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GİRİŞ  

5174 Sayılı Kanunun 41.maddesinin (k) fıkrası hükmünce hazırlanması gereken 

“Faaliyet Raporu” borsamızca düzenli olarak çıkartılmakta, yayınlanıp dağıtımı 

yapılmaktadır. 

TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında 7.dönemde akredite olan Ordu Ticaret 

Borsası’nın 2017 yılı “Faaliyet Raporu” 5174 sayılı kanunun aradığı asgari içeriği 

taşımakla birlikte Akreditasyon Standardının öngördüğü silsileyle kaleme alınmıştır. 

Akreditasyon Sisteminin gereği olarak faaliyetler iki ana başlık altında 

sınıflandırılmıştır. 

1- Temel Yeterlilikler 

2- Temel Hizmetler  

 

Temel Yeterlilikler şu alt başlıklarla detaylandırılmıştır. 

1- Yönetim ve Oda/Borsa Mevzuatı  

2- Mali Yönetim  

3- İnsan Kaynakları Yönetimi  

4- İş Planlaması ve Yönetimi  

5- Haberleşme ve Yayınlar  

6- Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı   

7- Üye İlişkileri  

8- Kalite Yönetimi 

 

Temel Hizmetler şu alt başlıklarla detaylandırılmıştır. 

1- İletişim Ağı  

2- Politika ve Temsil  

3- Bilgi, Danışmanlık ve Destek 

4- İş Geliştirme ve Eğitim 

5- Uluslararası Ticaret 

6- Borsacılık Faaliyetleri 

 

Akreditasyon Standartları silsilesi takip edilerek ortaya konulan “Ordu Ticaret Borsası 

2019 Yılı Faaliyet Raporu” borsamız tarafından bundan önce yayınlanmış olan 

raporlarımızda olduğu gibi sektöre ve kent bilincine yönelik ciddi bir referans kaynağı 

olma vizyonunu taşımaktadır. 

 

 

 



 
 

1- TEMEL YETERLİLİKLER  

 

1.1 Yönetim ve Oda/Borsa Mevzuatı  

 

YÖNETİM KURULU 

 

 

ZİVER KAHRAMAN  

YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

                                                 

                                                                             

MURAT BARIŞ MARAŞLI                                                       METİN ÖZYÜREK 

  BAŞKAN YARDIMCISI                                                      BAŞKAN YARDIMCISI 

 

                                                                                   
 MUSTAFA ÖZYILMAZ                                                           MUSTAFA BİNDAŞ 

           SAYMAN                                                                                        ÜYE 



 
 

MECLİS  

 
Ömer ÇEKİCİ  

(Meclis Başkanı) 

 

                                                                                                                
                                         İdris İŞLEME                                                                                      Ziya ENGİNYURT 

                                   (Meclis Başkan Yrd.)                                                                               (Meclis Başkan Yrd.) 

        

 

                                                                            
Erbay KARAARSLAN                      Ziver KAHRAMAN                           Yunis SÖNMEZ                                Metin ÖZYÜREK 

             (Kâtip)                                                    (Üye)                                                  (Üye)                                                       (Üye) 

                                                                                   
Murat Barış MARAŞLI                   Mustafa ÖZYILMAZ                       Yusuf Ziya ERKOÇ                             Uğur SARIKOCA 

                (Üye)                                                    (Üye)                                                  (Üye)                                                         (Üye)   

 

                                                                                            
                                  Cihan ÇALKUR                                   Mustafa BİNDAŞ                            Halis GÜNDÜZ 

                                           (Üye)                                                        (Üye)                                                 (Üye)                

 

 

 



 
 

PERSONELİMİZ 

 

Birol ÖZTÜRK 

GENEL SEKRETER 

 

 

 

 

  

                                                                                                  
                                                              Mustafa ÖZTÜRK                     Aslıhan Rukiye KOÇAK  

                                                                  Tescil Müdürü                               Muhasebe Müdürü 

 

 

 

                                                                                                 
                                                                                                Serpil MEYDAN 

                                                                                                     Tescil Şefi            

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  
  Sevtap GÜLER                 Tuğba ALP YAYLA         M.Funda TÜRKYILMAZ          Buket KARADENİZ                Yusuf GÜRSOY           

  Tescil Memuru                    Tescil Memuru                     Arşiv Memuru                     Muamelat Memuru                   Tahsildar ve  

                                                                                                                                                                                                     Takip Memuru       

                                                          

 

 

 

                                                                                                                                                                          
   Sevilay YAVUZ         Mervenur IŞIK          Berk ÖZTÜRK    Murat KUTLUTAŞ       Şükrü MİNNET               Hatice BOL 

Proje SORUMLUSU           Sekreter                          Şoför                         Güvenlik                         Hizmetli                         Hizmetli 

 



 
 

Ordu Ticaret Borsası;  
 

 Tarımsal ürünlerin, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin, ekonomiye kaliteli ve 

piyasa gerçeklerine uygun fiyatlarla kazandırılması,  

 Kayıtdışılığın ve haksız rekabetin engellenmesi  

 ve Bölgesel kalkınmada önemli görevler üstlenmesi için kurulmuştur. 

 

 

Bu çerçevede Misyonumuz;  

 Başta alıcı ve satıcıyı bir araya getirecek ortamları yaratmak,  

 alım-satım işlemlerini tescil etmek,  

 bu işlemlere ilişkin İstatistikleri hazırlamak, paylaşmak, 

  ve kalite standardlarına uygun hizmet vermek üzere,  

 5174 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlenmiş görevleri yerine 

getirmektedir. 

 

 

Misyonumuz doğrultusunda Vizyonumuz; 

 

 Üyelerine en kaliteli hizmeti sunabilecek güçlü bir kurumsal kapasiteye ulaşmış, 

 Yönetim süreçlerinde çağdaş yaklaşımları benimseyen ve en gelişmiş bilişim 

teknolojilerini kullanan, 

 Sorunları doğru biçimde tespit eden ve etkin çözümler üreten,  

 Bölgenin sosyo-ekonomik gelişmesinde üstleneceği stratejik rollerle, karar 

alıcıların bilgisine önem verdiği ve tüm süreçlere dahil ettiği lider bir kuruluş 

olmak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KALİTE POLİTİKAMIZ 

 Ordu Ticaret Borsası faaliyetlerini bu kalite politikası çerçevesinde yürütmesini 

taahhüt eden, 

 Üye memnuniyetini esas alarak üyelerin zamanında ve kaliteli hizmet almasını 

sağlayan, 

 Temsil ettiği sektörlerin, sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştiren, raporlar 

hazırlayan, projeler üreten Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarına teşvik eden, 

 Kurumsal gelişimde personel ve altyapı ihtiyaçlarını, gelişen teknolojiye uygun 

olarak sürekli iyileştiren, 

 Yerelde, ulusalda ve uluslararası alanda paydaşlarıyla etkili iletişim kuran ve 

küresel ihtiyaçların giderilmesine, projeler üreterek katkı sağlayan, çağdaş 

borsacılık anlayışı içerisinde hizmet veren kurum olmak. 

 

 

 

 

 

 

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ 

 

Bütçe imkânları ve ihtiyaçlar gözetilerek, hakkaniyet ilkesi içinde gerekli personelin 

alımı, mevcutların en uygun pozisyonda istihdamı ve sürekli iyileştirme ile üye 

memnuniyeti esaslı, personel memnuniyetine dayalı, yüksek performanslı, sistemin bir 

parçası haline gelmiş etkin bir personel profili oluşturmaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALİ POLİTİKAMIZ 

 

Ordu Ticaret Borsası mali politikasının amacı; 5174 Sayılı Kanun ve bu kanuna 

dayanılarak hazırlanmış olan Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde hükmedildiği şekliyle 

OTB’nin tahmini bütçesini hazırlamak, kesin hesabı çıkarmak, hesap ve kayıt 

düzeninde şeffaflık ilkesi ile tekdüzeni sağlamak, bütün işlemlerin kayıt altına 

alınmasını sağlamak, mali tabloların muhasebe ilkelerine ve mevzuatlara uygun bir 

şekilde oluşmasını sağlamak, tüm mali kayıtların uluslararası seviyede kabul görmüş 

standartlara uygun, zamanında ve doğru olarak hazırlanması ve raporlanmasına ilişkin 

ilke, usul ve esasları düzenlemektir. 



 
 

BİLGİ İŞLEM, YAZILIM VE DONANIM POLİTİKAMIZ 

 

Bilişimle alakalı sistemler ve donanımlar borsamızın sahip olduğu en önemli 

değerlerdir. Bu değerlerin güçlü bir güvenlik içinde uygun kullanım şart ve şekillerini 

belirlemek, uygun olmayan kullanım şekillerini sistemin dışına atmak ve bir daha 

sisteme girmesine fırsat vermemektir. 

 

 

 

 

 

 

 

HABERLEŞME POLİTİKAMIZ 

 

Ordu Ticaret Borsası’nın vizyon, misyon ve hedeflerini, üye memnuniyeti odaklı çalışma 

prensibini, kendisinden hizmet alanlara ve etkileşim halinde bulunduğu tüm kesimlere 

duyurarak, geri bildirimleri etkin olarak takip etmek. Bu anlayış içinde işbirliği 

yaratmak ve geliştirmek, ortak aklı ön planda tutmak ve tüm bu etkinlikleri ölçülebilir, 

analiz edilebilir duruma getirmektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKAMIZ 

 

Üye memnuniyeti odaklı çalışma esasına uygun olarak üye memnuniyetinin öneri, 

şikayet ve memnuniyet bildirimi kriterleriyle ölçülmesini, değerlendirilmesini, gerekli 

iyileştirmelerin yapılarak yüksek memnuniyet oranının sürdürülebilir kılınmasını 

sağlamaktır. 

 

 

 

 

Ordu Ticaret Borsası Vizyon, Misyon ve Politikalarını Borsa Hizmet Binası’nın muhtelif 

yerlerinde ve www.ordutb.org.tr adresli resmi web sitesinde yayınlamaktadır. 

http://www.ordutb.org.tr/


 
 

1.1 Yönetim ve Oda / Borsa Mevzuatı 

2019 Yılında; 

51 Yönetim Kurulu Toplantısı  

12  Meclis Toplantısı 

13 Hesapları İnceleme Komisyonu Toplantısı yapılmıştır 

 

 

 

5174 Sayılı Kanunda belirtilmiş olan esaslarda ve zamanlarda gerçekleştirilen olağan 

organ toplantılarımıza organ üyelerinin katılımı %100 ‘dür. 

Borsamız organ toplantıları mevzuatta belirtilmiş olduğu şekliyle matbu olarak ve 

dijital ortamda muhafaza edilmektedir. 

Borsamız, stratejik amaçlarını belirlerken bu amaçlara ulaşmak için meclis üyeleri ve 

personellerden oluşan komisyonlarla çalışma grupları oluşturmuştur. 

Borsamız meclis üyelerinden teşekkül eden komisyonlarımız; 

1- Üye ve Halkla İlişkiler Komisyonu  

2-  Satın Alma Komisyonu  

3- İnşaat ve Kira Takip Komisyonu  

4- Canlı Hayvan Pazarı Komisyonu  

5- Fındık Ürün Borsası Alt Çalışma Komisyonu  

6- Ar-Ge Komisyonu  



 
 

Personellerimizden oluşan çalışma gruplarımız; 

1- Enformasyon Çalışma Grubu  

2- Öneri, Şikâyet ve Memnuniyet Çalışma Grubu  

3- Ar-Ge ve Web Sitesi Çalışma Grubu  

4- Etkinlik-Organizasyon Çalışma Grubu  

5- Bilgi destek Danışman Çalışma Grubu 

 

Tüm bunların yanında; 

- Akreditasyon İzleme Komitesi 

- Kalite Ekibi  

 

Oluşturulmuş olup; stratejik planın uygulanmasında Yönetim Kurulu, Genel Sekreter, 

Akreditasyon İzleme Komitesi ve Kalite Ekibi sorumlu olarak belirlenmiştir. 

Ordu Ticaret Borsası 5174 Sayılı Kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkartılmış olan 

Yönetmeliklere uygun hizmet ederken üye ve personel memnuniyetini esas alan kalite 

anlayışıyla TS EN ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ’ ne uygunluk 

şartlarını taşıdığını Türk Standartları Enstitüsünden alınan “KALİTE YÖNETİM 

SİSTEMİ BELGESİ” ile belgelendirmektedir. 

Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olan borsamız kurumsallaşma sürecini 

geliştirmek amacıyla TOBB Akreditasyon sistemi çerçevesinde Akreditasyon belgesini 

2018 yılında yenileyerek sürdürülebilirliğini göstermiştir. Akredite olan borsamız 

kurumsallaşma sürecini sürekli iyileştirme anlayışıyla yönetmektedir. 



 
 

 

 

 



 
 

                                                                           ORDU TİCARET BORSASI ORGANİZASYON ŞEMASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                          

  

 

 

PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU 

LİSE 10 

LİSANS 3 

YÜKSEK LİSANS 2 

KOMİSYONLAR 

DİSİPLİN KURULU 

YÖNETİM KURULU 

GENEL SEKRETER 

AKREDİTASYON İZLEME 

KOMİTESİ 

HESAP İNCELEME 

KOMİSYONU 

MECLİS 

SEKRETERYA 

 

ŞOFÖR 

 

HİZMETLİ 

 

MUHASEBE 
MÜDÜRLÜĞÜ 

 

TESCİL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

 

TESCİL 
MEMURLARI 

 

TAHSİLDAR VE 

TAKİP 

MEMURLARI 

 

MUHASEBE 

MÜDÜRÜ 

 

KALİTE VE 

AKREDİTASYON 

SİSTEMİ 

 
YÖNETİM 

TEMSİLCİSİ 

 

TESCİL 
ŞEFİ 

 

TESCİL 
MÜDÜRÜ 

 

AKREDİTASYON 

SORUMLULARI 

 

PROJE 

 

ARŞİV 

 

MUAMELAT 

 

GÜVENLİK 

GÖREVLİSİ 

 



 

Organizasyon Şeması güncel tutulmakta olup; bu şemada yer alan makamlar ve 

pozisyonlar için “Görev Tanımları” da mevcuttur. Organizasyon Şemasında yer alan 

pozisyonlar için “Yönetici Oryantasyon Eğitimi” ve “Personel Oryantasyon Eğitimi” 

Kalite Yönetim Sistemi içinde tanımlanmakta ve uygulanmaktadır. 

2019 yılında personele yönelik 6 eğitim gerçekleştirilmiş olup; bunların 4 tanesi “İç 

Eğitim”, 2 tanesi de “Dış Eğitim” dir. Eğitimlerden 4 tanesi plan dışı olarak 

gerçekleştirilmiştir. 

2019 yılında 8 başlıkta yönetici eğitimi yapılmıştır. Yapılmış olan eğitimlerin 4 tanesi “İç 

Eğitim”, 4 tanesi “Dış Eğitim” dir. Eğitimlerden 4 tanesi plan dışı olarak 

gerçekleştirilmiştir. 

2019 yılında 9 üye eğitimi yapılmıştır. Bu eğitimlerin 5 tanesi “İç Eğitim”, 4 tanesi de 

“Dış Eğitim”dir.  Eğitimlerden 5 tanesi plan dışı olarak gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

1.2 Mali Yönetim  

Ordu Ticaret Borsası Mali Yönetimini,5174 Sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanmış olan 

Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile Kalite Yönetim Sistemi içinde tanımlamış olduğu 

“Mali Politika” ile yürütmekte, ölçmekte, kıyaslamakta ve analiz etmektedir. 

 

 

 



 

OTB Mali Politikasının amacı; 

“Ordu Ticaret Borsası Mali Politikasının amacı; 5174 Sayılı Kanun ve bu kanuna 

dayanılarak hazırlanmış olan Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde hükmedildiği şekliyle 

OTB’nin tahmini bütçesini hazırlamak, kesin hesabı çıkarmak, hesap ve kayıt düzeninde 

şeffaflık ilkesi ile tekdüzeni sağlamak, bütün işlemlerin kayıt altına alınmasını sağlamak, 

mali tabloların muhasebe ilkelerine ve mevzuatlara uygun bir şekilde oluşmasını sağlamak, 

tüm mali kayıtların uluslararası seviyede kabul görmüş standartlara uygun, zamanında ve 

doğru olarak hazırlanması ve raporlanmasına ilişkin ilke, usul ve esasları düzenlemektir”  

şeklinde tanımlanmıştır. 

Ordu Ticaret Borsası 2019 yılı Tahmini Gelir ve Gider Bütçesi 4.000.000.-TL olarak 

belirlenmiş olup; gerçekleşen gelir 5.089.742,80.-TL, gider ise 3.400.253,56.-TL’dir. 

Gelirin gerçekleşme oranı yaklaşık %127, giderin gerçekleşme oranı ise%85 dir. 

