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FAALİYET RAPORU



1. Genel Bilgiler

Bafra’da tarım ürünleri üzerinde faaliyet gösteren ve aralarında kurulan Müteşebbis heyet ile borsamızın 
ilk temelleri 1992 yılının ilk günlerinde atıldı. O gün müteşebbis heyette ,  yer almış ve Bafra Ticaret 
Borsasının bu günlere gelmesinde önemli rol oynamışlardır. Müteşebbis heyetimizin büyük uğraşları 
neticesinde,   Bafra Ticaret Borsası  5590 sayılı kanunun 32. maddesi hükmü gereğince Sanayi 
Bakanlığının 04.01.1992 tarih 1992 /12 sayılı onayları ile kurulmuştur. İlk hizmet yeri olarak, Özmenler İş 
hanında faaliyete başlayıp daha sonra THK Bafra Şubesine ait büronun kiralanması ile 2004 yılına kadar 
burada faaliyet gösterip, O dönemin yönetim kurulu Başkanı Musa BUHARALI ve Meclis Başkanı 
Muharrem AY ve yönetim ile Meclis üyelerimizin büyük gayretleri ile Alparslan Mah. Sinop Samsun Yolu 
Üzeri No:26 Bafra adresinde alınan 635 m2 arsa üzerine 3 kat350 m2 kullanım alanı olan bünyesinde, 
kapalı otoparkı, idare katı, lokali, çok amaçlı toplantı salonu bulunan 3 katlı borsa hizmet binamız  Mart 
2004 yılında hizmete girmiştir. Halen Bafra Ticaret Borsası olarak üyelerimize burada hizmet vermeye 
devam etmekteyiz. Hizmeti geçen tüm üyelerimize, şahıs ve kurumlara teşekkür eder, ebediyete intikal 
eden üyelerimize Allahtan rahmet dileriz.



A- Misyon ve Vizyon

a) Misyonumuz
5174  sayılı  kanun  ve  faaliyetlerimizle  ilgili  yönetmeliklerden  doğan  yetki  ve  sorumluluklarımız
çerçevesinde üstlendiğimiz görevleri, değişen tarımsal, hayvansal ve ekonomik koşullar karşısında üye ve
paydaşlarımızın memnuniyetinin sürekliliğini sağlayacak kalite anlayışıyla yerine getirmektir.

b) Vizyonumuz
Gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi amaçladığı amaçladığı faaliyet, çalışma ve projelerle bölge 
coğrafyasında öncü,yurt çapında ise örnek bir borsa haline gelmektir.

B- Temel Değerler
• Şeffaflık,
• Sosyal Sorumluluk
• Tekdüzenin sağlanması,
• Hesap verilebilirlik,
• Tarafsızlık ve belgelendirme,
• Dönemsellik ve para ile ölçülme,
• Önemlilik ve tutarlılık,
• Özün önceliği ve ihtiyatlılık,
• 5174 Sayılı Kanun ve Yönetmeliklere uygunluk,
• Uluslararası mali standartlara uygunluk.



C- Bafra Ticaret Borsası Organizasyon Şeması



a) Meclis Kurulu





Meclis Görevleri
• Borsa yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek,.
• Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurulu delegelerini seçmek,
• Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak
• Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak,
• Çalışma alanları içindeki, ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek,
• Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak,
• Üyeleri arasında veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle
ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri kurmak, mahkemeler tarafından
istenecek hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak,
• Borsaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları karara bağlamak,
•Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler
hakkında takibat işlemlerini başlatmak,
•Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, 
kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf 
kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar vermek,
• Borsa iç yönergesini kabul etmek ve birliğin onayına sunmak,
• Yönetim kurulunca odaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek
kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak,
• Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak,
• Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve odaya olan 
aidat borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi, iradesi dışında meydana gelen 
mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat borçlarının ve gecikme 
zamlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile oda veya üyeler adına açılacak davalar 
konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu
yetkisini yönetim kuruluna devretmek,
• Yürürlükteki diğer mevzuatların verdiği görevleri yerine getirmek,



b) Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Görevleri
a ) Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde borsa işlerini yürütmek.
b ) Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları borsa meclisine sunmak.
c ) Aylık hesap raporunu borsa meclisinin incelemesi ve onayına sunmak.
d ) Borsa personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine usulune 
uygun olarak karar vermek.
e ) Borsa personelinin disiplin işlerini 5174 sayılı kanunda ve ilgili mevzuatta düzenlenen esas ve usuller 
çerçevesinde karara bağlamak.
f ) Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek.
g ) 5174 sayılı kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak.
h ) Borsada gerçekleştirilen işlemlerden doğacak ihtilafları çözmekle görevli hakem kurulunu belirlemek.
ı ) Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, mahkemeler tarafından 
istenecek hakem ve bilirkişi listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak.
j ) 5174 sayılı kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek.
k ) Borsanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadi durumu hakkında rapor hazırlayıp meclise 
sunmak.
 l ) Hazırladığı iç yönergeyi meclise sunmak.
m) Borsaya ait her türlü incelemeyi yapmak, endeks ve istatistikleri tutmak ve başlıca maddelerin borsada 
oluşan fiyatlarını tespit etmek ve bunlara uygun vasıtalarla ilan etmek.
n ) Yüksek düzeyde vergi ve tescil ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek.
o ) Bütçede karşılığı bulunmak kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve 
yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yaptırmak.
 p ) 5174 sayılı kanunla ve sair mevzuatla borsalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan 
diğer görevleri yerine getirmek.



C) Genel Sekreterlik

Bayram TOSUN
Genel Sekreter

GÖREV VE SORUMLULUK
a)    Genel sekreter, borsa personelinin disiplin ve sicil amiridir
b)    Genel sekreter, meclis ile yönetim kurulu toplantılarına ait tutanakları düzenler
c)    Borsanın iç çalışmalarıyla yazı işlerini düzenler ve yönetir.
d)    Borsanın kanun, yönetmelik ve mevzuata göre, yönetim kurulu kararları doğrultusunda işlerliğini 
sağlar
e)    Mevzuatta ve uygulamadaki değişiklikler ve karşılaşılabilecek olumsuzluklarla ilgili üyelerin  
bilgilendirilmesini sağlar.
f)     Borsa personeline gerekli emir ve talimatları verir ve çalışmalarını denetler
g)    Borsa personelini işleyiş ve görev tanımları doğrultusunda eğitilmelerini sağlar. 
h)    Yönetim kurulu veya başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.
ı)     Tüm görev ve sorumlulukları ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtil
Bayram TOSUN bu görevlerinin yanı sıra, bilgi işlem ile basın yayın ve halkla ilişkiler sorumlularına 
vekalet eder.

D) Muhasebe Memuru

Erdinç ERTUĞRUL

Muhasebe Memuru / Kalite Yön.Tem. / Akreditasyon Sorumlusu

MUHASEBE MEMURU GÖREV VE SORUMLULUKLARI
1. Tahsilatların kontrolünü yapmak, hesaplara aktarmak.
2. Günlük yapılan harcamaların tek tek kontrol etmek ve tediye fişini keserek ilgili hesaba aktarmak.
3. Tahsil ve tediye fişleri kesildikten sonra muhasebe hesaplarına aktarmak.
4. Günlük tahsil edilen aidat miktarlarını muhasebeye aktarmak.
5. Bankaya yatırılan veya çekilen paraların,ödenen çeklerin,yapılan veya gelen havalelerin takibini

yapmak;internet bankacılığını kullanarak iç yazışmalar doğrultusunda istenilen işlemleri gerçekleştirmek.



