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Merhaba,
Açılım Dergisi olarak üç aylık bir aradan sonra yine dolu dolu bir sayıyla sizlerle buluşmanın mutluluğu
içindeyiz. Her sayfasını büyük bir titizlikle hazırladığımız bu sayımızda da yine şehrimizin ve iş dünyamızın
nabzını tutmaya çalışırken, odamız faaliyetleri ile birlikte sizlerin ilgisini çekeceğini düşündüğümüz konu ve
konuklara yer verdik.
Sizlerin de bildiği gibi İstanbul Sanayi Odası, 2017 yılı Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayici Kuruluşu’ndan
sonra İkinci 500 Sanayi Kuruluşu’nu da açıkladı. Rapor sonuçlarına göre Samsun’dan 6 firmamız İkinci 500
Büyük Sanayi Kuruluşu arasına girdi. Ayrıca, Türkiye İhracatçılar Birliği de, yaptıkları ihracat tutarlarına göre
en çok ihracat yapan 1000 firmayı açıkladı. Buradan da 6 firma en çok ihracat yapan 1000 firma arasında
yer alarak, kentimizin gururu oldu. Biz de Açılım Dergisi olarak, göğsümüzü kabartan firmalarımızı kutluyor,
başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyoruz.
Odamız ev sahipliğinde bölgemizin sorunlarının istişare edildiği Samsun ili Oda ve Borsalar Müşterek
İstişare Toplantısı da oldukça verimli geçti. Hemen bunun akabendi Ankara’da TOBB Başkanımız Sayın
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında yapılan, Karadeniz Bölge Toplantısı’nda da ekonomide yaşanan
gelişmeler masaya yatırılarak, bölgenin de beklentileri dile getirildi.
Sizden ayrı kaldığımız dönem içerisinde yaptığımız bir başka önemli çalışma ise, Çalışma Hayatında Milli
İstihdam Seferberliği kapsamında Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İş Birliği Protokolü’ne imza atmamız
oldu. Odamız ile İŞKUR arasında imzalanan protokol töreninde ayrıca, istihdam ve iş alanları da istişare
edildi.
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Salih Zeki Murzioğlu, geçtiğimiz aylarda hepimizi üzen sel
felaketinin yaşandığı Ordu’nun Fatsa ve Ünye ilçelerinde Oda/Borsa Başkanları’nı ziyaret ederek, “Geçmiş
olsun” temennisinde bulundu. Oda ve Borsa Başkanlarıyla görüşerek bilgi alan Sayın Murzioğlu, yaşanan sel
felaketinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.
Değerini her geçen gün artıran TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 4. Samsun Tarım
Fuarı, büyük ilgi gördü. Sektördeki son gelişmelerin sergilendiği Tarım Fuarı’nı yerli ve yabancı 50 binin
üzerinde kişi ziyaret etti. Fuar kapsamında Odamız tarafından faaliyetlerini sürdüren Avrupa İşletmeler AğıKaradeniz Projesi kapsamında yurtdışından gelen konukları Samsunlu firma temsilcileriyle buluşturularak
ikili iş görüşmelerinde bulundurduk. Etkinlik kapsamında 30’a yakın firmamız, muhatap yabancı firma
temsilcileri ile 80 kadar iş görüşmesi gerçekleştirdi.
Katar’ın en büyük market zinciri ve aynı zamanda Samsun’un markası KÖYTÜR’ün iş ortağı olan Katarlı Al
Meera’nın CEO’su Salah Ahmed Al-Hammadi veTicaret Müdürü Adil Alouani, işbirliği için geldiği Samsun’da
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.
Girişimci hikayemizi ise, bakkallıktan başlayarak, bugün süt ve süt ürünleri sektöründe önemli başarılara
imza atan Samsunlu genç işadamı Nurettin Odabaş’a ayırdık. Odabaş’ın bakkallıktan sanayiciliğe uzanan
öyküsünü ilgiyle okuyacağınızı düşünüyoruz.
Öte yandan ihracat yapan ve ihracat potansiyeli olan siz üyelerimizin potansiyel ülkelerini daha
yakından tanımaları amacıyla başladığımız, “Ülke Dosyası” yazı dizimizi Çek Cumhuriyeti’ne ayırdık. Siz
değerli okuyucularımız, “Ülke Dosyası”nda Çek Cumhuriyeti’ni her yönüyle daha yakından tanıma imkanı
bulacaksınız.
Birçok konu ve konuyu bulacağınız dergimizi keyifle okumanızı umuyor, bir sonraki sayıda buluşmak
dileğiyle, hoşçakalın…
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Egemenliğimiz millet iradesine teslim edildiği günden bu yana, böylesi önemli değerlere
sahip, ekonomik bağlamda zenginlikler barındıran, konumu itibariyle hassasiyet arzeden
bir bölgede olan ülkemiz üzerinde çıkar beklentilerinin olması ve oyunlar oynanması
oldukça olağandır.
Ülkemizin ekonomik ve siyasi terörün her türlüsüne maruz kalması, sahip olduğu bu
maddi ve manevi değerler nedeniyledir. Ancak bizi biz yapan, her türlü kriz ve açmazı
bertaraf etmemizi sağlayan da bu değerlerdir.
Şüphesiz zor günler geçiriyoruz. Ancak tarihimiz, bu zor günleri aşacak kudrete sahip
olduğumuzun en büyük göstergesidir. Yeter ki birlik ve berberliğimizden taviz vermeyelim.
Biz her türlü zenginliğe sahip güçlü bir ülkeyiz. Ekonomik bağlamda en büyük
zenginliğimiz ise her türlü şart ve koşul altında üretmekten vazgeçmeyen müteşebbis
ruhumuz. Bu açıdan ülkemizde kurulu her şirket, ülkemizin milli bir değerdir. 81 milyonun
değeridir. İktisadi kalkınmanın lokomotifidir.
Rasyonel politika ve stratejilerle, ortak akıl ve sağduyu ile elimizi taşın altına koyarak
Türkiye’yi çok daha güçlü bir ekonomiye kavuşturmak hepimizin sorumluluğudur. Bu
nedenle milli değer olarak atfettiğimiz her bir işletmenin sürdürülebilirliği geleceğimize güç
katacaktır. Serbest piyasa ekonomilerinde dalgalanmalar olması işin doğası gereğidir.
Ancak unutmamak gerekir ki yüksek girişimci ruhumuz ekonomimizi dinamik kılmaktadır.
Şüphesiz bu yapının bazı mekanizmalarla desteklenmesi gerekmektedir. Bu
bağlamda finansmanda inovasyon olarak tabir edilen, çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği önderliğinde başlatılan Nefes Kredisi’nin devamı niteliğindeki KOBİ
Destek Kredisinin daha güçlü bir işbirliğiyle uygulamaya konulması önemli bir hamledir.
Öte yandan ekonomiye yön veren bakanlıklarımızın, girişimcinin halinden anlar bir şekilde
serbest piyasa ekonomilerine uygun olarak esnek bir hal alması da önemli adımdır.
Türkiye’nin gelecek hedeflerine, kalkınma hedeflerine bir an bile gölge düşmeden
ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz. Bu hedefler bizim, bunları gerçek kılma sorumluluğu
da bizim. Bu nedenle bir an bile şüphe etmeden çalışmaya, üretmeye, değer yaratmaya
gayret edeceğiz.
Bu anlayış içerisinde, her türlü koşulda değer yaratan, İstanbul Sanayi Odası En Büyük
Sanayi Kuruluşları ve Türkiye İhracatçılar Meclisi En Çok İhracat Firmalar listesinde yer
alan Samsun’un Üreten Yıldızlarını tebrik ediyorum. Ülkemiz kalkınma hedeflerine daha
fazla katkı verebilmek adına bu listede şehrimizden daha fazla işletmenin yer almasını
gönülden temenni ediyorum.
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Rasyonel politika ve stratejilerle, ortak akıl ve
sağduyu ile elimizi taşın altına koyarak Türkiye’yi
çok daha güçlü bir ekonomiye kavuşturmak
hepimizin sorumluluğudur. Bu nedenle milli
değer olarak atfettiğimiz her bir işletmenin
sürdürülebilirliği geleceğimize güç katacaktır.
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Salih Zeki MURZİOĞLU
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
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Murzioğlu:
“Aş ve iş verenlere minnettarız”
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye’nin
İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına Samsun’dan 6 firma
girmeyi başardı. Ayrıca, TİM’in hazırladığı raporda da 2017 yılında
yaptıkları ihracat tutarlarına göre ilk 1000 firma arasına Samsunlu
6 firma girerek gurur kaynağı oldu. Samsun TSO Başkanı Salih
Zeki Murzioğlu, yaptığı açıklamada ise, listelere girerek Samsun’un
göğsünü kabartan firmaları başarılarından dolayı kutladı.
İstanbul Sanayi Odası’nın(İSO)
her yıl yaptığı Türkiye’nin İkinci 500
Büyük Sanayici Kuruluşu’nun 2017
yılı raporu sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre, Samsun’dan
toplam 6 firma üretimden net satışlara göre Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayici Kuruluşu arasında yer
aldı. Açıklanan raporda, Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt Sanayi
A.Ş, 307.736.674 TL üretimden net
satışla 6’ncı sırada yer aldı. Listede, Sampa Otomotiv San. ve Tic.
A.Ş. 263.760.274 TL üretimden net
satışla 94’ncü Sırada yer alırken,
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Özyılmaz Fındık Tic Ve San. Ltd. Şti
254.635.776 TL üretimden net satışla 113’üncü sırada, Karaçuha Tarım
Ürünleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti
ise 248.386.633 TL üretimden net
satışla 143’ncü sıradan listeye girdi.
Listeye ayrıca, Erçal Fındık Otomotiv
San. ve Tic. A.Ş ve Adeka İlaç San.
ve Tic. A.Ş.’de girerek Samsun’un
gururu oldu. Erçal Fındık Otomotiv
San. ve Tic. A.Ş 197.251.777 TL üretimden net satışla 298 ve Adeka İlaç
San. ve Tic. A.Ş. ise 160.349.300 TL
üretimden net satışla 440’ıncı sırada kendine yer buldu.
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İhracatta da 6 firma
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin
(TİM) her yıl geleneksel olarak düzenlediği İlk 1000 İhracatçı duyurulduğu raporda ise, Samsun’dan 6
firma listeye girmeyi başardı. Açıklanan raporda 81.119.060,67 dolarlık ihracatıyla Sampa Otomotiv
San. Tic. A.Ş. listede 180’inci sırada yer alırken onu, 54.669.140,16
dolarlık ihracatıyla 306’ıncı sıradan
Sürsan Su Ürünleri San. Tic. A.Ş. takip etti. Samsun’un bir başka gurur
markaları Ulusoy Un San. Tic. A.Ş.
ise, 38.146.475,80 dolarlık ihraca-
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Salih Zeki Murzioğlu

tıyla 487’inci, Borsan Kablo Elektrik
Aydınlatma İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
36.398.323,60 dolarlık ihracatıyla
509’uncu, 35.441.521,10 dolarlık
ihracatıyla Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri Ltd. Şti.
521’inci ve 22.153.543,23 dolarlık
ihracat yapan AS Çelik Döküm İşleme San. ise 875’inci sıradan listede
yer aldı.

Takdire şayan
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı
Salih Zeki Murzioğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin İkinci 500 Büyük
Sanayici Kuruluşu arasına ve Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı arasına
girenleri başarılarından dolayı kutladı. Tüm zorluklara ve olumsuzluklara rağmen hiç durmadan, yılmadan
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hedeflerini büyüterek üretimlerini
sürdüren müteşebbislerin başarılarını, “Takdire şayan” olarak nitelendiren Başkan Murzioğlu, “Ülke olarak
önemli bir coğrafyadayız. Üstümüze
oynanan oyunları görüyoruz. Tüm
zorluklara ve olumsuzluklara rağmen ülkemizin ve şehrimizin kalkınmasına kim bir çivi çakıyorsa, kim
bir taş üzerine bir taş koyuyorsa,
kim aş, iş veriyorsa ona minnettarız.
Sanayicilik, üretim ve istihdam sağlama kolay değil. Ama biz, ülkemiz
için durmadan çalışmaya, üretmeye
devam edeceğiz. Yeter ki; sanayicimiz desteklensin, önü açılsın. Yeter
ki; birlik ve beraberliğimizin kıymetini aklımızdan çıkarmayarak omuz
omuza verelim. Yeter ki; birbirimizi
sevelim, birbirimize inanıp, güvenelim” diye konuştu.
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Artık ekonomiye, reformlara
odaklanma zamanı
Yeni yönetim sisteminin, ülkemizde istikrar ve güvenin daha da
güçlenmesi açısından büyük bir
fırsat olduğunu da ifade eden Murzioğlu, “Artık yepyeni bir Türkiye
var. Devletimizin de attığı adımları
önemsiyoruz ve destekliyoruz. Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği tüm
kazanımların temelinde, güven ve
istikrar yatıyor. Dolayısıyla önümüzdeki yeni dönemde bu güven ve istikrarla yeni bir sıçrama gerçekleştirmek mümkündür. Ülkemizde son
3 yılda 4 farklı seçim süreci yaşadık.
Artık ekonomiye, reformlara odaklanarak geleceğin büyük Türkiye’sini
inşa zamanıdır. İnşallah hep birlikte
ülkemizi daha iyi noktalara taşıyacağız” diye ifade etti.
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Demokrasinin, Milletimizin
ve Devletimizin Yanındayız
FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminin ikinci yılı
dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı
Salih Zeki Murzioğlu “Camia olarak demokrasiden, milletimizden,
devletimizden yana olmaya devam edeceğiz. Çünkü devletimiz ve ülkemiz
var oldukça biz de varız. Demokrasi varsa hepimiz varız” dedi.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı
Salih Zeki Murzioğlu, hain terör örgütü FETÖ’nün 15 Temmuz darbe
girişiminin birinci yılı dolayısıyla bir
mesaj yayımladı. 15 Temmuz gecesi
Türkiye’nin büyük bir badire atlattığını belirten Murzioğlu, “Türkiye, 15
Temmuz 2016 gecesi demokrasi-
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sine ve hukuk devleti yapısına kasteden hain ve alçakça bir saldırıyı
geri püskürterek şunu açıkça göstermiştir: Gücünü sandıktan, yetkisini
milletten almayan bir idareyi asla
meşru kabul etmeyiz. Demokrasi ve
milletin iradesi dışında bir seçeneğe
de boyun eğmeyiz. 15 Temmuz hem
Türkiye siyaseti, hem de Türkiye eko-
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nomisi için tarihi bir stres testi oldu.
Milletin dirayetiyle bu test başarıyla
geçildi ve demokrasimizin kalitesi
tescillendi. Demokrasimiz ve kurumlarımız kaba kuvvete teslim olmayacak kadar olgunlaştıklarını kanıtladı. Devlet içinde illegal örgütlenen
FETÖ çetesi ortaya çıkarıldı. Cunta
heveslilerine karşı ortaya konan milli
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direniş sayesinde gelecekte benzer
kalkışma girişimi içinde olabileceklerin önüne set çekildi” ifadelerine
yer verildi.

“Güçlü ekonomi ve kaliteli
demokrasi”
FETÖ kaynaklı bu hain darbe girişiminin ortaya çıkmasıyla birlikte, TOBB
ve Oda-Borsa camiası olarak tepkilerini anında gösterdiklerinin altını
çizen Murzioğlu, “Darbe girişimine
karşı ilk harekete geçen, ilk inisiyatif
alan meslek örgütüyüz. Daha darbe
bildirisi okunur okunmaz, gece saat
00:22’de çıktık dedik ki; “Milletin iradesi ve demokrasi dışında hiçbir iradeyi tanımıyoruz. Gün demokrasiye
sahip çıkma günüdür”. Sonrasında
TOBB ve Oda-Borsalar olarak faaliyetlerimizi üç eksen üzerine oturttuk.
Bunlardan ilki etkili bir ekonomi diplomasisi yürütmekti. Zira 15 Temmuz
sonrası ülke dışında ciddi bir bilgi kirliliği oluştu. Biz de TOBB olarak bunun
önüne geçmek için tüm imkânlarımızı
seferber ettik. Devletimizin resmi diplomasi sürecine iş dünyasının azami
desteğini sağladık. Yurtdışındaki bilgi
kirliliğini kaldırmak için 6 kıtada, 98
ülkedeki muhataplarımızla ve 25 çok
uluslu iş örgütüyle temas kurduk. Ülkemizde yaşananları ilk elden anlattık. İkinci önemli konu yatırımcıların
güvenini tesis etmek ve yükseltmekti.
Türkiye’de yatırım yapmış 300 büyük
yabancı şirketimizi Cumhurbaşkanımızla ve Başbakanımızla bir araya
getirdik. Olan biteni doğrudan liderlerimizden dinleyince, ilk tedirginlikleri kayboldu. Herkes ileriye bakmaya başladı. Odaklandığımız üçüncü
alan da reformlardı. Zira TOBB ve
Oda-Borsalar olarak yıllardır hep
şunu vurguladık; ‘’Güçlü Ekonomi ve
Kaliteli Demokrasi”. Bu ikisi birbirini
tamamlayan bir bütündür. Biri olmadan diğeri olmaz. Yatırım Ortamını İyileştirme platformunda iş dünyamız ve
hükümetimiz arasında köprü görevi
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üstlendik. İş ve yatırım ortamını iyileştirecek çeşitli düzenlemeler üzerinde
kamu idaresiyle birlikte yaptığımız
çalışmalarda önemli ilerlemeler sağladık. Tüm bu çalışmalar da sonuç
verdi ve ekonomimiz yüksek büyüme
sürecine girdi. Ayrıca 15 Temmuz Şehitleri dayanışma kampanyasına en
fazla katkıyı da TOBB, Oda ve Borsalar olarak sağladık. Yine 81 ildeki Oda
ve Borsalar olarak ilk günden itibaren
Demokrasi Nöbetlerini aktif bir şekilde destekledik” diye konuştu.