 

YILLAR TAHMİNİ GELİR GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN 

 
VE GİDER (TL) GELİR (TL) GİDER (TL) 

2011 1.300.000,00 2.206.482,61 1.222.462,54 

2012 1.500.000,00 1.949.459,24 1.400.039,12 

2013 1.750.000,00 2.463.489,60 1.601.401,39 

2014 2.300.000,00   2.261.575,04 1.927.111,61 

2015 2.300.000,00 2.598.514,52 1.854.329,57 

2016 2.500.000,00 2.716.326,83 1.995.118,75 

2017 2.700.000,00 3.499.407,41 2.400.524,34 

2018 3.250.000,00 4.730.058,01 3.142.570,22 

2019 4.000.000,00 5.089.742,80 3.400.253,56 

 

 



 

Bütçemizde üye, personel ve yönetici eğitimleri için de pay ayrılmakta ve 5174 sayılı 

kanuna uygun olarak stratejik hedefler doğrultusunda bu eğitimler hayata 

geçirilmektedir. 

YILLAR 

ÜYE EĞİTİMİ İÇİN 

AYRILAN PAY 

(TL) 

PERSONEL 

EĞİTİMİ İÇİN 

AYRILAN PAY 

(TL) 

TOPLAM 

2013 10.000,00 5.000,00 15.000,00 

2014 20.000,00 15.000,00 35.000,00 

2015 30.000,00 20.000,00 50.000,00 

2016 35.000,00 35.000,00 70.000,00 

2017 35.000,00 25.000,00 60.000,00 

2018 10.000,00 5.000,00 15.000,00 

2019 34.600,00 10.000,00 44.600,00 

 

Mali Politikamız çerçevesindeki mali yönetimimiz 5174 sayılı kanun ve bu kanuna 

dayanılarak hazırlanmış olan “Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği” esasına göre 

yapılmaktadır. Ticaret Borsalarının geliri “kamu geliri” vasfında olup; bu gelirden 

sarfiyat da, yine aynı esaslarla ve mevzuatlar çerçevesinde yapılmaktadır. 

 

STRATEJİK 

PLAN 

UYGULAMA 

YILI 

 

FAALİYETLER 

İÇİN TAHMİNİ 

BÜTÇE 

(TL) 

DÖNEM SONUNDA 

GERÇEKLEŞEN 

HARCAMA 

(TL) 

TAHMİNİ 

BÜTÇENİN 

GERÇEKLEŞME 

ORANI 

% 

2011 75.000,00 20.227,00 27 

2012 92.000,00 7.174,00 8 

2013 110.000,00 12.091,00 11 

2014 130.000,00 155.292,00 119 

2015 332.000,00 14.821,00 4 

2016 472.000,00 19.965,60 4 

2017 491.000,00 113.672,37 23 

2018 275.000,00 668.064,00 243 

2019 306.600,00 820.600,11 268 



 

2019 Yılı Ordu Ticaret Borsası İşlem hacmi Analizi; 

 

2019 yılında 17.993 muamele tescili yapılmış olup; bunun karşılığında 5.986.694.250,26.- 

TL tutarında işlem hacmi gerçekleşmiştir. Borsamız işlem hacmi verileri yıllar itibariyle 

aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

YILLAR 

İŞLEM 

HACMİ(TL) 

1999 185.960.958,55 

2000 221.354.152,66 

2001 412.321.007,51 

2002 492.579.486,93 

2003 583.566.807,71 

2004 770.154.594,11 

2005 1.369.535.737,18 

2006 1.394.164.561,27 

2007 1.462.070.535,82 

2008 1.394.456.781,78 

2009 1.133.421.392,18 

2010 1.364.939.419,41 

2011 1.898.533.009,00 

2012 1.603.139.545,71 

2013 2.253.697.390,56 

2014 2.129.278.033,20 

2015 2.909.543.436,89 

2016 3.030.046.579,42 

2017 3.784.308.185,99 

2018 4.836.352.851,00 

2019 5.986.694.250,26 

 

 



 

2019 yılı işlem hacmi ile OTB kendi rekorunu kırmış olup; bir önceki yıla göre, tutar 

bazında yaklaşık %24 oranında işlem hacmini artırmıştır. 

Ordu Ticaret Borsası işlem hacminin büyük bölümünü fındık oluşturmaktadır. 

Kabuklu, İç, İşlenmiş İç, Kusurlu ve Fındık Mamullerindeki işlemler toplamı 

5.802.912.763,30.-TL’dir.  5.986.694.250,26.-TL’lik toplam işlem hacminin yaklaşık 

%96,93’ü  fındıktır. Fındık ilimiz ve bölgemiz için son derece kıymetli bir üründür.  

”Milli Ürün” olarak nitelendirdiğimiz fındıkta 2019 takvim yılında KFİB verilerine göre 

319.772.424 Kg/iç ihracat karşılığında 2.028.727.972 Dolar gelir elde edilmiştir. Ordu ili 

için 2018 yılı 45.402 Ton/İç ihracat miktarı karşılığında 271.747.522 Dolar ihracat geliri 

elde edilmiştir. Fındık ülkemiz için önemli bir gelir kalemi olmasının yanında ilimiz için 

de önemli ve lider bir gelir kalemidir. 

2019 yılında 262.362.555.- kg “Kabuklu Fındık” tescili yapılmışken, kabuklu fındık işlem 

hacmi 4.073.488.343.-TL olarak gerçekleşmiştir. Kabuklu fındık tescili içinde 

Müstahsilden Tacire İşlem şeklinde 118.451.517 –Kg olup işlem Hacmi 

1.867.857.525,90.-TL’dir. 2018 yılında 295.849.962.-Kg kabuklu fındık tescil edilirken 

bunun 101.256.104.-Kg ‘ı müstahsil alıştır. 

2019 yılında işlem gören diğer maddeler ve miktar-tutar bazında işlem hacimleri şu 

şekildedir; 

 

- Fındık Mamulleri; 148.331 .-Kg ve 243.927.-TL tutarında 

- Ayçiçek Yağı;  26.279.835 Kg miktar ve 91.085.066-TL tutarında 

- Kanola Yağı; 22.000 Kg ve 60.500.-TL tutarında 

- Soya Yağı;24.980 Kg ve 125.493.-TL tutarında 

- Fındık Yağı; 3.150.101 .-Kg ve 48.489.104.-TL tutarında 

- Ceviz Yağı;  171.337 .-Kg ve 3.392.971.-TL tutarında 

- Ceviz 30.-kg 900.-TL tutarında 

- Büyükbaş Hayvan; 1.429 Adet ve 8.288.540 .-TL tutarında 

- Küçükbaş Hayvan 339 Adet ve 260.062 .-TL tutarında  

- Hayvansal Gıda Maddeleri 7.893.252 Kg ve 14.506.203  .-TL tutarında  

- Bitkisel Gıda Maddeleri 7.545.749 Kg ve 14.125.780 .-TL tutarında  

- İşlenmiş Orman Ürünleri 2.234.945 kg 2.649.479 .-TL tutarında 

- Sığır Derisi 123.939.-Kg ve 553.462-TL tutarında  

 

 



 

Borsamızda işlem gören fındık çeşitlerinin yıllar itibariyle işlem miktarları aşağıdaki 

gibidir. 

 

          MADDELER     

YILLAR  KABUKLU İÇ FINDIK 

İŞLENMİŞ 

İÇ 

KUSURLU 

İÇ İHRACAT(Kg) 

  FINDIK (Kg) (Kg) FINDIK(Kg) FINDIK (Kg) 

(İç-İşlenmiş-

Kusurlu) 

1999 161.501.983 64.891.125 15.401.259 1.447.159 27.643.601 

2000 149.076.245 47.465.621 16.036.795 1.214.712 25.193.800 

2001 175.171.222 70.956.919 24.840.322 5.690.983 29.291.723 

2002 181.908.339 86.875.591 24.466.464 2.809.337 32.024.826 

2003 145.211.107 688.388.730 24.199.244 1.620.310 20.803.681 

2004 113.503.000 42.196.200 21.794.037 1.939.856 37.589.840 

2005 133.191.618 37.357.158 5.665.068 2.514.722 36.340.130 

2006 221.736.500 51.915.731 7.462.781 2.351.684 43.922.678 

2007 226.579.280 55.389.979 8.108.450 2.966.290 38.102.956 

2008 220.737.000 49.634.000 34.424.000 3.164.741 45.004.000 

2009 185.993.587 40.190.110 17.896.210 3.415.354 29.828.305 

2010 207.729.672 41.182.938 23.975.105 1.668.142 30.240.013 

2011 223.483.380 39.904.677 17.281.545 1.623.339 33.752.150 

2012 196.096.684 38.190.115 7.003.602 1.504.205 29.418.400 

2013 271.221.226 48.307.551 15.170.389 1.700.777 21.660.602 

2014 152.588.859 27.712.857 9.569.601 931.643 17.124.636 

2015 143.826.153 28.227.314 18.164.879 1.232.410 16.092.386 

2016 186.519.867 25.229.147 9.609.325 1.137.883 14.395.259 

2017 288.600.172 33.241.149 14.174.210 1.773.341 27.301.784 

2018 295.849.962 35.508.516 14.760.484 1.729.652 25.311.545 

2019 262.362.555 50.305.869 31.798.790 2.543.871 26.402.803 

 

- Kabuklu Fındık tescil miktarı yaklaşık %11 azalmıştır. 

- İç Fındık tecil miktarı bir önceki yıla göre yaklaşık %42 artmıştır 

- İşlenmiş İç Fındık tescili miktarı bir önceki yıla göre 17.038.306 kg artmıştır 

- Kusurlu İç Fındık tescil miktarı bir önceki yıla göre 814.219 kg artmıştır. 

- İhracat tescil miktarı bir önceki yıla göre yaklaşık %4 artmıştır.   



 

2019 yılında 17.993 adet muamele tescillenmişken bir önceki yıla göre muamele sayısı  

832 adet azalmıştır. 

 

YILLAR MUAMELE  

  SAYISI 

2013 18.834 

2014 15.198 

2015 13.954 

2016 15.601 

2017 18.712 

2018 18.825 

2019 17.993 

 

 

 

1.3 İnsan Kaynakları Yönetimi 

Borsamız,  “İnsan Kaynakları” konusunda “İnsan Kaynakları Politikası” vardır. İnsan 

Kaynakları Politikasının amacı sistemimizde şu şekilde ifade edilmektedir; 

“ Bütçe imkânları ve ihtiyaçlar gözetilerek, hakkaniyet ilkesi içinde gerekli personelin 

alımı, mevcutların en uygun pozisyonda istihdamı ve sürekli iyileştirme ile üye 

memnuniyeti esaslı, personel memnuniyetine dayalı, yüksek performanslı, sistemin bir 

parçası haline gelmiş etkin bir personel profili oluşturmaktır.” 

İnsan Kaynakları Politikamız “İç Yönerge” ile desteklenmektedir. 

Personellerimizden 3 tanesi ileri düzeyde İngilizce bilmekte ve 2 tanesi yüksek lisans 

düzeyinde eğitime sahiptir. Bu haliyle borsamız İngilizce okur-yazar durumdadır. Her 

yıl genç ve nitelikli personel alımı gerçekleştirilmekte olup, borsa personelinin eğitim 

düzeyi ve dinamikliği sağlanmaktadır. 

Akreditasyon Sistemi gereği olarak organizasyon şemasındaki tüm pozisyonlar için 

“Görev Tanımları” yapılmış olup; bu görev tanımlarına uygun hizmet talep 

edilmektedir. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

İnsan Kaynakları Politikamız şu süreç ve sistemleri içermektedir. 

- Personel İş’e Alımı, İşbaşı Yaptırılması, Ücret ve İş Sözleşmesi Süreci 

- Personel Oryantasyon Süreci 

 

 

 



 

Bu süreçler Kalite El Kitabında “İnsan Kaynakları Politikası” başlığında sistemde 

tanımlı olup; uygulanmakta ve ölçülerek kıyaslama yapılmaktadır. 

- 2019 yılında 10 personel toplantısı gerçekleştirilmiştir. Sistem ve süreçteki 

değişikliklerle kurumun vizyon, misyon, ilke ve politikalarına uyumun 

sağlanması sürdürülmesi adına Oryantasyon Eğitimi yapılmıştır. 

- 2019 yılında personele yönelik 6 eğitim etkinliği düzenlenmiş olup; eğitim etkinlik 

değerlendirmelerinde memnuniyet oranı yaklaşık %100 dür. Kurduğumuz 

sistem “Yıllık Eğitim Planı” çerçevesinde planlı olarak gerçekleştirilen eğitimlerin 

yanında, plan dışı eğitimlerin uygulanması için de uygundur. Personel eğitim 

planı yapılmadan önce personellerimizden yazılı, sözlü, öneri şeklinde “hangi 

konuda eğitim almak istiyorsunuz?” sorusuna alınan cevaplar etkilidir. Bunun 

yanında Genel Sekreterce uygun görülen ve Yönetim Kuruluna önerilen 

başlıklar da eğitim planına konulmaktadır. 

 

- Personellerimiz diğer çevre oda ve borsalarla birlikte de eğitimler almaktadırlar. 

Bu eğitimler sayesinde hem kendilerini geliştirme fırsatı bulmakta hem de diğer 

oda ve borsalarla daha iyi hizmet verebilme adına fikir alışverişinde 

bulunmaktadırlar.  

- Personel performans sistemimi revize edilerek 06.02.2018 tarihinde uygulanmış 

ve yer yıl düzenli olarak uygulanmaya devam etmiştir. Personellerimiz 

performansları bu sisteme uygun olarak ölçülmekte olup 2019 yılı personel 

performans oranımız %89,40 olarak ölçülmüştür. 

- Personel performans sistemine göre notu 90 ve üzeri olan personellerimize onur 

belgesi, 50-70 arası olan personel ile yüz yüze görüşülerek performansı hakkında 

bilgi verilir. Notu 50’nin altında olanlara ise gizlilik gösterilerek karne 

verilmektedir.  

 

- İnsan Kaynakları Politikasının bir gereği olarak personellerimiz her ay, Genel 

Sekreter başkanlığında Personel Toplantısı yapmakta ve sisteme dair verileri 

analiz etmekte, görüş ve öneriler ortaya koymaktadır. Personel toplantılarından 

çıkan kararlar Yönetim Kurulu toplantımızda da bir madde olarak 

görüşülmektedir.  

 

- Personelimizin memnuniyeti anketle ölçülmektedir. 2019 yılında 1 defa personel 

memnuniyet anketi düzenlenmiş olup personellerimizin toplam memnuniyet 

oranı %98 çok iyi olarak ölçülmüştür. Borsamızda memnun ve verimli bir 

personel profiliyle hizmet verilmektedir. 

 

- Personel uygulamaları başta olmak üzere, diğer borsalarla kıyaslamalar 

yapılmakta ve “neredeyiz?” sorusuna yanıt aranırken “nereye?” hedefinin de 

daha sağlıklı belirlenmesine çaba harcanmaktadır. 



 

- Personellerimiz kendi aralarında çalışma grupları oluşturmuş ve bu çalışma 

gruplarıyla profesyonel hizmet verilmektedirler. Bu gruplar: Enformasyon 

Çalışma Grubu, Öneri-Şikayet ve Memnuniyet Çalışma Grubu, Ar-Ge ve Web 

Sitesi Çalışma Grubu, Etkinlik - Organizasyon Çalışma Grubu’dur. 2018 yılında 

buna ek olarak “OTB Bilgi Destek ve Danışmanlık Birimi” kurulmuştur. Bu 

birim her hafta Genel Sekreter başkanlığında toplanmaktadır. 

 

 

 

1.4 İş Planlama ve Yönetimi 

Borsamızın 2018-2021 Stratejik Planı hazırlanmış olup, 2018 yılında uygulanmaya 

başlanmıştır; stratejik plandan üretilen ve her yıl yenilenen “Yıllık İş Planı” mevcuttur. 

Her yıl yıllık hedefler belirlenip, sorumluları tayin edilerek ölçümleri yapılmaktadır. 

Stratejik Planımız ve yıllık iş planımız borsamıza ait www.ordutb.org.tr adresli web 

sitemizde yayınlanmaktadır.

http://www.ordutb.org.tr/


 

 

    Ordu Ticaret Borsası 2019 Yıllık Faaliyet (İş) Planı  
 

  AMAÇ/Hedefler 2018 2019 2020 2021 
Olası 

Faaliyetler 
Sorumlusu PG Türü PG 

Gösterge 

Hedefi 
Açıklama 

  

2019 

Tah. 

Maliyet 

2019 

Ger. 

Maliyet 

 
  

Amaç 1. Çağdaş Normlarla Yönetilen 

Güçlü ve Kurumsal Yapıyı Oluşturmak. 
  