6. Haziran  ve  Ekim  aylarında  iki  eşit  taksitte  üyelerden  alınan  yıllık  aidatların  tahakkukunu
oluşturmak.

7. Üyelerimizin tahakkuk kartlarının tek tek kontrolünü yapmak.
8. Üyelerimize tahakkuk kartlarını duyurmak.
9. Gün içerisinde alınan yıllık ve munzam aidatları muhasebeleştirmek.
10.  Üyelerin yıllık aidat ve munzam aidat borç listesini çıkartmak.
11.  Borçlu olan üyelere yazılı şekilde duyuru yapmak.
12. Tedarikçi firmalar tarafından gelen faturaları muhasebeleştirmek.
13. Günlük yapılan işlemlerin gider dökümünü yapmak.
14. Cari hesap takibini yapmak.
15. Genel Sekreterliğin vereceği diğer görevleri yapmak.

Tescil  memurunun  görev  ve  çeşitli  nedenlerden  dolayı  bulunmadığı  ya  da  müsait  olmadığı
durumlarda;çeltik randıman ve nem ölçüm işlemlerini evrak düzenleyerek gerçekleştirmek.

E) Tescil/Sicil Memuru

Faruk KURT
Tescil / Sicil Memuru
TESCİL MEMURU GÖREV TANIMI
1. Borsaya dahil maddelere ait alım satımların mevzuat, meclis ve yönetim kurulu kararlarına uygun alarak
tescillerini sağlamak.
2. Yönetim Kurulu Kararına bağlı olarak; Borsamızda kayıtlı olan firmaların alım satımlarının tescile 
intikal edip etmediğini kontrol etmek, tescil noksanı görülen firmaları tespit edip, tescil dışı işlemlerin 
tescile intikal ettirilmesini sağlamak,
3. Tescile intikal eden tüm maddelere ilişkin günlük, haftalık, aylık ve yıllık bültenleri hazırlamak,
4. İşlem salonlarında gerçekleştirilen muamelelerin işlem formlarına kaydedilmesini sağlamak,
5. Borsada muamele gören maddelere ait fiyatları günlük olarak tespit ettirerek salonlarda ilanını sağlamak,
6.Çeltik randıman ve nem ölçümlerini evrak düzenleyerek yapmak.
SİCİL MEMURU GÖREV TANIMI
1. Yeni üye kayıt başvurularını sonuçlandırmak.
2. Yönetim Kurulu kabul kararı tarihi itibariyle yeni üyenin borsaya kaydını yapmak, sicil dosyasını tutmak
ve muhafaza etmek.
3. Üyeliğe kaydolunan şahıs/tüzel kişi firmasının Meslek Grupları ve aidat derecelerinin tespiti, 
değiştirilmesi ve bu husustaki kararların ilgililere tebliği, yapılan itirazların ait oldukları merciye intikal 
ettirilmesini sağlamak.
4. Kayıtlı üyelerin durumundaki değişiklikleri izlemek ve gerekli tadilleri yapmak.
5. Üyelerin belge taleplerini karşılamak ve dosyalarından talep edilen suretleri vermek.
6. Borsa üyelerinin kimlik taleplerini karşılamak.
7. Üyelerin ve diğer kuruluşların sicil kayıtlarına ilişkin yazılı ve sözlü sorularını yanıtlamak.
8. Üyelerin diğer kamu kurumları nezdindeki işlemleri için gerekli belgeleri düzenlemek.
9. Borsa üyelik kayıtlarının terkinini yapmak.
10. Borsa organlarının 5174 sayılı Odalar ve Borsalar Birliği Kanun ve ilgili Yönetmeliklerine göre seçim 
listesini hazırlamak.
11. TOBB Üye Sicil programının güncel takibini yapmak.
12. Askıya alınan ve askıdan inecek üyeleri takip etmek ve kendilerine tebliğ ve uyarıların yapılmasını 
sağlamak,
13. Evrak- belge arşivleme ve imhasını yapmak.



14. Genel Sekreterlik tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

F) Proje Sorumlusu

AHMETCAN DEMİRCİ
Proje ve Akreditasyon Sorumlusu, Kalite Yönetim Temsilcisi
 
GÖREV TANIMI

• TOBB Akreditasyon sürecinin takibinin yapılması, gerekli form, politika, tanımlar ve dokümantasyonların 
hazırlanmasını sağlamak.
• TOBB tarafından akredite borsa belgesinin alınması, yönetilmesi işlerini takip etmek.
• Akreditasyon izleme komitesi toplantılarına gündem hazırlamak, geçmiş toplantıların sonuçlarını 
incelemek.
• Akreditasyon şartlarının birimler tarafından uygulanmasını takip etmek.
• Kuruluşta planlanmış sonuçlara ulaşmak ve bunlarla ilgili sürekli iyileştirme için gerekli faaliyetlerin 
uygulanmasını sağlamak.
• Kuruluşta görev tanımlarının, yetki ve sorumlulukların açıklanarak dökümante edilmesini sağlamak.
• Kuruluşta planlanmış sonuçlara ulaşmak ve bunlarla ilgili sürekli iyileştirme için gerekli faaliyetlerin 
uygulanmasını sağlamak.
• Stratejik Planın hazırlanması ve uygulanmasında görev almak ve takip etmek.
• Akreditasyon Kurulu Kararlarını kontrol ve takip etmek.
• Genel Sekreter tarafından verilecek diğer işleri yapmak



G) Makam Şoförü

Hasan SANDALCI

Makam Şoförü

SORUMLULUKLAR:

 

1.Yöneticilerin katılacağı toplantı, seminer gibi etkinliklere ulaşımının sağlanması.

2.Gelen misafirlerin alınması, şirkete ya da kaldıkları otele bırakılması-alınması,

3.Diğer departmanların kurumlarla olan evrak ulaşımının sağlanması.

4.BGYS politikalarına uymak.

5.Gizlilik beyanı ve disiplin prosedürüne uygun davranmak.

6.Düzeltici ve önleyici faaliyetlerde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek.

7.Güvenlik olaylarını ve ihlalleri ilgili birimlere haber vermek. 



