
2012 YILI ETK NL K,FAAL YET,E M, SEM NER KATILIMLARI,

Tüccar, milletin eme i ve üretimi k ymetlendirmek için eline ve
zekâs na emniyet edilen ve bu emniyete liyâkat göstermesi gereken
adamd r.

 K. ATATÜRK



OCAK 2012 FAAL YETLER ,

-KONU; Ordu Ticaret Borsas n Organize etti i “F nd n De erlendirilmesi” ba kl  konunun raporunun
çi leri Bakan  Say n, dris Naim ahin’e sunumu,

Ordu Ticaret Borsas n 24/02/2012 Cuma günü ve 27/02/2012 Pazartesi günlerinde ;Ordu Ticaret
Borsas  binas nda organize etti i “F nd kda Gelinen Son Durum” ba nda yap lan oturum ve çal tayda
var lan karar gere i lk Olarak Ordu Milletvekilleriyle birlikte,  çi leri Bakan z Say n dris Naim ahin ‘e
haz rlanan raporun sunulmas  ve TMO Sat lar ,Lisansl  Depoculuk ,Alan Bazl  Gelir Deste inin Devam  ve
genel manada f nd kla ilgili s nt lar n iletilmesi için çi leri Bakan n 03/03/2012 Cumartesi günü saat
16,00’da Ordu Atatürk Kültür ve Sanat Merkezindeki Ordu Ticaret Borsas na ve olu turulan 12 Ki ilik
komisyona  verdi i randevuya Komisyon Üyesi olan Yönetim Kurulu Ba kan z Say n Kaz m Gürol

lmaz’ n belirtilen tarihte burada olamayaca ndan yerine Genel Sekreterimiz Eftal Yetimo lu’nun
kat lm lar, lgili Komisyonun Üyesi olarak; Ankara’da görü ülen , çi leri Bakanl ,TMO Genel
Müdürlü ü,G da, Tar m ve Hayvanc k Bakanl , TOBB. ve L DA  nezdinde yap lan görü melere Yönetim
Kurulu Ba kan z Say n Kaz m G.Y lmaz’ n kat lm lard r.



-KONU; AB-Türkiye Oda Forumu projesi kapsam nda “Hibe projeleri Bilgilendirme toplant ”
TOBB. nce 12.Ocak.2012 tarihinde Ankara da Birli imiz Sosyal tesisler binas nda

gerçekle tirilecek:AB-Türkiye Oda Forumu projesi kapsam nda hibe projeleri bilgilendirme toplant na
Borsam z Genel Sekreteri Eftal Yetimo lu kat lm lard r.

KONU; Genel Sekreterler E itim Semineri,
Birli imizce 2012 y n ubat ay n ilk yar nda spanya/Barcelano ‘da Odalar n ve

Borsalar n Genel Sekreterleri aras nda birlik ve dayan may  art rmak ve oda/borsalar  ilgilendiren
konulara ili kin güncel bilgileri payla mak maksad yla “Genel Sekreter E itim Semineri” düzenlemesi
planlanm  ,ilgili e itime Genel Sekreterimiz Eftal Yetimo lu kat lm lard r.



Genel Sekreterler E itiminden TOBB Yönetim Kurulu Ba kan  M.Rifat Hisarc kl lu’nun konu malar  ve
TOBB. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Sekreterlerden toplu görünü ,

                              Karadeniz Bölgesi Genel Sekreterlerinden bir k sm n görüntüsü,

KONU; Samsun TSO Taraf ndan Yelken kulüpte düzenlenen,Operasyonel Anla ma imza töreni,

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanl  taraf ndan yürütülmekte olan Bölgesel rekabet Edebilirlik
Operasyonel program  kapsam nda geli tirilen ve Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilen Samsun Uluslar aras



Akredite Metal Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuar  Projesi ve di er 4 projenin mza Törenine Yönetim
Kurulu Ba kan z Say n Kaz m G.Y lmaz ve Genel Sekreterimiz Eftal Yetimo lu kat lm lard r.

                                                  35 Milyon Euro’luk 5 proje Samsun’da imzaland

 Avrupa Birli i (AB) ve Türkiye'nin e  finansman  ile gerçekle tirilecek, toplam bütçeleri 35 milyon Euro
olan ve amac  Türkiye'deki bölgesel ekonomik kalk nmay  canland rmak olan, aralar nda Samsun TSO’nun
da nihai faydalan  oldu u, “Samsun Uluslararas  Akredite Metal Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuar
Projesi” ile birlikte 5 projenin “Operasyonel Anla ma mza Töreni” Samsun’da gerçekle tirildi. 02.02.2012
Samsun TSO ev sahipli i yapt
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl ’nca yürütülmekte olan Bölgesel Rekabet Edebilirlilik Operasyonel
Program  kapsam nda geli tirilen ve AB Delegasyonu taraf ndan kabul edilen 5 projenin imza töreni, Samsun
Ticaret ve Sanayi Odas  (STSO) ev sahipli inde Yelken Kulübü’nde gerçekle tirildi. Samsun TSO'nun ev
sahipli inde Yelken Kulübü’nde yap lan imza törenine Bayburt Valisi Hasan pek, Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanl  AB ve D li kiler Genel Müdürü Ayhan Karaca, AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal
Kalk nma Bölüm Ba kan  Javier Menendez Bonilla, Samsun TSO Meclis Ba kan  Sedat Demirci ve Yönetim
Kurulu Ba kan  Ba kan  Salih Zeki Murzio lu, Samsun l Emniyet Müdürü Hulusi Çelik, OKA Genel
Sekreteri Mevlüt Özen, Amasya ESOB Ba kan  Hatay Karaman, ilgili kurum ve kurulu lar n yetkilileri ve

adamlar  kat ld .
Samsun’a katma de er katacak
Törende konu an Samsun TSO Ba kan  Salih Zeki Murzio lu, projelerle, Türk ekonomisinin bel kemi i olan,
giri imcili in te viki ve KOB ’ler için i  ortam n geli tirilmesi yolu ile rekabet edebilirlilik düzeyinin
art lmas n amaçland  söyledi. Murzio lu, “Samsun TSO olarak 2007 y nda ba vurusunu yapt z
7.4 milyon Euro olan Uluslararas  Akredite Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuar  Projesi’nin uygulama
sürecini ba latacak olman n mutlulu u içindeyiz. Bu projeyle bölgenin merkezi olan Samsun’a 2013 y n
sonuna kadar Samsun Merkez OSB içerisinde tahsis edilecek laboratuar n tefri i tamamland ktan sonra her
türlü ölçüm, ayar ve kalibrasyon ile kontrol ihtiyac  olan sektör ve i lemlerin ihtiyac na cevap verebilecek
durumda bir Metal Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuar ’n  bölgemize kazand rm  olaca z. Samsun’daki
sanayi kurulu lar  aras nda metal sektörü birinci s rada. Bu laboratuar n OSB içinde kurulacak olmas
Samsun’a ayr  bir katma de er yaratacakt r. Metal sektörü Samsun’da; üretimi ile, istihdam  ile, ihracat  ile ilk

rada olan sektördür. Bu laboratuar n sadece Samsun’a de il, bütün Karadeniz Bölgesi’ne hizmet verecek
olmas  da ayr ca ilimize katma de er katacak” dedi.

UBAT-2012 FAAL YETLER ,

KONU; Borsa Meclisimiz ve üyelerimize yönelik;Ukrayna Tar m,G da ve Hayvanc k Fuar  Seyahati Organize
edilmesi,

02/02/2012 tarihinde gerçekle en Meclis Toplant zda ifai olarak konu ulan Meclisimiz ve Borsa
üyelerimize yönelik 30-35 ki ilik olarak organizasyonu dü ünülen; Tar m,G da ve Hayvanc k Fuar  Seyahati
için bölgemizde faaliyeti bulunan organizasyon firmalar ndan Tria Turizm Ltd. ti. Firmas  Temsilcisi O uzhan
Serinkaya ile Genel Sekreterimiz Eftal Yetimo lu taraf ndan yap lan ifai görü medeki 08-10.Haziran.2012
tarihinde Ukrayna’n n ba kenti Kiev de yap lacak Tar m ve Hayvanc k fuar  için bir ön
çal ma yap larak,söz konusu program n KOSGEB Yurt D  gezisi Deste i kapsam na al nmas  konusunda
KOSGEB nezdinde gerekli giri imlerde bulunularak ve söz konusu giri imin olumlu olarak neticelenmesi
halinde KOSGEB veri taban na kay tl  olan firmalar n temsilcilerinin Gezi Program n bitimini müteakip
organizatör firma Tria Turizm Ltd. ti. Firmas ndan alacaklar  Fatura ile KOSGEB müdürlüklerine ba vurarak
an lan te vikten yararlanabilmeleri mümkün olacakt r.Fuar kat m desteklerinden (Giderlerin % 50-60



Oran nda kar lanmas ) faydalanmak art yla,düzenlenecek Program Raporunun Yönetim Kurulumuza
sunulmas na ,Seyahat organizasyonunun Meclisimizin onay na sunulmas eklinde karar al nm  fakat gezi
Ukrayna Hükümetinin Fuar  iptal etmesi nedeniyle iptal edilmi tir.
KONU; Samsun l Tar m Md. Çar amba Kabuklu F nd k Karanfil say nda personel Görevlendirmesi,

Samsun Tar m l Müdürlü ünün  organizasyonun Çar amba Tar m ilçe müdürlü ünce gönderilen
yaz da;  her y l düzenlenen Kabuklu F nd k Karanfil say n, bu y l 20/02/2012 Pazartesi günü ba lat laca
ve ilerleyen günlerde devam edip 24/02/2012 Cuma günü Raporland laca  gerçekle tirilmesi planland , bu
çal mada Samsun ili baz nda yap lacak Raporun düzenlenmesi ve imzalanmas  çal mas nda; Borsam
Personelimiz Muhterem Küstül temsil etmi tir.
KONU; OKA ‘dan Akreditasyon Stratejik Plan n haz rlanmas  konusunda Teknik Destek al nmas ,

Akreditasyon sürecini ba latm  ve sürdürmekte olan di er Oda ve Borsalarla yap lan ifai
görü melerde özellikle Akreditasyon Stratejik Plan n haz rlanmas  konusunda Kalk nma Ajanslar ndan Teknik
Destek Program  Ba vuru talep formuyla yap lan ba vurular sonucunda Yakla k 15.000,00.-TL. olarak
Stratejik Plan n haz rlanmas  için desteklerin al nd , TR 83 Bölgesinde faaliyet gösteren merkezi Samsunda
bulunan Orta Karadeniz Kalk nma Ajans n (OKA) halihaz rda 2012 y na ait Teknik Destek Proje kabulü
olmad ndan bu konunun gündeme al narak Teknik Destek Proje kabulünün yap labilmesi için ilgili kuruma
(OKA) yaz  ile ba vurunun yap lmas na , OKA ile yap lacak görü melerde ve di er tüm konularda ;Genel
Sekreterimiz Eftal Yetimo lu’nun yetkili olarak atanm  ve bu destek borsam z giri imleriyle destek kapsam na
al nmas  sa lanm  OKA’danda destek al nm r.

KONU;Bölgesel novasyon Stratejileri Çal tay  OKA taraf ndan 02.02.2012 tarihinde Samsunda düzenlendi



OKA taraf ndan Samsun Ticaret ve Sanayi Odas  Davut Altan Meclis Salonunda gerçekle tirilen Bölgesel
novasyon Stratejileri Çal tay na Borsam z Yönetim Kurulu Ba kan  Say n Kaz m G. Y lmaz ve Genel

Sekreterimiz Eftal Yetimo lu’nun  kat mlar  gerçekle mi tir.

KONU; Akreditasyon Sürecinde TOBB. ETÜ. SEM ‘le çal lmas  konusunun görü ülmesi,
TOBB. Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde kurulan Sürekli E itim Ara rma ve

Uygulama Merkezi (TOBB-ETÜ-SEM.) ile görü ülerek, 02/02/2011 tarihinde Geli tirme Ziyaretine gelen
TOBB. E itim ve Kalite Müdürlü ü Akreditasyon Kurulu Sekreteri Say n Volkan TUFAN ve TSE. Sistem ve
Akreditasyon Tetkikçisi Dr. Lütfi ÖKSÜZ ‘ün ziyaretlerinde, akreditasyon konusunda görü ülen ba klar ve
gün sonu toplant nda belirtilen konular nda alternatifler içerisinde en do ru alternatif oldu unu
dü ündü ümüz ; Camiam n üst kurumu olan TOBB. Üniversitesi ve  TOBB-ETÜ-SEM ile irtibata geçilerek
Akreditasyon Stratejik Planlama Dan manl k Hizmeti al nmas  için gerekli giri imler ba lat larak, yap lacak
görü melerde ve bilumum i lemlerde Genel Sekreterimiz Eftal Yetimo lu yetkili olarak atanarak bu süreçte
TOBB-ETÜ-SEM ‘ den destek al nm r.

KONU; Ordu Ticaret Borsas n Organize edece i “F nd n De erlendirilmesi” ba kl  toplant ,
Ordu Ticaret Borsas n 24/02/2012 Cuma günü Ordu Ticaret Borsas  binas nda organize etti i

“F nd kda Gelinen Son Durum” ba nda planlad  oturum ve çal ta ya Borsam z Meclis Ba kan  Say n
Nurettin Öztekin,Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Say n, smail Y ld z ve Borsam z Genel Sekreteri Eftal
Yetimo lu’nun kat lm lar , 27/02/2012 Pazartesi günü yap lan Yönetim Kurulu Ba kanlar  F nd kla ilgili
iletilecek acil konular n belirlenmesi toplant na ,Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc  Say n, Muharrem Yaral
ve Genel Sekreterimiz Eftal Yetimo lu kat lm lard r.

Genel Sekreterimiz Eftal Yetimo lu’nun de erlendirme konu mas  yaparken (Ordu TB. 24.02.2012)



ubat-2012 ay nda Giresun F nd k hracatç lar  Meclis Üyeleri ile birlikte Giresun F nd k
hracatç lar  Meclis Üyesi de  olan Borsam z Yönetim Kurulu Ba kan  Kaz m Y lmaz; Ankara Sanayi Odas

Eski Yönetim Kurulu Ba kan  ve Devlet Bakan z Sn. Zafer Ça layan ziyaret edilerek D  Ticaretten sorumlu
Bakan olarak F nd k hracat ndaki sorunlarla ilgili bilgilendirme toplant na kat lm r.

MART-2012 FAAL YETLER ,

KONU; TOBB. ‘la yap lmas  gereken görü meler için Genel Sekreterimizin görevlendirilmi tir.

TOBB. Akreditasyon Kurulunun 19.Mart.2012 Tarih Pazartesi günü yapaca  toplant  öncesinde
Geli tirme Ziyaretinde haz rlanan kriterlere göre haz rlanan Borsam z Raporunun gözden geçirilmesi, OKA’
dan al nacak Teknik Deste in May s-Haziran-2012 ‘ye sarkmas  durumu söz konusu oldu undan,Denetleme
Ziyaretinin Temmuz-A ustos.2012 aylar na al nmas  için görü melerin yap lmas  için Borsa Genel Sekreterimiz
Eftal Yetimo lu görevlendirilerek Anakaradaki organizasyonlar taraf ndan yap lm r.

KONU; Çar amba Kaymakaml  Talebi,
   Çar amba Kaymakaml n 14/03/2012 tarih B.05.4.VLK.055.46.01-529-489 Say  yaz lar nda
belirttikleri üzere; Hükümet Kona n Çar ambam za yak r bir hale getirilmesi amac yla ba lat lan
tadilat,bak m ve onar m çal malar n h zl  bir ekilde sürdürülerek tamamlanma a amas na geldi i,
Borsam zca katk  sa lanmas  istendi ine bahisle;Yap lan çal malar n Çar amba Halk n kaliteli ve daha iyi
hizmet almas na yönelik oldu u , kamu yarar  göz önüne al narak yap lan tadilat,bak m ve onar  yapan
firmalardan, kaymakaml z ile yap lacak isti areyle kaymakaml zca uygun bulunan firmadan
15.000,00.-TL. (Y.Onbe bintürkliras ) KDV. Dahil olarak fatura kar  nakdi yard m yap lm r.