  

263.600 815.653,76 

 
H 

1.1 

Hedef 1.1. Borsa organlarının etkin ve 

verimli biçimde çalışması sağlanacaktır. 
X X X X   Yönetim Kurulu Başkanı  

Ç1 

Ç2 

Ç3 

-Üye ziyaret sayısındaki artış 

-Üye Memnuniyet oranı 

-Çalışan Memnuniyet oranı 

Ç1=%5 

Ç2=%80 

Ç3=%80 

  

  

34.600 45.900 

 

H 

1.2 

Hedef 1.2. Borsanın kaynakları etkin ve 

verimli biçimde yönetilecektir. 
X X X X   

Sayman Üye, Hesapları 

İnceleme Komisyonu 

Ç1 

Ç2 

Ç3 

-Gerçekleşen Gelir ile Tahmini Gelir 

oranı 

-Gerçekleşen Gider ile Tahmini 

Gider oranı 

-Tasarruf oranı 

Ç1=%100 

Ç2=%90 

Ç3=%10 

  

  

168.000 701.804,96 

 H 

1.3 

Hedef 1.3. Borsanın tanıtımı etkin 

biçimde yapılacaktır. 
X X X X   

Yönetim Kurulu Başkanı, Meclis 

Başkanı 

Ç1 

Ç2 

-Basında yer alma oranında artış 

-Danışılma oranındaki artış 

Ç1=%10 

Ç2=%5 
  

  

31.000 36.854,20 

 

H 

1.4 

Hedef 1.4. Üyelerle ve Müstahsillerle 

(Müşterilerle) ilişkiler geliştirilecektir. 
X X X X   

Yönetim Kurulu Başkanı ve 

Yardımcıları 
Ç1 

 

-Üye ziyaretlerinde artış 

 

 

Ç1=%5    

  

10.000 15.700 

 H 

1.5 

Hedef 1.5. Kurumsallaşma süreci etkin 

biçimde yönetilecektir. 
X X X X   Akreditasyon İzleme Komitesi Ç1 

-Akreditasyon denetim puanının 

artırılması 
Ç1=55   

  

0 0 

 H 

1.6 

Hedef 1.6. Araştırma kapasitesi 

geliştirilecektir. 
X X X X   Yönetim Kurulu Başkanı Ç1 

-Borsa tarafından hazırlanan rapor 

ve istatistiklerin sayısı 
Ç1=12   

  

15.000 11.744 

 H 

1.7 

Hedef 1.7. Proje hazırlama ve 

yönetme kapasitesi geliştirilecektir. 
X X X X   Yönetim Kurulu  Başkanı Ç1 

-İyi uygulamalar arasına giren proje 

sayısı 
Ç1=1   

  

5.000 3.650 

 
  

Amaç 2. Hizmetlerini Etkin ve Kaliteli 

Biçimde Sunmak.  
  

  

43.000 4.946,95 

 

H 

2.1 

Hedef 2.1. Üyeler ve Müstahsiller 

(Müşteriler) çeşitli etkinliklerle bir 

araya getirilerek iletişim ağları 

kurulacaktır. 

X X X X   Yönetim Kurulu  Başkanı Ç1 -Düzenlenen çalıştay sayısı Ç1=2   

  

33.000 4.946,95 

 H 

2.2 Hedef 2.2. Üyeler ve Müstahsillerin 

(Müşterilerin) ihtiyaç duyduğu bilgiler 

X X X X   Yönetim Kurulu  Başkanı Ç1 
-Web sitesinde yayınlanan istatistiki 

verilerin artışı 
Ç1=%10   

  

5.000 0 

 



 

erişime sunulacaktır. 

H 

2.3 

Hedef 2.3. Üyeler ve Müstahsillerin 

(Müşterilerin) ihtiyaçları 

doğrultusunda eğitimler sunulacaktır. 

X X X X   Yönetim Kurulu  Başkanı Ç1 -Yıllık Düzenlenen eğitim sayısı Ç1= 2    

  

5.000 0 

 

H 

2.4 

Hedef 2.4. Üyeler ve Müstahsillerin 

(Müşterilerin) İş Geliştirmelerine 

katkıda bulunacak faaliyetler 

yürütülecektir. 

X X X X   Yönetim Kurulu  Başkanı Ç1 
-Üye ve müstahsillere yönelik 

yapılan eğitim ve etkinlik sayısı 
Ç1=3    

  

0 0 

 
  

Amaç 3. Ordu’nun Sosyo-Ekonomik 

Kalkınmasında Değer Yaratmak. 
  

  

0 0 

 
H 

3.1 

Hedef 3.1. Bölgesel ve sektörel 

sorunların çözümleri için Lobicilik ve 

Temsil faaliyetleri yürütülecektir. 

X X X X   Yönetim Kurulu  Başkanı Ç1 
 -Başarılı şekilde sonuçlanan  lobilik 

sayısı 
Ç1=5   

  

0 0 

 
H 

3.2 

Hedef 3.2. Ordu’da, fındık başta olmak 

üzere, tarım ve tarım sanayinin 

gelişmesi için çalışmalar yürütülecektir. 

X X X X   
Yönetim Kurulu Başkanı, Meclis 

Başkan 
Ç1 -Sektörel toplantıları 

Ç1=Yılda 

1 
  

  

0 0 

 
H 

3.3 

Hedef 3.3. Ordu’nun sosyo-ekonomik 

gelişmesine katkı sağlayacak çalışmalar 

yapılacaktır. 

X X X X   Yönetim Kurulu  Başkanı Ç1 

-Borsakaynakları ile ilin gelişimine 

yönemlik oluşturan referans kaynak 

sayısı 

Ç1=1   

  

0 0 

 H 

3.4 

Hedef 3.4. İstihdamın artırılması için 

çalışmalar yürütülecektir.  
X X X X   Yönetim Kurulu  Başkanı Ç1 -Ordu’daki istihdam sayısında artış Ç1=%2   

  

0 0 

 
H 

3.5 

Hedef 3.5. Teşviklerden daha fazla 

faydalanmak için çalışmalar 

yürütülecektir. 

X X X X   Yönetim Kurulu  Başkanı Ç1 -Alınan hibe miktarındaki artış oranı Ç1=%10   

  

0 0 

 H 

3.6 

Hedef 3.6. İhracatın artırılması için 

çalışmalar yürütülecektir. 
X X X X   Yönetim Kurulu  Başkanı Ç1 -İhracat oranındaki artış Ç1=%10   

  

0 0 

 

 

PG Türü: Çıktı (Sayı Oran), Sonuç 

(etki), Etkililik (Beklentiye Ulaşma 

Seviyesi), Kalite (Kullanıcı, Yararlanıcı 

Memnuniyet Seviyesi), Verimlilik 

(Çıktı/Girdi) 
         

Toplam Yıllık 

Maliyetler 

  

306.600 820.600,11 

                  

           

Toplam 

Tahmini 

Maliyet 

  

306.600 

                   

   

 

       

Toplam 

Gerçekleşen 

Maliyet 

  

820.600,11 

  



 

1.5 Haberleşme ve Yayınlar 

Borsamız “Haberleşme ve Yayınlar” başlığını, sistemde tanımlı “Haberleşme Politikası” 

ile yürütmektedir. Haberleşme Politikasının amacı; 

“Ordu Ticaret Borsası’nın vizyon, misyon ve hedeflerini, üye memnuniyeti odaklı çalışma 

prensibi, kendisinden hizmet alanlara ve etkileşim halinde bulunduğu tüm kesimlere 

duyurmak, geri bildirimleri etkin olarak takip etmek. Bu anlayış içinde işbirliği yaratmak 

ve geliştirmek, ortak aklı ön planda tutmak ve tüm bu etkinlikleri ölçülebilir, analiz 

edilebilir duruma getirmektir.” Şeklinde belirlenmiştir. 

Ordu Ticaret Borsası “Haberleşme / İletişim Stratejisi” bir plan dâhilinde, iletişim 

araçlarının tespit ve tayin edilmesiyle belirlenmiştir. 

 

OTB Haberleşme/Duyuru Planı: 

 

TÜRÜ                     DUYURU ŞEKLİ          

  Web  OTB OTB  E-Mail Tlf. Fax SMS Posta Kargo İlan  Elden  Şifahi Basın  

 

Whats 

  Sitesi Dergi Bülten 

 

          Panosu Teslim     

 

App 

Meclis Toplantı Duyurusu                            
 

Yönetim Kurulu Duyurusu                            
 

Personel Toplantısı                            
 

Toplantı-Organizasyon                           
 

Eğitim Seminer                            
 

Üye Bilgilendirme                            
 

Faaliyet Duyuruları                            
 

Üye Bilgileri                            
 

Özel Gün Duyurusu 

(Cenaze-Düğün)                            
 

İstatistikler ve Raporlar                            
 

İç Duyurular    

 

  

 

  

 

  

 

          
 

Sektörel Duyurular                            
 

Kanun ve Yönetmelik 

Duyurusu       

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
 

Sosyal Etkinlik Duyurusu                            
 

 



 

Borsamızın web sitesi dışında facebook, twitter ve instagram hesapları da 

bulunmaktadır. Web sitemizin İngilizce desteği de bulunmakta olup; dinamik bir yapıya 

sahiptir. Üye bilgileri, ekonomik veriler, istatistikler güncel olarak web sitemizde 

yayınlanmakta ve tıklama oranları ölçülmektedir.  

2019 yılı içerisinde borsamız tarafından 7 adet rapor ve 6 adet fındık sektörüne yönelik 

istatistiki veriler hazırlanarak web sitemizde yayınlanmıştır. 

 

 

 

 

 



 

Personel, meclis ve yönetim için WhatsApp grupları oluşturulmuştur. Bu gruplar 

sayesinde kurum içi iletişim hızlı bir şekilde sağlanmaktadır.   

Güncel fındık fiyatları günlük olarak web sitemizden duyurulmakta ve tüm üyelerimize 

sms olarak gönderilmektedir. Ayrıca borsa binasının giriş katında fiyat ilan panomuz 

mevcut olup, buradan da fındık fiyatları halka duyurulmaktadır. 

Borsamız personelleri tarafından hazırlanan güncel yayınlar, istatistikler ve raporlar 

web sitemizde bulunmakta ve mail olarak tüm üyelerimize gönderilmektedir. 

 

Web sitemiz; www.ordutb.org.tr 

Twitter hesabımız; ordutb52 

Facebook hesabımız; ordutb52 

İnstagram hesabımız; ordutb52 

e-mail; ordutb@tobb.org.tr 

 

 

 

 

 

http://www.ordutb.org.tr/
mailto:ordutb@tobb.org.tr


 

 

 

 

Borsamız web sitesi üyelerimize ve halka daha iyi hizmet verebilmek için sürekli olarak 

güncel tutulmaktadır. Dinamik ve işlevsel yapısını her zaman koruyan web sitemiz 

İngilizce ve Türkçe olarak takip edilmektedir. 

Üyelerimiz on-line olarak “görüş/şikayet/öneri” ve ya “bilgi edinme başvurusu” 

bölümlerinden istek ve dileklerini iletebilmektedirler. Borsamıza ulaşan görüşler en kısa 

zamanda değerlendirilip geri dönüş yapılarak hizmette sınır tanınmamaktadır. 

 

 

Görüş / Şikayet / Öneri                                      

 

 



 

 

 

 

 

 

Borsamız hizmet binasında Görüş ve Öneri Kutusu bulunmaktadır. Buraya yönetim, 

üye ve personeller istedikleri zaman öneri, şikayet ve memnuniyetlerini yazılı olarak 

bildirebilmektedirler.  Ayrıca her yıl akreditasyon ekibi tarafından “Üye Beklenti 

Anketi”, “Yönetim Beklenti Anketi” ve “Personel Beklenti Anketi” yapılmaktadır. 

Anket sonuçları değerlendirilerek bir sonraki yıl için hedefler konulmaktadır. 

 

 



 

Web sitemizde yer alan “Haber Arşivi” ile siteye yüklenen tüm haberler, duyurular ve 

fotoğraflar arşivlenmektedir. Web sitemiz ziyaretçi sayısı oldukça fazla olup; birçok 

konuda referans alınmaktadır. Sitemiz içerik yönünden de çok güçlüdür. Sürekli güncel 

tutularak hazırlanan raporlar, makaleler, ilimize, Türkiye’ye, dünyaya ilişkin istatistiki 

veriler herkes için bilgi kaynağı niteliğindedir. Bu özelliğinden dolayı da gerek yerel 

basın ve yayın da gerekse bilimsel makaleler de kaynak olarak gösterilmektedir. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                        



 

 

 

 

Web sitemizden sorumlu bir personel tayin edilmiş olup; sitenin sürekli güncel 

tutulması sağlanmaktadır. Web sitemizin tanıtımını her türden yazışmalarda kullanılan 

kâğıt, zarf, not kâğıdı, bloknot gibi materyallerin üzerine web adresimizi yazarak, 

bunun yanında borsamızı anımsatan bayrak, flama, hediyelik eşyaların da görülebilir 

bir yerine yazarak tanıtmaktayız. 

 

Basında yer alma sayımız takip edilmekte, gazete kupürleri matbu ve dijital olarak 

arşivlenmektedir. 

 



 

 

YIL YEREL BASINDA YER  ULUSAL BASINDA YER  TOPLAM 

  ALMA SAYISI  ALMA SAYISI    

2013 108 6 114 

2014 297 5 302 

2015 177 2 179 

2016 511 5 516 

2017 116 4 120 

2018 77 0 77 

2019 139 2 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Basında Biz! 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

  

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

Borsamız tarafından yapılan “Basın Açıklamaları” yazılı olarak yapılmakta, kronolojik 

sırayla takip edilmekte ve web sitemizde yayınlanmaktadır. 2019 yılında 8 adet basın 

açıklaması yayınlanmıştır.  

 

Bu Basın Açıklamaları; 

11.02.2019                                            

BASIN AÇIKLAMASI 

 

 
 

Ordu Ticaret Borsası tarafından Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına (DOKA) sunulan 

“Ordu Ticaret Borsası Lisanslı Depoculuk Hizmetleri” başlıklı fizibilite desteği 

projesine ait 07.02.2019 tarihinde çalıştay gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen çalıştaya 

bölgemizde yer alan fındık sektörüyle ilgili farklı kurum ve kuruluşların temsilcileri 

katılmıştır.  

Proje ile birlikte Karadeniz Bölgesi ve Ordu ilinde önemli miktarda üretilen stratejik 

öneme sahip olan fındık ürününün ekonomik değerinin artırılması konusundaki 

çalışmalara katkı sağlamak ve daha sonra bu kapsamda açılacak olan AB, DOKA vb. 

kurumların teşviklerinden yararlanmak amacıyla, hazırlanması planlanmıştır.  Ordu 

ilinde fındıkta lisanslı depoculuk ihtiyacının belirlenmesi ve lisanslı depoculuk 

işletmesinin yapılabilirliği, sürdürülebilirliği ve ekonomik rantabilitesini ortaya koyacak 

bir fizibilite raporu oluşturulacaktır. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Ordu Ticaret 



 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ziver KAHRAMAN konuşmasında şunlara vurgu 

yapmıştır:  

 

“Ordu Ticaret Borsası Lisanslı Depoculuk Hizmetleri” adlı projemiz “DOKA Fizibilite 

Desteği Programı “ kapsamında desteklenmektedir.  

Lisanslı Depoculuk, son dönemlerde sık sık, tarımsal üretim ve pazarlamanın bir parçası 

olarak gündeme gelmektedir.  

Geçmişte, 2012 yılında, ilimizde Ünye’de ve Batı Karadeniz’de Düzce’de denenmiş ancak 

başarılı olamamıştı. Giresun’da kurulmuş  arzu edilen potansiyeli yakalayamamıştır. Bu 

somut durum ve örnekler “Acaba bu alanda bir fizibilite eksikliği mi var?”  sorusunu ve 

ihtimalini aklımıza getirdi. Bu noktadan hareketle ilimiz için lisanslı depo  fizibilite çalışması 

yaptık. Çalışmayı alanında profesyonel olan Karadeniz Danışmanlık adlı firmayla yürüttük ve 

bugün çalıştay noktasına geldik.  

Lisanslı Depoculuk tarımsal ürünlerin belli standartlara sahip bir kaliteye kavuşarak,  

kütlesel olarak bir arada tutulması, ürün sahibinin depolama maliyeti ve riskini ortadan 

kaldırmak, arz fazlası ya da arz noksanı gibi durumlarda ürüne erişmeyi kolaylaştırmak gibi 

amaçlar taşımaktadır. ELÜS olarak kısaltılan Elektronik Ürün Senetleriyle ürünün fiilen yer 

değiştirmeden el değiştirmesi ve kaydi bir değer kazanmasını amaçlanmaktadır.  

Tarımsal üretim, depolama, pazarlama ve satış sürecinde adı sıkça zikredilmeye başlanan 

Lisanslı Depoculuk, Ordu Ticaret Borsası gibi, işlem hacmi bakımından bölgesinin en büyük 

Ticaret Borsasının, elbette gündeminde olacaktır. Bizler meseleye, her zaman olduğu gibi,  

popülist değil, akılcı ve bilimsel yaklaşıyoruz. Bu yaklaşımın bir gereği olarak bünyemizde 



 

oluşturduğumuz “Proje Ofisimiz” yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde projeler hazırlamakta 

ve uygulamaktayız.  