H) İç Hizmetler Sorumlusu

Arzu TUNA
İç Hizmetler Sorumlusu

İÇ HİZMETLER SORUMLUSU GÖREV VE SORUMLULUKLARI
1.      Kendisine verilen görevleri mevzuat doğrultusunda zamanında ve noksansız yapmak.
2.      Mesai saatlerinde katlardaki giriş ve çıkışları kontrol altında bulundurmak.
3.      Görevlendirildiği birimde büro, mutfak, depo, arşiv, garaj, koridor, tuvalet, lâvabo ve çevre 
temizliğini yapmak.
4.      Görevlendirildiği birim hizmet binasında servisler arasında veya arşivden güvenli bir şekilde evrak ve
dosya taşımak.
5.      Kurum içerisindeki yazışmalar, üye bilgi ve mülkiyetleri, personellere ait özlük bilgileri, yönetim ve 
meclis kurullarının aldıkları kararlar, bankacılık işlemleri, mevduat bilgileri vb. bilgileri üçüncü şahıslarla 
paylaşmamak.
6.      Mesai saatleri içerisinde çay, kahve vb. istek ve imkânlar doğrultusunda servis yapmak, ikramda 
bulunmak.
7.      Görevlendirildiği ve tüm borsa birimlerinin taşınır ve taşınmaz mallarını korumak.
8.      Arşiv, dosya ve ilgili düzenlemeleri yapmak. 
9.      Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapma.



ZAHİRE BORSASI KOMPLEKSİ PROJEMİZ

Türkiye’nin 2023 vizyon hedefleri doğrultusunda; Tarım memleketi olan, Bafra’mıza
yakışır bir “ZAHİRE BORSASI KOMPLEKSİ “ ni beraberce el ele verip Bafra’mıza
kazandırmak için mücadele vermekteyiz. Bu amaçla tarafımızdan tespit edilen;

Bafra  ilçemiz  Yağmurca  Mahallesinde  bulunan,  127  Ada  2  Parsel  nolu
90.309,34  m2  büyüklüğündeki  mera  vasıflı  taşınmazın  tamamı  üzerinde
Zahire Borsası Kompleksi yapılması amacıyla, Mera Kanununun 14. Maddesi
(c) bendi  gereği tahsis amacı değişikliği  talebimiz olumlu karşılanmış ve
tarafımıza tahakkuk ettirilen mera ot parası da yatırılmış olup süreç devam
etmektedir.

Bafra ovamızda ortalama 70.000 hektar tarım arazisi mevcut olup, 

Ortalama yıllık kayıtlı verilerine göre; 

   31.000 dekarda   24.000 ton mısır üretimi
 210.000 dekarda   77.000 ton buğday üretimi
120.000  dekarda   95.000 ton çeltik üretimi (Türkiye Üretiminin %11’i)
Türkiye'nin en önemli ve en kaliteli çeltik üretim sahalarından biri  olan Bafra'mızda,
yıl  bazında  ortalama 50 mahallemizde 2.000 üreticimiz  tarafından 120.000 dekar
alanda çeltik  ekiminin yapıldığı  ve takriben 95.000 ton çeltik  üretimi ile  ortalama
57.000 ton kaliteli Bafra Pirinci tüketicilerimizin sofralarına lezzet katmaktadır.

Bafra Ticaret Borsası Başkanlığı olarak;

İlçemizin  yerel  ürünlerinden  olan  ekonomik  değeri  yüksek,  BAFRA  PİRİNCİMİZİ
tüketici ile buluşturmanın ve her platformda tanıtmanın gayreti içerisindeyiz. 
Bafra’mıza yakışır bir “ ZAHİRE BORSASI KOMPLEKSİ “ ni beraberce el ele verip 
Bafra’mıza kazandıralım...

Türkiye’mizin  2023  vizyon  hedefleri  doğrultusunda,  Bafra  Ticaret
Borsası olarak;

Kuracağımız Zahire Borsası Kompleksi ile;
 Üye işyerleri,
 İdari bina,
 Satış salonu, 
 Çok amaçlı toplantı / seminer salonu ,
 Kantar,
 Laboratuar,
 Hububat Siloları,  
 Araç park yerleri,
 Posta / telekom şubesi, 

http://www.haberler.com/turkiye/
http://www.haberler.com/bafra/


 Cami, 
 Oteli, 
 Banka şubesi
 Lokantası, v.s sosyal alanları olan 

Zahire Borsası Kompleksini, Bafra’mıza kazandırmak adına, her türlü lobi faaliyet ve
mücadelemizi sürdürmekteyiz.

Bafra Ticaret Borsası Kompleksi kurulması sonucu sağlanacak fayda ve 
hedeflerimizi şöyle sıralayabiliriz. 

 Son 5 yılda ortalama 25 milyon liralık mal bedeli, art niyetli tüccarlar tarafından
üreticilere ödenmemiş ve üreticiler maddi manevi mağdur edilmiştir. Bu durum
gelir  vergisi  acısından,  ekonomik kayıp  açısından önem arz  eden bir  durum
olup, Borsa Komplesi ile bu sorunların ortadan kalkacağı, 

 İlçemizin Trafik Araç Sayısı bakımından ortalama,  50.000 adet tescilli araç
yoğunluğu ile, mevcut üreticilerin elinde bulunan  11.000 adet traktör ile
Kamyon ve Kamyonetler hafta günleri (Pazartesi/Perşembe) ile ürün hasat
sezonlarında  şehir  içi  trafiğine  girmeleri  ile  büyük  sorunlar  yaşanmaktadır.
Borsa  kompleksi  ile  traktörler  ve  Kamyon  Kamyonetler  şehir  içerisine
girmeyecek ve trafikte rahatlama olacaktır.

   Üretici ile tüccarın serbest piyasa şartlarında bir araya gelmesi 
  Güncel ve gerçek fiyatların anlık olarak üretici/tüccara duyurulması 

  Tarımsal Ürünlerin, gerçek piyasa fiyatları ile alınıp satılacağı, 

  Ticaretin güvenli bir ortamda şeffaf olarak gerçekleşmesi,

  Haksız rekabetin önlenmesi, 

  Kaliteli üretim yapan çiftçinin ve tüccarın da kazançlı çıkması,

 Bölge istihdamını artırarak, ekonomiye kazanç sağlaması,

 Vergi gelirlerinin artması,

 Tüccar ve üreticilere depolama ve kredi kolaylığı sağlaması, 

 Ahiliği yaşatmak ve sürdürmek,

 Tahkim  kurullarının  işlevlik  kazanması  ve  benzer  birçok olumlu  durumların
olacağı aşikardır.





AÇIKLAMA;

Bafra Ticaret Borsası Sitesi’nin yaklaşık 90.000 m2 lik alana sahip olması 
planlanmaktadır. İçinde Borsa dükkân ve depoları, Ticaret Borsası binası, satış salonu gibi ana
programın yanı sıra tır parkı, mini oteli, restoranı ve bankaları sosyal donatı acısından da 
kendi kendine yetebilecek bir proje olarak ele alınmıştır.

İçerisinde 9 metre yüksekliğinde, 12mt derinliği ve 19.50mt genişliğinde 40 adet  500 
tonluk, 9 metre yüksekliğinde 8 mt derinliğinde, 19.50 mt genişliğinde 52 adet 250 tonluk 
depo bulunmakta, giriş nizamiyeden itibaren tüm iç yollar tır dönüşü esas alınarak 
ölçülendirilmiş, depo girişlerine göre yaklaşım mesafeleri hesaplanmıştır. Yapıdan yapıya 25m
genişliğindeki yolların iki yönlü beşer metresi geçici süreli park ve yük indirme-yükleme 
faaliyeti için düşünülmüştür. 