“Çalışmaya ve üretmeye
devam edeceğiz”
“TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak demokrasiden, milletimizden,
devletimizden yana olmaya devam
edeceğiz” diyerek açıklamasına devam eden Murzioğlu, şu ifadelere
yer verdi:
“Devletimizin yanında, milletimizin emrinde olacağız. Ülkemizin
birliğine, kardeşliğimize ve demokrasimize karşı olanların da karşısına dikileceğiz. Çünkü devletimiz
ve ülkemiz var oldukça biz de varız.
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Demokrasi varsa hepimiz varız. Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Hâkimiyet
kayıtsız, şartsız milletindir' sözünü
hep aklımızda tutarak ülkemiz ve
milletimiz için çalışmayı ve üretmeyi
daha büyük bir azimle sürdüreceğiz.
Ülkemizi daha güçlü bir ekonomi ve
daha zengin bir Türkiye hedefine taşıyacağız. Tarihe geçen bu destansı
demokrasi mücadelesinde hayatını
kaybeden milli direnişin kahraman
şehitlerine Allah’tan rahmet, kıymetli
ailelerine sabırlar diliyoruz, gazilerimizi minnetle anıyoruz.”

Samsun TSO halkın sesine
ortak oldu.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
ayrıca,, hain darbe girişiminin ikinci
yılında Samsun Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran on binlerce kişinin
‘demokrasi’ sesine ortak oldu. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ayrıca,
Samsun Ticaret Borsası ile kurduğu
ortak stantta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Günü için meydana gelen
vatandaşlara, yiyecek ve içecek ikramında bulundu.
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Murzioğlu, TOBB Heyeti ile
birlikte Almanya’da
Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı
Salih Zeki Murzioğlu, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve
beraberindeki heyet ile birlikte, Berlin'de gerçekleştirilen Türk-Alman
Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) 13. Olağan Genel Kurul toplantısına
ve Türkiye-Almanya Ekonomi Diyaloğu toplantısına katıldı.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO Yönetim Kurulu Başkanı
ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen
Türkiye-Almanya Ekonomi Diyaloğu
toplantısına katıldı. Alman ve Türk
işadamlarının bulunduğu toplantıda TOBB Yönetim Kurulu Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bir konuşma
yaptı. Konuşmasında, Almanya’nın
Türkiye’nin en önemli ticaret ortağı
olduğuna vurgu yapan Hisarcıklıoğ-
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lu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 35 milyar Avro olduğunu
söyledi. Aynı zamanda Almanya’nın,
Türkiye’deki en önemli yatırımcı
ülkesi olduğuna da dikkati çeken
Hisarcıklıoğlu, “Halen 7 bin 110 Alman sermayeli şirket, Türkiye’de
faaliyet göstermektedir. 2002-2017
arasında Almanya’dan Türkiye’ye
gelen doğrudan yabancı yatırım tutarı 8 milyar avroya ulaşmıştır. Aynı
dönemde Türkiye’den Almanya’ya 2
milyar avro civarında doğrudan yatırım gerçekleşmiştir” dedi.
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Murzioğlu, TATSO Genel
Kurulu’na katıldı
Murzioğlu, daha sonra TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki heyet ile birlikte Berlin’de gerçekleştirilen Türk-Alman
Ticaret ve Sanayi Odası’nın 13. Olağan Genel Kurul toplantısına iştirak
etti. Genel Kurul’da konuşan TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın Türkiye ile Almanya arasında
bir köprü görevi üstlendiğini, entegrasyonu kolaylaştırmayı, girişimciliği
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özendirmeyi ve Almanya’da faaliyet
gösteren üyelerine hizmet sunmayı
amaçladığını söyledi. Almanya’da iş
yapmak isteyen Türkiye’deki girişimcilere de yardımcı olmayı hedeflediklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, “Bu
beklentiyle, TOBB ve Türkiye’den
141 Oda ve Borsamız, Türk-Alman
Ticaret ve Sanayi Odasına üye oldu.
Burası, Türk iş dünyası ve Oda
ve Borsa camiası için son derece
önemlidir. O nedenle bu Genel Kurula, ülkemizden geniş bir üst düzey
heyetle iştirak ettik. Bu vesileyle,
Odanın kuruşundan itibaren birlikte
çalıştığımız, Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliğine teşekkür ediyorum” dedi.

Berlin Büyükelçisi Aydın’a
ziyaret
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
(STSO) Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
başkanlığındaki heyet ile birlikte
Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliğini de
ziyaret ederek, Büyükelçi Ali Kemal
Aydın ile görüştü. TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Kopuz,
Selçuk Öztürk, TOBB Yönetim Kuru-
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lu Sayman Üyesi Faik Yavuz ile TOBB
Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz’ün
de bulunduğu heyette TOBB Başkanı
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Rifat Hisarcıklıoğlu, ev sahipliğinden
dolayı Büyükelçi Ali Kemal Aydın’a
teşekkür etti.
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Murzioğlu:
“Hep birlikte yeni ufuklara
yol alacağız”
Samsun ili Oda ve Borsalar Müşterek İstişare Toplantısı’nda konuşan
Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu,
yakaladıkları birlikteliklerinin Türkiye’deki Oda ve Borsalara örnek
gösterildiğini belirterek, “Ahengimizi bozmadan sürekli istişare halinde
hep birlikte yeni ufuklara doğru yol alacağız” dedi.
Samsun ili Oda ve Borsalar Müşterek İstişare Toplantısı Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Samsun ili
ve ilçeleri Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanları, Meclis Başkanları ve
Genel Sekreterlerin katıldığı toplantı-
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da, bölgenin öncelikli sorunları görüşülerek çözüm yolları istişare edildi.

Başkanları kutladı
Toplantıda konuşan Samsun TSO
Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki
Murzioğlu, katılımlarından dolayı
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Oda ve Borsa Başkanlarına teşekkür
ederek, “Oda ve Borsa Başkanları
olarak, zorlu ve yorucu bir seçim sürecinden geçtik. Seçimlerin siz saygıdeğer Başkanlarımıza ve bölgemize
hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Görevlerine yeni gelen arkadaşlarımızı
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da tebrik ediyorum. Öncelikle, TOBB
Genel Kurulu’nda şahsıma göstermiş
olduğunuz destekten ötürü ve ayrıca
birlik ve beraberlikten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Temsil ettiğimiz makamların öneminin hepimiz
idraki içerisindeyiz. Bunun içindir ki;
bölgemizde birlik ve beraberlik içerisinde hareket edebilmeyi, ortak tavır
belirlemeyi, ortak projelerle bölgemizi ve ilimizi güçlendirmeyi her zaman
kendimize görev saydık. Bu kaynaşma ve kucaklaşmayı çok önemsiyoruz. Burada sağladığımız kaynaşma
Türkiye’nin de her tarafında örnek
gösteriliyor ve bundan da sizler adına
her zaman gurur duyuyorum” dedi.

Murzioğlu: “Sıkıntıları aşacak
güçteyiz”
Konuşmasında ortak akıl vurgusuna dikkati çeken Murzioğlu, “Gerçekleştirdiğimiz önemli çalışmaların
dışında, edindiğimiz deneyimlerle,
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artık kentsel ekonomi olgusuna,
yerel, yöresel, bölgesel, ulusal ve
uluslararası düzeyde daha ayrıntılı
bakabilecek olgunluğa eriştik. Yaptığımız çalışmalarla eş güdümlü olarak yatırımın, üretimin, istihdamın,
kısacası kentsel ekonominin gelişiminin önündeki engelleri aşmamızı
sağlayacak ikili ilişkileri kurmaya
özel önem verdik ve ilgili otoritelerle
sağlıklı bir iletişim koridorunun yapı
taşlarını sabırla döşedik. Sıkıntılarımız yok mu? Elbette var. Ama hepsini aşacak iradeye ve imkâna sahibiz.
Birlik ve beraberlik içinde hareket
ederek pek çok iyileşme sağladık.
Kavga ile sorun, sıkıntı çözülmez.
Ortak akıl ile diyalog ile çözülür. Bölgemizin itici gücü Odalar ve Borsalar
olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da daha çok çalışacağız,
daha çok koşturacağız. Ahengimizi
bozmadan sürekli istişare halinde
yeni ufuklara doğru hep birlikte yol
alacağız” diye ifade etti.
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“Artık büyük Türkiye’yi inşa
etme zamanı”
Türkiye’nin 24 Haziran seçimleri
ile birlikte yeni bir döneme girdiğini
de belirten Murzioğlu, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Yeni sistem, ülkemizde istikrar
ve güvenin daha da güçlenmesi açısından büyük bir fırsattır. Türkiye'nin
son yıllarda elde ettiği tüm kazanımlarının temelinde güven ve istikrar
yatmaktadır. Önümüzdeki yeni dönemde bu güven ve istikrarın yeni
bir sıçrama gerçekleştirmemiz mümkündür. Artık ekonomiye, reformlara
odaklanarak geleceğin büyük Türkiye'sini inşa etme zamanıdır. Ancak
üreterek, katma değer yaparak, ihracat yaparak hedeflerimizi belli bir
seviyeye ulaştırabiliriz. Bunun için
hep birlikte üretime odaklanarak,
2023 hedeflerine ulaşmak zorundayız. Bunu da başaracak güçteyiz”
diyerek sözlerini tamamladı.
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Murzioğlu, Çek Cumhuriyeti
resepsiyonuna katıldı
Murzioğlu, Çek Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutlama
resepsiyonuna iştirak etti.

TOBB Başkan Yardımcısı ve Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı
Salih Zeki Murzioğlu, Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen Çek Cumhuriyeti’nin
100. yılını kutlama resepsiyonuna
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iştirak etti. Murzioğlu, resepsiyonda,
Büyükelçi Pavel Kafka’nın yanı sıra,
Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk
Kaymakçı ve Çekya’nın Mersin Fahri
Konsolosu Ufuk Bozkaya ile bir araya
geldi. Murzioğlu, resepsiyonda Büyü-
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kelçi Kafka ile biraraya gelerek, Çek
Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100.
yılını kutladı. Murzioğlu ayrıca, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı ile biraraya gelerek samimi sohbet
gerçekleştirdi.
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REKLAM
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Murzioğlu: “Şirketlere İtibar
cellatlığı yapılıyor”
Samsun TSO’nun Ağustos ayı olağan meclis
toplantısında koşuna Yönetim Kurulu Başkanı
Salih Zeki Murzioğlu, ülkeyi hedef alan ekonomik
saldırıları fırsat bilen bazı vicdansız insanlar
tarafından hazırlanan, “iflas eden şirket” listeleriyle,
şirketlere itibar cellatlığı yapıldığını söyledi.

Salih Zeki Murzioğlu
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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Ağustos ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Haluk
Akyüz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda söz alan Samsun
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih
Zeki Murzioğlu, iki toplantı arasında yürüttükleri çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.
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Murzioğlu: “Alçaklıktır,
ahlaksızlıktır”
Konuşmasında,
Türkiye’nin
ekonomik saldırılarla karşı karşıya
olduğuna dikkati çeken Murzioğlu,
“Hepinizin de bildiği gibi ülkemiz
stratejik bir noktada olması itibariyle dünyada önemli bir yere sahip.
Ülkemiz üzerinde yıllardır oynanan
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oyunlar da malumunuz. Şimdi de Türkiye’yi, milletin refahını hedef alan
ekonomik saldırılarla karşı karşıyayız.
Maalesef son günlerde bunu fırsat
bilen bazı vicdansız insanlar tarafından hazırlanan, “İflas eden şirket”
listeleriyle, şirketlere itibar cellatlığı
yapıldığını da üzülerek görüyoruz.
Firmalarla ilgili, “zordalar, batıyorlar”
gibi dedikodular çıkarıp listeler hazırlamak ve bunları yaymak alçaklıktır,
ahlaksızlıktır, ülkemize, milletimize
ve ekonomimize ihanettir. Unutulmasın ki; bugün şirketlere itibar cellatlığı
yapanlar farkında olmadan kendi geleceklerine suikast yapıyorlar. Ekonomideki gelişmeler nedeniyle sıkıntı
yaşayan firmalar olabilir. Ama bunlar
battı diyerek bu tür sorumsuz ve vicdansız karalamalar yapmak, ülkemiz
ve ekonomimiz için ilave ve hiç hak
etmediğimiz yeni sıkıntılar doğurur.
Ülkemizde kurulu her şirket, ülkemizin bir değeridir. İktisadi kalkınmanın
lokomotifidir” diye konuştu.

“Daha çok çalışacağız, daha
çok üreteceğiz”
Birlik ve beraberlik vurgusu yaptığı konuşmasında, Türkiye’nin her
sıkıntının üstesinden gelecek güçte
olduğunu belirten Murzioğlu, “Bizler
her krizden başarıyla ve daha da güçlü çıkmış bir devletiz, milletiz. Tabi ki;
krizlerden yara alıyoruz. Ama birlik
ve beraberlik halinde aşamayacağımız engel, bertaraf edemeyeceğimiz
tehdit, başa çıkamayacağımız rakip
yoktur. Mesele durgun denizde değil,
dalgalı denizde yol almaktır. Herkes
şunu iyi bilsin ki; Biz temelleri sağlam güçlü bir ülkeyiz. Türkiye, devletiyle, milletiyle ekonomimiz üzerinde
oyunlar oynayanlara inat, güç birliği
yaparak bu dönemden daha güçlü
çıkacak. Daha çok çalışacağız, daha
çok üreteceğiz, biz kazanacağız, çalışanlarımız kazanacak, Türkiye ka-
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zanacak. İş dünyası olarak, gerekli
önlemlerin uygulanmasıyla, ekonomimizin yeniden dengelenerek sürdürülebilir büyüme sürecine süratle
döneceğine inancımız tamdır” diye
ifade etti.

KOBİ’lere finansman desteği
sağlanacak
Konuşmasında, TOBB tarafından
8 banka ile birlikte imzalanan, “KOBİ
Destek Kredisi” hakkında da meclis
üyelerini bilgilendiren Başkan Murzioğlu, “Bu zorlu süreçte çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz de elini taşın altına koyarak,
KOBİ’lerimize destek olmak amacıyla, Nefes Kredisi’nin devamı niteliğinde, "Birlikte Kazanacağız: KOBİ Destek Kredisi” anlaşmasına imza attı.
Yapılan anlaşmayla, KOBİ'lere önemli
bir finansman desteği sağlanacak.
Yapılan protokolle destek kredisi kullanacak KOBİ’lerimiz aylık 1,85, yıllık
yüzde 22 faiz ödeyecek. Yani KOBİ’lerimiz normal kredi faizlerinin 8-10
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puan altında kredi kullanabileceklerdir. Öncelikle bu proje reel sektör ile
finans sektörünün güç birliği yaptığı
önemli bir projedir. 8 banka ile yapılan anlaşma çerçevesinde Oda ve
borsaların desteğiyle KOBİ’lere 10
milyar liraya kadar yeni kredi imkanı
sağlanacak. KOBİ’lerimiz Odamızdan
alacakları üyelik belgesi ile anlaşma
yapılan sekiz bankadan birinin banka şubesine başvurabileceklerdir. Bir
üyemiz azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. Ve kredi 6 ay anapara
ödemesiz, sonrasında 12 eşit taksitli
toplam 18 ay olacak. Kredinin yüzde
85’i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak. Yani KOBİ’lerimizin
çok ciddi bir teminat sıkıntısı olmayacak. Eminim bu kredinin olumlu
sonuçlarını en kısa zamanda alacağız. Bu projeyle KOBİ’miz kazanacak,
Türkiye kazanacak” diyerek sözlerini
tamamladı.
Meclis Üyesi Hasan Guda’nın gündem dışı söz aldığı toplantı, gündem
maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi.
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Samsun TSO ile İŞKUR
arasında işbirliği protokolü
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın da katılımıyla gerçekleşen 2018
İstihdam Buluşmaları Toplantısı’nda Samsun TSO ile İŞKUR arasında,
Çalışma Hayatında Milli İstihdam Seferberliği kapsamında Mesleki
Eğitim ve Beceri Geliştirme İş Birliği Protokolü imzalandı.
2018 İstihdam Buluşmaları Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halis Demir Salonunda yoğun katılımla
gerçekleştirildi. Toplantıda istihdam
ve iş alanları masaya yatırıldı.

Demircan'dan teknolojik
üretim vurgusu
Toplantıda konuşan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türkiye'nin
önemli bir dönüşüm geçirdiğini belirtti. Konuşmasında, “Türkiye'yi
bulunduğu noktadan daha yukarı
taşıyarak gelişmesini istiyorsak istik-

Temmuz-Eylül 2018

rarı güçlendirmeye ihtiyacımız var”
ifadelerini kullanan Demircan, “Elbette teknik konular var, çözülmesi
gereken sorunlar var ama beri taraftan makro olarak siyasi istikrarın
temin edilmesinde büyük sıkıntılar
yaşandı. Hükümetlerin ömürlerinin
ortalama 1,5 yıl olduğu dönemlerde
kalkınmayı eğer Türkiye başarabildiyse o şartlarda bile Türkiye belli oranlarda kalkındı ise bu fedakar cefakar
çalışkan iş verenlerimiz ve onlarla
birlikte iş hayatına katılan işçilerimiz
sayesinde oldu. Maliyeti yükte hafif
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pahada ağır üretim dönemi, teknolojik üretim dönemine süratle girme
ihtiyacımız var” dedi.