Üretim ve ticaret, projeler döngüsüdür. Proje üretmeden, geleneksel yöntemlerle ve el 

yordamıyla yapılan her işin sonucunun hüsran olması kaçınılmazdır. Artık birçok kurum, 

hemen hemen her alanda, ciddi bütçelerle proje destekleri sumaktadır. Kaynakların verimli 

kullanılması adına projeler üretmek ve süreci buna göre şekillendirmek durumundayız.  

Yürütmekte olduğumuz bu proje; “Ordu’ya lisanslı depo kuruyoruz”  ya da “Kurmuyoruz”  

gibi bağlayıcı bir anlam taşımamaktadır.  

Lisanslı Depo kurulması, oldukça yüksek maliyetli bir sabit yatırımdır. Böylesine yüksek 

maliyetli bir yatırımın yapılması kaynakların etkin ve verimli kullanılması gerekliliğini de 

içinde barındırmaktadır. İşte biz, şu anda çalıştayını gerçekleştirdiğimiz bu proje ile kıt 

kaynakların en etkin biçimde nasıl kullanılacağını da tespit etmeye çalışıyoruz. Bu konuda 

elle tutulur somut bir veri ortaya koyacağız. Az sonra, proje uygulama sonucuna göre ortaya 

çıkan bir takım ramaklardan bahsedilecek ve “Rakamların olduğu yerde faraziyeye yer 

yoktur” klişesinden kinaye, artık daha somut şeylerden bahsedebileceğiz.” 

 

Söz konusu proje kapsamında kamu kurumları, üretici, tüccar ve sanayiciye anketler 

uygulanmış, son olarak ta anketlerin değerlendirildiği ve görüşlerin tartışıldığı bir 

çalıştay düzenlenerek rapor hazırlama aşamasına geçilmiştir. Hazırlanan rapor 

kamuoyu ile paylaşılacak olup, elde edilen sonuç Ordu Ticaret Borsası tarafından 

değerlendirilip, gerekli görülen aksiyonlar alınacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

04.03.2019                                                                                                                                                                                    

BASIN AÇIKLAMASI 

 

 

 

 

21 Ocak 2019 Tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından gerçekleştirilen 

“Ekonomik Şura” da Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizde yaşanan işsizlik sorununa 

dikkat çekerek iş dünyasından “İlave istihdam sağlamalarını”  talep etmişler ve aldıkları 

taahhüde bağlı olarak da, istihdamın teşvikine ilişkin çalışmalar başlamıştı. 

Camiamız tarafından yürütülen teşvik çalışmaları ekonomiden sorumlu bakanlar ve 

kurumlar tarafından uygun bulunarak benimsenmiş ve Resmi Gazete ’de yayınlanarak 

yürürlüğe girmiştir. 

25 Şubat 2019 Tarihinde Ankara’da, Maliye Bakanımız Sayın Berat ALBAYRAK ile 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Fatma Betül SAYAN’ın bizzat 

katılımlarıyla gerçekleştirilen “TOBB 9. Sektörel Ekonomi Şurası” kapsamında 

“İstihdam Seferberliği 2019”  kamuoyuna duyuruldu. 

“İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ 2019” sloganıyla hayata geçen teşvikler şu başlıklarda ve 

içerikte uygulanmaya başlamıştır.  

 

 



 

 

 

1- YENİ İSTİHDAMA ÜCRET DESTEĞİ  

 

- İşverenler, nisan ayı sonuna kadar ilave her istihdam için 3 ay boyunca prim ve 

vergi desteğinin yanında ücret desteği de görecekler, ücretleri devlet ödeyecektir. 

 

 

2- YENİ İSTİHDAMIN SGK PRİMİNE VE VERGİSİNE DESTEK  

 

- İşverenler Aralık 2020’ye kadar yeni istihdam için 12 ay boyunca SGK primi ve 

vergi ödemeyecek. Kadın, genç ve engelli istihdamında bu destek 18 ay boyunca 

devam edecek. İmalat ve Bilişim sektöründeki istihdamlarda daha yüksek 

tutarda prim desteği sağlanacaktır. 

 

 

3- KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ  

 

- Geçici süreyle iş yerinin alışma süresinde azaltmaya gitmek zorunda kalan 

işverenlerin azaltılan süreye ilişkin çalışanların 3 aylık ücretlerini devlet 

karşılıyor. Yani, kısa çalışma uygulaması sebebiyle işçi çıkarmak durumunda 

kalan işverenlerin 3 ay boyunca işçi maliyetlerini devlet üstleniyor. Başvurular 

İŞKUR üzerinden yapılıyor.  

 

 

 

 



 

4- ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ  

 

- 2019 yılı boyunca çalışan sayısı 500’ün altında olan işverenlere işçi başına aylık 

150.-TL, 500 ve 500’ün üzerinde işçi istihdam eden işverenlere aylık 101.-TL 

Asgari Ücret Desteği verilecektir. 

 

 

5- DÜZENLİ ÖDEMEYE DEVAMLI DESTEK  

 

- SGK Primlerini düzenli ödeyen işverenlere 5 puanlık indirim uygulanacaktır.  

 

 

6- KALKINMAYA İLAVE DESTEK  

 

- Kalkınmada öncelikli 51 ilde, işveren tarafından ödenmesi gereken SGK 

primlerinin 5 puanlık indirimine ilave olarak 6 puanlık indirim daha 

uygulanacaktır.  

 

 

7- ÖNCE İŞBAŞI EĞİTİMİ SONRA İSTİHDAM DESTEĞİ  

 

- İşbaşı Eğitim Programları, işverenlere ve işsizlere ciddi fırsatlar sağlamaktadır.  

. İşbaşı Eğitim Programlarına katılan kursiyerlerin 3 ay      

boyunca, 

                              . İmalat ve Bilişim sektöründe 6 ay boyunca, 

 . Siber, Güvenlik, Kodlama, Yenilenebilir Enerji gibi stratejik 

alanlarda 9 ay boyunca, 

Devlet tarafından ücret ve sigorta desteği sağlanacaktır.  

 

2-5 yaş arasında çocuğu olan kadın katılımcıların çocuk bakım desteği de devlet 

tarafından karşılanacaktır.  

 

 

8- İHTİYACA UYGUN, NİTELİKLİ İŞGÜCÜ EĞİTİMİNE TAM DESTEK  

 

- Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi (MRGİP) kapsamında 8 

aya kadar mesleki eğitim kursları düzenleniyor. Kursiyerlerin ücretini ve sigorta 

primlerini devlet karşılıyor.              

 

 

 



 

06.03.2019                                                                                                                                                                                                 

BASIN AÇIKLAMASI 

 

Kıymetli Basın Mensupları, 

Hatırlayacağınız üzere 21 Ocak’taki TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda 

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan iş dünyasına yeni bir istihdam 

seferberliği çağrısında bulundu.  

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çağrısının ardından Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile, 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ve TOBB Başkanımız 2 hafta boyunca yoğun 

bir şekilde çalışarak istihdam teşviklerini hazırladılar. 

Bunlara yönelik yasal düzenleme de hızla Meclisten geçti ve Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

25 Şubat 2019 tarihinde TOBB Başkanımızın ev sahipliğinde Hazine ve Maliye 

Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ile Oda ve Borsa 

Başkanlarımızın ve TOBB Sektör Meclisi Başkanlarımızın katılımıyla “Burası Türkiye 

Burada İş Var” sloganıyla İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası başlatıldı.  

İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında iş dünyamıza, girişimcilerimize 8 farklı teşvik 

sunuluyor ve bunları pek çoğu tarihi destekler şeklinde.  

Ben size bunlardan özellikle çok önemli gördüğüm ikisinden bahsedeceğim. 

Birincisi; nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca 

ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin 

maliyeti sıfır.  

2.021 TL ücret ve 1.113 TL sigorta ve vergiler olmak üzere 3.134 TL’yi devletimiz 

karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış 

olacak.  

Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam 

edecek. Yani aylık 1.113 TL’yi devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece 

çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz.  

İş alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak. 

Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık 1.113 TL olan prim ve vergi teşviki 2.712 

TL olarak verilecek.  

Buradan iş dünyasına çağrıda bulunuyorum. Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın. Böyle 

bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. 



 

İkincisi de; herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz için çok önemli 

bir destek getirildi. Böylece Devletimiz sıkıntılı günümüzde de yanımızda olduğunu bir 

kez daha gösteriyor.  

Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa; 

çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası 

Fonu’ndan ödeniyor.  

Yani burada devletimiz işverene diyor ki, düzenini bozma, istihdamı koru.  

Tüm bu teşviklere ilişkin tüm detaylara istihdamseferberligi.org adresinden ulaşabilmek 

mümkün. 

Aklınıza takılan bir konu olursa, ORDU TİCARET BORSASI’na ulaşmanız mümkün.  

Bu teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticileri kadar muhasebecilere ve 

şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düşüyor. İstihdam 

teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda onlardan ekstra hassasiyet 

bekliyoruz. 

Önümüzdeki süreçte de Valimiz, Kaymakamlarımız, Belediye Başkanlarımız, Aile, 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın yerel teşkilatları ve iş dünyası 

kuruluşlarımızın başkanlarının katılımıyla üyelerimize yönelik olarak istihdam 

teşvikleri bilgilendirme toplantıları yapmaya devam edeceğiz. 

İlimizde her ay en çok ilave istihdam sağlayan üyelerimizi kutlayacağız. 

Bakın 2017’deki istihdam seferberliğinde kamu-özel sektör olarak el ele verdik ve 1,5 

milyon ilave istihdam sağladık. Kamu-özel sektör el ele verdimi yapılmayacak şey 

yoktur.  

Buradan tüm iş dünyamıza ve işverenlere de çağrıda bulunuyorum.  

Sizler vasıtasıyla ülke çapında her işverene sesleniyoruz; Türkiye’nin gücüne ve 

geleceğine güvenin. İstihdam Seferberliği 2019’a katılın, bu tarihi istihdam 

teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak, hem işinizi geliştirin, 

hem ekonominin büyümesine katkınız olsun, hem de Türkiye’nin geleceğine yatırım 

yaparak, kazanan siz olun.  

Dünün en çok kazananları, Türkiye’ye yatırım yapanlar, Türkiye’de istihdam 

sağlayanlar oldu. Yarının en çok kazananları da, bugün Türkiye’ye yatırım yapanlar, 

insanımıza istihdam sağlayanlar olacak. 

Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz.  

Bereketli ve umut dolu bir güne merhaba demek için, Burada iş var, Burada aş var, 

Burada gelecek var diyoruz. 

 

http://www.istihdamseferberligi.org/


 

Sizleri ORDU TİCARET BORSASI  olarak saygıyla selamlıyorum. 

 

Ziver KAHRAMAN  

Yönetim Kurulu Başkanı 

 

 

10.04.2019                                                                                                                                                                                                  

BASIN AÇIKLAMASI 

 

 

 

Borsamız ev sahipliğinde ve koordinasyonunda; Ordu İl Tarım ve Ormancılık Müdürü,  

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanının,  Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü ve 

uzmanları, Fiskobirlik Genel Müdürlüğü uzmanları, Perşembe Ziraat Odası Başkanı ve 

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi, Altınordu Ziraat Odası Başkanı, Keşap Fındık Üreticileri 

Birliği Başkanı, katılımıyla 09 Nisan 2019 Salı günü bir ortak akıl toplantısı 

gerçekleştirildi.  



 

2017 yılından itibaren ülkemiz ve özellikle bölgemiz gündemine giren Kahverengi 

Kokarca’yı konu alan toplantıda bu zararlının tanıtımı, zararları ve mücadele 

konusunda ne aşamada olduğumuz hususları masaya yatırıldı.  

Gürcistan’da büyük zararlara yol açan Kahverengi Kokarca’nın zararlı bir böcek 

olması yanında taşıdığı bakteriyle çok daha derin zararlar veren bir potansiyele sahip 

olduğuna dikkat çekildi.  

İçinde fındığın da olduğu 300 zirai ürüne zarar veren bu böceğin ülkemizde sıkça 

görülen Yeşil Kokarcagillerden olduğu ve benzerlerinin bolca rastlandığı bu nedenle de 

ayırt etmenin çok kolay olmadığına dikkat çekildi. Bu hâliyle zararlı hususunda bir 

farkındalık çalışmasının şart olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.  

Mücadele şekillerine gelince; 

- Kimyasal mücadele  

- Biyolojik mücadele  

- Karantina uygulaması  

Gibi yöntemler gündemde olsa da, henüz sertifikalı bir zirai mücadele ilacı bulunmadığı 

bakanlığın bu konu üzerinde çalıştığı anlaşılmıştır.  

Gürcistan’da yapılan mücadelelerden bir sonuç alınamamış olmasına da dikkat 

çekilerek karşımızdaki tehdittin çapı hakkında bilgilendirme yapıldı.  

 

 



 

 

SONUÇ: Tehdit sadece ilimizle sınırlı olmayı, tüm Karadeniz’i kapsamaktadır. Konuyla 

ilgili olarak Ulusal Fındık Konseyi tarafından bir farkındalık çalışması başlatılmıştı. Bu 

çalışmayı da kapsayacak şekilde bölgedeki diğer etkili kurum ve kuruluş temsilcileriyle 

bir araya gelerek topyekûn bir farkındalık çalışması başlatılmasına karar verildi.  

 

Ziver KAHRAMAN  

Yönetim Kurulu Başkanı 

 

10.05.2019                                                                                                                                                                                                  

BASIN AÇIKLAMASI 

Türkiye-Avrupa Birliği İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı” kapsamında düzenlediğimiz 

“Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Kümelenme” konulu bilgilendirme ve yönlendirme 

çalıştayımız 10.05.2019 tarihinde borsamızda gerçekleştirildi. 

 

 



 

Çalıştaya Ordu Valisi Sayın Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. 

Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Belediye Başkanı Sayın Aşkın Tören, kurum ve kuruluş 

temsilcileri ile KOBİ temsilcileri katıldı.  

Çalıştayda açılış konuşması yapan Yönetim Kurulu Başkanımız Ziver Kahraman 

şunları söyledi; 

Sizleri, kurumum, meclis üyesi arkadaşlarım ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum.  

Değerli katılımcılar! 

Dünya, teknoloji sayesinde fikrî ve fiziki anlamda hızla değişirken, artık taraflar 

birbirlerine çok daha hızlı erişmektedir. Klişe tabirle “Dünya artık küçük bir köy hâline 

dönüşmüştür.” Artık mesafelerin önemi kalmamaktadır. Mal ve hizmetlerin kalite 

kriterlerinden biri de “Hızlı erişim” olmuştur. Bir mal ve hizmete ne kadar hızlı erişirseniz 

memnuniyetiniz de o oranda yüksek olurken, “Kaliteli” olarak nitelendirme eğiliminiz de 

artar.  

Artık üretim süreci geleneksel kalıplardan sıyrılmaktadır. Aynılar aynı coğrafi mekânlarda 

bir araya gelmeyi tercih etmektedir artık. Bu “Tercih” bir anlamda, üretimin ve ticarete 

yön veren ekonomik hayatın gerekliliğindendir. Değişen ve gelişen şartlar, etkin ve adil, 

yok edici değil birbirini yaşatan akılcı rekabeti desteklemektedir. Taraflar, rakiplerine 

kendilerini kapamak yerine onlarla bir araya gelerek, aleniyet içerisinde rekabet ederek 

kazanmakta ve büyüyebilmektedir.  

Aynı iş kolundaki üreticilerin ve onları destekleyenlerin bir araya gelmesi şeklindeki 

yaklaşım “Kümelenme” nin en kısa ve yalın tanımıdır.  

Çok değerli hocamız tarafından konunun detayına birazdan girilecek olup; ben kısaca 

kümelenmenin sağladığı, sağlayacağı avantajların önemli birkaç tanesine değinmek 

istiyorum.  

- Firmaların ve destekçilerinin, bir arada bulunarak rekabet etmeleri, kümelenme 

içindeki firmalara maliyet avantajı kazandıracaktır. 

 

- Ölçek ekonomisi anlamını bulacak, optimal ölçekte yatırım ve üretim söz konusu 

olacaktır.  

 

- Kalite ve verim anlam kazanarak, kaliteli ve yüksek verimli üretim süreci 

başlayacaktır. İş gücü ve istihdama katkı sağlanacaktır.  

 

- İhracat ve yeni şatış teknikleri gelişecek, firmaların rekabet gücü artacaktır.  

 

- Teknolojik yenilikler hemen karşılık bulacak ve rağbet görecektir.  

 

- Yerel ve global rekabetin kuralları içselleştirilip, oyun, kuralına göre oynanacaktır.  

 



 

- Ar-Ge ve Ür-Ge’nin önemi artacak, kaynakların etkin ve verimli kullanılması tesis 

edilecektir. 

