koyması gerekmektedir. Ancak 2016 yılında açıkça 
görülmüştür ki, ülkemizin önü kesilmeye çalışılmaktadır. Türkiye’nin geleceği karartılmak için 
büyük gayret gösterilmektedir. İçte ve dışta terör örgütleri ile ülkemize sistematik bir saldırı 
vardır. Bu saldırılar ekonomik alanda da süregelmektedir. Türkiye bütün bu girişimleri geri 
püskürtmeyi başaracaktır. Geleceğimize dün olduğu gibi bugü nde hep birlikte sahip çıkacağız. 
Asil milletimize inancım tamdır.

Türkiye güçlü bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Yokluklardan var edilen 
ekonomimiz dünya ile birçok alanda ve sektörde rekabet edebilme kabiliyetine kavuşmuştur. 
Bu topraklarda sahip olduğumuz değerlerimizi bir taraftan koruyup kollayarak diğer taraftan 
da geliştirerek gücümüzü daha da artırmalıyız. Samsun bu anlamda ülkemizin geleceğine güç 
katacak birçok değeri barındırmaktadır. Hepimize düşen güçlü bir Samsun ve güçlü bir Türkiye 
için daha fazla çalışmaktır.

2016 yılında büyük bir badireyi atlatan Türkiye 2017 yılında birçok alanda yenilenerek 
gelişecektir. Ülkemizin bir fırsatlar ülkesi olduğu unutulmamalıdır. Bu fırsatları değerlendirebilen 
ülkemizdeki ve ilimizdeki işadamlarımız var olduğu müddetçe geleceğimize umutla 
bakabileceğiz. Türkiye’nin yarını aydınlıktır.

Sevgiyle kalın...
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Ahmet TAKIŞ
Samsun Ticaret Borsası 
Meclis Başkanı

“Oda ve borsa olarak ortak 
hizmet binası projesi Samsun’un 
gurur duyacağı bir projedir.
Büyük bir ihtiyacın karşılanacağı 
bu proje şüphesiz ki, Samsun 
iş hayatına büyük bir ivme 
katacaktır...”
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Samsun’da 
Tarihi Dayanışma
Samsun Türkiye Cumhuriyeti’ nin kuruluşunda gösterdiği büyük özveriyi ve duyarlılığı 
bugünde göstermektedir. Ülkemizin karşı karşıya olduğu tehdit unsurlarının yok 
edilmesinde Samsun bir kez daha tarihi dayanışma örneğini meydanlara çıkarak 
göstermiştir.  Evet, gerçekten de bir kez daha şahit olduk ki, her zaman dile gelen ‘Söz 
konusu vatansa gerisi teferruattır!’

Samsun Ticaret Borsası bu dayanışma ruhunu nasıl dün gösterdiyse bugünde, yarın 
da gösterecektir. Ay yıldızlı bayrağın ve ülkemizin sonsuza dek yaşamasında pay sahibi 
olacak bir milletin kurumu olmaktan büyük bir kıvanç duymaktayız…

Ülkemiz için, Samsun için dayanışma içindeyiz... Samsun’da tarihi bir dayanışma da 
Samsun Ticaret Borsamız ile Samsun Ticaret ve Sanayi Odamız arasında yaşanmaktadır. 
Oda ve borsa olarak ortak hizmet binası projesi Samsun’un gurur duyacağı bir projedir. 
Büyük bir ihtiyacın karşılanacağı bu proje şüphesiz ki, Samsun iş hayatına büyük bir 
ivme katacaktır. Bu hayırlı iş için yola çıkan borsa ve odamızın bu çaba ve gayretleri tarih 
önünde de kutlanmağa değer dayanışmadır.

Samsun’un daha büyük hizmetlere layık olduğunu gören, bu yönde büyük adımlar 
atan kurumlarımıza, destekleyen paydaşlarımıza müteşekkiriz. Bu adımlar Samsun’u, 
kurumlarımızı, işletmelerimizi büyütme hamleleridir. Ülkemizin bu hamlelere ihtiyacı 
var. Anadolu bu hamleleri yaptı. Samsun bunun en güzel göstergesi olmuş ve olmaya 
da devam edecektir.

Ticaret Borsası meclis üyelerimiz, yönetim kurulu üyelerimiz, meslek komitelerimiz,  
genel sekreterlik, çalışanlarımız ve üyelerimiz  büyük bir şevkle çalışıyor. Geçmişinden 
aldığımız kuvvetle Samsun’un bugünü ve yarınına hizmet sunmaktan kivanç duyan 
büyük bir aileyiz. Samsun’un ve halkımızın her zaman en iyiye layık olduğuna inanıyoruz.

Saygılarımızla...
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Ahmet ALİYAZICI
Samsun Ticaret Borsası  
Genel Sekreteri

“Proje bazlı çalışmalarda paydaş 
kurumlarla eş zamanlı hareket 
ederek üyelerimize daha büyük sinerji 
kapılarını açmayı hedefliyoruz...”
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Akredite Borsa Başarımızı 
Proje Geliştirmeye Taşıyacağız
Kurumsal kapasitesi sürekli gelişen Samsun Ticaret Borsası başta üyeleri olmak üzere 
ilimize, bölgemize ve ülkemize hizmet standartlarını her daim artırmaktadır. Bu hedefin 
kurumun idari kadrosundan çalışanlarına, meslek komitelerinden meclis üyelerine, 
meclis başkanından yönetim kurulu başkanına kadar bütün emek verenlerin en önceliği 
konumunda olmasından ayrı mutluluk ve gurur duymaktayız... Bu kenetlenme ile Samsun 
Ticaret Borsası bir kez daha akredite olmayı başardı. Bu başarı üyelerimizin, çalışanlarımızın, 
yöneticilerimizin, kısaca hepimizindir...

Akredite borsa olarak üyelerimize sunduğumuz hizmetlerimiz uluslararası standartlarda 
olmaya devam edecektir... Kurumsal kapasitemizi daha da geliştirmek üzere çalışma 
programımızda öncelikli olarak eğitimler ağırlık kazanacak. Üyelerimizden gelen taleplerle 
beraber gerek kurumumuz çalışanları gerekse üyelerimizin gelişimine katkı sağlayacak 
eğitim çalışmalarımız sürecektir. Üyelerimizin sektörlerindeki eğitim ihtiyaçlarını borsamıza 
iletmelerinde büyük fayda görüyoruz...

Samsun Ticaret Borsası ülkemizin köklü ve saygın yüzlerce firmasını bünyesinde 
bulunduran, bölgenin kalkınmasına, halkımızın emeğine değer katan bir kurumdur. Paydaş 
kurumlarla daha etkili bir çalışma ortamı için harekete geçen borsamız kendi gelişiminin 
yanı sıra üyelerinin ve bölge halkının refahına yol açacak projeleri de başarıyla hayata 
geçirmektedir... 

Önümüzdeki aylarda borsa olarak sahip olduğumuz kurumsal kapasitemiz proje mantığı 
ile daha da geliştirilecektir. Proje bazlı çalışmalarda paydaş kurumlarla eş zamanlı hareket 
ederek üyelerimize daha büyük sinerji kapılarını açmayı hedefliyoruz.

Çalışma arkadaşlarımız her şeyi en ince ayrıntısına kadar takip eden ve en ince ayrıntısına 
kadar da titizlikle ortaya koyan bir anlayışla çalışmaktadırlar. Borsamızda hizmeti daima 
daha ileriye taşımaya gayret ve çaba göstermeye büyük şevkle devam edeceğiz.
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Samsun’da 
Büyük 
Adım

Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Sinan Çakır, Samsun’un iki güzide ku-
rumunun ortak hareketinin Samsun iş dünyası-
na büyük bir ivme kazandıracağını söyleyerek 
bundan ülkemizinde büyük kazanç sağlayaca-
ğını vurguladı.

Ortak hizmet binasının Samsun’un iş kalbi-
ni oluşturacağına işaret eden Samsun Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih 
Zeki Murzioğlu da güçlerimizin birleşmesiyle 
geleceğe büyük bir miras bıraktıklarını söyledi.

Samsun Ticaret Borsası ile 
Samsun Ticaret ve Sanayi 
Odası ortak hizmet binası 
projesini hayata geçiriyor...
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Samsun Ticaret Borsası ile Sam-
sun Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
yapacağı yeni hizmet binasının 
protokolü, Samsun Ticaret Borsa-
sı Yönetim Kurulu Başkanı Sinan 
Çakır ve Samsun Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sa-
lih Zeki Murzioğlu tarafından imza 
altına alındı. 

Samsun Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Sinan Çakır, yapılan 
protokolle ilgili bilgi vererek, “Sam-
sun’umuza yakışır çok güzel bir 
hizmet binası arzuluyoruz. İnşallah 
ihalesine çıkılan ve yakında teme-
lini atacağımız binamızı en kısa sü-

rede tamamlayıp, Samsun’umuzun 
ve üyelerimizin hizmetine açaca-
ğız” diye konuştu.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki 
Murzioğlu ise “Samsun ekonomi-
sine yön veren Odamız ile kardeş 

kuruluşumuz Ticaret Borsamızın 
büyüyen ve gelişen Samsun’a ya-
kışır, üyelerine çağın gerektirdiği 
gibi daha kaliteli ve verimli hizmet 
verebilmesi amacıyla Hizmet bina-
sının temelini en kısa sürede atarak, 
inşaatına başlayacağız” dedi.

Samsun İş Dünyası Modern 
Hizmet Binasına Kavuşuyor
Samsun Ticaret Borsası ile 
Samsun Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın bir arada olacağı 
yeni hizmet binasının 
temeli yakında atılıyor. 
Önce yeni hizmet binasının 
protokolü iki başkanın 
imzasıyla karara bağlandı.
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Ticaret Borsası’nın 2017 Yılı 
Bütçesi 2 Milyon 500 Bin TL

Samsun Ticaret Borsası’nın 2016 
yılı son meclis toplantısında 2017 yılı 
bütçesi onaylandı. Buna göre, Samsun 
Ticaret Borsası’nın 2017 yılı gelir- gider 
bütçesi  2 milyon 500 Bin TL olarak ger-
çekleşti.  

Samsun Ticaret Borsası 2016 yılının 
son meclis toplantısını Gıda Borsası Si-
tesi Ticaret Borsası hizmet binasında 
Meclis Başkanı Ahmet Takış başkanlı-
ğında yaptı. Meclis gündem madde-
lerinden biri olan yönetim kurulunun 
2016 yılı faaliyet raporu değerlendiri-
lip, 2017 yılı bütçesini oy birliği ile ka-
bul etti. 

Samsun Ticaret Borsası’nın 2017 
yılı bütçesi 2 milyon 500 Bin TL olarak 
belirlenirken, Meclis Başkanı Ahmet Ta-
kış, “2016 yılı bütçemiz gelir kalemleri 
toplamı artı verdi. Bu da Yönetim Ku-
rulu Başkanımız Sinan Çakır’ın Yönetim 
Kurulu üyesi arkadaşlarımızın istikrar-
lı bütçe yapmasından kaynaklanıyor. 
2017 yılı bütçesi de plan ve program-
ların gerekleri düşünülerek, fayda ve 
maliyet unsurları göz önünde tutularak 
hazırlandı” dedi. 
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ÇAKIR: “GELİR- GİDER 
TAHMİNLERİ YAPILDI”

Bütçeyi belirlerken, borsanın 
son 11 aylık fiili gelirleri ve gider-
lerinin dikkate alınarak yapıldığını 
ifade eden Samsun Ticaret Borsa-
sı Yönetim Kurulu Başkanı Sinan 
Çakır, “Borsa bütçesi hazırlanırken 
rasyonellik, iktisadilik ve verimlilik 
prensipleri göz önüne alındı. Gelir 

ve gider tahminleri yapıldı. Bu ça-
lışma yapılırken de borsanın son 
11 aylık fiili gelirleri ve giderleri de 
dikkate alındı. Üyelerimizden gelen 
sektörel ve eğitim alanındaki ta-
lepler hizmet alanımızı genişletti. 
Ancak biz bütçemizi de aşmayacak 
şekilde üyelerimizin ve Samsun’u-
muzun bir adım daha ileri gitmesi 
için elimizden gelen desteği yap-
maya devam edeceğiz. Ayrıca bu yıl 

içerisinde yeni hizmet binamızın da 
temelini atacağız” diye konuştu.

İŞLEM HACMİNDE DE KURU 
MEYVELER İLK SIRAYI ALDI

Bu arada geçen yıl ürüne göre 
işlem hacimlerinde de kuru meyve-
ler 1.863.671.526, 36 TL ile ilk sırayı 
aldı. Bunu 1.324.391.503,47 TL ile 
hububat takip etti.
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  TİCARET BORSALARI 2014-2015 YILLARI İŞLEM HACİMLERİ, 
DEĞİŞİM ORANI VE TOPLAM İŞLEM HACMİ İÇİNDEKİ PAYLARI

KURULUŞ

SI
R

A
 N

O
.

1  İSTANBUL  16.778.912.731,24  22.000.804.345,97  31,12  9,71  10,98

2 İZMİR 7.671.423.603,47 9.354.345.806,57 21,94 4,44 4,67

3 ŞANLIURFA 7.267.774.671,44 9.320.125.326,03 28,24 4,20 4,65

4 KONYA 8.095.971.638,05 9.107.816.188,11 12,50 4,68 4,54

5 GAZİANTEP 6.634.211.979,75 8.786.451.724,28 32,44 3,84 4,38

6 SAKARYA 7.250.119.725,38 7.794.485.469,34 7,51 4,19 3,89

7 MERSİN 5.114.105.165,20 5.339.449.978,47 4,41 2,96 2,66

8 ADANA 5.770.479.605,11 5.079.539.999,65 -11,97 3,34 2,53

9 ANKARA 4.992.491.736,48 4.318.730.128,35 -13,50 2,89 2,15

10 DÜZCE 4.184.397.926,90 4.296.781.421,23 2,69 2,42 2,14

11 SAMSUN 3.047.895.581,45 3.832.153.667,01 25,73 1,76 1,91

12 DİYARBAKIR 3.317.921.251,22 3.500.690.626,34 5,51 1,92 1,74

13 TRABZON 2.691.091.810,97 3.336.257.451,94 23,97 1,55 1,66

14 AFYONKARAHİSAR 2.757.436.809,67 3.156.693.4883,30 14,48 1,59 1,57

15 NUSAYBİN 1.575.243.554,72 3.039.916.997,87 92,98 0,91 1,51

2014 
TL

2015 
TL

DEĞİŞİM
%

Toplam 
İşlem 
Hacmi 

İçindeki 
Payı % 
(2014)

Toplam 
İşlem 
Hacmi 

İçindeki 
Payı % 
(2015)

İŞLEM HACMİ
4.236.451.476,25-TL

ÜRÜNE GÖRE
İŞLEM HACMİ

Bitkisel Yağlar

Hububat

Hububat Mamülleri

Kasaplık Canlı Hayvanlar

Kuru Meyveler

Yağlı Tohumlar

Çeşitli Maddeler
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Samsun Ticaret Borsası 
İşlem Hacmi Sıralamasında 
11. Sıraya Çıktı
Türkiye sıralamasında Samsun Ticaret Borsası iki sıra daha yükselerek 
2015 yılı işlem hacminde 3.832.153.667,01 TL ile 11. sıraya yerleşti. 
2016 işlem hacmi ise 4.236.451.476,25,TL’ ye ulaştı

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği 2015 yılı faaliyet raporu-
na göre Samsun Ticaret Borsası 
2014 yılında 3.047.895.581,45 TL 
olan işlem hacmini 2015 yılında 
yüzde 25,73 oranında arttırarak 
3.832.153.667,01 TL olarak gerçek-
leştirmiş ve 2014 yılına göre sırala-
mada iki sıra yükselerek 11. sırada 
yer almıştır. 2016 yılında ise bu ra-
kam 4.236.451.476,25,TL’ ye ulaştı. 

Samsun Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Sinan Çakır; “İşlem 
hacmi yönünden Türkiye’de çok 
önemli bir noktaya geldik. TOBB’un 
yayınladığı listeye göre 2014 yılın-
da ülke genelindeki 113 borsa ara-
sında 13. sırada olan yerimizi 2015 
yılında 11. sıraya çıkardık. Listeye 
bakıldığı zaman bizden üst sıralar-

da Ankara, Adana ve İstanbul gibi 
illerin olduğu görülecektir.  Samsun 
Ticaret Borsası işlem hacmi yönün-
den artık şampiyonlar ligine girmiş-
tir. Bundan sonra amacımız her yıl 
ilk on içerisinde yer almaktır. Her 
yıl daha iyiye gitmek amacıyla yü-
rüttüğümüz çalışmaların katkılarını 
görüyoruz. Bu başarıda bizlerden 
desteklerini hiçbir zaman esirge-
meyen ve sorumluluklarını eksiksiz 
yerine getiren tüm üyelerimizin de 
sonsuz katkıları var. Bütün üyeleri-
mize teşekkür ediyorum. Camiamız 
el ele, kol kola Samsunumuz için 
üretmeye ve ilimize yeni başarılar 
getirmeye devam edecektir.” dedi.

Samsun Ticaret Borsası Ge-
nel Sekreteri Ahmet Aliyazıcı’dan 
alınan bilgiye göre, 2015 yılında 

Samsun Ticaret Borsası’nda en çok 
işlem gören ürünler arasında 1 mil-
yar 578 milyon TL  ile hububat ilk 
sırada bulunurken, 1 milyar 142 
milyon liralık işlem hacmi ile kuru 
meyveler ikinci, 383 milyon liralık 
işlem hacmiyle hububat mamulle-
ri ise üçüncü sırada yer aldı. Genel 
Sekreter Aliyazıcı, 2016 yılı için ise 
henüz diğer borsa sıralamaları-
nın açıklanmadığını, ancak Sam-
sun Ticaret Borsası’ nın verilerinin 
2015 yılına göre geçen yıl daha 
da yükseldiğini söyleyerek, “İşlem 
hacmimiz 4.236.451.476,25,TL’ 
ye ulaştı. 1.863.671.526,36. TL ile 
kuru meyveler ilk sırayı aldı. Bunu 
1.324.391.503,47. TL hububat ta-
kip etti” diye konuştu. 
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Protokol imza törenine Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Mü-
ezzinoğlu, TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu, İŞKUR Genel Müdürü Mehmet 
Ali Özkan, 81 ilin İŞKUR il müdürleri katıl-
dı. Yapılan konuşmalarda iş dünyası ola-
rak istihdamdaki sıkıntıları hem Başba-
kana hem de Bakana ilettiklerini belirten 
Hisarcıklıoğlu, hükümetin de iş dünya-
sından gelen sıkıntıları ve çözüm önerile-
rini hızla hayata geçirdiğine dikkat çekti. 