Yapısal değişiklik şart
İstihdam sorununun çözümü
noktasında Türkiye'nin son dönemde önemli mesafe kat ettiğini belirten Samsun Valisi Osman Kaymak,
'Biz işsizliği önleyeceksek yapısal
değişiklikleri yapmak durumundayız.
İlimizde istihdamı artırmak için iş
alanlarının açılması lazım. Biz Samsun'un potansiyelini iyi bir şekilde
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kullanırsak yeni iş alanları ortaya çıkacaktır' diye konuştu.

Eğitim istihdam planlanması
Türkiye’nin olmazsa olmazıdır
Sanayicilerin aradıkları nitelikte
eleman bulamadığını belirten MHP
Grup Başkanvekili ve Samsun Millet-

vekili Erhan Usta, “Bunun çözülmesi gereken yer üniversiteler, meslek
liseleridir. Onların çözemediklerini
İŞKUR üzerinden. O yüzden bu toplantıyı önemsiyorum. Beceri kazandırmak nitelik kazandırmak. Ancak
hepsini niteliksiz diye ortaya koyup
ondan sonra bunlara tekrar nitelik
kazandırmak son derece zor. Eğitim

istihdam planlaması Türkiye'nin olmazsa olmazıdır. Çok yüksek paralar
harcayarak sürdürülemeyecek bir
şekilde bir kısım istihdam teşvik politikaları uygulayabilirsiniz, kısa sürede bundan sonuç da alabilirsiniz
ancak bunların hiçbirisi kalıcı olmaz.
O yüzden kalıcı istihdam için yapısal
sorunlarımızı çözmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Şahin: "Sanayiye destek
vereceğiz"

Salih Zeki Murzioğlu
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Samsun Büyükşehir Belediye
Başkanı Zihni Şahin, yaptığı konuşmasında, “Her ne kadar devletlerin
ekonomideki rolü hakim olan serbest piyasa içerisinde her geçen
gün biraz daha küçülüyorsa da sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak devletler; iş gücü piyasasındaki
işsizlik sorununun çözümüne her
zamankinden daha çok müdahil olmak durumundadırlar. Çünkü bugün
işsizliğin dünya üzerindeki boyutları
düşünüldüğünde serbest piyasanın
kendi kendine üstesinden geleceği
bir sorun olduğu düşünülmemekte-
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dir. Bu sebeple biz Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak ilk olarak küçük
sanayi sitelerinin alt yapısının güçlendirilmesi ve yeni sanayi sitelerinin
kurulması amacıyla arazi tahsisleri
yapılmasına yardımcı oluyoruz. İş
Geliştirme Merkezi ile girişimciliğin
desteklenmesi, turizm altyapısını
güçlendirerek hizmet sektöründe istihdamın artırılması noktasında çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

Yılda 30 bir kişi istihdam
edilecek
Toplantıda ilk olarak konuşan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya
da, istihdamın insanlığın en önemli
meselelerinden biri olduğunu ifade
etti. Uzunkaya, “2000'li yıllarda İŞKUR, yılda 24 bin kişi istihdam ederken, şu anda sadece Samsun'da 22
bin istihdam hedefi var. İlk 6 ayda
14 bin kişi istihdam edildi, yani
Samsun'da 30 bin kişi istihdam edilecek. Kadınların iş gücüne katılımı
yüzde 34'ü buldu, Samsun'da bu
oran yüzde 42. Kadın istihdamında
Türkiye'nin oranı Samsun'u yakaladığında, Türkiye bambaşka bir noktada olacak. Türkiye son 10 yılda
7.5 milyon istihdam üretti. Avrupa ve
Amerika'dan fazla bir rakam. Genç
istihdamını yüzde 17'ye varan oranda artırdık" şeklinde konuştu.

İstihdam meselesi, herkesin
meselesidir
Törende konuşan Samsun TSO
Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki
Murzioğlu da, istihdamın önemine
vurgu yaparak, “İşsizlik sorunu, yoksulluk, göç, sosyal dışlanma, toplumsal huzursuzluk gibi birçok olumsuzluğu beraberinde getiren ve bu
nedenle sadece ekonomik yönüyle
değerlendirilmemesi gereken bir sorundur. İşsizlik bir ülkenin kalkınması
önündeki en temel kriterdir. Bu nedenle istihdam meselesi, hepimizin
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Çalışma Hayatında
Milli İstihdam
Seferberliği
kapsamında
Mesleki Eğitim ve
Beceri Geliştirme
İş Birliği Protokolü
imzalandı.

duyguların tarifi yok, maddi anlamda
ölçülebilir bir karşılığı da yok. Bizim
gayretimiz, üretirken sadece ekonomi yaratmak değil, sosyal ve kültürel kalkınmaya da destek olmaktır.
Çünkü bizim hedefimiz muasır medeniyet seviyesidir. İşte bu yüzden
istihdamla ilgili atılan her adım çok
kıymetli. Ve bu yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuya gösterdiği hassasiyet, bu bağlamda başlattığı seferberlik çok önemli” diyerek
sözlerini sonlandırdı.

Protokol imzalandı
meselesidir. Biz işadamları olarak
hepimiz biliyoruz ki; ülkemizin ekonomik kalkınmasının temel taşı reel
sektör, yani bizleriz. Her türlü koşul
ve ortamda daha çok iş ve aş arzusu ile gece gündüz, mazeret üretmeden, çaba gösteriyoruz. Göstermiş
olduğumuz bu gayretin karşılığı sadece şahsi kazanç elde etmek amacıyla değil şüphesiz. Zira ülkemize ve
kentimize hizmet etmenin, istihdam
sağlamanın yani bir ailenin geçimine
katkı verebiliyor olmanın hissettirdiği
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Konuşmaların ardından, İstihdamın Enleri Ödül Töreni gerçekleştirildi. Törende, Yeşilyurt Grup, Borsan
Grup, Comdata Teknoloji, Samsun
Medikal Grup, Sampa Otomotiv, Yeni
Mağazacılık ödül aldı. Daha sonra
ise, İŞKUR ve Samsun Ticaret Sanayi Odası (STSO) arasında, Çalışma
Hayatında Milli İstihdam Seferberliği
kapsamında Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İş Birliği Protokolü imzalandı. İmzalar, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ve Samsun TSO
Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki
Murzioğlu tarafından atıldı.

www.samsuntso.org.tr
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Karadeniz Oda/Borsa
Başkanları TOBB’da buluştu
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı
Salih Zeki Murzioğlu, Ankara’da gerçekleştirilen Karadeniz Bölgesi
İstişare Toplantısı’nın çok verimli geçtiğini söyledi.
Karadeniz Bölge Toplantısı, TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
başkanlığında, TOBB İkiz Kuleler’de
yapıldı. Toplantıda, Karadeniz Böl-

gesi'ndeki odaların ve borsaların
yönetim kurulu başkanları, meclis
başkanları ve genel sekreterleri bir
araya geldi. Toplantıya, Samsun Ti-

caret ve Sanayi Odası'nı temsilen
Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki
Murzioğlu iştirak etti. Toplantıya katılan bölge oda/borsa başkanlarına,
TOBB’un çalışmaları ve Türkiye ekonomisine ilişkin sunumlar yapıldı.

Bölgenin beklentileri de dile
getirildi
Samsun TSO Yönetim Kurulu
Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Karadeniz Bölgesi'ni bir araya getiren toplantının çok verimli geçtiğini kaydetti. Murzioğlu, ekonomide yaşanan
gelişmelerin masaya yatırıldığı toplantıda ayrıca, bölgenin de beklentilerini dile getirme fırsatı bulduklarını
söyledi

www.samsuntso.org.tr
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Murzioğlu’ndan,
“Geçmiş olsun ziyareti”
TOBB Başkan Yardımcısı ve Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı
Salih Zeki Murzioğlu, sel afeti yaşanan Ordu’nun Fatsa ve Ünye ilçelerini
ziyaret ederek “geçmiş olsun” temennisinde bulundu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkan Yardımcısı ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO)
Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki
Murzioğlu, sel felaketinin yaşandığı
Ordu’nun Fatsa ve Ünye ilçelerinde
Oda/Borsa Başkanları’nı ziyaret ederek, “Geçmiş olsun” temennisinde
bulundu. İlk olarak Fatsa ilçesinde
Fatsa TSO Yönetim Kurulu Başkanı
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Tayfun Karataş’ı ziyaret eden Murzioğlu ardından ise, Fatsa Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Ali Feyzi’yi ziyaret
etti. Fatsa bölgesindeki sel durumuyla ilgili bilgi alan Murzioğlu, ardından
ise, Ünye TSO Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Akar ve Ünye Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Uslu’yu ayrı ayrı ziyaret ederek, bilgi
aldı.
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Hisarcıklıoğlu’na bilgi
verilecek
Yaşanan sel felaketinden dolayı
duyduğu üzüntüyü dile getiren Salih
Zeki Murzioğlu, “Ordu ilimizde gerçekten büyük bir sel felaketi yaşandı. Bir vatandaşımızın sel felaketinde
can vermesi bizleri derinden üzdü.
Sel felaketiyle birlikte bölgemizin
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geçim kaynağı olan fındığı ise selle
birlikte akıp gitti. Bizler de fındığımızın son durumu ve selden dolayı
yaşanan olumsuzlukları TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na
anlatarak gerekli çalışmaları hemen
başlatacağız. Fındık Ordu bölgesinin
olmazsa olmazıdır. Üreticilerimizin
yanında olmak zorundayız. Fatsa ve
Ünye’deki odalarımızın başkanlarından konu ile ilgili bilgileri aldık. Tüm
bölge halkına geçmiş olsun. Allah bir
daha böyle felaketlerle bizi karşı karşıya bırakmasın” dedi.

Fındık üreticisi perişan oldu

Büyük bir sel felaketi yaşandığını
ifade eden Oda ve Borsa Başkanları
ise, yaşanan sel felaketinde bölgenin ana geçim kaynağı olan fındığın
büyük zarar gördüğünü belirterek,
“Özellikle fındık üreticilerimiz gerçekten perişan oldular. Sizlerin ziyareti
bizleri son derece memnun etmiştir.
Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun
da bizlerin bu önemli sorunu ile ilgileneceğinden kuşkumuz yoktur” diye
konuştular.

www.samsuntso.org.tr
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4. Samsun Tarım Fuarı
büyük ilgi gördü
Modern tarım ve hayvancılığın ihtiyaç duyduğu her türlü donanım ve
teknolojilerin yer aldığı Samsun 4.Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri
Fuarı düzenlenen törenle TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını
ziyaretçilerine açtı. Fuar, 5 günde 50 bin715 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.
Samsun 4.Tarım, Hayvancılık ve
Teknolojileri Fuarı bugün yapılan törenle açıldı. Fuarın açılışında konuşan TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, Samsun İl
Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı ile Samsun Büyükşehir Belediyesi
Başkan Vekili Nihat Soğuk ve Türkiye
Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF)
Başkanı ve Samsun Ticaret Borsası
Başkanvekili Eren Günhan Ulusoy,
fuarın Samsun, Karadeniz ve Türkiye
açısından olumlu sonuçları olacağını
söylediler.

Hızır: “Samsun tarımda önemli
potansiyele sahip”
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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Süleyman Hızır ise, yaptığı konuşmada, "Tarımın geliştirilmesine yönelik
yapılan her çalışmanın insanlığa hizmet olduğu bilinciyle çok yönlü bir
şekilde ele alınmalıdır. Tarımın ekonomik anlamdaki en önemli girdisi
verimli toplardır. Bafra ve Çarşamba
ovaları sayesinde bu noktada çok
şanslıyız. Doğru ve etkin işlemeyle
Samsun’u dünyadaki en önemli tarım kentleri arasına taşıyabilecek
potansiyele sahibiz. Bu anlamda
alanında gelişmeleri yakından izleme fırsatı bulabileceğimiz, bilgi
paylaşımı ve iş bağlantılarının kurulacağı fuarın başarılı bir şekilde tamamlanmasını temenni ediyorum.
İnşallah fuarların katkısını alacağız”
diye konuştu
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Köktaş: “Tarım ve
hayvancılığa destek veriyoruz”
Tarım ve hayvancılıkta istenilen
yerde olmadıklarını ifade eden AK
Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, “Hükümet olarak tarım sektörüne aklınıza gelebilecek çok ciddi
destekler verdik. Tüm bu desteklere rağmen tarımda istenilen noktada olmadığını görüyoruz. Bu kadar
desteğe, bu kadar ucuz krediye,
teknolojiye ve lojistiğe rağmen hala
hayvancılık sektöründe istediğimiz
noktada değiliz. Bunların etki analizlerini çok iyi yapıp ortaya koymamız
gerekir. Verdiğimiz kredi ve destekler
yerli yerinde kullanılıyor mu yoksa bir
dönem kullanılıp, atılıyor mu diye takibinin çok iyi yapılması lazım" dedi.

www.samsuntso.org.tr
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Vali Kaymak: “Fuarlar sektöre
ivme katıyor”
Fuarların ilgili olduğu sektörlere
ivme kazandırdığını belirten Samsun
Valisi Osman Kaymak, “Samsun,
eski özelliği olan fuar kenti özelliğini gittikçe geri kazanıyor. Bu fuarlar
sektörlerine büyük ivme kazandırıyor. Bulunduğumuz coğrafya büyük
tarım alanlarına sahip. Samsun tarım potansiyeli çok yüksek şehirlerden bir tanesi. Bu potansiyel çok
daha iyi bir şekilde kullanılabilirdi.
Samsun’da bugüne kadar çok güzel
şeyler yapılmış ama biz de var olan

www.samsuntso.org.tr

şeylerin üstüne daha iyi olarak ne
koyabiliriz diye çalışıyoruz. Samsun
eskiden göç veren bir ildi, artık göç
alan bir oldu. Göç almak Samsun’un
eğitim, sağlık, spor gibi alanlarda
ileride olmasından kaynaklanıyor.
Bu fuarın, Samsun ve ülkemiz tarımı
açısından olumlu yansımalarının olmasını diliyorum” diye konuştu.

50 bin ziyaretçi
10 bin metrekare kapalı 40 bin
metrekaresi açık olmak üzere toplamda 50 bin metrekarelik alanda
107 katılımcı firma ile kapılarını zi-
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yaretçilerine açan Fuar, 5 günde 50
bin 715 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Ordu’dan Erzurum’a, Sinop'tan
Tekirdağ'a özellikle Karadeniz ve İç
Anadolu olmak üzere 30'un üstünde şehirden Samsun 4.Tarım Fuarı'nı
ziyaret etmeye gelen çiftçiler ve sektör temsilcileri; katılımcı firmalar ile
ürün ve hizmetleri hakkında verimli
görüşmeler gerçekleştirerek bayilik
ve mal alımı konusunda önemli iş
bağlantıları kurdu. Fuar süresince
önemli satışlar, satın almalar gerçekleşti. Fuar firmalara ve sektöre 2018’nin son çeyreğinde büyük
umut oldu. Çarşamba ilçesinin onur
konuğu olarak yer aldığı fuarı ayrıca,
10 ülkeden yaklaşık 120 kişilik alım
heyetini de ağırladı. Fuar yoğun ikili
iş görüşmeleri ile ihracata yön verecek iş bağlantıları sağladı. KKTC,
Azerbaycan, Gürcistan, Sırbistan,
İran, Moldova, Bulgaristan, Ukrayna,
Katar ve Tunus’ dan fuara gelen ziyaretçiler; enerji dönüşüm sistemleri, danışmanlık hizmetleri, tarımsal
mekanizasyon sistemleri, hayvancılık tesisleri, hayvancılık makine ve
ekipmanları, traktör, zirai ilaçlar, seracılık, tohum-fide, sulama sistemleri, hırdavat firmaları ile önemli görüşmeler ve satın alma anlaşmaları
gerçekleştirdi.
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Samsun TSO, işbirliği için
buluşturdu
Samsun TSO tarafından faaliyetlerini sürdüren Avrupa İşletmeler AğıKaradeniz Projesi kapsamında yurt dışından gelen firma temsilcileri,
Samsun Tarım Fuarı’nda Samsunlu firma temsilcileriyle buluşturularak
ikili iş görüşmelerinde bulundu.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından yürütülmekte
olan Avrupa İşletmeler Ağı-Karadeniz Projesi kapsamında, Ukrayna,
Bulgaristan, Sırbistan, Rusya gibi
Avrupa İşletmeler Ağı projesinin
yürütüldüğü ülkelerden gelen tarım ve hayvancılık alanında faaliyet
gösteren yabancı firma temsilcile-
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ri, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre
Merkezi'nde düzenlenen “Samsun
4. Tarım, Hayvancılık ve Teknoloji
Fuarı”nda Samsun ve Karadeniz
Bölgesi’nde faaliyet gösteren firma
temsilcileri ile bir araya geldi. Samsun TSO tarafından düzenlenen
ikili iş görüşmeleri etkinliği ile yabancı konuklar, Türk firma temsil-
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cileri eşleştirilerek ileriye dönük iş
birliği fırsatları hakkında görüşmeler yaptı. İkili görüşme programının
ardından stantları ziyaret eden
yabancı firma temsilcileri, tarım
ve hayvancılık sektörü ile ilgili firmaların ürünlerini ve yeni teknolojilerini yerinde görme ve inceleme
imkânı buldu.