KONU; TOBB Yönetim Kurulu Ba kan z Say n M.Rifat Hisarc kl lu’nunda içerisinde bulundu u
25/03/2012 Pazar Günü yap lmas  planlanan Anayasa Platformu Türkiye Konu uyor Samsun toplant na
kat m,
              Meslek Kurulu lar  ve Sendika Konfederasyonlar  taraf ndan olu turulan ”Anayasa Platformu’nun
Yeni Anayasa yap  sürecinde aç k bir tart ma ortam  ba latmaya yönelik olarak 08/Ocak/2012 tarihinde
ba lat lan ve Türkiye çap nda düzenlenecek “Türkiye Konu uyor “ toplant lar n sekizincisi olan “ Anayasa
Ulusal Gençlik Toplant  “ 25. Mart.2012 Tarih Pazar Günü Saat.10,00’da Samsun Atatürk Spor Salonu’nda
TOBB. Ba kan  M.Rifat H SARCIKLIO LU, TBMM. Ba kan  Say n Cemil Ç ÇEK ve TBMM Anayasa
Uzla ma Komisyonu Üyeleri,Samsun Milletvekilleri ve Sivil Toplum Örgütlerinin de kat  ile
gerçekle tirilen toplant ya müsait olan Meclis Üyelerimiz ve Genel Sekreterimiz kat lm lar ve ayn  gün
Saat:14,30’da Samsun TSO.’nda Davut Altan Meclis Salonunda; TOBB. Ba kan  M.Rifat H SARCIKLIO LU
ve  TBMM. Ba kan  Say n Cemil Ç ÇEK’in kat mlar  ile yap lan isti are toplant na da Samsun TSO’nun
davetine icabet;Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc  Say n Muharrem YARALI,Yönetim Kurulu Üyesi evket
Zeren,Meclis Üyesi Ercan Onay,Sezai Atsan,Yüksel Arabac  ve Genel Sekreterimiz Eftal YET MO LU
kat lm lard r.
                                                    Çiçek ve Hisarc kl lu Samsun ‘da

BASINDAN Mart-2012 ;

Çiçek ve Hisarc kl lu Samsun TSO’da TBMM Ba kan  Cemil Çiçek ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i
(TOBB) Ba kan  M. Rifat Hisarc kl lu, Samsun Ticaret ve Sanayi Odas 'nda düzenlenen toplant nda
STSO. Meclis Üyeleri ve Bölgedeki Ticaret Borsalar  ve Ticaret ve Sanayi Odalar  Ba kanlar yla bir araya
geldi.
Samsun TSO Davut Altan Meclis Salonu'nda toplant  düzenlenen toplant ya Çiçek ve Hisarc kl lu'nun yan

ra, Anayasa Uzla ma Komisyonu üyeleri Konya Milletvekili Faruk Bal, stanbul Milletvekili Mustafa
entop, Samsun Milletvekilleri Ahmet Yeni, Tülay Bak r, Konya Milletvekili Atilla Kart, Türkiye Esnaf ve

Sanatkarlar  Konfederasyonu Genel Ba kan  Bendevi Palandöken, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Samsun
Büyük ehir Belediye Ba kan  Yusuf Ziya Y lmaz, Samsun Cumhuriyet Ba savc  Ali Yeldan,Çar amba
Ticaret Borsas  Kaz m Y lmaz ve i adamlar  kat ld .

BASINDAN Mart-2012  ; Samsun'da Toplanan Gençler, Anayasa Konu tu

Türkiye’nin dört bir yan ndan gençler, yeni anayasa konu mak için Samsun’da topland .
Anayasa Platformu ad  alt nda bir araya gelen sendika ve sivil toplum kurulu lar n, TEPAV sekretaryas nda
düzenledi i “Anayasa Vatanda  Toplant lar ”n n sekizincisi, 25 Mart 2012 Pazar günü Samsun’da yap ld .
Toplant ya Samsun’un yan  s ra çe itli illerden 500 civar nda genç kat ld . Kat mc lar, genç vatanda lar ile
sivil toplum kurulu u temsilcisi gençlerden olu tu.
Toplant n aç nda konu an TOBB Ba kan  M. Rifat Hisarc kl lu, Cumhuriyetin 100. y  için konan
ekonomik hedeflere i aret ederek, “11 y l sonra ki i ba na gelirin 25 bin dolara ç kmas  istiyoruz. Zenginli e
gidecek yolun temelinde de anayasa var” eklinde konu tu. Yeni bir anayasa yap lmadan di er kusurlar
düzeltmenin mümkün olmad n alt  çizen TOBB Ba kan , öyle devam etti:
“Bir dakika bile kaybedecek vaktimiz yok. Yeni anayasa kendimiz için, sizler için laz m. Bu ülkenin gelece i
siz gençlersiniz. Onun için de yeni anayasada en çok söz söyleyecek sizlersiniz. Bu ülkenin gelece i
sizlersiniz.”
Hisarc kl lu, “Gençlerle Samsun’da olmak önemli. Çünkü Samsun bu Cumhuriyetin temelinin at ld  yer.
Bugün kendi gelece iniz için söz söyleyeceksiniz” sözleriyle konu mas  tamamlad .



KONU; Orta Karadeniz Kalk nma Ajans  (OKA) 2012 Y  Do rudan Faaliyet Deste i al nmas ,

OKA ‘dan Akreditasyon Stratejik Plan n haz rlanmas  konusunda Teknik Destek Talebimizi
yapm ,fakat Orta Karadeniz Kalk nma Ajans ’n n 2012 Y kinci Kalk nma Kurulu Toplant  19 Nisan 2012
Per embe Günü Saat 10.30’da Samsun’da Yap lacak olmas  2012 Teknik Destek Programlar n bu tarihte
yap lacak toplant da gündeme al narak belirlenecek olmas , OKA yönetim kurulunca kabul görmesi halinde
May s-Haziran-2012 aylar nda ba vurular n desteklenip desteklenmeyece ine karar verilerek Temmuz-2012 ay
gibi gerçekle ebilece i göz önüne al p; Akreditasyon sürecine girmi  olan borsam n TOBB.Akreditasyon
Kurulu Denetleme ziyaretinin Haziran Temmuz-2012 aylar nda gelece inden ; Orta Karadeniz Kalk nma
Ajans na 2012 Y  Do rudan Faaliyet Deste i Proje Ba vurusu ; “Orta Karadeniz Kalk nma Ajans  (OKA) ,
TR83 bölgesinde ekonomik ve sosyal kalk nma aç ndan mevcut potansiyellerin belirlenmesi, geli im
stratejilerinin ortaya konulmas na yönelik tedbirleri ve ara rma/planlama faaliyetleri ile bölgenin yat m
ortam n iyile tirilmesine katk  sa layacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesine yönelik faaliyetlere
do rudan mali destek verebilmek üzere Kalk nma Bakanl  taraf ndan haz rlanan Destek
Yönetim K lavuzu’ndaki formata uygun olarak sunulacak faaliyet deste i ve bu program kapsam nda
desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutar 500.000 TL’olup, Bu program çerçevesinde
verilecek destekler asgari 19.000 TL ve azami 75.000 TL; destek oran  ise en az %25 en fazla %100
olabilecektir.OKA’n n bu deste inden faydalanabilmek için Do rudan faaliyet deste ine ili kin nsan
Kaynaklar n Bölgenin Üretim ve Hizmet htiyaçlar na göre Örgütlenmesinin Desteklenmesi “
ba nda TOBB ETÜ SEM’den gelecek Resmi yaz  ve teklife göre  ba vuru rehberi ve di er belgeler
OKA’n n Web sayfas nda  yer ald ekliyle haz rlanm , daha sonra OKA’ya ba vurunun yap lmas na yönelik
karar al nm  ,bu konuda yap lacak tüm faaliyetlerde Genel Sekreterimiz Eftal Yetimo lu’nun yetkili olarak
atanm r.

SAN-2012 FAAL YETLER ,

KONU; 14.Nisan.2012 Cumartesi günü Saat 09,30’da TOBB. Hizmet Binas nda Yap lan Yeni Te vik Sistemi,
14.Nisan.2012 Cumartesi günü Saat 09,30’da TOBB. Hizmet Binas  Konferans Salonunda yap lacak

Oda/Borsalar Yönetim Kurulu Ba kanlar  Yeni Te vik Sistemi Toplant na Davet Edildi i üzere Borsam z
Yönetim Kurulu Ba kan  Kaz m Y lmaz  kat lm lard r.

KONU; 12/Nisan/2012 Per embe Günü yap lacak Yeni TTK. ‘nun getirdi i yenilikler Toplant ,
Samsun Ticaret ve Sanayi Odas nda 12/Nisan/2012 Per embe Günü saat:14,00’de yap lacak olan

Yeni Türk Ticaret Kanunu ‘nun getirdi i yenilikler konulu Toplant na Borsam z Genel Sekreteri Eftal
Yetimo lu kat lm lard r.
                                                      “Yeni TTK Türkiye’nin önünü açacak”

BASINDAN ; Samsun TSO taraf ndan düzenlenen Yeni TTK ile ilgili bilgilendirme toplant nda konu an
Ankara YMM Odas  Yönetim Kurulu Üyesi Ali Al ç, 1 Temmuz’da yürürlü e girecek olan yasan n
Türkiye’nin önünü açaca  söyledi.
 Samsun Ticaret ve Sanayi Odas  (TSO), 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlü e girecek olan ve i  dünyas na
çok önemli de iklikler getirecek olan yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile ilgili bilgilendirme toplant
düzenledi.  Samsun TSO Davut Altan Meclis Salonu’nda düzenlenen bilgilendirme toplant na yo un kat m
dikkati çekti.
Toplant n aç nda konu an Samsun TSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa Kemal ahin, yeni
TTK’n n i  ve ekonomi dünyas na radikal de iklikler getirece ini söyleyerek, “  hayat  etkileyen en
önemli kanunlardan biri hiç ku kusuz ki bugünkü gündem maddemiz olan Türk Ticaret Kanunu’dur. Ancak,
1956 y nda ç kart lan ve zaman içerisinde güncelli ini yitiren Ticaret Kanunumuzun yenilenmesi, ulusal ve
uluslararas  ba lamda önemli bir ihtiyaç haline gelmi tir. Sermayenin s r tan mad  ve rekabetin artt  bir



ortamda Türk i letmelerinin gelece e haz rlanmas , kurumsal yönetim ilkeleri do rultusunda effaf bir
yönetim anlay  belirlemesi, dünya ekonomisine entegrasyonda yeni TTK önemli rol oynayacakt r” dedi.
Toplant ya konu mac  olarak kat lan Ankara Yeminli Mali Mü avirler Odas  Yönetim Kurulu Üyesi Ali Al ç,
yeni TTK’n n haz rlan  süreci ile birlikte tacir olman n s fatlar , ölçeklere göre i letmeler, ticari defterler ve
tasdik sorunlulu u, elektronik bildirimler ve bildirimler, muhasebe sistemleri, A. . ve LTD’lerin yeniden
yap land lmas  ve ba ms z denetim konular nda kat mc lar  ayd nlatt . Yasan n temmuz ay nda yürürlü e
girece ini ve i  dünyas  yak ndan ilgilendirdi ini belirten Ali Al ç, “1980’den 2010’ye kadar bir süreç
ya ad k yeni yasan n haz rlanmas yla ilgili olarak geçmi e bakt z zaman mevcut kulland z yasa 1956

nda haz rlanmaya ba lad  ve 1957 y nda yürürlü e girdi. O dönemde Türkiye ekonomisinin büyüklü ü
26 milyar dolard . Bugün ise Türkiye ekonomisinin büyüklü ü 1.3 trilyon lira. Dolay yla Türkiye ekonomisi
ba ka bir yap da uanda. 2023 y nda dünyan n ilk 10 ekonomisi olmak istiyoruz, 1.3 trilyon liral k milli dahi
gelir bize yetmiyor, biz bunu 4’e, 5’e, 10’a ç kartmam z laz m. Böyle bir milli gelir büyüklü üne ula mak için
yasan n mutlaka bu sistemati e uygun olarak de mesi gerekiyor” diye konu tu.
Yeni TTK’n n Türkiye’nin önünü açaca  savunan Ali Al ç, “Bu yasa olmazsa olmazd r. Yeni kanunla
birlikte elektronik ortamda, güvenli imzayla noter kullan lmadan kar  tarafa ihtar gönderebilece iz. Güvenli
e-postadan çok daha iyi yararlan lacak. Yeni kanunda tüzel ki i tacirlerde baz  de iklikler oldu. Ticari

letmelerin de tan  yap ld . Ticari i letme sözle me ile birlikte devredilebilir hale geldi. Art k KOB  diye
tan mlad z firmalar n muhasebe sistemi farkl  olacak.  Ticaret sicilinde, elektronik ortamda kontrol etme,
bakma imkan  geldi. Yani e-sicil imkan , elektronik sicil kay tlar  getirildi. En çok tart r konu ticari
belgeler konusudur. Ticari unvan, i letmeden ayr  olarak sat lamayacak. Bu da önemli bir düzenlemedir.
Ticari defterler konusu da önemli. Her eyden önce birinci tacirler bilanço esas na göre defter tutacak. Her
tacir ticaret defterini Türkiye muhasebe standartlar na göre tutacak. Sadece muhasebe defteri de il, ortaklar
pay defteri, karar defteri, genel kurul defteri ticari defterler kapsam na al nm r. Eskiden defterler vergi
dairesi istiyor diye tutulurdu, art k öyle olmayacak. Art k vergi kanununa göre de il, ticaret kanununa göre
defter tutulacak. Gerçek tacir ölürse, varisleri 10 y l boyunca defterleri tutmak zorunda. Defterleri bulamad m,
kaybettim konusu olmayacak. Yeni TTK de ik cezai sorumluluklar  da beraber getirdi. Bu yasa ülkemizin
olmazsa olmaz r.  dünyas  da yasa haz rlan rken içinde oldu. Yani yeterince tart lmas  dü üncesinde
de iliz. Ankara YMM Odas  olarak bu yasan n Türk firmalar n vizyonunu de tirece ine ve dünya
firmalar yla rekabet edebilir hale getirece ine inan yoruz. Bizim itiraz z cezai müeyyidelerle ilgilidir.  Para
cezas  olabilir ama hapis cezalar n olmamas  gerekirdi” diye ifade etti.
KONU;  OKA’na yeniden Teknik Destek ba vurusu yap lmas ,

Yönetim Kurulumuzun 16/02/2012 tarih 007 Say  karar  ,Meclisimizin 01/03/2012 tarih 02 Say
onad  karar nda “Orta Karadeniz Kalk nma Ajans na (OKA)”   2012 y  Teknik Destek Proje teklif
ça lar n Desteklenen Projeler kapsam na al nmas  için 27/02/2012 tarih 1/81 Say  yaz zla Yönetim
Kurulu Ba kan z Say n Kaz m G.Y lmaz taraf ndan belirtilmi  ve ilgili kurumca da (OKA) konu hakk nda
olumlu dü ündükleri  ifai olarak ifade etmi lerdir.OKA’n n Web sitesinde (http://www.oka.org.tr/) duyurular
bölümünde, Teknik Destek Proje teklif ça lar n 02/04/2012 tarihinden itibaren kabul edildi i  ;Belirtildi i
ekliyle Teknik Destek Proje teklif ça n bir an önce yap lmas na, OKA’n n Web sitesinde belirtilen