Samsun Ticaret Borsası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Sinan Çakır ise toplantının 
değerlendirilmesini şöyle yaptı: 

“2017 İşsizlerin 
Yılı Olacak”

Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Çakır Türkiye’nin gücüne güç 
katmak için istihdam seferberliğini değerlendirdi:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU ile TOBB Başkanı Rifat HİSARCIKLIOĞLU protokolü imzaladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş 
Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) ile Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında, odalarda 
ve borsalarda kurulacak İŞKUR Hizmet Noktası 
Protokolü Ankara’da imzalandı. Törene Samsun 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır 
ve Genel Sekreter Ahmet Aliyazıcı katıldı. Başkan 
Çakır, Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte projenin 
Samsun’daki yürütmesini yapacaklarını söyledi.
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“TÜRKİYE’ NİN GELECEĞİNE
SEN DE BİR İSTİHDAM SAĞLA”

“Bize istihdam için 3 müjde ve-
rildi. Aralık 2016 ve Ocak-Şubat 
2017 aylarında ödenmesi gereken 
SGK primleri faizsiz olarak Ekim-Ka-
sım-Aralık 2017’ye ötelenecek. 
Orta ve yüksek teknolojili sektör-
lerde yeni istihdam sağlayacak 
işverenlere bir yıl boyunca asgari 
ücretin yarısı, ikinci yılda ise yüzde 
25’i kadar destek verilecek. Başta 
İşbaşı Eğitim Programı olmak üzere 
İŞKUR programları ile 500 bin kişi 
özel sektörde istihdam edilecek. 
Şimdi iş dünyası olarak bizim üzeri-
mize düşen nedir? Ülkemizin gele-
ceğine daha çok yatırım yapmaktır. 
TOBB Başkanımız Sayın Hisarcık-
lıoğlu’ nun da söylediği gibi biz de 
elimizi taşın altına koyalım.  Ben de 
buradan iş dünyasındaki arkadaşla-
rıma ve üyelerimize sesleniyorum. 
‘Türkiye’nin geleceğine sen de bir 
istihdam sağla’ diyorum. Bunu da 
imkânın ölçüsünde sağla. İmkânın 
kısıtlıysa 1 istihdam sağla, imkânın 
varsa 10 istihdam, 100 istihdam 
sağla.”

Samsun Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Sinan Çakır, İŞKUR’ 
un işe alınacak kişinin maaşını öde-
yip, sigortasını yaptığını da dikkat 
çekti. Başkan Çakır, dolayısı ile ça-
lıştırılacak kişinin işverene hiçbir 
maliyeti olmadığını söyleyerek, 
“Program sonunda bu kişiyi istih-
dam etmeye devam edersen, SGK 
işveren payını İŞKUR ödüyor yine. 
Yani İŞKUR, işverenin istihdam üze-
rindeki yükünü azaltıyor” dedi. Baş-
kan Çakır, Türkiye’yi daha parlak bir 
geleceğin beklediğini de sözlerine 
ekleyerek, dün Türkiye’ye yatırım 
yapanların kazandığını, bugün de, 

yarın da yine Türkiye’ye yatırım ya-
panların kazanacağını vurguladı. 

BAKAN MÜEZZİNOĞLU: 
“ÜLKENİN DİNAMİKLERİNİ 
ÇOK DAHA GÜÇLÜ HALE 

GETİRMELİYİZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı Mehmet Müezzinoğlu ise ko-
nuşmasında, Türkiye İstatistik Ku-
rumu (TÜİK) tarafından açıklanan 
Ekim 2016’ya ait işsizlik oranına 
ilişkin, “Bunu en kısa zamanda bi-
zim yüzde 10’ların altına indire-
memiş olmamız, hep birlikte bizim 
eksiğimiz veya kendimizi güvene 
almak düşüncemiz olur. Ülkenin 
dinamiklerini çok daha güçlü hale 
getiremezsek, kendimizi de güvene 
almış olamayız” değerlendirmesin-
de bulundu.

ENGELLİLER İÇİN SIRADA YENİ 
PROJELER VAR

“Tehlikeli” ve “Çok Tehlikeli” 
sınıfta olan işlerde engelli istihda-
mında yaşanan zorlukların farkında 
olduklarını da vurgulayan Müezzi-
noğlu, “Engelli çalıştırmada yaşa-
nan zorlukları yeni projelerle farklı 
boyutlara taşımayı hedefliyoruz. 
Çünkü, ‘Kanunu koyduk ne pahası-
na olursa olsun yapacaksınız, yoksa 
cezayı keseriz’ diyerek alacağımız 
mesafe çok sınırlı. Tekstilde yalnız-
ca engellilerin çalıştığı fabrikaları ve 
üretim merkezlerini kurarak engelli 
istihdamının gerekli oranlarını ya-
kalamalıyız” diye konuştu.

Müezzinoğlu, Çalışma Hayatın-
da Milli Seferberlik Programı’nın 
ilk etkinliğini Konya’da yaptıklarını 
anımsatarak, bu kapsamda işçi-
sinden işverenine, sendikasından 
sivil toplum kuruluşu temsilcisine 

kadar farklı kesimlerin görüş ve 
önerilerini dinlediklerini aktardı. 
Söz konusu programın geçen hafta 
cuma günü 10 ilde daha yapıldığı-
na işaret eden Bakan Müezzinoğlu, 
81 ilin tamamında toplumun farklı 
kesimleriyle bir araya geleceklerini 
bildirdi.

YENİ MEZUNUN ÜCRETİNİN 
YARISI DEVLETTEN

Müezzinoğlu, işsizlikle müca-
delede işverenlerin artı istihdamı-
nın büyük öneme sahip olduğunu 
ifade ederek, özellikle üniversite-
den yeni mezun olanların istihdam 
edilmesi halinde bir yıl boyunca bu 
çalışanların ücretinin yüzde 50’sini 
destekleyeceklerini vurguladı. Tür-
kiye’de her yaştan 1 milyon 250 bin 
gencin istihdam beklediğini anla-
tan Müezzinoğlu, şöyle konuştu: 
“Bugünkü rakamlara baktığımızda 
işsizlik oranında yine artış var. Oran 
yüzde 11,8 oldu. Bunu en kısa za-
manda bizim yüzde 10’ların altına 
indirememiş olmamız, hep birlikte 
bizim eksiğimiz veya kendimizi gü-
vene almak düşüncemiz olur. Ülke-
nin dinamiklerini çok daha güçlü 
hale getiremezsek kendimizi de 
güvene almış olamayız. O neden-
le çok daha güçlü dinamikler için 
daha cesur, daha özgüvenli adımlar 
atmalıyız. TOBB Başkanımızın dedi-
ği gibi ‘Bu millete inanan ve güve-
nen mutlaka kazanır.’ Bakın siyaset-
te de millete inanan hep kazandı, 
kazanmaya da devam ediyor ama 
millete inanmayan veya milletten 
korkan kaybediyor, kaybetmeye de 
devam ediyor. Bu millete daha çok 
güvenmek ve daha güçlü adımları 
atmak hem milli ve yerlidir hem de 
şehitlere borcumuzdur.”



20SAMSUN TİCARET BORSASI

BAŞKAN ÇAKIR: “İŞVEREN 
MESAJI ALDI, İŞSİZLERE KUCAK 

AÇTI”

Samsun Ticaret Borsası Yö-
netim Kurulu Başkanı Sinan Ça-
kır, istihdam seferberliği kapsa-
mında, patronlara işe aldıkları 
her bir işçi için yaklaşık 773 lira 
destek verileceğini söyleyerek,“Res-
mi Gazete de yayımlanan KHK ile 
hepimiz rahat nefes aldık. Üyeleri-
mizde mesajı alarak bu fırsatı ka-
çırmayacaktır. Önümüzdeki aydan 
itibaren de işsizlik rakamlarının şa-
şırtıcı şekilde düşeceğini düşünüyo-
ruz” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği (TOBB) tarafından düzenlenen 
ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım 
ile bakanların katılımıyla geçtiğimiz 
günlerde gerçekleşen Ekonomi Şu-
rası’nda, ticaret ve sanayi odaları, 
borsalar ve organize sanayi bölge-
lerinin başkanları, ile sektör temsil-
cileri ve iş adamları hazır bulundu. 
TOBB Konferans Salonu’nda dü-
zenlenen şuranın açılış konuşması-
nı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
yaparken, Başbakan Yardımcısı Sa-
yın Nurettin Canikli’nin başkanlı-
ğında gerçekleştirilen 2. oturumda 
da temsilciler bölgelerindeki ikti-
sadi durum hakkında katılımcılara 
kısa birer sunum yaptı.

İŞSİZLERE KAPILAR AÇILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın şurada yaptığı, “Bugün, 
sizlerle birlikte, bir istihdam sefer-
berliğini başlatıyoruz. 2010 yılında, 
65. Genel Kurul toplantısında Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği üye-
lerinin her birine yaptığım bir çağrı 
vardı, işte bugün o çağrıyı güncelle-
yerek yapmış oldum. 2011’e geldi-
ğimizde, yıllık 1 milyon 400 bin ilave 
istihdamla rekor bir artışı hep bir-
likte yakaladık. Madem fevkalade 

bir durumla şu anda karşı karşıya-
yız, öyleyse, yeniden kolları sıvama 
zamanıdır. Bugün burada, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nin tüm 
üyeleri nezdinde yeni bir istihdam 
seferberliği başlatıyoruz. İnşallah 
yıl sonunda, her ilin, her sektörün 
istihdam şampiyonlarını birlikte 
ödüllendireceğiz” şeklindeki sözle-
rini değerlendiren Samsun Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Si-
nan Çakır, “Bizler işveren olarak me-
sajı aldık. Mart ayından itibaren de 
işsizlik rakamlarının düşmeye baş-
ladığını göreceğiz” diye konuştu.

SAMSUN’ DA HEDEFE 
KİLİTLENDİ

Samsun Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Sinan Çakır, TOBB 
üyeleri nezdinde başlatılan işsizlik-
le mücadele kapsamında tüm oda 
ve borsaların bulundukları kentler-
de hükümetin destek paketlerini 
ayrıntılı olarak üyelerine anlatmaya 
başladığını da ifade ederek, hü-
kümetin hem SGK, hem de maaş 
desteklerinin işsizlere büyük umut 
olduğunu vurguladı. 

Samsun Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı Ahmet Takış ile birlikte şu-
raya katılan Çakır, dev holdinglerin 
de bu seferberliğe katkı vermeye 
başladığını, bu kapsamda şirket-
lerin yeni işçi alımına geçtiğini, 
Samsun’da da çok güzel örnekler 
yaşanmaya başladığını dile getirdi. 

Gerek kent yöneticilerinin ge-
rekse kendilerinin konunun ya-
kından takipçisi olduklarını, her 
üyenin açıklanan destek paketleri 
kapsamında kendilerinden ayrıntılı 
bilgi edinebileceğini de sözlerine 
ekleyen Samsun Ticaret Borsası Yö-
netim Kurulu Başkanı Sinan Çakır, 
“Sayın Cumhurbaşkanımızın ve 
TOBB Başkanımız Hisarcıklıoğlu, 
‘Türkiye’nin geleceğine artı bir is-
tihdam sağla” hedefini revize ede-

rek, ‘Türkiye’nin geleceğine en az 
artı bir istihdam sağla’ çağrısında 
bulundu. Bu destekler ekonomiye 
ve yatırımlara yeniden ivme kazan-
dıracaktır. İşbaşı eğitim destekleri-
nin yanı sıra mesleki eğitim prog-
ramlarına da bu yıl içerisinde büyük 
önem verilecek. Bu da üretime yö-
nelik çalışan işvereni önemli ölçüde 
rahatlatacaktır. Türkiye son 14 yılda 
3 kat büyüdü. Bugün hepimiz saf-
larımızı sıklaştırmak zorundayız.” 
diye konuştu.  

DESTEK RESMİ GAZETEDE 
YAYIMLANDI

Öte yandan Başbakan Binali 
Yıldırım’ın da belirttiği gibi Dünya 
ekonomisi ve küresel ticaretin ya-
vaşladığı bir dönemde istihdam, 
ticaret ve sanayinin desteklenmesi 
yönünde atılan adımların ödülünü 
de hep birlikte alacaklarına inandı-
ğını söyleyen Samsun Ticaret Bor-
sası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan 
Çakır, “Vergisini düzenli ödeyene 
de vergi indiriminin gündeme gel-
diği bu dönemden çok iyi yararlan-
malıyız. Çünkü TOBB iş dünyasının 
en büyük çatı örgütüdür. Bünyesin-
de 1.5 milyon üyesi var. Hepimiz en 
az artı bir kişi istihdam edersek bu 
işsizliğin 1.5 milyon azalması de-
mektir.  Zaten hükümet te işe alına-
cak her bir işçi için yaklaşık 773 lira 
destek verecek. Resmi Gazete’de 
yeni yayımlanan KHK ile hepimiz 
rahat nefes aldık. Yalnız işverenin 
destekten yararlanabilmesi için işe 
aldığı kişinin, 3 aydır işsiz olması 
ve İş-Kur’a kayıtlı olması şartı ara-
nacak. İstihdam teşviği de sadece 
asgari ücretle işe alınanları kapsa-
mayacak. Yüksek ücretli, nitelikli 
işçilerin ücretlerinin de yine asgari 
ücrete tekabül eden kısmına ilişkin 
vergi ve sigorta primi kadar ki, yani 
773 liralık kısmı İşsizlik Sigortası Fo-
nundan karşılanacak.” dedi.

“İşsizlik Oranı Mart Ayında 
Ciddi Oranda Düşecek”
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Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokullar ile 
yazışmalar yapılarak, kışlık bot ve kabanla-
rın verileceği okul ve ihtiyaç sahibi öğrenci-
ler tespit edilip, ekipler bu yerlere giderek 
yardım yapmaktadır. Bu yıl da kışlık bot ve 
kabanlardan oluşan yardımlar devam ede-
cektir. Borsa olarak her zaman halkımızın ya-
nında yer almaya devam edeceğiz.

TOBB’un her yıl geleneksel 
olarak eğitim yılı başında 
gerçekleştirdiği eğitim 
yardımı, borsamızın özenli 
çalışmaları sonucunda ilimizin 
en ücra köy okullarına kadar 
ulaştırılmaktadır.

Yardımlara
Devam
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Samsun Organik Tarım’da
Türkiye Markası

Organik tarım ülkemizin birçok kentinde hızla 
yayılmaya başladı. Bu kentler arasında Samsun açık 
ara öne çıkarken, her geçen yıl da organik tarım 
yapan kişi sayısının artıyor olması dikkat çekti. Türkiye 
İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, 2005 yılında 747 
hektar alanda organik tarım yapılırken, bu yıl yaklaşık 
organik bitkisel üretim alanının 5 bin hektara ulaştığı 
kaydedildi. Organik tarım yapan kişi sayısı da 2005 
yılında 89 iken bugün yaklaşık bin 500 kişiye ulaştı. 
Samsun Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ahmet Aliyazıcı, 
üretim açısından bakıldığında organik tarımda 2005 
yılında bin 659 tondan, bugün yaklaşık 10 bin tona 
ulaşıldığını vurgulayarak şöyle dedi:

Samsun’da organik 
tarım yapan çiftçi 
sayısı 2005 yılında 
89 kişi iken, bugün 
yaklaşık 17 kat 
artarak bin 500  
kişiye ulaştı...
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“Marka kent olan Samsun’da artık 
elmadan, armuta, pirince kadar çok çeşitli 
organik üretim yapılıyor. Organik üretimde 
kentimiz Türkiye genelinde yüzde 1.82 paya 

sahip olup 13’ncü sırada iken üretim alanı 
bakımından ise 20’nci sıradadır. Her geçen 
yıl da sıralamada üst sıralara çıkmaktadır.

Antalya’da geçen Ekim ayında düzenlenen ve Samsun Ticaret 

Borsası’nın da yer aldığı 7’nci Yöresel Ürünler Fuarı’ na ziyaretçi 

akını yaşandı. Başta TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere 

stand ziyaretçilerin hayli ilgisini çekti...

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 

ve kısa adı “Yöresel Ürünler Fuarı” olan YÖ-

REX’ in bu yıl 7’ncisi 26 Ekim tarihinde An-

faş Antalya Fuar Merkezi’nde açıldı. Fuara 

80 ilden 100 oda ve borsa, kalkınma ajans-

ları, onlarca kurum ve yüzlerce firma katıldı. 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın destek-

lediği Samsun Ticaret Borsası’nın da yer al-

dığı Amasya, Çorum ve Tokat illerinin ortak 

katılımıyla düzenlenen 384 metrekarelik 

stanttaki yöresel ürünler ziyaretçilerin hayli 

ilgisini çekti. Simitten, kaymaklı lokuma, baf-

ra pidesinden, terme pirincine  kadar birçok 

ürünün sergilendiği fuarı, Gümrük ve Tica-

ret Bakanı Bülent Tüfenkci,  TOBB Başkanı 

Rifat Hisarcıklıoğlu ve bürokratlar ile kurum 

ve kuruluşlarının yöneticileri ziyaret etti. 

İlk gün adeta izdihamın yaşandığı fuarda 

bölgeyi en iyi şekilde temsil ettiklerini söyle-

yen Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Sinan Çakır,  “Samsun her yıl olduğu 

gibi bu yıl da fuara damgasını vurdu. Yöne-

tim kurulu ve meclis üyelerimiz ile bölgemizi 

en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşa-

dık” dedi.  Standı ziyaret eden TOBB Başkanı 

Rifat Hisarcıklıoğlu, katılımcıları tebrik etti. 

Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Sinan Çakır, Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili Hasan Tunç, Yönetim Kurulu Üyesi Bi-

lal Seyhan, Meclis Üyeleri  İslam Öztürk, Öz-

lem Ertekin, Demir Küçük, Mehmet Gürsoy, 

Ömer Minuz, Yüksel Kaya, Genel Sekreter 

Ahmet Aliyazıcı ile Samsun Tarım ve Kırsal 

Kalkınma Destekleme Kurumu Müdürü Bü-

lent Turan da Samsun standında yer aldı.

Antalya YÖREX’e 

Samsun Damgası

Samsun Organik Tarım’da
Türkiye Markası



24SAMSUN TİCARET BORSASI

Karadeniz’in En Büyük  
“Gıda Fuarı”nı 
Onbinler Gezdi
Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır, bu tür fuarların 
kentin gıda sektörü ticaretine önemli katkıları olduğunu vurgulayarak “Hem 
ürünlerin sergilenmesi hem de yeni pazarların ve müşterilerin bulunması 
açısından büyük öneme sahip bu fuarın amacına ulaştığını düşünüyoruz” dedi.

Fuarda et, süt, un, meyve ve sebze ürünlerinden arıcılık sektörüne kadar, onlarca 
üretici ve satıcı firma bir araya gelirken, kentin marka değeri yüksek lokantaları 
ve otelleri de stant açarak Samsun’un marka gücünü ön plana çıkardılar. Yabancı 
işadamlarıyla ihracat için bağlantılar yapıldı.