www.samsuntso.org.tr
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Amaç firmaların rekabet
güçlerine katkı sağlamak
Projenin önemine değinen Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO)
Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki
Murzioğlu, “Samsun TSO olarak
Karadeniz koordinatörlüğünü yürütmekte olduğumuz Avrupa İşletmeler
Ağı–Karadeniz Projesi ile firmalarımızın rekabet güçlerini geliştirmek,
uluslararası ticari ve teknolojik işbirlikleri kurmalarını sağlamak için
eğitim, danışmanlık hizmetleri ile
uluslararası eşleştirme organizasyonları gibi faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Firmalarımızın yurt dışı pazarlarında daha aktif rol alabilmelerini,
daha fazla uluslararası işbirlikleri ile
küresel rekabet güçlerini arttırmalarını ve ülke dış ticaretinde önemli bir
paya sahip olmalarını istiyoruz. Bu
amaç doğrultusunda, bölgemizde tarım ve hayvancılık alanında faaliyet
gösteren firmaların muhatap yabancı firmalarla eşleştirilip iş görüşmeleri yaparak, firmalarımızın yurtdışı
pazara girmelerine destek olmak,
mevcut ihracatçı firmalarımızın pa-
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zarlarının geliştirerek firmalarımızın rekabet güçlerinin arttırılmasını
sağlamak amacıyla düzenlediğimiz
ikili iş görüşmeleri programına 30’a
yakın firmamız, muhatap yabancı firma temsilcileri ile 80 kadar iş görüş-
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mesi gerçekleştirdi. Görüşmeler gayet olumlu ve verimli geçti. İnşallah
ileriki dönemde ihracatımızı artırma
çabamıza yönelik yaptığımız bu etkinliklerin meyvelerini alacağız” diye
konuştu.
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Vali Osman Kaymak,
Samsun TSO’da
Vali Osman Kaymak, Ticaret ve Sanayi Odaları’nın kentlerin yaşamında
önemli yer tutan sivil toplum kuruluşlarının başında geldiğini söyledi.
Samsun Valisi Osman Kaymak,
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’na iadeyi ziyarette bulundu.
Samsun TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve Yönetim Kurulu üyelerinin de
bulunduğu ziyarette Vali
Osman Kaymak, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği
Başkan Yardımcılığına seçilmesinden dolayı Samsun TSO
Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki
Murzioğlu’nu tebrik ederek, başarı
diledi. Vali Osman Kaymak yaptığı
konuşmada, Ticaret ve Sanayi Odaları’nın kentlerin yaşamında önemli
yer tutan sivil toplum kuruluşlarının
başında geldiğini söyledi.

“Hep birlikte hedefe
ulaşacağız”
Samsun TSO’nun çalışmalarından da övgüyle bahseden Vali Osman
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Bu dönemde yine aynı şekilde odayla
yürüteceğimiz çalışmalarımız olacaktır. İnşallah hep birlikte el ele
vererek, ortak akılla şehrimizi
hedefe ulaştıracağız” dedi.

“Birliktelik artarak
devam edecek”

Kaymak, “Samsun Ticaret ve Sanayi
Odamız bu güne kadar olduğu gibi,
bundan sonra da Samsun’un sosyal
ve kültürel yaşamında önemli bir yapı
olacak olan kurumlarımızın başında
gelmektedir. Bir kez daha sizlerin şahsında seçilen meclis üyelerinize ve yönetim kurulunuza başarılar diliyorum.
Valilik olarak geçmiş dönemden beri
Samsun Ticaret ve Sanayi Odasıyla
birlikte yürütülen birçok çalışma oldu.
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Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Samsun
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu
ise, kent genelinde kurumlar arasında güzel bir birliktelik yakalandığını
ifade ederek, “Şehrimize baktığımızda bunun yansımalarını görebiliyoruz. Sayın Valimizin öncülüğünde
kentte yakaladığımız güzel birliktelik inşallah artarak devam edecek.
Sizlerin de dediği gibi el ele vererek
kentimiz ve ülkemiz için daha güzel
çalışmalara, projelere imza atacağız”
diye konuştu.

www.samsuntso.org.tr

ODAMIZDAN HABERLER

Hedef iktisadi kalkınma
Samsun TSO Yöneticileri ile bir araya geldiği ziyarette konuşan AK Parti
Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun’un hedefinde ekonomi, gelişim,
iş ve aş olduğuna dikkat çekerek, “İktisadi kalkınmamızı el birliği içerisinde
mutlaka tamamlamamız gerekli. Bunun için mücadele veriyoruz” dedi
Ak Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Ticaret ve
Sanayi Odası Yönetimi ve Meclis Divanı Üyeleri ile bir araya geldi. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen
toplantıda gündemde Samsun vardı.
Samsun'un iyi derecede merkezi ve
yerel yönetimde hizmet kalitesine
ulaştığını kaydeden Yılmaz, gelecek
planlamasının çok iyi yapılması, el
birliği içerisinde ortak akılla hareket
edilmesi gerektiğini söyledi.

Yılmaz: “El birliği ile
çalışacağız”
Samsun'un en iyi noktaya gelmesi için çaba sarf ettiklerine vurgu
yapan Yılmaz, “Üretemiyorsak kazanamıyoruz demektir. Sanayi üretimimizi mutlaka yükseltmemiz gerekli.
Bunun için çaba harcıyoruz. İktisadi
kalkınmamızın neler olduğunun, ne-
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ler yapmamız gerektiğini belirlememiz gerekir. Bu yönde çalışmalarımız
var. Daha yenilerini ortaya koymamız
çok önemli. Kesinlikle bizim iktisadi kalkınmaya ihtiyacımız var. Kişi
başına geliri arttırmamız gerekiyor.
Vatandaşlarımızın gelirini yükseltmesi için üretmemiz şart. İhracatı ise
arttırmamız gerekli. Geçimini iktisadi
kalkınma ile sağlamış kentler statüsüne girmemiz önemli. Bu noktada
iş insanlarımıza çok büyük görevler
düşüyor. Bunu el birliği ile hepimiz
birlikte sağlayacağız. Kentimizde çok
güzel bir ahenk ve birliktelik sağlandı. Bu hepimiz için güzel bir ortam,
güzel bir gelişmedir” diye konuştu.

Murzioğlu: “Üzerimize düşen
ne varsa yapmaya hazırız”

Mirzaoğlu ise, Samsun gelişimi noktasında üzerlerine düşen ne varsa
yapmaya hazır olduklarını ifade ederek, Lojistik Köy'e demiryolu bağlantısının ulaşması, Gıda OSB’ye ek
arsa tahsisinin tamamlanması ve
ayrıca Metal ve Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı’nın bakanlık düzeyindeki sorunlarının çözümü sürecinde Yılmaz’dan destek istedi. Oda
çalışmalarından dolayı Samsun TSO
Yönetimini de kutlayan Milletvekili
Yılmaz, sürecin takipçisi olacağını ve
konuyla yakından ilgileneceğini ifade
etti. Toplantıya, AK Parti İl Başkanı
Hakan Karaduman, Samsun TSO
Meclis Başkanı Haluk Akyüz, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Divanı,
Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır da katıldı.

Samsun Ticaret Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki
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Katar’ın en büyük
hipermarket zinciri işbirliği
için Samsun’a geldi
Katar’ın en büyük hipermarket zinciri Al Meera Şirketi’nin
yöneticileri, işbirliği için geldikleri Samsun’da Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Samsun
Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır ile görüştü.
Katar’ın en büyük market zinciri
ve aynı zamanda Samsun’un markası KÖYTÜR’ün iş ortağı olan Katarlı
Al Meera’nın CEO’su Salah Ahmed
Al-Hammadi veTicaret Müdürü Adil
Alouani, bir dizi inceleme ve görüşmelerde bulunmak üzere Samsun’a
geldi. Samsun Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih
Zeki Murzioğlu ve Samsun Ticaret
Borsası Başkanı Sinan Çakır’la görüşen şirket yöneticileri işbirliği mesajı
verdi.
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Al-Hammadi: “Türk
ekonomisinin kuvvetine
inanıyoruz”
KÖYTÜR’ün iş ortaklarından
Maya Global Dış Ticaret Firması Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Abdul
Nafi Yahya’nın da hazır bulunduğu
ziyarette konuşan Al Meera Holding
CEO’su Ahmed Al-Hammadi, Katar’ın en büyük hipermarket zinciri
olduklarını dile getirdi. Hem Katar’da
hem de Katar dışındaki pazarlarda
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büyüme hedeflerinin bulunduğunu,
Umman’da da mağazaları olduğunu
aktaran Al-Hammadi, “Türkiye ile ticareti artırmamız ve iş birliğinin gelişmesi çok önemli. Çok yüksek kalitedeki Türk ürünlerini rekabetçi bir
fiyatla biz Katar’a getiriyoruz. Türk iş
adamları çok dinamik ve kolay anlaşabiliyoruz. Durum ne olursa olsun
Türk ekonomisi çok sağlam ve biz
Türk ekonomisinin kuvvetine inanıyoruz. Bu sebeple bu stratejik adımı
atıyoruz” dedi.
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Katar halkı Türk ürünlerinden
çok memnun
Türkiye’de itibarlı ve güvenilir
partnerlerle iş birliklerini geliştirdiklerinin altını çizen Al-Hammadi,
“Gıda dışı perakende işimizin yüzde
5’ini oluşturuyor, bunu yüzde 15’e
yükseltmek istiyoruz. Yani gıda dışı
perakendede yüzde 10’luk bir büyüme hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl için
yaklaşık 100 milyon dolarlık bir alım
söz konusu olacak. Pazarın tepkisine göre aşama aşama ilerleyeceğiz.
Son 18 ayda Türkiye’den ithalatımız
giderek arttı. Katar halkı Türk ürünlerinden çok memnun. Türk markalarının marketlerdeki satış oranı yüzde 80 artış gösterdi. Katar halkının
Türk ürünlerinin lezzeti ve kalitesine
teveccühü var. Türkiye, gelecekte bizim için güçlü bir stratejik ortak olacak” diye ifade etti.

rekli yatırım yapan bir firma olduğunu biliyoruz. Katar içinde yıldan yıla
hızlı bir büyüme gerçekleştiriyor. Bu
büyümede Samsunlu firmalarımızın
da istifade edeceğini öngörüyoruz.
Çünkü Samsun, Bafra ve Çarşamba
Ovalarıyla Türkiye'nin önemli tarım
şehirlerinden biri. Samsun 5 organize sanayi bölgesi, 17 küçük sanayi
sitesi ile ayrıca, bir sanayi kenti konumunda. Samsun camdan tekstile,
metalden mobilyaya, bol ürün çeşidinin üretildiği bir şehir. Biz kendileri
için doğru adresin Samsun olduğunu ve ilimizden ticaret yapma durumunda kendilerine gerekli desteği
vereceğimizi söyledik. İnşallah önümüzdeki dönemde bunun meyvelerini alacağız” diye konuştu.

Çakır: “İşbirliğimiz artarak
devam edecek”
Samsun Ticaret Borsası Başkanı
Sinan Çakır ise, ziyaretten duyduğu
memnuniyeti ifade ederek, “Aynı zamanda KÖYTÜR’ün de iş ortağı olan
Al Meera, Katar'da 52 Umman’ da
4 şubeye sahip bir zincir. Meyve ve
sebze, et, balık, taze gıda ve benzeri
ürünlerin doğrudan satışını yapmaktalar. Türkiye ziyaretlerinde ilk önce
Samsun’ gelmeleri ve bizleri ziyaret
etmeleri tarafımıza verdikleri önemi
ve değeri gözler önüne serdi. Heyeti
Samsunumuzda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Görüşmelerimiz çok olumlu geçti. İşbirliğimizin
artarak devam edeceğine yürekten
inanıyorum” dedi.

Murzioğlu’ndan destek sözü
Samsun’un ekonomik yapısı ve
imkanları hakkında bilgi veren Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Bu toplantı fikir
alışverişi yapma açısından ve ticari
ilişkilerin geliştirilmesi açısından çok
verimli geçti. Al Meera şirketinin sü-
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Arjantin İstanbul Başkonsolosu
Rivera’dan Samsun TSO’ya ziyaret
Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nu
ziyaretinde konuşan Arjantin’in İstanbul Başkonsolosu Diego Alvarez
Rivera, ilk kez geldiği Samsun’dan çok etkilendiğini belirterek, karşılıklı
olarak ticareti geliştirmek için çaba harcayacaklarını söyledi.
Arjantin’in İstanbul Başkonsolosu Diego Alvarez Rivera, Samsun
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nu
ziyaret ederek, iki ülke arasındaki
ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında görüşmede bulundu. Oldukça samimi bir ortamda
gerçekleşen ziyarette Samsun TSO
Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki
Murzioğlu, kentin ekonomik yapısı ve
potansiyeli hakkında Başkonsolos
Diego Alvarez Rivera’yı bilgilendirdi.

Murzioğlu: “Desteğe her
zaman hazırız”
Konuşmasında Samsun’u Türkiye’nin Karadeniz’e açılan kapısı
olarak tanıtan Başkan Murzioğlu,
“Samsun gerek konumu, gerekse
sahip olduğu lojistik imkanları nedeniyle bölgenin en önemli kenti, ülkemizin kuzeye açılan kapısı
konumundadır. Biri gıda alanında
ihtisaslaşmış olmak üzere altı organize sanayi bölgesi bulunmaktadır
ve üretim çeşitlilik arz etmektedir.
Karadeniz çanağının en büyük ve
en önemli kenti olan Samsun hava,
kara, deniz ve demiryolu olmak üzere dört ulaşım ağıyla coğrafi olarak
önemli bir noktadır. Kentimiz, lojistiğin ön planda olduğu bir şehirdir. Avrupa Birliği’nin master planında yer
alan lojistik merkezlerinden bir tanesiyiz. Avrupa Birliği’nden 50 milyon
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Avro destekli yeni hizmete aldığımız
lojistik köyümüz, sadece ilimizin değil, bölgenin de gelişmesine önemli
katkı sağlayacaktır. Samsun ayrıca,
iki bereketli ovasıyla bir tarım kentidir. Gerek kamu ve özel hastaneleri yatırımları gerekse Türkiye’de en
fazla cerrahi el aletleri imalatıyla da
bir sağlık kenti olan Samsunumuz
ayrıca, yedi bin yıllık tarihi geçmişiyle, doğal güzellikleriyle de bir turizm
şehridir. Arjantinli işadamlarını, bu
yıl düzenleyeceğimiz Tarım ve Gıda
Fuarlarında görmekten büyük mutluluk duyarız. Arjantin mesafe olarak
bize uzak ama her zaman kendimize
yakın gördüğümüz bir ülke. İki ülke
arasındaki ilişkileri geliştirmek için
de elimizden gelen gayreti göstereceğimizi bilmenizi istiyorum” dedi.
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Rivera: “Samsun’a geri
geleceğiz”
Samsun’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Arjantin’in İstanbul Başkonsolosu Diego
Alvarez Rivera, “İlk kez geldiğim
Samsun çok güzel, hareketli ve gelişmiş bir şehir. Şehrinizin özellikleri
hemen fark ediliyor. Karşılıklı olarak
ticari ilişkileri geliştirmek ve yatırım
imkanlarını görüşmek için bugün
buradayım. Birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyorum. İşadamlarımızı
bir araya getirebiliriz. Tüm projelerinize, önerilerinize ve fikirlerinize açığız. Bu ziyareti birlikte iş yapabilmek
için başlangıç olarak görüyorum.
Samsun’a kesinlikle geri geleceğiz”
diye konuştu.
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Şahin’den birliktelik vurgusu
Samsun TSO Yönetimine iadeyi ziyarette bulunan Samsun Büyükşehir
Belediye Başkanı Zihni Şahin, etkili ve verimli olabilmenin yolunun birlikte
hareket etmekten geçtiğini ifade etti.
Samsun Büyükşehir Belediye
Başkanı Zihni Şahin, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’na iadeyi ziyarette bulundu. Oldukça samimi bir
ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Zihni Şahin, güven tazeleyerek
3’üncü kez Samsun TSO Yönetim
Kurulu Başkanlığı’na seçilen Salih
Zeki Murzioğlu ve Meclis Başkanlığı’na seçilen Haluk Akyüz’e ve kurul
üyelerine yeni dönem çalışmalarında
başarılar diledi. Şahin ayrıca, Murzioğlu’nu TOBB Başkan Yardımcılığına
getirilmesinden dolayı da tebrik etti.

