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Fındık Bahçelerinde Rehabilite 
Projesi’nin İlk Hasadı Başladı

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çarşamba Ticaret Bor-
sası (ÇTB) arasında 2022 yılının mart ayında fındık bahçelerinde reha-
bilitasyona yönelik iş birliği protokolü imzalanmıştı. Proje kapsamın-
da örnek olarak seçilen bahçelerden ilk fındık hasadı alınmaya başlandı.

7 Eylül 2022 Çarşamba
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Tarım ve Orman Müdür-
lüğü ile Borsa arasında 
fındıkta verimliliği ve 
kaliteyi artırarak fındık 
üretiminden daha fazla 
gelir elde etmek, fındık-
ta doğru uygulamaların 
yaygınlaştırılması ve fın-
dık ihracatı ile ülke eko-
nomisini canlandırmak 
amacıyla 3 Mart 2022 
Perşembe günü ÇTB 
Başkanlık makamında, 
Çarşamba İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğü ile 
ÇTB arasında “fındık 
bahçelerinde rehabilite” 
projesi imzaları atılmış-
tı. Fındık sezonunun 
gelmesiyle, proje kap-

samında yıl boyunca 
çalışma yapılan fındık 
bahçelerinden ilk ha-
satlar alınmaya başladı. 
Fındık bahçesi denetim-
lerine Çarşamba İlçe Ta-
rım ve Orman Müdürü 
İrfan Öztürk, İlçe Tarım 
ve Orman Müdürlüğü 
personeli ve ÇTB per-
soneli katılım sağladı.

Proje kapsamında, 
Tarım ve Orman Mü-
dürlüğü ve ÇTB’ den 
yapılan açıklamada; 
Çarşamba İlçesine 
bağlı tüm mahalleler-
de uygulanacak olan 

Rehabilite projesi ile 
çiftçilerin fındık üre-
timinden daha fazla 
gelir elde edebilmesi-
nin amaçlandığı, bu 
doğrultuda Tarım ve 
Orman Müdürlüğü 
ve ÇTB tarafından, 
fındıkta doğru uygu-
lamaların yaygınlaştı-
rılmasına yönelik ça-
lışmaların başlatıldığı 
ve bu çalışmalar so-
nucunda örnek bahçe 
sahiplerinin yüksek 
verimlilik ile ilk fındık 
mahsulünü almaya baş-
ladıkları duyuruldu.
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Proje sürecini değerlendiren ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, fın-
dıkta rehabilite çalışmalarını ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Yılmaz, 
“Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile ortak yürüttüğümüz fındıkta rehabili-
te projesi ilk meyvelerini vermeye başladı. Proje kapsamında genç veya uzun 
zamandır mamul alınan fındık bahçelerinde daha sağlıklı fındık ağaçları ve 
verimli fındık meyvesi elde edebilmek için gereken tüm çalışmalar yapılmış, 
yeni sezonda örnek seçilen bahçelerimizden randımanı ve kalitesi yüksek fın-
dık mahsulü elde edilmeye başlanmıştır. İlçemizde faaliyete aldığımız projemiz 
neticesinde, ülkemizin en fazla tarımsal ihracat getirisi olan fındıkta, verim ve 
kalite artışının ve bu vesile ile ülkemizin dünya fındık üretimindeki            lider 
ülke         konumunun devamlılığının sağlanmasını ve ülkemize giren döviz 
miktarının artmasını amaçlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yılmaz; Fındıkta Rehabilite Projesi İhracat ve Döviz Getirisini Artıracak
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Öztürk; Fındık 
Üreticimiz 
Projesinin 
Sonuçlarından 
Memnun

