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Finansal Okuryazarlık Eğitimini 22.01.2015 tarihinde gerçekleştirdik.
Üyelerimize yönelik olarak “planlı eğitimlerden” ilki olan “Finansal Okuryazarlık
Eğitimi” 22.01.2015 tarihinde gerçekleştirildi. Borsamız ve Ziraat Bankası işbirliğiyle
gerçekleştirilen eğitimde, üyelerimize, finansal kavramlar ve aktiviteler hususunda
bilgiler verilirken dünyada ve ülkemizde ekonomik durum hakkında da bilgilendirme
yapıldı.
Açılış konuşmasını Yönetim Kurulu Başkanımız Ziver Kahraman yaptı. Sayın başkanın
konuşması;
“Sayın Üyelerimiz
Değerli Dostlarım
Borsamızla Ziraat Bankası işbirliği içerisinde hazırlanmış olan ve detaylarına az sonra geçeceğimiz, adına
“Finansal Okuryazarlık” dediğimiz etkinliğimize hoş geldiniz diyor,
Sizleri, şahsım, kurumum, meclis üyesi arkadaşlarım ve çalışanlarımız adına en kalbi duygularımla
selamlıyor, tekrardan hoş geldiniz diyorum.
Dünya hem ekonomik, hem sosyal, hem de teknolojik anlamda hızla değişiyor. Bu değişim baş döndürücü bir
şekilde seyrederken muazzam bir entegrasyon da dikkat çekiyor. Teknolojik değişimler, sosyal ve ekonomik
değişimlerin bir parçası haline gelmektedir. Bu iç içe geçmişlik içerisinde, değişimi anlamak, yorumlamak ve
bu değişime uygun pozisyon almak elbette çok önemlidir.
Bizler, ticari faaliyette bulunan ticaret erbaplarıyız. Hayatımızı ticaretten kazanmaktayız. Mal ve hizmet alıp
satarız ve bu anlamda da finansal kavramlarla, olgularla iç içe/yüz yüzeyiz. Birçok kavram ve olgu
hayatımıza girip çıkmakta, bazılarını anlayabilirken belki de büyük çoğunluğunu anlayamamaktayız. İşte,
anlayamadığımız ve anlamlandıramadığımız tüm bu olgular bizler için esaslı birer risktir. Bu riskleri
zamanında görüp de önlem alamazsak, zarar etmekteyiz.
Türkiye, özellikle 2002 krizinden sonra finans sektöründe çok ciddi reformlar yapıp, dünya finans piyasasıyla
entegre olmayı başarabilmiş bir ülkedir. Bu süreç halen devam etmektedir. Devam eden sürecin, bu gününün
ve geçmişinin anlaşılabilmesi adına Ziraat Bankası yetkilileriyle bir araya geldik ve adına “Finansal
Okuryazarlık” dediğimiz bir yaklaşımla, finans dünyasını en yalın haliyle sizlere sunmaya karar verdik.
Finansal analizleri ne denli anlayabilirsek, bu günden geleceğe dair bir projeksiyon oluşturmamız da, o kadar
kolaylaşacaktır.
Bu gün, Ortadoğu ve Arap ülkelerinde dahi sınırlarımızda yaşanan savaşlar, terör olayları, Rusya’da devam
etmekte olan ekonomik kriz, dünya faiz ve para piyasalarındaki kasılmalar, tüm milli ekonomilere olduğu gibi
ülkemiz ekonomisine de etki etmektedir. Bu etkilerin bir ekonomik krize dönüşmemesi, bu gelişmeleri doğru
okuyabilmekle, doğru yazabilmekle mümkündür. Doğru okumak ve doğru yazmak da, işte bu türden eğitim
odaklı toplantılarla olabilecektir.
Ekonomik aktivitelerin daraldığı bir dönemden geçmekteyiz. Bu daralmaya bağlı olarak karşılıksız çek ve
senet sayısı da hızla artmaktadır. Ekonomik büyüme %8’lerden %2’lere gerilemiş, ekonomik aktivite

daralması sarmal olarak devam etmiştir. Böyle durumlarda bizler, geleceğe dair tahminlerde bulunup
projeksiyonlar belirlemeye çalışırız, işte bu anlamda ekonominin diğer enstrümanlarını akla getirecek
aktiviteler de portföyümüzde bulundurulmalıdır. Tüm ekonomik aktiviteler, daha çok üretmek ve dolayısıyla
daha çok kazanmak içindir.
Hepimiz, gerek işletmemizin ve gerekse ülke ekonomimizin büyümesini hedeflemekteyiz. Büyüme,
kendiliğinden olan bir süreç değildir değerli arkadaşlar! Büyüme, ekonomik aktivitelerin yoğunlaşmasıyla
olabilmektedir. Bu yoğunlaşma sürecinde sermaye de, büyük bir önem taşımaktadır ki, işte bu manada ticari
krediler iş dünyası için oldukça ciddi sermaye kaynaklarıdır.
Bu algı içerisinde, Ziraat Bankası gibi ilimizin hemen hemen her ilçesinde ve merkezinde bulunan bir banka
ile siz değerli üyelerimize yönelik “düşük faizli kredi protokolünü” de, az sonra başlayacak olan sunumun
ardından karşılıklı olarak, huzurlarınızda imza atarak hayata geçireceğiz.
Değerli üyelerimiz
Ordu Ticaret Borsası olarak 2015 yılında siz değerli üyelerimize yönelik bu türden etkinliklerimizi, planlı bir
şekilde ve ticari hayatınızda size fayda sağlayacak bilgileri içerecek şekilde, devam ettirme niyetindeyiz.
Ben, sözü daha fazla uzatmadan sunuma geçilmesini istiyor, etkinliğimize katıldığınız için sizlere bir kere
daha teşekkür ediyorum.”

Eğitimim ardından Ziraat Bankası Samsun Bölge Yöneticisi ve Borsamız Yönetim
Kurulu Başkanı tarafından karşılıklı olarak kredi protokolü imzalandı.
Borsamız üyelerine yönelik 36 ay vadeli %25 indirimli ticari kredi imkanı içeren
protokol, eğitime katılan üyelerimizin önünde imzalandı.
OTB Yönetim Kurulu Başkanı Ziver KAHRAMAN “ çetin şartlara sahip, rekabetçi ortamda,
küçük sermaye yapısıyla ticaret yapmaya çalışan üyelerimiz için banka kredileri can suyudur. Bu algı
içerisinde üyelerimize can suyu olmak istedik. Umarım, bu protokol sayesinde daha ucuza mal edilecek olan
kredilerle bol ve hayırlı kazançlar elde edilir”

dedi.