“Ortak sevdamız Samsun”
Konuşmasında ortak akıl vurgusuna dikkati çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin,
etkili ve verimli olabilmenin yolunun
birlikte hareket etmekten geçtiğini
söyledi. Birlikte düşünüp birlikte karar alan, birlikte uygulamaya geçerek
süreci birlikte kontrol eden yaklaşımla, demokratik katılımcı yönetim anlayışı ile Samsun’a ve ülkeye hizmet
etme içinde olduklarının altını çizen
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Şahin, “Hepimizin ortak paydası ve
sevdası güzel Samsunumuz ve ülkemiz. Şehrimiz kalkınırsa ülkemiz
kalkınır, şehrimiz kazanırsa ülkemiz
kazanır. Sizler Samsun ekonomisine
yön verenlersiniz. Her zaman sanayicimizin, üreticimizin yanındayız.
Samsun’un yönetiminde ve gelişiminde hep birlikte mesai harcayacağız. Kısacası Samsun’un gelişimini
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hep birlikte düşüneceğiz. Samsun
için tek vücut olacağız. Çünkü birlikten kuvvet doğar. Beraber olduğumuz takdirde her güçlüğün altından
kalkacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Örnek projeler üretildi
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Samsun TSO Yönetim
Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu
ise, Başkan Şahin’in ortak akıl vurgusuna destek vererek, “Son yıllarda
ilimizde çok güzel birliktelik yakalandı. Bizim amacımız da sağlanan birlikteliğe daha ileriye taşımak. Bugün
Türkiye’de örnek gösterilen gerek
Fuar ve Kongre Merkezi olsun, Lojistik Köy olsun, gerekse TEKNOPARK
olsun bunların hepsi ortaklık kültürüyle birlikte imza attık. Sizin de ifade ettiğiniz gibi inşallah hep birlikte
el ele vererek şehrimizi daha iyi noktalara taşıyacağız” dedi.

Temmuz-Eylül 2018

ODAMIZDAN HABERLER

Karaduman’dan Murzioğlu’na,
“Hayırlı olsun” ziyareti
AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, güven tazeleyerek
3’üncü kez Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen
ve ardından TOBB Başkan Yardımcılığı’na getirilen Salih Zeki
Murzioğlu’na, “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.
AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman ve beraberindeki
Yönetim Kurulu Üyeleri, Samsun
Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki
Murzioğlu’nu ziyaret etti. Başkan
Karaduman, Nisan ayında gerçekleştirilen seçimlerde üyelerin güvenini tazeleyerek üçüncü kez Samsun
TSO Yönetim Kurulu Başkanlığı’na
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seçilen ve ardından da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Murzioğlu’nu tebrik ederek, başarılar diledi.

Hedef 2023
Oldukça samimi bir ortamda
gerçekleşen ziyarette konuşan AK
Parti Samsun İl Başkanı Hakan Ka-
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raduman, daha güçlü Samsun için
sanayiciler ve siyasilerin birlik ve
beraberlik içinde hareket etmesinin
geleceğe sağlam adımlarla varılması
için önemli olduğunu söyledi. Konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Karaduman, “Samsun hepimizin. Biz burada yaşıyor,
burada kazanıyor ve paramızı da burada harcıyoruz. Biz Samsunumuzu
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ne kadar yaşanabilir hale getirirsek
bunun hepimizin faydasına olacağının bilincindeyiz. Türkiye artık yeni bir
döneme girdi. İnşallah bundan sonra
daha da çok çalışacağız, daha da çok
gayret göstereceğiz. Türkiye ve Samsun olarak ortak hedefimiz 2023 yılında daha güçlü ve daha müreffeh
bir Türkiye idealidir” dedi.

Artık büyük Türkiye’yi inşa
etme zamanı
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti
ifade eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise,
“Geçmişte olduğu gibi bundan sonra
da inşallah hep beraber kentimizin
sorunlarını çözme noktasında birlikte olacağız. Bizim ortak sevdamız ve
davamız Samsun’u ve ülkemizi daha
ilerilere taşımak. İlimizde sanayi altyapısı anlamında, ihracatımızın artması anlamında bazı gelişmelere ihtiyacımız var. Ülkemiz 24 Haziran’da
yapılan seçimlerinin ardından yepyeni bir döneme girdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkemiz için
hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Yeni yönetim sistemi, ülkemizde is-
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tikrar ve güvenin daha da güçlenmesi açısından büyük bir fırsattır.
Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği
tüm kazanımların temelinde, güven
ve istikrar yatıyor. Dolayısıyla önümüzdeki yeni dönemde bu güven ve
istikrarla yeni bir sıçrama gerçekleştirmek mümkündür. Ülkemizde son
3 yılda 4 farklı seçim süreci yaşadık.
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Artık ekonomiye, reformlara odaklanarak geleceğin büyük Türkiye’sini
inşa zamanıdır. Tüm enerjimizi artık
2023 hedefleri doğrultusunda harcamalıyız. İnşallah biz de Samsun iş
dünyası adına bundan önce olduğu
gibi bundan sonra da şehrimiz ve milletimiz için azimle çalışmaya devam
edeceğiz” diye konuştu.
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"İklim Değişmeden Sen Değiş"
etkinliği
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyetlerini
sürdüren AB Bilgi Merkezi ve Samsun Ekolojik Yaşam
Bisiklet Derneği iş birliği ile Avrupa İklim Diplomasisi Haftası
kapsamında, "İklim Değişmeden Sen Değiş" etkinliği yapıldı.
"İklim Değişmeden Sen Değiş;
Kızılırmak Deltası Kuş Cennetinde
İklim Değişikliğinin Etkilerini Keşfet
Etkinliği", Atakum Halk İskelesi'nden Kızılırmak Deltası Kuş Cennetine doğru bir bisiklet turu ile başladı.
Bisiklet turuna Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneğine kayıtlı yaklaşık 50
bisikletçi katıldı. İskeleden başlayan
bisiklet turunun ardından etkinlikler, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde devam etti. Çeşitli aktiviteler
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ve drama etkinlikleri yapıldı. Ardından, "Buğday" filmi izlendi.

İklim hassas bir konu
Etkinlikle ilgili bir konuşma yapan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan
Serinkaya, "Yirmi yılı aşkın süredir
Odamız bünyesinde faaliyetlerini
sürdürmekte olan AB Bilgi Merkezimiz tarafından iklim değişikliğine
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dikkat çekmek üzere düzenlediğimiz 'İklim Değişmeden Sen Değiş'
etkinliği vesilesiyle beraberiz. Bu
etkinliğin gerçekleşmesinde bizlerle
işbirliği içinde olan Ekolojik Yaşam
Bisiklet Derneğine ve aktif katılımları için Mr. Schmidt’e teşekkür
ediyorum. Bu nedenle iklim değişikliği gibi hassas bir konuda fark
oluşturan bir etkinliği gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyduk.
Bu etkinliği doğanın bir lütfü olan
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Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde
gerçekleştiriyor olmakta ayrı bir anlam içeriyor. Umarım bu güzelliği gelecek nesillerimiz de görme şansına
erebilir. Bu bizim sorumluluğumuz.
Bu hassasiyetle gerçekleştirilen bu
güzel organizasyona katkı veren ve
bugün bizlerle olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

20 ilde etkinlik
Yapılan faaliyetler hakkında bilgi
veren Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Jochen Schmidt,
"2018’de, İklim Eylem Haftası'nın teması Talanoa Diyaloğu'dur ve Komisyon, Paris Anlaşması ile belirlenen
hedeflere ulaşmak için gösterdiği
çabaları daha da ileriye götürmeyi
hedeflemektedir. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İklim Eylem Haftası
kapsamında 24-30 Eylül 2018 tarihleri arasında Türkiye’nin 20 farklı
ilinde panel, seminer, konser, sergi,
çocuklarla sohbet gibi çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Etkinlikler
iklim eylemine, Talanoa Diyaloğu’na
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ve bu kapsamdaki Avrupa Birliği projelerine dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Türkiye’de AB Bilgi Merkezlen
Ağı’nın Desteklenmesi projesi ile yerel halkın AB konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmakta ve farkındalık
adına faaliyetler gerçekleştirmektedir. Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, üniversiteliler gibi gruplarla
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çalışılarak daha çok kültürel ve sosyal olmak üzere çeşitli etkinlikler yapılmaktadır" diye konuştu.
Etkinliğe; Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri
Erkan Malkoç, Muzaffer Öztel, Oda
personeli, Ekolojik Yaşam Bisiklet
Derneği üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
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Murzioğlu: “Sosyal güvenlik
hayatın vazgeçilmez parçası”
Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında SGK İl Müdürü Ünal
Kaya’nın ziyaretinde konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu
Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Sosyal güvenlik insanların
doğumundan ölümüne kadar ve öldükten sonra geride kalanları
da kapsayan hayatın vazgeçilmez bir parçası” dedi.
Vatandaşları hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmek,
toplumda Sosyal Güvenlik bilincinin
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla her yıl 16 Mayıs tarihini
içine alan hafta kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında SGK İl
Müdürü Ünal Kaya ve beraberindeki
heyet, Samsun TSO Yönetim Kuru-
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lu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nu
makamında ziyaret etti. Ziyarette Salih Seki Murzioğlu’nu TOBB Başkan
Yardımcılığına seçilmesi dolayısıyla
tebrik eden SGK İl Müdürü Ünal Kaya
yaptığı konuşmada, Sosyal Güvenlik
Haftası’nın amacının; toplumda sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması olduğunu söyledi.
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Amaç sosyal güvenlik
bilincinin oluşması
Sosyal güvenliğin önemine vurgu yapan Ünal Kaya, “Sahip olduğu bu anlayış çerçevesinde Sosyal
Güvenlik Kurumu olarak üzerimize
düşen en önemli görevlerimizden
birisi de insanımıza sosyal güvenlik uygulamalarının tanıtılması, hak
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ve yükümlülüklere ilişkin gerekli
bilgilendirmeler yapılarak sosyal
güvenlik bilincinin oluşmasını sağlamaktır. Sanayi toplumuyla birlikte
hayata geçen refah devleti uygulamalarından en önemlisi olan sosyal
güvenlik hakkı günümüzde en temel
insan hakkı olma yanında Anayasal
bir haktır. Gerçekleştirdiğimiz Sosyal Güvenlik Haftası, tabi ki sosyal
güvenlik bilincinin arttırılması ve
geliştirilmesi açısından son derece
önemli” dedi. SGK İl Müdürü Ünal
Kaya ayrıca, ‘Yeni Nesil Teşvik’, ‘Bir
Benden Bir Senden’ teşvik uygulamaları ile 7143 sayılı Vergi ve Diğer
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kanun hakkında
da Murzioğlu’nu bilgilendirdi.

Kurumu’nun tüm vatandaşlar için
önemli bir kurum olduğuna vurgu
yapan Murzioğlu, “Sosyal Güvenlik
Kurumu, son yıllarda yapılan reform
niteliğinde değişiklikler ve düzenlemelerle en büyük gelişme ve başarı
gösteren kurumların başında yer almaktadır. Sürdürülebilir bir sosyal
güvenlik sistemi, güçlü bir toplumsal

dayanışmayı oluşturacak en önemli
unsurların başında gelmektedir. Sosyal güvenlik insanların doğumundan
ölümüne kadar ve öldükten sonra
geride kalanları da kapsayan hayatın
vazgeçilmez bir parçası. Sizler kurum
olarak önemli bir görev yürütüyorsunuz. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.

SGK önemli bir kurum
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti
ifade eden Salih Zeki Murzioğlu ise,
tüm vatandaşların Sosyal Güvenlik
Haftası’nı kutladı. Sosyal Güvenlik
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"Uluslararası Intermodal
Lojistik Zirvesi"
Samsun’da yapıldı
Samsun Lojistik Merkez’de düzenlenen, “Uluslararası
Intermodal Lojistik Zirvesi”nde konuşan Samsun TSO
Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Ülkemize
yüksek standartlarda bir lojistik merkez kazandırarak
önemli bir aşama kat ettik. Bunun kazananı Samsun
olacaktır, ülkemiz olacaktır” dedi.

Salih Zeki Murzioğlu
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Tekkeköy ilçesinde bulunan Samsun Lojistik Merkezi, Uluslararası
İntermodal Lojistik Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı. Birçok kamu kurumu
görevlisi ve iş insanlarının katıldığı
programda Samsun Lojistik Merkezi
ve Türkiye’de lojistik ağının daha iyi
bir konuma getirilmesi fikirleri tartışıldı. Zirvede söz alan Samsun Lojistik Merkezi Genel Müdürü Temel
Uzlu, merkezin sadece Samsun değil, Karadeniz ve Türkiye için de çok
önemli bir ticaret ve lojistik merkezi
olduğunu söyledi.
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Murzioğlu: “Kendimiz için
üretme devri çoktan sona erdi”
Ülkelerin ve şehirlerin kendileri
için değil, küresel ölçekte rekabet
etmek için üretmesi gerektiğinin altını çizen Samsun Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih
Zeki Murzioğlu,“Artık kendimiz için
üretme devri çoktan sona erdi. Dolayısıyla artık rekabet ortamı da küresel düzeye taşındı. Küresel düzeyde
rekabet, daha iyi üretmeyi daha iyi
hazırlanmayı ve daha çabuk teslim
etmeye zorlamaktadır. Aynı zamanda
uluslararası piyasalarda pazar payını
muhafaza etmeyi ve arttırmayı, düşük maliyete girdi temin etmeyi ve
üretimin uluslararası rekabet edebilir fiyatlara gecikmeden zamanında
arz etmeyi gerektirmektedir. İçinde bulunduğumuz Samsun Lojistik
Merkezi, bahsettiğim gerekleri bizi
sağlayacaktır. Bunun kazananı önce
Samsun sonra da Türkiye olacaktır.
Kurulduğumuz yıldan bu zamana kadar büyük emek ve çaba sarf ettik.
Ülkemize yüksek standartlarda bir
lojistik merkez kazandırarak önemli
bir aşama kat ettik. Şimdi hedefimiz
bu merkezin ülkemizin lojistik sektörünün gelişimine katkı veren en
önemli aktörlerden birisi olmasıdır.
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Bunun için de sektördeki ulusal ve
uluslararası büyük ölçekli firmaların
bu çatı altında olmasını istiyoruz. Çabalarımız ve gayretimiz bu noktadadır” şeklinde konuştu.

Vali Kaymak: “Lojistik Merkez
binlerce kişiye iş olanağı da
sağlayacak”
Lojistik Merkezin tam anlamıyla
faaliyete geçtiğinde binlerce kişiye
yeni iş imkanı sağlayacağının altını
çizen Samsun Valisi Osman Kaymak, “Dünyada ve Türkiye’de lojistik
sektörü her geçen gün daha fazla
büyümekte ve buna paralel olarak
lojistik sektörünün potansiyeli gün
geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır.
Dört farklı ulaşım yapısını ve 7 tane
organize sanayi bölgesini içinde barındıran Samsun, uluslararası öneminin yanı sıra Türkiye’nin kuzey-güney ve doğu-batı eksenlerindeki yük
koridorunun da başlangıç noktasıdır.
Samsun Lojistik Merkez Projesi, ileriyi gören, geniş vizyon sahibi ve Samsun’un bu alandaki potansiyelinin
farkında olan yöneticilerimizin önayak olması neticesinde hayata geçmiş bir projedir. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Program Otoritesi

41

olduğu, Bölgesel Rekabet Edebilirlik
Operasyonel Programı’na (BROP)
2011 yılında sunulan proje başarılı
bulunmuştur. Müzakereler sonunda bütçesi 43 milyon avroya kadar
çıkmış, hali hazırda Türkiye’nin en
yüksek bütçeli tek majör projesidir.
Proje aynı zamanda binlerce kişiye iş
olanağı sağlayarak bölge halkına da
ekonomik anlamda destek verecektir” dedi.

Sunum yapıldı
Zirve, Atilla Yıldıztekin, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet
Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu Üyesi Rıdvan Haliloğlu ve
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Alaçam
Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.
Dr. Kürşat Demiryürek’in yaptıkları
teknik ve bilimsel sunumların ardından sona erdi.
Sunumların ardından Samsun
Lojistik Merkezi, Yeşilyurt Limanı ve
Samsunport Limanı ziyaret edildi.
Uluslararası İntermodal Lojistik Zirvesi’ne ayrıca Samsun Büyükşehir
Belediye Başkanı Zihni Şahin, OKA
Genel Sekreteri Mevlüt Özen, ilgili
kamu kurumu amirleri, STK temsilcileri, iş insanları ve davetliler katıldı.