Planlanan proje gerektiğinde iki ayrı etap halinde yapılabilir. Ticaret borsası binasından
gelen ana aks üzerinden bağlantılandırılabilecek durumdaki etaplar;

1.Etap ; 20 adet 250 tonluk depo,

16 adet 500 tonluk depo ya da

2.Etap ; 32 adet 250 tonluk depo,

24 adet 500 tonluk depo şeklinde planlanabilir.

İki ayrı seçenekde de Ticaret Borsası Binası’na, sosyal tesislere ve tır parkına ulaşım ek
maliyet gerekmeksizin sağlanabilmektedir.



2. İŞTİRAKLERİMİZ  VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ

Bafra Ticaret Borsası olarak;



TOBB kanunumuzun 80.maddeleri gereği, bakanlığın izni ile aşağıda belirtilen iştiraklerimiz ve bağlı 
ortaklığımız mevcuttur.

İŞTİRAKLERİMİZ 

 TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI A.Ş.
 TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN. ve TİC. A.Ş.
 SAMSUN TEKNOPANK  A.Ş.
 SERAOSB (BAFRA TARIMA DAYALI İHTİSAS SERA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ)

BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ:

 BAFRA TİCARET BORSASI MEZBAHA İŞLETMECİLİĞİ LTD. ŞTİ.

İŞTİRAKLER VE ORTAKLIK SERMAYE TABLOMUZ

ADI PAY SERMAYE
TUTARI

ÖDENMİŞ
SERMAYE

ÖDENECE
K

SERMAYE
TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS

BORSASI A.Ş.
600
adet

600.000,-TL 150.000.-TL 450.000.-TL

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ
LİSANSLI DEPOCULUK SAN. ve

TİC. A.Ş.

300.00
0 adet
hisse

300.000.-TL 300,000.-TL -

SAMSUN TEKNOPARK  A.Ş. %0,5 22.500.- TL 22.500.-TL -

SERAOSB (BAFRA TARIMA
DAYALI İHTİSAS SERA

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ)
%14 Pay oranında

Giderlere katkı

2016 yılı: 
37.500.-tl
2018 yılı: 
45.000.-tl

2019 yılı:
60.000.-tl

BAFRA TİCARET BORSASI
MEZBAHA İŞLETMECİLİĞİ

LTD. ŞTİ.
%100 1.500.000.- tl 1.500.000.- tl -



Bafra Ticaret Borsası Tescil İşlem Hacmi

2019 YILI TESCİL İŞLEM HACMİMİZ : 

773.944.706,45.- TL

2019 YILI ENÇOK 
ŞLEM GÖREN 
ÜRÜNLER

İŞLEM MİKTARI 
(KG)

ÇELTİK 91.280.822,68 kg
BUĞDAY 25.800.699,66 kg

PİRİNÇ 24.678.986,58 kg

SALCALIK BİBER 5.058.336 kg

KABUKLU FINDIK 4.427.050 kg

2018 YILI TESCİLE KONU ÜRÜNLER
                TESCİL

HACMİ

HUBUBAT 520.031.435,86.- TL

HUBUBAT MAMÜL
              30.173.379

,24.- TL

KASAPLIK CANLI HAYVANLAR
   20.155.471,93.-

TL

HAM DERİ 920.782,75.-TL

DİĞER ÜRÜNLER 203.584.419,42.-Tl



 

Şeref ve Onur Belgemizi aldık

265 Oda ve Borsa içerisinde 25 yıl hizmette bulunan Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Namık 
KİBAROĞLU, hizmet ve şeref plaketini Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN takdimleri ile 
aldı. 



BAFRA PİRİNCİNE COĞRAFİ İŞARET STARTI VERİLDİ.

BAFRA PİRİNCİNE COĞRAFİ İŞARET STARTI VERİLDİ.
Bafra kaymakamımız Ahmet ADANUR Başkanlığında 08.02.2019 cuma günü yapılan istişare toplantısında Baframızın pirincine 
Coğrafi işaret alınması için ilk start verildi.



Fuar Etkinlikleri

Antalya Yörex Fuarı 



Meclis üyeleri ile birlikte gittiğimiz Antalya Yörex Fuarında Bafra'mız topraklarından 
pirinç,pide,nokul coğrafi işaret ürünlerinin tanıtımını yaptık. 2000 kişiye Bafra 
pirincinden yapılan, Bafra pilavı ikramı yapıldı.

Samsun Tarım Fuarı  

Bafra Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Namık KİBAROĞLU'nun katıldığı Samsun Tarım Fuarında
, Bafra'mızı temsil ettik.



Ankara 75. Genel Kurul Katılımı 

Bafra Ticaret Borsası Yönetim Kurulu başkanımız Namık KİBAROĞLU,Meclis başkanımız A. Engin 
BALCIOĞLU Başkan yardımcımız Tarık EROL, Genel sekreterimiz Bayram TOSUN ile 75. Ankara Genel
Kurulunda Bafra'mızı temsil ettik.



Ziyaretlerimiz 

Borsamız başkanı Sayın; Namık KİBAROĞLU Bafra Pazarcılar Odası Başkanı Hüseyin TOPUZ'u 
makamında ziyaret etti. 

Borsamız yönetim kurulu başkanı Sayın Namık KİBAROĞLU ve beraberindeki Meclis Başkanımız Ali 
Engin BALCIOĞLU ve yönetim kurulu başkan yardımcısı Tarık EROL ile birlikte, Bafra Cumhuriyet 
başsavcısı Sayın Turgut TÜRKMEN'i makamında ziyaret ettiler. 



Bafra Ticaret Borsası yönetim kurulu başkanı Namık KİBAROĞLU, Meclis Başkanı A.Engin 
BALCIOĞLU ve yönetim kurulu üyeleriyle,Bafra belediye başkanlık görevine seçilen Hamit KILIÇ'ı 
makamında ziyaret ederek, başarılar diledik. 

Bafra Ticaret Borsası. Başkanlığı olarak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zihni ŞAHİN,'i 
makamlarında, yönetim kurulu başkanı Namık KİBAROĞLU, Meclis başkanı A.Engin 
BALCIOĞLU,Yönetim kurulu başkan yardımcısı Tarık EROL ile ziyaret ederek, Başarılar diledik.



Samsun TSO başkanı ve TOBB başkan yardımcısı Sayın Salih Zeki MURZİOĞLU'na borsamız başkanı 
Namık KİBAROĞLU, Meclis başkanı A.Engin BALCIOĞLU, Başkan yardımcısı Tarık EROL ile 
birlikte hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kendilerine her iki görevinde de başarılar dileriz. 



Borsamız üyesi Alirıza VAROL'un yeni açtığı TOPRAK ANA YÖRESEL LEZZETLER işyerini Borsa 
başkanımız Namık KİBAROĞLU ve başkan yardımcımız Tarık EROL ile birlikte ziyaret ederek 
kendilerine hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. (29 Haziran 2018)

Batıda Yakakent  Doğuda Taflan'a kadar uzanan bir bölgede faaliyet vermeye hazırlanan Bafra Ticaret 
Borsası Mezbahasının, modernize edilerek faaliyete geçirilmesi çalışmaları hakkında bilgilendirme ziyaretleri 
kapsamında;. Yönetim kurulu başkanımız, Namık KİBAROĞLU İle başkan yardımcımız Tarık EROL Alaçam 
Kaymakamımız Oğuz Alp ÇAĞLAR'ı, makamında ziyarette bulunarak, bilgilendirmelerde bulunuldu. 

