12.06.2017
BASIN AÇIKLAMASI
Geleneksel hale gelmiş olan “Ordu Ticaret Borsası Üyeler İle İstişare Toplantısı” nın
4.sü 09.06.2017 tarihinde gerçekleştirildi.
Üyelerimizin yoğun katılımı yanında il valimiz Sayın İrfan BALKANLIOĞLU ve
protokol mensuplarının da misafir olarak katıldıkları etkinliğimizde, yönetim kurulu
başkanımız Sayın Ziver KAHRAMAN da, geleneksel açılış konuşmasını gerçekleştirdi.
Yönetim kurulu başkanımız konuşmasında;

Sizleri şahsım, kurumum, meclis üyesi arkadaşlarım, çalışanlarımız ve üyelerimiz adına saygıyla
selamlarım.
Geleneksel hale gelen “Üyeler İle İstişare Toplantımızın” dördüncüsünü gerçekleştiriyor olmanın
ve bu münasebetle huzurlarınıza bir kere daha çıkmış olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.
Rabbim tuttuğumuz ve tuttuğunuz oruçları kabul eylesin.
Birliğimizin, dirliğimizin ve huzurumuzun bozmamasını diliyor hepinize hoş geldiniz diyorum.
Hoş geldiniz efendim!
Değerli misafirlerimiz
Sizlere bu kürsüden en son hitap ettiğim günden sonra ülkemizde ve coğrafyamızda, ne yazık ki,
çok acı şeyler yaşandı. Darbe kalkışmaları, terör eylemleri ve ekonomik saldırılarla ülkemiz
zayıflatılmaya, zaafa uğratılmaya çalışıldı. İçinden geçtiğimiz ve geçmekte olduğumuz süreç, hiç
şüphe yok ki, oldukça çetindir. Tarihe iz bırakacak bir dönemden geçiyoruz değerli misafirlerimiz.
İşte bu dönemde birlik ve dayanışmaya daha çok ihtiyacımız vardır. Birlik ve dayanışma içinde
olursak neleri başarabileceğimizin en büyük ispatı da; 15 Temmuz 2016 gecesi, o hain kalkışmayı,
milletçe püskürtmemiz olmuştur.
Bu hain kalkışma ve diğer terör olaylarında şehit düşen sivil, asker ve polis yurttaşlarımızı rahmet
ve şükranla anarken, kahraman gazilerimize de minnetlerimi sunmayı görev addediyorum.
Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın değerli misafirlerimiz.
16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen halk oylamasıyla, tarihimizin en yüksek katılımlı seçimi ile
anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemine geçişe “Evet” dedik. Milli iradenin tek
sahibi olan milletimizin bu tercihi ülkemize her yönüyle hayırlı olsun.
İçinde bulunduğumuz yılın bizim açımızdan bir diğer önemli yanı; oda ve borsaların seçim yılı
olmasıdır kıymetli misafirler. Bu kapsamda biz de, Ordu Ticaret Borsası olarak- Allah izin verirsesonbaharda seçimlerimizi gerçekleştirecek ve borsamızda dört yıl görev yapacak üyeleri seçecek,
organ teşekküllerini sağlayacağız. Biz, seçimlerin demokratik bir yarış algısı içinde geçeceğine
yürekten inanıyoruz. Tıpkı 16 Nisan Halk Oylamasında olduğu gibi en yüksek katılımlı ve
demokratik bir seçim geçirmemizi diliyorum.