Temmuz-Eylül 2018

ODAMIZDAN HABERLER

TEK KOBİ Akademi
Samsun’da gerçekleştirildi

Süleyman Hızır

Türk Ekonomi Bankası'nın, KOBİ'lerin gelişimine katkı
sağlamak amacıyla 10 yılı aşkın süredir Türkiye'nin
dört bir yanında gerçekleştirdiği TEB KOBİ Akademi
etkinliği Samsun’da gerçekleştirildi.
Türk Ekonomi Bankası (TEB),
'Danışman Banka' anlayışıyla KOBİ’lerin gelişimine katkı sağlamak
amacıyla 10 yılı aşkın süredir Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiği TEB KOBİ Akademi’nin 117.
etkinliğini Samsun'da düzenlendi.
Sheraton Grand Otel’de gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan
TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel
Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür
Vekili Turgut Boz, “10 yılı aşkın süredir TEB KOBİ Akademi ile Türkiye’yi
dolaşarak KOBİ’lerle bir araya geliyoruz. Bugüne kadar ülke genelinde
117 etkinlikte 25 binden fazla KOBİ
ile bir araya geldik. İl il gezerek KOBİ’lerin gelişimine katkı sağlamayı
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amaçladığımız TEB KOBİ Akademi
kapsamında Samsun’da bulunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Hızır: “En büyük zenginliğimiz
müteşebbis ruhumuz”
Etkinlikte konuşan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman
Hızır, Türkiye ekonomisinin belkemiğinin özel sektör olduğuna vurgu
yaparak, “Dolayısıyla ortaya konan
kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesindeki baş aktör de neredeyse
yüzde 99’unun KOBİ’lerin teşkil ettiği özel sektör olacaktır. Sürdürülebilirliğin esas alındığı bu süreçte,
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işletmelerin sayısal niteliklerinden
ziyade, fikren mevcudiyeti ve kendini taşıyabileceği noktanın yaratacağı
katma değerin önemine inanıyoruz.
İyi bir iş fikri üzerine inşa edilen KOBİ’lerin doğası gereği esnek ve değişime kolay adapte olabilen bir yapıda
olmaları, bizim gibi gelişmekte olan
ülkeler için büyük avantaj olarak
değerlendirilmelidir. Geçmişte güçlü
bir sermaye yapısının sürdürülebilirlik adına en önemli unsur olduğunu
söylüyorduk. Bugün ise iş fikrinin
sahip olduğu değere paye veriyoruz.
Çünkü küçücük sermaye ile milyonluk değerlerin elde edildiği fikirleri
takdirle izliyoruz. Bu da dönüşümü
ve fark yaratmayı zorunlu kılıyor. Bu
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bağlamda; KOBİ’lerimize stratejik
bilgiler vererek onların ayakta kalmasına destek olmayı kendine misyon edinen ve bu etkinliği organize
eden TEB Yöneticilerini tebrik ediyorum. Özellikle içinde bulunduğumuz
bu sıkıntılı süreçte bu paylaşımın
daha da anlamlı olduğunu ifade
etmeliyim. Biz her türlü zenginliğe
sahip güçlü bir ülkeyiz. Ekonomik
bağlamda en büyük zenginliğimiz
ise, her türlü şart ve koşul altında
üretmekten vazgeçmeyen müteşebbis ruhumuz. İktisadi kalkınmanın
lokomotifi olarak atfettiğimiz her bir
işletmeyi milli bir değer olarak görüyoruz” diye konuştu.

Köktaş: "Yeni pazarlar
bulmamız gerekiyor"
Programda konuşan, AK Parti
Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ise,
“KOBİ’leri desteklemeyi, istikrarlı
ekonomik büyümenin ve sosyal gelişmenin önemli bir gereği olarak görüyoruz. Bu anlamda hükümetimiz
her alanda önemli destekler, hibeler
vermektedir. Sizlerde dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeli, yeni
pazar yerleri bularak, yeni ürünlere
piyasaya sürerek, o yetişmiş insan
gücümüzü, bilgi birikimimizi ve alt
yapımızı güçlendirerek bu süreçte
yolumuza devam etmeliyiz” dedi.
Milletvekili Köktaş sözlerine şöyle
devam etti: “Dünyadaki gelişmeleri
yakından takip etmeliyiz. Özellikle
teknolojiyi iyi kullanmamız gerekiyor.
Bakın artık kişisel üretimler yapılmasına hızlı bir şekilde gidiyoruz. İstediğiniz bir ürünü kendiniz internetten
çizdiğiniz, şeklini, tasarımını yaptığınız zaman size onu yapıp gönderiliyor. Evet Sanayi Bakanlığımız da aynı
şekilde insanlığın haritasını çıkartıyor. Bizim yetişmiş insan gücümüz
var, bilgi birikimimiz var, karşılığında
bunu satın alacak bir kitle toplum
var. O zaman biz hepsini bir araya
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getirip yeni pazar yerleri bularak,
yeni ürünlere piyasaya sürerek, o
yetişmiş insan gücümüzü, bilgi birikimimizi ve alt yapımızı güçlendirerek
bu süreçte devam etmeliyiz..”

Kaymak: “Her şehir
kalkınması için iyi planlama
yapmalıdır”
Samsun Valisi Osman Kaymak
ise, yaptığı konuşmada, günümüzde
bankacılık sisteminin, anlayışlarını
ve hizmetlerini değiştirme yoluna
gittiğini belirterek, “Ülke ekonomisi
için özel sektörün yatırım kararları
kadar işletme modelleri de önem
taşımaktadır; bu kapsamda bu akademinin çok faydalı olduğunu düşünmekteyim. Karadeniz’in incisi,
metropol kenti Samsun, dinamik ve
nitelikli iş gücünü kendine çeken,
rekabetçi bir şehir olma yolunda
ilerlerken, küresel değer zincirleriyle entegrasyon kurup, bu zincirlerde
daha üst aşamalara çıkmayı hedeflemektedir. Samsun, son dönemde
kamu ve özel sektör eliyle özellikle
eğitim, sağlık, spor, ulaştırma ve
turizm alanında yapılan yatırımlarla
altyapı anlamında hızlı bir gelişme
süreci içerisine girmiştir. Avrupa Birliği fonlarıyla yapımı gerçekleştirilen
Samsun Lojistik Köy ise şehrimiz,
bölgemiz ve ülkemiz için son derece
önemli ve vizyoner bir projedir. Sam-
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sun ekonomisinin yarattığı katma
değerin büyük bölümü hizmet faaliyetlerinden elde edilmekte, bunu
sanayi ve tarım faaliyetleri izlemektedir. Her şehir kalkınmasını sağlamak için geleceğini iyi planlamalıdır.
Bu çerçevede, Samsun ilinin Türkiye
ekonomisinin gelişim sürecine uyum
gösterebilmesi amacıyla, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda başlatılan 2018-2023
Samsun ili sektörel eylem planları
tamamlanmıştır. Bu eylem planları
içerisinde sanayi ve ticaret eylem
planı da bulunmaktadır. Bu eylem
planı kapsamında KOBİ’lerin içinde
yer aldığı eylemler tasarlanmıştır” diyerek sözlerini tamamladı.
Programın açılış konuşmalarının
ardından, Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Uzmanı Mehmet
Sanlı ile 'Değişen Dünyada Güçlü
İşletmeler Olmak', sonrasında ise
Prof. Dr. Tamer Müftüoğlu ile 'Global
Rekabet ve KOBİ’ler' eğitimleri gerçekleştirildi. Program, Girişim Eğitim
ve Danışmanlık Merkezi Uzmanı Taner Baltacı’nın vereceği 'Bugünün
Başarılı KOBİ'si Geleceği Nasıl Yönetecek? KOBİ'lerde Stratejik Yönetim'
ve Mehmet Sanlı’nın gerçekleştireceği 'İşletmeniz Gelişim Haritası'nın
Neresinde? KOBİ'lerde Büyüme Senaryoları' atölye çalışmaları ile son
buldu.
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Sigorta acenteleri
bir araya geldi
Sigorta acenteleri meslek komitesi üyeleri, Samsun Ticaret ve
Sanayi Odası’nın düzenlediği kahvaltıda bir araya geldi.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
31. Meslek Komitesi’nde yer alan
sigorta acenteleri temsilcileri, düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.
Samsun TSO Sosyal Tesisleri’nde
düzenlenen kahvaltıya Samsun TSO
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Kadir Beytekin, sigorta acentelerini
temsilen mecliste yer alan Meclis
Üyeleri Hürcan Aral, Memduh Ersoy
ve meslek komitesi üyeleri yer aldı.
Meslek mensuplarını bir araya getiren kahvaltı oldukça samimi bir ortamda gerçekleşti.

Sigortacılık sektörü
desteklenmeli
Meslek grubu temsilcilerine
katılımlarından dolayı teşekkür
eden Samsun TSO Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Kadir Beytekin,
“Öncelikle geçtiğimiz ay olan Sigorta Hafta’nızı en içten dileklerimle
kutluyorum. Hepimizin de bildiği
gibi modern dünyada ekonomik
büyümenin, ticareti artırmanın temel unsurlarından biri de sigorta
sistemidir. Çünkü ekonomi ve ticaret, risk demektir. Risk olmadan
kazanç olmaz. Sigortacılık sektörü
bu noktada devreye girerek, tarafların risklerini üstleniyor. Bu sayede,
tüccarımız, sanayicimiz daha fazla üretmeye, daha çok büyümeye
odaklanabiliyor. Sigortacılık sektörümüzün gelişimini desteklemeli,
çocuklarımıza,
girişimcilerimize
tasarruf bilincini ve risk yönetimi-
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ni öğretmeliyiz. Bana bir şey olmaz
düşüncesiyle, bütün bir birikimin,
emeğin, kaynaklarımızın yok olmasının önüne sigorta ile geçmeliyiz.
Oda olarak bizde sigorta sektöründe faaliyet gösteren tüm üyelerimizi
bir araya getirmeyi amaçladık. Sigorta bilincinin tüm kesime yayılması ise en büyük temennimiz” dedi.
Sigorta temsilcileri kahvaltının
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ardından meslek gruplarına yönelik düzenlenen seminerde bir araya
geldi.
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Kadın girişimcilere, “Marka
ve Pazarlama” eğitimi
“Marka ve Pazarlama” eğitiminde konuşan TOBB Samsun Kadın
Girişimciler Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, kadının hamurunda
üretmek olduğunu belirterek, “Yeter ki; doğru zamanda, doğru
stratejilerle doğru hamleleri yapalım” dedi.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) çatısı altında faaliyetlerini
sürdüren Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Samsun Kadın Girişimciler Kurulu’nun destekleriyle bir işi
yada iş fikri olan kadınlara yönelik
“Marka ve Pazarlama” eğitimi düzenlendi. Samsun Ticaret ve Sanayi
Odası ev sahipliğinde düzenlenen
eğitimin açılışında konuşan TOBB
Samsun Kadın Girişimciler Kurulu
Başkanı Mihriban Akyüz, “Yapımız ve
sınırlarımız itibariyle çok büyük destekler sağlayamasak da, tek bir kadın da bile fark yaratabilmiş olmak
bizim için onur verici. Bizler kadınların ekonomideki varlıklarından çok
mutluyuz. Çünkü kadının hamurunda üretmek var. Çok güzel işler başaracağımıza inanıyorum. Yeter ki;
doğru zamanda, doğru stratejilerle
doğru hamleleri yapalım” dedi.

Girişimcilikte en önemli
sermaye fikir
Konuşmasında girişimciliğin önemine işaret eden Akyüz, “Bunun
için Marka Danışmanı Sayın Banu
Samancı beş gün boyunca bizlerle
birlikte olacak. Eğitimlerde marka ve
pazarlamaya dair incelikler paylaşılacak. Bu paylaşımın sizlerin girişimcilik yolculuğuna değer katacağına
inanıyorum. Bugün bir girişimin en

www.samsuntso.org.tr

önemli sermayesi fikir, sürdürülebilirlik için ise en önemli değer ise
bilgi. Girişim fikrinizin marka olarak
değer yaratma arzusu ile buradasınız. Bu beş günlük süreçte hepimiz,
önemli kazanımlar elde etmiş olacağız. Beklentimizin ve kontenjanımızın çok üzerindeki katılımınızla
oluşan bu enerjiyle farklı çağrışımlar
elde etmeninizi diliyorum. Umutlarınızın, hayallerinizin ve girişimlerinizin; başarı hikayelerine dönüşmesini
temenni ediyorum” diye ifade etti.
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Pazarlamanın ve markanın püf
noktalarını paylaştı
Ardından ise, Marka iletişimi
alanında Amerika ve Türkiye’de
edindiği 15 yılı aşkın bilgi ve tecrübesini paylaşan ve bir fark yaratmak
isteyen kadınların, başarılı markalar
kurmasına ve geliştirmesine yardımcı olan, “Markanızı Nasıl Pişirirsiniz?” kitabının yazarı kadın girişimci
Banu Samancı tarafından, katılımcılara eğitim verildi.
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Akyüz, TOBB heyeti ile birlikte
Ticaret Bakanı Pekcan’ı ziyaret etti
TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz,
TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İl Başkanlarının katılımları ile
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a tebrik ziyaretinde bulundu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) İl Kadın Girişimciler Kurulu İl
Başkanları, TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu ile birlikte, yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde
Ticaret Bakanı olarak atanan Ruhsar Pekcan’ı ziyaret etti. Bakanlıkta
gerçekleşen ziyarete TOBB Samsun
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı
Mihriban Akyüz de katıldı. Oldukça
samimi bir ortamda gerçekleşen zi-
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yarette Kadın Girişimciler Kurulu İl
Başkanları, Bakanlık kabinesi açıklanmadan önce TOBB KGK Başkan
Yardımcısı olarak görev yapan Ruhsar Pekcan’a tebriklerini iletti.

Ekonomiye kadın eli değecek
Ziyarette Ticaret Bakanı Ruhsar
Pekcan’ı kutlayarak, başarılar dileyen TOBB Samsun Kadın Girişim-
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ciler Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, “Öncelikle ekonominin başına
içimizden biri olarak TOBB Kadın
Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcımız Ruhsar Pekcan’ın getirilmesi
bizleri fazlasıyla sevindirmiştir. Sayın Bakanımızı, şubat ayında gerçekleştirdiğimiz Türkiye'nin Kadın
Gücü Samsun Buluşması’nda TOBB
KGK Başkan Yardımcısı olarak misafir etmiştik. Bilgi ve deneyimlerini
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TOBB Samsun Kadın
Girişimciler Kurulu
Başkanı Mihriban
Akyüz, yeniden
TOBB Yönetim
Kurulu Başkanlığı'na
seçilen M. Rifat
Hiasrcıklıoğlunu da
tebrik ederek başarılar
diledi.

dinleme fırsatımız olduğu Ruhsar
Pekcan’ın bu önemli görevi hakkıyla ve layıkıyla yerine getireceğine
inancımız tamdır. TOBB Başkanımız
Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
da ifade ettiği gibi, ekonomiye artık kadın eli değecek. Türkiye'nin
zenginleşmesi serüvenine kadınlar
şimdi daha fazla destek olacak.
Bilindiği gibi Türkiye nüfusunun yarısını kadınlar oluşturuyor. Ancak,
sadece girişimci kadınların değil, iş
hayatındaki kadınların da erkeklere
göre temsil edilme oranı çok düşük.
Bizim amacımız da kadınlarımızın iş
hayatlarında daha çok yer alması.
Türkiye'nin kalkınma hedeflerine,
çocuklarımıza daha iyi bir gelecek
bırakma hedefine ancak ve ancak
omuz omuza ulaşabiliriz. Bunu hep
birlikte yapacağımıza da inanıyorum” dedi.

Akyüz, Hisarcıklıoğlu’nu
tebrik etti
TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz,
ayrıca, güven tazeleyerek yeniden
TOBB Başkanı seçilen M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile de bir araya gelerek,
tebriklerini iletti.

www.samsuntso.org.tr
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Samsun TSO’da
bayramlaşma coşkusu
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) geleneksel Kurban Bayramı
kutlaması, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür’den Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Büyükşehir Belediye
Başkanı Zihni Şahin ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın Kurban Bayramı kutlama programı her yıl olduğu gibi bu yıl da yine
birlik ve beraberlik görüntülerine
sahne oldu. Samsun TSO'da gerçekleştirilen bayramlaşma törenine
AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür’den
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Büyükşehir Belediye Başkanı
Zihni Şahin, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, MÜSİAD
Samsun Şube Başkanı Haluk Tan
ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Samsun
TSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Birlik ve beraberliğin doruk noktaya çıktığı bayramlaşma töreninde
Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki
Murzioğlu ve Meclis Başkanı Haluk
Akyüz, kapıda karşıladığı misafirleriyle yakından ilgilendi. Törene katılan
AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür’den
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
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ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Büyükşehir Belediye Başkanı
Zihni Şahin de, herkesle tokalaşarak, bayramlarını kutladı.

Barış ve huzur diledi
Türk milletinin ve İslam aleminin
Kurban Bayramı'nı kutlayarak, hayırlara vesile olmasını dileyen Samsun
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih
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Zeki Murzioğlu, dini ve milli bayramların, toplumsal birlikteliği sağladığını belirtti. Başkan Murzioğlu,
"Bugün tekrar hep birlikte bir araya
gelmekten gerçekten çok mutluyum.
Bu vesile ile birbirimize karşı birlikteliğimizin ne kadar önemli olduğunu,
sevginin ve saygının ne kadar değerli olduğunu, birlikte çalışırsak ne
kadar çok başarı elde edeceğimizi
tekrar hatırlıyoruz. Bilindiği üzere
bayramlar, iyilik ve güzelliklerin harmanlandığı, sevinç ve mutlulukların
paylaşıldığı müstesna günlerimizdir.
Bayramlarda yoğunlaşan sevgi, barış
ve kardeşlik ortamının daim olması hepimizin ortak temennisidir. Bu
duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı'nın, ülkemize, büyük milletimize, İslam alemine, barışa her günkünden daha çok ihtiyacı olan bütün
insanlığa mutluluk, huzur ve başarı
getirmesini temenni ediyorum" dedi.
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Samsun için Ortak Akıl,
Ortak Payda toplantısı
Samsun'da faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgeleri ve küçük
sanayi siteleriyle ilgili “Ekonomi Toplantısı” Vali Osman Kaymak’ın
başkanlığında "Ortak Akıl, Ortak Payda" sloganıyla gerçekleştirildi.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nı temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Beytekin’in
katıldığı toplantıda konuşan Vali
Osman Kaymak, “İlimiz genelindeki Organize Sanayi Bölgelerinde
faaliyet gösteren 162 işletmede 8
bin 549 çalışan istihdam edilmektedir. 161 hektar üzerine kurulu
olan Samsun Merkez OSB'de faaliyet gösteren 76 firmada 6 bin 553
kişi çalışmaktadır. Samsun il genelinde faal bulunan 18 küçük sanayi sitesindeki 8 bin 326 işletmede
23 bin 495 çalışan istihdam edilmekte olup, 5 küçük sanayi sitesinin ise kuruluş çalışmaları devam
etmektedir. Türkiye'nin 500 büyük
sanayi kuruluşu anketi 2017 yılı
araştırmasına göre ilk 500 içinde
ilimizden 3 firma, ikinci 500 içinde
ise 6 firma bulunmaktadır” dedi.