 

- Tüm bunlar ekonomik büyümeyi, ekonomik büyüme de topyekûn kalkınmayı 

sağlayacaktır.  

Biz, Ordu Ticaret Borsası olarak, üretim ve pazarlama sürecinde büyüme ve kalkınma 

hamlelerine olumlu katkısı sağlayacak her projenin içinde olmaya, her projeden 

haberdar olmaya büyük önem veriyoruz.  

Üniversite-Sanayi İşbirliğine önem verirken bu ilişki ağında ilk ya da tüm hamleleri 

üniversiteden beklemek gibi bir gafletin içinde de değiliz. Üniversiteler bilim üreten 

merkezlerdir ve bize düşen; üniversiteler tarafından üretilen bilimsel çıktıları talep edip 

ekonomik hayata uygulamaktır. 

 “Talebi olmayana hizmet vermek”  gibi bir aksiyon almıyorlar diye üniversiteleri 

sorumlu ya da yetersiz görmek doğru bir bakış açısı değildir.  

Ordu Üniversitesi ile birçok proje yürüttük ve hâlâ da yürütmeye devam ediyoruz. 

Kümelenme modeli için de, bilimsel yaklaşımlardan faydalanmak üzere 

üniversitelerimizden, onların bilgi birikiminden istifade edeceğiz.  

Üniversite-Sanayi İşbirliği’nin lokomotifi, sanayi sektörünün ortaya koyacağı taleptir. 

İşte bu türden çalıştaylarla sanayi sektörü bir anlamda ihtiyaç tespiti ve analizi 

yaparak, talep yöntemlerini de öğrenmektedir.  

Ben, sözlerime burada son verirken, çok önemsediğimiz çalıştayımızın kentimize ve 

ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.  

 



 

22.07.2019                                                                                                                                                                                                  

BASIN AÇIKLAMASI  

  

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) “Teknik Destek Programı” kapsamında 

desteklenen ve borsamız tarafından yürütülen “KOBİ’lere Alternatif Finansman 

Kaynakları ve Fon Yönetimi” konulu eğitim projesi 22 Temmuz 2019 tarihinde başlamış 

olup 25 Temmuz 2019 tarihinde sona erecektir.  

Projenin ilk gün açılış bölümüne Ordu Vali Yardımcısı Sayın Ekrem Ballı,  , Ordu 

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sayın Celal Tercan ve Altınordu İlçe Belediye 

Başkanı İsa Hitaloğlu da katıldılar.   

Açılış konuşması yapan borsamız yönetim kurulu başkanı Sayın Ziver Kahraman’ın 

şunları söyledi.   

“Tüm dünyada ve ülkemizde ekonomik hayatın en önemli unsuru KOBİ’lerdir. 

KOBİ’ler bir ekonomimin kılcal damarları niteliğinde olup; mal ve hizmet üretiminde 

yaratılan katma değerin esas kahramanlarıdır                                       

KOBİ’nin en temel nitelikleri;   

- Yıllık 250 kişi ve daha az işçi istihdam etmek.  - Yıllık cirosu 250 milyon lirayı aşmayan 

mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler olmasıdır.   

Bu en temel kriterler dikkate alındığında bile KOBİ’lerin ekonomideki yoğunluğu ve 

önemi kolayca anlaşılacaktır.   

Finansman, kişiler, KOBİ’ler ve yatırımcılar için önemli bir enstrümandır. Finansmana 

erişim kadar finansmanın etkin ve amaca uygun kullanılması ve dahi alternatif 

finansman kaynaklar bulunması ve bulunan fonların yönetimi de kendi başına bir 

sektördür.  

Üretimin, yüksek katma değerli ürün elde etmenin temelinde güçlü finansal yapıya 

sahip yatırımlar vardır. Yatırım sermaye birikimi demektir ve sermaye birikiminin 

sağlanması, riskten arındırılması alternatif finansman kaynaklarının tespit ve tesisiyle 

mümkündür. Finansal fonlar ve fon yönetimini bir finansal bilim olarak algılamak 

gerekir.   

Nakit paranın, milli para veya döviz cinsinden bankalara yatırılıp da mevduat faizinden 

ya da diğer fon avantajlarından yaralanmayı ve üretim sürecine katmamayı “Fon 

Yönetimi” şeklinde algılamamak gerekir. İşte düzenleyeceğimiz bu eğitimle finans 

sektörü ve fon yönetimine dair doğru, geniş açılı bir farkındalık ortaya koymayı 

hedefliyoruz.   

DOKA’ya sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür ediyor, sözü işin erbabına 

bırakıyorum.”   



 

BASIN AÇIKLAMASI  

30.12.2019  

  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) ‘nin 2017 yılındaki Genel Kurulu'nda iş 

dünyasına seslenen Sayın Cumhurbaşkanımız;  

“Yerli otomobil üretecek babayiğitler arıyorum” demiş ve TOBB Başkanımız Sayın 

M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU da söz alarak;   

“Biz yaparız Sayın Cumhurbaşkanım” diyerek tarihi süreç başlatılmıştı.  

“Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG)“ Kasım 2017’de 

kurularak kolları sıvamış ve en nihayetinde bugünlere gelinmiştir.  

27 Aralık 2019 tarihinde TOGG’nin Gebze’deki tesislerinde Sayın Cumhurbaşkanımız 

Recep Tayyip ERDOĞAN’ın katılımlarıyla yerli otomobillerimizin prototipi görücüye 

çıktı.   

Sonuç; muhteşem!  

TOGG marka araçlarımız, donanım, yazılım ve görüntüsü, performans ve konforuyla 

tam not aldı.   

Gururluyuz!  

Otomobil ve otomotiv sanayi, çağımızın en güçlü ve dinamik sektörlerindendir. Bu 

sektörde söz sahibi olmak, marka yaratmak ve markayı tutundurmak kalkınmanın en 

önemli eşiklerinden biridir. Bu anlamda Türk iş dünyasındaki, bir araya gelerek milli 

meselelerde sonuç alma çabası da takdire şayandır.  

Biz Türkiye’yiz, biz yaparız!  

TOGG marka otomobillerin seri üretime geçmesi için Bursa’da kurulacak bir fabrikaya 

bağlı olarak 2022 yılı hedef konulmuştur. Bu hedefin de tam zamanında 

tutturulacağından zerre şüphemiz yoktur. Keza Türk iş dünyası, Türk özel sektörü 

devletinin de desteğini ve güvenini alarak kollarını sıvamış ve şiarını İstiklâl 

Marşı’mızın “Kükremiş sel gibiyim/ bendimi çiğner aşarım” dizelerinden belirlemiştir.  

Türkiye, fındık üretim ve ticaretinde liderdir. Ordu, Türkiye’de en çok fındık üretilen 

ve ticari derinliğin en çok olduğu bu manada kendi markasını tescillemiş bir kenttir. 

“Yerli ve milli” anlamda böylesine bir farkındalık ve zenginlik içindeki bizler “Yerli 

otomobilin” ne manaya geldiğini çok iyi biliyoruz. Bu farkındalığımız bizi daha da 

heyecanlandırıyor.  

  



 

Dünyada üretim ve ticaretinde tek tabanca olduğumuz fındığın kalbi, beyni, merkezi 

Ordu’da 1936 yılından beri sektöre hizmet veren Ordu Ticaret Borsası olarak 2022 

yılında seri üretime girecek olan TOGG marka yerli otomobilimizden en az bir tanesine 

talip olarak, ön siparişimizi firmaya bildirdik.  

“Devrim otomobilleri” sürecinde yaşadığımız ve kursağımızda kalan hevesimiz “Devrin 

otomobilleri” ile yüzümüzü güldürdü ve geleceğe daha güvenle bakmamıza vesile oldu.   

Biz, yerli otomobil üreten ve dünyaya satan, bir marka yaratan Türkiye’yiz!  

Bize gururlanmak ve destek vermek düşer!  

Borsamız 2014 yılında yayın hayatına başlayan OTB HABER dergisi ile 2019 yılı sonu 

itibariyle toplam 15 sayı yayınlamıştır ve yayın hayatına   “OTB e-bülten” olarak devam 

etmektedir. 2019 yılından itibaren de web sitemizde “OTB e-bülten” olarak 

yayınlanmaktadır.  

OTB HABER, Ordu Ticaret Borsası Haberleşme Politikası amaç ve ilkeleri 

doğrultusunda yayın hayatına devam etmiş; başta üyelerimiz olmak üzere oda ve 

borsalar ile kentimizdeki kurum ve kuruluşlara zaman kaybetmeden ulaştırılmıştır. 

“OTB  e-bülten” de OTB haber gibi, borsamız personelleri tarafından hazırlanmakta ve 

kullanılan fotoğraflar da yine borsamız tarafından temin edilmektedir. e-bültenimizin 

öz unsurlarımızla çıkartılıyor olması, bizleri ayrıca memnun etmektedir. 

 

 

 



 

1.6  Bilgi ve İşletişim Teknolojileri Kullanımı 

OTB’nin sistemde tanımlı “Bilgi-İşlem, Yazılım ve Donanım Politikası” mevcut olup bu 

politikanın amacı; 

“Bilişimle alakalı sistemler ve donanımlar borsamızın sahip olduğu en önemli 

değerlerdir. Bu değerlerin güçlü bir güvenlik içinde uygun kullanım şart ve şekillerini 

belirlemek, uygun olmayan kullanım şekillerini sistemin dışına atmak ve bir daha sisteme 

girmesine fırsat vermemektir.” 

 

Şeklinde belirlenmiştir. 

 

Bilgi-İşlem, Yazılım ve Donanımlar konusunda bakım sözleşmelerine bağlı olarak 

dışarıdan hizmet alınmakta ve bakım süreçleri periyodik olarak, cetvellerle takip 

edilmektedir. 

 

Borsamızda kullanılmakta olan yazılım ve donanımlar liste halinde takip ediliyor olup; 

yıllar itibariyle yazılım ve donanıma eklemeler ya da çıkarmalar söz konusu olduğunda 

liste hemen güncellenmektedir. 

SAYI DONANIMLAR SAYI YAZILIMLAR  

1 TV (2 ADET) 1 MİCROSOFT OFİCE (LİSANSLI 4 TANE) 

2 FOTOĞRAF MAKİNESİ (2 ADET) 2 ALPATA TESCİL 

3 VİDEO KAMERA (1 ADET) 3 ALPATA MUHASEBE  

4 PROJEKTÖR (2 ADET) 4 TOBB NET ÜYELİK  

5 FOTOĞRAF BASKI MAKİNESİ 5 WİNDOWS 

6 SPİRAL CİLT MAKİNESİ      

7 PC (8 ADET)     

8 LAPTOP (4 ADET)     

9 TABLET (1 ADET)     

10 CEP TELEFONU (5 ADET)     

11 SERVER (1 ADET)     

12 UPS (1 ADET)     

13 KLİMA SİSTEMİ (10 ADET KLİMA)     

14 KOMBİ (1 ADET)     

15 KATI YAKIT KAZANI (1 ADET)     

16 MERKEZİ ANONS SİSTEMİ     

17 ASANSÖR (2 ADET-Yeşil Etiketli)     

18 YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ     

19 YANGIN TÜPLERİ (7 ADET-Her katta)     

20 TRAFO (1 ADET)     

21 PRENTERLAR (2 RENKLİ-10Siyah-Beyaz)     

22 FAKS (2 ADET)     

23 FOTOKOPİ MAKİNESİ (2 ADET)     

24 TELSİZ TELEFONLAR     

25 POS CİHAZI (1 ADET)     

26 KAPALI OTOPARK     

27 HİZMET ARACI (2 TANE)     

28 BUZDOLABI (1 ADET)     

29 HESAP MAKİNELERİ     

30 ÇALIŞMA MASA VE KOLTUKLARI      

31 TOPLANTI SALONU (2 TANE)     

32 

GÜVENLİK KAMERASI SİSTEMİ(2 dvr-6 

Kamera)     

33 KABLOLU VE KABLOSUZ İNTERNET     



 

1.7 Üye İlişkileri  

 

Ordu Ticaret Borsası “Üye Memnuniyeti Odaklı” çalışan bir kurum olup; sistemde 

tanımlı “Üye İlişkileri Politikası” ile de çalışmalarına yön vermektedir. Üye İlişkileri 

Politikasının amacı; 

“Üye memnuniyeti odaklı çalışma esasına uygun olarak üye memnuniyetinin öneri, şikâyet 

ve memnuniyet bildirimi kriterleriyle ölçülmesi, değerlendirilmesi, gerekli iyileştirmelerin 

yapılarak yüksek memnuniyet oranının sürdürülebilir kılınmasını sağlamaktır.” 

Şeklinde tanımlanmıştır. 

Borsamız tarafından gerçekleştirilen ve artık geleneksel hale gelmiş olan Üyeler İle 

İstişare Toplantısının altıncısı 24.05.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Üyelerimiz ve 

paydaşlarımız ile çalışanlarımızı bir araya getiren etkinliğimize her yıl olduğu gibi 2019 

yılında da ilgi yoğundu.   

Etkinlik kapsamında Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ziver KAHRAMAN bir 

konuşma yapmış olup, konuşma metni aşağıdadır. 

 

 

 

 

 

 



 

“Bir Afrika atasözü der ki kıymetli misafirlerimiz “Sular yükseldikçe balıklar karıncaları 

yer, sular çekildikçe de karıncalar balıkları yer. Kimse bugünkü üstünlüğüne gücüne 

güvenmemeli… Çünkü kimin, kimi yiyeceğine suyun akışı karar verir.” İşte bu 

atasözünden kinaye insanın insanı yiyip bitirdiği, cadı kazanına dönmüş bir coğrafyada, bir 

ateş çemberi içinde yaşıyoruz. Hemen yanı başımızda kanla, savaşla ve gözyaşıyla yeniden 

şekillenen Arap ülkeleri ve tepemizden eksilmeyen ekonomik tehditler, krizler… 

Türkiye, her anlamda güçlü bir ülkedir ve bu gücünü potansiyellerinden almaktadır. Her 

noktası tarihi deneyim dolu, verimli Anadolu toprağı, genç ve cesur nüfusuyla gelecek ve 

umut vaat etmektedir. Bizdeki genç nüfus ve cesur girişimci ruh, her türden kaotik ortamın 

hakkından gelmektedir. Gücün işareti ekonomidir. Ekonomik anlamda güçlüyseniz, diğer 

tüm alanlarda da güçlüsünüz demektir. Ekonomik güç, o Afrika atasözündeki balıkların ve 

karıncaların kaderini ortadan kaldıran, genellemeleri yerle bir eden tek silahtır. Ekonomik 

anlamda büyüyor ve kalkınıyorsanız, suyun yükselip çekilmesini bekleyen ne karınca 

olursunuz, ne de balık. Bizzat dalganın kendisi olursunuz. Olayların kaderini siz 

belirlersiniz. 

Büyümek, kalkınmak ve güçlenmek istiyorsak daha çok girişimci yaratmak zorundayız 

değerli misafirlerimiz. Daha çok girişimci demek daha çok sermaye birikimi demektir. Yani 

daha çok fabrika demektir. Daha çok fabrika ise üretim, istihdam ve refah demektir. O 

nedenledir ki, girişimcilerimizin önündeki yapısal engeller ortadan kaldırılmalıdır. 

Girişimcilik ekosistemi şeffaf, anlaşılır, kârlı ve adil olmalıdır. İşte bu temel algı ve 

yaklaşım içinde hizmet vermeye çaba gösteriyoruz kıymetli katılımcılar. Bizim siyasetimiz 

ekonomi, yönümüz büyüme ve kalkınma, hedefimiz sermaye birikimidir. 

31 Mart 2019 tarihinde yerel seçimlerimizi gerçekleştirdik. Sandığa giderek tercihimizi 

demokratik bir şekilde ortaya koyduk. O süreç tamamlandı. Artık ülke gündemi de, siyaset 

ve seçimden kurtulup hızla gerçek gündemine, yani ekonomi gündemine, dönmelidir. 

Ekonomik hayat asla boşluk sevmez. Dünya, acımasız rekabetin hâkim olduğu koca bir 

pazardır. O pazardaki yerimizin soğumasına asla izin vermemeliyiz. Geride kalan yılda 

borsamız imzalı çalışmalarımızı şöyle bir hatırladığımızda, girişimcilerimize ve ekonomik 

parametrelere karşı hassasiyetimizi de somutlamış olacağız kıymetli üyelerimiz, değerli 

misafirlerimiz. 