Tarım ve Orman Müdür-
lüğü ile birlikte projeyi 
sahada değerlendiren 
Çarşamba İlçe Tarım ve 
Orman Müdürü İrfan 
Öztürk, örnek fındık 
bahçelerinde üreticiler 
ile buluştu. Öztürk, “Çar-
şamba’da fındık üretimi 
yapılan mahallelerde uy-
gun teknikler kullanıla-
rak oluşturulan bahçeler 
ile fındık üreticilerimize 
örnek olunarak, İlçemiz-

de fındıkta bakım, bes-
leme, budama, hastalık 
ve zararlılar ile mücadele 
gibi konularda gereken 
tüm çalışmaları uygun 
tekniklerle sağladık. Bor-
samız ile iş birliğinde yü-
rüttüğümüz bu çalışmaya 
teknik ekipman sağlayan 
Çarşamba Ticaret Bor-
samıza teşekkür ediyo-
ruz. Proje kapsamında 
üreticilerimizin fındık 
bahçelerini ziyaret ede-
rek yapılan çalışmaları 
denetledik. Bugün görü-
yoruz ki eski geleneksel 
uygulamalar yerine fın-
dıkta doğru uygulamalar 
yapmak hem verimliliği 
ve kaliteyi artırıyor hem 

de üreticimizin mah-
sulünü değerli kılarak 
çiftçimizin yüzünü gül-
dürüyor. Üreticilerimiz 
bahçelerinde uygulanan 
rehabilite çalışmaların-
dan çok memnun, biz-
de bahçelerimizde güzel 
sonuçlara kavuşmanın 
mutluluğunu paylaşıyo-
ruz. Bu projenin, Çar-
şamba’nın fındık üreti-
minde reform niteliğinde 
olacağını ön görüyoruz. 
Projemiz ile daha kısa 
sürede daha çok üreticiye 
ulaşarak, üreticilerimizi 
bilinçlendirmeyi hedef-
liyoruz” açıklamalarında 
bulundu.
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Üreticinin Yüzü Güldü

Proje kapsamında konu-
şan örnek bahçe sahip-
leri Çarşamba Karaağaç 
Mahallesi Fındık Üreti-
cilerinden Cemil Altunı-
şık ve Soğucak Mahallesi 
Fındık Üreticilerinden 
Mahmut Sağlam, reha-
bilite projesi ile bahçele-
rinde yapılan çalışmaları 

aktardı. Altunışık, “Re-
habilite projesi ile bah-
çelerimizde büyük deği-
şiklikler gerçekleştirdik. 
Fındık ağaçlarında bu-
dama işlemleri yapıldı. 
Bu vesile ile çotanak 
sayımızda büyük artış 
oldu. Rehabiliteden önce 
bir veya iki çotanak ve-
ren dalımız şimdi altışar 
sekizer çotanak veriyor. 
Tabii proje kapsamında 

yapılacak uygulamalara 
başlamadan önce bende 
oldukça tereddütteydim 
ve çevredeki üreticiler-
den bahçede yapılacak 
budama işlemleri için 
büyük tepki toplamıştım, 
şimdi sonucu ve mahsu-
lün verimliliğini gör-
düklerinde onlarda aynı 
çalışmanın bahçelerinde 
yapılmasını istiyorlar” 
şeklinde konuştu.
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Ferrero Hakkında Basın Açıklaması

Kamuoyuna

Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere ilçemizin en önemli üretimi ve ticareti fındıktan yapılmak-
tadır. Fındık, yüzyıllardır bölgemiz ekonomisine can verdiği gibi kültürünü, sosyolojisini şe-
killendirmektedir ve bu konumu gereği ülkemiz adına büyük önem ve milli değer taşımaktadır.

Geride bıraktığımız günlerde fındık sektöründe yaşanan dalgalanmalar tarafımız-
ca üzüntü ile karşılanmıştır. Sektörde faaliyet sürdüren İtalyan Firma Ferrero Fın-
dık İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. tarafından piyasada haksız rekabet oluşturulduğu ve 
tekelleşme yaratıldığı yönündeki iddialar borsamızca yakından takip edilmektedir.

Ferrero’ nun yapmış olduğu tedarikçi sözleşmesi ile gerçekleştirdiği alımlarda belirlenen 
durum ve 48.-TL+1 .-TL olarak ilan ettiği fiyat piyasada tepkilere neden olmuştur. Re-
kabeti bozan tüm etkenlerin izlenmesi, tespiti ve ilgili kurumlara aktarılması Borsa’nın 
hükümlü olduğu kanun ile tanımlanmış görevlerinden birisidir. Bunun gereği olarak 
Ferrero’nun sergilediği tekelci tutumun tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir.

