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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 
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Sitesi Ticaret Borsası 
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Başkanı Ahmet Takış 
başkanlığında yaptı.
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Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcımız Günhan 
Ulusoy, FORTUNE 
Türkiye’nin 40 Yaş Altı 40 
Yönetici Listesinde bu yıl 5. 
sıraya yükseldi…

Samsun Ticaret Borsası 
Dünya ölçeğinde 
en etkili ve modern 
teknolojiyi kullanarak 
hizmet vermeyi 
kendisine amaç edindi. 
Bu doğrultuda da 
uzman eğitimciler 
tarafından sürekli 
eğitim etkinlikleri 
düzenlenerek üyelere 
hizmet verilmeye 
çalışılıyor.

Samsun’un iller arası 
rekabette dünü ve 
bugünü, ulusal ve 
yerel düzeyde gelecek 
kalkınma hedefleri 
konuşuldu.

TOBB ve Türk Ekonomi 
Bankası iş ortaklığı ile
Turkcell ana 
sponsorluğunda organize 
edilen Türkiye Teknoloji
Buluşmaları Samsun 
Ticaret Borsası ve Samsun 
Ticaret ve Sanayi Odası
ev sahipliğinde 
gerçekleşti.

Çocuk Hemotoloji
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Canan Albayrak
yaptıkları özverili 
çalışmalardan dolayı 
Semolina Mısır İrmiği 
A.Ş. adına Canan 
Orhan’a personelimiz
ve aynı zamanda 
Samsun Lösemili ve Kan 
Hastalıklı Çocuklar
Derneği üyesi Müjgan
Yüce’ye teşekkür belgesi
takdim etti.

SAMSUN’UN 
DÜNÜ, BUGÜNÜ 
VE YARINI
KONUŞULDU

YÖNETİM 
KURULU BAŞKAN
YARDIMCIMIZ 
GÜNHAN ULUSOY
SAMSUN’UN 
GURURU OLDU

ULUSOY: “DİJİTAL 
DÖNÜŞÜME
AYAK 
UYDURMAMIZ 
LAZIM”

BORSA HİZMET 
KALİTESİNİ
EĞİTİMLERLE 
YÜKSELTİYOR

ONLARI 
UNUTMADIK,
SİZ DE 
UNUTMAYIN
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Sinan ÇAKIR
Samsun Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı

“Ticaret Borsamız Samsun’un 
atardamarlarından biridir. Kurum ve 
üyelerimizin varlığı ile borsamızda 
işlem gören ürünlerimize daha 
yüksek bir değer kazandırmak ana 
işlevimiz olmaya devam etmektedir. 
Bu nedenle borsamızın kaynaklarını 
en etkin ve verimli kullanarak 
tasarruflarımızı artırarak mali 
yapımızın güçlü olmasına gayret 
etmekteyiz.”
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‘Zeytin Dalı Harekâtı’na
Borsamızdan Tam Destek
Çağımızın belası teröre karşı Türkiye her zaman en net tavrı ortaya koymuştur. 
Zeytin Dalı Harekâtı ile bir kez daha Türkiye teröre karşı sert tavrını göstermektedir. 
Silahlı Kuvvetlerimizin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı’nda kahraman ordumuzun, 
Mehmetçiğimizin bölgeyi terör unsurlarından temizlediğini, barış ve huzuru tesis ettiğini 
gururla izliyoruz.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’a bağlı 365 oda ve borsamızın katılımıyla 
yapılan ortak açıklamada Zeytin Dalı Harekâtı’na yürekten sonsuz desteğimiz ifade 
edildi. İş dünyamız adına TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından Türkiye’ nin 
Uluslararası sözleşmelerden doğan meşru hakkını kullandığı bir kez daha dile getirildi. 

2017 yılında yakaladığımız ekonomik büyümeyi 2018 yılında da devam ettirmek en 
büyük hedeflerimiz arasındadır. Ekonomimize her alanda katkı vermeliyiz. Borsamızın 
kurumsal hedefleri ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin ekonomideki büyümesine 
endeksli olarak planlanmaktadır. Üyelerimizin işletmelerinde yakaladığı başarılar, yeni 
yatırımlar ve yeni ihracat alanları ile iş dünyamız büyümeyi, ekonomimizi canlandırmayı 
sürdürmektedir.

Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu İstihdam Seferberliği tüm Türkiye’de büyük bir 
karşılık gördü. Samsun’da da yeni istihdam için getirilen teşviklerden üyelerimiz ve işsiz 
nüfusumuz yararlandı. Türk Özel Sektörü devletimizin verdiği desteklerle milyonlarca 
insana istihdam alanı açmış oldu. 2018 yılında da istihdam seferberliği daha fazla desteği 
iş dünyamıza sunuyor.

Ticaret Borsamız Samsun’un atardamarlarından biridir. Kurum ve üyelerimizin varlığı 
ile Borsamızda işlem gören ürünlerimize daha yüksek bir değer kazandırmak ana 
işlevimiz olmaya devam etmektedir. Bu nedenle borsamızın kaynaklarını etkin ve verimli 
kullanarak tasarruflarımızı artırmayı ve mali yapımızın güçlü olmasına gayret etmekteyiz. 
Yeni yılda elbette borsamızın üyelerimize sunduğu hizmetlerimizi artırmayı planladık.

Son dönemde üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda çatı kuruluşumuz TOBB 
ile birlikte birçok reform hayata geçirildi. Bakanlar ile 17 toplantı, 100 saat mesai 
gerçekleştirilirken, bürokrasi ile 500 saatin üzerinde toplantı ve mesai yapıldı. Dünya 
Bankası ile ise 7 çalıştay, 40 toplantı 350 saat görüşme gerçekleştirildi. Bu çalışmalar 
sonucunda; şirket kuruluş işlemleri, icra-iflas mevzuatı, inşaat izinleri ve tapu işlemleri, 
ticari davalar, dış ticaret, finansmana erişim ve vergi konularında birçok yenilik ve 
kolaylık iş dünyamıza kazandırıldı. Finansman projeleri ile üyelerimize ve Kobilerimize 
nefes olundu.

Borsamızın iştirakleri arasında olan Samsun Lojistik Merkezinin 1. Fazının tamamlan-
masının da mutluluğunu yaşıyoruz. Samsunumuzun yanı sıra bölgemizin ve ülkemizin 
lojistik sektöründe global bir etki yaratmasını sağlayacak olan büyük bir altyapıya 
kavuştuğumuzu söyleyebilirim. 

Refah içinde, çok daha mutlu ve huzurlu bir gelecek için hep birlikte çalışma heyecanımızın 
daim  olması  temennisiyle  sağlıcakla  kalın...
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Ahmet TAKIŞ
Samsun Ticaret Borsası 
Meclis Başkanı

“Gıda sektörümüz üretim 
hacmi gerçekleştirdiği ihracat 
ve istihdam ile Samsun ve 
bölge ekonomisinde önemli 
ve büyük bir paya sahiptir. 
Üyelerimiz her yıl alanlarında 
yaptıkları yatırımlarla bu 
potansiyelimizi yüksek katma 
değere dönüştürmektedir. 
Topraklarımız ekildikçe 
bereketleniyor, tarım 
ürünlerimiz işleniyor,  
borsamızda işlem görüyor, 
işletmelerimiz kazanıyor, 
Samsun ve Ülkemiz kazanıyor.”



7 SAMSUN TİCARET BORSASI

İşletmelerimiz Kazanıyor,
Samsun ve Ülkemiz Kazanıyor...
Zeytin Dalı Harekâtı ülkemizin geleceği için atılan büyük bir adımdır. Samsun Ti-
caret Borsası bu adımı sonuna kadar desteklemektedir. Hemen yanı başımızda, 
sınırımızda yaşanan teröre karşı vurulan ağır darbeyi başarıyla yürüten Silahlı 
Kuvvetlerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Teröre karşı dik duran, boyun eğmeyen, haklı ve meşru müdafaasını sağlayan 
devletimizin her zaman yanındayız. Türk Milleti bu zor günleri unutmayacaktır. 
Afrin’ deki operasyonda şehit düşen Mehmetçiklerimize rahmet, yakınlarına sa-
bır ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Gazilerimize de en kısa sürede sağlıklarına 
kavuşmalarını temenni ediyoruz. Kahraman ordumuzun zaferiyle ülkemizin milli 
birlik ve beraberliği perçinlenecektir.

Türkiye büyük bir ülkedir. Küresel rekabette son 30 yılda büyük bir gelişim gös-
teren özel sektörümüz bu büyüklüğü birçok alanda ortaya koymaktadır. Ana-
dolu’nun cazibe şehirleri arasında Samsun’da vardır. Üreten ve ihracat yapan 
ülkemizin en önemli şehirleri arasında bulunan Samsun’da gururumuz olan şir-
ketlerimiz ve iş adamlarımız bulunmaktadır. Bu başarıları yürekten kutluyoruz.

Gıda sektörümüz üretim hacmi ile, gerçekleştirdiği ihracat ve istihdam ile Sam-
sun ve bölge ekonomisinde önemli ve büyük bir paya sahiptir. Üyelerimiz her 
yıl alanlarında yaptıkları yatırımlarla bu potansiyelimizi yüksek katma değere 
dönüştürmektedir. Topraklarımız ekildikçe bereketleniyor, tarım ürünlerimiz iş-
leniyor, borsamızda işlem görüyor, işletmelerimiz kazanıyor, Samsun ve Ülkemiz 
kazanıyor.

Ticaret Borsamız gerçekleştirdiği işlem hacmi Türkiye genelinde önemli bir de-
ğer yarattı. Ülkemizin önde gelen borsalarından biri oldu. Çabamız borsamızı ve 
Samsunumuzu hep bir adım daha ileriye taşımak yönünde olacaktır. Üyelerimiz, 
meslek komitelerimiz, yönetim kurulumuz ve çalışanlarımız ile birlikte geleceği-
miz için üretmeye devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde güçlenerek girdiği-
miz önümüzdeki dönemde de başarılarımızı arttırarak borsamızı çok daha ileriye 
taşıyacağımıza yürekten inanıyorum.
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Ahmet ALİYAZICI
Samsun Ticaret Borsası 
Genel Sekreteri

“Borsalar hizmet alanlarını 
üyelerinin talepleri, değişen ve 
sürekli yenilenen piyasa şartlarına 
ve çağın gereksinimlerine 
göre revize etmek ve bu 
hizmetlerin verimliliğini 
artırmak durumundadırlar. 
2018 yılı içerisinde borsamızın 
hizmetlerinin çeşitlendirilmesi 
yönünde elzem olarak 
gördüğümüz proje ofisimizi 
de etkin bir şekilde faaliyete 
geçirmek amacıyla çalışmalara 
başlamış bulunmaktayız.”
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Üyelerimize
Proje Ofisi Desteği
Borsalar hizmet alanlarını üyelerinin talepleri, değişen ve sürekli yenilenen piyasa 
şartlarına ve çağın gereksinimlerine göre revize etmek ve bu hizmetlerin verimliliğini 
artırmak durumundadırlar.

Bu anlamda borsamız Gıda Kontrol Laboratuvarının analiz ve akreditasyon 
yelpazesini sürekli geliştirmeye çalışmakta, ilimizin iktisadi gelişiminde önemli rol 
oynayacağını düşündüğü Organize Sanayi Bölgeleri, Laboratuvarlar, teknoloji ve 
lojistik merkezler ve fuarlar gibi birçok projede öncü veya proje ortağı olarak rol 
almaktadır.

2018 yılı içerisinde borsamızın hizmetlerinin çeşitlendirilmesi yönünde elzem 
olarak gördüğümüz proje ofisimizi de etkin bir şekilde faaliyete geçirmek amacıyla 
çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Proje ofisi ile birlikte; gerek il bazında gerekse 
de ulusal ve uluslararası paydaşlarımızla projeler düzleminde işbirliğimizi artırmak 
ve tüm fırsatlara hazırlıklı olmanın yanı sıra Borsamızın üyelerinin de özel sektöre 
sağlanan hibe ve destek çağrılarından azami düzeyde faydalanmalarını sağlamak 
amaçlanmaktadır.

Proje ofisimiz üyelerimize bilgi ve danışmanlık hizmetleri verebilmek amacıyla 
uzman kurum ve kuruluşları ile işbirlikleri kurmayı, proje fikirlerinin güncel ve hazır 
olması için planlamalar oluşturmayı, üyelerimize proje yazma ve projenin yönetimi 
alanlarında katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Tüm çalışmalarımızda olduğu gibi proje ofisinin de etkin olarak hizmet verebilmesi 
üyelerimizin ilgi, destek ve talepleri doğrultusunda şekillenecektir. Proje ofisimizin 
tüm camiamıza katkı sağlaması temennisiyle saygılarımı sunuyorum. 
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Oda ve Borsalar
‘Zeytin Dalı Harekâtı’ 

için TEK YÜREK,
TAM DESTEK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve bağlı 
365 oda ve borsa, ortak bir açıklama ile Türk 

Silahlı Kuvvetleri’nin yürüttüğü Zeytin Dalı 
Harekâtı’na tam destek verdi. 



12SAMSUN TİCARET BORSASI

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde 
biraraya gelen oda ve borsaların Harekâta ilişkin açıkla-
ması şöyle:

“Türkiye’de iş alemini temsil eden Oda ve Borsa camiası 
olarak bu ortak açıklamayı yapıyoruz.

Bizler ulusal güvenliğimizi korumak amacıyla devletimi-
zin başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’nın, haklı ve meşru oldu-
ğuna inanıyor ve destekliyoruz.

Bu harekâtın, ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak, hem 
kendisi, hem de bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör 
koridorunu ortadan kaldırmak için olduğunu görüyoruz.

Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de 
açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamızı kim-
se beklemesin.

Bölge, terör örgütlerinden temizlenerek, huzur, güven 
ve barış ortamı yeniden tesis edilmelidir.

Fırat Kalkanı ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekâtıyla de-
vam eden operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve 
destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir.

Yurtdışında muhataplarımızı ve tüm küresel iş örgütle-
rini de, teröre karşı ortak duruş sergileme yönünde niyet-
lerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye 
davet ediyoruz.

TOBB ve 365 Oda-Borsa olarak milletimizin, devletimizin 
yanındayız.

Ülkemizin birliğini, bütünlüğünü, huzurunu bozma niye-
tinde olanların da karşısındayız. 

Bizler ülkemiz ve milletimiz için daha büyük bir azimle 
çalışacak ve Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacağız.

Yeter ki birlik ve beraberliğimizin kıymetini aklımızdan 
çıkarmayarak omuz omuza verelim.

Yeter ki birbirimizi sevelim, birbirimize inanıp, güvene-
lim.

Türkiye iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlü-
müzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız.

Hayatını kaybeden bütün şehitlerimize Allah’tan rah-
met, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Allah, Mehmetçiğimizi 
korusun, Ordumuzu muzaffer kılsın. Yar ve yardımcımız ol-
sun.”



13 SAMSUN TİCARET BORSASI



14SAMSUN TİCARET BORSASI

Samsun Ticaret Borsası’nın son meclis toplantısında 
2018 yılı gelir gider bütçesi 2.750.000 TL olarak onay-
landı.

Samsun Ticaret Borsası 2017 yılının son meclis top-
lantısını Gıda Borsası Sitesi Ticaret Borsası hizmet bina-
sında Meclis Başkanı Ahmet Takış başkanlığında yaptı.

Meclis gündem maddelerinden biri olan yönetim 
kurulunun 2017 yılı faaliyet raporu değerlendirilip, 
2018 yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi. 