Karadeniz Bölgesi’nin en büyük 
Gıda Fuarı beklenenden daha fazla 
ilgi gördü. Sektörün duayenleri fu-
arda buluştu. Yabancı işadamlarıyla 
ihracat için bağlantılar yapıldı. Sam-
sun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Sinan Çakır, “Hem ürünle-
rin sergilenmesi hem de yeni pa-
zarların ve müşterilerin bulunması 
açısından büyük öneme sahip bu 
fuarın amacına ulaştığını düşünü-
yoruz” dedi. TÜYAP Samsun Fuar ve 

Kongre Merkezi’nde geçen 24 Ka-
sım’ da törenle açılan fuarı on bin-
lerce kişi ziyaret etti. Fuarın açılışına 
Samsun Valisi İbrahim Şahin, CHP 
Samsun Milletvekili Hayati Tekin, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf 
Ziya Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ve-
dat Yavuz, İlkadım Belediye Başka-
nı Erdoğan Tok, Tekkeköy Belediye 
Başkanı Hasan Togar, Baro Başkanı 
Kerami Gürbüz, Türkiye Gıda Sa-
nayi İşverenleri Sendikası Yönetim 

Kurulu Başkanı Necdet Buzbaş, 
Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi 
Orhan Bülbüloğlu, TÜYAP Anadolu 
Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat 
Alagöz ve Samsun Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Günhan Ulusoy, ilçe kaymakamları, 
kamu kurum ve kuruluş temsilcileri 
ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri 
katıldı.
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BAKAN KILIÇ: SAMSUN, 
KARADENİZ’İN ÖNEMLİ BİR 

KENTİDİR”

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Ça-
ğatay Kılıç’da, Gıda Fuarı’nı ziyaret 
etti. Ziyaret sırasında gazetecilere 
açıklamalarda bulunan Kılıç, Sam-
sun’un birçok alanda potansiye-
li bulunan Karadeniz’in önemli 
kentlerinden biri olduğunu söyle-
di. Samsun’un tarih, tarım, sanayi, 
spor ve turizm kenti olduğunu dile 
getiren Kılıç, “Samsun birçok fark-
lı sektörün de hayatta olduğu bir 
kenttir. Samsun hem Karadeniz’de 
hem de Türkiye’de şehirler arasında 
bu yönüyle önemli bir yere sahip-
tir” dedi.
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VALİ ŞAHİN FUARLARIN EKONOMİYE 
KATKISINI ANLATTI

Samsun Valisi İbrahim Şahin, açılışta 
yaptığı konuşmada, fuarların ekonomiye 
önemli katkılar sağladığını söyledi. Kla-
sik tarım anlayışından tarım sanayisine 
geçilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, 
“Fuarlar üretici ile tüketiciyi buluşturuyor, 
ekonomiye ciddi anlamda katkı sağlı-
yor. İnşallah bu fuar da Samsun’a ciddi 
anlamda katkı sağlar” dedi.

Üretilenlerin işlenerek ve tarım sa-
nayisine dönüştürülerek ekonomiye 
kazandırılması gerektiğine dikkati çe-
ken Şahin, “İtalya’da bir aile, 60 dönüm 
arazide ürettiği çimi dünyaya satıyor. 
Biz klasik tarım yaparak pancar, buğday 
üretip işlemeden satarsak ekonomi-
ye pek katkı veremeyiz. Bunları işleyip 
nitelikli ürünler haline dönüştürürsek 
ciddi anlamda para kazanırız” ifadesini 
kullandı.

BAŞKAN YILMAZ, “FUARLAR İŞ 
İSTİŞARE PLATFORMLARIDIR”

Fuarların kentsel ekonominin geliş-
mesi sürecinde çok önemli yere sahip 
olduğunu belirten Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ise, “Kentsel 
ekonomiye katkı sağlayacak, kendini ik-
tisaden geliştirecek olan dinamikleri ha-
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Samsun Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Takış, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Günhan Ulusoy, baba Fahrettin Ulusoy, girişimci ve yatırımcılarla bir 
araya gelirken vatandaşlarında yoğun ilgisi ile karşılaştılar. Bu arada Samsun Ticaret 
Borsası’nın standına da vatandaşlar yoğun ilgi gösterip, bölgemizdeki gıda ticareti 
ve gıda analiz laboratuvarı hakkında bilgiler aldılar.

rekete geçirebilecek noktalarıdır buralar. 
Fuar deyince akla eski eğlence fuarcılı-
ğı geliyor. Halbuki burası bir iş istişare 
platformuna dönüşüyor. Buraya gelen 
değerli misafirlerimizin fuardan arta ka-
lan kısmında şehrimizi görmelerini, kent 
müzemizi ziyaret etmelerini istiyorum. 
Bizim kentimizin çok şık bir kent müzesi 
var. Atatürk’ün İstanbul’dan Samsun’a 
kadar 1919’da çok zor şartlarda geldiği 
ve o gün kullandığı bandırma gemisinin 
bire bir ölçülerine sahip bandırma müze 
gemimiz var. Şehit ve gazi müzemiz var. 

Tarımdan elde ettiğimiz gayrisafi milli 
hasılamızı yüzde 9’lara çekersek, sanayi-
den elde ettiğimiz gayrisafi milli hasılamı-
zı da yüzde 25’lerin yüzde 30’ların üzerine 
çıkarırsak bu şehir zenginleşecek. Gelin, 
hep beraber mücadele edelim. Zincir sal-
layarak zenginlik olmaz. Bütün olumsuz-
luklara rağmen, Türkiye’nin doludizgin 
geleceğe doğru koştuğuna inanıyorum. 
O bakımdan bu fuarların önemini anlat-
maktan öteye, büyüyen, gelişen bir Sam-
sun profili çizmek istedim bu vesileyle” 
dedi.

TÜYAP GENEL MÜDÜRÜ ALAGÖZ, 
FUARIN İHRACATA KATKISINI 

ANLATTI
TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdü-

rü Cihat Alagöz de gıda fuarında 7 ülke-
den 115 iş adamının sektör temsilcisiyle 
bir araya geldiğini söyledi. Böylece gıda 
sektörünün duayenlerinin buluşma nok-
tası olan fuarda sektör temsilcileri yabancı 
işadamlarıyla bir araya gelerek ihracat için 
bağlantılar yaptı. 

Fuarda et, süt, un, meyve ve sebze 
ürünlerinden arıcılık sektörüne kadar, on-
larca üretici ve satıcı firma bir araya gelir-
ken, kentin marka değeri yüksek lokanta-
ları ve otelleri de stant açarak Samsun’un 
marka gücünü ön plana çıkardılar.  

Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Sinan Çakır, bu tür fuarların ken-
tin gıda sektörü ticaretine önemli katkıları 
olduğunu vurguladı. Samsun Ticaret Bor-
sası Meclis Başkanı Ahmet Takış, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Günhan Ulusoy, 
işadamı baba Fahrettin Ulusoy, girişimci 
ve yatırımcılarla bir araya gelirken vatan-
daşlarında yoğun ilgisi ile karşılaştılar. Bu 
arada Samsun Ticaret Borsası’nın stan-
dına da vatandaşlar yoğun ilgi gösterip, 
bölgemizde ki gıda ticareti ve gıda analiz 
laboratuvarı hakkında bilgiler aldılar.
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Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Günhan Ulusoy:

“Ülkemiz 941  
 Havzaya Bölünecek”

Ülkemizde milli tarım 
projesinin başlatıldığını 
hatırlatan Ulusoy, 
Türkiye’nin 941 havzaya  
bölüneceğini belirterek, 
“Artık istediğiniz yerde 
istediğiniz ürünü değil 
o havzaya uygun olan 
verimi yüksek, toprak 
analizine uygun ürünü 
yetiştirebileceksiniz” dedi...

TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen “Gıda Fu-
arı” nda, 90 marka, 55 farklı ticari 
işletme ile 27 otel stant açtı. Fuarın 
açılışında konuşan Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
ve Türkiye Un Sanayicileri Federas-
yonu Birliği Yönetim Kurulu Baş-
kanı Günhan Ulusoy, “Türkiye’nin 
gıda üretimi fazla olmasına rağmen 

dünya ticaretinden aldığımız pay 
yüzde 1 seviyesindedir. Bir tarım 
ülkesi olarak dünya ticaretinden 
daha fazla pay almamız gerekir” di-
yerek, “Türkiye toprakları gıda an-
lamında büyük bir öneme sahiptir. 
Bu anlamda Türkiye’de milli tarım 
projesi başlatıldı. Ülkemiz 941 hav-
zaya bölünecek. Yani artık istedi-
ğiniz yerde istediğiniz ürünü değil 
o havzaya uygun olan, verimi yük-
sek, toprak analizine uygun ürünü 
yetiştirebileceksiniz” diye konuştu. 
Samsun Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Ulusoy, 
konuşmasına şöyle devam etti:

“600 MİLYON İNSAN DA 
OBEZİTE”

“2040 yılında Dünya’da 10 mil-
yar nüfus olacak. Bugün 800 mil-
yon olan açlık sınırı azalacak mı, 
artacak mı onu gösteren bir istatis-
tik yok.  Çünkü bir yandan da 600 
milyon insan obezite ile mücadele 
etmektedir. Bu mücadelede başarılı 

olursak, 800 milyon insanın sayısı 
da düşmüş olacaktır.  Et tüketiminin 
çok arttığını görüyoruz. Bu da hay-
vanların daha fazla tahıl tüketmesi 
demektir. Bu da insanların bir kıs-
mının aç kalması anlamına geliyor. 

“TARIM OLMADAN MEDENİYETİ 
OLUŞTURAMAZSINIZ”

Türkiye Un Sanayicileri Fede-
rasyonu Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Samsun Ticaret Borsası 
Başkan Yardımcısı Günhan Ulusoy, 
tarım olmadan medeniyetin oluş-
turulamayacağına da işaret ederek, 
tarımdan gıdaya dönüşümümüzün 
de yüzde 30-40’larda iken, Dünya’ 
da yüzde 60’lara kadar yükselen ül-
keler olduğunu vurguladı.  Ulusoy, 
“Bu da gıda ihracatının Türkiye’nin 
cari fazlasına çok daha fazla katkı 
verebileceğini gösteriyor. Şuanda 
da gıda sektörü yüzde 200 ile cari 
fazla  veren sektör. Tabii bunu sağ-
lamak için tarımsal üretimin istikra-
rının devamı önemlidir” dedi.
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BU
ÜRÜNLERE

DİKKAT

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2017 sezonunda 

uygulamaya geçilecek bu model kapsamında 

desteklenecek ürünlerin dağılım listelerini; kooperatiflere, 

birliklere, odalara ve üreticilere duyurulmasıyla ilgili olarak 

il ve ilçe müdürlüklerine talimat gönderdi.

Havza bazlı destekleme modeline geçilirken 2017 üretim 

sezonunda 941 havza bazında desteklenecek ürünlerin 

Samsun için dağılım listesi şöyle sıralandı:

İL-İLÇE ADI DESTEKLENECEK ÜRÜNLER 
ÜRÜN SAYISI

Samsun-Alaçam  Buğday, Çeltik, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Fındık 5

Samsun-Asarcık  Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık  5

Samsun-Atakum  Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık 
4

Samsun-Ayvacık  Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Fındık  5

Samsun-Bafra Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Soya, Kanola, Ayçiçeği (Yağlık), 10

 Yem Bitkileri, Fındık, Patates, Soğan (Kuru)

Samsun-Canik Arpa,  Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Yulaf, Fındık  6

Samsun-Çarşamba  Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Soya, Yem Bitkileri, Fındık  6

Samsun-Havza  Arpa, Buğday, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates  6

Samsun-İlkadım  Arpa, Buğday, Yem Bitkileri, Yulaf, Fındık  
5

Samsun-Kavak  Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Mısır (Dane), Yem Bitkileri  5

Samsun-Ladik Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Mısır (Dane), Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri 6

Samsun-19Mayıs  Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Kanola, Yem Bitkileri, Fındık  6

Samsun-Salıpazarı  Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Soya, Yem Bitkileri, Fındık  6

Samsun-Tekkeköy  Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Soya, Yem Bitkileri, Fındık  6

Samsun-Terme  Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Soya, Yem Bitkileri, Fındık  6

Samsun-Vezirköprü Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Mısır (Dane), Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), 8

 Yem Bitkileri, Patates

Samsun-Yakakent  Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık 5
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PROF. DR. DEMİR:
“ÜLKEMİZ SU FAKİRLİĞİ 

SINIRINDA”

 Prof.Dr. Yusuf Demir

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Vekili 
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı

Ülkemiz dünyada su fakirliği sınırında olan ül-
keler arasında bulunmaktadır. Önümüzdeki 30 yıl 
içerisinde su israfı ve tüketiminin devam etmesi, 
nüfusun bu hızla artması sonucunda su fakirliği 
çekmemiz kaçınılmazdır. Gelecek 50 yıl içerisinde 
dünyanın yüzde 40‘ı su sıkıntısı tehlikesiyle karşı 
karşıyadır. Günümüzde halen her gün 6 bin çocuk 
su ve suyun oluşturduğu sıkıntı ve hastalıklardan 
ölmektedir. Günümüzde 2 milyara yakın insan te-
miz su sıkıntısı çekmektedir. Böyle bir süreçte ülke 
olarak kıt kaynaklarımızı korumak ve geleceğe ha-
zırlamak bir zorunluluktur.

Türkiye, Dünya’da çok az ülkenin sahip olduğu 
imkan ve fırsatlara sahip bir tarım ülkesidir. Kalkın-
ması tarım ve tarıma dayalı sanayi ile mümkündür. 
Ülkemizin bu potansiyelinin harekete geçirile-
bilmesi için öncelikle sürdürülebilir tarım, toprak 
ve su anlayışı ve politikalarını geliştirmemiz ge-
rekmektedir. Bu nedenle tarımsal sanayinin önü-
müzdeki sürecin önemli ayağını oluşturmaktadır. 
Ülkemizde son yıllarda önemli kuraklık evreleri 
yaşanmaya başlamıştır. Kuraklığın etkileri, bilhas-
sa büyük şehirlerde su talebinin karşılanmasında 
zorluklara yol açmakta, suyun en yoğun kullanıl-
dığı tarım sektörünü de doğrudan etkilemektedir. 
Özellikle, kuru tarım ürünlerinin üretim miktarın-
daki düşüş, hububat ve diğer gıda fiyatlarında ar-
tış meydana getiriyor.

KAÇAK AÇILAN SU KUYULARI ÖNEMLİ BİR 
PROBLEM

Ülkemizde yüzey sularının yani nehirler ve göl-
lerin yetersiz olduğu bölgelerde, sulama için ye-

raltı sularının kontrolsüzce kullanılması önemli bir 
sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Kaçak, yasadı-
şı kuyu açılması ve yeraltı suyu kullanımı önemli bir 
sorundur. Kaçak kuyularla birlikte yeraltı sularının 
denetimsiz ve yoğun kullanımı; kuyuların kuruma-
sı, zemin çökmeleri ve yeraltı suyunun beslediği 
göl veya nehir gibi diğer kaynakların küçülmesi 
veya yok olmasına sebebiyet veriyor. Kuraklık, Tür-
kiye kadar içinde bulunduğumuz Ortadoğu coğ-
rafyasında da su, gıda ve enerji sıkıntısı ile kendini 
göstermektedir. 2010’da dünya genelinde yaşa-
nan ve özellikle tahıl ihraç eden ülkelerin üretim 
kapasitelerine darbe vuran kuraklık, devamında 
büyük oranda tahıl ithal eden Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika ülkerinde gıda fiyatları, özellikle ekmek fi-
yatlarını artırmış, günümüze bu problemlerin yan-
sıması halen devam etmektedir.

“SU SIKINTISINA KARŞI ACİL ÖNLEMLER 
ALINMALIDIR”

İklim değişikliğinin ilk kurbanı su kaynaklarıdır. 
yapılan çalışmalarda, önümüzdeki yıllarda Türkiye 
genelinde sıcaklıkların 2,5 -3,5 derece artacağı ve 
yağışların yüzde 25 - 35 oranında azalacağı tah-
min ediliyor. Bu değişim ise Türkiye’nin su büt-
çesini olumsuz yönde etkileyecek. Yaşanacak su 
sıkıntısını arttıracaktır. O yüzden muhtemel su sı-
kıntısına karşı acilen önlemlerin alınması ve plan-
ların yapılması hayati önem taşımaktadır.

“ÖNCELİKLE SU TALEBİ 
SINIRLANDIRILMALIDIR”

Bu doğrultuda, arz odaklı su yönetiminden zi-
yade talep odaklı yönetime yani su talebini sınır-
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layarak su kaynaklarının verimli kullanılması, su tasar-
rufu için kurumsal ve yönetsel yapının hazırlanılmasına 
odaklanılması gerekiyor. 

Sürdürülebilir su kaynakları yönetiminin, artık yeni 
yağış rejimleri, kurak dönemler ve yeni iklimsel şartlarla 
mücadele edecek ve uyum sağlayabilecek esneklik ve 
güçte olması kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Atık suyun arıtılıp tekrar kullanılması, çatılarda veya 
yüzeyde toplanan yağmur sularının depolanıp yağmur 
hasadı yöntemiyle tarımda tüketilmesi için yapılan ça-
lışmalar da su tasarrufu için önemlidir. 

Suyun tasarruflu kullanılmasında en önemli etken 
şüphesiz kullanıcılardır. Türkiye’nin su zengini olmadığı 
ve her bireyin/hanenin yapacağı su tasarrufunun bü-
yük ve olumlu sonuçlar doğuracağının anlaşılması, kul-
lanıcıların bilinçlenmesinde anahtar noktadır. 

Medya, okullar, özel veya devlet kurumlarının yürü-
teceği farkındalık projeleri yoluyla bu bilginin anlatılıp 
yayılması sağlanmalıdır. 

20 MİLYAR METREKÜP SU İSRAF EDİLİYOR

Ülkemizde kullanılan su miktarı yaklaşık 45 milyar 
m3’tür. Bu suyun yaklaşık 32 milyar m3’ü sulamada kul-
lanılmakta ve uygun sulama yöntemlerinin kullanıla-
maması, bilinçli ve doğru sulama yapılamaması nede-
niyle bu suyun 20 milyar m3’ü israf edilmektedir. 

TARIMDA DAMLA SULAMA GİBİ YÖNTEMLER 
UYGULANMALIDIR

Su kaynaklarının büyük bir kısmı tarımdaki sulama 
faaliyetlerinde tüketilmektedir. Sulama yöntemlerinde, 
su tasarrufu sağlayan modern sulama teknikleri yaygın-
laştırılmalıdır. Söz konusu teknikler (yağmurlama, dam-
la sulama vb.) sayesinde su kaybı yüzde 5-20 arasına çe-
kilebilecektir. Bu kayıplar Klasik sulama yöntemlerinde 
çok daha yüksek seviyelerdedir. Son yıllarda ülkemizde 
bu konuda çiftçilere modern sulama tekniklerini uygu-
lamaları için çeşitli teşvik ve kolaylıklar sağlanmaktadır. 
Bu durum, su tasarrufu için atılmış önemli bir adımdır; 
uygulamalar mutlaka denetlenmeli ve takip edilmelidir.

Ülkemizde kullanılan suyun %73’si tarımda, % 11’i 
sanayi de ve % 16’sı evsel kullanımda tüketilmektedir. 

EVSEL KULLANIMDA İSRAF EDİLEN 
SUYUN KULLANIMINDA ALINABİLECEK 

BASİT TEDBİRLER İLE ÖNEMLİ TASARRUF 
SAĞLANABİLİR. 
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Tarım fuarı  
sektörü 
buluşturdu
Karadeniz Bölgesi’nin en büyük tarım fuarı olma özelliğini 
taşıyan “Samsun Tarım Fuarı” beklentilerin üzerinde ziyaretçi 
çekip, ilgiyle gezildi...
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TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. 
tarafından Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanlığı, Samsun Valiliği, Sam-
sun Büyükşehir Belediyesi, Samsun 
Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), 
Samsun Ticaret Borsası, Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği, Türkiye Ziraat Oda-
ları Birliği, Türk Tarım Alet ve Maki-
neleri İmalatçıları Birliği işbirliği ve 
Ziraat Mühendisliği ile KOSGEB’in 

destekleriyle hazırlanan “Samsun 
Tarım Fuarı 2016” için TÜYAP Sam-
sun Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
açılış töreni düzenlendi.