Sanayici yer sıkıntısı çekiyor

‘Samsun için ortak akıl, ortak
payda’ düsturuyla hareket ettiklerini ifade eden Vali Kaymak, “Samsun bugüne kadar kentleşme, spor,
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turizm ve sağlık alanında güzel gelişmeler kat etti ama sanayileşme
ve istihdam konusunda çok iyi yerde değiliz. Bir yıllık Samsun Valisi
olarak tespitim, sanayicimizin gerçekten yer sıkıntısı çektiğidir. Bizler
Samsun’da yatırım yapmak isteyen
bir sanayiciye yer bulamaz ve onu
başka bir ile gönderirsek bunun vebali biz yöneticilerin üzerinde olur.
İlimizde daha çok yatırım, daha
çok istihdam yapılması için gerek
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OSB, gerekse küçük sanayi siteleriyle ilgili yer sorununu çözmemiz
lazım. Bütün şehir, sanayileşme ve
istihdam konusunda ortak bir fikre
varırsa, yol almak çok daha kolay
olur” diye konuştu.

Samsun TSO’dan sunum
Toplantı, Samsun Sanayi ve
Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı
Necmi Alıç’ın sunumları ve karşılıklı görüş alışverişiyle devam edildi.
Toplantıya ayrıca; Büyükşehir
Belediyesi Başkan Vekili Turan
Çakır, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Vali
Yardımcıları Hasan Öztürk ve Sezgin Üçüncü, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının
müdürleri, OSB ve küçük sanayi
sitelerinin yöneticileri ile STK temsilcileri katıldı.
Temmuz-Eylül 2018
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Bakkallıktan sanayiciliğe
uzanan başarı öyküsü
Samsun’da 21 yıl önce ailesinin bakkal dükkanında iş hayatına başlayan
genç iş adamı Nurettin Odabaş, bugün Samsun’da iki ve Ankara’da da bir
olmak üzere üç fabrikasında ürettiği 35 çeşidi bulan süt, süt ürünleri ve süt
tatlıları imalatıyla sektörün önde gelen isimlerinden biri olmayı başardı.
Odamızın bu ayki girişimcilik
sayfamızın konuğu süt, süt ürünleri ve süt tatlıları imalatıyla adından
övgüyle bahsettiren Samsun’un
genç işadamlarından Nurettin Odabaş oldu. Odabaş’ın bakkalcılıktan
fabrika işletmeciliğine uzanan başarı öyküsünü siz değerli okuyucularımızın da zevkle okuyacağına
inanıyoruz.
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Samsun’da 1987 yılında 56’lar
Caddesi’nde ailesinin bakkal dükkanında iş hayatına başlayan Nurettin
Odabaş’ın hayatındaki dönüm noktası, 1996 yılında radikal bir karar
vererek yoluna tek başına devam
etmesi ile olmuş. 1996 yılında tek
başına bakkalcılıktan marketçiliğe
geçiş yapan Nurettin Odabaş, o yılları
dergimize şöyle özetledi:
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Bakkallıkla işe başladı
“Ailemizin bakkal dükkanı iş yaşamında bana çok şey kattı. Ama
daha sonra tek başıma hayatımı idame ettirmeye karar verdim. Ardından
da, 100. Yıl Bulvarı’nda bir market
dükkanı açtım. 2000 yılında da gıda
işini toptancılığa çevirmeye karar
vererek, Hançerli Mahallesi Buğday
Pazarı’nda gıda toptancılığına baş-
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ladım. 2004 yılına kadar Samsun
ve çevre illere, ilçelere toptan gıda
satışı yaptım. Bu iş devam ederken,
Samsun Ticaret Borsası’nın 10 ortakla kurduğu Karadeniz Süt ve Süt
Ürünleri Gıda Sanayi A.Ş.’ye ortak
oldum. Şirket olarak 19 Mayıs ilçesi Yörükler belgesinde süt toplama
merkezi kurduk. Başlangıçta günlük
1 ton civarında süt topluyorduk. Ama
o dönemde süt o kadar çok kıymetli
değildi. Bu nedenle şirketin karşılığı
maalesef iyi olmayınca ortaklıklar da

çözülmeye başladı. O dönem şirket
ortaklarımızdan Sinan Çakır, birlikte yaptığımız istişarede bana bu işe
devam etmem halinde kendi hisselerinden başlayarak almamı istedi. Bunun üzerine, zarar eden şirketin hisselerini belli bir ödeme takvimiyle ve
ortaklara da zarar yansıtmadan satın
aldım. 9 araç ve 20 kişilik ekibimizle 1000-1100 müstahsilden günlük
süt toplama işine devam ettim. Tabii bu hiçbir kolay iş değildi. Çünkü,
bölgede üretici firma olmadığı için

müstahsiller sütü ekonomiye kazandıramıyordu. Bu yönde çok mücadele
verdim. Ama süt aldığımız kişileri de
zamanla bilgilendirerek, bilinçlendirerek güzel bir organizasyon yaptık.
Aldığımız sütleri sektörün önemli
markaları olan Pınar Süt, Dimes Süt
ve kısmen de o dönem şehrimizde
üretim yapmaya başlayan firmalara
hammadde olarak sattık.”

Tamamen doğal ve hijyenik
imalat
Röportajımızda, 2008 yılında
mevcut topladıkları sütün yarısını
işlemeye karar verdiğini belirten Nurettin Odabaş, “Tabii bu kararı alırken geçmiş yıllardaki gıda toptan ve
perakendeciliğimize de güvendim.
Çünkü, bu işin en önemli ayaklarından birisi pazarlamaydı. O dönem
süt müşterimiz olan SAGİMAD Toptancılar Sitesi’nde günlük süt işleme
kapasitesi 10 ton olan bir mandırayı
satın alarak üretim ayağına da başlamış oldum. Bölgeden topladığımız
günlük 15-20 ton sütün bir kısmını
işleyip bir kısmını da üreticilere hammadde olarak sattım.

www.samsuntso.org.tr
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2012 yılında ise, Samsun Gıda
Organize Sanayi’nin oluşmasıyla beraber ikinci şirketimiz olan Karadeniz Süt ve Süt Ürünleri Gıda A.Ş. adına 10 bin metrekare yer aldım. İki yıl
içerisinde Avrupa’nın son teknoloji
donanımıyla fabrikamızı üretime geçirdik. Gıda OSB’nin ilk yatırımı olan
fabrikamızın günlük süt işleme kapasitesi 200 ton. Şu anda iki tanesi
Samsun’da bir tanesi de Ankara’da
olmak üzere üç tane süt ve süt ürünleri işleme fabrikamız mevcut. Ankara’daki fabrikamızda süt ve sütlü
tatlılar imalatı yapıyoruz. Şirket bünyemizde tescilini yaptırdığımız Süt
Ala, Bafra Süt, Tatal San, Bis Süt,
Bafra Çiftliği markalarımız bulunuyor. Tamamen doğal ve tamamen hijyenik ortamda imalatını yaptığımız,
ISO 9001, HACCP 22000, Helal Sertifikası ve OHSAS 18001 sertifikalı
35 çeşidi bulan süt, süt ürünleri ve
süt tatlılarını bayilik aracılığıyla 26
ilde tüketiciyle buluşturuyoruz. Ayrıca, Türkiye genelinde belirli markalara da fason üretimlerimiz mevcut”
diye konuştu.
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Hedef ulusal bir marka olmak
Aynı zamanda Samsun Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu üyesi de
olan Odabaş, amaçlarının bölgedeki
sütçülüğün ve süt üretim kalitesine
katkıda bulunmak olduğunu belirterek, “Şirket bünyemizde 110 kişi
istihdam ediliyor. Ama bunun yanında Samsun’un 19 Mayıs, Bafra,
Çarşamba, Terme, Ayvacık ilçeleri
ve Sinop’ta yaklaşık bin süt müstahsilimiz mevcut. Bizim en büyük
amaçlarımızdan biri bölgemizdeki
süt üretimini ve verimini daha üst
seviyelere taşımak. Biz bölgenin sadece süt alan firması konumunda
değiliz. Köylülerimizin daha bilinçli
ve kaliteli süt üretimi yapabilmeleri
için gıda mühendislerimiz ve veteriner hekimlerimiz büyük gayret gösteriyor. Verdiğimiz teknik destekle
birlikte bu amacımıza ulaştık da diyebiliriz. Ayrıca, ihracata yönelik de
yoğun bir çalışmamız var. Bu yönde
önemli adımlar attık. İnşallah bu yıl
bitmeden ilk ihracatımızı da gerçekleştireceğiz. Şirket olarak en büyük
hedefimiz, ulusal bir marka olarak
ülkemizin her noktasında yer almak
ve yapacağımız ihracatla ülke ekonomimize katkıda bulunmak” dedi.
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İHRACAT
Türkiye’de toplam 96 milyar 272 milyon 57 bin dolar ihracatın yapıldığı 2018 Ocak-Temmuz döneminde
Samsun, 318 milyon 840 bin dolar ihracat gerçekleştirerek 23’üncü sırada yer aldı. 2018 Ocak-Temmuz
döneminde Samsun ilinden 141 ülkeye ihracat yapıldı. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke sırasıyla; Hollanda
(yüzde 15.33), Tunus (yüzde 11.02), Almanya (yüzde 8.90), Rusya Federasyonu (yüzde 5.29), Gürcistan
(yüzde 4.88) oldu.

İTHALAT
Türkiye’de toplam 143 milyar 22 milyon 903 bin dolar ithalatın yapıldığı 2018
Ocak-Temmuz döneminde Samsun, 518
milyon 130 bin dolar ithalat gerçekleştirerek
20’nci sırada yer aldı. 2018 Ocak-Temmuz
döneminde Samsun ilinde 69 ülkeden ithalat yapıldı. En fazla ithalat yapılan ilk 5 ülke
payları ile birlikte sırasıyla; Rusya Federasyonu (yüzde 37.34), Belçika (yüzde 9.74), Danimarka (yüzde 9.03), Kanada (yüzde 8.96) ve
Almanya (yüzde 6.93)’ oldu.

AÇILAN FİRMA
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtlarına göre; 2018 yılının OcakHaziran döneminde Açılan firma sayısının 2017 Ocak-Haziran dönemine göre
yüzde 9.9 oranında azaldığı görüldü. Kayıtlara bakıldığında, 2017 Ocak-Haziran
döneminde toplam 554 adet yeni firma kaydı yapılırken 2018 Ocak-Haziran
döneminde 499 adet yeni firma kaydı yapıldığı görüldü. Kayıtlara göre, 2017
Ocak-Haziran döneminde 77 adet anonim şirket, 275 adet limited şirket, 197
adet gerçek kişi ticari işletme, 2 adet kooperatif, 3 adet iktisadi işletme kaydı
yapılırken, 2018 Ocak-Haziran döneminde 78 adet anonim şirket, 322 adet
limited şirket, 94 adet gerçek kişi ticari işletme, 3 adet kooperatif, 2 adet
iktisadi işletme kaydı yapıldı. 2018 Ocak-Haziran döneminde 2017 OcakHaziran dönemine göre yeni açılan anonim şirket sayısı yüzde 1.3 oranında,
yeni açılan limited şirket sayısı yüzde 17.1 oranında artarken, yeni açılan gerçek
kişi ticari işletme sayısı yüzde 52.3 oranında azalma oldu. 2017 yılı Haziran
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ayında toplam 99 yeni firma kaydı yapılırken, 2018 yılı Haziran ayında yüzde 36.4 azalışla toplam 63 adet yeni
firma kaydı yapılmıştır. 2017 Haziran ayında 11 adet anonim şirket, 38 adet limited şirket, 48 adet gerçek kişi
ticari işletme, 1 adet kooperatif, 1 adet iktisadi işletme kaydı yapılırken, 2018 Haziran ayında 10 adet anonim
şirket, 42 adet limited şirket, 11 adet gerçek kişi ticari işletme kaydı yapılmıştır.

KAPANAN FİRMA
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtlarına göre; 2018 yılının Ocak-Haziran döneminde kapanan firma sayısının 2017 Ocak-Haziran dönemine göre
yüzde 27.7 oranında arttığı görüldü. Kayıtlar bakıldığında, 2017 Ocak-Haziran
döneminde toplam 358 adet firma kaydı silinirken, 2018 Ocak-Haziran döneminde 457 adet firma kaydının silindiği görüldü. Kayıtlara göre, 2017 Ocak-Haziran
döneminde 34 adet anonim şirket, 171 adet limited şirket, 145 adet gerçek kişi
ticari işletme, 5 adet kooperatif, 2 adet iktisadi işletme, 1 adet kolektif kaydı silinirken, 2018 Ocak-Haziran döneminde 34 adet anonim şirket, 245 adet limited
şirket, 175 adet gerçek kişi ticari işletme, 3 adet kooperatif kaydı silindi. 2018
Ocak-Haziran döneminde 2017 Ocak-Haziran dönemine göre kapanan anonim
şirket sayısı değişmezken, kapanan limited şirket sayısı yüzde 43.3 oranında,
gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 20.7 oranında arttı. 2017 yılı Haziran
ayında toplam 26 adet firma kaydı silinirken, 2018 yılı Haziran ayında yüzde 26.9
artışla toplam 33 adet firma kaydı silindi. 2017 Haziran ayında 1 adet anonim şirket, 16 adet limited şirket, 8
adet gerçek kişi ticari işletme, 1 adet kooperatif kaydı silinirken, 2018 Haziran ayında 5 adet anonim şirket,
11 adet limited şirket, 17 adet gerçek kişi ticari işletme kaydı silindi.

FAAL FİRMA
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtlarına göre; 2017 yılı Haziran sonu itibariyle faal üye
sayısı 6 Bin 881 adet olan Samsun Ticaret ve
Sanayi Odası’nın 2018 yılı Haziran sonu itibariyle
faal üye sayısı YÜZDE 5.65 oranında artarak 7
Bin 270 adet olarak gerçekleşti. Kayıtlara göre,
2018 yılı Haziran sonu itibariyle firmaların bin
354 adedi anonim şirket, 3 bin 968 adedi limited
şirket, bin 788 adedi gerçek kişi ticari işletme, 79
adedi kooperatif, 42 adedi iktisadi işletme, 38
adedi kolektif şirket, 1 adedi de komandit tipinde
olduğu görüldü. 2018 yılı Haziran sonunda, 2017
yılı Haziran sonuna göre anonim şirket sayısı yüzde 7.46 oranında, limited şirket sayısı yüzde 7.94
oranında, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde
0.51 oranında ve iktisadi işletme sayısı yüzde
5.00 oranında artarken, kooperatif sayısı yüzde
8.14 oranında ve kolektif şirket sayısı yüzde 2.56
oranında azaldı. Kayıtlara bakıldığında komandit
şirket sayısında ise değişiklik olmadı.
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TÜİK verilerine göre, 2017 Temmuz ayında toplam 115
bin 869 adet konut satışının gerçekleştiği Türkiye’de,
2018 Temmuz ayında toplam 123 bin 878 adet konut satışı gerçekleşti. 2017 Temmuz ayında toplam 2 bin 111
adet konut satışının gerçekleştiği Samsun ilinde ise, 2018
Temmuz ayında toplam 2 bin 258 adet konut satışı gerçekleşti. 2018 Temmuz ayında, 2017 Temmuz ayına göre
toplam konut satışı Türkiye’de yüzde 6.9 oranında artarken, Samsun ilinde ise bu artış oranı yüzde 7.0 oranında
oldu. Samsun ilinin toplam konut satış sayısı payı 2017
Temmuz ayında yüzde 1.82 oranında iken, 2018 Temmuz
ayında oran değişmedi. Türkiye’de konut satışlarının ipotekli satış payı 2017 Temmuz ayında yüzde 33.29 oranında iken, 2018 Temmuz ayında yüzde 24.54 oranında gerçekleşti. Samsun ilinde konut satışlarının ipotekli
satış payı 2017 Temmuz ayında yüzde 31.36 oranında iken, 2018 Temmuz ayında yüzde 25.33 oranında
gerçekleşti. 2018 Temmuz ayında toplam konut satış sayısına göre Samsun 16’ncı sırada yer alırken, İstanbul
toplam 19 bin 503 konut satışı ile ilk sırada, Ardahan toplam 6 konut satışı ile son sırada yer aldı.