Rekabet piyasası; bir pazarda hiçbir satıcının sattığı ürünün fiyatını etkileme gü-
cüne sahip olmadığı piyasalardır. Bu ekonomi politiği öğretisine göre, Ferre-
ro firmasının kamuoyuna mâl olacak şekilde fiyat açıklaması rekabet piyasa-
sının tekel gücünü tek eline alarak ihlal edildiğini ortaya çıkarmaktadır. Bu 
tutuma kayıtsız kalmak mümkün olmadığı gibi elbette bir cevabı ve yaptırımı olacaktır.

Borsa olarak, başta üyelerimiz olmak üzere ilçemize ve bölgemize zarar getirecek tu-
tumlara ve bahsi geçen iddialara ilişkin sorumlu olduğumuz mevzuat ve bağlı olduğu-
muz hukuk gereğince görevlerimizi yerine getirmekteyiz. Sektörde yaşanan bu fiili 
durumun ortadan kaldırılması ve rekabet piyasasının tesis edilmesi büyük önem arz et-
mektedir. Bu hususta Borsamızın, konuyu yakından takip ederek, piyasa dengesini sağ-
lamak adına tüm sorumluluğu ve gayreti göstereceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kazım YILMAZ
Çarşamba Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı
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Oda ve Borsa Kalite Yönetim Sistemine 2010 yılında dâhil olan Çarşamba Ticaret 
Borsası, Kalite Yönetim Sistemi kapsamında gerçekleştirilen gözetiminden tam 
not aldı.

Çarşamba Ticaret Borsası’nda TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim standardı çer-
çevesinde 12.09.2022 Pazartesi günü gözetim tetkiki gerçekleşti. TSE ‘ den gelen 
Samsun Belgelendirme Müdür Vekili Nuray Balaban’ın yaptığı denetim başarıyla 
tamamlandı. Denetime Çarşamba Ticaret Borsası Genel Sekreter Yardımcısı Sali-
ha Sivaslı ve Kalite Sorumlusu Hümeyra Arı katıldı.

Yapılan denetim sonunda, ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi’ni entegre bir 
şekilde uygulayan Çarşamba Ticaret Borsası, bu sistemle ilgili yapılan denetimi 
başarı ile tamamladı.

Denetimin ardından görüşlerini dile getiren Denetçi Nuray Balaban, “Çarşamba 
Ticaret Borsası, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon 
sürecini başarılı bir şekilde kurumlarına entegre etmiştir. Bu anlamda Borsa ola-
rak üyelerinin istek ve talepleri doğrultusunda Borsa’nın tabi olduğu kanun ve 
yönetmeliklere bağlı olarak hizmetlerine büyük bir özveriyle devam etmektedir. 
Çarşamba Ticaret Borsası, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemini yapılan 
bu denetimle başarılı bir şekilde tamamlamıştır. Denetim sonucunda görüyoruz ki 
Borsa’nın kurumsal yapısının kuvvetlenmesi adına yapılan çalışmalar ve bu konu-
da yönetim ve çalışanların gösterdiği gayret memnuniyet verici’’ dedi.

Borsamız Kalite Yönetim Sistemi Denetimini 
Başarıyla Tamamladı
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Başkan YILMAZ; Yeni Eğitim ve 
Öğretim Yılı Hayırlı Olsun
Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, 2022 / 
2023 Eğitim ve Öğretim Yılının başlaması sebebiyle sosyal medya hesaplarından 
tebrik mesajı yayımlayarak öğrencilerin, öğretmenlerin ve Milli Eğitim camiası-
nın yeni eğitim ve öğretim yılını kutladı.

Başkan Yılmaz, “2022 / 2023 Yeni Eğitim ve Öğretim Yılının tüm öğrenci-
lerimiz, Milli Eğitim camiamız ve saygıdeğer Öğretmenlerimiz için Başa-
rılı bir yıl olmasını dilerim”  ifadelerine yer verdi.
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Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) 2022 Meslek Grubu seçimleri aday-
ları Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmazı ve 
Borsa Yönetimini ziyaret etti.