Açılış Törenine; Samsun Valisi 
İbrahim Şahin, AK Parti Samsun 
Milletvekili Fuat Köktaş ve Hasan 
Basri Kurt, CHP Samsun Milletvekili 
Kemal Zeybek, Samsun Büyükşe-
hir Belediyesi Başkan Vekili Turan 
Çakır, Türkiye Ziraat Odaları Birliği 

Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ilçe 
belediye başkanları ve kaymakam-
lar, Tarım İşletmeleri Genel Müdürü 
(TİGEM) Mehmet Taşan, Samsun 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Tica-
ret Borsası Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Günhan Ulusoy, TÜYAP Ana-
dolu Fuarları Genel Müdürü Cihat 
Alagöz, TÜYAP Bölge Müdürü Ser-
vet Seçer, kurum amirleri ve firma 
yetkilileri katıldı.
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ALAGÖZ: “REKOR BİR  
KATILIMA İMZA ATTIK”

Tarım ve hayvancılık sektörün-
deki gelişmeleri ve yenilikleri ikinci 
kez tek çatı altında sunmayı hedef-
lediklerini belirten TÜYAP Ana-
dolu  fuarları Genel Müdürü Cihat 
Alagöz, “Geçtiğimiz yıl düzenledi-
ğimiz tarım fuarına kıyasla, bu yıl  
katılımcı firma sayısı bakımından 

yüzde 42 oranında rekor bir katılıma imza attık” dedi.

ULUSOY: “TARIM EN STRATEJİK 
SEKTÖR”

Samsun Ticaret Borsası Yöne-
tim Kurulu Başkan Vekili Günhan 
Ulusoy yaptığı açılış konuşma-
sında; Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütü’nce, 2050 yılına ka-
dar dünya nüfusunun 9 milyara 
ulaşacağını ve ekonomik büyüme 
ile birlikte küresel gıda talebinin 
de iki katına  çıkacağını ön gördüğünü belirtti. Dünya 
Bankası verilerine göre tarımdaki verimlilik artışı dünya  

nüfusunun çok gerisinde kaldığını ifade eden Ulusoy, 
“Dünya nüfusunun artış hızına göre bu yüzyılın sonun-
da doyurulması gereken artı 2 milyar daha insan ortaya 
çıkacaktır. Yani insanlık tarihinde bu güne kadar olduğu 
gibi, bundan sonra da gıdanın en stratejik ürün, tarımın 
ise en stratejik sektör olacağı bu nedenle de; tarım sek-
törümüzün geliştirilmesinin ülkemizin geleceği ile insan-
larımızın huzur ve mutluluğu açısından ne kadar büyük 
önem taşıdığı ortaya çıkmaktadır. Ülkemiz, günümüz-
de 193 ülkeye tarımsal ürün ihraç eden bir ülke haline 
geldi. Tarım sektöründe yaşanan gelişmeler sonucunda 
tarım ürünleri, ihracatımız 4 milyar dolardan 17 milyar 
dolara yükseldi. Tüm bu başarılarda şüphesiz, samsun ve 
bölge çiftçisinin, üreticisinin, tüm yerel kurum ve kuru-
luşların, siyasetçi ve yöneticilerimizin de sonsuz katkıları 
da bulunmaktadır. İki verimli ovanın ortasında kurulmuş 
dünyada ki ender yerlerden biri olan Samsun’da toplam 
arazinin yüzde 45’ini oluşturan tarım alanı 433 bin hek-
tardır ve ildeki toplam tarım alanlarının yüzde 62’si su-
lanabilir alanlardır.   

Borsamız 2015 yılında Türkiye’deki ticaret borsaları 
işlem hacimleri sıralamasında 114 ticaret borsası arasın-
da 11’inci sıraya yükselmiştir. Tüm bu veriler Samsunu-
muzun eskiden beri gelen ticaret kültürünün yanında, 
tarım kültürünün de mayalandığı ve şekillendiği bir şe-
hir olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. 

Samsun’da Gündem Tarım
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MURZİOĞLU: “SEKTÖR İÇİN 
FAYDALI BİR FUAR”

Fuarla birlikte  tarımdaki  ge-
lişmelerin yakından görülebilece-
ğini söyleyen Samsun Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki 
Murzioğlu, ‘‘Samsun 2. Tarım Fu-
arı’nın sektöre ilişkin yeni ürün, 
ham madde, teknoloji takibi ve 
sektöre ilişkin sunduğu değer-

lendirme fırsatları, yerli ve yabancı yatırımcılarla yeni iş 
bağlantıları için önemli fırsatlar doğuracaktır’’ dedi.

TAŞAN: “117 MİLYON 
TON KİŞİSEL ÜRETİM 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

Bu tip organizasyonların ta-
rım sektörü için çok önemli oldu-
ğunu belirten Tarım İşletmeleri 
Genel Müdürü (TİGEM) Mehmet 
Taşan, “Tarımsal üretimde dün-
yanın sayılı ülkelerinden biri olan 
ülkemizde 2015 yılına göre bu yıl 

yüzde 2.3 artış sağlanarak 117 milyon ton kişisel üretim 
gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında uygulamaya koymaya 
planladığımız milli tarım projesiyle; havza bazlı mode-
lin uygulamaya geçilmesiyle hayvancılıkta ithalata bağ-
lı hayvancılık anlayışından vazgeçilmesi anlamında yeni 
çiftliklerin kurulması yönünde önemli çalışmalar içeri-
sindeyiz” şeklinde konuştu.

BAYRAKTAR: “SEKTÖRDE  
BİR OLİGOPOL YAPI VAR”

Tarımda eğitime büyük önem 
verdiklerini vurgulayan Türkiye Zi-
raat Odaları Birliği Genel Başkanı 
Şemsi Bayraktar, “Çiftçilerimizin 
milli hasıladan daha fazla pay 
alabilmesi açısından özellikle ü-
reticilerimizin ve sektörün yapısal 
sorunlarının çözümüne odaklan-

mış durumundayız. Arazi parçalanması ve toplulaştır-
ma çalışmaları konusu çok önemli. Türkiye çapında 11 
milyon hektar araziyi toplulaştırmamız lazım. Bu kanun 
fevkalade önemli. İkinci en önemli ayak ise sulama yatı-
rımlarını bitiremediğimiz takdirde bu ülkede bazı ürün-
lerde açık vermeye devam ederiz. Yani şimdi ayçiçeği 
mısırda açık veririz; mısırı ekeriz pamukta açık veririz. 
Sulama yatırımlarını bitirmemiz gerekiyor. Türkiye ge-
nelinde 2,5 milyon hektar araziyi henüz sulanabilir arazi 

olarak açamadık. Sulama yatırımlarını bitiremediğimiz 
hedeflerimize ulaşmamız mümkün değil. Samsun başta 
olmak üzere verimli arazilerimizi tarım dışı kullanmamız 
gerekir. Dünyanın gelişmiş ülkeleri gelişmemiş ülkeler-
deki tarım arazisi kapatıyorlar. Hem kendi ülkelerinin 
gıda güvenliğini sağlamayı hem de tarım ticaretin-
de payını almak için bunu yapıyorlar. Çünkü dünyada 
enerji ile tarım en stratejik sektör haline geldi. Gelişmiş 
ülkeler bunu yaparken biz son 35 yılda 4.6 milyon hek-
tar araziyi imara açarak kaybettiysek gelecek nesillere 
verdik demektir. Türkiye’nin önemli ovalarının sit ala-
nı haline getirileceğini geçenlerde bakanımız açıkladı. 
Başka türlü bu toprakları koruma şansımız yok. Yıllardır 
fındık üreticilerinin problemleriyle uğraşıyoruz.

Sektörde bir oligopol yapı var. Bu oligopol yapıyı kır-
madıkça bu fındık meselesi başımızı uzun yıllar ağrıta-
cak. Bu ülkenin sermaye çevreleri var. İş adamları var. 
Niye iş adamları bu alanda yatırım yapmıyor. İş adamla-
rımızı yatırıma davet ediyoruz. Bu arada üreticimiz biraz 
dikkatli ve sabırlı olursa fındık fiyatlarının yükselmesi 
mümkün diye düşünüyoruz” dedi.

ÇAKIR: “YATIRIMLARA SON  
SÜRAT DEVAM EDİYORUZ”

Büyükşehir bünyesinde Kırsal 
Kalkınma Daire Başkanlığı kur-
duklarını belirten Samsun Bü-
yükşehir Belediyesi Başkan Vekili 
Turan Çakır, “Köyden mahalleye 
dönüşen alanlarda ciddi anlamda 
katkılarda bulunuyoruz. Neden? 
Çünkü kırsaldan şehre insanla-
rımız göç etmesinler. Ekonomik anlamda ürettikleri 
malları pazara daha rahat sunabilmeleri için gereken 
yatırımları yapıyoruz. Bu yatırımlara Büyükşehir Beledi-
yesi olarak son sürat devam ediyoruz. Bu fuarın hayırlı 
olmasını diliyorum.” diye konuştu.
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ZEYBEK: “BU FUAR ALANINI 
YAPANLARA TEŞEKKÜR 

EDİYORUZ”

Fuarın, Karadeniz ve Samsun 
açısından önemli bir buluşma 
noktası olduğunu söyleyen CHP 
Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, 
“Bu fuar alanını yapan adı kurumu 
kim olursa olsun herkese teşekkür 
ediyoruz. Demek ki mekanlar 

olmayınca bu tür gösteri ve birbirimizi tanıma, tanıtma 
olayları gerçekleşmiyor. Türkiye dünyanın gelişmişlik 
düzeyinde 50 yıl öncesiyle bu günkü yapısıyla tarımda 
ve teknolojide hangi ölçekte gerideyse bu günde o 
ölçekte geridedir” ifadelerini kullandı.

KURT: “AVRUPA’DA 
BİRİNCİ SIRADAYIZ”

Türkiye’nin Avrupa’da tarımsal 
üretim miktarı bakımından birinci 
sırada olduğunu dile getiren AK 
Parti Samsun Milletvekili Hasan 
Basri Kurt, “Ama katma değer 
olarak bakıldığında farklı şeyler 
ortaya çıkıyor. Demek ki biz 
ürünlerimizdeki katmadeğerleri 
nasıl artırabiliriz buna bakacağız” 
şeklinde konuştu.

KÖKTAŞ: “548 TANE  
HİBE TRAKTÖR DAĞITTIK”

Tarımda sulamanın mutlaka 
bitirilmesi gerektiğini ifade eden 
AK Parti Samsun Milletvekili Vekili 
Fuat Köktaş, “Sulama sorununu 
mutlaka çözmemiz gerekiyor. 
Samsun’da geçen yıl 548 tane 
hibe traktör dağıttık. Arazi 
toplulaştırılmasında önemli bir 
yol aldık. Hem tarım ihracatımız iyi seviyelere gelmeye 
başladı. İnşallah gelecek yıllar tarımda daha farklı ve 
güzel şeyler konuştuğumuz fuarlara tanık oluruz” 
açıklamasını yaptı.

ŞAHİN: “TOPLULAŞTIRMA  
YAPILAN ALANLARDAN  

YETERLİ VERİM ALINAMIYOR”

Güzel bir fuar açılışı 
olduğunu belirten Samsun 
Valisi İbrahim Şahin, “Devletimiz 
arazi toplulaştırmasına çok 
ciddi masraflar yaptı. Fakat 
toplulaştırılan alanlarda ürün 
miktarı yeterli anlamda olmadı. 
Umarım bundan sonra toplu 
arazilerde verim miktarı artar” sözlerine yer verdi. 
Konuşmaların ardından kurdele kesilerek fuarın açılışı 
gerçekleştirildi. Protokol daha sonra fuarı gezerek 
stantları inceledi.
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Ülkemizin Büyüme Hızını Geçen 
Samsun Firmalarına Büyük Ödül

BAŞKAN ÇAKIR:
“İŞTE BAŞARI, İŞTE SAMSUN” 

Samsun Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Sinan Çakır, TOBB 
öncülüğünde, TEPAV işbirliği ile 
Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 
şirketinin belirlendiğini söyleyerek, 
“Bu şirketler arasına 2 Samsun fir-
ması da girdi. Türkiye’nin büyüme 
hızının üzerinde performans göste-
ren şirketlerimiz bizim gururumuz 
oldu” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ nun ev 
sahipliğinde, Başbakan Yardımcısı 
Nurettin Canikli’nin de katılımıy-
la ülkemizin gururu olan şirketler 
açıklandı. 2012-2015 yılları arasın-
da Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 
şirketi arasına Samsun’dan Kuzey 
Kardelen Isı Sanayi yüzde 211,7 bü-
yüme ile 66. sıradan, Samsun Yurt 
Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş. ise 
yüzde 186,4 büyüme ile 75. sıradan 
girerek kentimizin gururu oldu. 

Samsun Ticaret Borsası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Sinan Çakır, 
“Samsun ülkemizin en güçlü mar-

ka şehirlerinden birisidir. Şirketle-
rimiz her zaman bizim gururumuz 
olmuştur. Yine Samsun olarak en 
büyükler arasına girdik. Ülkemizin 
büyüme hızının üzerinde üstün 
bir başarı gösteren iki şirketimizle 
gurur duyuyoruz. İnanıyorum ki, 
önümüzdeki yıllarda daha çok şir-
ketimiz ilk 100 içerisine girecektir” 
dedi. 

İlk 100’deki şirketler, Türki-
ye’den 12 kat daha hızlı büyüdü. 
Listede en çok şirketin İstanbul’dan, 
sektörel ağırlığın ise toptan ticaret-
te olduğu görüldü. Türkiye’nin en 
hızlı büyüyen 100 firmasına ilişkin 
listeyi oluştururken başvuru yapan 
şirketlerin 2012-2015 döneminde-
ki ciro artış hızlarını dikkate alındı. 
Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 
şirketinin bu dönemdeki ortalama 
büyümesi yüzde 438 olarak ger-
çekleşti. 

Türkiye’deki milli gelir artışının 
12 kat üzerinde bir performans 
gösterildiğini vurgulayan Samsun 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Sinan Çakır, açıklanan lis-

tede 3 büyük kentimizin dışında 
22 şehirden şirketin yer aldığını  
vurgulayarak, “TOBB başkanımız 
Sayın Hisarcıklıoğlu, bu 100 şirke-
tin 73’ünün 2017’de yeni yatırım 
yapmayı planladıklarını ifade etti. 
Bu ülkemiz açısından önemli bir 
adımdır. İstenildiği zaman başarı 
geliyor. Doğru ekip ve planlamayla 
başarı kaçınılmaz oluyor. Samsun 
bu yönden Anadolu’nun örnek bir 
şehridir” diye konuştu. 

Listede İstanbul’dan 39, Kocae-
li’nden 8, İzmir’den 7, Adana, An-
kara ve Antalya’dan 5’er, Gazian-
tep’ten 4, Bursa ve Kayseri’den 3, 
Samsun’dan 2 şirket, diğer kentler-
den de birer şirket yer aldı. İlk 100’e 
giren firmalara TOBB Konferans 
Salonu’nda düzenlenen törenle 
ödülleri, verildi. Samsun’dan Ku-
zey Kardelen Isı Sanayi’nin yetkilisi 
Harun Reşit Özer ile Samsun Yurt 
Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 
yetkilileri Hakkı İsmet Aral ve Hasan 
Işık’ın ödülleri TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu ile Samsun Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Si-
nan Çakır tarafından verildi.
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KARADENİZBİRLİK yağlı tohum ekimini yaygın-
laştırmak ve üreticisinden aldığı ürünleri fabrikala-
rında değerlendirmek amacıyla 1978 yılında Kara-
deniz Bölgesi’nde faaliyetine başladı. Birlik, bugün 
24 bini aşan ortak sayısı ile İç Anadolu ve Karadeniz 
Bölgelerinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Birliğin bir kooperatifler üst kuruluşu olduğunu 
söyleyen KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal 
Erarslan, üreticinin çıkarlarını serbest piyasa karşı-
sında, dün olduğu gibi bugün de, her daim koruyup 
kolladıklarını söyleyerek, “Son zamanlarda, yemek-
lik ayçiçeği yağlarında tespit edilen taklit ve tağşiş 
olayları oldukça arttı. Bu durum ithalata bağımlı 
olan bitkisel yağ sektörünü sıkıntıya sokarak haksız 
rekabete neden olduğu gibi devletimizi de önemli 
ölçüde vergi geliri kaybına uğratmaktadır” dedi. 

Erarslan, kayıt dışı ve merdiven altı üretimlerin, 
kurumların rekabet şartlarını zorlaştırmakta, hatta 
sektörden çıkmalarına dahi neden olduğunu vur-
gulayarak, devletten bu kişilere ağır cezalar verme-
sini beklediklerini dile getirdi. Çünkü,  denetimlerin 
yetersizliği  ve cezaların caydırıcı olmamasının bu 
durumun çözüme kavuşturulmasını zorlaştırdığını 
vurguladı.

“Taklit ve Tağşiş 
Üretime Ağır Ceza
Verilmeli’’
Merkezi Samsun’da bulunan KARADENİZBİRLİK’in Genel Müdürü Ünal 
Erarslan, son zamanlarda piyasaya ‘ayçiçek yağı’ diye sunulan ambalajlarda; 
soya veya kanola, keten, aspir, palm gibi daha ucuz karışımların tespit 
edilmesinin son derece üzücü olduğunu vurgulayarak, halkımızın taklit 
üretimlere karşı çok dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Karadenizbirlik Genel Müdürü Ünal Erarslan:
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mına katkı sunmaya devam edecektir” diye konuştu. 

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan 
sözlerini şöyle tamamladı:

ÜRÜNLERİN AMBALAJINDA 
‘KOOPERATİF ÜRÜNÜDÜR’ İBARESİ 

VAR

“Ürünlerimiz faaliyet bölgemizde yer 
alan Meray A.Ş./Merzifon fabrikamızda, 
yüzde 100 saf ve doğal olarak üretilmek-

tedir. Kurulduğu günden beri, 
hammadde alımlarında gösteri-

len hassasiyet, işletme, imalat, 
dolum, muhafaza, taşıma, 
dağıtım aşamalarında gerekli 
kurallara titizlikle uyularak 
yapılmış, bu sayede bölge 
tüketicisinin güvenini kazan-
mış olan ayçiçeği yağımız, 
üzerinde yazan “KOOPERATİF 
ÜRÜNÜDÜR” ibaresi ile KA-
RADENİZBİRLİK bölgemizin 

en çok tercih edilen markası 
olmuştur.”  dedi.

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü  Ünal Erarslan 
sözlerine şöyle devam etti:

BÖLGENİN TEK ‘HELAL BELGELİ’ YAĞ MARKASI

“Etiket bilgileri ve görsellerinin de ambalaj içeriği ile 
uyuşmaması tüketiciyi aldatmakta, bu yağların miktar-
larının tespitindeki zorluklar ve karışım yağlar mevzua-
tı da bu suistimale fırsat vermektedir. Marka adlarında-
ki benzerliklerle ortaya çıkan taklit de ayrı bir sorundur.