Samsun Ticaret Borsası’nın 2018 yılı bütçesi 
2.750.000 TL olarak belirlenirken, Meclis Başkanı Ah-
met Takış, “2017 yılı bütçemiz gelir kalemleri toplamı 
artı verdi. Bu da Yönetim Kurulu Başkanımız Sinan Ça-
kır’ın Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımızın istikrarlı 
bütçe yapmasından kaynaklanıyor. 2018 yılı bütçesi 

de plan ve programların gerekleri düşünülerek, fayda 
ve maliyet unsurları göz önünde tutularak hazırlandı” 
dedi. 

ÇAKIR: “SAMSUN FIRSATLAR KENTİ”

Bütçe belirlerken, borsanın son 11 aylık fiili gelirleri 
ve giderlerinin dikkate alınarak yapıldığını ifade eden 
Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan 
Çakır ise, “Borsa bütçesi hazırlanırken rasyonellik, ikti-
sadilik ve verimlilik prensipleri göz önüne alındı. Gelir 
ve gider tahminleri yapıldı. Bu çalışma yapılırken de 
borsanın son 11 aylık fiili gelirleri ve giderleri dikkate 
alındı. Üyelerimizden gelen sektörel ve eğitim alanın-
daki talepler hizmet alanımızı genişletti. Ancak biz büt-
çemizi de aşmayacak şekilde üyelerimizin ve Samsun’u-
muzun bir adım daha ileri gitmesi için elimizden gelen 

Samsun Ticaret Borsası’nın 
2018 Yılı Bütçesi Onaylandı
Samsun Ticaret Borsası 2017 yılının son meclis toplantısını 
Gıda Borsası Sitesi Ticaret Borsası hizmet binasında Meclis 
Başkanı Ahmet Takış başkanlığında yaptı.
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desteği yapmaya devam edeceğiz” 
diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Geri bıraktığımız 2017 yılında 
da kentimiz için güzel gelişmeler 
oldu. Lojistik merkezimizin 1. fazı 
tamamlandı. Burası kentin ekono-
mik kalkınmasına büyük destek 
sağlayacak. Yeni ve mevcutlardan 
çok daha büyük bir Organize sa-
nayi bölgesi ihtiyacı doğdu. Bunun 
için de hükümet nezdinde girişim-
lerimiz yapıldı. Yatırım için devletin 
verdiği desteklerden de yararla-
nılarak kentimizdeki işsizlik oranı-
nın düşürülmesine önemli katkılar 
verdik. 2018 yılı da bizim için bir 
öncekinden daha verimli atak bir 
yıl olacağını tahmin ediyoruz” diye 
konuştu. 

İŞLEM HACMİNDE 
2.023.054.514,18 TL 

İLE HUBUBAT
İLK SIRAYI ALDI

Bu arada geçen yıl ürüne göre 

işlem hacimlerinde de hububat 

2.023.054.514,18 TL ile ilk sırayı  

aldı. Onu 1.626.439.929,50 TL 

ile kuru meyveler takip etti.
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Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan 
beraberindeki heyetle birlikte Samsun 
Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Takış’ı 
fabrikasında ziyaret ederek güncel konular 
üzerinde sohbet yaptı.

Meclis Başkanımız Ahmet Takış’a ait Takışoğlu Fabrika-
sı’na yapılan ziyarete Samsun Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Sinan Çakır, Ticaret ve Sanayi Odası Yö-
netim Kurulu Başkanı Zeki Murzioğlu, Tekkeköy Beledi-
ye Başkanı Hasan Togar, AK Parti İl Başkanı Hakan Ka-
raduman’ da katıldı. Gerek kentimiz gerekse ülkemizle 
ilgili güncel konuların ele alındığı sohbetin ardından 
meclis başkanımız Ahmet Takış, Samsun Milletvekili-
miz Çiğdem Karaaslan’a ziyaretin anısına hediye tak-
dim etti. 

Samsun Milletvekili 
Çiğdem Karaaslan’dan 
Meclis Başkanımıza
Ziyaret 
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Borsa Başkanı Çakır, istihdamla ilgili hedefin tutturulduğunu 
ülke genelinde 1,5 milyon kişinin işe yerleştirildiğini açıkladı.

“Bu iş olur” dedik, “oldu”
Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır, 
Cumhurbaşkanımızın çağrısına kayıtsız kalmayan Türk iş dünyasının 
istihdamda tarihi bir başarıya imza attığını, Ocak 2017’den bu yana 1,5 
milyon kişiye ilave istihdam sağladığını açıkladı. Çakır, istihdam artışı 
sağlayan bütün firmalara teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, 7 Şubat 2017’de 
düzenlenen TOBB Türkiye Ekonomi 
Şurası’nda İstihdam Seferberliğini 
başlatarak, TOBB üyelerini en az 1 
ilave istihdam sağlamaya davet et-
mişti. Ardından TOBB ve Oda-Bor-
salar, İstihdam Seferberliğinin daha 
çok kişiye ulaşması için “bu iş olur” 
ismiyle bir tanıtım kampanyası dü-
zenledi. “Bugün geldiğimiz nok-
tada ‘bu iş oldu’ diyebiliriz artık. 
İstihdam Seferberliği, milyonlara iş, 
milyonlara aş oldu. Sonunda istih-
damla büyüyen Türkiye oldu” diyen 

Samsun Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Sinan Çakır, Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ta-
rafından geçen 14 Aralık Perşembe 
günü de Cumhurbaşkanlığımız hi-
mayelerinde ve ev sahipliğinde ger-
çekleşen İstihdam Şurası ve İstih-
dam Seferberliği Ödül Töreni’n de 
büyük gurur yaşadıklarını vurgula-
dı. İstihdam Seferberliği Ödül Töre-
ninde ülkemizin geleceğine yatırım 
yaparak Ocak 2017’den bu yana 
en fazla firma başına istihdamlarını 
artıran illerimiz, sayısal olarak ilave 
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istihdam sağlayan illerimiz, sektör-
lerimiz ve firmalarımızın ödüllendi-
rildiğini hatırlatan Samsun Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Sinan Çakır, “Kadın-genç ve engelli 
istihdamını en çok artıran firmala-
rımız da ödüllendirildi. Bu firmaları 
ayrıca tebrik etmek gerek. TOBB ve 
Oda-Borsa Camiası, geçmişte oldu-
ğu gibi bugün de Türkiye’nin ge-
leceğine yatırım yapmaya devam 
ediyor. Türkiye, daha çok zengin 
olsun, daha hızlı kalkınsın, daha 
fazla istihdam sağlasın diye iş dün-
yasının önü daha çok açılsın diye 
durmadan çalışıyor. İş dünyasının 
gündemindeki meseleleri topluyor, 
bunlara çözüm önerisi geliştiriyor 
ve Başbakanımız ve hükümetimiz 
nezdinde bu sorunların çözüme 
kavuşması için yoğun çalışmalar 
yürütüyor” dedi. Toplantıya Sam-
sun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Sinan Çakır, Yönetim Kuru-
lu Başkan Yardımcısı Hasan Tunç, 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Mu-
harrem Göksel ve Nurettin Odabaş 
ile Genel Sekreter Ahmet Aliyazı-
cı’nın katıldığı İstihdam Seferberli-

ği Ödül Töreni’ne, Türkiye’nin dört 
bir tarafından Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’ne gelen 2 bin civarında 
Oda-Borsa üyesi ve iş dünyası tem-
silcisi katıldı. Başkan Çakır sözlerini 
şöyle tamamladı:

“İstihdam Seferberliği kapsa-
mında TOBB ve Oda-Borsa Camiası 
ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı birlikte sahaya indi. Yapılan 

ziyaretlerde başta Oda-Borsalar 
olmak üzere iş dünyası kuruluşla-
rıyla, esnaflarla ve işçilerle bir araya 
geldiler. İstihdam Seferberliğine il-
lerde valiler ve Oda-Borsa başkan-
ları sahip çıktı. Vali başkanlığında 
tüm iş dünyasının katılımı ile illerde 
toplantılar düzenlendi. Oda-Borsa-
lar üyelerine İstihdam Seferberliği 
kapsamında hayata geçirilen teşvik 
ve destekleri anlattılar.“



İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

• Tüm sektörlerde ilave olarak 
istihdam edilen kişilerin, SGK 
primleri ve vergileri 1 yıl bo-
yunca devlet tarafından kar-
şılanacak. (Asgari ücret üze-
rinden, 2017 yılı için aylık 773 
TL. 2018’deki asgari ücrete 
göre yeni teşvik tutarı daha 
sonra ortaya çıkacak)

• İmalat sanayi ve bilişim sek-
töründe ilave istihdam edilen 
kişilerin SGK primleri ve ver-
gileri 1 yıl boyunca devlet ta-
rafından karşılanacak. (Prime 
esas kazanç üzerinden, 2017 
yılı için aylık en fazla 1.778 TL. 
2018’deki yeni teşvik tutarı 
daha sonra ortaya çıkacak)

• 18-25 yaş arasındaki gençle-
rin, kadınların ve engellilerin 
teşvikten yararlanma süresi 
18 ay (1,5 yıl) olacak.

• Yeni açıklanan istihdam teş-
viki 31.12.2020’ye kadar uy-
gulanacaktır.

• Yararlanma şartı: İlave olarak 
istihdam edilecekler, teşvik-
lerden yararlanabilmeleri için 
işe giriş tarihinden önceki 3 
ayda toplam 10 günden fazla 
çalışmamış olmalıdır. 

• 1-3 çalışanı olan imalat sa-
nayi işyerleri, ilave olarak is-
tihdam edecekleri 18-25 yaş 
arasındaki gençlerin; ücret, 
SGK primleri ve vergileri, 1 yıl 
boyunca 1 ay işveren tarafın-
dan, 1 ay devlet tarafından 
ödenecek. (İlave istihdam 
edilen kişi 1 yıl çalışacak, işve-
ren 6 ay ücret, SGK primi ve 
vergi ödeyecek)

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI

• Bilişim, Enerji ve İmalat Sana-
yi sektörlerinde İşbaşı Eğitim 
Programları 3 aydan 6 aya 
çıktı.

• Diğer sektörlerde 3 ay olarak 
uygulanmaya devam edecek.

• Programa katılanların günlük 
54 TL cep harçlıkları, genel 
sağlık sigortası ve iş kazası ve 
meslek hastalığı primleri dev-
let tarafından karşılanacak.

• İmalat Sanayi sektöründe-
ki İşbaşı Eğitim Programına 
katılan, 2-5 yaş arası çocuğu 
olan kadınlara; İşbaşı Eğitim 
Programı sürecince ayrıca ay-
lık 400 TL bakım desteği öde-
necek.

• Siber Güvenlik, Yenilenebilir 
Enerji, Bulut Bilişim ve Kod-
lama gibi geleceğin meslek-
lerinde düzenlenecek İşbaşı 
Eğitim Programları, 18-29 
yaş arası gençler için 9 ay sü-
recek. Günlük 75 TL cep harç-
lıkları, genel sağlık sigortası 
ve iş kazası ve meslek hasta-
lığı primleri devlet tarafından 
karşılanacak.

MESLEKİ EĞİTİM 

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ve Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği, “Mesleki 
Eğitim ve Beceri Geliştirme 
İşbirliği Projesi (MEGİP) kap-
samında İmalat Sanayi sektö-
rüne yönelik mesleki eğitim 
kursları düzenleyecek. Teorik 
ve pratik eğitim 8 aya kadar 
sürebilecek. Mesleki Eğitim 

kurslarına katılanların günlük 
54 TL cep harçlıkları, genel 
sağlık sigortası ve iş kazası ve 
meslek hastalığı primleri dev-
let tarafından karşılanacak.

• Özellikle temininde güçlük 
çekilen mesleklerde ve nite-
likli işgücü gerektiren sektör-
lerdeki mesleklerde gençle-
rin, akredite edilmiş mesleki 
eğitim kurumlarında kendi-
lerine uygun zaman ve şart-
larda mesleki eğitim almaları 
sağlanacak. Bu kapsamda 
gençlere alacakları eğitim-
de kullanabilecekleri kupon 
verilecek. Mesleki Eğitim Ku-
rumlarından belirli oranlarda 
istihdam taahhüdü istene-
cektir.

GENÇLERE YÖNELİK TEŞVİKLER

• 18-25 yaş arası kısmı zamanlı 
çalışan öğrencilerin yetim ay-
lıkları kesilmeyecek.

• Yeşil pasaporta sahip olan 
gençlerin kayıtlı çalışmaya 
başladıklarında yeşil pasa-
portları artık iptal edilmeye-
cek.

ENGELLİLERE YÖNELİK 
TEŞVİKLER

• En az % 40 engelli raporu-
na sahip olanlar, iş kuracağı 
alanda girişimcilik eğitimi 
sertifikasına sahipse ve kendi 
işini kurmak isterse İŞKUR ta-
rafından verilen hibe desteği 
36 bin TL’den 50 bin TL’ye 
yükseliyor.

İŞTE 2018 YILI TEŞVİKLERİ
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İş Dünyasına
Yeni Soluk:
ARABULUCULUK
İşçi-işveren uyuşmazlıklarında dava şartı haline 
gelen arabuluculuk iş dünyasında yeni bir dönem 
başlatacak…
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Arabuluculukta anlaşılan ko-
nular tekrar dava konusu ya-
pılamayacak...

Samsun Ticaret Borsası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Sinan Çakır, İş 
mahkemeleri Kanunu kapsamında 
yapılan yeni düzenlemelere ilişkin 
yaptığı açıklamada; “Arabuluculuk 
görüşmeleri sonunda anlaşmaya 
varan işçi ve işverenin, üzerinde an-
laşılmış olan hususları tekrar dava 
konusu yapmasının mümkün olma-
dığını belirtirken, düzenlemenin iş 
dünyası için önemli bir zamandan 
tasarruf sağlayacağını belirtti. “İşçi 

de işveren de ihtiyacını karşılarken 
bu sorunla uğraşmayı bırakacak, 
enerjisini, potansiyelini ve zamanı-
nı başka işler için kullanabilecektir” 
dedi.

Arabuluculuk sürecindeki 
gizlilik emsal kararlar oluş-
masını engelleyecek...

“Klasik yargılama usulleri ile iş 
dünyası için büyük sorun haline ge-
len emsal kararlar; işçi ve işverenin 
aralarında yapacağı arabuluculuk 
anlaşma metni gizli olacağından ve 
tüm taraflar ve arabulucu bu gizlili-
ğe uymak zorunda olduğundan bir 

sorun olmaktan çıkacak ve emsal 
oluşturmayacaktır” diyerek sözle-
rine devam eden Başkan Çakır bu 
değişikliklerin iş dünyası tarafından 
ayrıntılarıyla öğrenilmesi gerektiği-
ni vurguladı.

Uzun yargılama süreleri nede-
niyle yıllarca uğraşılan iş davaları-
nın arabuluculuk ile son bulacağını 
düşündüğünü dile getiren Samsun 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Sinan Çakır “Vakit nakittir” sö-
zünün iş dünyasındaki işlerliğinden 
bahsetti.  

Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır, 1 Ocak 
2018 tarihinde yürürlüğe giren 7036 Sayılı İş mahkemeleri Kanunu ile iş 
uyuşmazlıklarında dava şartı haline gelen arabuluculuğun iş dünyasına olan 
etkilerini değerlendirdi.  Dava Şartı arabuluculuk ile iş dünyasına yeni bir 
soluk geldiğini vurgulayan Çakır, yeni düzenlemede emeği geçen herkese 
teşekkür ederken,  camia olarak sistemin başarısı için üzerlerine düşen ne 
varsa yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ARABULUCULUK
DAİRE BAŞKANLIĞI
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Taraflar bir çözüm üretemezse ne olacak?