19/04/2012 tarihinde OKA Yönetim Kurulu toplant nda ba vurunun gündeme al narak, de erlendirilip
belirlenebilecek olmas , OKA Yönetim Kurulunca kabul görmesi halinde de, k sa sürede faydalana bilece imiz
varsay larak ba vurunun gerçekle tirilmesine eklinde karar al nm , Anla ma ve Protokol imzalamalar nda
Genel Sekreterimiz Eftal Yetimo lu yetkili k narak OKA’dan  TD. Al narak Borsam z 2013-2016 Stratejik
Plan  OKA taraf ndan yap lm r.
2012 Y  Teknik Destek Program

1. Dönem Desteklenmesine Karar Verilen Projeler Listesi
15.05.2012
Referans No

Ba vuru Sahibi Proje Ad l lçe

TR83/2012/TD/001 ÇAR AMBA
CARET

BORSASI

AKRED TASYON
SÜREC
STRATEJ K PLAN
HAZIRLANMASI

SAMSUN ÇAR AMBA

TR83/2012/TD/003 AMASYA L GIDA,
TARIM VE
HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜ Ü

NETCAD E
LE TEKN K

ZMETLERDE
KAPAS TEY
GEL RME
PROJES

AMASYA MERKEZ

http://www.oka.org.tr/


TR83/2012/TD/004 SAMSUN
VAL
GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK L
MÜDÜRLÜ Ü

NETCAD E M
PROGRAMI

SAMSUN LKADIM

TR83/2012/TD/006 DS  73. UBE
MÜDÜRLÜ Ü

NETCAD E AMASYA MERKEZ

TR83/2012/TD/008 MERZ FON
TEKN K VE
ENDÜSTR
MESLEK

SES

LERE
YÖNEL K
AUTOCAD VE
SOL DWORKS

AMASYA MERZ FON

KONU; 18.Nisan.2012 Çar amba günü Saat 10,00’da OKA Hizmet Binas nda Yap lan DFD ve TD.
         Bilgilendirme Toplant ,

T.C. Çar amba Kaymakaml lçe Yaz leri Müdürlü ünce gönderilen; Orta Karadeniz Kalk nma
Ajans n (OKA) 05/04/2012 tarih B.02.1.DPT.5.KA.18.30-604/0591 Say  yaz lar  toplant  takviminde bahsi
geçen 18/Nisan/2012 tarih Çar amba günü Saat:10,00 ‘da OKA E itim ve Toplant  Salonunda yap lan
Do rudan Faaliyet Deste i (DFD) ve Teknik Destek (TD) Bilgilendirme toplant na, TD. Proje Ba vuru-
muzunda olmas   nedeniyle Genel Sekreterimiz Eftal Yetimo lu Teknik Destek konusunda bilgilenmek
amac yla kat lm lard r.



KONU; 19/Nisan/2012 Per embe Günü yap lacak Helal G da Belgelendirme Faaliyetleri Konferans ,
Samsun Ticaret ve Sanayi Odas ,Samsun Ticaret Borsas ,TSE Samsun Üretim Belgelendirme

Müdürlü ü(TSE-ÜBM) ve Diyanet leri Ba kanl  Samsun l Müftülü ü i birli i ile 19/Nisan/2012 Per embe
Günü saat:13,30’de yap lan “Helal G da Belgesi” konusunda “Üretici ve Tüketici aç ndan Helal G dan n Yeri
ve Önemi” konferans na, Yönetim Kurulu Üyesi evket Zeren ve Borsam z Genel Sekreteri Eftal Yetimo lu
kat lm lard r.

                                                                Helal G da anlat ld

         Samsun’da düzenlenen “Üretici ve Tüketici Aç ndan Helal G dan n Yeri ve Önemi” konulu
konferansta helal g da uygunluk belgelendirmesi ve belgelendirme süreci masaya yat ld .
Samsun Ticaret ve Sanayi Odas  (STSO), Ticaret Borsas , TSE Samsun Üretim Belgelendirme Müdürlü ü ve
Samsun Müftülü ü i birli i ile düzenlenen konferansta TSE Uzman  Ziraat Mühendisi brahim Halil Karahan
taraf ndan “Üretici ve Tüketici Aç ndan Helal G dan n Yeri ve Önemi” konulu bir sunum yap ld .
Konferans n aç  yapan TSE Samsun Üretim Belgelendirme Müdürü Erol Kayg , “Ekonomik ve nüfus
anlam nda h zla büyüyen ülkemizin bu geli imine paralel olarak artan sat n alma gücüyle de do ru orant
olarak insan n hayat  idame ettirmesinde temel unsur olan g da üretimi alan nda üretim ve ürün
çe itlili i her gün artmaktad r. Bu durum da ister istemez ürün güvenilirli ini gündeme getirmektedir. Ürün
güvenilirli i ise sadece ilgili ürünün standartlara uygunlu u, katk  uygunlu u, hijyen uygunlu u ile s rl
olmay p insanlar n dini duyarl klar  do rultusunda dini gerek ve inançlara uygunlu u da ön plana

kmaktad r” dedi.

         Helal g da konusunun sadece bir beslenme konusu olmad , ayn  zamanda bir ahlak konusu oldu unu
söyleyen Samsun Müftüsü Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Öztürk ise, “G da ürünlerinde helal ve haram n
belirlenmesi yöntemi, geneti in de tirilmesi, g dalar n dini hükmü, g da ve hayvan yemlerindeki katk
maddesi sorunu, modern besi ve kesim yöntemlerinin dini aç dan de erlendirilmesi konusunda ciddi
çal malar yap lmal r. Hangi g dalar n helal, hangi g dalar n haram oldu unu belirlemek de il amaç; helal,
haram seçimi yapabilecek kriterler olu turmakt r” diye konu tu.
Kur’an-  Kerim’de ve hadislerde helal ve haramlar n belirlendi ini belirten Müftü Yrd. Doç. Dr. Hayrettin
Öztürk, “Kur’an-  Kerim’de le  haram k nm , kan, domuz eti haram k nm . Allah’tan ba kas  ad na
bo azlanan hayvanlar haram k nm . ‘Allah’tan ba kas  ad na kesilen hayvanlardan yemeyin’ diyor
Rabbimiz. Yani besmelenin çekilmedi i bir hayvan yenilmez. Bo ularak darp edilmi  öldürülmü
hayvanlar n, dü me sonucu ölmü  hayvanlar n, boynuzlanarak hayvanlar n, y rt  hayvanlar taraf ndan
parçalanm  hayvanlar n eti yenmez. E er canlar  ç kmadan önce yeti ilip kesilmi  ise o yenilebilir. Putlar
üzerine an larak kesilen hayvanlar n eti yenilmez” diye konu tu.

         Öztürk, slam dinine göre nelerin haram, nelerin haram oldu unu u ekilde s ralad : “ slam’da bir eyin
helal oldu una delil aranmaz. Haram de ilse o mubah kabul edilir. Helal k as l kabul edilir. Bir tak m



hayvanlar, bitkiler vard r ki, onlar haramd r. Mesela slam’a göre hayvansal g dalarda haram olanlar; domuz
ve yaban domuzu, köpekler, y lanlar, maymunlar haramd r. Aslan, kaplan, ay  ve benzeri sivri di li ve ot obur
hayvanlar haramd r. Kartal, akbaba ve benzeri pençeli ve y rt  ku lar haramd r. Fare, ç yan, akrep ve benzeri
zehirli hayvanlar da haramd r. Kar ncalar, ar lar, a aç kakan ku u gibi slam’da öldürülmesi yasak olan
hayvanlar da haramd r. renç olan bit, sinek, kurtçuk gibi hayvanlar haramd r. Kurba a, timsah ve benzeri
hem karada hem suda ya ayan hayvanlar haramd r. Kat r ve evcil e ekler de haramd r. slami kurallara göre
kesilmemi  di er tüm hayvanlar haramd r. Bitkisel g dalarda i lenmesi s ras nda toksin ve zarar n bertaraf
edilmesi haricinde keyif verici ve zararl  bitkiler haramd r. Mesela içecek olarak alkollü içecekler slam’da
haramd r. slami kesim usullerini bilen birisi, bir Müslüman hayvanlar  kesmelidir. Kesilecek hayvan slami
kurallara göre kesilmelidir, üzerine Allah’ n ad  an lmal r. Bu artlar  ta yan ve usulle kesilen ve yenilen
bitkiler ve g dalar helaldir slam’a göre.”
        “Üretici ve Tüketici Aç ndan Helal G da’n n Yeri ve Önemi” konulu bir sunum yapan TSE Uzman
Ziraat Mühendisi brahim Halil Karahan, “Helal g da ilgili dünyada artan bir kayg  söz konusu. Dünya
genlinde 6.5 milyon insan ya yor ve Müslümanlar da artan bir nüfusa sahip. Dünyan n her yerinde
Müslümanlar n kar  kar ya kald  bir problem bu. Dünyan n çe itli yerlerinde küçük nüfuslar halinde
ya ayan Müslümanlar n helal g daya ula ma konusunda bilgi problemi söz konusu. Bununla ilgili son 30

ld r dünyada artan bir belgelendirme ihtiyac  var. Belgelendirme ile ilgili dünyada Malezya’n n
öncülü ünde ba lam  olan bir belgelendirme söz konusu. Yakla k 930 milyar dolarl k bir hacme sahip.
Malezya’n n ve di er ülkelerin yapt  belgelendirme uan itibariyle akreditasyon sisteminin olmamas
nedeniyle büyük bir s nt  ya an yor” dedi.

KONU; Samsun Valili i G da,Tar m ve Hayvanc k l Müdürlü ünün IPARD Program  E itimi,
Samsun Valili i, G da,Tar m ve Hayvanc k l Müdürlü ünün “IPARD  Kapsam nda

Yay m/Dan manl k Hizmetlerinin Kapasitesinin Geli tirilmesi”  e le tirme projesi alt nda Samsun
da,Tar m ve Hayvanc k l Müdürlü ü ve Samsun Tar m ve K rsal Kalk nmay  Destekleme Kurumu (TKDK)

il Koordinatörlü ü i birli i ile ilimiz Samsun Tar m ve K rsal Kalk nmay  Destekleme Kurumu l
Koordinatörlü ü Toplant  Salonunda  gerçekle tirilecek olan 25-27/Nisan/2012 tarihlerindeki 2 gün süren
Programa Borsam z Genel Sekreteri Eftal Yetimo lu  kat lm lard r.

KONU; TOBB. 67. Genel Kuruluna kat m,
TOBB. 19.May s.2012 Cumartesi günü TOBB. Hizmet Binas  ikiz Kulelerde yap lacak Kay t kabul

ve etkinliklere,  20.May s.2012 tarihinde Pazar Günü TOBB-ETÜ’de yapt  67. Genel Kurul Toplant na
görev ve yetkileri dahilinde davet edilmeleri üzere ; Yönetim Kurulu Ba kan z Say n Kaz m G.Y lmaz,
Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc  ve TOBB. Genel Kurul Delegesi Say n Muharrem Yaral  , TOBB. Genel
kurul Delegesi Say n Yüksel Arabac  ve Genel Sekreterimiz Say n,Eftal Yetimo lu kat lm lard r.

KONU; TOBB. 7-9 May s.2012 tarihlerinde Konya’da program  gönderilen Akreditasyon E itimi,



8. Dönem Borsam z Akreditasyon süreci, ba vurular n Akreditasyon Kurulunca kabul edilmesiyle
ba lam  olup;2011 kas m ay nda Birli imizde düzenlenen e itim seminerleri ve  Ocak- ubat 2012 aylar nda
Akreditasyon Kurulunca gerçekle tirilen geli tirme Ziyaretleri ile devam etmi tir.Birli imiz Akreditasyon
Kurulu Üyeleri ve Akreditasyon denetçileri taraf ndan gerçekle tirilen Geli tirme Ziyaretleri s ras nda
Oda/Borsalar n özellikle  Planlamas   ve Yönetimi ile Kalite ve nsan Kaynaklar  Yönetimi konular nda
geli ime aç k yönlerin tespit edildi i buna istinaden Oda/Borsam n Genel Sekreter ve Akreditasyon
sorumlular  için 7-9 May s.2012 tarihlerinde Birli imizce Konya’da taslak program  gönderilen e itim
seminerine Genel Sekreterimiz Eftal Yetimo lu kat lm lard r.

7-9 May s.2012 tarihlerinde Birli imizce Konya’da düzenlenen Akreditasyon E itimine kat lan Genel
Sekreterlerden bir k sm n görüntüleri,

             Konya Ticaret Borsas  Al m-Sat m Salonunun Fiyat Panosu ve E itime Kat lanlardan bir kesit.



KONU; 14-18 Haziran.2012 tarihlerindeki Rusyan n Krasnodar kentindeki YUGAGRO Tar m Fuar ,
14-16 Haziran.2012 tarihlerindeki Rusyan n Krasnodar kentindeki YUGAGRO Tar m ve Hayvanc k

Fuar na; Samsun Ticaret ve Sanayi Odas , Fatsa Ticaret Borsas  ile birlikte yeterli say ya ula lmas  durumunda
carter uçak kiralayarak Samsun – Krasnodar – Samsun direk uçak ile gidebilme imkan  sa layacak olmas ,
Muhtemel birle me durumunda büyük kat mla gerçekle tirilecek bu fuarda bölge ile ilgili olarak çok daha
etkin toplant lar ve ticari ba lant  imkanlar  planlanabilece i dü ünülerek Samsuna çok yak n mesafede bulunan
Krasnodarla  kar kl  planlanan uçak ve gemi seferleri ile fuarda at lacak ad mlar n sonuçlar  di er ülke ve
ehirlere göre daha çabuk al naca ,Yüksek kat ml  bir direkt seyahatte ehrimizin Valisi, Milletvekilleri, l ve
lçe Belediye Ba kanlar   kat  daha kolay sa lanabilecek ve gezinin getirece i ses artt labilecek

olmas .Samsunun önünde Rusya ile i birli i, ticaret imkanlar n en önemli kap  olan Krasnodar da at lacak
her olumlu ad m y llar içerisinde Samsunun geli mesine ve ticari hayat na fayda sa layaca ,bu manada ilgili
Organizatör firman n yapaca  seyahat program  02/May s/2012 Çar amba günü taraf za (Samsun TSO’dan

kacak karara ve Direkt Uçak Seferinin Program  netle tirerek) ula laca  ifade edilmi  olup , Seyahat
program n ula mas na müteakip üyelere acil olarak SMS ve yaz lar n gönderilmesine, borsa olarak bu
organizasyona katk  sa lanmas na karar  al nm r.

KONU; Samsun Teknoloji Geli tirme Bölgesi A. .(TEKNOPARK) 2011 Y  Genel Kurul Toplant ,
Samsun Teknoloji Geli tirme Bölgesi A. .(TEKNOPARK) 2011 Y  Genel Kurul Toplant , ekte

sunulan program ve gündemle 28/04/2012 Cumartesi günü saat:14,00’de Omtel Deniz Otel’de yap lm  olup
ilgili yaz daki karar örne inde belirtildi i gibi “28/04/2012 Cumartesi günü saat:14,00 ‘de Omtel Deniz
Otel/Samsun adresinde yap lacak olan SAMSUN TEKNOLOJ  GEL RME BÖLGES  YÖNET
A. . ‘nin 2011 y  ola an genel kurulu toplant nda Borsam  Temsil etmesine,al nacak kararlar
imzalanmas na , Genel Sekreterimiz Eftal Yetimo lu vekil tayin edilmi tir”.Vekaletin ilgili yaz da
belirtildi i ekilde düzenlenmesi ve imzalanmas  konusunda Borsam z Yönetim Kurulu Ba kan  Say n Kaz m
G.Y lmaz’ n yetkili oldu una, i  bu vekaletnamenin ilgili yaz da belirtildi i üzere 24.04.2012 tarihine kadar
belirtilen ki i (Ahmet Havyal ’ya) ve adrese gönderilerek yetkisi belgelendirilmi tir.

