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1936 yılında kurulmuş olan Ordu Ticaret Borsası kurulduğu günden beri kesintisiz ve
işlem hacmini artırarak hizmet vermeye devam etmektedir. Çağdaş borsacılık anlayışını
ilke edinmiş olan Ordu Ticaret Borsası TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında
“Akredite Borsa” olup; Avrupa standartlarında hizmet vermekte ve verdiği hizmete dair
izlenebilirlik sistemi oluşturmuş bulunmaktadır.
Borsa kavramı en yalın tabiri ile “Çok sayıda alıcı ile çok sayıda satıcının bir araya
geldiği disipline olmuş piyasalardır” şeklinde tanımlanmaktadır. İşte bu genel tanım ve
çağdaş borsacılık anlayışının gereği olarak “Satış Salonu ve Elektronik Ticaret Projesi”
kapsamında ilk adımı atarak 2018 fındık sezonunun açıldığı tarihte alıcı ve satıcıyı bir
araya getirecek satış salonumuzda “İlk Gong” u çalmaya hazırlanıyoruz.
Zamana bağlı olarak kurumsallaşacak bu sistem Türkiye’de farklı zirai ürünler için
bazı Ticaret Borsaları bünyesinde mevcuttur. Özellikle “kesme çiçekçilik” ile “yaş sebze
ve meyve” sektörlerinde “Mezat” biçiminde uygulanabilmektedir.
Kentimizin geçmişindeki “Tahıl Pazarı” kültüründen feyiz ve cesaret alarak fındık
sektöründe bir ilk olacak bu sistemi kurmak adına üyelerimiz, üreticilerimiz ve tüm
paydaşlarımız ile birlikte çalışacağız. Alıcı ve satıcıyı, aleniyet ilkesi ve objektiflik kriteri
ile bir araya getirerek arz ve talebi disipline olmuş piyasada buluşturacağız. Bu sayede
sürekli telaffuz edilmekte olan “Piyasa Fiyatı” su götürmez bir realiteyle teşekkül etmiş
olacaktır.
Özellikle borsalar ve borsa üyeleri hakkındaki asılsız ve ağır ithamları ortadan
kaldıracak bu sistem sayesinde üreticilerimiz de ürünlerini kıymetlendirecek ve
mülkiyetine sahip oldukları ürünleri için bir fiyat belirleyip de pazarlık edebilecekleri
imkân ve zemin yakalamış olacaktır.
Satış salonuyla başlayan projemizin bu ilk adımından sonra “e-fındık” olarak
kavramlaştırdığımız elektronik ortamda fındık alım satımına imkân yaratacak yatırım
için de kolları sıvadık. Yani borsacılığı elektronik ortama taşıyacak, tüm dünya için alıcı
ve satıcı partalı oluşturacağız. Sürece yayılacak ve ihtiyaca, talebe göre şekillenerek
kurumsallaşacak olan sistemin sektöre hayır getireceğine inanıyoruz.
Biz ne Amerika’yı yeniden keşfetme gafleti içindeyiz ne de elimizde sihirli bir değnek
olduğu iddiasında... Ülkemiz ve bölgemiz realiteleri içince fındıkta yaşanan, özellikle
fiyat eksenli, sorunların spekülasyon ve manipülasyon iddialarına mahal vermeyecek
şekilde ortadan kaldırılmasının yollarının arayışı içindeyiz.
Başta üreticilerimiz olmak üzere, üretici temsilcilerimiz olan paydaşlarımız ile
borsamızın güzide üyelerine hayırlar getireceğine inandığımız bu yeni süreçte
kamuoyuyla iç içe ve yüz yüze olmaya devam edeceğiz.
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