Batıda Yakakent  Doğuda Taflan'a kadar uzanan bir bölgede faaliyet vermeye hazırlanan Bafra Ticaret 
Borsası Mezbahasının, modernize edilerek faaliyete geçirilmesi çalışmaları hakkında bilgilendirme ziyaretleri 



kapsamında;. Yönetim kurulu başkanımız, Namık KİBAROĞLU İle başkan yardımcımız Tarık EROL Yakakent 
Belediye Başkanımız Hüseyin KIYMA'yı makamlarında ziyarette bulunarak, bilgilendirmelerde bulunuldu.

Batıda Yakakent  Doğuda Taflan'a kadar uzanan bir bölgede faaliyet vermeye hazırlanan Bafra Ticaret 
Borsası Mezbahasının, modernize edilerek faaliyete geçirilmesi çalışmaları hakkında bilgilendirme ziyaretleri 
kapsamında;. Yönetim kurulu başkanımız, Namık KİBAROĞLU İle başkan yardımcımız Tarık EROL Alaçam 
İlçe Tarım Müdürümüz Mehmet GÜREŞ'i makamlarında ziyarette bulunarak, bilgilendirmelerde bulunuldu. 



Borsamız Kurucu Üyelerinden Sayın Ahmet ÇETİNKAYA’nın Antalya Aksu’da ki BizimYer Kahvaltı Salonun’da
Beraberiz Hem Kahvaltı İçin Hem Fuar Alanın’da Yapacağımız Etkinlik Yardımları İçin Teşekkür Ederiz



Yönetim Kurulu başkanımız Namık KİBAROĞLU ve Başkan Yardımız Tarık EROL Odalar Borsalar 
birliğinde Ziyaretleri Sürüyor. Özel Kalem Müdürümüz Gökçer DOĞAN ve Başkan Danışmanımız Yiğit 
ATEŞ ile karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Yönetim Kurulu Başkanımız Namık KİBAROĞLU Ve Başkan Yardımcımız Tarık EROL Tarım ve Orman 
Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Dç.Dr.Veli Gülyaz’ı Makamında Ziyarette bulundular. 



Yönetim Kurulu Başkanımız Namık KİBAROĞLU Ve Başkan Yardımcımız Tarık EROL Tarım ve Orman 
Bakanlığı Tarım Bakanlığı Gıda Kontrol Daire Başkanı Selman AYAZ’ı yerinde ziyarette bulundular.



Yönetim Kurulu Başkanımız Namık KİBAROĞLU Ve Başkan Yardımcımız Tarık EROL Tarım ve 
Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi TUNÇ ile Bafra Tarımı ve borsa hakkında istişarede 
bulundular. 



Bafra Ticaret Borsası Başkanı Namık KİBAROĞLU Meclis Başkanımız A.Engin BALCIOĞLU Bşk.Yrd 
Tarık EROl, Ersal Usta , BAFRA Kaymakamlığı'na atanan Ahmet ADANUR'u makamında ziyaret ederek, 
başarılar diledi. 



Ziyaretimize Gelenler

Bafra motosiklet kulübü başkanı Yaşar TRABZON ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 
borsamız başkanı Namık KIBAROĞLU'nu makamında ziyaret ederek, Bafra'da yapılacak motosiklet 
festivali çalışmaları hakkında da bilgilendirmelerde bulundular. Kendilerine teşekkür eder çalışmalarında 
başarılar dileriz..

Samsun büyükşehir belediyesi başkanı sayın Zihni ŞAHİN, Bafra Belediye başkanı sayın Hamit KILIÇ ve 
belediye başkan yardımcıları, Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe başkanı sayın Av.İbrahim SEMİZ ve 
beraberlerindeki heyet ile Bafra Ticaret Borsasını ziyarette bulundular. Kendilerine teşekkür 
eder,çalışmalarında başarılar temenni ederiz. 



İYİ Parti Samsun Milletvekili Adayı Sayın Av.Hüseyin ACAR ve beraberindeki heyet ile beraber borsamız 
başkanı sayın Namık KİBAROĞLUNU Makamlarında ziyaret ettiler. Borsamız adına kendilerine teşekkür 
eder çalışmalarında Başarılar dileriz.

Saadet Parti Samsun Milletvekili Adayı Sayın Mustafa Öcal ve beraberindeki heyet ile beraber borsamız 
başkanı sayın Namık KİBAROĞLUNU Makamlarında ziyaret ettiler. Borsamız adına kendilerine teşekkür 

https://www.facebook.com/mustafa.ocal.104?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAWLCDMrZC8HW5IZRfQd799jM8mgVYvOv_DUCNe23wiK71B14yvqZu_QeFVrAVaFsDP6DnZmBCzaDR5&fref=mentions


eder çalışmalarında Başarılar dileriz

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı / TOBB Başkan Yardımcısı Sn Salih Zeki 
MURZİOĞLU ve Samsun TSO Genel Sekreteri Sn Süleyman KARABÜK ,Bafra Ticaret Borsası Başkanı 
Sn Namık KİBAROĞLU’nu makamında ziyaret ettiler. Kendilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz. 

Bafra emniyet müdürümüz Hikmet DEMİRCİ’nin tayininin Konya’ya çıkmasından dolayı borsamıza veda 
ziyaretinde bulunarak Yönetim Kurulu Başkanımız Namık KİBAROĞLU ve Başkan Yardımcımız Tarık 
EROL’u Ziyaret etti, kendisine Bafra’ya vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, yeni görevinde 
başarılar dileriz . 



Mevcut Bafra Ticaret Borsası tarafından yürütülen ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminden ISO 
9001:2015 Kalite Yönetim Sistemine Geçiş denetimimiz, personelimizin de hazır bulunduğu açılış 
toplantısına müteakip,TSE Baş Denetçisi Sayın Adnan BAHADIR tarafından devam ediliyor.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Dursun ATAŞ ve GİK Üyesi Rıdvan UZ , Bafra İlçe Başkanı Zafer 
BEKTAŞ ve beraberindeki heyet ile Borsamızı ziyaret ettiler. İyi Parti heyetini Borsamız Başkan 
Yardımcımız Tarık EROL, ve yönetim Kurulu Üyeleri karşıladı. Kendilerine ziyaretleri için teşekkür 



eder,başarılar dileriz.

Borsamızda Akreditasyon denetimimize. Türk Loydu baş denetçisi İlker GÜR , Akreditasyon kurulu 
üyelerimiz ve personellerimizle denetime başladık. 