KONU; Samsun TSO. ‘da yap lan “Hidrodinamik Burgu & Yenilenebilir Enerji” toplant ,
Samsun TSO. ‘da 24/04/2012 Sal  Günü Saat 13,30 da Davut Altan Meclis Toplant  Salonunda Maender

Enerji irketinden Yönetici Hakan Akkaya ve Dan man Orhan Töre ile Rehart GMBH Almanya irketinden
Genel Müdür Gerhard Wolff ‘un davet edildi i dü ük su debilerinde bile verimli elektrik üretimine imkan veren
Hidrodinamik burgular n tan laca  “Hidrodinamik Burgu & Yenilenebilir Enerji” konulu toplant na,
Borsam z Genel Sekreteri Eftal Yetimo lu’nun kat lm lard r.
                                                            Enerjide yeni çözüm

Dü ük su debilerinde bile elektrik üretilebilen ve Avrupa ba ta olmak üzere çok say da ülkede kullan lan
Alman teknolojisi, ‘Hidrodinamik Burgu Sistemi” Samsunlu i adamlar na tan ld . Toplant da konu an
Samsun TSO Meclis Ba kan  Sedat Demirci, enerji rezervlerinde ya anan s nt lar n göz önüne al nd nda
kendi kendine yeterli olmak ve yenilenebilir enerji kullan na yönelmenin oldukça önemli oldu unu söyledi.
Enerji Piyasas  Düzenleme Kurulu (EPDK)’n n elektrik piyasas nda lisanss z 500 kw’a kadar elektrik
üretimine izin vermesine ili kin yönetmeli i, kendi elektri ini üretmek isteyen i letmelerin de önünü açt .
Samsun Ticaret ve Sanayi Odas  da, dü ük su debilerinde dahi verimli elektrik üretimine imkan veren
hidrodinamik burgular n tan laca  “Hidrodinamik Burgu & Yenilenebilir Enerji” konulu bir toplant  yapt .
Meclis salonunda gerçekle tirilen toplant da sektöründe dünyan n say irketlerinden biri olan Alman Rehart
ve Maender’in yöneticileri, hidrodinamik burgu teknolojilerini Samsunlu i adamlar na tan tt .
Toplant n aç nda konu an Samsun Ticaret ve Sanayi Odas  Meclis Ba kan  Sedat Demirci,
ekonomilerinin birbirine entegre olmas  ile birlikte, rekabet edebilirlik ko ullar n her geçen gün daha da
zorla  belirterek, “Dolay yla i letmeler bugünün piyasas nda varl klar  koruyabilmek ve
sürdürülebilirliklerini sa layabilmek ad na üretim maliyetlerini minimize etmeye çal yorlar. Tüm üretim



modellerinde enerji ihtiyac n mutlak oldu unu dü ündü ümüzde, enerji maliyetlerinin üretim maliyetlerinin
belki de en çok etkileyen kalemi. Hatta bugün enerji kaynaklar  uluslararas  dengelerde dahi belirleyici bir
unsur. Bugün enerji rezervlerinde ya anan s nt lar  da göz önünde ald zda kendi kendine yeterli olmak
ve yenilenebilir enerji kullan na yönelmek oldukça önemli bir durum. Bu anlay la i letmelerin 500 KW
alt  lisans z enerji üretim tesisleri kurabilmelerinin önünü açan yönetmeli i oldukça anlaml  buluyorum” dedi.

Ard ndan ise Alman Rehart GMBH Genel Müdürü Gerhard Wolff, yapt klar  sistemle ilgili davetlileri
bilgilendirdi. Hidrodinamik burgu sistemlerinin Avrupa standartlar nda sabit ve verimli elektrik üretimi
sa lad  belirten Genel Müdür Gerhard Wolff, sistemin geleneksel türbinlerin ve su de irmenlerinin yerine
ba ar yla uyguland  kaydetti. Avrupa çap nda imdiye kadar 50’ye yak n bu sistemden kurduklar  ifade
eden Gerhard, “Grubumuz, 28 y ld r varolan bir irket. Avrupa’n n çe itli ülkelerinde de i tirakçileri var.
Sistem sadece i letmelere de il, su ta nlar n yo un oldu u yerlerde de can ve mal kay plar n
önlenmesinde de büyük yarar  var. Üretti imiz burgu sistemleri, revizyon gerektiren küçük üretim santralleri
ve terk edilmi  su de irmenlerinin yerine, ar tma tesislerinin temiz su ç lar na, bentlere, sulama
kanallar na, hidroelektrik üretim tesislerinin geli tirilmesinde, at l durumdaki küçük ölçekli barajlarda ve su
debisi ile kod farklar n el verdi i tüm alanlarda kullan labiliyor. Sistem oldukça da sessiz çal yor. Oldukça
verimli olan bu tesislerden Türkiye’de de kurmak istiyoruz” dedi.
Daha sonra da Maender Enerji Dan man  Orhan Töre, tesisin kurulmas  için gereken yasal prosedür hakk nda
kat mc lar  bilgilendirdi. Orhan Töre, söz konusu tesisi kurmak için irket kurmaya lüzum olmad
kaydederek, özel, tüzel ve gerçek ki ilerin müracaat edip sistemi kurabilece ini ifade etti. Do a dostu olan
tesisin 500 kw’ya kadar üretim yapma imkan  oldu unu ve ihtiyaç fazlas  enerjinin ise önümüzdeki 10 y l
süresince 7.3 centten devletin alma garantisi oldu unu söyledi. Maender Enerji Yöneticisi Hakan Akkaya da,
teknik konuda sunum ile birlikte çe itli yerlerde kurduklar  sistemleri davetlilerle payla .

KONU; Ulusal F nd k Konseyinin Ordu TB.26/May s/2012 Cumartesi günü yapaca  Ola an Genel  Kurulu,
Ulusal F nd k Konseyinin 2012/7 say  19/04/2012 tarihli Yönetim Kurulu Ba kan  Nejdet Gürsoy

taraf ndan gönderilen yaz lar nda  belirttikleri; Ordu Ticaret Borsas nda 26/May s/2012 tarih Cumartesi günü
saat: 14,00’de yaz da belirtilen gündem maddeleri ile yapaca  2011 y Ola an Genel  Kurulu toplant nda
Borsam  Temsil etmesine,al nacak kararlar  imzalanmas na , Genel Sekreterimiz Eftal Yetimo lu vekil tayin
edilmi  ve Vekaletin ilgili yaz da belirtildi i gibi “YETK LEND RME BELGES ”’nin düzenlenmesi ve
imzalanmas  konusunda Borsam z Yönetim Kurulu Ba kan  Say n Kaz m G.Y lmaz’ n yetkili oldu undan ilgili
vekaletname onaylanarak yetkilendirme yap lm  ve belirtilen tarihte , Ulusal F nd k Konseyinin Ola an Genel
Kuruluna Genel Sekreterimiz Eftal Yetimo lu kat lm r.

MAYIS-2012 FAAL YETLER ,

KONU; Antalya 3.Hediyelik Yöresel ve Geleneksel Ürünler Fuar ,
 Milli de ere sahip yöresel ürünlerimizi tan tmak,onlara yat mc  bulmak ve tüketici talepleri

yaratmak amac yla,gerçekle tirilecek olan 3. Hediyelik Yöresel ve Geleneksel Ürünler Fuar  20-24 Haziran
2012 tarihlerinde Antalya Expo Center’de düzenlenmi ,TOBB. Fuarlar takviminde 20-24.Haziran.2012
tarihlerinde yer alan fuar MSK Fuarc k taraf ndan düzenlenecek olup,Samsun TSO’nun bu firmayla yapt
anla ma ile Samsun ili Oda ve Borsalar na yönelik olarak 110 m2 yer al nm  ve ücreti Samsun TSO taraf ndan
ödenmi  bulunan ,götürülecek ürünler götürecek Oda veya Borsaya ait olup,ürünlere ait salonda olu acak
masraf n (Tahminen 7000-10000.-TL. Civar nda) il baz nda kat lacak 10 Oda-Borsa aras nda payla lm ,
Çar amba Ticaret ve Sanayi Odas yla yap lacak isti are sonucunda Çar amba olarak Çar amba K vratmas ,
Çar amba Sekiz Kö e Kasketi,Çar amba Bas k Ayakkab   Vs. bölgesel ve co rafi i aret içeren ürünler
götürülerek, TOBB. Yönetim Kurulu Ba kan  Say n M. Rifat Hisarc kl lu’nun fuar konusundaki ifadeleri
do rultusunda an lan fuara kat nmas  do ru bulunularak ,Yönetim Kurulu Ba kan z Say n Kaz m G. Y lmaz
ve Genel Sekreter Eftal Yetimo lu kat lm lard r.



KONU; 14-18 Haziran.2012 tarihlerindeki Rusyan n Krasnodar kentindeki YUGAGRO Tar m Fuar ,
14-16 Haziran.2012 tarihlerindeki Rusyan n Krasnodar kentindeki YUGAGRO Tar m ve Hayvanc k

Fuar na; Samsun Ticaret ve Sanayi Odas , Fatsa Ticaret Borsas  ile birlikte Borsam n da içerisinde bulundu u
Yurt D  Gezisi Program  ,Organizatör firma Tria Turizm O uzhan Serinkaya’n n yapt
seyahat program n 02/May s/2012 Çar amba günü  netle mesiyle (Samsun TSO’dan ç kan karar ve Direkt
Uçak Seferi Program n netle mesiyle) ,Seyahat program n 3 Gece  4 Gün olarak Krasnodar’da Grand Hotel
Uyut (4 *) ‘da konaklama ve Ekli Seyahat Program nda Fiyata dahil olan hizmetlerin dökümünde de belirtildi i
ekliyle,940 EURO,(Vize Ücretide Dahil)  olarak kabulüne, karar n imzalanmas na müteakip üyelere acil

olarak SMS ve yaz lar n gönderilmesine, kat lacak olan firmalar n 940 Euro’nun ; Borsam zca yap lan
Rusyan n Krasnodar kentindeki YUGAGRO Tar m ve Hayvanc k Fuar  Yurt D  gezisi Sözle mesi
gere i TR A Turizmin Hesap ve irket ad  olan: “KTS. MÜH. MAK.TUR. . TAAH. SAN. T C.LTD.

.” ad na Garanti  Bankas  Samsun Merkez ubesi ( ube Kodu:190) veznindeki 6298545 Hesap No,
IBAN No: TR98 0006 2000 1900 0006 2985 45 nolu ilgili firman n EURO hesab na yat larak
organizasyona dahil edilmeleri gerekti i,Rusya Krasnodar Yurt D  gezisi Kosgeb’in Yurt d  gezisi
Deste inden % 60 oran nda Kosgeb üyesi firmalar yararlanaca , Organizasyonla ilgili tüm detaylarda Yönetim
Kurulu Ba kan z Say n Kaz m G.Y lmaz’ n ve Genel Sekreterimiz Eftal Yetimo lu’nun yetkili k nd
karar  al nm , fakat Ukrayna-Kiev seyahatinin iptali ve Yönetim Kurulumuzun alternatif aray  ile ; 14-16
Haziran.2012 tarihlerindeki Rusyan n Krasnodar kentindeki YUGAGRO Tar m ve Hayvanc k Fuar
Organizatör firma Tria Turizm O uzhan Serinkaya’n n yapt  seyahat program n 24/05/2012 tarihi itibar yla
da netle tirememesi (Samsun TSO’dan karar n ç kmamas  ve Direkt Uçak Seferi Program n olu mamas yla)
gerçekle tirmeyi planlad z Rusyan n Krasnodar kentindeki YUGAGRO Tar m ve Hayvanc k Fuar  Yurt

 Gezisi ve Fuar program  iptal edilmi tir.

KONU; Gümrük Turizm letmeleri A. . Ola an Genel Kuruluna kat m,
Gümrük ve Turizm letmeleri Tic. A. .’nin  01/024-0580  say  24/04/2012 tarihli Yönetim Kurulu

Ba kan  Say n M.Arif Parmaks z  taraf ndan gönderilen yaz lar nda  belirttikleri;GT . Tic. A. . ‘nin 2011 Y
Ola an Genel Kurulu  18/May s/2012 tarih Cuma günü saat: 14,00’de Dumlup nar Bulvar  Eski ehir Yolu 9.
Km. TOBB. kiz Kuleleri /ANKARA adresinde bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i MNOP Blok
Toplant  Salonunda, yaz da belirtilen gündem maddeleri ile yap laca  belirtilmi tir. 2011 y Ola an Genel



Kurulu toplant nda Borsam n irketteki Sermayesi,Hisse Adedi ve oy Miktar  temsilen vekaletname ile
temsil ve ilzama yetkili olarak Genel Sekreterimiz Eftal yetimo lu’nun temsil etmesine,TOBB. 67. Genel
Kuruluna da kat lmas na,al nacak kararlar  ve yap lacak tespitleri imzalamas na, gündemdeki maddelerin
incelenmesi (Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve 2011 y  Bilanço ve Gelir Tablolar n) ve
onaylar n verilmesinde  Vekaletin ilgili yaz da belirtildi i ekliyle “VEKALETNAME” olarak düzenlenmesi
ve imzalanmas  konusunda Borsam z Yönetim Kurulu Ba kan  Say n Kaz m G.Y lmaz’ n yetkili oldu undan,
Genel Sekreterimiz Say n, Eftal Yetimo lu yetkili olarak atanarak Gümrük Turizm letmeleri A. .’nin  Ola an
Genel Kurula kat lm lard r.

KONU; Samsun Yeminli Mali Mü avirler,Mali Mü avirler ve Muhasebeciler Odas  Hizmet Binas  aç  ve
4-5 May s 2012 Tarihlerinde yap lacak olan”7. Türkiye Muhasebe Forumu” ve  “Yeni Muhasebe ve
Denetim Düzeninde TÜRMOB’un Rölü” ana temalar yla yap lacak etkinlikler,

Samsun Yeminli Mali Mü avirler,Mali Mü avirler ve Muhasebeciler Odas n 03/05/2012 Per embe
günü saat:15,00’de yap lacak Hizmet Binas n aç   ve 4-5 May s 2012 Tarihlerinde Samsun Ya ar Do u
Kapal  Spor Salonunda TÜRMOB taraf ndan organize edilen ”7. Türkiye Muhasebe Forumu”  ve “Yeni
Muhasebe ve Denetim Düzeninde TÜRMOB’un Rölü” ana temalar yla yap lan etkinliklere Genel
Sekreterimiz Eftal Yetimo lu ve Yönetim Kurulu Üyemiz evket Zeren kat lm lard r.



SOSYAL AMAÇLI PROJELERDEN;

KONU; Samsun’un Engelsiz Ya am için Rotas  projesi (SEY R Projesi) etkinli ine kat m,

Samsun Büyük ehir Belediyesinin ba vuru sahibi oldu u,Samsun l Özel daresi,OMÜ,ve Samsun
Ticaret ve Sanayi Odas ’n n ortakl yla”Samsun’un Engelsiz Ya am çin rotas (SEY R) Projesi”
OKA’dan  destekledi i Proje engellilerin sosyal ya am n her alan nda var olmas  sa layacak tedbirler alarak
toplumda ayr mc n ve e itsizli in önlenmesine katk da bulunmas  amaçlam ,Bu kapsamda Samsun’da
hizmet sunan kamu kurum/Kurulu lar  , Meslek Odalar   , STK. ‘lar  vb. nezdinde fark ndal  artt rmas na
katk  sa lamak amac yla 26-27 Haziran 2012 tarihlerinde iki gün sürecek “Samsun Engelsiz Kent Çal tay ”
planlanm  ,yap lan bu çal taya Borsa Genel Sekreterimiz Eftal Yetimo lu  kat lm lar ve katk  sa lam lard r.

PROJE ORTAKLARIMIZ



KONU; Akreditasyon Sistemi 8.Dönem Oda/Borsalar için Denetim Öncesi Bilgilendirme Toplant ,
Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi kapsam nda 8. Dönem Oda/Borsalar n Genel Sekreterleri ve

Akreditasyon Sorumlular  için ekli programda belirtildi i gibi 8-9.Haziran.2012 tarihlerindeki Birli imiz Sosyal
tesislerinde denetim öncesi düzenlenecek bilgilendirme toplant na Borsam z Genel Sekreteri Eftal Yetimo lu
ve Borsam z Akreditasyon sorumlusu Saliha Sivasl   kat lm lard r.



