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Borsa haber bülteni, ÇTB’nin 
basında yer alan haberlerini, 

o ay içerisinde gerçekleşen 
faaliyet ve etkinliklerini, 
eğitim ve seminerlerini, 

gerçekleşen basın 
açıklamalarını ve 

kutlamalarını
 kapsamaktadır.
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Onur Anıt’ına Yapılan Saldırıya 
İlşkin Açıklama

Tüm Dünya’nın gururla baktığı Samsun’umuzun sembolü Onur Anıtı’na 
ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına yapılan menfur saldı-
rıyı kınıyor, Şehrimize yakışmayan bu çirkin saldırının sorumlularının 
gereğince cezalandırılmasını arz ediyoruz.

Yönetim Kurulu Başkanı
Kazım YILMAZ

03.02.2022
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TOBB’un 70. Kuruluş Yıl Dönümü 
Kutlu Olsun

70 yıllık birikimle, her gün daha ileriye...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 70. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlu 
Olsun

Yönetim Kurulu Başkanı
Kazım YILMAZ

07.02.2022
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ÇTB Meclis Üyelerinden Başkan YILMAZ’a 
Geçmiş Olsun Mesajı

Çarşamba Ticaret Borsası Meclis Üyeleri, yeni tip koronavirüs (CO-
VID-19) testi pozitif çıkan Yönetim Kurulu Başkanı Kazım YILMAZ’a 
geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Meclis Üyelerinden gelen ortak açıklamada “Borsa Yönetim Kurulu Baş-
kanımız Kazım YILMAZ Beyefendinin yeni tip koronavirüs (COVID-19) 
testinin pozitif çıktığını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Meclis 
Kurulumuz adına Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa 
zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı
Kazım YILMAZ

09.02.2022
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HİSARCIKLIOĞLU 
ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI’NDA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat HİSARCIK-
LIOĞLU Karadeniz programı kapsamında 11 Şubat 2022 tarihinde Çar-
şamba Ticaret Borsasını ziyaret etti. Koronavirüs testinin pozitif çıkma-
sı sebebiyle toplantıya katılamayan Yönetim Kurulu Başkanı YILMAZı 
temsilen ÇTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket ZEREN, Meclis 
Başkanı Hacı TORAMAN, Meclis Üyeleri ve Borsa personeli, HİSAR-
CIKLIOĞLUnu ve TOBB heyetini karşıladı. Ziyaret Çarşamba Ticaret 
Borsası M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU konferans salonunda gerçekleşti.
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YILMAZ, “Tüm üyelerimiz adına, mesaisini Odalar, Borsalar ve üyele-
rimiz için harcayan Başkanımıza teşekkür ediyor, kendisine muvaffaki-
yetler diliyorum. Teşrifleri bizleri onure etti, yenilenen borsa binamızda 
Başkanımızı ve TOBB heyetini ağırlamaktan kıvanç duyuyoruz. Ziya-
retlerinden ötürü kendilerine teşekkür ederiz.” İfadelerinde bulundu.

Enerji Maliyetleri Ortak Sorunumuz
HİSARCIKLIOĞLU, Çarşamba Ticaret Borsası’nın faaliyetlerine iliş-
kin önemli açıklamalarda bulundu. “Borsamız bizlere üyelerinin girdi 
ve enerji maliyetlerindeki artıştan dolayı yaşadığı sıkıntıları ilettiler. Bu 
hususta istişarelerde bulunduk. Üyelerimizin sıkıntılarını çözmek için 
çalışmaya devam edeceğimizin tekrar altını çizmek isterim. Akabinde 
Borsa’nın yenilenen hizmet katlarını da birebir inceledik. Çarşamba’nın 
kültürel değerlerine sahip çıkan bir çalışma ortaya koyulduğunu görmek-
ten mutluluk duyduk. Sağlık sorunlarından ötürü bugün aramızda bulu-
namayan Borsa Başkanımızı arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim, en 
kısa sürede sıhhatine kavuşmasını temenni ediyorum” dedi.
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Görüşmede konuşan TORAMAN, “Birlik Başkanımız ile Türkiye’nin günde-
mine ilişkin konuları istişare ettik. Talebimiz, firmalarımızın enerji maliyet-
leri hususundaki sıkıntıların çözüme kavuşturulması oldu. Ziyaretlerinden 
ötürü teşekkür ediyor, TOBB’un kuruluşunun 70.yılında bir arada olmanın 
gururunu yaşıyoruz” dedi. Görüşme sonrasında TORAMAN ve ZEREN, de-
ğerli ziyaretlerinden dolayı HİSARCIKLIOĞLU’na Tarihi Çarşamba Köp-
rüsünün tablosunu taktim ederken, HİSARCIKLIOĞLU’da Borsanın yeni-
lenen binasını tebrik ederek, ZEREN ve TORAMAN’a plaket takdim etti.

