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ÜNYE TİCARET BORSASI
2012 YILI FAALİYET RAPORU
1-Projeler:
2012 yılında borsamız tarafından daha nitelikli hizmetler sunulması ve üye memnuniyete çalışmaları
kapsamında birtakım projeler ortaya konulmuştur.
Bunlar:
a) DOKA’ya sunulan Ünye Gıda kontrol Laboratuarı kuruluşu araştırma projesi: Bu proje kapsamında
borsamız bünyesinde kurulacak olan laboratuarın alt yapı araştırması yapılmak istenmiş ancak bu
başvurumuz DOKA tarafından değerlendirilmemiştir.
b) Yine DOKA’ya sunulan Lisanslı Depo ve Yetkili Sınıflandırıcılık eğitimi adlı projemiz DOKA tarafından
kabul edilmiştir. 12.500 TL. maddi desteği sağlanan bu proje ile borsa çalışanları ve Lisanslı depo
çalışanlarına eğitim verilecek ayrıca ihracaatcı 9 firmaya Lisanslı Depoculuk uygulamasının avantajları
ve teşvikleri anlatılacaktır.
c) Borsamız tarafından ilçemiz ve bölgemize yönelik bir fındık raporu hazırlanarak üyelerimizin ve ilgili
kurumların bilgisine sunulmuştur.
d) Huzurevi Projesi: bu konuda belediye başkanlığımıza bu binanın borsamız tarafından yapılacağı
bildirilmiştir. Belediye Başkanlığı henüz yer tahsisini yapmadığı için henüz somut bir gelişme
sağlanamamıştır.
e) Mesleki Eğitim merkezi Projesi: Borsamız tarafından yapılarak Milli eğitim bakanlığına
devredilmiştir. Borsamızın adını taşıyan bu okulun ihtiyaçları talepler doğrultusunda yine borsamız
tarafından karşılanmaktadır.
f) Borsamızda ürün senedi ile satış yapılabilmesi için Satış Salonu oluşturulmuştur.
g) Borsamız yapılan çalışmalarla Lisanslı Depoculuk Uygulaması kapsamında Türkiye’de ilk olarak
Fındıkta Yetkili sınıflandırıcı belgesi almıştır.
h) Borsamız yine ülkemizde fındık konusunda ilk olarak Lisanslı depo uygulaması kapsamında Ürün
Senedi ile yapılan satışlarda yetkili tescil işlemlerini yapacak borsa olmuştur.
I) Mart ayında Borsamızın üyelerimiz ve Ünye’nin meseleleri ve çözüm önerilerine yönelik olarak
sosyal sorumluluk bilinci içerisinde, üyelerimiz ile karar alıcılar ve ilçemizde bulunan basın temsilcileri,
tüm resmi- yerel yönetim temsilcileri ve özel kuruluş temsilcilerinin bir araya getirildiği yemekli bir
toplantı organize edilmiştir. Burada Ünye’nin meseleleri ortaya konularak çözüm önerileri dile
getirilmiş ve takip edilmesi sağlanmış ayrıca üyelerimiz etki sahipleri ile yüz yüze getirilerek öncelikli
Ünye sorunları konusunda müzakere etme fırsatı sağlanmış, üyelerimizle ilişki kurmaları, tanınmaları
sağlanmıştır.
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2-Temsil ve Sosyal sorumluluk Faaliyetleri :
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Osman ATİK, borsamızı temsilen Ünye İlçesinde düzenlenen tüm
etkinliklerde, milli bayramlarda, dini bayramlarda bayramlaşma törenlerinde, ilçemizde yapılan
turizm, asayiş, spor, eğitim, mahalle sorunları toplantılarında meclis başkanımız Mustafa USLU ve
diğer yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yer alarak kurumumuzu temsil etmiş ve sorumluluklarımız
konusunda bilgi vermiştir. Ayrıca TOBB tarafından gerçekleştirilen tüm toplantılara üst düzeyde
katılım sağlanmıştır. İlçemizde faaliyet gösteren üniversiteye yer bulunması ve bina yapılması
konusunda borsa olarak yapılan alt yapı çalışmalarına destek verileceği bu toplantılarda dile
getirilmiştir.
Sosyal sorumluluk konusunda borsamız ilçemizden gelen talepleri değerlendirmektedir. Eğitim yılı
başında Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda 25.000TL harcanarak 640 öğrenciye kaban
yardımı yapılmıştır.
Ramazan ayında fakir ve muhtaç ailelere 25.000TL. karşılığında 755 vatandaşımıza gıda yardımı
yapılarak dağıtılmıştır.
Ünye’ye turnuva amaçlı gelen Gürcistan Basketbol takımının bir günlük ağırlanma gideri
karşılanmıştır.
ÇATOM’un kurulması ve faaliyetlerini sürdürebilmesi için borsa binamızda bir kat kadın
girişimcilerimize tahsis edilmiş ve burada eğitimlerini alma, meslek öğrenme faaliyetlerini
gerçekleştirme imkanı sağlanmıştır. Ayrıca ÇATOM’a ihtiyaçlarını karşılamak için maddi destek de
sağlanmaktadır.