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği ve Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı nezdinde taklit ve tağşişe karşı 
cezai yaptırımlar, ifşa ve faaliyetten men ile ilgili gerekli 
yasal düzenlemeler üzerinde çalışmalar yürütülmekte-
dir. Birliğimiz yıllardır tüm bu sorunlarla mücadele ede-
rek, hem üreticiyi koruma hem de tüketiciye güvenilir 
bir yağ sunma çabasında olmuştur.

Mamul kalitemizi onaylayan TSE belgeleri yanında, 
fabrikamıza her yıl teknolojik yeni yatırımlar yaparak 
üretim yeri genel koşullarının ve hizmet kalitemizin de 
uluslararası standartlara uygunluğunu gösteren ISO 
9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 18001 kalite belge-
lerini de aldık.

Ayrıca alınması zor, güvenli ve çok kapsamlı bir 
belge olan ülkemiz bitkisel yağ sektöründe az sayıda 
firmanın alabildiği Helal Belgesini de almak için 2 yıl-
lık bir hazırlık süreci geçirerek bölgemizdeki tek ‘helal 
belgeli’ yağ markası olduk.”

BİRLİK ÜRETİCİYE 2016’ DA 12 MİLYON TL KREDİ 
DAĞITTI

KARADENİZBİRLİK 2016 yılı yağlı tohum ekilişlerine 
yönelik olarak üretici ortaklarına üretim öncesi tarla 
hazırlığı için 4,5 Milyon TL tutarında nakdi kredi dağıtı-
mı yaptı. Başta tohum, zirai ilaç, küspe 
ve yağ olmak üzere yaklaşık 7,6 Milyon 
TL değerinde de ayni katkı sağlayarak 
toplamda 12 Milyon TL tutarında kredi 
dağıtımı gerçekleştirdi.

Genel Müdür Erarslan, Birliğin 
bundan sonra da bölgede üre-
tim artışını sağlayacak şekilde 
üreticilerine her türlü ayni ve 
nakdi katkıyı sağlayarak yerli 
üretimin desteklenmesine de-
vam edeceğini söyledi.

Erarslan, “Birliğin, 100 mil-
yon TL’yi bulan cirosu, yağlık 
ayçiçeği üretim havzalarında 
13 kooperatifi ve bunlara bağ-
lı alım merkezleriyle, 24 bin 
üretici ortağı ve çalışanlarıyla 
bölge ekonomisine ve istihda-
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OKA’dan Bölgesel 
Kalkınmaya Destek    

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın 
temel amacı, faaliyet alanı olarak belir-
lenen TR83 Düzey2 Bölgesi’nin (Amas-
ya, Çorum, Samsun, Tokat) bütün yön-
leriyle kalkınmasını sağlamaktır. OKA, 
bu temel amacı gerçekleştirmek üzere 
bölgenin mevcut potansiyelini hare-
kete geçirmeyi ve bu potansiyeli artır-
mayı hedeflemektedir. Bölgede kamu 
kesimi, özel kesim, sivil toplum kuru-
luşları ve yerel yönetimlerin kurumsal 
kapasitesini artırmak, aralarında ortak 
iş yapma kültürü ve verimli işbirlikleri 
geliştirmek, ekonomik, sosyal ve kültü-
rel gelişmeyi hızlandırmak ve rekabet 
gücünü artırmak, sürdürülebilirliğini 
sağlamak ve bölge içi gelişmişlik fark-
larını azaltmak Ajansın ana hedefleri 
içerisinde yer almaktadır.

Samsun

Tokat

Amasya

Çorum
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2016 YILINDA TURİZME YÖNELİK
26 PROJE DESTEKLENDİ     

Proje teklif çağrısı usulüyle yürütülen bu program 
kapsamında; TR83 Bölgesi’nin kalkınma potansiyelini 
harekete geçirerek yerel yönetimlerin güçlendirilmesi-
ne, kentsel dokuların korunması, geliştirilmesi ve resto-
rasyonu ile turizme yönelik kentsel altyapının iyileştiril-
mesine katkı sağlandı. 

Program kapsamında verilecek destek tutarları as-
gari 100.000 TL ve azami 1.000.000 TL’dir. Hibe miktarı 
projenin toplam uygun maliyetinin % 20-75’i arasın-

dadır. Program kapsamında 26 adet proje ile sözleşme 
imzalanmış olup projelerin uygulama süreci başlamıştır.

2016 yılında bu program dışında, Ajansın diğer mali 
destekleri olan Güdümlü Proje Desteği, Teknik Destek 
ve Doğrudan Faaliyet Desteği uygulamaları da sürmüş-
tür.  

2016 yılı için Ajans tarafından verilen destek tutar-
ları ve desteklenen proje adetleri aşağıdaki şekilde ger-
çekleşmiştir:

Ajansın faaliyetlerine başladığı 2009 yılından bu yana gerçekleşen rakamlar ise aşağıdaki gibidir:

Samsun’da Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

FİNANSMAN ENSTRÜMANI PROJE SAYISI
DESTEK TUTARI

(MİLYON TL)
TOPLAM YATIRIM

(MİLYON TL)

PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 26 17,2 35,3

GÜDÜMLÜ PROJE - - -

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ 8 0,5 0,9

TEKNİK DESTEK 9 0,1 0,1

TOPLAM 43 17,8 36,3

FİNANSMAN ENSTRÜMANI PROJE SAYISI
DESTEK TUTARI

(MİLYON TL)
TOPLAM YATIRIM

(MİLYON TL)

PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 348 92,6 192,6

GÜDÜMLÜ PROJE 3 18,5 34,1

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ 66 3,6 4,7

TEKNİK DESTEK 149 0,8 0,8

TOPLAM 566 115,5 232,5

2016 YILI İÇİN AJANS MALİ DESTEKLERİ TABLOSU (2016 YILI ARALIK AYI İTİBARİYLE)

2009-2016 YILLARI ARASI AJANS MALİ DESTEKLERİ TABLOSU (2016 YILI ARALIK AYI İTİBARİYLE)
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OKA’nın 2017 Yılı Hedefi: “Tanıtım Ve Kurumsal 
İşbirliklerinin Geliştirilmesi”

Faaliyetlerine başladığı 2009 yılından bu yana altı 
çalışma dönemini geride bırakmış olan Orta Karadeniz 
Kalkınma Ajansı için 2017 yılı Ajansımızın ve bölgemizin 
ulusal ve uluslararası imkanlarla tanıtımına ve kurumsal 
işbirliklerinin geliştirilmesine öncelik verileceği bir dö-
nem olarak planlanmıştır. Yenilikçilik ve girişimcilik de 
odaklanılacak temel konular olarak belirlenmiştir.

2017 yılı; Ajansımızın bir süredir uygulama dönemi 
için hazırlıklarını yaptığı, Avrupa Birliğinin finansman 
desteğinin sağlandığı “Orta Karadeniz Bölgesinin Reka-
betçiliğinin Artırılması” projesinin (OKAREKAP) uygula-
masının tamamlanacağı bir dönem olacaktır. Projenin 
teknik yardım bileşeninin tamamlanmasıyla planlama 
ve yatırım destek konularında pek çok strateji belgesi 
üretilmiş, yeni kavramların tanıtılması ve yeni hizmet 
araçlarının faydalanılması noktasında bir fırsat elde 
edilmiş olacaktır. Aynı proje kapsamında 2017 yılı içe-
risinde tamamlanacak olan Ajans hizmet binası ile mo-
dern çalışma imkânlarının geliştirmesi de bu çalışma 
döneminin öncelikleri arasında yer almaktadır.

2017 yılı, oluşturulan Orta Karadeniz Yenilik Strate-
jisi, Sivil Toplumun Geliştirilmesi Stratejisi, Akıllı Uzman-
laşma Stratejisi, Akıllı Şehir Stratejisi ve İl Yatırım Destek 
ve Tanıtım Stratejisi gibi referans belgeler kapsamında 
bölgesel kalkınmada uygulama alanları ve araçların çe-
şitlendirildiği ve bölgemizin ekonomik ve sosyal açıdan 
sorunlarına pratik çözüm önerilerinin hayata geçirildiği 
bir yıl olacaktır.

YATIRIM DESTEK OFİSLERİ FAALİYETLERİNİ 
SÜRDÜRÜYOR

Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat Yatırım Destek 
Ofislerimiz, Bölgede yatırım yapmak isteyen kişi ve ku-
rumlara bilgi sağlamak ve onları yönlendirmek, devlet 
desteklerine ilişkin bilgi vermek, İlin iş ve yatırım orta-
mına ilişkin analiz, rapor ve strateji çalışmaları yapmak/
yaptırmak ve İlin iş ve yatırım ortamını tanıtmak gibi gö-
revlerini sürdürmektedirler.

Türkiye genelinde, Kalkınma Bakanlığı koordinasyo-
nunda Ajansların Yatırım Destek Ofisleri tarafından yü-

rütülen İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi çalışması 
başlatılmıştır. Stratejinin amacı, yatırımların gelişmesi-
nin önündeki engelleri tespit etmek, yatırımlara yönelik 
destek ve yatırım ortamının tanıtılması konusunda kısa, 
orta ve uzun vadeli ortak öncelik ve faaliyetleri belir-
leyerek ilgili kurum ve kuruluşları bu alanda bir araya 
getirmektir. OKA yatırım destek ofisleri de TR83 Bölgesi 
illerinin yatırım ortamının iyileştirilmesi, yatırım destek 
ve yatırım olanaklarının tanıtımına ilişkin somut hedef-
leri ve 2017 yılında bu hedeflere ulaşmak için illerde-
ki kurumlarca gerçekleştirilecek eylemleri belirlemek 
amacıyla strateji belirleme çalışmalarına başlamış bu-
lunmaktadır.

YÜRÜTÜLEN BÜYÜK ÇAPLI AB PROJELERİ

Ajansımız, yalnızca hibe veren bir kurum olmayıp, 
aynı zamanda AB hibelerinden de azami ölçüde fay-
dalanmaktadır. Yerel ve bölgesel dinamikleri harekete 
geçirmek üzere faaliyetlerini sürdüren Ajansımız diğer 
taraftan küresel ağlarda yer almak ve uluslararası geliş-
melerden bölgenin azami faydalanmasını temin etmek 
üzere de çalışmalar takip etmektedir. Bu çerçevede 
Ajansımızın Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel 
Programına sunduğu Orta Karadeniz Bölgesi Rekabet-
çiliğinin Artırılması Projesi ile Samsun Lojistik Merkezi 
Projesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 

Teknik yardım kapsamında ise Ajansın kurumsal ka-
pasitesinin geliştirilmesi için çeşitli bölgesel ve kurumsal 
analizler ve planlar hazırlanmakta; yatırım tanıtım ko-
nusunda faaliyetler yapılmaktadır. Bunlardan bazıları 
aşağıda listelenmiştir:

• TR83 Bölgesi Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi (S3)

• Bölgesel Girdi-Çıktı Analizi

• Samsun İli Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı

• Kurumsal Stratejik Plan

• İnsan Kaynakları Stratejisi ve Eğitim İhtiyaç Analizi

• TR83 Bölgesi Yatırım Tanıtım Stratejisi

• Samsun’da Yatırım Konferansı

• Yurtiçinde ve yurtdışında tanıtım etkinlikleri



43 SAMSUN TİCARET BORSASI

OKA KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE EDİYOR    

Proje, toplumun çeşitli kesimlerine etki eden kayıt dışı 
istihdam konusunda farkındalık oluşturma amacıyla ha-
zırlandı. Bütçesi 314.048,13 Avro olan, Temmuz 2016 ve 
Haziran 2017 tarihleri arasında 12 aylık süre içerisinde ger-
çekleştirilecek olan projenin genel hedefi; TR83 Bölgesi’nde 
Ajans öncülüğünde farklı hedef kitle ve bölgelere yönelik 
düzenlenecek bir dizi etkinlik ve yenilikçi uygulamalar sa-
yesinde konunun tarafları arasında kayıt dışı istihdam ko-
nusunda farkındalığın artırılması, kurumsal altyapının güç-
lendirilmesi yolu ile kayıtlı istihdamın arttırılmasına bölge 
ölçeğinde katkı sağlamak. 

Proje kapsamında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek 
olan çok sayıda bilgilendirme faaliyetlerinin yanı sıra işlet-
melerimize ve sendikalarımıza verilecek koçluk ve eğitim 
desteklerinin bölgemizde fark yaratmasını hedefliyoruz. 
Ocak ayı itibarıyla sözleşmesi imzalanmış ve en kısa zaman-
da uygulanmaya başlanacak olan belirli sektör ve ölçekteki 
firmalara toplam 400 saat verilecek “İşletme Koçluğu” des-
teği de bu faaliyetlerden biridir. Ayrıca, Nisan ve Mayıs ay-
larında illerimizde herkesin ulaşabileceği bir yerde istihdam 
şenlikleri düzenleyerek genel kamuoyunun konuya ilgisini 
arttırmayı amaçlıyoruz. 
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ENDÜSTRİYEL TASARIM ALANINDA GENÇ 
İSTİHDAMIN ARTIRILMASI 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği 
Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Sektörel Yatırım Alan-
larında Genç İstihdamın Desteklenmesi (PYE II), İnsan 
Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (IPA 
IV.Bileşeni) kapsamında yürütülmekte olan teklif çağrı-
sı dahilinde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın proje 
başvuru sahibi olarak yer aldığı “TR83 Bölgesinde En-
düstriyel Tasarım Alanında Genç İstihdamının Artırılma-
sı” başlıklı proje kabul edilerek uygulanmaya başlandı.

 Projenin faaliyetleri ile TR83 Bölgesi’nde (Amasya, 
Çorum, Samsun ve Tokat illeri) endüstriyel tasarım ala-
nında kalifiye ara eleman yetiştirmek yoluyla genç istih-
damının artırılmasını sağlayarak genç işsizlik oranının 
azaltılması hedeflenmektedir. Proje kapsamında TR83 
Bölgesi’nde endüstriyel tasarım alanında 15-29 yaş ara-
sı en az Meslek Lisesi mezunu 60 gence illerimizde öne 
çıkan sektörlere yönelik endüstriyel tasarım alanında 
mesleki eğitim vererek gençlerin istihdam edilebilirliği-
nin arttırılması; dört ilde, OSB’ler bünyesinde kurulacak 
olan endüstriyel tasarım ofisleri ile endüstriyel tasarım 
konusunda eğitim almış ve bu alanda çalışmak isteyen 
kişiler ile endüstriyel tasarım alanında personel ihtiyacı 
duyan sektör aktörlerinin bir araya gelerek sürdürüle-
bilir işbirliklerinin kurulması ve tasarım yarışmaları, fuar 
katılımları ve bilgilendirme faaliyetleri yoluyla bölge öl-
çeğinde endüstriyel tasarım altyapısının güçlendirilerek 
farkındalık artışının sağlanması hedeflenmektedir.

SAMSUN LOJİSTİK MERKEZİ BÖLGEYİ UÇURACAK 
43 MİLYON AVRO’ LUK DEV YATIRIM

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Program 
Otoritesi” olduğu Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operas-
yonel Programı’nda (BROP) sağlanan yeni bütçe im-
kânlarını etkili bir şekilde Samsun için kullanabilmek 
amacıyla 2011 yılında proje sunulmuş ve bu programda 
Türkiye’nin en yüksek bütçeli tek majör(bütçesi 10 mil-
yon Avro üstünde olan)  projesi olarak başarılı olmuştur. 

Müzakereler sonunda bütçesi 43 milyon Avroya kadar 
çıkmıştır.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Tekkeköy Belediyesi, 
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsa-
sı, Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi ve Orta Ka-
radeniz Kalkınma Ajansı birlikte bu projeyi geliştirmiştir. 

Samsun Lojistik Merkezi, Samsun şehir merkezine 
yaklaşık 15 km doğusunda, Tekkeköy ilçesi yakınında 
kurulacaktır. Samsun merkez limanına (ana giriş) 20 km, 
Çarşamba Havaalanı’na ise 10 km uzaklıktadır. Sam-
sun-Ordu karayolu, lojistik merkezin 1.8 km kuzeyinden 
geçmektedir. Samsun-Ordu karayolu doğu-batı yönün-
de ana bağlantı yolu olup, aynı zamanda Samsun’u An-
kara’ya bağlayan anayoldur. 

Samsun Tekkeköy Lojistik Köy Projesi, farklı büyük-
lükte depolardan ve depo yapılmak üzere hazırlanacak 
arazilerden bir sosyal ve idari binası, bir komisyon ofisi, 
itfaiye, hizmet istasyonları, yükleme-boşaltma sistemle-
ri, benzin istasyonu, iki araç ölçüm binası, iki güvenlik 
binası, yollar, oto ve tır park alanları ve demiryolundan 
oluşmaktadır. Toplam alanı yaklaşık 670 bin m²’dir.

Proje ile birlikte başta girişimciler olmak üzere top-
tancılar, tüccarlar, esnaf ve KOBİ’ler Lojistik Köy’deki 
depolama tesisleri, yükleme boşaltma alanları, sosyal 
tesisler ve idari binalardan yararlanacaklar. Bu hizmet 
sayesinde bölgedeki KOBİ’ler katma değerlerini ve da-
ğıtım sektöründeki teknolojilerini güçlendirerek reka-
bet edebilirliklerini artıracaklar. Bu proje aynı zamanda 
yaklaşık 2 Bin kişiye iş olanağı sağlayarak bölge halkına 
da ekonomik anlamda destek verecek. Proje yalnızca 
Samsun’daki işletmeler için değil Karadeniz bölgesi ve 
Samsun limanı hinterlandında yer alan Anadolu’nun 
pek çok şehrindeki işletmeler için değer yaratacaktır. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürü-
tülen Rekabetçi Sektörler Programı tarafından destek-
lenen Samsun Lojistik Köy Projesi lojistik merkezi için 
ihtiyaç duyulan ekipmanları merkezden yararlanmak 
isteyen şirketlerin ve KOBİ’lerin kullanımına sunacaktır.
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KOBİ’lere 
Nefes Kredisi
Samsun Ticaret Borsası, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın başlattığı kredi 
faizlerini düşürme politikasına destek vererek KOBİ’lerin kullanımına 
yönelik hazırlanan projeye kaynak aktardı. Böylece Proje kapsamında 
borsa üyelerinin kullanımı için 13 milyon TL’lik kaynak oluşturuldu.

TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve KGF devrim ni-
teliğinde bir iş için bir araya gelerek KOBİ’lere nefes ola-
cak bir proje hazırladı.

Bu projeyle aylık yüzde 0,83, yıllık yüzde 9,90 ora-
nında faizle tüm KOBİ’lere 5 milyar TL kredi sağlana-
cak. 3 ayda yaklaşık 80 bin KOBİ’ nin derdine derman 
olunacak. Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Sinan Çakır “Cumhurbaşkanımız ile Başbakanımı-
zın başlattığı kredi faizlerini düşürme politikasına özel 
sektör olarak bizlerde bir katkı sağladık. KOBİ’ lerimize 
nefes aldıracağız. TOBB Başkanımız Sayın Hisarcıklıoğlu 
yaklaşık iki ay önce Sayın Başbakanımız ve Gümrük ve 
Ticaret Bakanımız ile birlikte müzakere ederek projeyi 
bugünlere getirdi” dedi. 