Kentimiz için en önemli üretim, ticaret ve ihracat kalemi fındıktır. Bizler, fındığa alternatif 

aramak gibi bir gaflette hiç bulunmadık. Aksine, daha çok üretelim, daha kaliteli üretelim, 

daha çok satalım diye kafa yorduk, projeler ürettik. Borsamızın yürüttüğü, AB fonlarından 

destekli “Fındık Üretiminde Modern ve Geleneksel Yöntemlerin İncelenmesi” konulu 

projemizi 2018 yılının Eylül ayında tamamladık. Valiliğimizin, Üniversitemizin, Altınordu 

Ziraat Odamızın, İtalya’daki TUSCIA Üniversitesinin ve İspanya’daki araştırma enstitüsü 

IRTA’nın ortak olduğu proje 2 yıl boyunca uygulandı. İtalya ve İspanya’daki iyi 

uygulamalar görüldü ve proje çıktısı olarak Ordu Üniversitesi bünyesinde 5 dönümlük bir 

model fındık bahçesi tahsis edildi. Eğimli araziye, teraslama yöntemi ve tek dal esasına 

göre oluşturulan model bahçemiz, üniversitemizin Cumhuriyet Yerleşkesi içindedir. Yine 

bu proje kapsamında, proje yürütüldüğü süreçte elde edilen deneyimleri ve bilimsel 

tespitlerle verileri ihtiva eden 4 dilde yazılmış bir kitap da, tarihe kalmıştır. 

Fındık sektöründe uzun yıllardır konuşulan lisanslı depoculuk konusunda da boş 

durmadık. Malumlarınız olduğu üzere, lisanslı depoculuk çok büyük yatırımdır. Milyon 

dolarlarla ifade edilen bu sabit yatırımları hayata geçirmeden önce isabetli fizibiliteler 



 

yapılması icap edilmektedir. İşte bu ihtiyaçtan hareketle “Ordu Ticaret Borsası Lisanslı 

Depoculuk Hizmetleri” adlı projemizle “DOKA Fizibilite Desteği Programı “ kapsamında 

konuyu masaya yatırdık. Lisanslı depoculuk alanında yapılması muhtemel bir yatırımda 

hazırladığımız bu fizibilite raporu yol gösterecektir. Borsacılığın tanımı yapılırken “Çok 

sayıda alıcı ile çok sayıda satıcının bir araya geldiği disipline olmuş piyasalardır” 

denilmektedir. İşte biz de, çağdaş borsacılık anlayışının bir gereği olarak borsamız 

bünyesinde “Sıcak Satış Salonu” oluşturduk. Tefrişatını yaptık. Satış salonuna dair temel 

işleyiş ve kuralları saptadık. Piyasa teamülleri yavaş oluşmaktadır. Teamüllerin oturması, 

tam kabulü zamana bağlıdır. Fındık sektörü de diğer sektörler gibi dinamik ve değişkendir. 

İşte bu değişim süreci üreticilerimizi, tüccar ve sanayicilerimizi satış salonuna çekecektir. 

Bizler, sektörün geleceğine, yapısal sorunlarını ortadan kaldıracak alanlara yatırım 

yapmaktayız. Borsamız bünyesinde oluşturduğumuz Proje Ofisi’miz aynı zamanda “Dış 

Ticaret İstihbarat Birimi ve Danışma Masası” olarak kurumsallaşmaktadır. Dış ticaret 

potansiyeli olan başta siz değerli üyelerimiz olmak üzere, kentimizdeki tüm girişimcilere 

ücretsiz hizmet verecek olan bu birimimiz ile ekonomik hayatımıza güç katmaya 

hazırlanıyoruz. Dış ticaret konusunda akla gelebilecek her konuda danışmanlık hizmeti 

verebilir noktadayız. 

Girişimciliğin öneminden bahsetmiştim değerli misafirlerimiz. Mevcut ve yeni girişimciler 

için en temel sorun finansmana erişimdir. İşte bu temel sorundan hareketle, tedbirli ve 

tasarruflu kullandığımız kaynaklarımızı teminat göstererek bankalarla “Nefes Kredisi” 

protokolleri imzaladık. Nefes Kredisi için başvuran üyelerimize hiçbir bürokratik süreç 

yaratmadık. Tarafımızdan oluşturulan “Faaliyet Belgesi” bizzat ilgili bankalara ulaştırıldı. 

Her bir üyemiz tek tek ziyaret edilerek süreç hakkında bilgilendirilip, düşük faizli bu 

kredilerden yararlanmaları sağlandı. Üyelerimizin %75’inin nefes kredilerinden 

faydalandığı ve toplam kredi hacminin yaklaşık 52 milyon lira olduğunu gördük. Bundan 

sonra da kaynaklarımız ölçüsünde ve mevzuatların el verdiği yere kadar üyelerimizin 

finansmana kolay erişimi adına pozisyon almaya devam edeceğiz. Kaynaklarımızı etkin ve 

verimli kullanmaya azami özen gösteriyoruz. Teknolojik altyapıyı önemsiyor ve dikkatle bu 

alana yatırım yapıyoruz. Bağlı olduğumuz Ticaret Bakanlığının direktifleriyle Türkiye 

genelindeki 113 Ticaret Borsası “Dijital Dönüşüm Projesi” kapsamında teknolojik 

anlamda yeniden yapılanmaktadır. Artık Ticaret Borsaları arasındaki farklılık arz eden 

uygulamalar ortadan kalkıyor. Konuyla ilgili olarak detaylar her birinize tek tek anlatılmış 

ve önümüzdeki süreçte detaylı bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir. Bütün 

gayretimiz bürokrasiye takılmadan, kaynak israfı ortaya çıkarmadan ve siz değerli 

üyelerimize angarya gelecek süreçleri ortadan kaldırmak içindir. 

Türkiye genelinde başlatılan “İstihdam Seferberliği” kapsamında gerçekleştirdiğimiz 

farkındalık çalışmalarını bizzat sizlerle birlikte yürüttük ve ilimizde istihdama, refaha bir 

parçacık da olsa katkı sağlayacak yollar için ortak akıl arayışına girdik. Tarım ve Kırsal 

Kalkınmayı Destekleme Kurumu, IPARD, UR-GE Projeleri konusunda açılan tüm 

başlıkları değerlendiriyor ve üyelerimiz başta olmak üzere, kentimizin yararına 

gördüğümüz başlıklarda projeler yazıyor, bu başlıkta proje yazmak isteyen üyelerimize 

ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz. 

Fındık üretiminde son zamanlarda oldukça ciddi bir tehdit olan “Kahverengi Kokarca” 

hakkında, sektörün önde gelen kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle bir çalıştay 

gerçekleştirdik ve bu çalıştay sonucunda tüm bölge için tehlike olan bu zararlıya karşı 

topyekûn bir farkındalık ve mücadele programı başlatılması mutabakatına varıldı. 



 

Önümüzdeki dönem kahverengi kokarca başta olmak üzere hızla yayılan böcek zararlıları 

hususunda çalışmalarımız artarak devam edecektir. 

“Marifet iltifata tabidir” deyiminden feyiz alarak yaptığımız ve başarılı olan lobicilik 

faaliyetlerimizden de bahsetmek istiyorum. Malumunuz olduğu üzere 2008 yılında 

müstahsilden aldığımız malların bedelinin bankalardan ödenmesi gibi bir zorunluluk 

getirilmişti. Makroekonomik anlamda bu, kayıt dışı ekonomiyle mücadele içindir ancak 

bizim sektörümüzde işaret edildiği biçiminde bir kayıt dışılık söz konusu değildir. Bu 

uygulama yıllardır süre gelen ticari geleneğimize uygun değildi ve bizi çok zorluyordu. 

Yaptığımız lobicilik faaliyetleri sonuç verdi ve müstahsile ödediğimiz meblağın bankadan 

ödenmesi zorunluluğu kaldırıldı. 

Bir diğer başarılı lobicilik faaliyetimiz ise muhtasar beyanname verme süresi ile stopajın 

ödenme süresi arasındaki 3 günlük farktı. Ayın 23’ünde yapılan beyan ardından 26’sında 

ödeme söz konusuydu. Bu 3 günlük farkı anlamlı bulmadık ve özellikle borsacılık 

işlemlerinde ortaya çıkardığı kargaşayı da izah ederek beyan ve ödeme tarihlerini aynı 

güne çektirdik. Bu türden uygulamalar “Sadeleştirme” dir. Ve her türden sadeleştirme 

elimizi güçlendirip, ticaretimizi kolaylaştıracaktır. Fındıktaki “Fiyat Eksenli Polemiklere” 

hiç alet olmadık. Sektördeki tüm tarafları paydaş olarak gördük ve diyaloğu esas kıldık. 

Polemiklerle kaybedecek zamanımız olmadı hiç. Biz, serbest piyasanın gücüne inandık ve 

inanmaya da devam edeceğiz. Devlet, sosyal devlet olgusunun bir gereği olarak müdahale 

alımları yapmaktadır. Biz, kaynakların etkin ve tasarruflu kullanılmasının yöntemlerini 

bulmakla mükellefiz. Fındıkta kalite ve verimlilik yanında bir de yüksek maliyet konusu 

vardır değerli misafirler. Ortalama işletme büyüklüğü optimalin altında, verim düşük ve 

maliyetler çok yüksektir. Bu hâliyle serbest piyasada oluşacak fiyatın özellikle 

üreticilerimizi tatmin etmemesi de normaldir. Fındık bir ihraç ürünü olup onun esas fiyatı 

uluslararası piyasalarda belirlenmektedir. Maliyetimizin yüksekliğine bağlı olarak 

uluslararası piyasalardaki fiyatın da aynı nispette yükselmesi ne yazık ki mümkün değildir. 

Verimliliğimizi artırıp, maliyetlerimizi düşürmek zorundayız. Çok ve kaliteli üreterek daha 

geniş pazarlara satabilme kabiliyeti kazanmadan, oluşacak piyasa fiyatı tatminkâr 

olmayacaktır. 

Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak ve tarımsal kazancın biçiminden kaynaklı 

olarak, üreticilere yönelik devlet destekleri önem arz etmektedir ve devam etmelidir. Bugün 

uygulanmakta olan “Alan Bazlı Gelir Desteği” direkt üretime yönelik değil, üreticiye, kişiye 

yönelik destekler biçimindedir. Bunun yanında üretime, kalite ve verimliliğe direkt etki 

edecek destekler de hayata geçirilmeli bu hâliyle kalite desteklenmeli, teşvik edilmelidir. 

Tarım İşletmeciliği, Sözleşmeli Tarım gibi kavramlar hayatımıza girmeye başlamıştır. 

Sürecin dayattığı değişimlere hızla adapte olmak ve aksaklıklar için hemen önlem almak 

durumundayız. Değişim rüzgârı karşısında direnmek ya da zamanında aksiyon almamak, 

bir zaman sonra daha çok kaybetmek anlamına gelmektedir. Fındıkla ilgili her türden 

etkinliğin içinde olmaya, projelerde yer almaya ve projeler üretmeye büyük önem veriyoruz, 

hassasiyet gösteriyoruz. Geçtiğimiz ay Ordu’da gerçekleştirilen “Ulusal Fındık Çalıştayı” 

na da katılarak çalışma masalarında görüş ve önerilerimizi sunduk. Şundan hiç şüphe 

olmasın ki, o masalara sunduğumuz görüş ve önerilerin her biri, öncesinde sizlerle istişare 

edilmiştir. 

Fındık bizim en önemli üretim ve ticaret desenimiz olsa da, ekonomik realiteleri ve 

kuralları yok saymak gibi bir lüksümüz yoktur değerli misafirlerimiz. Ekonomik kuralları 



 

takip etmek, anlamak ve bilmek zorundayız. Sadece “Fındık” başlığını duyunca algılarımızı 

açmamız, bunun dışında kapalı kalmamız ekonomik miyopluğu getirecektir. 

Değerli misafirlerimiz. 

Ekonomik hayatı ekonomik kurallar tayin eder ve hiçbir şey tesadüf değildir. Ekonomik 

kurallar birbirini yaratır ve etkiler. 

Sermaye yetersizliği olan ekonomilerde faizler yükselir. Yüksek faiz rant ekonomisini 

hortlatır, üretimi durdurur ve tüketimi artırır. Faizlerin yükselmesini önlemenin tek çaresi 

sermaye birikimini artırmaktır. Yani yatırım yapmak, fabrika açmak, üretmektir. Bir 

ekonomide mal ve hizmetlerin fiyatı kontrolsüz bir şekilde artırıyorsa oradaki esas sorunun 

üretimden kaynaklı olduğu görülmelidir. Üretim sürecinden çekilme ve üretim 

miktarındaki düşüş, ranta yönelme, talebin arzı aşması sonucunu doğuracaktır. İthalat 

ekonomik bir realitedir ve şarttır da. Ancak ithalatın yerli üretimden çok daha ucuz olması 

gibi temel bir cazibesinin olması gerekmektedir. Aksi taktirde bağımlılığı körükler. Fiyatlar 

genel seviyesinin kontrolsüz bir şekilde yükselmesine vesile araçlardan biri hâline gelir. 

Fiyatların kontrolsüz bir şekilde artmasını engellemenin yolu yatırım ve üretimdir. 

Kişiler ve toplumlar, gelirinden fazlasını tüketemez. Tükettiği taktirde ekonomik kurallar 

devreye girer ve buhran başlar. Borcu tüketimin finansmanı olarak görmek evrensel 

ekonomik kurallara aykırıdır. O nedenledir ki, ister kişilerin olsun, ister işletmelerin, ister 

devletin, aldığı borcu yatırıma, üretim sürecine değil de tüketime yönlendirilmesi ekonomik 

yıkım getirir. Sermaye akışkandır. Nereyi kârlı görürse oraya gider. Bir ülkeye yabancı 

sermaye girişi demek yatırım demektir. Yatırım için finansman demektir. O nedenle ranta 

dayalı faiz artışlarıyla, sermaye akışkanlığını düzenleyecek faiz artışları bir tutulmamalıdır. 

Sermaye birikimi ve yatırım, istihdam demektir. İstihdamın artması sosyal devlet algısından 

kaynaklı olarak devletin yükünü de azaltacaktır. Sosyal devlet anlayışı içinde devlet eliyle 

yapılan harcamaların büyümesi de ciddi bir ekonomik sorundur. O nedenle refah payını, 

üretime endeksli olarak artırmak gerekmektedir. 

Zor bir coğrafyada ve küresel çapta çetin bir ekonomik dünyada yaşıyoruz kıymetli 

misafirlerimiz. Bu ortamda üretmeye, biriktirmeye ve gelişmeye, kalkınmaya çalışıyoruz. 

Elbette zorluklar olacaktır. Ön görülen ve ön görülemeyen tüm o zorlukların üstesinden 

birlik ve beraberlikle geleceğiz. Bir avuç kum alıp, tüm gücünüzle bir cama 

savurduğunuzda camda hiçbir etkisi olmayacaktır. Ama o bir avuç kumu bir beze koyup da 

sıkıca bağlayıp cama fırlattığınızda cam kırılacaktır. Bir avuç kum olsak bile, bir araya 

gelerek, sımsıkı sarılarak çetin bir taş olabilmektir marifet. 

Sözlerime burada son verirken, tuttuğunuz orucun kabulünü niyaz eder, sağlıklı ömürler, 

bol ve bereketli kazançlar dilerim. 

Hoşçakalın, Allah’a emanet olun.” 
 

Dedi. 

 



 

Tüm üyelerimiz düzenli olarak ziyaret edilerek, öneri, şikâyet ve memnuniyetleri bizzat 

kendilerinden alınmaktadır. 2019 yılında ilçelerdeki üyelerimiz toplamda 157 kere 

Yönetim Kurulu Başkanımız tarafından ziyaret edilmiştir. 

Personeller arasında oluşturulan “çalışma grupları” ile üye memnuniyetinin 

yükseltilmesi hedefiyle çalışılmaktadır. 

Yönetim Kurulu Başkanımız, üyelerimizin tamamının resmi kurum ya da 

kuruluşlardaki iş ve işlemlerinde, sorunların aşılması ve sürecin daha hızlı işlemesi için 

destek olmakta, lobicilik yapmaktadır. Tüm üyeler bu yaklaşım tarzını bilmektedir. 

Borsamız giriş katına kurulmuş olan “İlk Karşılama Kürsüsü”yle üyelerimiz borsaya 

geldiklerinde hemen muhatap bulurlar ve taleplerine göre ilgili birimlere hemen 

yönlendirilirler. 

Üye İlişkileri Politikası kapsamında “Üye Memnuniyet Sistemi” ve “Öneri, Şikâyet ve 

Memnuniyet Sistemi” kurulmuş ve etkin olarak işletilmektedir. 

Üye Memnuniyeti Sistemi’nin amacı; 

“Zorunlu Üyelik, Gönüllü Hizmet” anlayışının bir gereği olarak üye odaklı hizmetle, üye 

memnuniyetinin maksimize edilmesi ve yakalanan seviyenin sürdürülebilirliğini tesis 

etmek. 

Olarak tanımlanmıştır. 

Üye Memnuniyet Sistemi’nin gereği olarak yılda 1 defa “Müşteri Memnuniyet Anketi” 

düzenlenmekte olup; 05-20 Aralık 2019 Tarihleri arasında gerçekleştirilen müşteri 

memnuniyet anketi sonuçlarına göre genel memnuniyet oranı %84 ‘tür. 