Arabuluculuğun genel avantajlarının yanı sıra 
iş dünyasına olan büyük etkilerinin bu kadarla da 
kalmadığını belirten Çakır, “Arabuluculuk sürecinde 
işçi ve işverenin çözüm üretemediklerinin ortaya 
çıkması halinde arabulucunun bir çözüm önerisi 
getirebileceğini de sözlerine ekledi. 

Yeni düzenleme ile sistem nasıl ilerleyecek?

Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Sinan Çakır, yeni düzenlemeler ışığında sistemi şöy-
le özetledi:

“İşçi işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade ta-
lepli iş uyuşmazlıklarında arabuluculuğun dava şartı 
haline gelmesi ile birlikte taraflar artık ilk oturumda 
arabuluculuk yolunu deneyecekler, arabuluculukta 
anlaşılmaması halinde mahkemeye başvurabile-
cekler. Sistem adliyelerdeki arabuluculuk büroları 
üzerinden işleyecek. Arabulucu yapılan arabulucu-
luk başvurusunu 3 hafta içinde sonuçlandıracaktır. 
Tarafların anlaşamaması halinde ilk iki saatlik ücret 
Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Taraf-
lardan birinin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle 
arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda 
toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtile-
cek ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı 
çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu 
tutulacaktır.”
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Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcımız Günhan Ulusoy 
Samsun’un Gururu Oldu…

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Günhan Ulusoy, FORTUNE 
Türkiye’nin 40 Yaş Altı 40 Yönetici Listesinde bu yıl 5. sıraya yükseldi…
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1969 yılında Samsun’da Fahrettin Ulusoy tarafın-
dan temelleri atılan, bugün ise Türkiye’nin 500 sanayi 
devi ve 500 ihracat şampiyonu firması arasında gösteri-
len Borsamız üyesi Ulusoy Un, başarılarıyla Samsun’un 
Türkiye ekonomisindeki yerini güçlendirmeye ve Sam-
sun’u uluslararası arenaya taşımaya devam ediyor.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız ve Borsa üye-
miz Ulusoy Un’un genç Yönetim Kurulu Başkanı Gün-
han Ulusoy, dünyanın en saygın ekonomi dergilerin-
den biri olarak gösterilen FORTUNE dergisinin “40 Yaş 
Altı 40” listesi sonuçlarına göre Türkiye’nin en başarılı 
5. kişisi seçildi.

Her sene olduğu gibi genç liderlerin ve yöneticilerin 
başarılarıyla öne çıkarıldığı liste için Türkiye’nin önemli 
kurum ve kuruluşlarından destek alındı. Liste oluşturu-
lurken güç, etki, inovasyon ve şöhret, güçlü işler kur-
muş, kendi alanlarında devasa etkiler yaratmış, dra-
matik yeniliklere imza atmış ve büyük şeyleri harekete 
geçirebilmiş kişiler mercek altına alındı.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız ve Borsa üye-
miz Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Günhan Ulusoy 
da un sektörüne getirdiği inovatif bakış açısıyla bu yılki 
listede 5. sırada yer aldı. FORTUNE Türkiye’nin her yıl 
yayınladığı listeye 3 senedir giren Günhan Ulusoy, bu 
yılki listede 5. sıraya yükselerek hem Türkiye’nin önemli 
isimlerini geride bırakmış hem de İstanbul dışından lis-
teye giren tek isim oldu.
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Günhan ULUSOY

Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı 

Türkiye’deki değirmencilik 
sektörü ile ilgili özellikle ihra-
cat ayağında geçmişten gelen 
bir başarı söz konusu. Bu serü-
veni başından itibaren içerisin-
de olan birinin gözüyle nasıl 
değerlendirirsiniz?

Değirmencilik, medeniyetin 
Anadolu topraklarında doğduğu-
nun ve buradan dünyaya yayıldı-
ğının kanıtı olma özelliğini taşıyan, 
yeryüzünün en eski uğraşlarından 
birisidir. Atalarımızdan bizlere mi-
ras kalan bu uğraş, atasözlerinde 
ve deyimlerde kendisine sıkça yer 
bulan, öykülere ve filmlere konu 
olan ekmeğimizin tarihimiz boyun-
ca el üzerinde tutulması ve kutsal 
sayılmasındaki en önemli aktördür. 
Tarihten gelen bu olgular, değir-
mencilik sektörünün Türkiye’deki 
gelişiminde etkili olmuş, buğdayın 
günlük yaşamımızdaki önemini her 
daim üst seviyede tutmuştur.

90’lı yıllarda devlet tarafından 
yeni un fabrikalarının kurulumun-
da sağlanan teşvikler sebebiyle 
tesis sayısındaki hızlı artış, on sene 
içerisinde toplam fabrika sayısının 
bin iki yüzlere çıkmasına neden 
oldu. Atıl kapasite hızla artarken 
sanayicilerimiz ürettikleri un için 
yeni pazarlar aramaya başladılar. 
Sektördeki bu gelişmeler yaşanma-
dan önce un ihracatımız az da olsa 
bulunmaktaydı fakat iki binli yılla-
rın başlarında sınır ötesi satışlarımız 
ivme kazanmaya başladı ve her ge-

çen yıl da gerek miktar bazında ge-
rekse tutar bazında artışlar devam 
ediyor. 

Dünya un ticaretinde zirvede 
son beş senedir Türk ununun 
olması gurur verici. Bu konu-
da rakamlar bize ne anlatıyor? 
Küresel ticarette payımız ne-
dir?

Un ticaretinde bir başka önem-
li tedarikçi Kazakistan’ın önünde 
liderliğimizi sürdürmekteyiz. Küre-
sel ticaretin %30’unu Türk uncuları 
gerçekleştiriyor. Başka bir deyişle, 
ticareti yapılan her üç kilo unun bir 
kilosu Türkiye’de üretiliyor. 2016 
yılı sonu itibariyle yedi kıtada ihra-
cat yaptığımız toplam ülke sayısı 
160’ı buldu. 

Türkiye Un Sanayicileri Fede-
rasyonu Başkanlığı görevini 
başarıyla yürütüyorsunuz. Fe-
derasyonun misyonu ve faali-
yetlerine biraz değinebilir mi-
siniz?

Federasyonumuz, üyeleri ara-
sında un fabrikaları ve değirmen-
cilik sektöründe muhtelif şekillerde 
hizmet sunan sanayi kuruluşlarının 
bulunduğu bir sivil toplum kurulu-
şudur. Toplam 420 üyesi bulunan 
ve 14 yılı aşkın süredir faaliyetlerine 
devam eden TUSAF, yurtiçi ve yurt-
dışında Türkiye un sanayisini temsil 
etmekte, sektörün gelişimini amaç-
layan çalışmalar yürütmektedir. 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-

lığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçı-
lar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği ve Toprak Mahsulleri Ofisi 
gibi kurum ve kuruluşlarla sürekli 
dirsek teması halinde olan TUSAF 
Yönetim Kurulu, değirmencilik sek-
törüne ve bu sektörün paydaşlarına 
maksimum fayda sağlama hedefiy-
le yoluna devam etmektedir.

TUSAF yönetim kurulu olarak, 
sanayicilerimizin gayreti ve Türki-
ye’nin dünya un piyasasında elde 
ettiği başarıları uluslararası mecra-
larda da vurgulamak adına, yurt-
dışında düzenlenen un sanayisi 
üzerine düzenlenen kongre, sergi 
ve toplantılara iştirak ediyor ve ya-
bancı meslektaşlarımızla bilgi pay-
laşımlarında bulunuyoruz.

Bölgesel bazda gerçekleştirilen 
genişletilmiş sektör buluşmalarımız 
ve ortak akıl toplantılarımızın ya-
nında her yıl Türkiye Un Sanayicileri 
Federasyonu Uluslararası Kongre 
ve Sergisi düzenlenmektedir. TU-
SAF ev sahipliğinde düzenlenen ve 
Ulusal-uluslararası boyutta bilinir-
liği her geçen yıl artan kongremiz, 
federasyonumuzun sektöre hizmet 
veren yerli ve yabancı dostlarımızı 
bir araya getirdiği geniş çaplı bir et-
kinliktir. 8–11 Mart 2018 tarihlerin-
de Kaya Palazzo Golf Resort, Antal-
ya‘da düzenleyeceğimiz “Buğday 
ve Ekmeğin Aşkı: Un” temalı kong-
remizde 1000’e yakın ulusal ve 
uluslararası delegeyi ağırlayacağız.



27 SAMSUN TİCARET BORSASI



2002 Yılında ürün borsacılığına 
geçiş yolunda Havza’da bir “Tahıl 
Borsası” inşaatına başlayan borsa-
mız, ürünün laboratuvar koşulla-
rında analizinin yapılarak üretici ve 
tüccarın bir araya gelip elektronik 
ortamda alım satım yapabileceği 
bir satış salonunun hazırlıklarını 
tamamlamış olup geçtiğimiz eylül 
ayında hizmete sunmuştur.

Bu sayede; birden fazla alıcının 
rekabeti sonucu bir fiyat oluşacak, 
üreticiler satışlara göre ürünlerinin 
değeri konusunda bir tahmin yapa-
bilecek, ürün bedellerinin tahsilin-
de büyük bir sorun yaşanmayacak, 
veri kayıpları oluşmayacak, ürün 
çeşitlerine göre ayrım yapılabilecek 
ve tüm işlemler kayıtlı hale gelecek-
tir.

Satış seans salonunun işleyişi 
hakkında bilgi veren Samsun Tica-
ret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Sinan Çakır; “Buğday pazarına ürün 
getiren üretici getirdiği ürünü önce 
borsanın kantarında tarttırıyor ve 
ürünün miktarı belirleniyor. Sonra 

borsa personeli tarafından ürün-
den numune alınarak satış seans 
salonunun laboratuvarında analiz 
ediliyor. Buradan aldığı belge ile se-
ans salonuna geçiyor. Seansın açıl-
masını bekliyor. Seansın açılması ile 
birlikte salonda yerini alan alıcılar, 
üreticilerin ürün numunelerine ve 
laboratuvar analizlerine bakarak 
fiyat teklifinde bulunuyor. Açık ar-
tırma usulü ile yapılan satışta ürüne 
en yüksek teklifi veren alıcıya ürün 
satılıyor. Üretici de verilen teklifi 

uygun bulursa satış gerçekleşmiş 
oluyor” dedi.

Sözlerine devam eden Çakır; 
“Tahıl üretimi yapan çiftçiler ile alım 
yapan tüccarları buluşturan, üreti-
cinin ürünlerini değerinde satabil-
diği, tüccarın ise kalitesini bilerek 
satın alabildiği, ürünün kalitesine 
göre değer bulduğu ve üreticilerin 
satım sonrası garantisini sağlayan 
Samsun Ticaret Borsası Havza Satış 
Seans Salonu ilçeye, şehre ve böl-
geye hayırlı olsun” diye konuştu.

Satış Seans Salonu 
Hizmete Girdi
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GOOGLE-TOBB
Dijital Atölye
TOBB ve Google Türkiye işbirliğiyle 21-22 Kasım 2017 tarihlerinde “Dijital 
Dönüşüm Hareketi” eğitimleri düzenlendi.

20. Yüzyılın en önemli keşfi “İnternet ve Dijital Tek-
nolojiler”. Yaşamın her alanını yeniden şekillendirdiği 
gibi, hızlı ekonomik büyüme içerisinde, tüm küresel 
aktörlerin bir adım öne çıkabilmesi, teknolojiye olan 
uyumları ve dijital becerilere sahip şirketler yetiştirme-
leri ile mümkün olabilmektedir.

Ülkemizin geleceğinde önemli role sahip olan ko-
bilerimizin, girişimcilerimizin ve gençlerimizin dijital 
alandaki varlıklarını güçlendirip dijital becerilerini artı-
rarak, rekabet güçlerini artırmayı ve yeni iş olanakları-
na ulaşmalarını sağlamak üzere, TOBB ve GOOGLE Tür-
kiye arasında kurulan işbirliği ile bir “Dijital Dönüşüm 
Hareketi” başlatılmıştır. 

Bu kapsamda TOBB ve Google Türkiye işbirliğiyle 
Kayseri, Antalya ve Van’dan sonra, Samsun Ticaret ve 

Sanayi Odası koordinasyonunda, Samsun’da 21-22 Ka-
sım 2017 tarihlerinde KOBİ’lerin teknolojik uyumluluk-
larını geliştirip, rekabet kabiliyetlerini arttırarak, yeni 
iş olanaklarına ulaşmalarını ve nihai olarak ihracat ka-
pasitelerini geliştirebilmeleri amacıyla “GOOGLE-TOBB 
Dijital Atölye Eğitimleri” gerçekleştirildi.

Google Türkiye Pazarlama Müdürü Işıl Heves ve 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Salih Zeki Murzioğlu’nun 
açılış konuşmaları ile başlayan etkinlik, Google eğitme-
ninin “İşinizi Dijital Fırsatlarla Büyütün “ sunumlarıyla 
devam etti.

Etkinliğe Meclis Üyemiz Mustafa Mercan, Mehmet 
Gürsoy, Genel Sekreterimiz Ahmet Aliyazıcı ve Perso-
nelimiz katıldı.
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Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Kayıtlarına Göre
2017 Yılında En Fazla Fındık İhracatı Yapan İlk 20 Firma

Sıra Firma Adı Şehir Miktar (Kg) Değer ($)

1 Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Tic. A.Ş. Arsin / TRABZON 41.442,806 341.595,757
2 Durak Fındık Sanayi ve Tic. A.Ş. Ünye / ORDU 17.374,225 132.880,513
3 Özgün Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. TRABZON 13.992,480 97.279,495
4 Poyraz Poyraz Fındık Entegre Sanayi ve Tic. A.Ş. ORDU 13.293,325 81.542,211
5 Arslantürk Tarım Ürünleri ve Sanayi İhr. ve İth. A.Ş. Araklı / TRABZON 10.135,768 69.724,478
6 Progıda Tarım Ürünleri Sanayi Tic. A.Ş. İSTANBUL 8.013,145 50.237,091
7 Yavuz Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. GİRESUN 7.181,845 49.526,316
8 Gürsoy Tarımsal Ürünler Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. ORDU 6.606,870 48.913,819
9 Sabırlar Fındık İhr. Ltd. Şti. TRABZON 6.538,567 43.936,948
10 Yavuzkan Hazel Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Bulancak / GİRESUN 6.538,567 43.936,948
11 Şenocak Gıda Fındık Entgr. Turz. Nakl.  ORDU 3.185,190 18.847,193
 İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
12 Noor Fındık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. GİRESUN (*) (*)
13 Özyılmaz Fındık Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. Çarşamba / SAMSUN 1.826,32 10.917,463
14 Karımex Gıda Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti. ORDU 1.789,365 10.252,038
15 Dost Fındık Gıda Kuyumculuk İnş. Taah. Nakl.  Ünye / ORDU (*) 9.156,750
 Turz. Müh. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
16 (*) (*) (*)
17 Nimeks Organik Tarım Ürünleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Çiğli / İZMİR (*) 4.404,875
18 Mehmet ve Şahap Bozdağ Fındık San. Ltd. Şti. Bulancak / GİRESUN (*) (*)
19 Gökhan Altın ve Dış Ticaret A.Ş. Fatih / İSTANBUL 748,750 4.089,698
20 Kurtsan Tarım Ürünleri İnş. Nak. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Ünye / ORDU 426,676 2.623,810
(*) İlgili firma açıklanmasını istemediğini bildirmiştir.
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Samsun Ticaret Borsası Dünya ölçeğinde 
en etkili ve modern teknolojiyi 

kullanarak hizmet vermeyi kendisine 
amaç edindi. Bu doğrultuda da uzman 

eğitimciler tarafından sürekli eğitim 
etkinlikleri düzenlenerek üyelere hizmet 

verilmeye çalışılıyor.