Bizler de, bizden öncekiler de ve bizden sonra gelecekler de, gönüllülük esasıyla siz değerli
üyelerimizin ve ülkemizin menfaatine hizmet etmiştir ve de edecektir çünkü bu bir hizmet yarışıdır.
Ben şimdiden seçim sonuçlarımızın camiamıza ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
Değerli üyelerimiz
26 Mayıs 2013 tarihinde yapılan borsamız seçimleri sonucunda sizlerin teveccühü ile borsa meclis
üyeliğine seçildik. Seçildiğimiz o ilk günden beri, ilk günkü heyecanla sizlere hizmet vermeye devam
ettik. Şahsım, meclis üyesi arkadaşlarım ve çalışanlarımız için temel düsturumuz “Üye
Memnuniyeti Odaklı Hizmet Anlayışı” olmuştur. Sizlerden gelen en küçük bir öneri, vizyon
oluşturmamızda büyük önem taşımıştır ve taşımaktadır.
Bu genel anlayış içerisinde geride bıraktığımız yılda 100’den fazla noktaya üye ziyareti
gerçekleştirerek, siz değerli üyelerimizle hep irtibat halinde olduk. Bu ziyaretlerimizde siz kıymetli
üyelerimizin ticari faaliyet gösterdiği merkezlerdeki bürokratik ve idari birimleri de ziyaret edip,
sizlerin iş ve işlemlerinde kolaylık sağlayacak lobicilik ilişkileri geliştirmeye özellikle dikkat ettik.
Bu anlamda herhangi bir sorun yaşanması ya da bir sürece girilmesi durumunda direkt müdahil
olarak bir anlamda siz üyelerimize danışmanlık, kılavuzluk ettik.
Kıymetli üyelerimiz
“Marifet iltifata tabidir “ vecizinden kinaye ederek neler yaptık, nelere niyetlendik, şimdi
huzurlarınızda genel hatlarıyla sizlerle paylaşmak istiyorum.


Her bir üyemiz adına düzenlediğimiz “üye kimlik kartları” veya borsamız tarafından
düzenlenecek bir belgeyle, mahallinizdeki veya ilimizdeki herhangi bir özel hastanede tedavi
olduğunuzda özel indirim uygulanmaktadır. Bu hastaneler ile yaptığımız özel anlaşmalar
ile borsamız üyeleri ve aile efradının indirimli sağlık hizmetinden yararlanmasını sağladık
ve takibini de yapmaktayız.
Sağlık en büyük hazinedir.



Borsamızın mevduatları teminat gösterilerek Ziraat Bankası ve Denizbank’ta yaratılan
düşük faizli “TOBB Nefes Kredisi” siz değerli üyelerimize bizzat tarafımca anlatılmış ve
üyelerimizin büyük çoğunluğu da bu krediden faydalanmıştır. Nefes kredisi
kullanılabilmesi için gerekli evraklardan biri olan “Faaliyet Belgesi” borsamızca, ücretsiz
olarak adınıza tanzim edilerek talep ettiğiniz banka şubesine yine tarafımızdan ulaştırılarak
bürokrasi sıfırlanmıştır. Kredi başvuru ve kullanım aşamasında gerek banka şubeleri ve
gerekse Kredi Garanti Fonu gibi daha merkezi birimlerde ortaya çıkan sorunlara karşı siz
değerli üyelerimiz bizleri hemen bilgilendirdiniz ve bizler de güçlü lobicilik faaliyetleriyle,
bildiğiniz üzere, bu sorunları en kısa sürede çözdük. Mevzuatların el verdiği oranda,
sizlerden aldığımızı sizlerin faydasına kullandık ve kullanmaya da devam edeceğiz.



KOSGEB tarafından verilen krediler hususunda siz değerli üyelerimizi hızlı ve etkin olarak
bilgilendirip, kredi başvuru, takip ve sonraki aşamalarında danışmanlık hizmeti verdik ve
bu alanda hizmet vermeye devam edeceğiz.



Ordu Ticaret Borsası olarak borsamız hizmetlerini siz değerli üyelerimizin ayağına götürme
farkındalığını önemsedik ve bunu da hassasiyetle uyguladık. Siz kıymetli üyelerimizi birer

çalışma arkadaşlarımız olarak görüp, görevlendirdiğimiz bir ekiple her türden hizmeti
bizzat siz değerli üyelerimizin ayağına götürürken, en güncel bilgilendirmeleri de yüz yüze
ve hızla yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Siz kıymetli üyelerimiz ile aramıza hiçbir aracı
koymadık ve koymayacağız. Her ihtiyaç duyduğunuzda bizzat sizlere ulaştık ve tüm
enerjimizi bu yönde kullandık ve de kullanmaya devam ediyoruz. Sizlere ulaşmak adına
hiçbir engeli de mazeret etmedik ve de etmeyeceğiz.