HAZ RAN-2012 FAAL YETLER ,

KONU; Üyelerimizin kat yla yap lan SWOT ,ve Payda  analizleri toplant ,

Orta Karadeniz Kalk nma Ajans nca(OKA) Teknik Destek kapsam nda haz rlanan ÇTB.
Akreditasyon Stratejik Plan n , SWOT Analizi, SWOT Matris ve Stratejik Amaçlar n Belirlenmesi, Misyon ve
Vizyonun belirlenmesi, Stratejik Amaçlar ve Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi için Borsa Üyelerimizin davet
edildi i,Meclis üyelerimizin müsait olanlar n da kat ld  05/06/2012 tarih Sal  Günü 09,00’da ba layarak
16,00’da biten Prof. Dr. Birol Elevci ve Yrd. Doç.Dr.Yetkin Bulut’un beraberinde 2 Asistan n ve 3 OKA
Uzman n da kat ld  faaliyet borsam z binas nda gerçekle tirilmi tir.

KONU; Antalya YÖREX fuar  ve bu fuara götürülecek Ürünler,

Yönetim kurulumuzun;03/05/2012 tarih 018 Say  karar zda kat na karar verilen Antalya Yörex
fuar na götürülecek ürünlerimizi,Borsa genel sekreterimizin Samsun lindeki Oda/Borsa Genel Sekreterleriyle
04/06/2012 tarih Pazartesi Günü Saat:14,00 ‘de Samsun TSO’da yap lan toplant ndaki görü melerde görev
payla , Stand düzenlenmesi, olas  yap lacak masraflar,(Elektrik-Su Gideri,Buzdolab  ,TV kiralanmas ,
Nakliye-Kargo Gideri,Afi  Tablo Organizasyonu,Stand görevlisi Temini,Otel-Fuar Alan  Ula ,gibi)  ve
Çar amba Ticaret Borsas nca götürülecek ürünlerin; ç F nd k (220 Kg.Kavrulmam ) 100 Gr.’ l k paketlenerek
(2200 Adet) ve Çar amba Kuru Çay Simidi (3000 Adet olup,2 Adetlik naylon po ette ambalajl ) fatura
kar nda al nmas , naylon po etlerin üzerine “Çar amba Ticaret Borsas ” yaz larak “logo” ’muzunda yaz n
alt k sm na konulmas na, ambalajlanmas ,kolilere yerle tirilerek nakliyesi veya Kargosu bahsi geçen di er
giderlerin yap labilmesi,giderlerin belgelendirilmesi Fatura veya fi eklinde ibraz  edilmesi , fuarla ilgili
yap lacak tüm düzenleme,organizasyon ve harcamalarda Genel Sekreterimiz Eftal Yetimo lu’nun yetkili
oldu u eklinde karar al narak Yönetim Kurulu Ba kan z ve Genel Sekreterimiz ilgili fuara kat lm lard r.



KONU; Trabzon ve Rize  Ticaret Borsalar nda yap lacak Akreditasyon kriterleri çal malar  ve Borsalar aras
yaslama kriterlerine göre k yaslama çal malar n yap lmas ,

Trabzon Ticaret Borsas  ve Rize  Ticaret Borsas nda yap lacak Akreditasyon kriterleri
de erlendirme çal malar  ve Borsalar aras  k yaslama kriterlerine göre k yaslama çal malar n yap lmas
için 02.07.2012 tarihinde Trabzon Ticaret Borsas yla 03.07.2012 tarihinde Rize Ticaret Borsas yla
Akreditasyon sisteminin gerekliliklerinin, temel de er olarak belirlenen kavramlar n; Üye Memnuniyeti,
Hesap verebilirlik ve effafl k,Güvenilirlik ve dürüstlük,Hizmette kalite,Yenilikçilik,Ekip çal mas ,Çözüm
Odakl k,Etkinlik ve Verimlilik,Eri ilebilirlik,Toplumsal Sorumluluk konular nda, Stratejik Amaçlar,
Hedefler ve Faaliyetlerde yap lacak; leti imi Güçlendirmek, Teknolojik Altyap  Güçlendirmek, nsan
Kaynaklar  Geli tirmek, Hizmet Çe itlili ini Art rmak, Üye Memnuniyetini Art rmak, Üyelere Yönelik

itim ve Bilinçlendirme Faaliyetleri Düzenlemek, Üyelere Dan manl k Hizmetleri Sunmak, Maliyetlendirme,
zleme ve de erlendirme konular nda bilgi al  veri i eksiklerin giderilmesi çal tay n

yap lmas ,örneklendirme ve k yaslama çal malar n yap lmas n için Genel Sekreterimiz Eftal Yetimo lu
görevlendirilerek ilgili çal  taylara kat lm lard r.

TEMMUZ-2012 FAAL YETLER ,

KONU; l baz nda yap lan Genel Sekreterler toplant lar ndan, Vezirköprü TSO ‘daki Ayl k Genel Sekreterler
Toplant ,

Her ay yap lmakta olan Genel Sekreterler Toplant  7/Temmuz/2012 Cumartesi Günü Saat:11,00.-
‘de Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odas  ‘n n ev sahipli inde “Yeni Seçim Yasas yla lgili De ikliklerin
görü ülmesi ve TOBB. Emekli Sand  Vakf  Vak f Senedinin de mesiyle ilgili “ gündem maddelerinden
olu mas yla toplan larak bahsi geçen toplant ya Genel Sekreterimiz  Eftal Yetimo lu  kat lm lard r.

KONU; TOBB-ÇTB. birlikteli iyle 2012 y   ramazan ay  g da yard mlar ,

TOBB.’nin 02/07/2012 tarih 322/14705 nolu yaz lar nda belirtildi i üzere geçmi  y llarda oldu u gibi
2012 y nda da yoksul ve muhtaç ailelere ayni olarak her bir Oda/Borsa taraf ndan 25.000,00.-
TL.(Y.Yirmibe bintürkliras ) g da yard  da n Yönetim Kurulumuzca belirlenecek g da ürünleri
çe itleri ve miktarlar n Çar amba’da bu i in ticaretini yapan Borsam z Üyesi firmalardan Teklifleri al narak
de erlendirmelerinin yap lmas na, ramazan yard mlar n al naca  firma ve al nacak ürünlerin belirlenmesi ile
paketlerin nas l yap laca  ve da laca n Yönetim Kurulu Ba kan z Say n Kaz m G.Y lmaz ve Yönetim
kurulumuzca belirlenmi  fakat Da m organizasyonun Çar ambam zda yard ma muhtaç ailelerin çoklu u,
Muhtarlar Derne inin yard m talebi,Çar amba bedensel Engelliler Derne inin Talebi de dikkate al narak
Borsam zdan da 25.000,00.-TL. lave edilerek Ramazan Ay  G da yard mlar  say n 1000 Aileye

kart lmas na da  Yönetim Kurulumuzca belirlenerek yap laca na dair 26/07/2012 tarih 030/02 say



karar zda Borsam z Üyelerinden Çar amba'da bu i in ticaretini yapan firmalardan Teklifleri al narak
de erlendirmelerinin Yine Yönetim Kurulu Ba kan z Say n Kaz m G.Y lmaz ve Yönetim Kurulumuz
taraf ndan yap lmas na ,yard mlar n daha geni  bir kitleye da n sa lanmas  için bu tarih itibar yla TOBB-
Uye Sistemindeki mevcut olan 156 aktif üyemiz vas tas yla ve her üyeye 6 Adet/Üye baz nda
50 TL. (Y.Ellitürkliras ) yard m kart  vermek art yla karar  al narak da mlar  yap lm r.

Borsam z ve Meclisimiz Üyesi Sezai Atsan Firmas na Ramazan Yard  6 Ad. kart n imza kar  teslimi.

KONU; Borsam z Üyelerine Özel Bilgisayar kursu verilmesi,

01/01/2013 tarihinde tamam  yürürlü e girecek olan Yeni Türk Ticaret Kanununun baz
maddelerinin uygulanabilirli ini bir nebze olsun kolayla rmak amac yla planlad z ifai görü meler
sonucunda Haziran sonu itibar yla üyelerimize imza kar nda yaz  ile bilgi vererek kat p kat nmayaca
konusunda görü lerine ba vurulup Bilgisayar ve kullan  konusundaki eksikliklerin giderilmesi ve e itimi
amaçl  ilgili yaz da belirtildi i üzere 9 temmuz.2012 tarihinde ba lay p 06.Eylül.2012 tarihinde bitmesi
planlanan , haftan n Pazartesi,Sal  ve Per embe günleri 10,00-13,00 saatleri aras nda (Haftada 3 gün her gün üç
saat) olmak kayd yla, Cemil ensoy Kültür Merkezinde üyelerimize Temel Bilgisayar kullan  e itimi 20
saat,Ofis Programlar  kullan  40 saat, nternet ve E-Posta yönetimi 20 saat olmak üzere toplam 80 saat olarak
ifai belirlenen e itimin yap lmas n kabul edilerek , e itime kat lacak firma yetkilisinin veya firmay  temsil

edecek (Çal an,Muhasebeci,vs.) bir personelin belirlenerek borsam za bildirilmesinin belirtildi i 29/06/2012
tarih 0/155 say  yaz n kabulüyle , bu e itimin verilmesi için WEB sitemizin bak m ve dan manl
yapan Led Vizyon firmas yla gerekli anla ma yap lm , fakat kat n çok dü ük olmas  nedeniyle iptal
edilmi tir.



KONU; T.C. Ekonomi Bakanl  Bat  Karadeniz Bölge Müdürlü ü’nün F nd k toplama günlerinin tespit
edilmesi,

T.C. Ekonomi Bakanl  Bat  Karadeniz Bölge Müdürlü ü’nün 11/07/2012 tarih
B.19.4.BÖL.0.05.00-335/357 say  yaz lar nda belirttikleri;F nd k Tar n yap ld  Bölge Müdürlükleri
görev alan ndaki Samsun ve Tokat ilinde f nd k toplama ve hraç tarihlerinin tespiti için ; Ekonomi Bakanl
Bat  Karadeniz Bölge Müdürlü ünün Ba kanl nda 24/07/2012 tarihinde Sal  günü saat:13,30 da Cumhuriyet
Meydan  Özel dare han  Kat:2 Samsun adresinde yap lacak toplant ya Genel Sekreterimiz Eftal
Yetimo lu’nun kurumumuzu temsilen kat lm lard r.

KONU;5174 Say  Kanunumuz ve Borsa Muamelat Yönetmeli imizden gelen il baz nda yap lmas  gereken
Odalar ve Borsalar Mü terek Toplant  Vezirköprü’de yap lm r.

5174 Say  Kanunumuzun 99. maddesi ile Borsa Muamelat yönetmeli imizin 76 maddesine göre Ayn
ilde kurulu oda ve borsa yönetim kurullar  mesleki konularda görü  olu turmak amac yla dört ayda bir
mü tereken toplan r demektedir.Bu nedenle yap lmas  gereken Odalar ve Borsalar Mü terek toplant
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odas n ev sahipli inde 26.07.2012 Per embe Günü saat:19,00’da yap lm
olup, yap lan toplant ya Yönetim Kurulumuzdan Muharrem Yaral ,Meclis Ba kan z Nurettin Öztekin
kat lm lard r.

KONU; 6. Anfa  Fresh Antalya-Uluslar aras  Meyve,Sebze,Lojistik ve Teknolojileri Fuar ,

15-17/Kas m/2012 tarihlerinde yap lmas  planlanan 6. Anfa  Fresh Antalya-Uluslar aras
Meyve,Sebze,Lojistik ve Teknolojileri Fuar na Borsam za üye bu sektörlerdeki; Meyve-Sebze ticareti yapan
9 firman n kat mlar n sa lanmas  için, bu firmalara fuarla ilgili bilginin verilerek Kosgeb nezdinde
giri imlerde bulunularak Yurtiçi Fuar desteklerinden faydalanmalar n sa lanmas na ve bahis konusu
firmalardan bu fuara kat p kat lmayacaklar  konusunda görü melerin yap larak kat m say n yeterli olmas
durumunda gerekli organizasyonun Borsam z Genel Sekreteri Eftal Yetimo lu taraf ndan yap lmas na eklinde
karar al nm , 2 firman n Kat laca  bildirdi inden ve fuar tarihine uzun bir süre oldu undan ileriki bir tarihte
tekrar sektörde faaliyet gösteren ve bu sektörlerle ili kili di er üyemiz firmalarla da görü ülerek kat m
say n yeterli olmas  durumunda gerekli organizasyonun tekrar bila bir tarihte yap lmas na karar  al nm r.



Çar amba TB. Yönetim Kurulu Üyeleri , Vezirköprü TSO’nun düzenledi i iftar yeme ine kat ld
Samsun Ticaret ve Sanayi Odas  Yönetim Kurulu Üyeleri , Çar amba Ticaret Borsas  Yönetim Kurulu
Üyelerinden Muharrem Yaral ,Servet Zeren ve Meclis Ba kan  Nurettin Öztekin  Vezirköprü Ticaret ve
Sanayi Odas  taraf ndan 27.Temmuz.2012 Cuma günü düzenlenen iftar yeme ine kat ld .
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odas ’n n (VTSO), her y l geleneksel olarak düzenledi i Ramazan ay  iftar
yeme ini bu y l tarihi Ta han’da verdi. Vezirköprü TSO Meclis Ba kan  Bekir Karada , Yönetim Kurulu
Ba kan  Mustafa Bahri Kalayc lu ve Yönetim Kurulu üyeleri, misafirlerini kap da kar lad . Düzenlenen
iftar yeme ine Samsun Ticaret ve Sanayi Odas  Yönetimi ve Çar amba Ticaret Borsas  Yönetim Kurulu
Üyelerinden Muharrem Yaral ,Servet Zeren ve Meclis Ba kan  Nurettin Öztekin  de haz r bulundu. Yeme e,
Samsun TSO Meclis Ba kan  Sedat Demirci, Yönetim Kurulu Ba kan  Salih Zeki Murzio lu, Yönetim
Kurulu Ba kan Yard mc  Haluk Akyüz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yi it Tören, Yönetim Kurulu
Üyeleri Kadir Beytekin ve Orhan Bülbülo lu ile Çar amba Ticaret Borsas  Yönetim Kurulu Üyelerinden
Muharrem Yaral ,Servet Zeren ve Meclis Ba kan  Nurettin Öztekin  de kat ld .
Vezirköprü Kaymakam  Ozan Balc , Belediye Ba kan brahim Sad k Edis ile Samsun ilçelerinden çok say da
Oda ve Borsa Ba kan  ile çok say da davetlinin de haz r bulundu u iftar yeme inde konu an Vezirköprü TSO
Ba kan  Mustafa Bahri Kalayc lu, “Mübarek Ramazan ay nda tekrar bir arada olman n mutlulu unu
ya yoruz. Davetimize kat larak bizleri onurland rd z. Allah birlik ve beraberli imizi her zaman daim etsin”
dedi.  Aç lan iftarla birlikte yenen yeme in ard ndan Samsun Odalar ve Borsalar Mü terek Toplant  da
yap ld .

USTOS-2012 FAAL YETLER ,

KONU; Bafra Ticaret ve Sanayi Odas ftar daveti,

Bafra Ticaret ve Sanayi Odas n 06/A ustos/2012 tarih Pazartesi günü Ali Kale Turistik Tesislerinde
organize etti i  Ramazan ay  münasebetiyle ftar na ,davet edildikleri üzere Yönetim Kurulu Ba kan z Say n
Kaz m G.Y lmaz,Meclis Ba kan z Say n Nurettin Öztekin ve Genel Sekreterimiz Eftal Yetimo lu’nun
kat lm lard r.
KONU; 13/08/2012 tarihinde Ankara’da yap lacak olan TOBB Yönetim Kurulu Ba kanlar  isti are toplant ,

13/08/2012 tarih Pazartesi günü Ankara’da Birli imiz Merkezinde (TOBB.- kiz Kulelerde)  yap lan
TOBB. Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Ba kanlar  isti are toplant na davete cabet etmek üzere Yönetim

Kurulu Ba kan z Say n,Kaz m G. Y lmaz
kat lm lard r.