Başkan Çakır sözlerine şöyle devam etti: “Kobile-

rimiz yüzde 15 ile  yüzde 18 arasında faizle kredi kul-
lanıyordu. Faiz baskısından nefes alamıyorlardı. KOBİ’ 
lere yüzde 10’ un altında faizle kredi kullandırabilmek 
amaçlandı. TOBB ile beraber oda ve borsalarımız da 
projeye destek verdi. Borsamız da bu projeye kaynak 
aktardı. Proje gereğince de KOBİ vasfındaki üyelerinin 
kullanımına 13 milyon TL’lik bir kaynak sağlanmış oldu. 
Bizler de Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın baş-
lattığı kredi faizlerini düşürme politikasına elimizden 
geldiğince destek vermekten çok mutluyuz. KOBİ’lere 
yıllık yüzde 9,90,  aylık yüzde 0,83 faizle 1 yıl vadeli kre-
di sağlanacak.  Projenin gerçekleşmesini sağlayan Sayın 
Başbakanımıza, Bakanımız Bülent Tüfenkci ve TOBB 
Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’ na tüm camiamız adına  
şükranlarımızı sunuyorum.”
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TOBB Nefes Kredisi kullanmak isteyen 
Borsamız Üyesi KOBİ’lerin dikkat etmesinde 
yarar olan önemli noktalar

•	 KOBİ: Cirosu 40 milyon TL’den az ve çalışan sayısı 
250’den az TOBB üyesi tüm sektörlerde faaliyet 
gösteren şirketler

•	 Kredi Üst Limiti: Borsamız üyesi kobi’ler için ilk 
başta 50 bin TL olarak belirlenmişken gelen talepler 
doğrultusunda 100 bin TL olarak revize edilmiştir.

•	 TOBB Nefes Kredisi, ticari nakdi kredidir. Bireysel 
amaçlı kullanılmaz.

• KOBİ’ler TOBB Nefes Kredisi’nden sadece 1 kez 
yararlanabilir.

• TOBB Nefes Kredisi, bankaların daha önce 
kullandırdıkları kredilerin kapaması için kullandırılmaz.

• TOBB Nefes Kredisi başvuruları, bankalar ve KGF 
tarafından yapılacak değerlendirme sonucu kesin 
onaya dönüşecektir.

• KGF, KOBİ’ye Hazine Müsteşarlığı’nın ayırdığı 
kaynaktan kefalet sağlar.

• Kredi değerlendirme sürecinde TOBB, Oda ve 
Borsaların herhangi bir yetkisi yoktur.

• TOBB Nefes Kredisi başvurusunda, bankaların 250 
TL dosya masrafı ve Hazine Müsteşarlığı’nın kefalet 
başvuru bedeli ve komisyonu dışında KOBİ’lerden 
herhangi bir masraf ve komisyon talep edilmeyecektir.

TOBB Nefes Kredisi’ne Nasıl Başvurulacak?
• Borsamız üyesi KOBİ, Borsa’ya gelerek “TOBB Nefes Kredisi Başvurusu” için faaliyet belgesi isteyecek.
• Borsamız üyesi KOBİ, Borsamızdan aldığı faaliyet belgesi ile Ziraat Bankası ya da Denizbank Şubelerine 

TOBB Nefes Kredisi Başvurusu yapacak.
• Ziraat Bankası ya da Denizbank, Borsamız üyesi KOBİ’nin TOBB Nefes Kredisi başvurusunu alacak.
• Bankalar ve KGF, KOBİ’nin krediye uygunluğunu değerlendirecek.
• Değerlendirme süreci olumlu sonuçlanırsa; bankalar, Borsamız üyesi KOBİ’ye TOBB Nefes Kredisi 

kullandıracak.
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Personelin Hizmet 
Kalitesi Yükseldi 
Samsun Ticaret Borsası’nın stratejik planı gereğince personelin günümüz şartlarına 
uygun daha kaliteli ve Dünya standartlarında hizmet vermesi için aralarında Ticaret 
ve Sanayi Odası personelinin de bulunduğu çalışanlara konusunda uzman eğitmenler 
tarafından yıl boyunca aralıklarla seminer düzenlendi.

Samsun’da Ticaret Borsası’nın önderliğinde ger-
çekleştirilen ve Atakum da düzenlenen seminere per-
sonelin tamamı katıldı. Samsun Ticaret Borsası Genel 
Sekreteri Ahmet Aliyazıcı, Ticaret ve Sanayi Odası Genel 
Sekreteri Süleyman Karabük’ün de arasında yer aldığı 
eğitime Çarşamba, Bafra, Havza, Terme, Vezirköprü ilçe-
lerinden de Ticaret Borsaları ve Ticaret ve Sanayi Odası 
çalışanları iştirak etti. TOBB’un akreditasyon sisteminin 
de gerekliliği kapsamında bu seminerin düzenlendiğini 
ifade eden Samsun Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ah-
met Aliyazıcı, “Bu eğitimleri her yıl personelle yapılan 
görüşme ve anket değerlendirmesi  sonucunda belirle-

nen başlıklar altında yılda 4 kez düzenliyoruz. 2016’nın 
ilk semineri, ‘beden dili eğitimi’ konusundaydı. İkinci se-
miner ‘Proje yönetimi’ başlığı altında yapıldı. Üçüncüsü 
ise, ‘İnisiyatif Yönetimi’ konusunda idi. Aralık ayında da 
‘Algı Yönetimi’ konusu işlendi” diye konuştu. 

Samsun Ticaret Borsası Genel Sekreteri Aliyazıcı, se-
minerler sonucunda personelin bilgi ve hizmet kalite-
sinde de ciddi artışların olduğunu dile getirerek, ticaret 
ve sanayi odası personeli ile ticaret borsası personelleri-
nin de bu tür seminerler sayesinde daha fazla kaynaştı-
ğını, bilgi alış-verişinde bulunduğunu da vurguladı. 
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Samsun Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde, İzgören 
Akademi Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitmeni Gökhan 
Okçu tarafından verilen “Algı Yönetimi” eğitiminde 
Samsun ilinde hizmet veren Ticaret Borsaları ile Ticaret 
ve Sanayi Odalarının Genel Sekreterleri ve çalışanları bir 
araya geldi.

Samsun Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ahmet Aliya-
zıcı; “Algı Yönetimi konusunda farkındalık oluşturmak 
amacıyla düzenlediğimiz eğitimde, çalışanlarımızın 
hem iş hayatında hem de özel hayatlarında doğru al-
gılanmaları konusunda pratik bilgilere ulaştığı düşün-
cesindeyim. Gökhan beyin eğitim sunumunda belirttiği 
gibi “İnsanların sizi nasıl ALGILADIKLARI, size olan dav-
ranışı belirler…” Amacımız çalışanlarımızın iş hayatında 
ve kurdukları ilişkilerde, kendilerine sergilenen davra-
nışların onların yarattığı algı çerçevesinde şekillendiği 
konusunda bir farkındalık yaratmaktı. Bunu da başardı-
ğımız inancındayım” dedi.

Genel Sekreter Aliyazıcı sözlerini şöyle tamamladı, 
“2016 yılında Samsun ili Oda ve Borsaları olarak perso-
nel eğitimlerimizi birlikte düzenledik. Düzenlenen 10’ u 
aşkın eğitim ile kurumlarımız arasındaki işbirliğini, per-
sonellerimizin birlikteliği ile pekiştirdik.  Düzenlenen 

ortak eğitimle çalışanlarımızın aldığı eğitimler çeşit-
lendi,  kişi başına alınan eğitim saati de yükseldi. 2017 
yılında da kurumlar arası eğitim işbirliğimiz devam 
edecektir. Eğitmenimize ve eğitime katılım sağlayan 
Oda ve Borsa Genel Sekreterler ve personeline teşekkür 
ederim.“ 

Samsun’da Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde ger-
çekleştirilen eğitime Samsun Ticaret Borsası Genel Sek-
reteri Ahmet Aliyazıcı, Ticaret ve Sanayi Odası Genel 
Sekreteri Süleyman Karabük ile ilçelerin Oda ve borsa 
çalışanları iştirak etti.

Samsun Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde, oda ve borsaların hizmet kalitesini 
artırmak amacıyla personele yönelik olarak “Algı Yönetimi” eğitimi düzenlendi.

Borsamız Personeline
“Algı Yönetimi” Eğitimi
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen 
törenle Yönetim Kurulu Başkanımız Sinan Çakır’a TOBB Hizmet Şeref 
Belgesi ve Plaketini sundu.

Başkan Çakır’a TOBB Hizmet 
Şeref Belgesi ve Plaketi 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 72. Genel 
Kurul Toplantısı için Yönetim Kurulu Başkanımız Sinan 
Çakır, TOBB delegelerimiz Bilal Seyhan, Demir Küçük, 
Özlem Ertekin, Meclis Üyemiz Mehmet Gürsoy’un da 
aralarında bulunduğu, Oda - Borsa Yönetim Kurulu Baş-
kanları ve Meclis Başkanları ile delegeleri Ankara’da bir 
araya geldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) 10, 20 
ve 33’üncü yılını doldurmuş delegelere yönelik “72. Ge-

nel Kurul Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni”, TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da katı-
mıyla TOBB konferans salonunda gerçekleştirildi. 

Ödül töreninde Samsun Ticaret Borsası TOBB Genel 
Kurul Delegeliğinde 20 yıllık hizmetlerinden dolayı Hiz-
met Şeref Belgesi ve Plaketi ile onurlandırılan Yönetim 
Kurulu Başkanımız Sinan Çakır, plaketini Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı.
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ÇAKIR: “ARTIK KAYBEDECEK 
VAKTİMİZ YOK”

Türkiye’nin ve Türk milletinin 15 
Temmuz tarihinde büyük bir badire 
atlattığını belirten Başkan Çakır, “Ül-
kemizin karşı karşıya kaldığı tehlike 
sıradan bir darbe girişimi değildi. 
Bu aynı zamanda yeniden yükselişe 
geçen Türkiye’nin önünü kesme ve 
emin adımlarla ilerlediğimiz Büyük 
Türkiye hayalimizi sonsuza kadar yok 
etme planıydı. 15 Temmuz gecesi 
FETÖ terör örgütünün gerçekleştirdi-
ği hain saldırı, Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde başlatılan milli direnişle 
ve milletimizin ferasetiyle Allah’a 
binlerce şükür bozguna uğradı. Biz-
lerin yapması gereken de şehitle-
rimizin verdiği mücadeleye yakışır 
şekilde, her zamankinden daha fazla 
çalışmak ve üretmektir. Artık kaybe-
decek vaktimizyok. Türkiye’yi ekono-
mik olarak çok daha güçlü hale getir-
mek zorundayız” diye konuştu.

Çakır, Cumhurbaşkanı ve 
Başbakan’la Biraraya Geldi

STB Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
oda ve borsa başkanlarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan 
Binali Yıldırım’la bir araya gelerek, istişare toplantılarına katıldı.

Samsun Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Sinan Çakır, 
Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

oda ve borsa başkanlarıyla 
birlikte Cumhurbaşkanlığı 

Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ile 

düzenlenen istişare toplantısına 
katıldı. Başkan Çakır, istişare 

toplantısının ardından Başbakan 
Binali Yıldırım’la  
biraraya geldi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldı-
rım’la yapılan istişare toplantılarını 
değerlendiren Samsun Ticaret Bor-
sası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan 
Çakır, “İlk olarak Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan ile düzen-
lenen istişare toplantısı gerçekten 
çok verimli geçti. Orada verilen me-
sajlar gayet açıktı. TOBB Başkanımız 
Hisarcıklıoğlu, orada alçak FETÖ 
terör örgütünü şiddetle kınarken, 
TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak, 
dün olduğu gibi yarın da, demok-
rasiden, milletimizden, devletimiz-
den yana olmaya devam edeceğiz 
mesajı verdi. Hisarcıklıoğlu aynı 
şekilde, Cumhurbaşkanımızın bu 
olağan üstü durum karşısındaki so-
ğukkanlı tavrının ve bu zor süreçte 
bile ekonomiyi ön planda tutması-
nın iş dünyasının moralini ve çalış-
ma şevkini artırdığını söyledi. Daha 
sonra ise, Başkanımız Hisarcıklıoğlu 

ve Oda-Borsa Başkanlarımızla bir-
likte, Başbakan Binali Yıldırım’ı zi-
yaret ederek istişarede bulunduk. 
Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz 
mesajın aynısını Başbakanımız Bi-
nali Yıldırım’a da ilettik” dedi.
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Kalite Yönetim 
Sistemi Belgemizi 
Yeniledik

Şikayetlerinizi;internet sitemiz üzerinden online olarak,samsuntb@tobb.org.tr bilgi@samsuntb.org.tr e-posta adreslerimize yazılı,

0800 353 00 00 nolu telefona sözlü,

(0362) 435 50 75 nolu telefona sözlü,

(0362) 431 47 37 
nolu faksa yazılı

olarak iletebilirsiniz.Borsa hizmet binası içerinde istek ve şikayet kutusu bulunmaktadır.Şikâyetlerin ele alınması prosesinin değerlendirmesi şikâyetçi için ücretsizdir. Şikâyetçi ile ilgili, kişisel bilgiler gerekli olduğunda, sadece kuruluş içerisinde şikâyetin ele alınması amacıyla elde edilebilir ve müşteri veya şikâyetçi bunun açıklanmasına açıkça rıza göstermedikçe, bunlar açıklanmaz. Şikayetin çözüm süresi şikayetin derecesine göre değişiklik gösterebilmektedir. İstek, şikayet ve önerilerinizde iletişim bilgilerinizi paylaşmanız durumunda çözüm sürecince gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır.

Üyelerine Yenilikçi, Gelişen, Et-
kin Borsacılık anlayışı ile  dünya 
standartlarında kaliteli hizmeti ver-
meyi amaçlayan Borsamıza yapılan 
denetim neticesinde yenilediği ISO 
9001 kalite belgesi, Türk Standart-
ları Enstitüsü Samsun Belgelendir-
me Müdürü Erol Kaygı ve ISO Baş 
Denetçisi Yasin Duru katılımı ile 
gerçekleşen törende takdim edildi.

Törende belgeyi TSE Samsun 
Belgelendirme Müdürü Erol Kay-
gı’nın elinden alan Genel Sekreter 
Ahmet Aliyazıcı “Kurumunuzun ve 
sizlerin öğreticiliği ve yol gösterici-
liği sayesinde hizmet kalitemizi iyi-
leştiriyoruz. Verdiğiniz destek için 
teşekkür ederiz” dedi.

Günümüzde global ticaretin 
yaygınlaşması ve benzer kuruluşla-
rın artması rekabet şartlarının daha 
da sertleşmesine sebep olmuştur. 
Bu durum, kuruluşların en önem-
li varlık sebebi olan üye kavramını 
daha da önemli kılmıştır. Kuruluşlar 
açısından üyelerimizin beklenti ve 
şikayetlerine kayıtsız kalmak gibi 
bir lüks kalmamıştır. 

Üye beklentilerinin kişiden ki-
şiye değişmesi bu durumu kontrol 
etmeyi zorlaştırmakta ve sistema-
tik bir yaklaşımı şart koşmaktadır. 
Geleneksel metotlarla üye beklen-
tilerini karşılamaya çalışmak günü-
müzde artık yeterli olamamaktadır. 
Üye beklentilerinin artması dolayı-
sıyla kuruluşlar üye memnuniyeti 
proseslerini oluşturmakta ve yönet-
mekte zorlanmaya başlamışlardır.

Oda ve Borsaların TOBB Akredi-
tasyon süreci ile üye ilişkileri anlayı-
şı da değişmiştir. Geçmişten günü-
müze kadar gelen “Zorunlu Üyelik” 
anlayışı yerini “5 Yıldızlı Hizmet” 
anlayışına bırakmaya başlamıştır. 
Bu sebeple Samsun Ticaret Borsa-
sı,  ISO 10002 Müşteri Memnuni-
yet Yönetim Sistemini 2015 yılında 
mevcut ISO 9001 Kalite Yönetim 
sistemine entegre ederek uygula-
maya almıştır. 

ISO 10002 Müşteri Memnuniyet 
Yönetim Sistemini Sistemin olgun-
laşması ile 2016 yılının son çeyre-
ğinde sistem belgelendirmesine 
başvuran borsamız 6 Ocak 2017 ta-

rihinde TSE tarafından denetlenmiş 
ve belgelendirilmeye değer bulun-
muştur.

Borsamıza ulaşan tüm şikayet 
ve öneriler özenle değerlendiril-
mektedir. Geri bildirimler doğrul-
tusunda, borsamız hizmet kalitesi-
ni arttırmak için gerekli iyileştirme 
faaliyetlerine karar vermektedir. Bu 
nedenle üyelerimizden, personeli-
mizden ve hizmetlerimizden etki-
lenen her bir kişinin görüşleri bizim 
için çok önemlidir. Çünkü olumlu 
veya olumsuz her bir geri bildirim 
borsamızın hizmet kalitesi bir adım 
öteye taşımak için bir fırsattır. 

Ne yazık ki yeteri düzeyde geri 
bildirim alabilmiş değiliz.  Geri bil-
dirimlerin sayısını arttırmak ama-
cıyla; borsamız tarafından şikâye-
tin nasıl ve nerede ele alınacağına 
dair yapılacak bilgilendirmeler için 
“İA.15 Anlık Şikayet Çözüm İş Akı-
şı” ile “İA.16 Süreli Şikayet Çözüm İş 
Akışı” hazırlanmış ve internet sitesi 
üzerinden yayınlanmış ve geri bildi-
rim kanalları çeşitlendirilmiştir.
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için kılavuz bilgiler standardı kapsa-
mında gerçekleştirilen ilk belgelen-
dirme tetkikinden başarı ile çıkan 
Samsun Ticaret Borsası’nı kutlayan 
Türk Standartları Enstitüsü  Samsun 
Belgelendirme Müdürü Erol Kaygı, 
“Bu belgeyi Karadeniz’de ilk defa 
alan kuruluş olma başarısını gös-
teren Samsun Ticaret Borsası’nı bu 
başarısından dolayı kutluyorum. 
Kaliteli hizmet ve ürün üretmenin 
temel disiplin ve referanslarını bü-
tün Dünya’da kabul görmüş ve uy-
gulanmakta olan yönetim sistem 
standartları oluşturmaktadır” dedi. 
Kaygı, kalitenin belirli süreli uygu-
lanacak bir kavram olmadığını dile 
getirerek, kalitenin bir yaşam tarzı 
ve sonsuzluğa uzanan bir yolculuk 

İŞTE HİZMET, İŞTE BELGE  

Türk Standartları Ensti-
tüsü Samsun Belgelendirme 
Müdürlüğü Uzmanları tara-
fından, Karadeniz Bölgesi’n-
de kalite yönetimi, müşteri 
memnuniyeti konusundaki 
ilk belge Samsun Ticaret 
Borsası’ na verildi.  TSE Sam-
sun Belgelendirme Müdü-
rü Erol Kaygı, kalitenin bir 
yaşam tarzı ve sonsuzluğa 
uzanan bir yolculuk oldu-
ğunu ifade ederek, borsayı 
başarısından dolayı kutladı. 
Samsun Ticaret Borsası Ge-
nel Sekreteri Ahmet Aliya-
zıcı ise, en başından beri bu 
kalite yolculuğun da kendi-
lerinden desteğini esirge-
meyen başkan ve yönetim 
kurulu üyeleri ile bu başarı-
ya imza atan tüm personele 
teşekkür etti. 