3- Heyet ve Ziyaretler:
2012 yılı içerisinde borsamız ilçe kaymakamımız ve belediye başkanımızca ziyaret edilmiştir.
Ayrıca Üniversiteye yer bulma ve ek bina yapma konusunda Ordu Üniversitesi Rektörü Tarık
YARILGAÇ, yanında Dekan Nuri YILMAZ ve öğretim görevlileri ile borsamızı ziyaret ederek bina
konusunda görüş alışverişinde bulunulmuş. Yer bulunması halinde bu konuda borsa tarafından gerekli
desteğin verileceği belirtilmiştir.
Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi eski Dekanı Prof.Dr. Osman ECEVİT borsamızı ziyaret etmiştir.
Bu ziyarette karşılıklı fikir alışverişinden sonra Osman ECEVİT’in ilçemizde sürekli gündemde olan
Organik Tarım konusunda bilimsel verilere dayalı bir konferans vermesi karar altına alınmıştır.
Yine Aydın DOĞAN Vakfı temsilcileri borsamızı ziyaret ederek 2012 yılında Ünye’de açmayı
planladıkları Karikatür sergisi konusunda görüş alışverişinde bulunmuşlar ve serginin borsamız
salonunda açılması karar altına alınmıştır.
13. Ağustos tarihinde Türk Hava Kurumu Başkanı İsmail SARI ve beraberindeki yetkililer borsamızı
ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi vermişler ve destek talebinde bulunmuşlardır.
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Aralık ayında Ünyeli iş adamları derneği Musa TAPCI başkanlığında borsamıza nezaket ziyaretinde
bulunmuşlardır.

4-Törenler-Sergiler:
Borsamız salonunda Aydın DOĞAN Vakfı Karikatür sergisi açılarak 1 hafta boyunca (18-24 Temmuz)
vatandaşlarımıza ve üyelerimizin beğenisine sunulmuştur.
Yine Ordu’lu fotoğraf sanatçıları tarafından borsamızda 3 günlük yağlı boya resim sergileri açılmıştır.
2012 haziran ve temmuz aylarında 8 okulun resim ve el işi sergileri ile 3 derneğin yardım kermesleri
borsamız salonunda teşhir edilmiştir.
Ayrıca Kızılay tarafından kan bağışı uygulaması faaliyeti borsamız salonunda gerçekleştirilmiştir.