Borsa Hizmet Kalitesini 
Eğitimlerle Yükseltiyor
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“Gerçekleştirilen eğitimlerle 
firmalarımız ve sektör kendini bir 
adım daha ileri taşıyacaktır” diyen 
Samsun Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Sinan Çakır, “Borsa-
mız tarafından düzenlenen ve gıda 
ürünleri imalat sanayisinde faaliyet 
gösteren üye firmalarında büyük 
ilgi gösterdiği yeni bir eğitim etkin-
liği yapıldı. 5 gün süren eğitim sü-

recinde TSE baş denetçisi ve eğitim 
uzmanı Erhan Özbey tarafından 
Kalite, Çevre ve İş Güvenliği Yöneti-
mi Sistemleri ile ilgili bilgiler verildi” 
dedi.

Samsun Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Sinan Çakır şöyle 
konuştu:

“İmalatçı firmalarımızın işlet-
me sahipleri ve personelleri kalite, 
çevre ve iş güvenliği yönetimi sis-
temleri ile ilgili konularda donanım 
sahibi oldular. Var olan bilgilerini 
de yenilediler. Borsamız tarafından 
ücretsiz olarak düzenlenen eğitime 
katılanlar sertifikalarını alıp, elde 
ettikleri bilgi ve donanımlarını ha-
yata geçirerek kuruluşlarını ve sek-
törü bir adım daha ileri götürmek 
adına çalışmalar sergileyeceklerdir. 
Gelen talepler doğrultusunda da 
önümüzdeki aylarda borsa üyele-
rine kurumsal kapasitelerini arttır-
maya yönelik konusunda uzman 

eğitimciler tarafından yeni etkinlik-
ler düzenlenecek.”

Samsun Ticaret Borsası Genel 
Sekreteri Ahmet Aliyazıcı ise; “Gü-
nümüzde tüm işletmeler Sektör 
ve ölçeklerine bakılmaksızın Kalite 
Yönetim Sistemini oluşturmakta 
ve uygulamaktadır. Avrupa Birliği 
ilişkileri, devlet destek ve hibeleri, 
müşteri talepleri, rekabet gücünü 
artırma zorunluluğu söz konusu 
olduğunda; Kalite, Çevre ve İş Gü-
venliği Yönetimi Sistemleri kurmak, 
uygulamak ve sürdürmek zorunlu 
hale gelmiştir. Bu eğitimi ve serti-
fikaları alanlar çalıştıkları firmada 
sistemin takipçisi olabilecekler, 
sistemin kuruluş ve gerçekleştiril-
mesinde etkin rol alabilecekler ve 
sorunlara karşı çözüm üretme ve 
uluslararası sistematik bir yaklaşım 
yeteneği kazanabilecekler” diye ko-
nuştu.
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Borsa’ya Ziyaret

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş, 
Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır’ı 
makamında ziyaret etti. Başkan Çakır ile Bektaş ekonomik 
konular ve yapılan çalışmalarla ilgili karşılıklı bilgi alış-verişinde 
bulundu. Daha sonra Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Sinan Çakır, ziyaretinden dolayı Bektaş’a teşekkür etti.

Samsun Ticaret Borsası 
personeli geçtiğimiz 
aralık ayında eğitmen 
Ruhan Maral ile 
gerçekleşen gerçekleşen 
profesyonel sunum 
tasarımı eğitiminde 
eğitiminde; profesyonel 
iş yaşamımızda 
hazırlanan dijital 
sunumların püf 
noktalarından 
kişisel yaşamda 
gerçekleştirilen sözlü 
sunumlarda nelere 
dikkat edilmesi 
gerektiğine kadar birçok 
konuda bilgi aldı.

Profesyonel Sunum Tasarımı



Samsun Ticaret Borsası A Seviye 
Borsalar Arasında Yerini Aldı...

AKREDİTASYON SİSTEMİ NEDİR?

Türk Oda/Borsa Sisteminin; Oda/Borsalarımız arasında kali-
te bilincinin yerleştirilmesi, Oda/Borsa Sistemimizin iş dün-
yası nezdinde saygınlığının ve hizmet türlerinin artırılması, 
hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi, Oda/Borsa Sistemlerinin 
birbirine yakınlaşmanın sağlanması suretiyle Avrupa Oda/
Borsa Sistemine uyumunun sağlanmasıdır.

Bu çerçevede, Birliğimiz;  EUROCHAMBRES ve İngiltere Tica-
ret Odası (British Chamber of Commerce) işbirliği çerçevesin-
de İngiltere ve Almanya Oda sistemlerinin en iyi uygulamala-
rını dikkate alarak, 2001 yılında Oda Akreditasyon Modelini 
geliştirmiş ve 2005 yılına kadar projeyi İngiltere Ticaret Odası 
ile birlikte yürütmüştür.

Oda Akreditasyon Modeli 2005 yılından itibaren Birliğimiz 
tarafından yürütülmüş olup,  2008 yılında yapılan çalışmalar 
sonucunda Borsalar da sürece dahil edilmiş ve model kap-
samındaki çalışmalar TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi 
olarak uygulanmaya başlamıştır.

22 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilen 
belge yenileme denetiminde Samsun Tica-
ret Borsası, Akreditasyon Standardını oluş-
turan Yönetim ve Oda/Borsa Mevzuatı, Mali 
Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Plan-
laması ve Yönetimi, Haberleşme ve Yayınlar, 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı, Üye 
İlişkileri, Kalite, İletişim Ağı, Politika ve Tem-
sil, Bilgi, Danışmanlık ve Destek, İş Geliştir-
me ve Eğitim, Borsacılık Faaliyetleri başlıkla-
rı altındaki kriterler üzerinden denetlendi. 

Denetim sürecinde ilgili kriterler için 
Samsun Ticaret Borsasınca geliştirilen yön-
temler, yöntemlerin süreç içindeki iyileşme-
leri ve diğer oda borsalara örnek teşkil ede-
cek uygulamalar denetçi ile paylaşıldı. 

Akreditasyon sistemi kapsamında uy-
gulamalar başarılı bulundu ve denetim 
sonucunda Samsun Ticaret Borsası hizmet 
kalitesinde “A seviye (mükemmel) Borsa” 
konumuna yükseldi.

10. Dönem Akredite Oda Borsalar arasında yer alan borsamızın 
Akreditasyon belge yenileme denetimi Türk Loydu Vakfı Yönetim 
Sistemleri Baş Tetkikçisi Oğuz Aksu tarafından gerçekleştirdi.
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Üretim miktarları, 2017 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve 
diğer bitkisel ürünlerde % 4,2, sebzelerde % 1,8, meyvelerde 
% 9,7 oranında artış gösterdi. Üretim miktarları 2017 yılında 
tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 68 milyon 61 bin ton, 
sebzelerde 30 milyon 826 bin ton ve meyvelerde 20 milyon 
809 bin ton olarak gerçekleşti.

2017 Bitkisel Üretim İstatistikleri:

Bitkisel Üretim
Bir Önceki Yıla Göre Arttı 

Eğitmenlerden Ruhan Maral ile gerçekleşen 
eğitimde personelimiz, hazırlanan dijital sunumların 
püf noktaları ve sözlü sunumlarda nelere dikkat 
edilmesi gerektiği gibi birçok konuda bilgi aldı.
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Bitkisel üretim, 2016,2017

TAHIL ÜRETİMİ 2017 YILINDA BİR ÖNCEKİ 
YILA GÖRE ARTTI 

Tahıl ürünleri üretim miktarları 2017 yılında 
bir önceki yıla göre % 2,4 oranında artarak 36 
milyon 133 bin ton olarak gerçekleşti.

Bir önceki yıla göre buğday üretimi % 4,4 ora-
nında artarak 21 milyon 500 bin ton, arpa üreti-
mi % 6 oranında artarak 7 milyon 100 bin ton, 
çavdar üretimi %6,7 oranında artarak 320 bin 
ton, yulaf üretimi % 11,1 oranında artarak 250 
bin ton oldu.

Baklagillerin önemli ürünlerinden yemeklik 
bakla % 9 oranında artarak 6 bin 847 ton, no-
hut % 3,3 oranında artarak 470 bin ton, yumru 
bitkilerden patates ise % 1,1 oranında artarak 4 
milyon 800 bin ton olarak gerçekleşti.

Yağlı tohumlardan soya üretimi % 15,2 ora-
nında azalış göstererek 140 bin ton oldu.

Tütün üretimi % 7,8 oranında artarak 80 bin 
ton, şeker pancarı üretimi ise % 6,3 oranında ar-
tarak 20 milyon 828 bin ton olarak gerçekleşti.

SEBZE ÜRETİMİ 2017 YILINDA BİR ÖNCEKİ 
YILA GÖRE ARTTI

Sebze ürünleri üretim miktarı 2017 yılında bir 
önceki yıla göre % 1,8 oranında artarak 30 mil-
yon 826 bin ton oldu.

Sebze ürünleri alt gruplarında üretim miktar-
ları incelendiğinde, yumru ve kök sebzeler % 0,8 
oranında, başka yerde sınıflandırılmamış diğer 
sebzeler % 3 oranında, meyvesi için yetiştirilen 
sebzeler ise % 1,9 oranında arttı.

Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden 
domateste % 1,2, karpuzda % 
2,1, salçalık kapya biberde 
%15,7 oranında artış 
olurken, kavunda % 
2,2, sivri biberde % 
2,3, taze fasulye-
de % 1,3 oranın-
da üretim miktarı 
azaldı.

MEYVE ÜRETİMİ 2017 YILINDA 
BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTTI

Meyve ürünleri üretim miktarı 2017 yılında bir 
önceki yıla göre % 9,7 oranında artarak 20 mil-
yon 809 bin ton olarak gerçekleşti.

Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim mik-
tarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre elma-
da % 3,6, şeftalide % 14,4, kirazda % 4,6, kayısı-
da % 34,9 oranında artış oldu.  

Turunçgil meyvelerinden manda-
lina % 16 oranında artarken, sert 
kabuklu meyvelerden antep fıstığı 
ise % 54,1 oranında azaldı.

Üzüm üretimin-
de %5, trabzon 
hurmasında ise % 
9,8 oranında artış 
oldu. 

Süs bitkileri 
üretimi 2017 yı-
lında bir önceki 
yıla göre arttı.

SÜS BİTKİLERİ ÜRETİM MİKTARI 2017 YILINDA 
BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE % 7 ORANINDA ARTTI

Süs bitkileri üretimi içindeki payları incelendi-
ğinde kesme çiçekler % 64,9, diğer süs bitkileri % 
35,1’lik bir paya sahiptir.

Gül (kesme) üretimi bir önceki yıla göre % 
20,7, lale üretimi % 9,6, lisianthus üretimi % 8,2 
oranında arttı.  
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Samsun 2. Gıda Fuarı 
Büyük İlgi Gördü

TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirilen 

Samsun Gıda 2017, İçecek 
Ürünleri, Gıda İşletme 

Teknolojileri, Paketleme 
ve Lojistiği Fuarı’ nın açılış 

programına, birçok önemli 
firmanın temsilcileri ve yabancı 
ülkeden gelen misafirler katıldı.
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Programın açılış konuşmasını 
yapan TÜYAP Anadolu Fuarları Ge-
nel Müdürü Cihat Alagöz, “Bu sene 
5 farklı ülkeden 159 iş adamını fu-
arımızda ağırlıyoruz. Yani yabancı 
ziyaretçi sayısını yüzde 38 oranında 
arttırdık. Geçen sene 72 firmamız 
fuarımıza katılım sağlamıştı. Bu 
sene ise 80 firmaya çıktı. Fuarımız 
yüzde 11 oranında da katılımcı 

alanında büyüme gösterdi. Fuarı-
mızın kapladığı alan ise yüzde 32 
alanında büyüdü. Ne mutlu bize ki 
Samsun’u bir fuar şehri yapma ko-
nusunda da adım adım ilerliyoruz” 
dedi.

Daha sonra konuşma yapan Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcımız 
Günhan Ulusoy; “Samsun sanayi 
işletmelerinin sektörel dağılımına 

baktığımız zaman gıda ürünleri 
imalatı %23’ luk pay ile birinci sıra-
dadır(2015). Tarım ve tarıma dayalı 
sanayi işletme sayımız 650 işletme 
dolayında iken bu sayının yüzde 35 
ini tahıl, un ve unlu mamuller üre-
timi gerçekleştirenler oluşturmak-
tadır.

Borsamız öncülüğünde gerçek-
leştirilen Samsun Gıda Organize 
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Sanayi Bölgesi’ nde 12’ si faal, 11’ i inşa-
at halinde ve 1 tanesi proje aşamasında 
olmak üzere toplam 24 işletme ile yüzde 
yüz doluluk seviyesine ulaşmıştır.

Samsun gıda sektörü ülkenin ilk 500 
firması arasına 3 firma sokmayı başarmış-
tır. İhracat rakamlarına baktığımızda ise 
Samsun gıda sektörü yapılan toplam ihra-
catın yüzde 34 ünü gerçekleştirmiştir. Bor-
samızın gıda kontrol laboratuvarı sadece 
kabuklu meyveler ihracatımızda 2017 
Kasım sonu itibariyle gerçekleştirdiği 252 
analiz ile Samsun gıda ihracatında önemli 
bir rol üstlenmiştir” dedi.

“GIDA OLMAZSA OLMAZIMIZ”

Daha sonra konuşan Türkiye Gıda Sa-
nayi İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu 
Başkanı Necdet Buzbaş, “Gıda olmazsa 
olmazımızdır. Beslenme ihtiyacımızı kar-
şıladığı için gıda sektörü stratejik bir sek-
tördür. Ülkemizde 3 bin satış yeri 244 bin 
tüketim noktası ve 83 bin üretim yeri bu-
lunmaktadır. Sektörün büyüklüğü ise 150 
milyar dolar civarındadır” diye konuştu.

Fuarın hayırlı olması temennisinde 
bulunan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası 



41 SAMSUN TİCARET BORSASI

Yönetim Kurulu Başkanı Salih 
Zeki Murzioğlu, “Samsunumuz 
ilk organizasyondan bu yana 
16. fuara ev sahipliği yapmak-
tadır. Samsun Türkiye’nin ilk 
milli fuarına sahip bir şehirdir. 
Bizim ilimizde çok önemli bir 
fuar geleneği ve kültürü var. Biz 
bu geleneği artık bu çatı altında 
devam ettirmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. Bu vesile ile ekono-
mimize katkı sağlayan bu yapıyı 
kazandırma noktasında destek-
lerini esirgemeyen herkese te-
şekkürlerimi sunarım” şeklinde 
konuştu.