2022 yılı Oda ve Borsa Başkanlık seçimlerinin gündeme alındığı ziyarette, ÇTB 
Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, ÇTB Meclis Üyeleri, Çarşamba Ticaret 
ve Sanayi Odası Meslek Grubu beşinci ve dokuzuncu grup adayları ve Çarşam-
balı iş insanları katıldı.

ÇTSO Meslek Grubu adaylarından gelecek dönemde yapacakları çalışmaları 
dinleyen Yılmaz, Türkiye’de 2022 yılı Ekim ayı başında gerçekleştirilecek baş-
kanlık seçimlerinin tüm Oda ve Borsalara hayırlı olmasını dileyerek, yapılacak 
seçimlerin huzur ortamında gerçekleşmesini temenni etti. Yılmaz, “Çarşamba 
Ticaret ve Sanayi Odası Meclisine aday adayı olan arkadaşlarımıza başarılar di-
liyoruz” dedi.

Başkan Yılmaz, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Grubu adaylarına na-
zik ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

ÇTSO Meslek Grubu Adaylarından 
Başkan YILMAZ’a Ziyaret
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Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Mevcut Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı ve 2022 Organ seçimlerinde ÇTSO Baş-
kan adayı Ayhan Sonkaya ve Meclis adayları Çarşamba Ticaret Borsa-
sı (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmazı makamında ziyaret etti.

2022 yılı Oda ve Borsa organ seçimlerinin konu alındığı ziyarette, bu hafta sonu 
gerçekleştirilecek Oda ve Borsa Başkanlık seçimlerinde Çarşamba Ticaret ve Sanayi 
Odasına Başkan Adayı olan Sonkaya, Başkan Yardımcılığı döneminde bölge esna-
fını dinleyerek Çarşamba için tüm gayretini ortaya koymaya çalıştığını ifade ede-
rek, Yılmaz’a ÇTSO’da yeni oluşturulacak yönetimin yapacağı çalışmaları aktardı.

ÇTSO Başkan adayı Ayhan Sonkaya ve Meclis adaylarından yeni dönemde ya-
pacakları çalışmaları dinleyen Yılmaz, Ekim - Kasım döneminde gerçekleşti-
rilecek başkanlık seçimlerinin tüm Oda ve Borsalara hayırlı olmasını dileyerek, 
yapılacak seçimin huzur ortamında gerçekleşmesini temenni etti. Yılmaz, “Çar-
şamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkan adayı Ayhan Sonkaya ve Meclis ada-
yı olan arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz, her şey Çarşambamız için” dedi.

Çarşamba Ticaret Borsası Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaret-
te ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, ÇTB Meclis Başkanı Hacı 
Toraman, ÇTSO Başkan adayı Ayhan Sonkaya ve Meclis adayları yer aldı.

Başkan Yılmaz, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkan adayı Ayhan 
Sonkaya ve Meclis adaylarına nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

Başkan Adayı SONKAYA’dan 
Başkan YILMAZ’a Ziyaret
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Başkan YILMAZ; 
Çarşamba İçin 

Çalışmaya Devam
Başkan Yılmaz; Üyelerimizden aldığımız güçle, yeni dönemde Çarşamba 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden talip olduğumu ka-
muoyunun bilgisine sunarım

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım YILMAZ, 1 
Ekim 2022 Cumartesi günü gerçekleşecek Borsa Organ seçimlerine aday olduğu-
nu açıkladı. Yılmaz, “Göreve geldiğimiz 2009 yılından bu yana, kuşaklardır tarı-
mın cenneti olan, coğrafi konumu ve kültürel değerleri ile Karadeniz bölgesinde, 
bağlı olduğumuz kanunlar, vizyonumuz ve misyonumuz gereği üyelerimizin ti-
cari üretimlerini ve iş ilişkilerini kuvvetlendirmek adına güçlü Yönetim kurulu ve 
Meclis kadromuz ile ortak fikir yürüterek üye memnuniyeti odaklı yaklaşımlar 
ortaya koymayı hedefledik, Üyelerimizden aldığımız güçle, yeni dönemde Çar-
şamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden talip olduğumu ka-
muoyunun bilgisine sunarım” açıklamalarında bulundu.
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