5-Borsa Seminer ve eğitimleri:
Borsamız bünyesinde kurulan laboratuar bünyesinde yeni işe başlayan 4 personele Eylül ayında
kurumu tanıyabilmeleri için oryantasyon eğitimi verilmiştir.
Kasım ayında laboratuar çalışanlarına Atikler Fındık fabrikasında Laboratuar uygulamaları eğitimi
verilmiştir.
Kasım ayında Ünye Ticaret Borsası yetkili Sınıflandırıcı Laboratuarında Sedir Kimya tarafından
laboratuar uygulamaları eğitimi verilmiştir.
Kasım ayında TOBB tarafından verilen Akreditasyon eğitimine borsa personelimiz katılmıştır.
Aralık ayında yine TOBB tarafından organize edilen Akreditasyon eğitimine borsa personelimiz
katılmıştır.
Aralık ayında Dr. Ali COŞKUN tarafından laboratuar personelimize; Laboratuar uygulamaları ve
dezenfekte eğitimi verilmiştir.
Mart Ayında Fakülte tarafından öğretim görevlileri ve çalışanlarına TSE görevlileri tarafından eğitim
verilmiştir.
Nisan ayında Uğur dershaneleri tarafından üyelere ve velilere eğitimde öğrenci sorunları ve sınavlara
hazırlık eğitimi verilmiştir.
14. 2012 yılı boyunca 6 kez Ayşe YALIN ve davet ettiği öğretim görevlileri tarafından tarafından
üyelere ve velilere çocuk yetiştirme, ergenlik, iletişim, anne-baba-çocuk ilişkileri konularında eğitim
verilmiştir.
Mayıs ayında borsamız salonunda üyelere ve halkımıza fındık (Sezon öncesi yapılacak işler-gübreleme
faaliyetleri-bahçe bakımı) konusunda İlçe Tarım Müdürlüğü Yetkilileri tarafından eğitim semineri
verilmiştir.
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14.Mayıs tarihinde Engelliler haftası nedeniyle üyeler ve halkımıza İş Eğitimi ve uygulama okulu
öğretmenleri tarafından eğitim verilmiş ve sergi açılmıştır.
21 Mayıs tarihinde Ünye Rehberlik merkezi tarafından öğretmenlere Rehberlik eğitimi verilmiştir.
28. Haziranda ÇATOM tarafından üyelerine yönelik eğitim verilmiştir.
19 Ekim’de İlçe Sağlık Grup başkanlığı personeline eğitim semineri vermiştir.
14 Aralık ta ÇATOM tarafından üyelerine Çalık YEDAŞ’ın gerçekleştireceği desteklerle ilgili toplantı
düzenlenmiştir.
26 Aralıkta Borsamız üyelerine ve halkımıza Osman ECEVİT tarafından organik tarım, fındıkta organik
tarımın olabilirliği ve uygulamalar konusunda konferans verilmiştir.

6-Yayın Çalışmaları:
2012 yılına kadar herhangi süreli bir yayın çıkarmayan borsamız yılda 2 defa olmak üzere dergi
çıkarma kararı almıştır. Bu konuda çalışmalar devam etmekte olup 2013 yılı Ocak ayında borsamızın
ilk dergisi üyeler ve halkımızın takdirine sunulacaktır.
Kalite Yönetim Sistemi konusunda borsamız TS-ISO-EN 9000 belgesini 2011 yılında alarak faaliyet
niteliğini artırmıştır.
Ayrıca Akreditasyon konusunda 2012 yılında TOBB’a yapılan başvurumuz kabul edilerek Akredite
borsa olma yolunda çalışmalarımız devam etmektedir.

7-Tescil Faaliyetleri:
2012 yılı tescil Sayısı: 4296

Kabuklu Fındık
İç Fındık
Buğday
Büyükbaş Hayvan
Bal
Ceviz

Miktarı Kilo/adet
56.853.811 kg.
58.454.073. kg.
23.760 kg.
114 adet
2.000 kg.
17.357 kg.

İşlem miktarı
301.774.085,35 TL.
451.934.124,80 TL.
14.800,82. TL.
327.060,00.TL.
13.000.TL.
78.865.50.TL.

8-Laboratuar Hizmetleri:
2012 yılında Lisanslı depoculuk faaliyetinin ilçemizde başlaması nedeniyle borsamızın yetkili
sınıflandırıcı lisansı almasıyla birlikte borsamız laboratuarı faaliyete geçmiştir. Bünyesinde 4 personel
(Kimya müh.-Ziraat müh.-Biyolog-Fındık eksperi) bulunduran bu laboratuarda Fiziksel-Kimyasal ve
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Mikrobiyolojik analizler yapmak üzere 3 bölüm oluşturulmuştur. Lisanslı depoya gelecek fındıkların
analizlerini yaparak sınıflandırmasını yapacak olan bu laboratuarımız aynı zamanda üyelerimizin
analiz ihtiyaçlarını da talep doğrultusunda karşılayacaktır.

9-Üye Kayıt Durumu: 128 aktif üyemiz bulunmaktadır. Bunun dışında 22 üyemiz halen askıda
bulunmaktadır.

10-2012 Yılı Kesin Bilanço:
31/12/2012 itibariyle

ÜNYE TİCARET BORSASI BİLANÇOSU
TOPLAM

743,294.61

2012 yılında Ünye Ticaret Borsası olarak yapılan faaliyetlerimizin yer aldığı bu rapor üyelerimize bilgi
vermek amacıyla hazırlanmıştır. Aralık 2012

Osman ATİK
Yönetim kurulu Başkanı
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