Başta fiyat haberleşmesi olmak üzere, siz değerli üyelerimizin ticari hayatlarını
kolaylaştıracak her türlü bilgiyi anında ve birçok iletişim kanalıyla tarafınıza ulaştırıp,
takibini yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz.



Yaptığımız işlemler sonucunda oraya çıkan ve ticari hayata katkı sağlayacak, öngörü
oluşturacak, istatistiki verileri yine birçok iletişim kanalıyla sizlere ve kamuoyuna duyurduk
ve de duyurmaya da devam ediyoruz.



Şeffaflık ve aleniyet ilkesiyle çalışmayı şiar edinmiş olan borsamız, üyelerinin ihtiyaç
duyduğu her türlü veriyi oluşturmakta, saklamakta ve paylaşmaktadır.



Borsamız bünyesinde oluşturduğumuz Proje Ofisimiz ile proje yazabilir ve yürütebilir bir
kurum haline geldik. Ağırlıklı olarak fındıkta kalite ve verimliliği öne çıkartan projeler
yapmaya özen göstermekteyiz. Ve açılışını mart ayında yaptığımız Avrupa Birliği
fonlarından desteklenmekte olan “Fındık Üretiminde Modern ve Geleneksel Uygulamaların
İncelenmesi” adlı projemiz 2018 yılında modern ve örnek bir bahçe tahsis edilmiş olarak
tamamlanacaktır. İtalya ve İspanya gibi , yabancı ortaklarımızın olduğu projemiz ile fındık
üretiminde ve ticaretinde rakibimiz durumundaki ülkelerdeki uygulamalar da yakinen
gözlemlenecek ve örnek bahçemiz bu esaslarla oluşturulacaktır. Ordu Ticaret Borsası
olarak ilimiz ve ülkemiz için en güçlü ekonomik kalem olan fındığı kıymetlendirmekte
kararlı ve emin adımlar attık ve atıyoruz.



Fındık, ülkemiz, bölgemiz ve ilimiz için ikamesi mümkün olmayan, üretim ve ticaretinde
“Tek Tabanca” olduğumuz bir üründür. Tarımsal ürün ihracatımız içinde en yüksek payı
fındık almaktadır. İhracatta en büyük sorun olan aflatoksin konusunda; aflatoksinli
ürünün imhası gibi çok vahşi bir yöntem dayatılmaktaydı. Oysa fındık homojen değildir ve
birçok kere yapılan analizlerde birçok farklı sonuç elde edilebilmektedir. Bu konuyla ilgili
olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nezdindeki lobiciliğimizle aflatoksinli
partilerin imha edilmek yerine birçok kez seçilip de tekrardan analize tabi tutularak ihraç
edilebilir hale getirilmesini sağladık.



Fındık bizim için çok önemli olsa da diğer sektörleri de yok saymıyoruz elbette değerli
misafirlerimiz. Bir diğer kotasyon maddemiz olan “Canlı Hayvan ve Et Ticareti” ndeki
üyelerimize yönelik olarak “Gıda Sağlığı ve Güvenliği ile Hayvan Hastalıkları” hususunda
bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yaparak üyelerimize doğru, güncel, etkin bilgilendirme
yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.



Borsamız bünyesinde oluşturduğumuz “Dış Ticaret İstihbaratı Birimi” ile gelecek
dönemlerde, ihracat yapmak isteyen ya da ihracat yapmakta olan üyelerimizi birbirlerine
rakip etmeden dünyanın birçok noktasına ihracat yapabilir hale getireceğiz.