Öneri, Şikâyet ve Memnuniyet Sistemi’nin amacı; 

“Bu talimatın amacı; üyelerimiz başta olmak üzere, ziyaretçi, hizmet alan ve personelden 

gelecek her türlü öneri, şikâyet ve memnuniyeti kayıt altına alarak takibini yapmaktır.”  

Olarak tanımlanmıştır. 

Sistemin gereği olarak üyelerimizin Öneri, Şikâyet ve Memnuniyetleri alınmakta yazılı 

hale getirilmekte ve takip edilmektedir. Şikâyetlere konu uygunsuzlukların giderilmesi 

hususunda süreç başlatılmakta, süreç sorumlusu tanımlanmakta ve uygunsuzluk 

kapatılana kadar süreç işletilmektedir. 

 

 

 



 

YILLAR ÖNERİ MEMNUNİYET ŞİKÂYET 

2013 4 3 - 

2014 5 6 1 

2015 6 2 2 

2016 7 0 5 

2017 10 0 6 

2018 5 0 5 

2019 36 14 6 

 

 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU 

30.09.2019 tarihinde ilimizi ve borsamızı ziyaret etti. Borsamızda meclis üyelerimiz, 

personellerimiz ve üyelerimizle karşılanan TOBB Başkanı “ Ordu Ticaret Borsası 

Akredite bir kurumdur. Yani verdiği hizmet uluslararası geçerliliği olan bir standart 

belgesine dayanmaktadır. Bu belgeyi ben vermedim. Hizmet kalitelerini sürekli 

iyileştirerek kendileri hak etti. Tek başına bu durum bile Ticaret Borsasının iş ve 

işlemlerinde ne denli güvenilir olduğunu kanıtlamaya yetmektedir.” sözleriyle özelde 

borsamızın, genelde ise tüm Ticaret Borsalarının güvenilir kurumlar olduğuna dikkat 

çekti.  



 

 

 

 

 

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası’nın hizmet binası açılışını gerçekleştiren TOBB Başkanı 

daha sonra “Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni” ni gerçekleştirdi. Tören 

öncesinde açılış konuşmaları gerçekleştirilendi. Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı 

Ziver KAHRAMAN açılış konuşmasında şöyle dedi. 



 

“Sayın Valim, 

Sayın Milletvekilim, 

Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, 

Sayın Rektörüm, 

Protokolümüzün değerli temsilcileri, 

Türk Özel Sektörünün en büyük ve tek yasal çatı örgütü, Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği 

değerli başkanı! 

Sizleri üyelerimiz, kurumum, meclis üyesi arkadaşlarım, şahsım, çalışanlarımız ve adına 

saygıyla selamlarım. Kritik ve stratejik bir coğrafyada hüküm süren bir devlet olarak her 

zaman birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olmuştur. Ne amaçla toplanırsak toplanalım birlik ve 

dayanışma mesajları vermek, birlik ve dayanışma içinde olmak zorundayız. Birlik ve 

beraberliğimizin teminatı olan güvenlik güçlerimize şükranlarımı sunarak ve şehitlerimize 

rahmet dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. 

Değerli Hazirun 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sayın Başkanını burada görmek ve ağırlama şerefine 

erişmek bizler için gerçek bir mutluluk ve aynı zamanda büyük bir onurdur. Sayın Başkanım 

sizler, bizler için hep, bir başkanın ötesinde bir dost yakınlığında oldunuz. Bu yakınlıktan 

aldığımız yetkiye dayanarak sizi en dostane duygularımla bir kere daha saygıyla selamlıyor 

ve diyorum ki; kentimize, evimize ve evinize hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. 

Değerli Hazirun 

Ordu, yıllarca, Barındırdığı müthiş potansiyeli kullanmak ve ifade etmek adına da çok fazla 

imkân bulamadı. İşte bunun gibi bildiğimiz ve bildiğiniz birçok olumsuzluk artık 

değişmektedir. Ve artık Ordu, müthiş bir değişim ve tarihi bir sıçramaya hazırlanmaktadır. 

Bundan sonra, artık, Ordu, gelecek yıllarda yatırımcılar için cazibe merkezi olacak 

potansiyellere sahiptir. Kuzeyindeki Karadeniz üzerine kurulacak bir liman ile 

tamamlanmakta olan Karadeniz-Akdeniz Yolu ve hizmete girmiş olan Ordu-Giresun 

Havalimanı vasıtasıyla bir ticaret merkezi olacaktır. Onun için Ordu liman istemektedir! 

Çünkü, Karadeniz’i İç Anadolu ve Akdeniz’e bağlayacak olan “Karadeniz-Akdeniz Yolu” ile 

hizmete giren Ordu-Giresun Havalimanının ulaşıma açılması ardından bu koridorda 

muhakkak bir ticari hareketlilik olacaktır. Bizler bu ticari hareketlilikte sadece ve sadece 

kamyon ve TIR’ların egzoz gazından nasiplenmek istemiyoruz. Bizler yüksek kapasiteli ve 

derin bir limanla bölgenin ticari merkezi olmak istiyoruz. Liman bir kamusal alt yapıdır ve 

hükümetimizin yatırım programına alınması adına talepkârız! 

Sayın Başkanım 

Sizin ayağınız bu kente hep uğurlu gelmiştir. Hani hatırlar mısınız; yıllar önce kentimize 

yaptığınız bir ziyarette Ordu ve Giresun illerinin ortak kullanımına sunulacak bir 

Havaalanını işaret edip “Havalimanınızı yapmaya söz vermeyene oy vermeyin” sözleriniz bu 



 

kentte slogan haline gelmiş ve bu gün ise sizleri Ordu-Giresun Havalimanında karşılamanın 

mutluluğunu ve onurunu hep beraber yaşadık. Yeri gelmişken havalimanımızın yapılması ve 

hizmete girmesi noktasında, başta hükümetimizin ve yetkililer olmak üzere emeği, katkısı ve 

desteği geçen herkese ve herkese huzurlarınızda bir kere daha saygı ve şükranlarımı 

sunuyorum sayın Valim. 

Değerli Hazirun 

Ordu, dünyada en çok fındık üretilen bir kent olmanın ve ekonomisi fındığa endeksli olmanın 

artık bir dezavantaj değil avantaj olduğu gerçeğini yaşamak ve bu alanda dünya pazarlarına 

etki edecek yatırımlara ev sahipliği yapmak zorundadır. Yıllar itibariyle yaklaşık 200 bin ton 

kabuklu fındık üreten bir kent olmamız hasebiyle fındık üretiminde lideriz. Bu konumumuzu 

bir fırsata çevirmek ve fındık sanayisinde dünyada rekabet edebilir hale gelmek istiyoruz. 

Hâkim pazarların yanında alternatif pazarlarda, klasik ürün yelpazesi yanında mamul 

ürünlerle, dünya pazarındaki hâkimiyetimizi artırarak sürdürmek istiyoruz. Ar-Ge, Ür-Ge ve 

inovasyon odaklı yüksek katma değer kazandırılmış ürünlerle dünya pazarından daha fazla 

pay alabilecek potansiyellere ve o girişimci ruha sahibiz. 

Bizler, elimizdeki mevcudun, eksiklerimizin, farkındayız. %80 meyilli arazilerde, doğayla dişe 

diş mücadele ederek ortaya çıkardığımız fındığımızı üreten çiftçilerimizle, bu nadide ürünü 

kıymetlendiren, tüccar, fabrikacı, sanayici ve ihracatçımızla aynı gemideyiz. “Birlikte rahmet-

ayrılıkta azap vardır” şiarı ve bilinciyle 22 milyar dolarlık tarımsal ürünler ihracatımızın 

yaklaşık 3 milyar dolarını fındık oluşturmaktadır. Bu noktan hareketle 2023 hedefimiz 5 

milyar dolar gelir elde etmektir. O nedenledir ki; bizler, bölgemiz ve ülkemiz için daha çok 

üretip daha da çok kazanmanın uğraşı içinde olacağız. İlimizin dış ticaret verilerine 

baktığımızda; yıllık, yaklaşık 203 Milyon Dolarlık ihracat ve yaklaşık 38 Milyon Dolarlık 

ithalat ile dış ticaret fazla vermekte olduğu görülmektedir. Bizler, bu rakamların kat kat 

üzerinde kazanabilecek potansiyellere sahibiz. İlimizdeki “Bitkisel ve Hayvansal 

Faaliyetlerin” toplam değeri yaklaşık 2 Milyar TL’dir. Ve bu değeri katlayacak 

potansiyellerimizi harekete geçirmek adına her geçen gün projeler ortaya koymaya da 

çalışıyoruz. 

Üniversite –Sanayi işbirliğinin en güçlü ve parmakla gösterilir örneğini, bir “model” olarak 

göstermek istiyoruz. Ordu Ticaret Borsası olarak Üniversite-Sanayi İşbirliğinin tesisi 

noktasında sürecin neresinde olduğumuzun ve sorumluluklarımızın da farkındayız. Bu 

anlamda Ordu Üniversitesi başta olmak üzere diğer bilim yuvalarıyla yakın ilişkilerimizi 

muhafaza etmeye büyük önem veriyoruz sayın Valim. 

Değerli Hazirun 

Bizler, fındığımızı ilahi kudretin büyük bir nimeti olarak görüyor ve onu kıymetlendirmek 

adına da çaba harcıyoruz. Ancak, bu güne kadar göremediğimiz ve gözden kaçırdığımız 

birçok eksiğimiz olduğunu da söyleyebilecek sağduyuya sahibiz. Nedir bu gerçek derseniz; 

Türk Fındığı dünyada yüzün üzerinde ülkede mamul ve yarı mamul olarak kullanılırken 

özellikle tüketici nezdinde, üzülerek söylüyorum, maalesef bilinmemekte/tanınmamaktadır. 

Yani, fındığımızı bir marka haline getirebilmiş değiliz. Türk fındığının marka tescilinin 

yapılması artık kaçınılmazdır. Çağımız marka ve imaj çağıdır ve biz de fındığımız için çağın 

gerektirdiğini yapmak durumundayız. 

 



 

Değerli Hazirun 

Fındığın bizim için ne kadar önemli olduğunu her platformda dile getirmeye çalışıyoruz. 

Bizim için “hayat” anlamına gelen fındıkta “Üretim” “Ticaret” ve “Yapısal” kökenli 

sorunlar ne yazıktır ki artık kronikleşmiştir. Buna sebep olan nedenlere, kısa başlıklar halinde 

değinmek istiyorum. 

Birincisi, üretim aşamasında maliyetlerimiz çok yüksektir ve bu da üretici refahının tesis 

edilmesi önündeki en önemli sorundur. Üretici desteklenirken üretim faaliyeti odaklı 

destekleme modelleri tercih edilmelidir. Kırsal ikametgâh büyük oranda ortadan kalmış, 

fındık bahçelerimiz kaderine terk edilmiştir. Bu da verimlilik ve kaliteye olumsuz etki 

yapmaktadır. Ortalama işletme büyüklüğü standart kabul edilecek ölçünün çok altındadır. Bu 

küçük işletmelerde ekseriyetle geleneksel yöntemlerle üretim yapılmaktadır. Bu somut durum, 

kalite, verimlilik ve kazancı olumsuz yönde etkilemektedir. Bilimsel esaslarla üretim 

yapılmamaktadır. Artık sertifikalı fidan kullanılarak, gen yapısı belirlenmiş, yeni ve genç 

bahçelerin oluşturulması gündeme gelmelidir. Üreticiyi serbest piyasa şartlarına karşı 

güçlendirecek yapısal önlemler alınmak zorundadır. 

TARSİM şeklinde kısaltılmış olan “Tarım Sigortası Sistemi” gözden ve elden geçirilerek 

realize edilmelidir. Fındığımızın geleneksel yöntemlerle üretiminden nasıl ki vazgeçilmeliyse, 

diğer tüm aşamalarda da geleneksel ve klasik yöntemlerden vazgeçilip bilimsel yöntemlere 

geçilmelidir. “Ar-Ge” ve “Ür-Ge” ye dayalı ürün çeşitliliği ile “inovasyon” ve “kümelenme” 

gibi kurumsal şekillenmelerle fındıktaki üstünlüğümüzü devam ettirmeliyiz. Fındık alım satım 

ve işleme tesislerinde enerji indirimi, sigorta teşviki türünden devlet teşvikleri yoğun olarak 

uygulanmalıdır. Fındık fiyatı üzerinden yapılan spekülasyon ve polemiklere artık bir son 

verilmelidir. Bu türden polemik, spekülasyon ve yönlendirmelerin sektördeki hiçbir kesime 

faydası dokunmamıştır. Tam tersi sektörü birbirine düşman etmiştir. Arazilerin miras yoluyla 

bölünmüş olması, üretim deseninin modernizasyonunu engelleyen ciddi bir yapısal sorundur. 

Artık “sözleşmeli tarım” “tarım işletmeciliği” “ arazi toplulaştırması” gibi köklü ve yapısal 

önlemlerin alınması gerekmektedir. 

Değerli Hazirun 

Yurdun tamamına yayılmış 365 Oda ve Borsa ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

bünyesinde, “bizim siyasetimiz ekonomi” anlayışı içerisinde yürüdüğümüz bu yolda “Allah 

birlik ve beraberliğimizi bozmasın” diliyorum. İçinden geçtiğimiz dönem, ülkemiz ve 

yaşadığımız coğrafya için acılarla doludur. Allah’tan, tüm kalbimle, bu acılara bir an önce 

son vermesini, barış ve kardeşlik duygularıyla yaşamaya devam etmemizi sağlamasını 

diliyorum sayın Valim, sayın Başkanım. 

Kıymetli misafirler 

Birlik, dayanışma ve güç birliği sergilediğimiz bu güzel günde yanımızda olup da bu salonu 

doldurduğunuz için hepinize şahsım, kurumum ve kentim adına teşekkür ediyor, saygılar 

sunuyorum. “ 

 



 

Ödül töreni ardından “Karadeniz Bölgesi Oda Borsa Müşterek Toplantısı 

gerçekleştirildi. 

Müşterek Toplantıda TOBB Borsalar Müdürü Yiğit ATEŞ, Ticaret Borsalarında fiyat 

teşekkülü ve ilanı süreci hakkında; TOBB Başkan Danışmanı Hasan Çağlayan 

DÜNDAR Lisanslı Depoculuk hakkında ve TÜRİB Genel Müdürü Ali KIRALİ, Ürün 

İhtisas Borsası hakkında bilgilendirme yaptı. 

Oda ve Borsa temsilcilerinin görüş, değerlendirme ve önerilerinin alındığı toplantıya 

TOBB Başkanı sayın M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU başkanlık etti. 

 

 

1.8 Kalite Yönetimi 

 

 

Ordu Ticaret Borsası TS EN ISO 9001:2015 şartlarına uygun bir Kalite Yönetim 

sistemine sahip ve TOBB Akreditasyon Sistemine dâhil bir kurumdur. 



 

Kalite Süreçlerimiz; 

- Tescil Prosesi 

- Mali İşler Prosesi  

- Görüş Oluşturma Prosesi 

- Satış Salonu Prosesi 

- Bilgi Güvenliği Prosesi  

 

Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon Sistemi kapsamında yılda 1 defa “Yönetim 

Gözden Geçirme Toplantısı” yapılarak sistem tüm hatlarıyla gözden geçirilir,  varsa 

uygunsuzluklar tespit edilir ve uygunsuzlukların giderilmesi için süreç başlatılıp, süreç 

sorumluları tayin edilerek uygunsuzluklar kapatılır. 

Kurumumuz Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon Sistemi kapsamında dış 

denetimlerden geçmektedir. TSE tarafından her yıl yerinde denetim yapılırken TOBB 

tarafından Öz Değerlendirme Raporu ve Belge Yenileme Denetimi şeklinde denetimler 

yapılmaktadır. 2018 yılında akreditasyon belgemiz başarıyla yenilenmiştir. 

Borsamız personelleri arasından 7 İç Tetkikçi bulunup, yılda 1 defa da İç Tetkik 

yapılmaktadır. İç Tetkik sonuçları Yönetim Gözden Geçirme Toplantıları, Personel 

Toplantıları, Akreditasyon İzleme Komitesi Toplantısı ve Yönetim Kurulu 

Toplantılarında gündem maddesi olarak görüşülmektedir. İç Tetkikler bir plan 

dâhilinde gerçekleştirilir. 

2019 yılında 1 İç tetkik gerçekleştirilmiş olup bu tetkikte, 10 Düzeltici ve Önleyici 

Faaliyet (DÖF) açılmış olup, uygunsuzluklar giderilmiştir. 

Kalite Yönetim Sistemimizi yıl da en az 1 defa diğer oda ve borsalarla kıyaslamaktayız. 

Borsamız bünyesinde kurulan Proje Ofisi ile fındık odaklı projeler yürütülmekte ve 

eğitimler verilmektedir. 2019 yılı içerisinde borsamız proje ofisi tarafından 2 adet yeni 

proje uygulanmış, Ordu İli içerisinde fındık, mısır gibi ürünlerin zuruf sap ve budama 

artıklarının toplanarak, ısı, gaz ve elektrik enerjisine dönüştürülmesini sağlayan 

biyokütle enerji tesisi kurulmasını sağlamak amacıyla başlatılan fizibilite çalışması ise 

2019 yılında başlatılmış ve halen yürütülmektedir. 