İlçemiz Kaymakam’ı Sn. Ali Fuat TÜRKEL’in İstanbul Şişli Kaymakamı Olarak Atanmasından Dolayı 
Borsamıza Veda Ziyaretinde Bulundu. Kendileri, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Namık KİBAROĞLU 
,Yönetim Kurulu Bşk.Yardımcıları .Tarık EROL,Ersal USTA,Yönetim Kurul Üyesi Serdar DEMİR, Fahri 
KÜÇÜKDURSUN Ve Genel Sekreterimiz Bayram TOSUN Tarafından Karşılandı İlçemizde Bulunduğu 
Süre İçerisinde Yapmış Olduğu Başarı Ve Hizmetlerinden Dolayı Kendisine Yönetim Kurulu Başkanımız 



Namık KİBAROĞLU Günün Anısına Hediye Takdimi Yapıldı. Sn TÜRKEL’e Yeni Görev Yerinde 
Başarıları Temenni Ederiz. 

Adalet ve Kalkınma Partisi Bafra Belediye Başkan A.Adayı Tuncay YURDUSEVEN ve beraberindeki 
heyet ile beraber borsamız başkanı sayın Namık KİBAROĞLUNU Makamlarında ziyaret ettiler. Borsamız 
adına kendilerine teşekkür eder çalışmalarında Başarılar dileriz.

BORSADA HAYAT DURUYOR, BORSA KİTAP OKUYOR;
“Bafra’da Hayat Duruyor, Bafra Kitap Okuyor” Sloganı ile İlçemiz genelinde 15 dakika kitap okuma 
etkinliği kapsamında; Bafra Ticaret Borsası Başkanı Namık KİBAROĞLU öğrencilerle kitap okudu. 



Adalet ve Kalkınma Partisi Bafra Belediye Başkan A.Adayı Kemal ŞENOCAK ve beraberindeki heyet ile 
beraber borsamız başkanı sayın Namık KİBAROĞLUNU Makamlarında ziyaret ettiler. Borsamız adına 
kendilerine teşekkür eder çalışmalarında Başarılar dileriz.  

Adalet ve Kalkınma Partisi Bafra Belediye Başkan A.Adayı İnş.müh. Ramazan HOKKA ve beraberindeki 
heyet ile beraber borsamız başkanı sayın Namık KİBAROĞLUNU Makamlarında ziyaret ettiler. Borsamız 
adına kendilerine teşekkür eder çalışmalarında Başarılar dileriz. 



Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zihni ŞAHİN , Bafra Ticaret Borsası Başkanı Namık 
KİBAROĞLU’nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Bafra’ya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni 
ŞAHİN, burada Bafra Ticaret Borsası Başkanı Namık KİBAROĞLU’nu makamında ziyaret etti



Borsamızdan Ayni Yardımlar

5 Haziran 2018'de Bafra Ticaret Borsası Ramazan yardımları kapsamında, 700 aile gıda yardımı yapmıştır.

BAFRA TİCARET BORSASINDAN KIRTASİYE YARDIMLARI YAPILDI. 



Üyelerle Yapılan Etkinlikler

Mezbahanenin modernize edilmesine ilişkin Bafra'dan, Samsun'dan, Alaçam'dan, Yakakent'ten kasap 
üyelerimiz ile istişare toplantısı yapıldı

Geleneksel üye iftar programımızı öğretmenevinde yaptık . İftar yemeğimize katılan tüm üyelerimize 
teşekkür eder,hayırlı ramazanlar temenni ederiz. -



Borsamizda geleneksel üye bayramlaşma programıını gercekleştirdik. Birlik ve beraberlik içerisinde nice 
bayramlar temennisiyle hayırlı bayramlar! 

Borsamız üyesi Alirıza VAROL'un yeni açtığı TOPRAK ANA YÖRESEL LEZZETLER işyerini Borsa 
başkanımız Namık KİBAROĞLU ve başkan yardımcımız Tarık EROL ile birlikte ziyaret ederek 
kendilerine hayırlı olsun dileklerimizi ilettik



Bafra Ticaret Borsası Yüksek İstişare Kurulu Toplantımızı , Kurul başkanımız Namık KIBAROGLU 
başkanliğinda, Başkan yardimcimiz Tarik EROL, Kurul üyelerimiz, M.İsmet AKALIN,Ertan EFE,Onur 
CÖMERT, Emre ATMACA ve M.Onur KARA'nın katılımları ile borsada yaptık. Katılımlarından dolayı 
kurul üyelerimize teşekkür ederiz. 

Borsamiz ev sahipliğinde, Bafra'da kasaplık faaliyeti gösteren üyelerimiz ile yonetim kurulu baskanimiz 
Namik KIBAROGLU,,baskan yardimcimiz Tarik EROL,Meclis baskanimiz Veteriner hekim A.Engin 
BALCIOĞLU denetim üyeleri Mustafa ACAR ile Mehmet Ali BERBER'in katildiği Bafra Ticaret Borsasi 
Mezbahasi istişare tolantisı borsamizda yapildi. Toplantıya katilan ve bizlere destek veren tüm üyelerimize 
teşekkür ederiz.



Borsamız başkanlığı olarak, Alaçam ve Yakakent ilçelerimizde faaliyet gösteren kasap işi ile iştigal eden 
üyelerimiz ile Bafra Ticaret Borsası Mezbaha İşletmesi konusunda istişare toplantımızı Alaçam Öğretmen 
evinde yaptık. Katılımcılara teşekkür ederiz. 



Basında Biz

Bafra Ticaret Borsası Üyeleri Eğitimde

Bafra Ticaret Borsası üyelerine yönelik düzenlenen Stratejik Plan Eğitim, verimli bir şekilde 
gerçekleştirildi. 

EĞİTİM

13.01.2020

Bafra Ticaret Borsası üyelerine yönelik düzenlenen Stratejik Plan Eğitim, verimli bir şekilde gerçekleştirildi.

Hizmet üretme ve sunma yükümlülüklerini etkili ve verimli bir biçimde yerine getirmesinin, hem
kurumu hem de yönetilen topluluk açısından büyük önem taşıdığı bilinciyle hareket eden Bafra
Ticaret Borsası, hizmet içi eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu  kapsamda,  daha önce çeşitli  konularda borsamız  yöneticilerine  ve  personellerine  yönelik
eğitim  programları  düzenleyen  Bafra  Ticaret  Borsası,  faaliyetlerin  başarılı  bir  biçimde
gerçekleştirilmesinde  yararlanılan  etkili  araçlardan  birisi  olan  stratejik  plan  konusunda  da
üyelerini bilgilendirdi.

Stratejik  plan  uygulama  sürecinin  daha  verimli  yürütülebilmesi  adına  gerçekleştirilen  eğitim
çalışması Bafra Ticaret Borsası konferans salonunda gerçekleştirildi.