Bunun yanında, ulusal baz da yürütülmekte olan programların gerisinde kalmadık ve taşın
altına tüm bedenimizi koyduk. Malumunuz olduğu üzere Milli İstihdam Seferberliği
konusunda her birinizi tek tek dolaşarak birebir bilgilendirdik.



Tüm ülkede ilan edilmiş olan Milli İstihdam Seferberliği kapsamında oluşturulan Mesleki
Eğitim ve İstihdam Seferberliği kapsamında İŞKUR ile protokol yapıp İŞKUR’un siz
kıymetli üyelerimize dönük hizmetlerinin borsamızda oluşturduğumuz bir temas noktasında
sağlanmasının alt yapısı oluşturulmuştur.



MEYBEM olarak kısaltılmış olan “Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme” çalışmaları
kapsamında sizlere vaat etmiş olduğumuz “Mesleki Standardizasyon” un yani, tacirlik
mesleğine bir takım standartlar getirilmesi hususundaki çalışmalarımız, temaslarımız, hiç
şiddetini kaybetmeden devam etmektedir. Kabul edersiniz ki, bu tür şeyler “Yapısal “dır.
Yani merkezi otoritenin uhdesinde çözümlenebilir durumdadır, o nedenle de; merkezi
otoritenin önceliklerinin konjonktürel olarak hızla değişmesi sebebiyle bizim taleplerimize
geç cevap verilebilmektedir. Ama er ya da geç biz bu işten bir sonuç alacağız.

Geçmiş yıllarda üyelerimizi finans sektörü ve üniversiteyle yakınlaştırmak adına bir dizi etkinlik
gerçekleştirmiştik, hatırlarsınız. Bu vizyonumuz hiç değişmemiştir. Aksine, gelişmiştir.


“Finansal Okur Yazarlık” başlığıyla yürüttüğümüz etkinliğimizin akabinde Ziraat Bankası
ile üyelerimize yönelik düşük faizli kredi protokolü imzalamıştık ve siz değerli üyelerimiz ise
o dönem bu kredilerden de yararlanmıştı. Finansmana erişim ticari hayatın en önemli
argümanlarından biridir değerli üyelerimiz, işte o nedenledir ki; siz değerli üyelerimizin
finansmana erişimi noktasında, büyük küçük demeden her türlü imkândan hızlı ve doğru
bir şekilde haberdar olmanızı sağlıyor ve sağlamaya devam ediyoruz.



Üniversite - Sektör arasındaki bağı güçlendirmek adına, projelerimize ve çalışmalarımıza
üniversitemizi muhakkak dâhil ediyoruz.
Geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiğimiz
“Üniversite-Sanayi İşbirliği Bağlamında Bal ve Fındığın Kullanıldığı Yeni Ürünler Arayışı
Çalıştayı” ile bu vizyonumuzu ortaya koyduk ve “Fındıkta Zirai Donla Mücadele” başlıklı
paydaş çalıştayımızda da yine üniversitemizle iş birliği içerisindeydik. Bu bağlamda
Üniversite-Sanayi İşbirliğini çok önemsiyoruz.

Değerli misafirlerimiz
Kıymetli üyelerimiz
Ordu Ticaret Borsası fındık ile anılan ve işlem hacminin %95’ini fındık tescili oluşturan köklü ve
tecrübeli bir kurumdur. Bildiğiniz üzere fındık sektöründe 2009 yılından bu yana bir ilk ve bu ilke
dayalı değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimlerin göbeğindeki kurumlardan biri olarak süreci
doğru anlamak ve fındık ticaretini serbest piyasa teemmüllerine uygun olarak kurumsallaştırmak
adına geleceğe yönelik vizyonlar oluşturup bunları birer birer hayata geçireceğiz.