2016 yılında uygulanmaya başlanıp, 2017 yılında yurt dışı inceleme faaliyetleri, 2018 yılı 

içerisinde de eğitim faaliyetleri ve örnek bahçe uygulaması tamamlanan “Examination 

of Traditional and Modern Aplications in Hazelnut Production”(Fındık Üretiminde 

Modern ve Geleneksel Uygulamaların İncelenmesi) başlıklı projenin yaygınlaştırma ve 

sürdürülebilirlik faaliyetlerine 2019 yılında da devam edilmiştir.  

Proje çıktısı olarak 1 adet akademik düzeyde 4 dilde yazılmış “Avrupa da Fındık 

Yetiştiriciliği” isimli kitap çıkarılmıştır ve örnek fındık bahçesi oluşturulmuştur. “Örnek 

Fındık Bahçe” Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman ve Ordu Üniversitesi 



 

Ziraat Fakültesi Dekanı ile fakülte öğretim görevlilerin katılımıyla 01.10.2018 tarihinde 

açılmıştır ve 2019 yılı içerisinde de ziyaret edilerek gözlemler yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   



 

 2 -  TEMEL HİZMETLER  

2.1 İletişim Ağı  

Borsamız iletişim ağı Kalite Yönetim Sisteminde tanımlanmış olan “Haberleşme 

(İletişim) Planı” ile sistemde tanımlanmıştır. 

 

 

TÜRÜ                     DUYURU ŞEKLİ          

  Web  OTB OTB  E-Mail Tlf. Fax SMS Posta Kargo İlan  Elden  Şifahi Basın  

 

Whats 

  Sitesi Dergi Bülten 

 

          Panosu Teslim     

 

App 

Meclis Toplantı Duyurusu                            
 

Yönetim Kurulu Duyurusu                            
 

Personel Toplantısı                            
 

Toplantı-Organizasyon                           
 

Eğitim Seminer                            
 

Üye Bilgilendirme                            
 

Faaliyet Duyuruları                            
 

Üye Bilgileri                            
 

Özel Gün Duyurusu 

(Cenaze-Düğün)                            
 

İstatistikler ve Raporlar                            
 

İç Duyurular    

 

  

 

  

 

  

 

          
 

Sektörel Duyurular                            
 

Kanun ve Yönetmelik 

Duyurusu       

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
 

Sosyal Etkinlik Duyurusu                            
 

 

İletişim ağı kapsamında yapılan duyurular ölçülmekte ve analiz edilebilmektedir. 

 

2019 yılında; 

 51 Yönetim Kurulu Toplantısı Yapılmıştır 

 12 Meclis Toplantısı Yapılmıştır 

 13 Hesapları İnceleme Komisyonu Toplantısı Yapılmıştır 

 4 Akreditasyon İzleme Komitesi Toplantısı Yapılmıştır 

 10 Personel Toplantısı Yapılmıştır 



 

Borsamızın her yıla ait “Yıllık Faaliyet Planı” mevcut olup; web sitemizde de 

yayınlanmaktadır. 

Üyelerimize yönelik, kentimize yönelik, sektörel araştırmalar yapılmakta, bu 

araştırmalar ve raporlar web sitemizde yayınlanmaktadır.  

 

2.2Politika ve Temsil 

 

 

Kalite Yönetim Sistemimiz içerisine tanımlanmış olan bir “Görüş Oluşturma Prosesi” 

mevcut olup, bu prosese uygun olarak davranılmaktadır. 

Ordu Ticaret Borsası Görüş Oluşturma Prosesi; 

AMAÇ 

Borsamızdan talep edilen görüşlerin, hazırlanması istenilen raporların vb. çıktıların 

hangi süreçlerden geçerek ne kadar sürede ortaya konulabileceğini tespit etmek ve 

ölçülebilir hale getirmek. 

SORUMLUSU  

Genel Sekreter  

 

UYGULAMA 

- Borsamızdan görüş talep eden başlıca kurum ve kuruluşlar tespit edilir. Bu 

kurum ve kuruluşlar, tepeden başlayacak şekilde şu şekildedir. 

 

 Bakanlıklar 

 TOBB 

 OTB Meclis Üyeleri 

 OTB Yönetim Kurulu Üyeleri 

 Kamu Kurum ve Kuruluşları 

 OTB Komisyonları  

 Oda ve Borsalar 

 Üye Görüşleri ve Anketler 

 Personel Görüşleri ve Anketler 

 Yerel ve Ulusal Basın 

 Sivil Toplum Örgütleri 

 Siyasi Partiler 

 

 

 



 

- Sürece dair tüm talepler Genel Sekretere gelir. 

- Evrak giriş kaydı yapılır. Konusuna göre hemen Yönetim Kuruluna sevk edilir. 

- Yönetim Kurulu 1 hafta içinde görüşür ve karar alır. Şayet OTB Meclisi’nin 

kararını gerektirecek bir durumsa Yönetim Kurulu Meclis’e havale eder ve 

Meclis 1 ay içinde görüşür ve karar alır. 

- Yönetim Kurulu ve/veya Meclis kararı ardından ortaya çıkan görüş en geç 1 

hafta içinde Genel Sekreterlikçe yazılı hale getirilir, evrak çıkış numarası 

verilerek talep edene önce faks yoluyla ulaştırılır ardında da kargoyla evrak aslı 

gönderilir. 

- Yönetim Kurulu ve Meclis kararı gerektirmeyen görüşler için Genel Sekreter 

5174 sayılı kanundan gelen yetkisini kullanarak en geç 1 hafta içinde görüş 

bildirir. 

- Rapor, Araştırma vb. konularda görüş bildirme süresi, Yönetim Kurulu ve/veya 

Meclis’in alacağı karara bağlı olarak en geç 1 ay içinde tamamlanır. Bu sürenin 

aşılması durumunda performansı olumsuz etkileyen faktörler tespit edilir, bir 

uygunsuzluk varsa giderilir. 

- Görüş talepleri ve görüş bildirimleri “Gelen Evrak” ve “Giden Evrak” 

defterlerinde, her yıl 1 numarasından başlayarak, numara verilmek üzere takip 

edilir. Ayrıca, kurum ve kuruluşlara göre ayrı dosyalarda arşivlenirken 

dosyalara da numara verilir.(Örnek; TOBB 1 ‘nolu Dosya) 

 

 

 

SÜREÇ ADI SORUMLUSU HEDEF  PERFORMANS  

        

Görüş Talebi Gelişi  Genel Sekreter  

Yönetim Kuruluna 

Ulaştırmak 1 Hafta 

Yönetim Kurulundan Meclise Sevk Genel Sekreter  

Meclis Gündemine 

Getirmek  1 Ay 

Yönetim Kurulu ve/veya Meclis Kararı        

Gerektirmeyen Talepler Genel Sekreter  

Genel Sekretere 

Ulaştırmak  1 Hafta  

Rapor, Araştırma vb. Şeklinde Görüş Genel Sekreter  

Yönetim Kuruluna 

ve/veya    

    Meclise Ulaştırmak  1 ay  

Performansın Tutturulamaması  Genel Sekreter  Uygunsuzluğun Tespiti 1 gün 

Uygunsuzluğun Ortadan Kaldırılması  Genel Sekreter  Yönetim Kurulu Kararı    

    Gerektiriyorsa  1 Hafta 

    Yönetim Kurulu Kararı    

    Gerektirmiyorsa  1 gün  

 

 



 

Borsamızca 2019 yılında 5 lobicilik faaliyeti yürütülmüş, 4’i başarıyla 

sonuçlandırılmıştır. 

 

Yıllar İtibariyle Gerçekleştirilen Lobicilik Faaliyetleri Sayısı  

 

 

YILLAR LOBİCİLİK 

  FAALİYET SAYISI  

2012 8 

2013 7 

2014 8 

2015 4 

2016 11 

2017 11 

2018 5 

2019 5 

 

 

Borsamıza gelen ve borsamızdan çıkan resmi yazılar usulüne uygun olarak tabip 

edilmekte ve yıllar itibariyle kıyaslanmaktadır. 

 

 

YILLAR GELEN GİDEN TOBB TOBB 

      GELEN GİDEN  

          

2012 1.276 709 593 16 

2013 1.316 950 479 16 

2014  1.150 677  486  19  

2015 887 715 225 20 

2016 1080 762 402 21 

2017 1147 856 450 17 

2018 1092 345 900 27 

2019 1087 971 337 25 

 



 

2.3 Bilgi, Danışmanlık ve Destek 

 

Üyelerimizin ne tür bilgi ve danışmanlığa ihtiyaç duydukları anketlerle ve daha çok da, 

yüz yüze görüşmelerle tespit edilmektedir. 

 

Borsamızın bünyesinde 2016 yılında Dış Ticaret Danışma masası oluşturulmuştur. Dış 

Ticaret ve İstihbarat Biriminin tam olarak hizmet vermeye başlaması için çalışmalar 

devam etmektedir.  Proje Ofisimiz ve Dış Ticaret Danışma Masamız, üye odaklı bir 

çalışma anlayışı ile hizmet edecektir. Üyelerimizle yaptığımız beklenti anketleri, yüz 

yüze görüşmeler, öneri ve şikâyetlerin derlenip değerlendirilmesiyle ortaya çıkacak bir 

iş planıyla hizmet verecek olan birimimiz, borsamıza ve üyelerimize çok şey 

kazandırmaktadır. 

 

 

2.4 İş Geliştirme ve Eğitim 

 

Üyelerimizin eğitim ihtiyaçları yüz yüze temas, üye beklenti anketleri ve öneri-şikayet 

formlarının değerlendirilmesi sonucunda belirlenmektedir. Yapılan tespitlere uygun 

olarak hazırlanan Yıllık Planlarla uygulamaya konulmakta, etkinliği ölçülmektedir. 

 

Borsamızda yaklaşık 70 kişilik bir salon mevcut olup; bu salon, gerekli teknolojik 

yazılım ve donanımla üyelerimizin istifadesine sunulmuştur. İhtiyaçlar doğrultusunda 

her yıl gerekli eğitimler, seminerler verilmekte olup katılımın üst düzeyde olduğu 

görülmektedir. 

 

 
Eğitimler sadece üyelerimize yönelik değildir. Personel ve farklı kurumların katılımı da 

sağlanarak borsamız ev sahipliğinde çeşitli eğitimler verilmektedir. 

 



 

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, “Kobilere Alternatif 

Finansman Kaynakları ve Fon Yönetimi Eğitimi” başlıklı teknik destek projesi 

22/07/2019 -25/07/2019  tarihleri arasında borsamız ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. 

Ordu İlinde yer alan özellikle fındık sektöründe faaliyet gösteren tüccar ve sanayicilere, 

finans yönetimi, finansal araçlar, alternatif finans kaynakları, destekler, vergi kanunu 

gibi konularda eğitim verilmiştir. 

 

 

 

Türkiye-Avrupa Birliği İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı” kapsamında düzenlenen 

“Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Kümelenme” konulu bilgilendirme ve yönlendirme 

çalıştayı 10/05/2019 tarihinde borsamızda gerçekleştirilmiştir. Çalıştayın temel amacı, 

fındık sektörüne yönelik bir kümelenme çalıştayı yapmak ve kümelenme çalışmalarını 

başlatmaktır. 

 



 

 

 

 

 



 

509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-belge uygulamalarına 

dair Ordu Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkan ve Oda Sekreteri 

tarafından borsamız üyelerine bilgilendirme yapıldı. 

 

 

 

Etkinliğin açılışında bir konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanımız Ziver 

KAHRAMAN şöyle dedi. 

Değerli üyelerimiz, kıymetli misafirler. 

Sizleri, meclis üyesi arkadaşlarım, çalışanlarımız ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Hoş geldiniz. 

Teknolojinin hayatın her alanına, bir daha çıkmamak üzere, girdiği ve yerleştiği bir çağdayız. 

“Teknolojik yenilikler insan aklının sınırlarını aştı” diye iddia etsek, herhalde abartı olmaz. 

Artık “Yapay zekânın” konuşulduğu ve yüksek teknolojiye dayalı bilişim ağı içinde üretim 

yapıldığı dönemdeyiz. Hiçbir şey hayalden ibaret değil. Ürettiklerimiz hayallerimizi 

şekillendiriyor. Teknolojik bilişim sayesinde hayallerin ötesine geçilmiş, yeni yeni sektörler, 

üretim ve tüketim ilişkileri ortaya çıkmıştır. 

“Akıllı telefon” dedikleri cihazlarla dünyayı cebimize sığdırdık. Dünyanın en uzak noktası 

sadece bir tuş uzağımızdadır. Sayfalarca yazışmaya, belgeye dayanabilecek birçok işlem 



 

küçük bir yazılımla halloluyor artık. İşte bu ortamda kâğıt düzeninin, matbu evrak düzenin 

terke dilerek elektronik belge düzenine geçilmesi hem kaçınılmaz hem de ihtiyaçtır. “e 

Fatura”, “e Arşiv” , “e Müstahsil Makbuzu” gibi uygulamalar da bu sürecin doğal sonucu 

olmaktadır. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 19 Ekim 2019 tarih ve 30923 

sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan, 509 sıra nolu Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliği ile 01.01.2020 tarihinden itibaren “Elektronik Belge” kullanımı zorunlu hâle 

getirilmektedir. Konunun teknik ve bürokratik detaylarını arkadaşlarımız birazdan 

anlatacaklar. Biz, sizlerin temsilcisi, destekçisi ve danışmanı niteliğinde bir meslek 

kuruluşuyuz. Bu niteliğimizden dolayı önümüze konulan bu türden uygulamaları en sade 

hâliyle sizlere sunmak ve uygulamada yardımcı olmak gayesindeyiz. Arkadaşlarımızın 

sunumu ardından sorularınıza da cevap vereceğiz ve bundan sonra, sahada karşılaşılacak 

sorunlarda da yine danışacağınız donanımda hazır bulunacağız. 

“Gücünü üyelerinden alan kurum” sloganıyla her zaman siz değerli üyelerimizin menfaatine 

uygun duruş sergiledik ve sergilemeye devam ediyoruz. Zamanı etkin ve verimli kullanmak 

adına sözlerime son verirken, sizlere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 

Allaha emanet olunuz. 

 

 

 

 
 



 

2.5. Uluslararası Ticaret 

 

Borsalar bu maddeden muaftır, sadece odalar için geçerlidir. 

 

 

2.6 Borsacılık Faaliyetleri 

Ordu Ticaret Borsası borsacılık faaliyetlerini uygulama, geliştirme ve 

sürdürülebilirliğini sağlama konusunda aktif rol üstlenerek; borsa üyelerinin 

ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sunulacak hizmetler kapsamında uygun ve yeterli 

örgütlenme ve teknik alt yapıya sahiptir. 

Borsamız; fiyat tespiti, tescili ve ilanı yaparak günlük, haftalık, aylık ve yıllık borsa 

bültenleri oluşturmaktadır. “Fiyat Tespiti” ve “İlanı” 5174 Sayılı Kanun’un 34. Maddesi 

ve “Borsa Muamelat Yönetmeliği” nin 71. Maddesi gereğince yapılmaktadır. Bültenler 

aylık ve yıllık olarak web sitemizde yayınlanmaktadır. Geçmişe dönük fiyat sorgulama 

sistemi de yine web sitemizde mevcuttur. 

 

 
 

 

 

 



 

2018 yılında borsamız imkanları ile Satış Salonu kurularak hizmete hazır hale 

getirilmiştir. 

 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

Elekronik ürün senedi (ELÜS) alım-satım işlemleri, TÜRİB İşlem Platformu üzerinden 

gerçekleştirilmektedir.  Tüm yatırımcıların TÜRİB sistemine kaydı TÜRİB acentesi 

sıfatıyla hizmet veren ticaret borsaları tarafından yapılmaktadır. .Borsamız aracılık 

firması kurulana kadar TÜRİB’in acentesidir.  

Borsamız hizmet binasında laboratuvar için tahsis edilmiş alan mevcut olup, borsamız 

Yönetim Kurulunun 06.07.2015 tarih ve 110 sayılı oturumunda görüşülen sebeplerden 

dolayı fizibilite ve lobicilik faaliyeti açılmasının uygun olacağı; laboratuvar kurulması 

gerekli ve rantabl olmayacağına karar verilmiştir. Ordu Gıda Kontrol Laboratuvarı ile 

sözleşmemiz vardır.  

Ordu ilinde fındıkta lisanslı depoculuk ihtiyacının belirlenmesi ve lisanslı depoculuk 

işletmesinin yapılabilirliği, sürdürülebilirliği hakkında ve ekonomik rantabilitesini 

ortaya koyacak bir fizibilite raporu hazırlanmıştır. 

 