KONU; T.C.G da Tar m ve Hayvanc k Bakanl , Trakya Tar msal Ara rma Enstitüsü Müdürlü ünce
Planlanan 13-14.Eylül.2012 tarihlerindeki Çeltik Çal tay ,

T.C.G da tar m ve Hayvanc k Bakanl  Trakya Tar msal Ara rma Enstitüsü Müdürlü ü ve bitki
slahç lar  Alt Birli i taraf ndan 13-14.Eylül.2012 tarihlerinde Planlanarak gerçekle tirilen

Çeltik Ara rmalar ,Tar , Sanayi,Ekonomisi,v.b. konular n mevcut durumunun gözden geçirilerek daha iyi
duruma getirilmesi için yap lmas  gerekli çal malar n belirlendi i ve yeni çeltik çe itleri ile di er
ara rmalar nda tan ld  Çeltik Çal tay  ve Tarla Günü etkinlikleri ve Çal tayda Türkiye’den konu ile ilgili
taraflar n yan  s ra Amerika, Rusya ,Avustralya, talya ve Kore’den konu mac lar n ülkelerinde Çeltik Üretim



teknolojileri,ara rmalar , sanayi,Ekonomisi V.B. konularda sunular yapt klar  konu ile ilgili bütün payda lar n
bir arada oldu u bu çal ta ya Çar ambada Çeltik Ticareti ve Çeltik Fabrikas  i letmecili i yapan firmalar n
etkinli e kat lmalar  ile ilgili yaz  Genel Sekreterimizce yaz larak,Kat lacak firmalar n
Ula m(Yak t),Konaklama,Yeme- çme masraflar n borsam zca kar lanmas  sa lanm  , 6 firma
kat lacaklar  belirtmi  olmalar na ra men , üyemiz iki firma ve temsilcileri ilgili çal taya kat lm lard r.

KONU; Prof.Dr. ükrü K lot’un 6102 Say  Türk Ticaret Kanunu Kitab n Al ,

Yeni Türk Ticaret Kanunu 14/ ubat/2011 tarihli Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e girmi  6335
ve 6353 Say  Kanunlarla da yap lan de ikliklere göre güncellenen son ekliyle Prof.Dr. ükrü K lot’un
6102 Say  Türk Ticaret Kanunu Kitab  Yakla m Yay nc k San. ve Tic. A. . yay n kurulu u taraf ndan
bas  gerçekle tirilerek piyasaya ve camiam za gönderilmi tir.Yönetim Kurulu Ba kan z Say n Kaz m
G.Y lmaz taraf ndan incelenen kitap Üyelerimizin faydalanaca  “Cep Kitab ” eklinde oldu u borsam z
üyelerine de “hediye” güzel bir el kitapç  olarak gönderebilece iz dü üncesiyle, Yakla m Yay nc k San. ve
Tic. A. .  Yay n Kurulu u Sahibi Ekrem Sar su ile Genel Sekreterimiz Eftal Yetimo lu taraf ndan yap lan ifai
görü me neticesinde 12.-TL/Adet (KDV Dahil) 250 Adet fatura kar nda al nmas na, Sunu  K sm
Borsam zca düzenlenmesine, Ön ve Arka kapa nda Borsam z Binas n Resmi arka planda olmak
kayd yla,Borsam n Logosu ve ad n oldu u ekliyle düzenleme yap larak üyelerimize ve Çar ambada
faaliyeti bulunan Muhasebecilerimize da mlar  gerçekle tirilmi tir.

KONU; Üyelerden gelen Öneri ve Dilek formlar yla gelen taleplerin de erlendirilmesi,

 Borsam z Üyelerinden gelen Öneri ve Dilek formlar nda gelen taleplerin de erlendirilmesiyle görülen
15 üyemizden 8’inin Özellikle Çar ambada F nd k K rma Fabrikalar n Üreticiden alacaklar  Kabuklu F nd k
Ürününün;Al m Ma azalar ,Al m Fiyatlar  ve Kabuklu F nd k Piyasa Fiyatlar n Dengesi ve korunmas
konusunda rahats zl k duyduklar  bu konuyla ilgili Borsam z Yönetim Kurulumuzca toplant  yap larak bu
konunun düzeltilmesiyle ilgili bir çal man n yap lmas  talep edilmi  ,bu 8 üyemizle birlikte 7 üyemizin daha
belirtti i üzere 09.Temmuz.2012 tarihinde ba lay p 06.Eylül.2012 tarihine kadar bitmesi planlanan haftada 3
gün olarak belirlenip kat n yetersiz olmas  nedeniyle iptal edilen Bilgisayar ve nternet Kursunun da

lerinin yo unlu unun (F nd k Piyasas n) azald  Kas m-Aral k-2012 aylar nda ve sonras nda, özellikle
ak am saatlerinde organize edilmesinin talep edildi i görülmü tür.Bu ba lamda ilk talep de erlendirildi inde ;
Çar ambada faaliyette bulunan üyemiz 6 f nd k fabrikas na, gelen taleplerle ilgili bilgi yaz  yaz larak,
konunun önemine dikkatlerini çekip , 2012-2013 f nd k sezonunun ba lad  o günlerde piyasan n istikrar
aç ndan uyar lmalar n do ru oldu u kanaatine var lm  , bununla beraber Üyelerimizin Ya  F nd k almalar
konusunda da uyar lmalar n gerekti i ve bir üyemi zinde Hamaliye Rakamlar n borsam n organize edece i
bir platformda çözüme kavu turulmas  ve yeknesak olmas  talebi yerinde bulunup, bu görü lerde bile ilerek
istenilen çal ma ve yaz malar yap lm r.

KONU; Üyelerimize tescil,stopaj ve F nd kla ilgili genel bilgilerin verilmesi için yaz  gönderilmesi,

Borsa  Üyelerimize tescil uygulamalar ,stopaj konusunda asgari önem gösterilmesi gereken konular ve
nd kla ilgili(Toplanmas ,Kurutulmas ,depolanmas  gibi) genel bilgilerin verilmesi için üyelerimizin

bilinçlenmesi ve al m yapt klar  Üreticilerine(Müstahsile) yönlendirici olmalar  sa layacak bilgilerle
donat lmas  sa layacak Borsam z Genel sekreterli ince haz rlanan yaz  gönderilmi tir.

EYLÜL-2012 FAAL YETLER ,

KONU; 12-13.Eylül.2012 tarihlerindeki TOBB. Uluslararas  forumu Toplant ,

12.Eylül.2012 tarihinde stanbul feriye Restorantta aç  Resepsiyonuyla ba layarak ve 13.Eylül.2012
tarihinde Four Seasons Otelde yap lan TOBB. Uluslararas  Forumu ve ak am nda Ç ra an Saray nda TOBB.
60. Y  Gala yeme iyle sonlanan “TOBB. Uluslararas  Forumu”  program na davet edildikleri üzere Yönetim
Kurulu Ba kan z Sn. Kaz m G.Y lmaz kat lm lard r,



     Yurt D ndan gelen Misafirlere ve kat mc lara organize edilen Özel Gemiyle Bo az turundan kesitler.



KONU; TOBB.ve ÇTB. verilen E itim Yard mlar ,
Birli imizce 2012 y nda; borsam n çal ma alan  içinde tespit edilerek ilkö retimde okuyan muhtaç

rencilere ayni olarak da lmak ve en az 500 Ö renciye beheri 50.-TL.’yi geçmemek üzere 25.000.-TL.
yard m yap lmas , Çar ambada yard ma muhtaç ö rencilerin çoklu u,Muhtarlar Derneklerinin yard m
talepleri,Çar amba Bedensel Engelliler Derne inin Talebi,Özel Rehabilitasyon ve E itim  Merkezlerinin
talepleri de dikkate al narak Giyim,(K z-Erkek ,K k Mont-K k Kaban), Ayakkab  (K z-Erkek, K k Bot)
eklinde yap lmas ; Borsam zdan da 25.000,00.-TL. lave edilerek E itim Yard mlar  say n 1000 Ö renciye
kart lmas , Çar amba'da ve Samsunda bu i in ticaretini yapan firmalardan Teklifleri al narak

de erlendirmelerinin Yönetim Kurulu Ba kan z Say n Kaz m G.Y lmaz ve Yönetim Kurulumuz taraf ndan
yap lmas na  ve nas l da laca n da yine Yönetim Kurulu Ba kan z taraf ndan  belirlenmesine, da n
daha geni  bir kitleye ula lmas n sa lanmas  için bu tarih itibar yla TOBB-Uye Sistemindeki mevcut olan
162 aktif üyemiz vas tas yla ve her üyeye 6 Ö renci ve  50 TL./Ö renci (Y.Ellitürkliras ) civar nda Giyim ,
(K z-Erkek ,K k Mont-K k Kaban) veya Ayakkab  (K z-Erkek, K k Bot) eklinde yard m vermek art yla
da mlar  yap lm  Borsam n yapm  oldu u Karakaya lkö retim Okuluna da da mlar yap lm r.



KONU; TOBB.ETÜ  Akademik Y  Aç  Töreni,

Birli imizce kurulan TOBB-Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin 15/Eylül/2012 tarih Cumartesi günü
yap lmas  planlanan;Milli E itim Bakan z Say n Ömer Dinçer’in de kat ld  TOBB-ETÜ 2012-2013 E itim
ve Ö retim Y n Akademik aç  törenine, TOBB Yönetim Kurulu Ba kan  ve TOBB-ETÜ Mütevelli
Heyeti Ba kan  Say n M.Rifat Hisarc kl lu’nun daveti üzerine Yönetim Kurulu Ba kan z Say n Kaz m G.

lmaz’ n kat lm lard r.

KONU; GT . A. .  Yeni TTK. Uyum sa lanmas  için Ola anüstü Genel Kurulu ve Ana Sözle me Tadil
Tasar ,

Gümrük Turizm letmeleri  A. .  yeni TTK. Uyum sa lamak üzere, Ola anüstü Genel Kurulu
29/09/2012 tarih Cumartesi Günü saat:15,00’de Dumlup nar Bulvar  E ki ehir Yolu  9. Km. TOBB kiz
Kuleler/ANKARA  adresinde bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Sosyal Tesisler Toplant  Salonunda
yap lmas  planlanarak , Genel Kurul gündeminde Ana Sözle menin 11. Maddesinin görü ülerek karara
ba lanmas  ve Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yap lacak olup, bahsi geçen GT .A. . Genel Kuruluna
Yönetim Kurulu Ba kan z Say n Kaz m G.Y lmaz’ n vekaletname vererek yetkili k ld  Genel Sekreterimiz
Eftal Yetimo lu kat lm lard r.



KONU; 21-22 Eylül.2012 tarihlerinde yap lan TOBB.-TÜRMOB i birli i ile haz rlanan 1. Uluslar aras  Eti i
Kongresine kat m,

TOBB.-TÜRMOB i birli i ile 21-22 Eylül.2012 tarihlerinde Ba bakan Yard mc  Say n Be ir Atalay
ve Gümrük ve Ticaret Bakan  Say n Hayati Yaz  kat mlar  ile TOBB. Konferans Salonunda Ekli Program
gere i yap lan “1. Uluslararas  Eti i Kongresi  Eti ine Stratejik Yakla m,Etik Liderli in Rolü”
ba kl  Konferansta; Etik,Riskten Stratejiye, letmelerde Etik,Yönetim Kurulunun Etik Liderli i,
CEO’nun Etik Liderli i,Ortaklar n Etik Liderli i,KOB ’lerde Etik Liderlik,Medya ve  Eti i,Adil Ticaret çin
Etik,  Eti ine Genel Bak ,Milli Kültür,  Kültürü,  Eti i Etkile imi,Ekonomik Krizlerin  Eti ine
Yans malar , Meslek Etik Kurallar n  Eti inin Geli tirilmesindeki Rolü,Etik Liderlik,Sivil Toplum ve Etik
Liderlik gibi konularda TÜRMOB Etik Komitesi Ba kan  R fat T. Nalbanto lu’nun Moderatörlü ünde
gerçekle en konferansa Yönetim Kurulu Ba kan z Say n Kaz m G. Y lmaz kat lm lard r.

KONU; 20/09/2012 tarihinde yap lan Samsun Ticaret ve Sanayi Odas n organize etti i “Ülke Günleri”
toplant na kat m,

20.Eylül.2012 Per embe günü 12,00-14,00 saatleri aras nda Samsun Yelken Kulüpte yap lan Samsun
Ticaret ve Sanayi Odas n organize etti i Fransa Büyükelçisi Say n Laurent B  ve beraberindeki heyetle
birlikte “Ülke Günleri” toplant na Borsam z l kad n Giri imciler Kurulu Üyesi Say n Harika Çiçek ve Ayten
Özay Gören’in  kat lm lard r.

KONU; Yerden F nd k Toplama makinesi ile ilgili görü meler,

Karadeniz Bölgemizde, nd k toplamada kar la lan zorluklar (Amele bulunamamas ,Arazi
artlar ,Bahçe Temizli i V.s.) nedenlerden ötürü Daldaki F nd n yere dökülmesi sonras nda Yerden F nd k

Toplama makinesi ile toplanmas  konusunda Özellikle Bat  Karadenizde yerle ik de ik firmalar n imal
ettikleri Hava bas nc yla çal an,Üfleme ve Toplama eklinde düzenlenen makinalar n örnekleri ve modelleri
toplant z sonunda internet arac  ile Projeksiyon Cihaz zla perdede görüntüleyerek yapaca z isti are
neticesinde bir sonraki Borsam z Yönetim Kurulu Toplant z ve Meclis Toplant zda görü ülerek karara
ba lanmas eklinde al nan karar gere i konu masaya yat larak yap lan isti are neticesinde borsam zca
al nmas n çok do ru bulunmad  ve maliyetinin de beklenen fiyatlardan daha pahall  oldu u görülerek
al nmas ndan vaz geçilmi tir.



KONU; GT . A. .  Yeni TTK. Uyum sa lanmas  için Ola anüstü Genel Kuruluna kat m,

Gümrük Turizm letmeleri  A. .’nin Genel Kurul gündemindeki Ana Sözle mesinin 11. Maddesinin
görü ülerek karara ba lanmas  ve Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yap lacak olup, bahsi geçen GT .A. .
Ola anüstü Genel Kuruluna Yönetim Kurulu Ba kan z Say n Kaz m G.Y lmaz ve Genel Sekreterimiz Eftal
Yetimo lu  kat lm lard r.

EK M-2012 FAAL YETLER ,

KONU; TOBB.’ince üyelerimize gönderilen NACE Faaliyet kodu ile ilgili bilgilendirme mesaj ,
Ticaret Borsalar nda Mesleklerin Grupland lmas  Hakk nda Yönetmeli in Geçici 3. maddeleri

uyar nca TOBB. ‘mizce üyelerimize gönderilen Nace Faaliyet Kodu ve bilgilendirme yaz  ile ilgili olarak
üyelerimize konuyla ilgili bilgilendirecek ve izahatta bulunacak bir SMS’in  Genel Sekreterimizce haz rlanarak
ivedi olarak gönderilmesi ve gönderilen nace koduyla ilgili itiraz  olan üyelerimizin de borsam zca “Faaliyet
Kodu tiraz Ba vuru Formu” düzenlenerek itirazlar n en geç tebli  tarihi itibar yla on gün içerisinde
yap lmas n gerekti i üyelerimizin bilgisine sunulmas na, ask da olan üyelerimizin ask dan indirilme
durumunda da (01/Ekim/2012 tarihinden sonra) “http://uygulama.tobb.net/uye “ adresinden faaliyet
kodlar n atanmas  yap lmas  Web taban  üyelik modülünden 3 nüsha olarak bas lacak tebli  formunun firma
yetkilisine imzalat larak bir nüshas n birli imize (TOBB) gönderilmesi,bir nüshas n üyenin sicil dosyas na
konulmas  ve bir nüshas n da üyeye verilmesi gerekmekte olup,ask dan indirilen itiraz  olacak üyeninde yine
“Faaliyet Kodu tiraz Ba vuru Formu” düzenlenerek itirazlar n en geç tebli  tarihi itibar yla on gün içerisinde
yap lmas n gerekti i üyelerimizin bilgisine sunulmu tur.