Borsanın tanımı “ Çok sayıda alıcı ile çok sayıda satıcının, disipline olmuş mekânlarda bir araya
gelmesi “ şeklinde olup, Ordu Ticaret Borsası olarak çağdaş borsacılık anlayışı içinde hangi
hamleyi yapmak ve hangi aksiyonu almak gerekiyorsa onu yaptık, yapıyoruz ve de yapacağız.
Değerli misafirlerimiz
Türkiye, fındık üretim ve ticaretinde halen lider olsa da, artık katma değeri yüksek ürünlerle pazar
hâkimiyetimizi taçlandırmamız gerektiği de ortadadır. Bugün 100’ün üzerinde ülkeye ihracat yapan
ve yaklaşık 3 milyar dolar ihracat geliri elde eden Türkiye’nin artık Ar-Ge ve Ür-Ge odaklı, yüksek
katma değerli ve rekabet edebilme mukavemeti yüksek ürünlerle pazara hükmetmesi gerekmektedir.
Yüksek katma değerli nihai ürün elde etme noktasında “milli vizyon ve hamle” ortaya koymak
zorundayız. Artık fındık için sözde “Milli Ürün” dönemini kapatmalı, fındığın üretim ve
ticaretindeki stratejik özelliklerine bağlı olarak yapısal eksikliği giderilerek resmen Milli Ürün ilan
edilmesi ve bir milli ürün için nasıl davranmak gerekiyorsa öyle davranılması gerekmektedir. Bunu
yaparken de, öncelikle, birlik ve beraberlik içinde olmak zorundayız.
Teknolojik alt yapıyı önemsiyoruz ve hizmet kalitemizi artırmak adına bu alana ağırlık veriyoruz.
Hizmet odaklarımızda gerekli teknolojik yeniliklere azami özen göstererek sizlere daha hızlı, kaliteli
ve çeşitli hizmet veriyoruz.
Ordu Ticaret Borsası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Akreditasyon Sistemi kapsamında
akredite edilmiş bir kurumdur. Bu, şu anlama gelmektedir kıymetli üyelerimiz; size hizmet veren,
sizlerle anlam kazanan, sizin kurumunuz, siz borsanız Avrupa Birliği ülkeleri ayarında ve beş
yıldızlı hizmet vermektedir. Bugün İngiltere’deki bir borsa hangi standartlarda hizmet veriyorsa
sizin borsanız da aynı standartta hizmet vermektedir. Ordu Ticaret Borsası olarak sizlerden gelen
her türlü reaksiyonu hassasiyetle değerlendirip bu reaksiyonlara ilişkin yol haritamızı belirledik ve
bundan sonra sizlerle birlikte, çağdaş borsacılık anlayışı içinde yol alamaya devam edeceğiz.
Destekleriniz ve inancınız için bir kere daha, huzurlarınızda, sizlere en kalbi duygularımla teşekkür
etmek istiyorum. Bize inandınız, güvendiniz, sağ olun, var olun, Allah hepinizden razı olsun.
Teknolojinin nimetlerinden faydalanmayı, en temel ekonomik emtiamız olan fındıkta, her aşamada
yaygınlaştırmak zorunda olduğumuzu bir kere daha vurgulamak istiyorum kıymetli üyelerimiz.
Üretimden ihracata kadar, her aşamada teknoloji yoğun üretimi benimsemek durumundayız.
Geleneksel yöntemlerle üretim ve ticaret devri artık sona ermiştir ve geleneksel yöntemlerde ısrar
etmenin sonucu pazar payının küçülmesi ve nihayetinde de yok olunmasıdır.
Kıymetli misafirlerimiz
Değerli üyelerimiz
Dün de söylediğimiz gibi bugün de aynı noktadayız ve aynı şeyleri söylüyoruz. Bizler, uzlaşıdan ve
işbirliğinden yanayız. Bizim tavrımızda ve dilimizde, kavga ve çatışma olmamıştır ve de
olmayacaktır. Seçimle iş başına gelmiş bir meclisiz, bizi isteyenler kadar isteyenlerin de olacağını
açık yüreklilikle kabul etsek de, hizmet anlayışımız için asla ve asla böylesi bir ayrım söz konusu
dahi olmamıştır ve de olmayacaktır. Her dönem ve her konuda eleştiriye açık olduk ve açık olmaya
da devam ediyoruz, kimseye gönül koymadık ve koymayacağız, hiç kimsenin de bize gönül
koymasını istemeyiz. Bizler, sizlere hakkımızı helal ediyoruz sizler de helal ediniz. Rabbim
hepinizden razı olsun.
Güzel bir kentte yaşıyoruz kıymetli misafirler!