Samsun Ticaret Borsası’nda 
uzun bir süredir gerçekleştirilen 
tetkik ve incelemelerin sonucun-
da diğer özel ve resmi kurum ve 
kuruluşlara örnek teşkil edecek bir 
hizmet anlayışı ile Karadeniz Bölge-
si’ndeki ilk –TS ISO 10002/20015 
Kalite Yönetimi- Müşteri memnu-
niyeti belgesi verildi. Öncesinde -TS 
EN ISO 9001/2008 Kalite yönetim 
sistem belgesini ardından da “Kali-
te yönetimi- Müşteri memnuniyeti” 
belgesini alan Samsun Ticaret Bor-
sası bölgede bir ilki gerçekleştirdi. 
-TS ISO 10002/20015 Kalite yöne-
timi – Müşteri memnuniyeti – Ku-
ruluşlarda şikâyetlerin ele alınması 

olduğunu vurguladı. 

Belge takdimi sırasında 
duydukları mutluluğu dile 
getiren Samsun Ticaret Bor-
sası Genel Sekreteri Ahmet 
ALİYAZICI ise, yaklaşık 3 
yıldır yönetim sistemi stan-
dartları ve TOBB Akreditas-
yon kriterleri kapsamında 
yoğun çalıştıklarını, bu ça-
lışmalar çerçevesinde önce 
TS EN ISO 9001/2008 Kalite 
yönetim sistem belgesini ar-
dından TOBB akreditasyon 
belgesini, peşinden Labora-
tuvar akreditasyonu belge-
lerini aldıklarını ifade ede-
rek, “Son olarak da -TS ISO 
10002/20015 Kalite yöneti-
mi – Müşteri memnuniyeti 
belgesini özel ve kamu ku-
ruluşları arasından tüm Ka-
radeniz Bölgesi’nde ilk defa 

kendilerinin almış olmanın büyük 
mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 
Genel Sekreter Aliyazıcı, “En ba-
şından beri bu kalite yolculuğun-
da bizden desteğini esirgemeyen 
başkanımız ve yönetim kurulu üye-
lerimize ve bir ekip ruhu içerisinde 
hareket ederek bu başarıya imza 
atan tüm personelimize teşekkür 
ediyorum” dedi. Daha sonra -TS 
EN ISO 9001/2008 Kalite yönetim 
sistem, TS ISO 10002/20015 Kalite 
yönetimi – Müşteri memnuniyeti 
belgeleri Türk Standartları Enstitü-
sü Samsun Belgelendirme Müdürü 
Erol Kaygı tarafından Samsun Tica-
ret Borsası Genel Sekreteri Ahmet 
Aliyazıcı’ ya takdim edildi.

Müşteri Memnuniyeti Belgesi’ni
Karadeniz’de İlk Kez
Samsun Ticaret Borsası Aldı
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“Demokrasimize, Karşı 
Girişilen Bu Kanunsuz, Hain 
Kalkışmayı Şiddetle ve Nefretle 
Kınıyoruz, Karşısındayız!..”
Samsun Ticaret Borsası 15 Temmuz Darbesi’ne karşı yaptığı açıklamada 
“Demokrasimize, halkın iradesiyle seçilmiş yüce meclisimize ve meşru 
hükümete karşı girişilen bu kanunsuz, hain kalkışmayı şiddetle ve 
nefretle kınıyoruz, karşısındayız” dedi...

BAŞKAN ÇAKIR  İMZASIYLA YAYINLANAN 
AÇIKLAMA ŞÖYLE :

“Ülkemize ve milletimize karşı girişilen ve Mil-
letimizin iradesine hançer vurmaya çalışan bu giri-
şim yüce milletimizin, hükümetimizin, askerimizin, 
polisimizin yani toplumun tüm kesimlerinin birlik 
beraberlik içinde dik duruşuyla bertaraf edilmiştir. 

Türk milleti artık her türlü darbe girişiminin kar-
şısındadır, demokrasisini savunmaktadır. Bu vesi-
leyle bir kez daha iş dünyası olarak devletimizin, 
milletimizin ve millet iradesinin tüm gücümüz ve 
inancımızla yanında olduğumuzu belirtiyor, şe-
hitlerimize yüce rabbimizden rahmet, yaralıları-
mıza acil şifalar diliyorum.”
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2016 böyle geçti: 
Demokrasi Nöbetindeyiz...

Samsun Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Sinan Çakır, meclis, 
yönetim kurulu ve üyelerimiz Sam-
sun Cumhuriyet Meydanı’na gide-
rek, Samsunlularla birlikte demokra-
si nöbeti tuttu. Darbe kalkışmasının 
ardından Cumhurbaşkanımızın çağ-
rısı üzerine Vatanımızın dört bir ta-
rafında başlatılan demokrasi nöbeti 

Samsun’da da aralıksız tutuldu. Sam-
sun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Sinan Çakır, meclis -yönetim 
kurulu ve üyelerimiz Cumhuriyet 
Meydanı’ nında Samsunlularla iç içe 
olarak demokrasi nöbetine destek 
verdi. Yönetim Kurulu Başkanı Sinan 
Çakır “Milli iradeye ve demokrasiye 
sahip çıkmak üzere tüm üyelerimizi 

Cumhuriyet Meydanı’na bekliyoruz. 
Demokrasi Nöbetinde buluşalım. 
Bizler, yani toplumun her kesimi bir-
lik ve beraberliğimizi korudukça ve 
tehlikelere karşı dik durdukça Türki-
ye’ mizi kimse bölemeyecek ve yıka-
mayacaktır. Şimdi birlik ve beraberlik 
zamanıdır” diye konuşarak herkesi 
meydana davet etmişti.
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Samsun Borsa ve Oda 
Başkanları‘‘Darbe’’ Girişimine 
Karşı Meydanlarda
Samsun il ve ilçeleri Borsa ve 
Oda Başkanları ile Yönetim Ku-
rulu üyeleri, düzenledikleri basın 
toplantısında 15 Temmuz gece-
si Türkiye’de gerçekleşen darbe 
teşebbüsüne ortak tavır sergile-
di. Bildiride “15 Temmuz gecesi 
milletimiz ve milli kurumlarımız, 
demokrasimize kasteden alçakça 
bir saldırıyı önlemiştir. Geçmişte 
olduğu gibi, bugün de yarın da 
TOBB ve 365 oda-borsa olarak 
demokrasiden, milletimizden, 
devletimizden yana olmaya de-
vam edeceğiz. Demokrasi vazge-
çilmezimiz, milli irade gücümüz, 
kardeşliğimiz, geleceğimiz” de-
nildi.
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2016 böyle geçti: 
Demokrasi Nöbetindeyiz...

Ortak basın toplantısına Sam-
sun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Sinan Çakır, Meclis Başkanı 
Ahmet Takış, Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcımız Günhan Ulusoy, 
Sayman üyemiz Nevzat Demirer ve 
Yönetim Kurulu üyelerimiz Nuret-
tin Odabaş ve Bilal Seyhan’ın yanı 
sıra Samsun TSO Başkanı Salih Zeki 
Murzioğlu, Terme TSO Başkanı Ah-

met Ekmekçi, Terme Ticaret Borsası 
Başkanı Haluk Trabzon, Çarşamba 
TSO Başkanı Ahmet Yılmaz, Çarşam-
ba Ticaret Borsası Başkan Yardımcı-
sı Şevket Zeren, Bafra TSO Başkanı 
Göksel Başar, Bafra Ticaret Borsası 
Başkanı Namık Kibaroğlu, Havza 
TSO Başkanı Erkan Acar, Vezirköprü 
TSO Başkanı Abdulkadir Fişekçi ve 
Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Borsa ve 
Odadan Basın 
Toplantısı
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Zehirli 
Gıdaya
Hayır

Samsun Ticaret Borsası bünyesinde bulunan Gıda 
Kontrol Laboratuvarı’nda tahıldan, baharat ve 
kuruyemişe kadar birçok gıdada analiz yapılıyor. 
Geçen yıl yaklaşık 2 bin 500’ ü aşkın analiz 
yapılırken, TÜRKAK’dan akredite olan laboratuvarın 
verdiği hizmet kalitesini arttırmak ve analiz 
çeşitliliğini genişletmek için aralıksız çalışılıyor...
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Samsun Ticaret Borsası 
bünyesinde 2003 yılında hiz-
mete sokulan ve Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı tara-
fından denetlenen Samsun Ti-
caret Borsası Özel Gıda Kontrol 
Laboratuvarı’nda uluslararası 
geçerliliği olan analizler yapı-
lıyor. Aflatoksin, Okratoksin A 
gibi mikotoksinlerden kurşun 
ve kadmiyum gibi ağır metal-
lere, rutubet, protein ve kül 
gibi temel kimyasal analizlerde 
verilen sonuçların, uluslararası 
geçerlilik taşıdığı belirtildi.

Halkın tüketimine sağlıklı 
gıdaların sunulması için katkı-
da bulunduklarını dile getiren 
Samsun Ticaret Borsası Genel 
Sekreteri ve laboratuvar genel 
müdürü Ahmet Aliyazıcı, 2014 
yılında 2 bin 777 analiz, geçen yıl 
ise 2 bin 628 analiz gerçekleştir-
diklerini söyledi. Aliyazıcı, bunun 
da yüzde 73.6’sını küflerin üretti-
ği zehirli ve kanserojen maddeler 
olan mikotoksin analizlerinin oluş-
turduğunu vurgulayarak, “Bu yılda 
analiz sayısının 3 bine yaklaşacağını 
tahmin ediyoruz. İthalat ve ihracat-
çımızın yanı sıra özel talepleri de 
karşılıyoruz. Analizler ile kontrolü 
yapılan, zehirli, kanserojen madde 
taşıdığı tespit edilen gıdalar tüketi-
me sunulmuyor” dedi.

AMBALAJ  ÜZERİNDEKİ SON 
TÜKETİM TARİHİNE DİKKAT!

Yapılan açıklama da doğada 
yaygın halde bulunan ve 200’den 
fazla çeşidi olan küflerin ürettiği 
zehirli, kanserojen mikotoksinlerin 
uygun sıcaklık ve nemde ortaya çık-
tığını, 300 dereceye varan yüksek 
sıcaklığa kadar dayanabildiği ifade 
edildi.  Değişik formlarda olan mi-
kotoksinlerin tahıl, bakliyat, meyve 
suyu, bira, kahve çekirdeği, baharat 
ve kuruyemişler de bulunabiliyor. 
Gıda ve yem üzerinde gözle gö-

rünür halde küf bulunmaması da 
mikotoksin bulunmadığı anlamına 
gelmiyor. O nedenle tüketicilerin 
korunması amacıyla ithalat, ihracat 
ve rutin kontroller esnasında nu-
muneler alınarak analizler yapılıyor. 

Zararlı olabilecek miktarda mi-
kotoksin içeren gıda ve yemler tü-
ketime sunulmuyor. Halkımıza da 
gıdaların ambalajları üzerindeki 
son tüketim tarihine dikkat ederek, 
kuru ve soğuk ortamlarda bu ürün-
lerini saklamaları tavsiye ediliyor.

Samsun Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarının Akredite Olduğu Analizler

1-Yağlı Kuru Meyveler
2-Yağlı Tohumlar ve Kuruyemişler
3-Tahıllar ve Tahıl Ürünleri

 Aflatoksin B1, B2, G1, G2 ve
 Toplam Aflatoksin Tayini

 4-Tahıllar, Soya ve Ayçekirdeği   Okratoksin A Tayini

5-Tahıl ve Tahıl Ürünleri  Deoksinivalenol Tayini

 6-Tahıl ve Tahıl Ürünleri  Zearalenon Tayini

 7-Tahıl ve Tahıl Ürünleri ve Baklagiller  Kadmiyum Tayini

 8-Tahıl ve Tahıl Ürünleri  Kurşun Tayini

9-Mısır ve Mısır Ürünleri  Fumonisin (B1 ve B2) Tayini

 10-Tahıl ve Tahıl Ürünleri, Baklagiller ve Ürünleri, Yağlı Tohumlar ve Baharatlar  Kül Tayini

 11-Tahıl ve Tahıl Ürünleri, Baklagiller ve Ürünleri, Yağlı Kuru Meyveler  Protein Tayini

12-Yağlı Tohumlar, 13-Tahıl ve Tahıl Ürünleri, 14-Baklagiller ve Ürünleri, 15-Mısır  Rutubet Tayini
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İtalya “Fındık” 
Piyasasını Karıştırdı 

İtalyan Tarımcılar Derneği 
Coldiretti tarafından geçen Ekim 
ayında hazırlanan “En tehlikeli 
gıda maddeleri” listesinde Türk 
fındığının kanserojen aflatoksin 
maddesi içerdiği gerekçesiyle ilk 
sırada yer almasına Samsun Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Sinan Çakır sert tepki gösterdi. 
Başkan Çakır, “Bu uluslararası bir 
oyundur. Dünya’da hem üretim 
hem de ekim alanı bakımından 
Türkiye birinci sırada, İtalya ise 
ikinci sıradadır. Amaçları açık bir 
şekilde bizi Dünya piyasasında zor 
duruma sokmaktır” dedi.
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16 Ekim 2016 tarihinde BBC’de yer alan habere 
göre, İtalyan Tarımcılar Derneği Coldiretti tarafın-
dan hazırlanan “En tehlikeli gıda maddeleri” liste-
sinde Türk Fındığı, kanserojen aflotoksin maddesi 
içerdiği gerekçesiyle ilk sırada yer aldı. Coldiretti 
internet sitesinde yer alan haberde en tehlikeli 
ürün olarak Türk fındığı gösterildi. İstatistiki bil-
gide ise, İtalya’ya Türk fındığı ithalatının 2015’te 
yüzde 47 oranında arttığı ve 295 milyon euro’ya 
ulaşarak tarihi bir rekor kırdığı bilgisi de paylaşıldı. 

Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Sinan Çakır olayın tamamen uluslararası bir 
ticaret oyunu olduğunu, bu konuda asla sessiz 
kalmamamız gerektiğini vurguladı. Başkan Çakır, 
“Bugün Dünya’da yaklaşık 1 milyon ton civarında 
fındık üretimi yapılmaktadır. 646 bin ton ile en faz-
la üretim yapan ülke Türkiye’dir. Türkiye’yi sırasıyla 
İtalya,  Amerika, Azerbaycan, Gürcistan ve İspanya 
gibi ülkeler takip etmektedir. Bu rakamlarda ne-
den hedef alındığımızın açık göstergesidir” dedi. 

“AFLATOKSİN ANALİZİNİ BİZ DE 
YAPIYORUZ”

Samsun Ticaret Borsası bünyesinde uluslara-
rası geçerliliği olan tüm analizlerin yapıldığını, 
bunlar arasında fındıktaki aflatoksin analizinin yer 
aldığını ifade eden Samsun Ticaret Borsası Genel 
Sekreteri ve  Gıda Kontrol Laboratuvarı Genel Mü-
dürü Ahmet Aliyazıcı’ da, tüm analizlerin Tarım 
Bakanlığı denetiminde yapıldığını İtalya’nın fındık 
sezonunun hareketli bir döneminde böyle bir çıkış 
yapmasının manidar olduğunu ifade etti. 

İtalyan Tarımcılar Derneği Coldiretti ‘nin yayın-
ladığı listenin 5’nci sırasında da yine Türkiye’den 
getirilen meyve-sebze başlığı adı altında kuru in-
cir ve biber yer aldı. Coldiretti, bu ürünlerin de af-
latoksin ve pestisit denilen tarım ilacı seviyesinin 
belirlenen sınırların üzerinde olması nedeniyle lis-
teye dahil edildiğini belirtti.

İtalya “Fındık” 
Piyasasını Karıştırdı 
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Tarım sektörünün sürdürülebilir modernizasyonuna katkı sağlamak,

Gıda güvenliği, hayvan sağlığı, bitki sağlığı ve çevre ile ilgili AB standartlarına uyumu teşvik etmek,

Kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak,

Tarım-çevre tedbiri ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması (LEADER) ile ilgili hazırlık 
yapmak.

IPARD Programının Hedefleri:

IPARD PROGRAMININ AMACI

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 
2008 Tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma 
(IPARD) programı; Türkiye Katılım öncesi dö-
nemdeki önceliklerini dikkate alarak sürdü-
rülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite 
oluşturmayı ve işletmeleri Avrupa Birliği stan-
dartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.

IPARD 
Nedir?

SAMSUN İŞ DÜNYASI DA IPARD 
DESTEKLERİNDEN  YARARLANIYOR

Avrupa Birliği (AB) aday ve potansiyel 
aday ülkelere destek amacıyla  1085/2006 sa-
yılı Konsey Tüzüğü çerçevesinde Katılım Ön-
cesi Yardım Aracı’nı (Instrument for Pre-Ac-
cession Assistance- IPA) oluşturmuştur. IPA 
desteği beş bileşeni içermekte olup, Türkiye 
IPA tüzüğünün EK 1’inde yer alan aday ülke 
statüsünde bütün bileşenlerden yararlana-
bilmektedir. IPA’nın beşinci bileşeni Kırsal 
Kalkınma (IPA Rural Development- IPARD) 
Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kır-
sal kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının 
uygulanması ve yönetimi için  uyum hazırlık-
larını ve bu kapsamda politika geliştirilmesi 
desteklenmektedir.
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Karadeniz Bölgesi’ndeki Odalar ve Borsalar Ankara’da TOBB 
İkiz Kuleler’de düzenlenen istişare toplantısında buluştu.

Hisarcıklıoğlu:  
“Gün Birlikte 
Hareket Etme 
Günüdür”

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya 
aralarında Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır ve Genel 
Sekreter Ahmet Aliyazıcı’nın da yer aldığı Karadeniz Bölgesi’ndeki Odaların ve 
Borsaların Yönetim Kurulu Başkanları, Meclis Başkanları ve Genel Sekreterleri katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin odala-
rın ve borsaların üyeleri için önemli hizmetler gerçek-
leştirdiğine değinen, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bun-
ların tüm üyelere detaylı olarak anlatılmasını ve ‘odalar, 
borsalar ne iş yapar?’ sorusuna doyurucu yanıtlar veril-
mesini istedi. Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgu-
su yapan Hisarcıklıoğlu zor günlerden geçildiğine işaret 
ederek, “Gün birlikte hareket etme günüdür” dedi.

Toplantıda, başvuruları başlayan Nefes Kredisi hak-
kında bilgilendirmede bulunulurken,  Ekonomik Koor-
dinasyon Kurulu’nun tedbir paketindeki konular isti-
şare edildi. Ayrıca TOBB Dijital Dönüşüm Projesi, Şirket 
Kuruluşlarında Tek Durak Ofis Projesi, Mesleki Eğitim 
Faaliyetleri ile Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi 
(MEYBEM)’ne ilişkin sunumlar yapıldı.
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STB Gıda Laboratuvarı 
TÜRKAK Denetiminden 
Başarıyla Geçti
Borsamızın iştiraki olan 
Samsun Ticaret Borsası Özel 
Gıda Kontrol Laboratuvarı, 
geçen Ağustos ayında 
TÜRKAK tarafından 
denetlendi.