“SAMSUN’U DAHA ZENGİN 
BİR ŞEHİR YAPMANIN YOLLA-
RINI BULMAMIZ LAZIM”

Her zaman büyümek ve zen-
gin bir ülke olmak arzusunda 
olduklarını dile getiren Samsun 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yu-
suf Ziya Yılmaz, “Allah bize bu 
istediğimizi verdi. Ülke itibariyle 
büyüyüp zengin olma şansını 



yakaladık. Yani bizim unumuz, şekerimiz var. Biz as-
lında çalışmadan yorulmadan keyif içerisinde bir ge-
lişmenin beklentisi içerisinde olsak başaramayız. Tam 
tersine özgürlüğümüzü bile kaybederiz. Aslında biz 
bu Fuar ve Kongre Merkezimizi zor şartlar altına yap-
tık. Bu tesis yapılmadan önce Doğupark ve Batıpark’ta 
kurduğumuz çadırlarda fuar yapıyorduk. Ter ve rutubet 
içerisinde fuar yapıyorduk. Bugün modern bir ortam-
da fuarımızı organize ediyoruz. Bugün fuara gelmemiş 
olan firma yetkililerine seslenmek istiyorum. Ne olur 
bir daha bunu yapmasınlar. Bunların hepsinin şu anda 
bu salonda olması lazımdı. Bugün burada bir gıda fuarı 
organize edilmişse bunun başarısını sağlamak hepimi-
zin görevidir. Samsun 10 bin kilometrekare yani 1 mil-
yon hektarlık bir coğrafya. Bunun 400 bin hektarı taşı 
diksen büyür dedikleri bir toprağa sahip. Taşı bırak ne 
dikersen dik büyüyebilecek ölçekte verimli topraklarda 
yaşıyoruz. Son yıllarda fındık sayesinde bazı ilçelerimiz 
zengin ilçe seviyesine girdi. Şimdi biraz gayet edersek 
bana göre daha güzel işler yaparız. Samsun’u daha 
zengin bir şehir yapmanın yollarını bulmamız lazım. Biz 
belediye hizmetlerinde artık tıkanmaya başladık. İn-
sanlar bize müthiş hareketli bir şehriniz var diyor. Yerin 
altından tünel yapmamız dahi isteniyor. Bunu yapalım 
ama bunun da bir bedeli var. Parasını nasıl alacağız? 
Zengin ve kişi başına düşen geliri yüksek bir halktan 
alacağız. Biz Türkiye’nin birçok şehrinde olmayan Lojis-
tik Köy yaptık. Buna da 50 milyon euro para harcadık” 
ifadelerini kullandı.

“SAMSUN HIZLA GELIŞIYOR”

Son olarak konuşma yapan Samsun Valisi Osman 
Kaymak ise, “Samsun her alanda büyüyor. Biz geldiği-
mizde olimpiyatlar vardı. Allah’a şükür bunu da çok 
güzel bir şekilde başardık. Bu fuarlar sayesinde de or-
taya koyduğumuz hedefler var. Bu hedeflere ulaşırken 
bu fuarlar bizlere ciddi derecede katkı sağlıyor. 4 aylık 
süre içerisinde gördüğüm kadarıyla Samsun hızla ge-
lişiyor. Bafra ve Çarşamba Ovalarının bu bölgede bu-
lunması ve bir sürü verimli potansiyellere rağmen bu 
şehrin göç vermemesi gerekir. Aksine göç almalıyız. Bu 
nedenle de çalışmak durumundayız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 23-26 Kasım tarihleri ara-
sında düzenlenen Samsun Gıda 2017 Fuarı, protokol 
üyeleri ve ziyaretçiler tarafından gezildi.
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Süt ve Süt Ürünleri 
Üretimi
Ticari süt işletmelerince Kasım ayında 749 bin 761 ton inek sütü toplandı...
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Toplanan inek sütü miktarı geçen yıl Kasım ayında 
bir önceki yılın aynı ayına göre  % 4,6 arttı.

Kasım ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme 
sütü üretimi 146 bin 74 ton olarak gerçekleşti ve bir 
önceki yılın aynı ayına göre % 9,7 artış gösterdi. İnek 
peyniri üretimi 55 bin 40 ton ile bir önceki yılın aynı 
ayına göre % 6,3 arttı. Koyun, keçi, manda ve karışık 
sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 736 ton ile bir 
önceki yılın aynı ayına göre % 72,3 arttı.

Yoğurt üretimi 92 bin 191 ton ile bir önceki yılın aynı 

ayına göre % 2,3 arttı. Ayran üretimi ise 57 bin 567 ton 
ile bir önceki yılın aynı ayına göre % 2,5 artış gösterdi.

Kasım ayında ticari süt işletmeleri tarafından topla-
nan inek sütü yağ oranı ortalama % 3,5, protein oranı 
ise ortalama % 3,3 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan 
inek sütü miktarı Kasım ayında bir önceki aya göre 
%1,3 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan 
inek sütü miktarı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayı-
na göre %4,6 arttı.
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı’nın Türk Gıda Kodeksi 
Yumurta Tebliği’nde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliği, 24 Ka-
sım 2017’de Resmi Gazete’de  ya-
yımlanmasının ardından yumurta 
üreticileri, ürünlerin üzerine yeni 
kodları basmaya başladı. Eski yu-
murtaların üzerindeki kodlamada 
TR diye başlayan ardından vilayetin 
plaka kodu ve ondan sonra kümes 
işletme numarası vardı. Şimdi ise 
bunların önüne 4 farklı yumurta 
üretim metodu kodu geldi. 

Doğrudan insan tüketimine 
veya gıda sanayinin kullanımına su-
nulan A sınıfı yumurta; organik ye-
tiştiricilik, free range (açık dolaşıma 
erişim) yetiştiricilik, kümeste kafes-
siz yetiştiricilik ve kafesli yetiştiricilik 
olarak damgalanacak.

Yeni tebliğe göre, organik yetiş-
tiricilik için 0, serbest dolaşan tavuk 
yumurtaları için 1, kümeste kafessiz 
yetiştiricilik için 2 ve kafesli yetişti-
ricilik için 3 numara kodu basılıyor.

0 ile başlayan yumurtalar, or-
ganik tavuk yumurtası demektir. 
Bunun anlamı tavuğa verilen yem 
tamamen organik GDO’suz ve ye-
tiştirme sırasında hormon kullanıl-
madığı anlamına gelmektedir.

1 ile başlayan yumurtalar, ser-
best dolaşan (Free range) tavuk yu-
murtası demektir. Tavuğun rahatça 
gezebileceği alanın mevcut olduğu 
bir üretim ortamında yetiştirilen ta-
vuklardır. 

2 ile başlayan yumurtalar, kü-
meste kafessiz yaşayan tavuk yu-

murtası demektir. Bu ifade kümes 
içinde dolaşabilen ve belirli bir alan 
içerisinde hareket edebilen tavuk-
ları tanımlar.

3 ile başlayan yumurtalar, kafes-
li ortamlarda yaşayan tavuk yumur-
tası demektir. Bu ortamda yaşayan 
tavuklar kafeste büyürler. Piyasa-
daki en ucuz yumurtalar bu kodla 
başlayan yumurtalardır.

Yani satın alınan yumurtada 
üzerindeki kodlara baktığınız za-
man organik yetiştiricilik ürünü mü, 
kafeste ya da özgür gezen tavuk 
yumurtası mı olduğunu görebile-
ceksiniz. Kayıt altındaki bütün işlet-
meler yeni sistemi yerine getirmek 
mecburiyetinde ve tüketiciye bu 
şekilde sunmaya mecbur durumda.

Yumurta da Kod Dönemi



Kümes Hayvancılığı
Üretimi
TAVUK YUMURTASI ÜRETİMİ GEÇEN YIL 1,7 MİLYAR ADET OLARAK GERÇEKLEŞTİ...

Tavuk yumurtası üretimi Kasım ayında bir önceki aya göre % 0,4 azalırken, bir 
önceki yılın aynı ayına göre % 5,7 arttı.

KESİLEN TAVUK SAYISI 102 MİLYON, KESİLEN HİNDİ SAYISI İSE 472 BİN ADET 
OLDU...

Kesilen tavuk sayısı Kasım ayında bir önceki aya göre % 3,8 azalırken, bir önceki 
yılın aynı ayına göre %17,9 arttı. Kasım ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya 
göre %7,9 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre % 31,5 arttı.

TAVUK ETİ ÜRETİMİ 178 898 TON, HİNDİ ETİ ÜRETİMİ İSE 5 007 TON 
OLARAK GERÇEKLEŞTİ...

Tavuk eti üretimi Kasım ayında bir önceki aya göre % 3,8 azalırken, bir 
önceki yılın aynı ayına göre % 20,2 arttı. Kasım ayında hindi eti 
üretimi ise bir önceki aya göre % 1,2, bir önceki yılın 
aynı ayına göre % 29,3 arttı.
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Kefir, eskiden beri bilinen bir içecek olup kökeni Ku-
zey Kafkaslardır. Kefir Kafkaslardan Rusya ya oradan 
İskandinav ülkelerine Avrupa’ya, Amerika’ya kadar ya-
yılır. Ruslar bu mucizevi içeceğin kıymetini çabuk fark 
ederek kendi içecekleri gibi kabullenmiş, hem evlerin-
de hem hastanelerinde şifasından faydalanmışlardır. 
Kefirin, bağışıklıktan hücre yenilenmesine dek önemli 
faydalarından dolayı beslenmemizde mutlaka yer al-
ması gerekiyor.

Kefir; inek, koyun, keçi ve kısrak sütüne, karnabahar 
benzeri kefir granülleri ilave edilerek elde edilen etil al-
kol ve laktik asit fermantasyonlarının bir arada oluştu-
ğu hafif asidik karakterde, ferahlık veren fermente bir 
süt ürünüdür.

Kefir insan beslenmesi için gerekli olan protein, yağ, 
karbonhidratlar, vitamin ve mineral maddeleri kimya-
sal bileşiminde bulundurmaktadır. Kefir özellikle A, E, 
B1, B12, biotin, folik asit, K vitamini, kalsiyum, magnez-
yum ve fosfordan zengin bir besindir.

Kefirin yararları saymakla bitmez, aşağıdakiler bun-
lardan sadece bazılarıdır. 

BAĞIŞIKLIĞI KUVVETLENDİRİYOR

İçeriğinde bulanan betakaroten bağışıklık sistemini 
güçlendiriyor, vücutta oluşan toksin maddelerin üre-

Kafkasların Gençlik 
İksiri “KEFİR”
Kefir, eskiden beri bilinen bir içecek olup kökeni Kuzey Kafkaslardır. 
Kefir Kafkaslardan Rusya’ya oradan İskandinav ülkelerine Avrupa’ya, 
Amerika’ya kadar yayılır.  Ruslar bu mucizevi içeceğin kıymetini çabuk 
fark ederek kendi içecekleri gibi kabullenmiş, hem evlerinde hem 
hastanelerinde şifasından faydalanmışlardır. Kefirin, bağışıklıktan hücre 
yenilenmesine dek önemli faydalarından dolayı beslenmemizde mutlaka 
yer alması gerekiyor.

Asena PERÇİN / Gıda Mühendisi
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mesini durdurarak, bağışıklık sistemini zayıflatan mik-
roorganizmaları yok ediyor.

SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Sindirime yardımcı olan probiyotik bakteriler (lakto-
basiller) bakımından zengin olan kefir, sindirim sorunu 
bulunanlar, kabızlık ve hazımsızlık çekenler için ideal 
bir içecektir. Besinlerin sindirilmesine ve emilmesine 
katkıda bulunur. Sütten farkı, hem daha çok probiyotik 
içermesi hem de laktoz intoleransı bulunanlar tarafın-
dan da tüketilebilmesidir.

MİDE ÜLSERİNİ ÖNLEMEDE ETKİLİ

Mide ülserine neden olan ‘helicobakter pilori’ isimli 
bakterinin öldürülmesine yardımcı oluyor. Antibiyotik 
etkisiyle de mide ülserinin oluşmasının engellenmesin-
de ve tedavisinde destekleyici role sahip.

KEMİK SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Yüksek oranda içerdiği kalsiyumla kemiklerin geliş-
mesini sağlayan kefir, büyüme dönemindeki çocukla-
rın ve yaşlıların artan kalsiyum ihtiyacını karşılamakta 
en etkili kaynaklardandır. Vücut, ihtiyacı olan kalsiyu-
mu besinlerle alamadığında gereksinmeyi kemiklerden 
sağladığından, kemik yumuşaması ve kırılmaları, diş 
dökülmeleri oluşabiliyor. Kalsiyum kaynağı olmasının 
yanında zengin bir K2 vitamin kaynağıdır. Bağırsakta 
K2 vitamini üreten bakterilerin çoğalmasını sağlar. K2 
vitamini D vitamini gibi osteoporoz (kemik kaybı) teda-
visinde faydalı bir vitamindir.

HÜCRELERİ YENİLİYOR

E vitamini ve selenyumdan zengin olan kefir güçlü 
bir antioksidandır. Hücre yıkımına sebep olan toksin 
maddelerin oluşumunu ve çoğalmasını engelleyerek 
hücre yenilenmesine katkı sağlar.

KAN ŞEKERİNİ DENGELİYOR

Kefir gibi probiyotikler protein ve yağların kolay 
sindirilmesini sağlıyor. Glisemik indeksi düşük olan ke-
fir içerdiği proteinle birlikte midede uzun süre kalarak 
tokluk hissi veriyor ve kan şekerinin de daha yavaş yük-
selmesini sağlıyor. Böylelikle yaşanılan açlık krizlerinin 
önüne geçilerek fazla besin ve kalori alımı azaltılıyor.

MİDE GAZINI AZALTIYOR

Laktik asit fermantasyonu sayesinde sindirimi ko-
laylaştırarak, midede oluşan gazı azaltan kefir, bu özel-
liğiyle de laktoz intoleransı olan kişilerde kalsiyum ihti-
yacını karşılamak için kullanılabilir.

DEPRESYONDAN KORUYOR

Düzenli tüketildiğinde hafif bir gevşeme ve uyku 
hali verir. Kefirin depresyonu azaltıcı etkisi triptofan, 
magnezyum ve kalsiyum içeriğinin yüksek olması ve 
bunların kaslardan laktik asidi atmasına bağlanmakta-
dır. İçerisinde bulunan fosfor sayesinde, hücre gelişimi 
ve enerji ihtiyacının karşılanması için karbonhidratla-
rın, yağların ve proteinlerin kullanımında kolaylık sağ-
lamaktadır.
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Eksikliğinin ciddi boyutlara varan hastalıklara yol aç-
tığı D vitamini vücudun ihtiyacı olan ancak bu ihtiyacın 
dışarıdan sağlanmasının mümkün olduğu bir vitamin-
dir. Kemiğin ana yapı taşlarından birisi olan kalsiyumun 
emilebilmesi için D vitaminine gereksinim vardır. Sinir 
sisteminin, kasların çalışabilmesi ve bağışıklığın devam 
etmesinde önemli görevleri bulunur. Vücutta ihtiyaç 
duyulan miktarı üç yolla alabilirsiniz. Bu yollardan ilki 
cildin vitamini kendisinin üretmesi, ikincisi beslenme 
ve sonuncusu da vitamin takviyesidir. Güneş ışınlarına 
maruz kalındıktan sonra D vitamini ciltte doğal bir şe-
kilde sentezlenir.

D VİTAMİNİ NE İŞE YARAR?

D vitamini bağırsaktaki kalsiyum emilimini arttır-
mak, kemik mineralizasyonunu, kalsiyum fosfor den-
gesini, kas sinir sistemi fonksiyonlarını, kas gücünü ve 
kalp atışlarını düzenlemek ile görevlidir.

Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre, D vi-
tamini kalbin pompalama gücüne ve kalp hücresinin 
yapısına etkisiyle kalp rahatsızlıklarını önleyici bir özel-
liğe sahiptir. D vitamini eksikliği; kalp hastalıklarının 
beraberinde getirdiği yüksek tansiyon, obezite, şeker 
hastalığı gibi rahatsızlıklar üzerinde oldukça etkindir. 
Böylece D vitamini eksikliği olanların bu hastalıklara 
yakalanma riski 2 katına çıkmış oluyor.