 

https://samsuncephaber.com/kategori/egitim


Bafra’nın Tarımsal Ürün Potansiyeli Masaya Yatırıldı

Bafra Ticaret Borsası ev sahipliğinde, Samsun Valiliği, Bafra Kaymakamlığı ve Orta Karadeniz 
Kalkınma Ajansı (OKA) işbirliği ile Bafra İlçesinin tarımsal ürün potansiyeli açısından değerlendirme 
çalıştayı Bafra Ticaret Borsası Konferans salonunda yapıldı

Samsun Valisi Osman Kaymak'ın Başkanlığında gerçekleşen çalıştayda, OKA tarafından hazırlanan, 
Bafra İlçesinin tarımsal ürün potansiyeli raporuna dair bilgiler paylaşıldı. Ayrıca Çalıştayda, Bara 
ilçesinin tarımsal ürün raporundan yola çıkılarak Bafra ilçesinin tarımsal sorunları ve hedefleri ortaya 
konularak katılımcıların görüş, öneri ve fikirleri değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Samsun valisi Osman Kaymak ise, Samsun’a geldiğim günden bu yana hep 
konuşuyoruz Samsun'un çok önemli iki ovası var bunlardan birisi Bafra diğeri ise Çarşamba ovasıdır. 
Bu iki ova aslında Türkiye'nin gıda deposu biliyorsunuz her şeyin yapayı oluyor ama gıdanın yapayı 
olmuyor, gıda insanoğlu için çok önemlidir, insanımız gıdaya mecburen muhtaç ve Allah'a şükürler 
olsun ilimizde bunların hepsine sahibiz dedi.

Kaymak, Bizim bu toplantıda derdimiz ilimiz ve onun yanı sıra Bafra ilçesinde çok ciddi şekilde tarım 
yapılan bir ilçemiz, ilimiz ve ilçemiz neredeyse tamamı tarım ile geçiniyor diye biliriz, ama amacımız 
şunun bunun üretimi daha da katma değerini arttıracak, insanlarımızın daha çok kazanmasını 
sağlayacak, eğer şuan yapılan üretimlerde, zaman zaman zarar ediyorsunuz, keşke bunların daha 
sürdürülebilir anlamında sizleri dinlemek istiyoruz. Şimdi sizleri dinleyeceğiz, sizlerin önerileri çok 
önemli" dedi.

Vali Osman Kaymak'ın konuşmasından sonra, çalıştaydı, Bafra İlçesinin tarımsal ürün potansiyeli 
raporu, Bafra ilçesindeki ve Bafra ovasındaki tarımsal üretimin mevcut yapısını altyapı, üretim ve 
tüketim boyutuyla ele alınması, Bafra ilçesinin tarımsal ürün potansiyeline yönelik bir takım tespitlerde
bulunması konuşuldu.

Çalıştaya Samsun Valisi Osman Kaymak, Bafra Kaymakamı Ahmet Adanur, Bafra Belediye Başkanı 
Hamit Kılıç, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, Bafra 
Ticaret Borsası Başkanı Namık Kibaroğlu, Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Bafra TSO Başkanı 
Göksel Başar, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, çiftçiler 
katıldı.



Bafra Ticaret Borsası’ndan Kitap Kampanyasına Destek Bafra Ticaret Borsası; Samsun’da başlatılan Okuma 
Vakti projesine destek vererek 60 adet kitap ile kampanyaya katıldı. GÜNDEM 27 Şubat 2020 Perşembe 15:38 
Samsun Haber, Samsun Haberleri, Haber Samsun, Samsun, Haber, Son Dakika, habersamsun.com.tr Bafra 
Ticaret Borsası; Samsun’da başlatılan Okuma Vakti projesine destek vererek 60 adet kitap ile kampanyaya 
katıldı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Bafra Ticaret Borsası Başkanı Namık KİBAROĞLU; “İlimiz 
Samsun’da başlatılan Okuma Vakti projesi kapsamında; Her Yere Kitap Her Yerde Kitap etkinliğiyle ilimize; 1 
Gezici Kütüphane, 1 Merkez Kütüphane, 100 Mobil Kütüphane, 1.000 Mini Kütüphane ve 1.000.000 kitap 
kazandırmayı hedefleniyor. Bafra Ticaret Borsası olarak bu kampanyaya destek vererek bizde varız dedik ve 
60 adet kitap ile bu kampanyaya katıldık” dedi. Başkan Kibaroğlu açıklamasında; “Okuyan insan daha bilgili ve 
elbette daha başarılı olur.Bilgi çağında yaşıyoruz. Başarının en önemli kaynağı bilgidir. Bu bilgiyi de kitap 
okuyarak başarabiliriz” ifadelerini kullandı. ANADOLU AJANSI





Bafra Ticaret Borsası'ndan Öğrencilere Kırtasiye ve Kaban Yardımı



Bafra Ticaret Borsası ilçeye bağlı okullarda okuyan öğrencilere kırtasiye ve kaban yardımında bulundu.Bafra Ticaret

Borsası’na Akreditasyon Belge Yenileme Denetimi TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Belge Yenileme Denetimi 

kapsamında, bağımsız denetim kuruluşu Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi Baş Denetçisi Ayşe Nur ATAY 

tarafından iki gün süreyle Bafra Ticaret Borsasında gerçekleştirilen denetim çalışması başarıyla tamamlandı.

EKONOMİ 22 Kasım 2019 Cuma 11:49 TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Belge Yenileme Denetimi kapsamında, 

bağımsız denetim kuruluşu Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi Baş Denetçisi Ayşe Nur ATAY tarafından iki 

gün süreyle Bafra Ticaret Borsasında gerçekleştirilen denetim çalışması başarıyla tamamlandı. Bafra Ticaret 

Borsası Akreditasyon Denetimini başarıyla tamamlayarak puanını arttırdı. Bafra Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Namık KİBAROĞLU, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tarık EROL, Meclis Üyesi ve 

Akreditasyon İzleme Kurul Üyesi Muharrem YANGAL, Genel Sekreter Bayram TOSUN, Akreditasyon 

Sorumlusu Erdinç ERTUĞRUL ve Tescil memuru Faruk KURT'unda hazır bulunduğu akreditasyon denetimini

Bafra Ticaret Borsası olarak başarılı bir şekilde tamamlayarak yaptığı başarılı hizmetler neticesinde bir 

önceki yılda aldığı denetim puanının üzerine çıkmayı başardı.  Bafra Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

Namık KİBAROĞLU tarafından akreditasyon denetimi hakkında yapılan açıklamada; Baş denetçi  Sayın, Ayşe

Nur ATAY tarafından gerçekleştirilen iki günlük denetimler neticesinde başarı sağlayarak kalite standartlarına

dayalı akreditasyon belgesini yenilemenin ve hizmet kalitemizi bir kez daha tescillemenin sevincini 

yaşıyoruz. Borsamızın hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetinin artması ile kurumsal kapasitemizi 

arttırarak üyelerimize daha kaliteli hizmet vermek hep önceliğimiz olmuştur. Kurumumuzda sürekliliği 

sağlayacak sistemli çalışma sistemini benimseyerek ilerlemeye ve faaliyet göstermeye gayret etmekteyiz.

 Bu çalışmalarda emeği geçen organ üyelerimize ve tüm personelimize gösterdikleri gayret, özveri ve 

başarıları için teşekkür ediyorum dedi.

Bafra Ticaret Borsası ilçeye bağlı okullarda okuyan öğrencilere kırtasiye ve kaban yardımında bulundu. 

Bafra Ticaret Borsası, TOBB’nin katkıları ile muhtelif kırtasiye malzemelerini içeren 900 adet kırtasiye yardım

poşetleri ile 1110 adet kabanı, Bafra İlçesine bağlı okullarda okuyan yardıma muhtaç öğrencilere Bafra 

Ticaret Borsası tarafından dağıtımı yapıldı.



Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafra Ticaret Borsası Mezbahanesi'nde(Kesimhane) 
incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırıldıktan sonra bir protokol ile Bafra Ticaret 
Borsası'na devredilen kesimhanenin Avrupa Birliği standartlarından hizmet verdiğini söyleyen Başkan Şahin, 
"Bu kesimhane, Bafra ve bölgesinde hayvancılığa büyük katkı sağlamaktadır" dedi. 

GÜNLÜK 120 KÜÇÜKBAŞ, 90 BÜYÜKBAŞ HAYVAN
Başkan Zihni Şahin, Bafra Ticaret Borsası'nı ziyaretinin ardından Borsa Başkanı Namık Kibaroğlu ile birlikte 
kesimhaneye geçerek incelemelerde bulundu. Şahin, Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden modernize 
edilen bu yıl Kurban Bayramı ile birlikte hizmete sokulan kesimhanede Borsa Başkanı Kibaroğlu ile diğer 
yetkililerden bilgi aldı. Başkan Şahin, kesimhanenin Karadeniz'in en moderni olduğunu belirterek, "Teknolojinin 
son imkanlarının kullanıldığı kesimhanemiz günlük 120 küçükbaş ve 90 büyükbaş hayvan kesim kapasitesine 
sahip" bilgisini verdi.









Bafra Ticaret Borsası Kesimhanesi

Bafra Ticaret Borsası Kesimhanesi Genel Bilgileri

Bafra Kesimhanesi, 22 dekar alan üzerinde kurulu olup alan Milli Emlak’a aittir. 
Kesimhane, 2007 yılında Bafra Belediyesi tarafından günlük 120 büyük, 240 küçükbaş 
hayvan kesim kapasiteli büyük ölçekli kesimhane projesi yaptırılmış kesimhane 2010 
yılında resmi olarak Samsun İl Özel İdaresinden kesimhane ruhsatı almıştır. 
Kesimhane 2014 yılı mahalli idare seçimlerinden sonra Samsun Büyükşehir Belediyesine 
devredilmiştir. Bafra kesimhanesi 2014 yılından 2017 yılına kadar Samsun Büyükşehir 
belediyesi tarafından işletilmiş, 2017 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun İl 
Müdürlüğü tarafından kesimhanelerde Avrupa birliği standartları ve gıda kanununa göre 
hijyen kriterlerini karşılamadığı için kapatılmıştır. İşletmemiz 2017 Mayıs ayında Samsun 
Büyükşehir Belediyesi ile yatırım ve işletmesine ilişkin Bafra Ticaret Borsası arasında 
imzalanan bir protokol ile tadilata alınmıştır ve işletmesi Bafra Ticaret Borsası’nda olmak 
üzere belediyemiz ile kar ortaklığı anlaşması yöntemi ile 25 yıllığına Bafra Ticaret 
Borsası’na devredilmiştir. Kesimhanemiz 20.09.2018 tarihinde geçici ruhsatalarak 
büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesim faaliyetine başlamış 03.04.2019 tarihindede 5996 
sayılı kanunun 30. Maddesine uygun kararla kalıcı ruhsatı alınmıştır. 55-0237 ruhsat 
numarası ile (günlük 90 Ad büyükbaş, 120 Ad küçükbaş kesim kapasitesi)Samsun 
Büyükşehir Belediyesi Bafra Ticaret Borsası Kesimhanesi unvanı ile Bahçeler Mahallesi 



Alsancak Sok. No: 251 Bafra/Samsun adresinde işletme faaliyetine devam etmektedir.

Kesimhane Alan Bilgisi
Kapalı Alan Padok Alanı Açık

Alan
Kesimhane

Alanı
1600 m2

(1200 m2 Kesim ve İdari Bina+ 400 m2

Sakatat)

750 m2

(650 m2 Kapalı+ 100
m2Açık)

19 650
m2

22.000 m2

Bafra Kesimhanesi Cuma öğleden sonra ve Cumartesi tam gün kapalı olup, diğer günlerde 08:00 - 17:00
arasında tek vardiya olarak hizmet vermektedir. Personel dağılımı aşağıdaki gibidir.
Kesici Taşıyıcı Şoför Temizlikçi Bekçi Muhasebeci Sorumlu

Veteriner
Hekim

Toplam
Personel

Sayısı
5 2 1 1 3 1 1 14

Samsun ilimizin batı tarafında yer alan; Yakakent, Alaçam, Bafra, 19 Mayıs ilçeleri ağırlıklı olmak üzere
diğer ilçelerimiz ve Sinop-Gerze’deki kasaplarının günlük kırmızı et ihtiyacını karşılamak için büyükbaş
ve küçükbaş hayvan kesimi yapan kesimhanedir. 

Bafra Kesimhanesi aşağıdaki tablodaki noktalara hizmet sağlamaktadır.
Gerze Yakakent Alaçam Bafra 19 Mayıs Samsun Toplam



1 6 13 30 6 9 65

İşleyiş  Sistemi:  Kesimhaneye  getirilenbüyük  ve  küçükbaş  hayvanların  pasaportları  ve  diğer  evrakları
inceledikten sonra  resmi veteriner hekimtarafından canlı  muayeneleri  yapılarakkesime uygun olanların
kesim işlemi yapılır, kesim sonrası tekrar muayene edilir, herhangi bir sağlık sorunu olmayan karkaslar
soğuk hava ünitesinde yaklaşık  8saat dinlenmeye bırakılır, bu süreden sonra soğutuculu et nakil aracıyla
birlikte ilgili kasabın dolabına kadar nakil ve teslim işleri yapılır.

Gelir Olarak Atıkların Değerlendirilmesi
Bafra  kesimhanemizde  karkas  et  ve  yenilebilir  sakatatlar  dışında  kasabın  almadığı  atıklar  satılarak
değerlendirilmektedir.

Kesimhanenin Hizmet Alanındaki İlçelerin Hayvan Varlığı
   İlçe Adı Sığır Manda Koyun Keçi
Bafra 51.300 9.500 38.420 8.300
Alaçam 25.662 2.000 14.520 1.000
19 Mayıs 14.173 1.929 3.542 190
Yakakent 6.689 88 5.707 88
Toplam 97.824 13.517 62.189 9.578

Büyükbaş Toplam: 111.341 Ad Küçükbaş Toplam: 71.767 Ad 

Türkiye’de yıllık her dört büyükbaş hayvandan biri kesime gittiğine göre Samsun’un batı yakasında yer
alan bu ilçelerde 2018’ de kesime giden büyükbaş hayvan sayısı tahminen yıllık 27.835 baş olmalıdır. 

Türkiye’de yılda her 7 küçükbaş hayvandan biri kesime gittiğine göre Samsun’da 2018 yılında kesime
giden küçükbaş hayvan sayısı tahminen 10.252 adettir. 

Oca
k

Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmu
z 

Ağusto
s 

Eylül Eki
m 

Kasım Aral
ık 

Büyü
k baş

340
341

439 638 635 523 686 542 423 411 376 484 5.838

Küçü
k baş

114
315 424 546 470 758 739 258 351 308 263 242          

4.788

Gen
el 
topla
m

554 656 863 1184
1105

1281
1425 800

774 719 639 726 10.626
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