Görüşmede Samsun ve Çarşamba protokolü, TOOB heyeti ve Oda ve 
Borsa Başkanları yer aldı. Gerçekleşen ziyaretin ardından misafirler Mi-
dilli Restoranda ağırlandı.
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2020 - 2021 Başarı Hikayeleri
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası & Çarşamba Ticaret Borsası Bölgesel
Kalkınma Proje Ofisi Başarı Hikayeleri

FATİH CAN AYAN

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası & Ticaret Borsası Bölgesel Kalkınma 
Proje Ofisi’ne başvuruda bulunan Genç Girişimci Fatih Can AYAN çocuk-
luk hayalinin peşinden gitti.Gaziosmanpaşa Üniversitesinde Sanat Tari-
hi bölümünü öğrencisi olan Fatih Can, otomobillere olan ilgisini ticarete 
dönüştürmek için önce Mesleki Yeterlilik Belgesini aldı, ardından genç 
girişimci olarak KOSGEB Geleneksel Girişimcilik Destek Programından 
yararlandı.Çarşamba’da Ayan Otomotiv ismiyle hayalinin peşinden ko-
şan Genç Girişimci  Fatih Can AYAN’ın hikayesini sizlerle paylaşıyoruz.
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Fatih Can  Hikayesini Şöyle Anlatıyor;

‘’ Ailemle birlikte yaşıyorum. Bir kız kardeşim var. Bu işi kurma-
ya karar verme sebebim küçüklüğümden bu yana arabalara olan 
ilgimi fark etmem ile başladı. Bu konuda kendimi yetiştirebil-
mem için bir çok işte çalıştım. Bunlardan bazıları, Günsan Ford 
kamyon yetkili servisinde 5 ay, Beşler Oto bakımda 6 ay, Tokat Eroğlu 
Otomotivde 1 yıla yakın sigortasız olarak satış danışmanı olarak çalıştım. 

Samsun Kültür ve Turizm Ticaret Anonim Şirketinde ser-
vis elemanı olarak 17.07.2018 tarihinde işe başladım daha son-
ra 14.09.2018 tarihinde ayrıldım.16.06.2019 tarihinde Sam-
sun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketinde tekrar servis 
elemanı olarak çalışmaya başladım 28.08.2019 tarihinde işten ayrıldım. 

Kendi işimi kurmaya karar verdim. Bu işe girmeden önce temel ve ge-
reken tüm ince detayları öğrenebilmem gerektiğinin bilincindeydim 
ve işin gerektirdikleri temel bilgileri çalışarak öğrendim. Bunun yanı 
sıra işleyişini öğrenebilmem için Eroğlu Otomotiv vekaletini üzeri-
me alıp gerekli tüm işlemleri ben yürüttüm. Artık kendimi yeterli bul-
duğum için gerekli sınavlara girip mesleki yeterlilik seviye 5 belgesi-
ni almaya hak kazandım. Ve kendi iş yerimi açmaya karar verdim.’’
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TMO’da Kabuklu Fındık Satışı 
Başladı

TMO’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ofisin stoklarında-
ki kabuklu fındıkların, ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlaması için 
satışa açılması uygun görüldü.

Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun başmüdürlüklerindeki stoklarda 
bulunan 2021 yılı mahsulü 20 bin ton kabuklu fındık, yüzde 50 sağlam 
iç esasına göre KDV hariç olmak üzere peşin bedel mukabilinde talep 
toplama yöntemiyle satışa açıldı.
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Satış fiyatları, kilogram başına levant ve Giresun kalite kabuklu fın-
dıkta 39 lira olarak belirlendi. Numune talep edilmesi halinde KDV 
dahil kilogramı 45 liradan en az 5 kilogram olacak şekilde verilecek.

Firmalar talep ettiği ürün miktarına karşılık gelen bedelin yüzde 
10’unu TMO hesaplarına yatırdıklarına dair dekontla 21 Şubat me-
sai bitimine kadar ürün almak istedikleri başmüdürlüğe yazılı müra-
caatta bulunabilecek. Teslimatlara, 23 Şubat’tan itibaren başlanacak.

Satışlar, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun başmüdürlüklerince yapılacak.
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Çarşamba Ticaret Borsası olarak , Çarşamba Pidesinin marka değerini 
artırmak ve Çarşamba Pidesinin yapımında belli bir standart sağlamak 
adına 333 Tescil numarası ile Türk Patent Enstitüsü’den Çarşamba Pide-
si ‘nin coğrafi işaretini almış bulunmaktayız.

“Çarşamba Pidesi” ibareli satışlar için coğrafi işaret sözleşmesi yapılması 
ve sözleşmenin kriterlerinde bulunan Çarşamba pidesinin yapımı ile 
ilgili tarife uyulması gerekmektedir.

Sözleşme yapılmadan satışı yapılan Çarşamba Pidesi ibareli ürünlerin 
tespiti denetim kurulu tarafından yapılacak olup cezai işlem uygulana-
caktır.

Herhangi bir mağduriyet oluşmaması adına coğrafi işaret sözleşmesi 
son başvuru tarihi 28.02.2022 Pazartesi günüdür.



14



15



16

BOR
SA

BÜL
TEN

Borsa haber bülteni, ÇTB’nin 
basında yer alan haberlerini, 

o ay içerisinde gerçekleşen 
faaliyet ve etkinliklerini, 
eğitim ve seminerlerini, 

gerçekleşen basın 
açıklamalarını ve 

kutlamalarını
 kapsamaktadır.

Şubat

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 02.2022

HABER BÜLTENİ