D vitamini aynı zamanda enfeksiyonel hastalıklar 
üzerinde büyük ölçüde etkilidir. Eksikliği halinde grip, 
enfeksiyon mücadelesi, multiple skleroz, bağırsak ilti-
habı, kanser ve pankreas insülin salınımı düzenlemesi 
tiroid faaliyetlerini düzenleme ve kanın pıhtılaşmasını 
sağlama vs. durumlarında hem düzenleyici hem de ko-
ruyucu durumdadır.

Kalsiyum emilimini sağlayan D vitamini kemik sağlı-
ğı için çok önemli bir rol oynar. Kemiklerin gücü ve sağ-
lığı için D vitamini eksikliğinin hemen tespit ve tedavisi 
şarttır. Kandaki kalsiyum ve fosforun normal sınırlarda 
kalmasını sağlayarak kemik erimesini (osteoprozu) ön-
ler. Kemikleri ve dişleri güçlendirir. Çocuklarda D Vita-
mini ihtiyacı bu yüzden fazladır. 

Çocuklarda D vitamini eksikliği kemikte şekil bozuk-
luklarına neden olur ve bu duruma raşitizm adı verilir. 
Ayrıca bu çocukların kaslarında da güçsüzlük vardır; 
ayağa kalkmakta ve yürümekte zorluk çekerler.

Yetişkinlerde meydana geldiğinde ise kemik erime-
si, ayrıca belli bölgelerde veya tüm kemik ve kaslarda 
ağrılar şeklinde kendini gösterir. Yetişkinlerde ki kas 
güçsüzlüğü, dengesizlik ve düşme eğilimini, dolayısıyla 
kırık riskini arttırır.

Faruk ÜNYELİ

Samsun Ticaret Borsası
Özel Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü

D vitamini kemik sağlığından ruh sağlığına kadar birçok durumu dengede 
tutan hayati bir vitamindir.  Güneşsiz bir bölgedeyseniz veya yeterince 
güneşe çıkmıyorsanız bu vitaminin eksikliğini yaşama riskiniz oldukça 
yüksek. Günümüzde çok sık rastlanan D vitamini eksikliği belki de gündelik 
hayatınızda yaşadığınız birçok sağlık sorununun nedeni olabilir. D vitaminin 
gücünü yabana atmayın diyoruz.

Çağımızın Hastalığı
D Vitamini Eksikliği
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D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN 10 BELİRTİSİ

• Eğer başınız her zamankinden çok daha fazla 
terlemeye başladıysa,

• Eğer kendinizi nedensiz bir şekilde depresyon-
da ve hüzünlü hissediyorsanız,

• “Kolumu bile kaldıracak gücüm yok” diye düşü-
nüyor ve bu durumu gerçekten yaşıyorsanız,

• Kaslarınız sık sık kasılıyor, kramp giriyorsa,

• Sık sık “Her yerim ağrıyor” diyor, kemik ağrıları 
çekiyorsanız,

• Özellikle çocuklarınız grip, nezle gibi bir türlü 
geçmek bilmeyen kış hastalıklarına sahipse,

• Tansiyonunuzun yükselmesi gibi sıkıntılı du-
rumlar yaşamaya başladıysanız,

• Vücudunuzda açılan en ufak bir yaranın bile 
eskiye oranla çok daha geç kapandığını fark et-
tiyseniz,

• Saçlarınız her zamankinden çok daha fazla dö-
külmeye başladıysa,

Bu belirtilerden en az birkaçı sizde de varsa mutlaka 
doktorunuza danışın, D vitamini eksikliği çekip çekme-
diğinizi öğrenip buna göre önlemlerinizi alın.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ KÜRESEL BİR SORUN

D vitamini eksikliği, D vitamini düzeyinin 20 ng/
mL’nin altında olması şeklinde tanımlanır. D vitamini-
nin 21-29 ng/mL arasındaki değerleri de D vitamini ye-
tersizliği kabul edilir. 30-50 ng/mL arasındaki değerler 
normal düzey kabul edilir.

D vitamini eksik-
liği artık küresel bir 
salgın olarak kabul 
edilmektedir. İngilte-
re’de yakın zaman-
da yapılan bir çalış-
mada; kış ve bahar 
dönemlerinde eriş-
kin popülasyonun 
%50’sinden fazlasında D vitamini yetersizliği, %16’sın-
da da ciddi D vitamini eksikliği saptandığı bildirilmiştir. 

Ülkemizden son yıllarda yapılan bazı çalışmalarda, 
%51,8 gibi oldukça yüksek oranda D vitamini eksikliği 
ve %20,7 oranında D vitamini yetersizliği tespit edil-
miştir. D vitamini eksikliğinin kadınlarda görülme sıklığı 
erkeklere oranla daha yüksektir.

D VİTAMİNİ KAYNAKLARI NELERDİR?

En önemli D vitamini kaynağı güneş ışınlarıdır. Bili-
nenin aksine her gün güneş ışınlarının dik geldiği öğlen 
saatlerinde 20 -25 dakika, güneş kremi kullanmadan 
cildin doğrudan güneş görmesi tavsiye edilmektedir. 

Fakat bunun dışında balık yağı, somon balığı, ton 
balığı, uskumru, ringa balığı, karides, istiridye gibi deniz 
ürünlerinde; peynir, tereyağı, yumurta gibi süt ve süt 
ürünlerinde ayrıca karaciğer, patates, yeşil mercimek, 
nohut, yulaf ezmesi ve mantar gibi gıdalarda bulunur.

D vitamini gereksiniminin yaklaşık yüzde 10’u be-
sinlerden sağlanabilir. Ayrıca D vitamini yağda eriyebil-
me özelliğine sahip olduğundan yağsız bir beslenme 
şeklinden de uzak durulmalıdır. 

D
Vitamini



52SAMSUN TİCARET BORSASI



53 SAMSUN TİCARET BORSASI

Samsun’umuzda gelişen teknolojiye uygun olarak daha verimli, 
daha stratejik bir tarımın yapılması adına sektörde yeniliklerin 

takip edilmesini sağlamak, ekonomik anlamda katkı sunmak 
amacıyla düzenlenen bu fuar ilimizi bol, kaliteli ve ucuz, dünya 
ile rekabet edebilen ürünler yetiştiren bir tarım bölgesi haline 
getirme hedefimizin de ana destekleyicilerinden bir tanesidir. 
Fuar İlimiz ve Bölgemiz çiftçilerinin yanı sıra sektörde hizmet 

veren sanayi ve ticaret kuruluşları ve tarım sektörünün tüm 
paydaşları açısından büyük faydalar sağlamıştır. 

Tarım Stratejik Bir Öneme Sahiptir

Samsun Tarım Fuarı
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2017 Samsun Tarım, Hayvancı-
lık ve Teknolojileri Fuarı bir önceki 
yıla büyük ilgi gördü. TÜYAP Sam-
sun Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilen açılış programına, 
birçok önemli firmanın temsilcileri 
ve yabancı ülkeden gelen misafirler 
katıldı.

Açılışta konuşma yapan Sam-
sun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Günhan Ulusoy; 
“Dünya nüfusunun artış hızına göre 
bu yüzyılın sonunda doyurulması 
gereken 2 milyara yakın daha nü-
fus ortaya çıkacak. Dünya Bankası 
verilerine göre tarımdaki verimlilik 
artışı dünya nüfusunun artış hızının 
çok gerisinde kalmaktadır. Dünya 
nüfusundaki hızlı artışa bağlı olarak 
artan gıda ihtiyacının nasıl karşıla-
nacağına dair arayışlar artarak ve 
kapsamlı olarak devam etmekte-
dir. Diğer taraftan tarım dünyada 
2.5 milyar insanın geçim kaynağı. 
Dünya hızlı bir şekilde sanayileşse 
de bütün dünya toplumları için ta-
rım hala çok önem arz ediyor. Dün-
yanın en büyük sanayi ülkelerine 
baktığımız zaman aynı zamanda 
bu ülkelerin tarımda da çok ileri 
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noktalarda olduğunu ve dünyanın 
en büyükleri olduğunu görürüz” di-
yerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tarım insanlık için sadece ikti-
sadi bir sektör değil. Siyasal, sosyal, 
değerler sistemiyle ilişkili ve toplu-
mun gelecekte sağlıklı toplum ola-
bilmesi için geliştirilmesi gereken 
bir sektör. İnsanları doğduğu yerde 
besleyen, istihdamı yaygınlaştıran, 
toplumsal dengeyi koruyan, sosyal 
paylaşımı, refahı sağlayan ve de-
ğerlerinde korunması noktasında 
kontrol mekanizması oluşturan bir 
sektör olması tarımı daha da öne 
çıkarıyor. Tüm bu bilgiler gösteriyor 
ki, Dünyamızın ve özellikle ülkemi-
zin hızla değişen ve gelişen şartları 
altında tarım geçmişte olduğun-
dan daha büyük ve daha stratejik 
bir öneme sahiptir.”

60 MİLYAR DOLAR TARIMSAL 
ÜRETİM HASILASI

Samsun Ticaret Borsası Yöne-

tim Kurulu Başkan Yardımcısı Gün-
han Ulusoy, ülkemizde de tarım-
sal verimlilik, özellikle son yıllarda 
geliştirilen stratejik bakış açısıyla, 
uygulanan projeler ve oluşturu-
lan yeni destekleme politikalarıyla 
arttırılmaya çalışılmakta olduğunu 
vurgulayarak, “Bu alanda yaşanan 
gelişmeler sonucunda; Ülkemiz, 
60 milyar dolarlık tarımsal üretim 
hasılası ile dünyada altıncı, Avru-
pa Birliği’nde (AB) ise birinci sırada 
yer alıyor. 186 ülkeye bin 730 çeşit 
tarımsal ürün ihraç etmekteyiz. Bu 
üretimlerinde ihracat değeri 18 
milyar dolardır. Tüm bu başarıların 
gerçekleşmesinde şüphesiz, çiftçi-
lerimizin ve üreticilerimizin sonsuz 
katkıları bulunmaktadır” dedi.

Samsun’ da toplam arazinin 
yüzde 45 ini oluşturan tarım ala-
nı 433 bin hektardır ve bu alanın 
yüzde 60’ ından fazlası sulanabilir 
durumdadır. Samsun Türkiye gene-
linde bitkisel üretim olarak yüzde 
2,42 pay ile 10 uncu, canlı hayvan-

lar değeri olarak yüzde 1,70 pay ile 
18. sıradadır. Samsun 2016 yılında 
67 bin 855 ton fındık üretimiyle 
Türkiye fındık üretiminin yüzde 16 
sını gerçekleştirmiştir. Yine 2016 
verilerine göre meyve veren yaş-
ta fındık ağaçlarının yüzde 12,38’i 
Samsun’da yer almaktadır.

Samsun’ un ihracatında tarım ve 
gıda ürünlerinin payı 2017 Ağustos 
sonu itibari ile 101 milyon 580 bin 
dolar ile yüzde 33’dür.

Samsun’umuzda gelişen tekno-
lojiye uygun olarak daha verimli, 
daha stratejik bir tarımın yapılma-
sı adına sektörde yeniliklerin takip 
edilmesini sağlamak, ekonomik 
anlamda katkı sunmak amacıyla 
düzenlenen fuar ilimizi bol, kaliteli 
ve ucuz, dünya ile rekabet edebilen 
ürünler yetiştiren bir tarım bölgesi 
haline getirme hedefimizin de ana 
destekleyicilerinden biri olmuştur.

Samsun’un 
ihracatında 

tarım ve gıda 
ürünlerinin payı 2017 

Ağustos sonu itibari ile 
101 milyon 580 bin 

dolar ile yüzde 
33’dür.
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Organik
Bitkisel Üretim

Organic Crop Production
[Geçiş süreci dahil]

Transition period included

Kaynak: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
(1) Doğal toplama alanları dahildir.

Source: Ministry of Food, Agriculture and Livestock
(1) Wild production areas are included.

 Ürün Sayısı Çiftçi Sayısı

 Number of crops Number of holdings Alan - Area(1) Üretim - Production
 (Adet - Number) (Adet - Number) (Hektar - Hectares) (Ton - Tonnes) 

2005      205     14 401     203 811     421 934 

2006      203     14 256     192 789     458 095 

2007      201     16 276     174 283     568 128 

2008      247     14 926     166 883     530 224 

2009      212     35 565     501 641     983 715 

2010      216     42 097     510 033    1 343 737 

2011      225     42 460     614 618    1 659 543 

2012      204     54 635     702 909    1 750 127 

2013      213     60 797     769 014    1 620 387 

2014      208     71 472     842 216    1 642 235 

2015      197     69 967     515 268    1 829 291 

2016      238     67 878     523 777    2 473 600 
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Tarım Alanları
Agricultural land (Bin Hektar - Thousand Hectares)

Ekilen alan

Sown area

Nadas

Fallow land              

2001  40 967   17 917  4 914    909 -   2 610  14 617

2002  41 196   17 935  5 040    930 -   2 674  14 617

2003  40 644   17 408  4 991    911 -   2 717  14 617

2004  41 210   17 962  4 956    895 -   2 780  14 617

2005  41 223   18 005  4 876    894 -   2 831  14 617

2006  40 493   17 440  4 691    850 -   2 895  14 617

2007  39 504   16 945  4 219    815 -   2 909  14 617

2008  39 122   16 460  4 259    836 -   2 950  14 617

2009  38 912   16 217  4 323    811 -   2 943  14 617

2010  39 011   16 333  4 249    802 -   3 011  14 617

2011  38 231   15 692  4 017    810 4   3 091  14 617

2012  38 399   15 463  4 286    827 5   3 201  14 617

2013  38 423   15 613  4 148    808 5   3 232  14 617

2014  38 558   15 782   4 108 804 5   3 243  14 617

2015  38 551   15 723   4 114 808 5   3 284  14 617

2016(*)  38 328   15 575   3 998 804 5   3 329  14 617

* Bilgi geçicidir.
* Data is provisional.

Note. Figures may not be equal to total due to rounding off.                                                 

mera arazisi

Land under

permanent

meadows and
pastures

Source: For land under permanent meadows and pastures 2001

General Agricultural Censuses, for other Ministry of Food, Agriculture

and Livestock

Avrupa faaliyetlere göre Ürünlerin

Süs bitkileri 

Area of 

ornamental 
plants

Total utilized 

agricultural 
land    

Sebze

bahçeleri

Area of

vegetable
gardens

 Meyveler,

içecek ve
baharat

Area of fruits,

beverage

and spice
crops

Area of cereals and other crop 

products

Data are grouped according to Statistical Classification of Products By

Activity in European Economic Community (CPA 2002).

Kaynak: ve mera arazisi için 2001 Genel
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Samsun’un Dünü, 
Bugünü Ve Yarını 
Konuşuldu
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Samsun’un iller arası rekabette dünü ve bugünü, ulusal ve yerel düzeyde 
gelecek kalkınma hedeflerinin konuşulduğu panelde Türkiye’nin Karadeniz’e 
açılan kapısının Samsun olduğunu vurgulayan Samsun Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Sinan Çakır, İlk gıda Organize Sanayi Bölgesi’nin Samsun’da 
kurulduğunun altını çizerek, “Gıda ihracatı en büyük sorunlar arasında. Tarıma 
dayalı ihracat bu yıl toplamda 130 milyon dolara ulaştı. Bunu 250 milyon 
dolara çıkaracağız” diye konuştu.
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Yönetim Kurulu Başkanımız Sinan Çakır, geçen Ara-
lık ayında Samsun’un kültürel değerleri ve uluslararası 
rekabetteki konumunun tartışıldığı “Samsun’da Sabah” 
paneline panelist olarak katıldı.