                                                                       Samsun Tar m-Hayvanc k ve Zirai Donat m Fuar

Samsun Ticaret ve Sanayi Odas ’n n da destekledi i Samsun Tar m-Hayvanc k ve Zirai Donat m Fuar ,
EKO Fuarc k organizasyonu ile alt nc  kez kap lar  ziyaretçilere açt .05.10.2012 da, Tar m ve
Hayvanc k Bakanl  himayesinde, Samsun Büyük ehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odas  ile

http://uygulama.tobb.net/uye


Samsun Ticaret Borsas ’n n destekleri ve Eko Fuarc k organizasyonu ile bu y l alt nc  düzenlenen Samsun
Tar m-Hayvanc k ve Zirai Donat m Fuar  (SAM-Tar m) düzenlenen törenle ziyaretçilere kap lar  açt .
Ayn  zamanda meclis üyemiz de olan Eko Fuarc k Bölge Müdürü Soner Altun aç ta yapt  konu mada, ”
SAM-TARIM, bölgemizde tar m ve tar msal ticari hayat na canl k ve renk katacak bir etkinliktir.
Türkiye'nin her kö esinden fuara kat lan firmalar n, bölgenin sanayi ve ticaretine önemli katk lar  olaca na
inan yoruz. Ayr ca SAM-TARIM yarataca  hareketlilik ile Samsun'umuzun turizm potansiyeline katma
de er yaratan bir fuar olarak ehrin tan m envanterinde yerini alacakt r" dedi

da, Tar m ve Hayvanc k l Müdürü Kadir Güven ise, “Fuar, l Müdürlü ümüz, Büyük ehir
Belediyesi, l Özel daresi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odas  ile Ticaret Borsas  taraf ndan desteklenmektedir.
Tar m kenti olan ilimizde bu tür fuarlar n önümüzdeki sene yap  devam eden yeni kongre ve fuar
merkezinde bizi bulu turmas  temenni ediyorum. 2013 y nda bu çad r fuar kentinden kurtulup, art k kapal
mekanlarda o fuarlara geçmi  olaca z” dedi.

Çad r fuarlar n bu sene son olaca  ifade eden Samsun Ticaret ve Sanayi Odas  Ba kan  Salih Zeki
Murzio lu da, “Geçen y l da bu temennide bulunduk ama yeti tiremedik. Müteahhit, 2013 y n ilk 3 ay nda
Fuar ve Kongre Merkezi’ni bize teslim edecek. allah bir ürünün ve firman n en iyi tan m yerleri olan
fuarlara geçmi ten gelen bir fuar kenti olan Samsunumuza Fuar ve Kongre Merkezi’ni kazand raca z” diye
konu tu.

Konu malar n ard ndan fuar n aç  gerçekle ti. Aç  Samsun Vali Yard mc  Mustafa Özer,
Büyük ehir  Belediye  Ba kan  Yusuf  Ziya  Y lmaz,  Samsun  TSO  Ba kan  Salih  Zeki  Murzio lu,  Samsun  l
Özel dare Genel Sekreteri Adem Arslan, l G da, Tar m ve Hayvanc k Müdürü Kadir Güven, AK Parti l
Ba kan  Fuat Kökta  ve l Genel Meclisi Ba kan  Mustafa Karakurt yapt .Çar amba Ticaret Borsas  Ba kan
Kaz m Y lmaz’da haz r bulundu u  a n ard ndan davetliler fuarda bulunan stantlar  gezerek ürünler
hakk nda bilgi ald . Fuar kapsam nda ayr ca, ‘Tar m ve nsan’ konulu bir sergi de aç ld .

83 firman n ve 150 markan n bulundu u ve traktör ve ekipmanlar , tar msal g da ve tar m ürünleri i leme
teknolojileri, fidan, tohum, gübre, bahçe, çiçek, organik tar m, sera, sulama aparatlar , ziraat amaçl  ilaç ve
ilaçlama sistemleri, su ürünleri ve hayvanc kta kullan lan teknolojiler sergilendi i  Samsun Tar m
Hayvanc k ve Zirai Donat m Fuar  4 - 7 Ekim tarihleri aras nda gelen ziyaretçilere aç k bulundurularak
07.Ekim.2013 Pazar günü faaliyeti sonland lm r.

KONU; TOBB.’ince 16/11/2012 tarih Cuma Günü yap lmas  planlanan Akreditasyon Ödül Töreni,
03-28/Eylül/2012 tarihleri aras nda gerçekle en denetimler sonucu Borsam n da aralar nda bulundu u

Akreditasyon belgesi almaya hak kazanan 8. Dönem Oda/Borsalar za Sertifikalar n verilece i tören
16.11.2012 tarih Cuma günü Saat;13,30 da TOBB. kiz Kulelerde ba layarak ekli program çerçevesinde
Birli imiz Konferans Salonunda yap lm  olup, söz konusu Akreditasyon Sertifika Törenine ; TOBB. Yönetim
Kurulu Ba kan  Say n, M.Rifat Hisarc kl lu’nun daveti üzerine ;Müsait olan,Meclis
Üyelerimiz, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Genel Sekreterimiz ve Akreditasyon Sorumlumuzun ve bölgede
faaliyette bulunan Ulusal-Yöresel Medya camias yla diyola a geçerek programlar  uygun olan Ulusal Medya
üyelerinin ve Anadolu Ajans  Samsun Muhabiri Ya ar Karaman’ n , Haberle me ve Bas n Stratejisi Uzman z
Ahmet Naci K lavuz’un davet edilmesiyle gelmeleri halinde Organizasyonun Borsam z Genel Sekreterimizce
yap larak kat n sa lanmas na,





KONU; 11-14 Ekim 2012 tarihlerin aras nda Samsun Sevgi Park Fuar Alan nda Düzenlenen “Samsun G da ve
Teknolojileri Fuar na” kat m,

11-14 Ekim 2012 tarihlerin aras nda Samsun Sevgi Park Fuar Alan nda Düzenlenen “Samsun G da ve
Teknolojileri Fuar ” Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) deste i  ile organize edilmi  olup,bahsi geçen
Samsun G da ve Teknolojileri Fuar n aç na,Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc z Say n Muharrem Yaral
ve Meclis Ba kan z Say n Nurettin Öztekin  kat lm lard r.

KONU; Kentsel Dönü üm Projesi Ba lang ç töreni,
Samsun Valili i Çevre ve ehircilik l Müdürlü ünce 05/10/2012 tarih Saat:15,00’de Yeni Mahalle

Hurdac lar Sitesi Medicana Hastanesi Arkas nda Organize edilerek Ba bakan z Say n Recep Tayyip
Erdo an’ n Telekonferans sistemi ile kat ld  Kentsel Dönü üm Projesi Ba lang ç törenine ifai olarak
bilgilendirilen Meclis Ba kan Vekilimiz Yüksel Arabac ’n n ve Yönetim Kurulu Üyemiz Say n evket Zeren’in
kat lard r.
KONU; Umem Beceri/10 Projesi  cra Kurulu l Ziyaretleri Samsun Toplant ,



Devam etmekte olan Umem Beceri’10 Projesi Sanayi Sektöründen sonra Hizmet ve Tar m Sektörleride
dahil edilmi  14/Eylül/2012 tarihinde yap lan icra kurulu toplant nda l Ziyaretleri gerçekle tirilmesine karar
verilmi  olup bu çerçevede projenin idame ettirilmesinden sorumlu olan “ cra Kurulu” ‘nu temsilen Ankara’dan
TOBB-ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Ara rma Merkezi Müdürü Say n Prof.Dr. Serdar Sayan,MEB
Mesleki ve Teknik E itim Genel Müdürlü ünden ube Müdürü Say n Ya ar Baki Altunta  ve KUR’dan
Uzman Yard mc  Say n Asl  Çoban’ n kat yla bir bilgilendirme toplant  yap lm , Samsun TSO’da
09/Ekim/2012 tarih Sal  Günü Saat:09,30’da ba layarak Davut Altan Meclis Toplant  Salonunda yap lm  olup ,
ifai olarak kat  konusunda görevlendirilen Genel Sekreterimiz Eftal Yetimo lu kat lm lard r.



KONU; Samsun TSO’da 16.Ekim.2012 Sal  günü yap lan “Samsunun Kobileri Uluslararas  Pazarda” Konulu
itime kat m,

16.Ekim.2012 Sal  günü Samsun Ticaret ve Sanayi Odas  Davut Altan Meclis Salonunda düzenlenen
“Samsunun Kobileri Uluslararas  Pazarda” Konulu ekte program  belirtilerek düzenlenen E itime Yönetim
Kurulu Üyemiz Say n, evket Zeren ve  Genel Sekreterimiz Eftal Yetimo lu kat lm lard r.

KASIM-2012 FAAL YETLER ,

KONU; Ünye Ticaret Borsas nca Kurulan F nd k Lisansl  Deposunun Kurulu u,Bakanl k ve Güvenlik
Teminat ,Laboratuar leyi i, Bakanl k ve TOBB. izinleri,uygulanan ve takip edilen prosedürleri ve genel
bilgilerin al nmas  çal malar ,

Ünye Ticaret Borsas nca 5300 Say  “TARIM ÜRÜNLER  L SANSLI DEPOCULUK KANUNU”  ve
bu kanuna dayan larak ç kar lan,Elektronik Ürün Senedi Yönetmeli i, Lisansl  Depoculuk Tazmin Fonu
Yönetmeli i, Yetkili S fland lar n Lisans Alma Faaliyet ve Denetimi Hakk nda Yönetmelik ve

nd k Lisansl  Depo Yönetmeli i gere ince gerekli izinleri al narak Ceynak Lojistik Firmas na ait  TMO.
nd k Al m Depolar nda kurulan Ünye Ticaret Borsas  F nd k Lisansl  Deposunun; Kurulu u, Bakanl klar ve

TOBB. izinleri,Bakanl k ve Güvenlik Teminatlar  , Sermayesi, irketin Kurulu u, Ürün htisas Laboratuar
kurulu u,Maliyeti ve i leyi i , F nd k Lisansl  deposunun leyi i,Ürün Senedi, Uygulanan ve takip edilen
prosedürleri ve genel bilgilerin al nmas  çal malar n yap lmas  için görevlendirilen Borsam z Genel Sekreteri
Eftal Yetimo lu i lerin yo unlu undan ilgili çal maya kat lamam  bila tarih olarak ileriki bir tarihte
kat lacaklard r.

KONU; Sosyal Güvenlik Kurumu Ba kan  Say n Fatih Acar’ n konu mac  olarak kat ld  etkinlik.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odas n tertipledi i Sosyal Güvenlik Kurumu Ba kan  Say n Fatih Acar’ n
konu mac  olarak kat ld “Sosyal Güvenlik Reformunun Yans malar  ve Sosyal Güvenlikte Te vik
Uygulamalar ”  konferans na,davet edildi i üzere Yönetim Kurulu Ba kan z Say n Kaz m G.Y lmaz
kat lm lard r.

KONU;Samsun TSO.’da 20.11.2012 de düzenlenen  Sosyal Güvenlik Reformunun Yans malar  ve Sosyal
Güvenlikte Te vik Uygulamalar  SGK. Ba kan  Fatih Acar anlatt .

Samsun TSO taraf ndan düzenlenen “Sosyal Güvenlik
Reformunun Yans malar  ve Sosyal Güvenlikte Te vik
Uygulamalar ” konulu konferansa konu mac  olarak kat lan
SGK Ba kan  Fatih Acar, 2008 y nda Türkiye’nin tarihinin
en önemli reformlar ndan bir tanesinin gerçekle tirildi ini
söyledi. Acar, “Burada sigorta hak ve yükümlülüklerin

itlendi i mali olarak sürdürülebilir bir sosyal güvenlik
sistemlerinin temelleri at ld . kinci ana konuda Türkiye’de
genel sa k sigortas  uygulamas na geçilmi  oldu. Bu iki
konu devrim niteli inde konulard r” dedi.



KONU; TOBB.’ince 16/11/2012 tarih Cuma Günü yap lan Akreditasyon Ödül Törenine kat m,

8. Dönem Oda/Borsalar za Akreditasyon Sertifikalar n verildi i tören 16.11.2012 tarih Cuma günü
Saat;13,30 da TOBB. kiz Kulelerde ekli program  çerçevesinde Birli imiz Konferans Salonunda yap lm  olup,
söz konusu Akreditasyon Sertifika Törenine,Yönetim Kurulumuzdan;Ba kan z Say n Kaz m
G.Y lmaz, smail Y ld z,Ferudun Güzel, evket Zeren ve Genel Sekreterimiz Eftal Yetimo lu ile  ,
Meclisimizden ; Yüksel Arabac ,Sezai Atsan,Fikret Çal kan,Ercan Onay ve Borsam z Üyesi Murat Yaral
kat lm lard r.

KONU; Samsun Ticaret ve Sanayi Odas nca düzenlenecek “ inizi nternete Ta n” ba kl  e itim

27.Kas m.2012 Sal  günü saat:13,00’de Amisos Otel Toplant  Salonunda  Samsun Ticaret ve Sanayi
Odas nca düzenlenen inizi nternete Ta n” ba kl  e itime Yönetim Kurulu Üyemiz Say n evket
Zeren , Meclis Üyemiz Ercan Onay ve Genel Sekreterimiz Eftal Yetimo lu’nun kat lm lard r.
Samsun'da, Ticaret ve Sanayi Odas  (TSO) koordinatörlü ünde Avrupa letmeler A -Karadeniz ve Coproline

birli inde " inizi nternete Ta n " ba kl  seminer düzenlendi.
AMiSOS Otel'de yap lan seminer Coproline Dijital Ekonomi E-Ticaret Zirvesi ve Fuar  Genel Sekreteri Berke
Sarpa  taraf ndan verildi. E itimin aç  konu mas  yapan Samsun Ticaret ve Sanayi Odas  (TSO) Yönetim
Kurulu Sayman Üyesi Yi it Tören, seminerin TSO koordinatörlü ünde, Avrupa letmeler A  Karadeniz
Konsorsiyumu, Google ve Coproline i birli inde düzenlendi ini söyledi. Tören, " Türkiye dünyan n en büyük
20 ekonomisi aras nda yer almaktad r. Türkiye ekonomisinin büyük bir ço unlu unu ise KOB 'ler olu turmakta
ve ülkemizin belki de bir problemi olan istihdama büyük katk  sa lamaktad rlar. stihdam n büyük bir k sm
sa layan KOB 'lerin ekonomide olu turduklar  katma de er ise yeterince büyüklükte de ildir. üphesiz bunun
birçok nedeni var. Bunlardan ilki 'küçük olsun benim olsun' anlay yla küreselle me gerçe ini göz ard  etmektir
" dedi.
Daha sonra sunumunu yapmak üzere Coproline Dijital Ekonomi E-Ticaret Zirvesi ve Fuar  Genel Sekreteri



Berke Sarpa  kürsüye ça ld . Sarpa , " Bir operasyon ba lad . ' inizi internete Ta n' operasyonu. Çok
büyük bir olu um asl nda, büyük bir sosyal sorumluluk hareketi. Bu kapsamda da Türkiye'nin önde gelen
kurulu lar  bir i birli ine girerek bir konsorsiyum olu turdular ve bu konsorsiyumda da Türkiye'de i ini
internete ta mak isteyen, e-ticareti ö renmek isteyen ve i ini internetten yürütmek isteyen tüm irketlere
bedava bir imkan sunuldu. Bu imkan n içinde de faydalanabilece iniz çok say da parças  var. Bir web sitesi
veriyoruz, alan ad  veriyoruz, reklam deste i veriyoruz, ücretsiz destek hatt  sunuyoruz, e itimini veriyoruz,
sadece Türkiye'nin elektronik dönü ümünde bir katk  sa layabilmek için. E-ticareti h zland rabilmek için
bunlar  gerçekle tiriyoruz " diye konu tu.
Sonras nda ise yine Coproline firmas ndan Ali Savut, firmalar n web site tasar mlar n nas l olmas  gerekti i
ve bir firma aç ndan e-ticaret sitesine sahip olman n avantajlar na ili kin ayr nt  bilgiler verdi.