Güzel ve huzurlu bir kentte uyum içinde yaşıyoruz, Rabbimize bin şükür.
Son nüfus sayımına göre toplam nüfusumuz 750 bin 588 kişi olarak ölçülmüş ve bir önceki sayım
sonucuna göre yaklaşık %3’lük bir nüfus artışı söz konusu olmuştur. Temennimiz; kentimizin
makûs talihi olan göç olgusunun tersine dönmesi ve bu kentin çocuklarının artık geri dönmesidir ve
burada yaşayabilmesidir.
Bu topraklar bizim, bizim, kıymetli katılımcılar, bu köylerde ve bu köylerdeki fındık bahçelerinde
çevrili o mezarlıklarda atalarımız, köklerimiz yatmaktadır. Dileğimiz ve çabamız odur ki gurbet
ellerde sıla hasretiyle akıp giden ömürlerin, ölülerinin değil de, dirilerinin bu topraklara dönmesi ve
bu topraklarda doyabilmesidir, yaşayabilmesidir.
“Coğrafya kaderdir” demiştir İbn-i Haldun ve biz bu coğrafyanın zorluğunun ve kaderinin
bilincinde olarak, inadına, kardeşçe yaşadık ve yaşamaya devam edeceğiz. Tüm kötü niyetlilere,
bölücülere ve hainlere inat, biz kardeşlik duyguları içinde üreterek yaşamayı tercih edecek ve
üreterek zenginleşeceğiz. Dünyada kalıcı bir güç haline gelebilmenin tek yolu ekonomik büyüme ve
kalkınmadır değerli üyelerimiz. Türkiye, sahip olduğu potansiyelleri, sizin gibi çalışkan ve azimli
girişimcileriyle daha çok başarı hikâyesine dönüştürecektir.
Ben, bu salonda bulunan ve bulunmayan Ordu Ticaret Borsası’nın tüm üyelerinin, bizzat
kendilerinin, birer başarı hikâyesi olduğuna yürekten inanıyorum. Ne kadar zor şartlarda ve yüksek
riskle ticaret yaptığınızı da biliyorum. Sizleri bu kahramanlığınızdan dolayı da bir kere daha tüm
içtenliğimle kutluyor ve ayakta alkışlamak istiyorum. İyi ki sizler varsınız! İnsanın en hayırlısı
insana hayrı dokunandır değerli misafirler.
Büyükşehir statüsündeki ilimizde bu huzur ve güven ortamını tesis eden mülki ve idari amirlere ve
birimlere huzurlarınızda bir kere daha can-ı gönülden teşekkür ediyor ve minnetlerimi sunmak
istiyorum.
Kıymetli misafirler
Çok değerli üyelerimiz
Birlikte geçirdiğimiz bu dört yıl boyunca sürçülisan ettikse affola...
Bu dört yıllık sürede, kardeşlik ilişkileri içinde bizlere kucak açan siz değerli üyelerimize, bizleri bir
arada, birlik ve beraberlik içinde tutan herkese ve herkese, bu samimi gayretlerinden dolayı
şükranlarımı sunuyorum.
Allah’tan, sizlerle, tekrardan ve daha uzun yıllar bir arada ve kardeşlik içinde çalışabilme fırsatı ve
imkânını vermesini niyaz ediyorum.
Allah, birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi ve huzurumuzu bozmasın.
Hepinize en engin sevgilerimi ve en derin saygılarımı sunuyorum.
Hoş çakalın
Allah’a emanet olun

dedi.