Sabah Gazetesi tarafından kentimizin ekonomik 
yönünün ele alındığı bir panel düzenlendi. Paneli yö-
neten Sabah Gazetesi Ekonomi Köşe Yazarı Prof. Dr. 
Kerem Alkin, “Önümüzdeki dönem dünyada şehirlerin 
akıllı ve teknolojik dönüşümler gerçekleştirerek küresel 
rekabette farklılık oluşturabileceği bir döneme işaret 
ediliyor. Bu başlıkların tamamı Samsun için sorgulan-

malıdır” diyerek, “İllerin rekabetçiliğine baktığımızda 
önemli başlıklardan bir tanesi sürdürülebilirlik. Dolayısı 
ile bunu perçinlemek ve daha güçlü noktaya getirmek 
gerekiyor. İkinci önemli konu ise şehrin kanaat önder-
leri ile birlikte gelir artışı ve verimlilikle ilgili nasıl çalış-
malar ortaya koyduğudur. Bu manada Lojistik merkezi 
dahil olmak üzere Samsun’da yürütülen projeler sürdü-
rülebilirlik, gelir artışı ve verimlilik noktasında önemlidir. 
Samsun’un gelecekte küresel rekabette daha iddialı bir 
şehir olabilmesi adına bu tür projeler oldukça önemli. 
Samsun’un tıbbi alet üretimi noktasında kümelenmesi 
de oldukça önemli” dedi.
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“Yerli ve yabancı sermaye yatırımları için Samsun bir 
cazibe merkezi mi?” sorusunu kendi kendimize sorgu-
lamamız gerektiğini kaydeden Alkin;” Samsun bir çe-
kim merkezi mi? Bir çekim merkezi olabilmesi için ne-
ler yapılması gerekir. Samsun’un uluslararası havayolu 
uçuşlarına sahip olması önemli. Sonrasında kararlara 
ve süreçlere yerel katılımın yüksek olması. Samsun’a 
baktığımızda demokrasiyi özümseme dolayısı ile yerel 
katılım konusunda önemli mesafe kat etmiş bir il ol-
duğunun farkındayız. Son bir başlık da akıllı dönüşüm. 
Önümüzdeki dönem dünyada şehirlerin akıllı ve tek-
nolojik dönüşümler gerçekleştirerek küresel rekabette 
farklılık oluşturabileceği bir döneme işaret ediliyor. Bu 
başlıkların tamamı Samsun için ele alınmalıdır” diye ko-
nuştu.

BAŞKAN YILMAZ, 2023 HEDEFİNİ ANLATTI

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ise 
yaptığı konuşmasında, ‘2023 Cumhuriyetimizin 100. 
yılının seneyi devriyesi olarak belirlenmiş bir tarihtir. 
2023 vizyonu ülkemizin aslında bir vizyon parametre-
sidir. 2023’e doğru ilerlediğimiz bu günlerde artık şe-
hirler ekonomik parametreleri ile yarışacaklar. Tabii di-
ğer konularda da yarışacaklar ama her şeyden önce kişi 
başına düşen milli gelir ne kadar, ne kadar ihracatımız 
var soruları dikkate alınarak şehirler değerlendirilecek. 
Bu hususu belki sekiz yıldır konuşuyoruz ve artık daha 
sıkça konuşmaya başladığımız bir evreye girdik. Çünkü 
2023’e az kaldı. 6 yıl sonra kutlanacak olan 2023’e şeh-
rimizi hazırlamak istiyoruz. Bu toplantılar, bu gayretler 
bunun içindir.“

BAŞKAN ÇAKIR, “TARIMA DAYALI İHRACATI AR-
TIRMALIYIZ”

Samsun’un tarımda verimli alanlara sahip olduğunu 
belirten Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Sinan Çakır, “Şehir tarım alanları açısından çok verimli 
bölgelere sahip fakat katma değerli ürünlerde geride 
kalıyoruz” dedi. İlk gıda Organize Sanayi Bölgesi’nin 
Samsun’da kurulduğunun altını çizen Çakır, “Gıda ihra-
catı en büyük sorunlar arasında. Tarıma dayalı ihracat 
bu yıl toplamda 130 milyon dolara ulaştı. Bunu 250 mil-
yon dolara çıkaracağız” diye konuştu.

VALİ KAYMAK: “SAMSUN KARADENİZ’İN SANAYİ 
BAŞKENTİ KONUMUNDADIR”

 Valimiz Sayın Osman Kaymak’ da yaptığı konuşma-
sında; Kentimizde Samsun’un gelişimi için çalışan bir-
çok paydaşımızla birlikte Türkiye’nin sayılı sulak alanla-
rından birisi olan Kızılırmak Kuş Cenneti UNESCO dünya 
mirasları geçici listesinde yer almaya hak kazandı. Bu 
değerimizin kalıcı listeye geçmesi için de büyük adım-
lar atılmaktadır. Daha önce de belirttiğim üzere, lojistik 
anlamında sahip olduğu fırsatlar sayesinde oluşturulan 
Samsun lojistik merkezi projesi, Samsun ekonomisi için 
önümüzdeki yıllarda ciddi bir değer oluşturacaktır. Bu-
nunla birlikte hali hazırda kurulmuş ve kurulacak 7 adet 
organize sanayi bölgesiyle, Türkiye’nin en büyük işlet-
meleri arasında yer alan firmalarıyla, kuzeye açılan kapı-
larımız olan limanlarıyla şehrimiz Karadeniz Bölgesi’nin 
adeta sanayi başkenti konumundadır” dedi.
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Ulusoy: “Dijital dönüşüme 
ayak uydurmamız lazım”

TOBB ve Türk 
Ekonomi Bankası 
iş ortaklığı ile 
Turkcell ana 
sponsorluğunda 
organize edilen 
Türkiye Teknoloji 
Buluşmaları 
Samsun Ticaret 
Borsası ve 
Samsun Ticaret 
ve Sanayi Odası 
ev sahipliğinde 
gerçekleşti.
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İş dünyasının teknolojik ihtiyaçlarının ele alındığı 
toplantıda konuşan Samsun Ticaret Borsası Başkan Yar-
dımcısı Günhan Ulusoy sözlerine “Silahlı Kuvvetlerimi-
zin azim ve kararlılıkla yürütmekte olduğu Zeytin Dalı 
Harekâtının zafer kazanarak sonuçlandırılması temen-
nisiyle kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyo-
rum. Allah yar ve yardımcımız olsun” diye başladı.

Konuşmasına devam eden Ulusoy, “Telefon 1878’de 
icat edildiğinde demir yolu lokomotifi üreticileri için bu 
bir tehlike değildi. Çünkü telefonun 100 milyon kulla-
nıcıya ulaşması 75 yıl aldı. Cep telefonu icat edildikten 
16 yıl sonra 100 milyon kullanıcıya ulaştı. İnternet 7, Fa-
cebook 4 yılda, Instagram 2 yılda, en çarpıcı ise Candy 
crush 1 yılda 100 milyon kullanıcıya ulaştı. Biz 100 yıl 
önceki akranlarımıza göre çok farklı bir dünyanın içe-
risindeyiz. Türkiye bu noktada kötü bir noktada değil. 
Kullanıcı sayısına göre dünyada Facebook’ta 6’ıncı Ins-
tagram’da 4’üncü sıradayız. Bunlarla haşır neşiriz. Ama 
bunların faydalarından nasiplenmek için dijital dönü-
şüme ayak uydurmamız lazım” diye konuştu.

TÜRKİYE

TEKNOLOJİ
BULUŞMALARI
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Tarım ve Kırsal Kalkınma Sektörel 
Eylem Planı Hazırlanması Çalıştayı

Borsamızın da iştirak ettiği Çalıştaya Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 
Genel Sekreteri Mevlut Özen, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürümüz Nail 
Kırmacı, OMÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Bozoğlu, Si-
vil Toplum Kuruluşları ve Yetiştirici Örgütlerinin Başkanları katıldı. 

Açılış konuşmasını yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık  İl Müdürü Nail Kır-
macı, tarımda sektörel sorunların çözülmesi ve kırsal kalkınmayı ve rekabet 
edilebilirliği sağlamak amacıyla stratejik planların sektörel eylem planları 
ile birlikte uygulamaya geçirilmesi gerektiğinin önemini vurguladığı ko-
nuşmasında; Bakanlığımızın Stratejik Eylem Planının hazırlandığını ve ça-
lışmalarımızda tarımı stratejik bir sektör anlayışıyla ele alıp kaynaklarımızı 
etkili kullanarak sürdürülebilir üretimi, rekabet edilebilirliği hedefledikleri-
ni ifade etti.

Bitkisel Üretim, Su Ürünleri, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma olarak üç ça-
lışma grubuna ayrılan çalıştay süresince, kurum-kuruluş ve sektör temsilci-
lerinin kendi faaliyet alanlarına ilaveten; sektörün mevcut durumu, hedef-
leri, projeleri, sorun ve çözüm önerilerini içeren konular ele alındı.

Samsun Valiliğimizin talimatları doğrultusunda 
2018- 2023 Samsun İli Sektörel Eylem Planları 
hazırlıkları başlatılmıştır. Orta Karadeniz Kalkınma 
Ajansı, Samsun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü ve OMÜ Ziraat Fakültesinin işbirliği ile 
Samsun ilinin 2018- 2023 Dönemi Tarım ve Kırsal 
Kalkınma Sektörel Eylem Planının hazırlanmasına 
yönelik olarak, geçen Ocak ayında geniş kapsamlı 
bir çalıştay düzenlendi. 
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Gıdalarda Kurşun
Ağır metaller yerkabuğunda doğal olarak bulunan 

bileşiklerdir. Bozulmaz ve yok edilemezler. Küçük bir 
miktara kadar vücudumuza gıdalar, içme suyu ve hava 
yolu ile girerler ve yüksek konsantrasyonlarda toksik 
olabilirler. Ağır metaller tehlikelidir çünkü vücutta biri-
kime eğilimlidirler. 

Yirminci yüzyılda pek çok bilimsel gelişme yaşan-
mıştır. Bunlardan en önemli olanı sanayileşme alanında 
meydana gelen gelişmelerdir. Diğer taraftan özellikle 
kimya alanındaki gelişmeler ciddi çevre problemlerinin 
ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Kurşun gibi ağır metaller insan vücudunda herhangi 
bir olumlu fonksiyonu olmayıp fazlalıkları durumunda 
toksik etkiye neden olurlar. Solunum beslenme ve deri 
emilimi yoluyla insan vücuduna girerek dokularda birik-
meye başlarlar. Bu metaller vücuttan uzaklaştırılamaz 
ve zaman içinde toksik değere ulaşırlar. 

Bilim insanlarının yaptığı çalışmalarda denekler 
üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda ağır metalle-
re maruz kalan insanlarda, ruhsal ve nörolojik etkilere 
bağlı davranış bozuklukları, nörotransmiter üretimi ve 
bunların fonksiyonunda düzensizlikler ortaya çıkması 
ve daha birçok metabolizma sorunu gözlemlenmiştir. 
Daha sonraları, maruz kalınan ağır metal oranına göre 
sakatlıklar ve bazı organların görevini yapamaması gibi 
ciddi rahatsızlıklar ortaya çıkmıştır

KURŞUN : 

Çevremizde artık eskisi kadar fazla 
kurşun yok. Bunu kurşunsuz benzine 
borçluyuz. Ancak kurşun gene de 
büyük bir sorun olmaya devam 
ediyor. Doğrudan erişilebilen 
kurşun yasaklanmış olsa da, 
çocuk oyuncakları ve giysileri 
üzerinde veya içinde hala kurşun ve 
kurşun boya bulunabiliyor. Sanayide daha 
çok pil yapımında, benzin katkı maddesi 

olarak, basımda, radyasyon koruyucusu olarak, kablo 
yalıtkanı olarak, boyalarda, lehimde, folyolarda ve sayı-
sız alaşım içinde kullanılmaktadır.

Kurşun biyolojik olarak parçalanamaz. Nontoksik 
forma çevrilemez. Kurşun vücuda solunum, içme suyu 
ve gıda zinciri yolu ile girerek ciğerlere kadar ulaşır ve 
ciğerlerde yavaş yavaş absorbe(emilme) edilerek kana 
karışır. Kan yolu ile önce karaciğer, böbrek, beyin ve kas 
gibi yumuşak dokulara taşınır.

Kurşunun insan vücuduna zaraları genel olarak;

• İşitme bozukluğuna,

• Sinir iletim sisteminde ve hemoglobin bileşimin-
de düşmeye,

• Kansızlığa,

• Mide ağrısına,

• Böbrek ve beyin iltihaplanmasına, kısırlığa,

• Kansere ve ölüme neden olmaktadır.

Özellikle çocuklarda bilişsel ve davranışsal bozuk-
luklara yol açar. Çocukluk dönemindeki kronik maruz 
kalma, yetişkinlikte kalıcılaşan obeziteye yol açabilir. 

Faruk ÜNYELİ

Samsun Ticaret Borsası
Özel Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü



Onları Unutmadık,
Siz de Unutmayın

Samsun Ticaret Borsası çeşitli etkinlikler düzenle-
nen “Lösemili Çocuklar Haftası” nedeniyle yapılan des-
teklerin devam edeceğini açıkladı. Yardımsever tüm iş 
dünyasını da bu çocuklara destek ve yardımcı olmaya 
çağırdı. Semolina Mısır İrmiği  A.Ş.’ de 19 Mayıs Üniver-
sitesi Çocuk Hemotoloji servisine 2 adet klima yardı-
mında  bulundu.

Günümüzde lösemi birçok aileyi derinden etkile-
mektedir. Özellikle çocukluk dönemlerindeki kanser 
vakalarının büyük bir kısmını oluşturması ve her sene 
çok sayıda çocuğun hayatını kaybetmesi nedeniyle bu 
hastalığa insanların dikkatlerini çekmek gerekir.

Lösemiye yakalanmış çocuklarımızı mutlu etmek, 
kansere ‘dur’ demek, halkımızı bilinçlendirmek, erken 
teşhisin önemini vurgulamak, lösemili çocuklarımıza 
doğru yaklaşımları kazandırmak için sadece 1 hafta 
değil her gün hepimize önemli görevler düşmektedir.

Samsun Ticaret Borsası’ da her zaman yanlarında 
olduğu lösam ailesine maddi ve manevi olarak olarak 
desteklerine devam ediyor.  Geçtiğimiz 2-8 Kasım Lö-
semili Çocuklar Haftası etkinliği kapsamında Samsun 
Ticaret Borsası üyelerinden Semolina  Mısır İrmiği  A.Ş. 
ile işbirliği yaparak 19 Mayıs Üniversitesi Çoçuk Hemo-
toloji servisine 2 adet klima yardımında  bulunuldu. 

Çocuk 
Hemotoloji  

Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Canan Albayrak 

yaptıkları özverili çalışmalardan 
dolayı  Semolina Mısır İrmiği A.Ş. 

adına Canan Orhan’a personelimiz 
ve aynı zamanda Samsun Lösemili 

ve Kan Hastalıklı Çocuklar 
Derneği üyesi Müjgan 

Yüce’ye teşekkür belgesi 
takdim etti. 
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Samsun Lösemili ve Kan Hasta-
lıklı Çocuklar Derneği (LÖSAM) Yö-
netim Kurulu Üyesi Kenan Öztürk 
ve eşi Ayşegül Öztürk Samsun Tica-
ret Borsası’nı ziyaret etti.