ARALIK-2012 FAAL YETLER ,

KONU; Samsun Ticaret ve Sanayi Odas nca ev sahipli i yap lan “Halka Arz Seferberli i” toplant ,

Halka arzlar  artt rmak suretiyle irketlerin sermaye piyasas n sundu u imkanlardan yararlan lmas na
katk da bulunmak için stanbul Menkul K ymetler Borsas  ( MKB) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i
(TOBB), Sermaye Piyasas  Kurulu (SPK) ve Türkiye Sermaye Piyasas  Arac  Kurulu lar  Birli i
(TSPAKB) aras nda halka arz seferberli i i birli i Protokolü imzalanm  , halka arz seferberli i çal malar
kapsam nda irketleri halka arz konusunda bilgilendirmek ve te vik etmek amac yla çe itli illerde halka arz
tan m toplant lar  düzenlenmekte , bu kapsamda 05.Aral k.2012 Çar amba günü saat 13,30 ‘da North Point
Otelde halka arz seferberli i Samsun toplant  düzenlenmi  olup davet edildi i üzere Yönetim Kurulu
Ba kan z Say n Kaz m G.Y lmaz ve Genel Sekreterimiz Say n Eftal Yetimo lu kat lm lard r.



KONU; Orta Karadeniz kalk nma Ajans n(OKA) 2013 y  teklif ça lar n tan m toplant ,

Orta Karadeniz Kalk nma Ajans n (OKA) 2013 Y  Teklif Ça lar  kapsam nda kar amac  gütmeyen
bütün kurum ve kurulu lar  hedefleyen “Dezavantajl  Gruplara Yönelik Sosyal çerme Mali Destek Program  “
ve “ Dezavantajl  Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Alt Yap  Mali Destek Program  “n n Samsun ili aç  ve
bilgilendirme toplant  Orta Karadeniz Kalk nma Ajans  Yönetim Kurulu Ba kan Vekili ve Samsun Valisi
Say n Hüseyin Aksoy’un yönetiminde ve Say n Valimizin bas n aç klamas yla birlikte ba layarak; 05 Aral k
2012 Çar amba günü saat 10.00’da Samsun Serbest Muhasebeci Mali Mü avirler Odas  Konferans
Salonunda düzenlenmi .Düzenlenen toplant ya proje haz rlamas  beklenen bütün payda lar ile konuya ili kin
di er kurum ve kurulu  temsilcilerinin haberdar edilerek kat mlar n sa land , bölgemizin kalk nmas  ve
OKA’n n payda lar n kendilerine sunulan mali destek imkanlar ndan azami ölçüde yararlanabilmelerini
sa lama bak ndan büyük önem arz etti inden Borsam  temsilen Yönetim Kurulu Ba kan z Say n Kaz m
G. Y lmaz ve Genel Sekreterimiz Say n Eftal Yetimo lu kat lm lard r.

KONU; Samsun Valimiz Say n Hüseyin Aksoy’un Ba kanl ndaki,  Sa  ve Güvenli i Kanunu tan m
Toplant

Samsun Valimiz Say n Hüseyin Aksoy’un Ba kanl nda , 10.Aral k.2012 Pazartesi günü Saat:09,30’da
Atakum Grand De Luxe Amisos Hotel’de düzenlenerek gerçekle tirilen, Çal ma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl z taraf ndan da daha önce  Sa  ve Güvenli i Kanunu tan m Toplant  hakk nda davetiyesi de
gönderilen ve ilgili  toplant ya Yönetim Kurulu Ba kan z Say n Kaz m G.Y lmaz’ n ve Genel Sekreterimiz
Say n Eftal Yetimo lu’nun kat lm lard r.

KONU; Üyelerimize y lba  promosyonu olarak lokum ve 2013 y  takvimi ve küp bloknot yapt lmas ,
Yakla makta olan y lba  promosyonu olarak borsam z üyelerine ve kurum,kurulu lar n üst düzey

yöneticilerine da  yap lmak üzere 0,400 Gr.’l k yuvarlak ah ap kutulardaki f nd kl  lokumlardan 200 Adet
Sultans firmas na yapt lmas na,2013 Y  Takvimi,Küp Bloknot ve Lokum kutular  üzerine yap lacak
etiketin de düzenlemesi neticesinde olu an  numunelerinin örneklerinden; Yönetim Kurulu Ba kan z Say n
Kaz m G.Y lmaz  ve Yönetim kurulumuz taraf ndan be enilen takvim, küp bloknot ve etiket be enilerine  göre
bast larak Borsam z üyelerine da mlar  borsam zca yap lm r.

KONU; Borsam z üyelerine y lba  sonras nda Kayna ma ve Dayan ma yeme i verilmesi karar ,
Borsam z üyelerine her y l yapmakta oldu umuz ,borsam zca geleneksel hale gelen,üyelerimiz

aras ndaki kayna may  ve dayan may  artt rmaya yönelik organize edilen Kayna ma ve Dayan ma Yeme imiz
18.01.2013 tarih Cuma ak am  Çar ambada faaliyet gösteren Midilli Restorantta yap lmas  yönünde Yönetim
Kurulumuzca karar verilmesiyle, bahsi geçen geceye Türk Müzi i icras  yapan Hale Y ld m davet edilerek
üyelerimizin e lenmelerine ortam sa lanarak solistin organizasyonu yap lm  , (Müzisyenin ste i
Do rultusunda) orkestra ve müzik düzeni sa lanarak , ula mlar  , Konaklamalar  ,Yeme- çme ve olabilecek
bütün giderler Yönetim Kurulu Ba kan z Say n Kaz m G.Y lmaz  taraf ndan kar lanarak gece düzenlenmi
yap lan organizasyonlarda  Genel Sekreterimiz Say n Eftal Yetimo lu düzenlemeleri,program
ak ,organizasyonu yapm  , davetiyeler bas m i leri borsam zca yap lm , da mlar  ise borsam z
personelince Yönetim Kurulu Ba kan z Say n Kaz m G.Y lmaz  taraf ndan tahsis edilen özel bir araçla tüm
giderleri (Yak t,vs. giderleri) Ba kan zca kar lanarak gerçekle tirilmi , yap lan gecede olan tüm giderler
Yönetim Kurulu Ba kan z Say n Kaz m G.Y lmaz  taraf ndan kar lanarak Kayna ma ve Dayan ma
Yeme imiz gerçekle tirilmi tir.



18.01.2013 Cuma günü ak am  Borsam zca Organize edilen Kayna ma ve Dayan ma Yeme imize gelen
Borsam z üyelerini ve misafirlerimizi Meclisimiz Midilli Restoran’ n giri inde kar lad .

18.01.2013 Cuma günü ak am  Borsam zca Organize edilen Kayna ma ve Dayan ma Yeme imize gelen
Borsam z üyelerini ve misafirlerimizi Meclisimiz Midilli Restoran’ n giri inde kar lad .



Meclis Üyelerimiz, Kayna ma ve Dayan ma Yeme imize gelen Borsam z üyelerini Midilli Restoran’ n
giri inde kar layarak her bir üyemizle birebir görü me imkan  buldular. (Baz  kar lamalardan kesitler)



Meclis Üyelerimiz, Kayna ma ve Dayan ma Yeme imize gelen Borsam z üyelerini Midilli Restoran’ n
giri inde kar lad lar , Borsam z Meclisi Onursal Ba kan  Say n Mithat Y lmaz’la günün an na çekilen
foto raf.



Borsam z Yönetim Kurulu Ba kan z Say n Kaz m Y lmaz üyelerimize aç  konu malar  yaparak
yeme imize kat lan üyelerimize iyi e lenceler dileklerinde bulundular.

Borsam z Yönetim Kurulu Ba kan z Say n Kaz m Y lmaz üyelerimize aç  konu malar  yapt ktan
sonra borsam n yapt  çal malar  Slayt gösterisi e li inde üyelerimizin bilgilerine sundular.



Yeme imize kat lan üyelerimizin ve misafirlerimizin masalar ndan baz  kareler.





Borsam z 2012 y  Tescil Ücretleri s ralamas na
göre 1.S rada  plaket almaya hak kazanan “Y lmaz
Kard. G da San. ve Tic. A. .” firmas  ad na Yönetim
Kurulu Ba kan  Say n Mithat Y lmaz’a , Borsam z
Yönetim Kurulu Ba kan  Say n Kaz m G.Y lmaz’ n
plaketlerini takdimlerinin karesi.

Borsam z 2012 y  Tescil Ücretleri s ralamas na
göre 3.S rada  plaket almaya hak kazanan “Y l-Pa

aat Taah.F nd k Un  San. ve Tic. Ltd. ti.” irketi
ad na Say n brahim Pala’ya Borsam z Yönetim
Kurulu Sayman Üyesi Say n smail Y ld z’ n
plaketlerini takdimlerinin karesi.



Borsam z 2012 y  Tescil Ücretleri s ralamas na
göre 4.S rada  plaket almaya hak kazanan “ sa
Sand kç  ” firmas  temsilen Hasan Sand kç ’ya
Yönetim Kurulu Üyesi Say n Ferudun Güzel’in
plaketlerini takdimlerinin karesi.

Borsam z 2012 y  Tescil Ücretleri s ralamas na
göre 5.S rada  plaket almaya hak kazanan “ Asma
Kuyumculuk G da Tar. Ürün. Zirai Müc. San. Tic.
Ltd. ti.” firmas  Genel Müdürü Say n Ya ar Asma’ya
Yönetim Kurulu Üyesi Say n evket Zeren’in
plaketlerini takdimlerinin karesi.



     Borsam z 2012 y hracat s ralamas na göre
Çar ambada en yüksek hracat Geliri elde ederek
1.S rada plaket almaya hak kazanan “Y lmaz
Tar.Ürün.Tic. A. .” Yönetim Kurulu Ba kan
ad na irket Yönetim Kurulu Üyesi Say n Hasan

lmaz’a  Borsam z Meclisi Onursal Ba kan  Say n
Mithat Y lmaz’ n plaketlerini takdimlerinin karesi.

         Borsam z 2012 y hracat s ralamas na göre
Çar ambada en yüksek ikinci hracat Geliri elde
ederek 2.S rada plaket almaya hak kazanan
“Y lmaz Kard. G da San. Tic. A. .” ad na Yönetim
Kurulu Ba kan  Say n Mithat Y lmaz’a Meclis
Ba kan z Say n Nurettin Öztekin’in plaketlerini
takdimlerinin karesi.



         Borsam z 2012 y hracat s ralamas na göre
Çar ambada en yüksek üçüncü hracat Geliri elde
ederek 3.S rada plaket almaya hak kazanan “Kar-
Dez Su Ürünleri San. ve Tic. Ltd. ti.” ad na irket
Müdürü Say n Y.Remzi Erdönmez’e  Yönetim
Kurulu Ba kan Yard mc  Say n Muharrem
Yaral ’n n plaketlerini takdimlerinin karesi.

Borsam z 2012 y hracat s ralamas na göre
Çar ambada en yüksek be inci hracat Geliri elde
ederek 5.S rada plaket almaya hak kazanan “
Abdullah Çiçek ” firmas na Yönetim Kurulu
Ba kan  Say n Kaz m Y lmaz’ n plaketlerini
takdimlerinin karesi.



         Dostluk,arkada k ve samimi bir havada geçen yeme imizde; Borsam z Yönetim
Kurulu Ba kan  Say n Kaz m Y lmaz yeme imize gelen üyelerimizi ve misafirlerimizin
masalar  bizzat gezerek hasb hal ettiler ,dilek ve temennileri konusunda bir isteklerinin
olup olmad  sordular. (Baz  masalardan kesitler)

18.01.2013 Cuma günü ak am  Borsam zca üyelerimize Organize edilen Kayna ma ve Dayan ma
Yeme imize bizi k rmay p gelerek ; Borsam z üyelerini ve misafirlerimize Midilli Restorant’taki
organizasyonumuzda ho  vakit geçirmelerine vesile olan Türk Pop Müzi i Sanatç  Say n Hale

ld m’a ve Orkestra ekibine Çar amba Ticaret Borsas  olarak te ekkürü bir borç biliriz.



KONU; Borsam z üyelerine y lba  hediyesi al nmas ,

Borsam n TOBB-UYE modülünde tarih ( 20/12/2012 ) itibar yla 173 kay tl  faal üyemize , Borsa
Personelimize ve baz  kurumlar n amirlerine önceki y llarda yapt z gibi y lba na özgü , üyelerimizin
günlük hayatlar nda kullanabilecekleri tarzda ; Kazak , Switt Ti ört , H rka, Süveter gibi bir ürün seçilerek,
promosyon amaçl  bir hediye al nm  , hediye seçiminde , Renk-Model seçiminde , hangi firmadan ve hangi
artlarda al naca na ; Yönetim Kurulu Ba kan z Say n Kaz m G.Y lmaz ,Yönetim Kurulumuz ve Genel

Sekreterimiz Say n Eftal Yetimo lu’nun yetkili olarak atanarak, da mlar  Genel sekreterimizce bizzat
yap lm r.

KONU; TOBB ve DE K’in Organizasyonunda yap lmas  planlanan “DE K 2012 Y  Ola an Genel Kurulu”
program ,

22.Aral k.2012 tarih Saat:10,00 ‘da stanbul Swissotel Fuji Balo Salonunda ;TOBB Ba kan  M.Rifat
Hisarc kl lu’nun ev sahipli inde, T.C. Ba bakan  Say n Recep Tayyip Erdo an’ n te rifleriyle
gerçekle tirilecek; D  Ekonomik li kiler Kurulu’nun (DE K) “2012 Y  Ola an Genel Kurulu” aç
oturumuna ve program na davet edildikleri üzere Borsam z Yönetim Kurulu Ba kan z Say n Kaz m G.

lmaz  kat lm lard r.

KONU; Aile irketlerinde Marka Zekas -BQ ve Kurumsalla ma Konulu Toplumsal De im Söyle isi,

21.Aral k.2012 tarih Saat 15,00’de Samsun Atatürk Kültür Merkezindeki ” Aile irketlerinde Marka
Zekas -BQ ve Kurumsalla ma Konulu Toplumsal De im Söyle isi”  ve e itimi Ülkemiz Ekonomisine
Katma De er sa layan Samsunlu  Adamlar na rehberlik etmeyi ve i  dünyas na 2023 vizyonuna ta may
hedefliyor olmas   Söyle i, uluslar aras  bir dan man, e itimci, koç ve yazar olarak , bilgilerini ve tecrübelerini
bugüne kadar birçok özel kurulu  ve kamu kurumuyla payla an doktor aban K lda  taraf ndan Türk Hava
Yollar  ve Anadolu jet öncülü ünde Samsun TSO Yönetim Kurulu Ba kan  Salih Zeki Murzio lu Samsun
Büyük ehir Ba kan  Yusuf Ziya Y lmaz ve Samsun Valimiz Hüseyin Aksoyun ve Ekonomist Dergisi Yay n
Yönetmeni Talat Ye ilo lu’nunda  konu mac  olarak kat ld klar  söyle iye Meclis Ba kan z Say n Nurettin
Öztekin, Yönetim Kurulu Ba kan z Say n Kaz m G. Y lmaz ve Genel Sekreterimiz Say n Eftal Yetimo lu
kat lm lard r.