TÜRKAK yılda bir laboratuvarımızı 
denetlemektedir. Baş Denetçi Sibel 
HARARCI ve teknik denetçi Nurten 
ÇANKAYA’ dan oluşan denetim ekibi 
ile hem dokümantasyon sistemi hem 
de akredite olunan analizler incelen-
miş, denetim sürecinde akreditasyon 
kapsamımız doğrultusunda analizler 
yapılmıştır. Faruk Ünyeli Laboratuvar 
Müdürü, Elif MERCAN ÜNYELİ Kali-
te Yöneticisi, Gani AKGÜL Kimyasal 
Laboratuvar Birim Sorumlusu, Asena 
PERÇİN Fiziksel Laboratuvar Birim So-
rumlusu, Uğurcan KORKMAZ Numune 
Kabul ve Raporlama Birim Sorumlusu 
olarak denetimde yer aldı.
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Keşan’dan 
Borsa’ya 
ziyaret

Keşan 
Ticaret Borsası 

Meclis Başkanı Necmi 
Kaymaz, Keşan Ticaret 
ve Sanayi Odası Meclis 

Başkanı Yüksel Alioğlu, İpsala 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı İbrahim Girgin ve 
beraberlerindeki heyet geçen 

ekim ayında borsamızı 
ziyaret etti. 

Gerçekleşen ziyarette Keşan 
heyetini Samsun Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ça-
kır  ile birlikte Samsun Ticaret Bor-
sası Meclis üyeleri Mustafa Mercan, 
Mehmet Görsoy ile birlikte Samsun 
Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ah-
met Aliyazıcı karşıladı.

Ziyarette Samsun Tarım ve Gıda 

sektörleri, Samsun Ticaret Borsası 
Özel Gıda Kontrol laboratuvarı ve 
Borsamızın öncülüğünde gerçek-
leştirilen Samsun Gıda Organize 
Sanayi Bölgesi hakkında heyete 
Yönetim Kurulu Başkanımız Sinan 
Çakır bilgi verdi.

Ziyarette Samsun Ticaret Bor-
sası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan 

Çakır, günün anısına Keşan Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı Necmi Kay-
maz, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Yüksel Alioğlu, İpsa-
la Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Girgin’ e Samsu-
numuzun sembolleri olan Atatürk 
Anıtının ve Bandırma Gemisinin 
maketlerini takdim etti.
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Seminerde Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı Vergi ve 
Anlaşmalar Uygulama Müdürü Fatih Polat, Uzmanlar 
Oktay Etli ve Mustafa Gül Borsa üyelerine, borsa üye-
lerine hizmet veren mali müşavir ve muhasebeciler ile 
üye firmaların personeline “zirai kazançta vergi kesin-
tisi ve Yeni vergi düzenlemeleri” konularını içeren bil-
giler verdi.

Açılış konuşmasını yapan Samsun Ticaret Borsası 
Genel Sekreteri Ahmet Aliyazıcı; “İş ortaklarımız olarak 
gördüğümüz sizlerle iletişimin her yönde artmasına, 
borsamız azami ehemmiyet vermektedir. Bilgi ve biri-
kimin paylaşılması, paylaşıldıkça bu bilgi ve birikimlerin 
artması, bilgi ve birikimler arttıkça da üç tarafa da; yani 
üyelerimize, vergi dairelerimize ve borsamıza olumlu 
katkılar yapacağına yürekten inanıyoruz.Bu toplan-
tının düzenlenmesinde bizlere en başından beri çok 
büyük destek veren, bu teknik konuda eğitim gerçek-
leştirebilme cesaretimizi arttıran Samsun Vergi Dairesi 
Başkanımız Sayın Zeki YUMBUL’ a ve şahsında Tüm Ver-
gi Dairesi çalışanlarına en kalbi şükranlarımı ve saygıla-
rımı sunuyorum” dedi.

Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı Vergi ve Anlaşma-
lar Uygulama Müdürü Fatih Polat ise konuşmasında, 
katılımcıların da aktif katılımıyla toplantının çok daha 
verimli bir şekilde geçeceğine inandığına, Borsayla 
yapılacak istişareler ve mükelleflerden gelen talepler 
doğrultusunda bundan sonraki eğitim konularının 

daha da spesifik olarak belirlenebileceğini söyledi. 

Eğitimin sonunda Samsun Ticaret Borsası Meclis 
Üyesi Mustafa Mercan ve Genel Sekreter Ahmet Aliya-
zıcı Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı Vergi ve Anlaşma-
lar Uygulama Müdürü Fatih Polat, Uzmanlar Oktay Etli 
ve Mustafa Gül’ e anı takdiminde bulundular.

“Zirai Kazançta Vergi 
Kesintisi ve Yeni Vergi 
Düzenlemeleri” 
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Tarım Öğretiminin 
171. Yılı Kutlandı 

Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Fahrettin Tosun Salonu’nda 
geçen 10 Ocak tarihinde düzenlenen törene; Samsun 
Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf 
Ziya Yılmaz, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Ziraat Fakültesi 
Dekan Vekili Prof. Dr. Yusuf Demir, Toprak Mahsülleri 
Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, Tarım işletmeleri Ge-
nel Müdürü Mehmet Taşan, Türk Ziraat Yüksek Mühen-
disleri Birliği Samsun Şube Başkanı Doç. Dr. Hasan Ön-
der, Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Başkanı 
Hayati Tosun, Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Günhan Ulusoy, Ulusoy Un Onursal 
Başkanı işadamı Fahrettin Ulusoy, meslek odaları tem-
silcileri, çiftçi örgütlerinin temsilcileri, akademisyenler 
ve öğrenciler katıldı.

“BU ÜLKENİN BİR GERÇEĞİ VARDIR; O DA 
TARIMDIR”

Açılış konuşmasında Ziraat Fakültesi Dekan Vekili 

Prof. Dr. Yusuf Demir  konuşmasında 10 Ocak tarihinin 
bir tören edasıyla kutlandığını ve bu yıldan itibaren 10 
Ocak gününü Tarım Bayramı olarak kutlamak istedikle-
rini söyledi. Prof. Dr. Demir,  “Ülkenin kalkınması tarım 
ve tarıma dayalı sanayi ile mümkün olacaktır” dedi.

“TARIM STRATEJİK ANLAMDA VAZGEÇİLMEZ BİR 
SEKTÖR”

Tarımın insanoğlunun ilk var oluşundan bu yana geli-
şimini sürdüren en önemli ve en eski mesleklerden birisi 
olduğuna dikkat çeken Tarım İşletmeleri Genel Müdürü 
Mehmet Taşan’da, “Tarım İşletmeleri Genel Müdürlü-
ğü (TİGEM), tarımsal üretimde önemli unsurlardan ikisi 
olan tohumluk ve damızlık konusunda sektöre rehber-
lik yapmak amacıyla yoğun faaliyet içerisinde olan bir 
kurumdur.Türkiye’de kullanılan hububat tohumunun 
yüzde 35’i ve yem stoğunun yüzde 50’si kurumumuz 
tarafından üretilmektedir” şeklinde konuştu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde “Tarım öğretiminin 
171. Yılı” düzenlenen törenle kutlandı. 
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“ZİRAAT, OMÜ’NÜN KURUCU FAKÜLTELERİNDEN 
BİRİDİR”

Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise Zi-
raat Fakültesi’nin üniversitenin kurucu fakültelerinden 
biri olduğunu kaydederek, “Üniversitemizin tarihine eş 
bir tarihi olan OMÜ Ziraat Fakültesi, hem tecrübeli bir 
öğretim kadrosuna hem de dinamik, çalışkan bir ekibe 
sahip. Üniversitemizin adını uluslararası arenada duyu-
ran ve en önemli fakültelerimizden birisi olan bu fakül-
teye biz de elimizden gelen en azami desteği vermeye 
çalışıyoruz” dedi.

“TARIM ALANLARININ KORUNMASINDA 
HASSASIZ”

Tarım alanlarının korunması ve geliştirilmesi konu-
sunda yerel yönetimlerin de sorumluluk alması gerek-
tiğini vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yusuf Ziya Yılmaz’da, “Belediyecilik ile ilgili olan tarım 
alanlarının korunması ve kollanması konusunda son 
derece hassasız. Tarım alanlarının yok olmaması için sa-
hil kenarında sanayileşmeye karşı mücadele veriyoruz. 
Ama sanayiciler hep sahilde ve deniz kenarında olmak 
istiyor. Yükleme boşaltma işlerini rahat yapabilmek için, 
pazara sürebilmek için bu çözümü buluyorlar. Oysa 
unutmayalım ki Samsun şehrinin gayrisafi millî hasıla-
sının yüzde 25’ini tarım alanları ve üretimi oluşturuyor” 
diye konuştu. 

“YABANCI DİL KONUSUNU AŞMAMIZ GEREK”

Kutlama töreninde konuşan Samsun valisi İbrahim 
Şahin ise yabancı dil konusunun bir an önce aşılması 
gerektiğini belirterek şöyle konuştu:  “Dünyaya açılmak 
için İngilizceyi konuşmamız şart. Ama sadece İngilizce 
değil Arapça, özellikle de Rusça öğrenmenin büyük 
avantajları olacaktır. Tarımla uğraşacaksak yanı başımız-
daki komşuyu ıskalarsak bu ciddi sorun oluşturur. Rusça 
konuşan 350 milyon insan var. Kapı komşumuzun dilini 
bilmezsek onlarla anlaşma şansımız olmaz. Onun için 
bizim Rusçayı öğrenmemiz gerekiyor. Belki bugün değil 
ama yarın öbür gün lazım olacak.” 

Samsun’da Bafra ve Çarşamba Ovaları gibi iki verim-
li tarım arazisi bulunduğuna da dikkat çeken İbrahim 
Şahin,” Buradaki tarımı üniversitenin de katkısıyla daha 
ileri seviyeye taşıyarak daha fazla para kazanabileceği-
miz ürünlerin üretimine yönelmemiz gerekiyor” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Toprak Mahsülle-
ri Ofisi Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, “Tarım Piyasa-
larına Bakış” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumların ardından plaket törenine geçildi. Ziraat 
Fakültesi’nde meslekte 25. Yılını dolduran idari perso-
nele plaketlerini Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kuru-
lu Başkan Vekili ve Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu 
Başkanı Günhan Ulusoy ile Ulusoy Un Onursal Başkanı 
Fahrettin Ulusoy birlikte verdi.  
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“Tarımsal Araştırma 
Projesi” Tanıtıldı
DOKAP Başkanlığı ve TÜSSİDE işbirliği ile gerçekleştirilen “Bölgesel Tarımsal 
Araştırmalar Projesi Tanıtım Toplantısı ve Çalıştayı ” Giresun’da  gerçekleştirildi.

Toplantıya DOKAP Bölgesi 
üniversite akademisyenleri, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Müdürlükleri, 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık il Mü-
dürlükleri, Orman Bölge Müdür-
lükleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, 
Ticaret Borsası, Bölge Kalkınma 
İdareleri, araştırma enstitüleri, 
kalkınma ajansları, valilik ,beledi-
ye yetkilileri ve birçok sivil toplum 
kuruluşlarının katılımıyla gerçek-
leştirildi.

DOKAP BKİ Başkanı Ekrem YÜ-
CE’nin açılış konuşmasını yaptığı 
toplantıda “DOKAP Eylem Planı ile 
her ne kadar bölgenin ticaret ve 
turizm merkezi haline dönüştürül-
mesi vizyon olarak benimsenmiş 
ise de, tarım sektörüne ilişkin 2014-
2018 döneminde gerçekleştirilme-
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si öngörülen çok sayıda faaliyete Eylem 
Planımızda yer verildiğini belirtmiştir. Söz 
konusu araştırma projeleri kapsamında 
ise, altprojeler olarak “DOKAP Bölgesi 
Organik Tarım Havzalarının Belirlenme-
si Araştırma AltProjesi” ile “DOKAP Böl-
gesi Tarımsal Üretim ve Tarımsal Sanayi 
Yatırım Potansiyeli Araştırma AltProjesi” 
uygulamaya konulmuştur, Tarımsal Araş-
tırmalar Projemiz ile DOKAP Bölgesinde 
tarım sektöründe katma değer artışı geli-
şimi için hangi tedbirlerin alınması gerek-
tiği ayrıntılı bir şekilde ortaya konulacak, 
bu amaçla atılması gerekli adımlar belir-
lenecektir. Projemiz tamamlandığında ise 
proje çıktılarının sahaya yansıtılmasının 
DOKAP Eylem Planı ile belirlemiş olduğu-
muz hedeflere ulaşılmasına önemli katkı 
sağlayacağı düşüncesindeyim” şeklinde 
konuştu. 

Diğer konuşmacılarında söz aldığı ça-
lıştayda daha sonra ikili gruplar halinde 
öncelikli eylem ve projelerin belirlenme-
sine yönelik mevcut durum çalışması ya-
pıldı.
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Samsun Ticaret Borsası tarafından oda ve borsalar için
“Proje Yönetimi” eğitimi düzenlendi.

Oda ve Borsalara 
Proje Yönetimi

Eğitmen Salih Özgür tarafından verilen eğitime 
Borsa ve odadan toplam 37 kişi iştirak etti. Samsun Ti-
caret Borsası Genel Sekreteri Ahmet Aliyazıcı yaptığı 
açıklamada, “Amacımız bu eğitimleri bir arada yaparak 
kurumlarımız arasındaki işbirliğini, personellerimizin 
birlikteliği ile pekiştirmektir. Bu sayede alınan eğitimler 
çeşitleniyor ve kişi başına alınan eğitim saati de yükse-
liyor. Proje yönetimi konusunda farkındalık oluşturmak 

amacıyla düzenlediğimiz eğitimde, bir projenin kurum 
için gerekli olup olmadığı, kurum için oluşturacağı fır-
satlar ve meydana getireceği tehditler ile projenin ba-
şarıya ulaşması için gereken etkenlerin neler olduğu, 
çeşitli uygulamalar ile personelimize, işin ehli bir eğit-
men ile aktarıldı. Amacımız proje yönetimi konusunda 
personelimizde bir farkındalık oluşturmaktı. Bunu da 
başardığımız inancındayım” dedi.
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Eğitime Samsun Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ahmet Aliyazıcı, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Süleyman 
Karabük, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Talip Şahin, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Gülte-
kin Sürül, Terme Ticaret Borsası Genel Sekreteri Emre Kızıl, Terme Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Fatma Malkoç ve 
bu oda-borsaların personelleri katıldı.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2017 yılı fuar takvimini yayımladı. Bu yıl; 114’ü 
uluslararası olmak üzere 416 fuarın organizasyonuna izin verildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye’de 
düzenlenecek fuarların etkin ve kapsamlı biçimde tanı-
tılması ve yıl boyunca kullanılabilecek bir bilgi kaynağı-
na duyulan ihtiyacın karşılanması amacıyla hazırladığı 
2017 Yılı Fuar Takvimi’ni yayımladı. TOBB tarafından bu 
yıl 114’ü uluslararası olmak üzere 416 fuarın yapılma-
sına izin verildi. Fuar takviminin en yoğun ayı 78 fuarla 
Mart oldu. Mart ayını 64 fuarla Nisan, 53 fuarla Kasım, 
47 fuarla da Ekim ayı takip etti. 12 aylık ortalamaya ba-
kıldığında 2017 yılında Türkiye genelinde ay başına 34 
fuar organizasyonu düştü. 2017’de düzenlenecek  416 
fuarın illere göre dağılımına bakıldığında ise ilk sırayı 

İstanbul aldı. Fuarların; 207’si İstanbul’da, 43’ü Anka-
ra’da, 25’i İzmir’de, 20’si Antalya’da, 19’u Bursa’da, 15’i 
Konya’da 14’ü ise Adana’da düzenlenecek.

TARIM VE HAYVANCILIK ALANINDA
53 FUAR DÜZENLENECEK

2017’da Tarım ve Hayvancılık konusunda 53 fuar dü-
zenlenecek. Eğitim konusunda 41,  İnşaat Malzemeleri 
ve İklimlendirme konusunda 24, Gıda konusunda 15, 
Mobilya konusunda 14, Metal İşleme konusunda 14, 
Kitap Konusunda 12,  Otomotiv konusunda 9,  Tıp-Tıbbi 
Cihazlar ve Eczacılık konusunda ise 9 fuar yapılacak.

TOBB 2017 Yılı Fuar 
Takvimini Açıkladı
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Bu yıl 5 fuar daha yapacakları-
nı söyleyen TÜYAP Genel Müdürü 
Cihat Alagöz, “Samsun EV’leniyo-
ruz” projesi yalnızca fuar esnasında 
yeniliklerin görülmesi ve en güzel 
koleksiyonlarla ilgili iş birliği yapıl-
masının da ötesinde bölgedeki iç 
ticaretimizi geliştirecek bir projedir. 
Fuar açılmadan önce çok yoğun 
bir ilgiye mazhar oldu. Açılış töreni 
sonrasında salonlarımız hınca hınç 
dolmaya devam ediyor. Bugün aç-
tığımız fuar bu sezonun iyi geçece-
ğinin de bir göstergesi oldu” dedi.

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (SESOB) Başkanı 
Eyüp Güler’de, fuarın çok başarılı 
olduğunu, küçük esnafların bu fu-
arlarda daha çok yer alması gerek-
tiğini söyledi.

Samsun TSO Yönetim Kuru-
lu Başkan Yardımcısı Haluk Akyüz 
ise, “Kasım 2014’ten bu yana her 
yıl fuar sayısında ve sektörel bağ-
lamda başarı yakaladık. Bu grafik 
yapılan yatırımın ne denli doğru ol-
duğunu, Samsun’un fuar kenti kim-

liğini hakkıyla taşıdığını gösteriyor” 
diye konuştu.

Samsun Valisi İbrahim Şahin’ de 
yaptığı konuşmada, “Bu fuar TÜYAP 
tarafından yapılan ilk Ev’leniyoruz 
fuarı ve Samsun’da yapılıyor. Fuarın 
reklamı ulusal radyolarda geçerken 
bir bakıma Samsun’un da reklamı 
yapılmış. Burası ilk yapılırken, bura-
sı nasıl dolacak diye endişeye kapı-
lıyorken şu an itibariyle boş yer yok. 
Bu sene fuarlarda hiç boş yer yok. 
Bu Samsun ve çevre iller ve üretici-
ler için sevindirici bir durum” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ise, “Her 
başarı öyküsü beni sevindiriyor. 
Şehrimizin geleceğine katkı versin 
diye elimizden gelen her şeyi orta-
ya koyuyoruz” diye konuştu.

Açılış, protokol konuşmalarının 
ardından toplu nikah töreniyle de-
vam etti. Samsun Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 3 
yeni çiftin nikahını kıydı, protokol 
üyeleri de şahitlik yaptı.

Törenin ardından nikahlanan 
çiftler için hazırlanan dev pasta ke-
sildi.

“SAMSUN EV’leniyoruz 2017”
Fuarı göz kamaştırdı
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