Samsun Ticaret Borsası Genel 
Sekreteri Ahmet Aliyazıcı, “Ükemiz-
de 16 yaşın altındaki her 50 bin ço-
cuktan birisi lösemi oluyor. Bu çok 
önemli bir rakam LÖSAM bu nokta-
da çok ulvi bir görev üstlenmiş du-
rumda. Hastalık ile mücadele eden 
lösemili çocuklarımıza ve yakınları-
na destek olmak için her zaman ha-
zırız. Lösemi ile savaşan küçük kah-
ramanlarımıza Allah’tan acil şifalar 
diliyorum” dedi.

Mücadelesine Samsun Lösemili 
ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derne-
ğinde devam eden Kenan ÖZTÜRK, 
tüm lösemili çocuklara ithaf ettiği 
lösemi ile mücadelenin öyküsünü 
anlattığı ve gelirini LÖSAM’a bağış-
ladığı “Emrahların Dünyası” adlı ki-
tabını imzalayarak Samsun Ticaret 

Borsası personeline hediye etti.

LÖSAM’a sağladıkları giye-
cek-gıda yardımından ve manevi 
desteklerinden dolayı Samsun Tica-
ret Borsası’nateşekkür plaketi tak-
dim edildi.

Samsun Ticaret Borsası Genel 
Sekreteri Ahmet Aliyazıcı’da gay-
retleri ve hastalar ile yardımseverler 
arasında kurduğu köprü nedeniyle 
günün anısına Kenan Öztürk’e Ata-
türk Anıtı’nın bir maketini hediye 
etti.

LÖSAM Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Öztürk Borsamızı Ziyaret Etti
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ISO 9001:2015
Kalite Yönetim Sistemi
İç Tetkikçi Eğitimi

Personelimiz, Oda/Borsa 
Akreditasyon Sistemi 

çalışmaları kapsamında 
düzenlenen “ISO 9001:2015 

Kalite Yönetim Sistemi İç 
Tetkikçi Eğitimi”ne katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Samsun Ticaret ve 
Sanayi Odası (STSO) işbirliğinde, Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi 
çalışmaları kapsamında, 11 ilden 20 oda ve borsaya yönelik “ISO 
9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi” düzenlendi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştiri-
len eğitimde, Türk Loydu İktisadi İşletmesi Eğitmeni Serkan Şahin 
tarafından ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi hakkında genel 
bilgilendirme yapıldı. Eğitimin ardından ise katılımcılara, iç tetkik 
konularının ne olduğu, nelere bakılması gerektiği ve bir iç tetkikçi-
nin özelliklerinin ne olduğu anlatıldı. Eğitimde, örnek vakalar üze-
rinden analizler yapılarak bir iç tetkikçinin bakış açısının, davra-
nışlarının nasıl olması gerektiği, iç tetkik raporunun hazırlanması 
sürecinde hazırlığın nasıl yapılması gerektiği gibi önemli konular 
üzerinden duruldu. Eğitimin sonunda, eğitimin konularını içeren 
sınav gerçekleştirilirken, başarılı olan katılımcılara sertifika verildi.
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Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire 
Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen yangın eğitimi 
ve tatbikatına borsa personeli katıldı. Personele 
yangın eğitimi konusunda bilgi verilmesinin 
ardından borsa önündeki acil toplanma alanında 
yangın tatbikatı yapıldı.

Tatbikatta İtfaiye Daire Başkanlığı Grup Amiri 
Çetin Çakır ve itfaiye personeli Yaşar Yıldıran 
tarafından, yangında nasıl davranılması gerektiği, 
yangına nasıl müdahale edileceği, yangın tüplerinin 
kullanımıyla ilgili olarak çalışanlara uygulamalı 
eğitim verdi.

Yangın Eğitimi ve Tatbikatı
Gerçekleştirildi

Samsun Ticaret Borsası çalışanlarına yönelik, İş Sağlığı ve 
Güvenliği çalışmaları kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Eğitimi ile Uygulamalı Yangın Tatbikatı düzenlendi.
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Eğitmenlerden Gökhan Okçu tarafından 
verilen, bir günün aslında 24 saat değil, 
25 saat olduğunun vurgulandığı eğitimde 
profesyonel iş hayatında yönetilen “Etkili 
İletişim”, “İlişki Yönetimi” ve “Algı Yönetimi” 
konuları insan beyninin pratik çalışma 
mekanizmaları ile birleştirerek, çalışma 
hayatının içinden güncel örneklerle anlatıldı.

Gökhan Okçu “25. Saat” etkisini “İnsan 
beyni nedensiz hareket etmez, mutlaka bir 
nedenin olsun, ama güçlü olsun, yolunu 
kendin bulursun. Bir neden ver ailene güçlü 
olsun kendi yollarını bulsun. Bir neden ver 
çevrendeki insanlara, güçlü olsun, senin için 
orada bulunsun.” sözleriyle özetledi.

Samsun Ticaret Borsası Genel Sekreteri 
Ahmet Aliyazıcı ise, “25. saatin sizin 
olmadığınız yerde, sizin gıyabınızda olumlu 
veya olumsuz yapılan yorumlardır ve tüm 
pazarlama çalışmalarından çok daha 
etkilidir. Hem kişisel yaşamımızda hem 
de iş hayatımızda 25.saat etkisi bizim tek 
başımıza yaptığımız çabanın çok üstündedir. 
Salıpazarı’nda gerçekleştirdiğimiz eğitime 
üyelerimizin göstermiş olduğu ilgiden 
son derece memnunuz. Gerçekleştirilen 
eğitimde hem iş yaşamında hem de kişisel 
yaşamlarında kullanabileceği pratik bilgiler 
anlatıldı. Üyelerimize farklı bir bakış açısı 
sunulduğu kanaatindeyim” dedi. Aliyazıcı, 
Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, 
Meclis Üyelerimiz Ömer Minuz ve Yüksel 
Kaya ile üyelerimize eğitime göstermiş 
oldukları ilgiden dolayı şahsı ve Samsun 
Ticaret Borsası adına teşekkür etti. 

Üyelerimize “25. Saat”
Etkisi anlatıldı
Salıpazarı ilçesinde Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, meclis 
üyelerimiz ve üyelerimizin katılımı ile “Bireysel ve Kurumsal 
Pazarlamada 25. Saat Etkisi” eğitimi gerçekleştirildi. 
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Programın Amacı ve Gerekçesi
Bu programın amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin 

desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır.

Destek Unsurları

Yeni Girişimci Desteği
Yeni Girişimci Desteğine; bu Program kapsamında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan girişimcilerin 

kurdukları işletmeler ile İŞGEM’de yer alan İşletmeler (sahip veya ortaklarının Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine 
katılım şartı aranmaksızın) başvurabilir.

(1) İşletme kuruluş giderleri için geri ödemesiz olarak 2.000 (iki bin) TL destek sağlanır.

(2) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği kapsamında, işletmenin kuruluş 
tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için 
geri ödemesiz olarak üst limiti 18.000 (onsekiz bin) TL destek sağlanır.

(3) İşletme Giderleri Desteği kapsamında, işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde 
gerçekleşen işyeri kirası ve personel net ücretlerine yönelik olarak, aylık azami 5000 TL ve toplamda geri ödemesiz 
olarak 30.000 (otuz bin) TL destek sağlanır.

(4) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ile İşletme Giderleri Desteği üst limitleri; 
bu destek unsurları için belirlenen üst limitlerin toplamını aşmamak üzere ihtiyaç duyulması halinde Kurul Kararı 

DESTEK UNSURU ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%) DESTEK ORANI (%)
  (1.ve 2. Bölge) (3., 4., 5. ve 6. Bölge)

İşletme Kuruluş Desteği

Kuruluş Dönemi Makine,
Teçhizat, Ofis Donanım ve
Yazılım Desteği

İşletme Giderleri Desteği

Geri Ödemesiz Destekler
Toplamı

Sabit Yatırım Desteği

Geri Ödemesiz

Geri Ödemeli

2.000 -

18.000

30.000

50.000

100.00

60

Kadın Girişimci, Gazi, 
Birinci derecede şehit 

yakını veya Engelli
Girişimciye 

%80 uygulanır.

70

Kadın Girişimci, Gazi, 
Birinci derecede şehit 

yakını veya Engelli
Girişimciye 

%90 uygulanır.

Girişimcilik Destek 
Programı
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ile % 50 (elli)’ye kadar arttırılabilir. Bu durumda Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım 
Desteğinin üst limiti 27.000 (yirmiyedibin) TL, İşletme Giderleri Desteği üst limiti 45.000 (kırkbeş bin) TL ve her iki 
desteğin üst limitleri toplamı ise 48.000 (kırksekiz bin) TL’yi geçemez.

(5) Sabit Yatırım Desteği kapsamında, işletme kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan/
alınacak makine, teçhizat ve yazılım için teminat karşılığı geri ödemeli olarak 100.000  (yüz bin) TL destek sağlanır.

(6) Teminat Giderleri KOSGEB Teminat Giderleri Desteği kapsamında %100 desteklenir.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, ülkede girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin 

kurulması genel hedefine uygun olarak; girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları, 
bu süreçte kendi rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek 
bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla KOSGEB ile paydaş kurum/kuruluşların işbirliği ile düzenlenir.

Yeni Girişimci Desteğine başvurunun ön şartlarından biri bu Eğitimi tamamlamış olmaktır.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

İş Planı Ödülü
Yükseköğretim kurumlarınca örgün eğitim sistemi içinde girişimciliğin ayrı bir ders olarak verilmesi halinde, 

bu dersi alan öğrenciler arasında KOSGEB ve ilgili üniversite işbirliği ile düzenlenen ödüllü yarışmalar sonucunda, 
hazırladıkları iş planları ilk üç dereceye girmiş olan öğrencilerden işletmesini kurmuş olmaları kaydı ile en başarılı iş 
planı sahibine 25.000 (yirmi beşbin) TL, ikinciye 20.000 (yirmi bin) TL, üçüncüye 15.000 (on beşbin) TL ödül verilir.

İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği
Belediyeler, Yüksek Öğretim Kurumları, Özel İdareler, Meslek Kuruluşları ve İnkübatörler tarafından münferiden 

veya müştereken kurulacak bir İşletici Kuruluş vasıtası ile KOBİ’lere işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına 
ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri 
sunmak amacıyla kurulacak bir İŞGEM’in, kuruluş ve işletme giderlerine destek sağlanmaktadır.

1, 2, 3 ,4, 5 ve 6. Bölgeler hakkında bilgi almak için tıklayınız. (19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı)

DESTEK UNSURU ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%) DESTEK ORANI (%)
  (1.ve 2. Bölge) (3., 4., 5. ve 6. Bölge)

İŞGEM Kuruluş Desteği

- Bina Tadilatı

- Mobilya Donanım

- Personel Gideri

İŞGEM İşletme Desteği

- Personel Gideri

- Eğitim Danışmanlık

- Küçük Tadilat

İŞGEM
tanıtım / organizasyon
giderleri, işbirliği
ağlarına erişim giderleri

Geri
Ödemesiz

Geri
Ödemeli

650.000 

500.000

100.000

50.000

200.000

100.000

50.000

20.000

30.000

60 70



İmaj, bir kişi veya kurumun diğer kişi veya 
kurumların zihinlerinde bırakmış olduğu 
anlayış ve izlenimler ile kendi markasını 
yönetim şeklidir.

Kişisel imaj, giyiminiz, duruşunuz, kendinizi nasıl ifa-
de ettiğiniz, iletişim becerileriniz, nezaket kurallarını uy-
gulayışınız ve mesleki bilgileriniz ile bütün olarak değer 
bulan toplum tarafından algılanma biçiminizdir. 

Kişisel imaj; kim olduğunuzu, ne yaptığınızı, işinizde 
ne kadar başarılı olduğunuzu diğer bireylere gösterme-
nizi sağlar ve üç öğenin birleşimi sonucunda ortaya çı-
kar. Bunlar;

• Kendinizi nasıl gördüğünüz (öz imaj)

• Başkalarının sizi nasıl gördüğü (algılanan imaj)

• Kendinizi nasıl görmek ve başkalarına nasıl gö-
rünmek istediğiniz (istenilen imaj)

Karşımızdaki kişi hakkındaki düşüncelerin 
%90’ı ilk 4 saniyede oluşur.

Yüz yüze temasta ilk izlenim çok önemlidir.  Karşınız-
daki kişiye bakarak edindiğiniz ilk izlenim, o kişiyle ya-
pacağınız konuşmada onu nasıl algılayacağınızı, onun 
hakkında ne düşüneceğinizi, o kişiyle ilgili duygularınızı 

İş Yaşamında
İmaj Yönetimi

Samsun Ticaret Borsası olarak kurumsal imajımızın temel taşlarından biri olan 
çalışanlarımızın kişisel imajlarını yönetmeleri ve kurum imajına sağlayacakları 
katkı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışanlarımıza yönelik 
olarak “İş Yaşamında İmaj Yönetimi” eğitimi düzenledik. 
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belirler ve bu süre sadece 4 saniyedir.  Oluşan bu dü-
şünce ve duygularınız, o kişiye karşı tavır ve davranış-
larınızın olumlu ya da olumsuz olmasına etki eder. İlk 
izlenimler, zamanla diğer izlenimlerle birleşerek sizin 
başkalarının gözündeki kişisel imajınızı oluştururlar. 

İyi bir imaj için giyilen kıyafet

Temsil edilen kuruma ve maksada 

Mekana

Yaşa

Mevsime ve zamana

Topluma ve topluluğa

Zevke 

Maddi olanak ve koşullara uygun

En önemlisi temiz, uyumlu ve kişiye yakışan olmalı-
dır.

Kurumsal imaj bir kurumun nasıl bilindiği 
ve algılandığıdır.

Kurumsal hayatta imaj yönetimine iki farklı taraftan 
bakmak gerekir, ilki kurum açısından, ikincisi ise kurum-

da çalışan bireyler açısındandır. Hangi tarafta olursanız 
olun, aşağıdaki soruları yanıtlamanız, kurumunuzun 
durduğu nokta ve konumu hakkında daha net bir bakış 
açısı sağlayacaktır.

Kurum, kendi kimliğini, imajını çalışanları aracılığı ile 
dış paydaşlarına doğru aktarabiliyor mu? Çalışan, hem 
kendi hem de kurumun markasını, gerek kuruma ve ge-
rekse de müşteriye doğru aktarabiliyor mu?

Kurumlar, kendi profesyonel duruşlarını ve imajlarını 
korumak, çalışanlarına yol göstermek ve yanlış intibala-
rı daha oluşmadan önlemek için eylem planlarına ihti-
yaçları vardır. 

Kurumsal imajı güçlendirmek için çalışanlarına; mes-
leki bilgi ve donanlarının, genel kültürlerinin, görgü 
kurallarına olan hâkimiyetlerinin ve genel duruşlarının 
kişisel ve kurumsal imajın oluşmasında vazgeçilmez bir 
bütün olduğunu benimsetmelidir. 

Samsun Ticaret Borsası olarak kurumsal imajımızın 
temel taşlarından biri olan çalışanlarımızın kişisel imaj-
larını yönetmeleri ve kurum imajına sağlayacakları katkı 
konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışanları-
mıza yönelik olarak “İş Yaşamında İmaj Yönetimi” eğiti-
mi düzenledik.

Öz İmaj

İstenilen 
İmaj

Algılanan İmaj
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