Samsun ilinin, kamu bankaları nakit kredi stoku, 2017 Haziran sonu itibariyle 5 milyar 993 milyon 424 bin
Türk Lirası iken, 2018 Haziran sonu itibariyle yüzde 21.09 oranında artışla 7 milyar 257 milyon 501 bin Türk Lirası olarak gerçekleşti. Samsun ilinin, özel bankalar nakit kredi stoku, 2017 Haziran sonu itibariyle 8 milyar 49
milyon 996 bin Türk Lirası iken, 2018 Haziran sonu itibariyle yüzde 22.22 oranında artışla 9 milyar 838 milyon
700 bin Türk Lirası olarak gerçekleşti. Samsun ilinin, toplam nakit kredi stoku, 2017 Haziran sonu itibariyle 14
milyar 43 milyon 421 bin Türk Lirası iken, 2018 Haziran sonu itibariyle yüzde 21.74 oranında artışla 17 milyar
96 milyon 201 bin Türk Lirası olarak gerçekleşti. Türkiye’de 2017 Haziran sonu itibariyle nakit kredilerin yüzde
31.8’i kamu bankalarında iken, 2018 Haziran sonunda bu oran yüzde
33.7 olarak gerçekleşmiştir. Samsun ilinde 2017 Haziran sonu itibariyle
nakit kredilerin yüzde 42.7’si Kamu bankalarında iken, 2018 Haziran
sonunda bu oran yüzde 42.5 olarak gerçekleşti. 2018 Haziran sonunda
bir önceki yılın Haziran sonuna göre toplam nakit kredi stoku; Türkiye’de
440 milyar 26 milyon 933 bin Türk Lirası artmış, Samsun ilinde ise, 3
milyar 52 milyon 780 bin Türk Lirası arttı. Samsun ili, 2018 Haziran sonu
itibariyle kamu bankalarındaki 7 milyar 257 milyon 501 bin TL nakit kredi ile 20’nci sırada, özel bankalardaki 9 milyar 838 milyon 701 bin TL
nakit kredi stoku ile de 17’nci sırada, toplam 17 milyar 96 milyon 202
bin TL nakit kredi ile 19’uncu sırada yer aldı.
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MARKA BAŞVURULARI
Türk Patent ve Marka Kurumu verilerine göre, Türkiye’de 2017 Ocak-Temmuz döneminde 59 bin 398 adet marka başvurusu yapılırken, 2018 Ocak-Temmuz döneminde
yüzde 3.56 oranında artışla toplam 61 bin 513 adet marka başvurusu yapıldı. Verilere
göre, Samsun ilinde 2017 Ocak-Temmuz döneminde toplam 468 adet marka başvurusu yapılmışken, 2018 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 3.63 oranında artışla toplam
485 adet marka başvurusu yapıldı. Samsun ilinin 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde yüzde
0.79 olan marka başvuru sayısı payı 2018 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 0.79 oranında
gerçekleşti. Samsun ilinin 2018 Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre Marka başvuru
sayısı artış oranı Türkiye ortalamasının üstünde oldu. Türkiye’de toplam 61 bin 513 adet marka başvurusunun
yapıldığı 2018 Ocak-Temmuz döneminde Samsun, toplam 485 adet marka başvurusu ile 18’inci sırada yer
aldı. 2018 Ocak-Temmuz döneminde; ilk sırada 28 bin 385 adet marka başvurusu ile yüzde 46.14 paya sahip
olan İstanbul, son sıralarda ise Bayburt, Ardahan ve Tunceli illeri yer aldı.

PATENT BAŞVURULARI
Türk Patent ve Marka Kurumu verilerine göre, Türkiye’de 2017 Ocak-Temmuz
döneminde toplam 3 bin 39 adet patent başvurusu yapılırken, 2018 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 12.7 oranında artışla toplam 3 bin 425 adet patent başvurusu yapıldı. Samsun ilinde 2017 Ocak-Temmuz döneminde toplam 25 adet
patent başvurusu yapılırken, 2018 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 4.0 oranında
azalışla toplam 24 adet patent başvurusu yapıldı. Samsun ilinin 2017 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 0.82 olan patent başvuru sayısı payı 2018 Ocak-Temmuz
döneminde yüzde 0.70 oranında gerçekleşti. Samsun ilinin 2018 Ocak-Temmuz
döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre patent başvuru sayısı artış oranı Türkiye ortalamasının altında kaldı.
Türkiye’de toplam 3 bin 425 adet patent başvurusunun yapıldığı 2018 Ocak-Temmuz döneminde Samsun toplam
24 adet patent başvurusu ile 16’ncı sırada yer aldı. 2018 Ocak-Temmuz döneminde; ilk sırada bin 398 adet patent
başvurusu ile İstanbul yer alırken 8 ilin patent başvurusu olmadı.

2018 Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’de toplam 65 Milyar 877.5 milyon TL sabit yatırım tutarlı 141 adedi yabancı sermayeli toplam 2 bin 921 adet yatırım teşvik belgesi alındı. Aynı dönemde Samsun ilinde yatırım yapılmak üzere
toplam 395.6 milyon TL sabit yatırım tutarlı 2 adedi yabancı sermayeli toplam 38 adet yatırım teşvik belgesi alındı.
2018 Ocak-Mayıs döneminde Samsun ili için alınan yatırım teşvik belgelerinin adet payı yüzde 1.30, sabit yatırım
tutar payı yüzde 0.60, istihdam payı da yüzde 0.78 oranında gerçekleşti. 2018 Ocak-Mayıs döneminde bir önceki
yılın aynı dönemine göre belge sayısı Türkiye’de yüzde 3.0 oranında azalırken Samsun’da ise, yüzde 17.4 oranında
azaldı. Sabit yatırım tutarı ise, Türkiye’de yüzde yüzde48.8 oranında artarken, Samsun’da yüzde 8.1 oranında azaldı. Belge kapsamı istihdam Türkiye’de yüzde 45.1 oranında artarken, Samsun’da yüzde 6.8 oranında arttı.
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Türk Patent ve Marka Kurumu verilerine göre, Türkiye’de 2017 Ocak-Temmuz döneminde toplam bin 924
adet faydalı model başvurusu yapılmışken, 2018 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 17.7 oranında azalışla
toplam bin 584 adet faydalı model başvurusu yapıldı. Samsun ilinde
2017 Ocak-Temmuz döneminde toplam 15 adet faydalı model başvurusu yapılırken, 2018 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 6.7 oranında azalışla toplam 14 adet faydalı model başvurusu yapıldı. Samsun
ilinin 2017 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 0.78 olan faydalı model
başvuru sayısı payı 2018 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 0.88 oranında gerçekleşti. İstatistiklere bakıldığında Türkiye’de ve Samsun
ilinde faydalı model başvuru sayılarında önemli bir düşüş görüldü.
Türkiye’de toplam bin 584 adet faydalı model başvurusunun yapıldığı
2018 Ocak-Temmuz döneminde Samsun, toplam 14 adet faydalı model başvurusu ile 17’nci sırada yer aldı. 2018 Ocak-Temmuz döneminde; ilk sırada 592 adet faydalı model başvurusu ile İstanbul yer alırken
22 ilin faydalı model başvurusu olmadı.

Türk Patent ve Marka Kurumu verilerine göre, Türkiye’de 2017 Ocak-Temmuz döneminde toplam 22 bin
72 adet endüstriyel tasarım başvurusu yapılmışken, 2018 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 6.54 oranında
azalışla toplam 20 bin 628 adet endüstriyel tasarım başvurusu yapıldı. Samsun ilinde 2017 Ocak-Temmuz döneminde toplam 69 adet endüstriyel tasarım başvurusu yapılmışken, 2018 Ocak-Temmuz döneminde yüzde
55.1 azalışla toplam 31 adet endüstriyel tasarım başvurusu yapıldı. Samsun ilinin 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde yüzde 0.31 olan endüstriyel tasarım başvuru sayısı payı 2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde
yüzde 0.15 oranında gerçekleşti. Verilere bakıldığında, Türkiye’de ve Samsun ilinde Endüstriyel Tasarım
sayılarında önemli bir düşüş görüldü. ürkiye’de 20
bin 628 adet endüstriyel tasarım başvurusunun yapıldığı 2018 Ocak-Temmuz döneminde Samsun ili
toplam 31 adet endüstriyel tasarım başvurusu ile
29’uncu sırada yer aldı. 2018 Ocak-Temmuz döneminde; 8 bin 907 adet endüstriyel tasarım başvurusu ile İstanbul ilk sırada yer alırken 12 ilin endüstriyel tasarım başvurusu olmadı.

Ekonomik Bülten hakkında detaylı bilgiye http://www.samsuntso.org.tr/yayinlar/ekobulten# adresinden ulaşabilirsiniz.
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• Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu Nir-vana Projesi Eğitimine Katıldı.
• Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu Koordinatörü Samsun Ticaret ve Sanayi
Odasından proje ortağı KOSGEB Samsun’ a ziyaret
• Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu Firma Ziyaretlerine Devam Ediyor
• Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu Ortaklarından Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
‘’Trabzon’da Yenilikle Geleceğe’’ projesi kapsamında firmalara inovasyon danışmanlığı hizmeti
vermeye başladı.
• Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu Ortaklarından Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
tarafından ‘’Trabzon’da Yenilikle Geleceğe’’ projesi kapsamında Trabzon’dan 10 firmaya verilen
inovasyon danışmanlığı hizmeti tamamlandı.
• Yenilikle Geleceğe Konferansında Avrupa İşletmeler Ağı Konuklara Tanıtıldı
• Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu Eşleştirme Süreci Eğitimine katıldı
• Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu “Avrupa İşletmeler Ağı H2020” Eğitimine katıldı
• Avrupa İşletmeler Ağı İşbirliği Teklifleri
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Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu
Nir-vana Projesi Eğitimine Katıldı
Horizon 2020 Programı kapsamında
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB)
ortağı olduğu, KOBİ’lerin özellikle Avrupa’daki dış ortaklarla (araştırmacılar, öğretim görevlileri, KOBİ’ler vb.)
açık ya da işbirliğine dayalı inovasyon
uygulamalarına katılmalarına destek
olmak amacıyla Avrupa İşletmeler
Ağı (AİA) ile entegre bir online platform geliştirmeyi hedefleyen NIR-VANA Projesi eğitimleri İstanbul Hilton
Otelde gerçekleştirildi.
Eğitimde, proje yöneticileri Víctor Torres-Padrosa ve Denisa Gibovic tarafından proje kapsamında geliştirilen
online platform (https://platform.nir-vana.eu/myservices) aracılığıyla KOBi'lere ücretsiz olarak sağlanacak
hizmetler ve platformun nasıl kullanılacağı tanıtıldı. Eğitime Blacksea EEN Konsorsiyumu adına proje uzmanları
Türker Metin Onur ve Zehra Atasoy katıldı.
Proje kapsamında KOBİ’ler aşağıdaki hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanacaktır;
· Sorun ya da proje fikirlerine yönelik en doğru inovasyon
uzmanları ve şirketleri bulma,

· Platform üzerinden buldukları uzmanlarla/şirketlerle
bağlantıya geçme ve işbirliklerini başlatma,
· Diğer uluslararası network platformları (LINKNOVATE,
OPENiSME, EEN ve Presans) ile entegre çalışan bir sistem ile tek bir kanal üzerinden KOBİ'lerin Avrupa'daki
networkünü güçlendirme,
· Uzmanlarla ortak proje olması durumunda, uygun fon
programını belirleme ve yönlendirme.
Programın daha çok KOBİ’ye hizmet vermesi amacıyla
ilerleyen dönemde Samsun ve Trabzon’da da birer eğitim yapılması planlanmaktadır

Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu
Koordinatörü Samsun TSO'dan proje ortağı
KOSGEB Samsun’a ziyaret
Avrupa İşletmeler Ağı-Karadeniz Konsorsiyumu Koordinatörü Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’ ndan proje
uzmanları Mithat Can Ulcay ve Çağrı Işıtan tarafından
Proje ortaklarından KOSGEB Samsun’ a bir ziyaret gerçekleştirildi.
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Proje kapsamında gerçekleştirilen ziyarette projede gelinen nokta itibariyle mevcut durum tartışıldı. Yapılan
faaliyetlere ilişkin yapılan durum değerlendirmesinin
ardından, konsorsiyumun ulaşması beklenen hedefler
açısından ne durumda olduğu ortaya konularak, bu kapsamda güçlü ve zayıf kalan
hususlar değerlendirildi. Ziyarette ayrıca,
yereldeki firmalarla yurtdışındaki firmaların arasındaki ticari/teknolojik işbirliklerini
artırmaya yönelik uygulanmakta olan Avrupa İşletmeler Ağı-Karadeniz projesinin
bu anlamda hedeflerine ulaşabilmesi için
atılması gerekli adımlar da konuşuldu. Ortak etkinlik başlıklarının tartışıldığı ziyarette ileriye dönük yapılabilecek etkinlikler ile
ilgili görüş alış verişinde bulunuldu.
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Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu
Firma Ziyaretlerine Devam Ediyor

Avrupa İşletmeler Ağı Projesi Avrupa Birliği'nin 28 üye
ülkesi, aday ülkeler Türkiye, Makedonya ile diğer ülkeler
Arnavutluk, Ermenistan, Bosna Hersek, Şili, Çin, Mısır,
Hindistan, İzlanda, İsrail, Japonya, Meksika, Moldova,
Fas, Karadağ, Norveç, Rusya, Sırbistan, Güney Kore, İsviçre, Tunus, Ukrayna, ABD, Brezilya ve Kanada olmak
üzere toplam 60 ülkede, 600'e yakın ortak kuruluş ve
3000'e yakın deneyimli uzmanıyla KOBİ'lere hizmet vermeyi amaç edinen bir projedir.
Türkiye’nin tüm bölgelerinde 11 konsorsiyum tarafından
yürütülen Avrupa İşletmeler Ağı projesinin Karadeniz
Konsorsiyumu, 9 ilde 40.000’e yakın KOBİ’ye 16 personel ile bölgedeki işletmelerin uluslararasılaşmasına
katkı sağlamak, rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirliği
geliştirmek amacıyla hizmet vermektedir.
Koordinatör kurumu Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ve
proje ortakları KOSGEB Samsun Müdürlüğü, KOSGEB
Trabzon Müdürlüğü ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
proje uzmanları bölgedeki işletmeleri ziyaret etmekte ve
projenin tanıtımı yapılarak işletmelerin faydalanabilecekleri hizmetler ve fırsatlar hakkında bilgiler verilmektedir.
Bu kapsamda Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası proje
uzmanları 3 Mayıs ve 11 Mayıs 2018 tarihinde Türker
Metin Onur, Elif Duman ve Sinan Köse tarafından gemi
malzemeleri imalatı alanında faaliyet gösteren Akana
Deniz Teknolojileri Sanayi Ticaret Ltd. Şti ve su ürünleri
imalatında faaliyet gösteren Omega 61 Karadeniz Su Ve
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Tarım Ürünleri Yetiştiriciliği Mühendislik Ve Servis Hizmetleri İnşaat Taahhüt Turizm Gemi Sanayi Özel Eğitim
Hizmetleri Hayvancılık Ve Besicilik firmalarına ziyaretler
gerçekleştirdiler. Ürünlerini yurtdışına pazarlamayı hedefleyen ve aynı zamanda ARGE ve inovasyon çalışmaları bulunan firmalara Avrupa İşletmeler Ağı hizmetleri
ve inovasyon çalışmalarına verilebilecek proje tabanlı
destekler hakkında bilgiler verildi.
Ayrıca Samsun Ticaret ve Sanayi Odası proje uzmanları
Zeka Grup-Zeki Kahraman, Ceylan Medikal İmalat İthalat İhracat Dış Ticaret, Akalın Mobilya, Samsun Sünger
Poliüretan Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi firmalarına
ziyaretler gerçekleştirdiler. Proje uzmanları ziyaret sırasında işletmenin üretim süreci hakkında bilgiler alarak
atılabilecek yeni adımlar, imalat süreçlerinin iyileştirilmesi, ihracata yönelik destekler ve yatırım destekleri
konusunda firma yetkilisine bilgi verdiler.
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"Trabzon’da Yenilikle Geleceğe" projesi başladı
Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu Ortaklarından Trabzon Ticaret ve
Sanayi Odası, "Trabzon’da Yenilikle Geleceğe’’ projesi kapsamında firmalara inovasyon
danışmanlığı hizmeti vermeye başladı.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ‘’Trabzon’da Yenilikle Geleceğe’’ projesi kapsamında firmalara inovasyon
danışmanlığı hizmeti vermeye başladı. Proje kapsamında Trabzon’da çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren
aşağıdaki 10 firmaya 2 aşamada danışmanlık hizmeti
verilmektedir.

► Kahvaltı Dünyası Ambalajlama Hayvancılık Nakliye Ve
Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti., ► Tekmetsan Demir Çelik Metal Makine Sanayi İnşaat Taahhüt Nakliyat Ticaret
Ltd. Şti., ► Tisaş Trabzon Silah Sanayi A.Ş., ► Özer Gıda
Sanayi Ve Dış Ticaret Ltd. Şti., ► Sözenler Yapı Market
Ahşap Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti., ► Omega 61 Karade-

niz Su Ve Tarım Ürünleri Yetiştiriciliği Mühendislik Ve Servis Hizmetleri İnşaat Taahhüt Turizm Gemi Sanayi Özel
Eğitim Hizmetleri Hayvancılık Ve Besicilik, ► Fındık Ocağı Gıda Maddeleri Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti., ► Akana
Deniz Teknolojileri Sanayi Ticaret Ltd. Şti., ► Alpharms
Savunma Sanayi Ltd. Şti., ► Safir Dekor Orman Ürünleri
Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti.

yorumlanması, hizmetleri verilen firmaya bu çalışmada
Imp3rove uzmanları Pelin DURTAŞ, Merve Gül BARUT ve
Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz uzmanları eşlik etti.

Danışmanlığın birinci aşamasında
► Imp3rove yaklaşımıyla inovasyon ölçümlenmesi,
► Imp3rove değerlendirme raporunun oluşturulması ve
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Danışmanlığın ikinci ayağı olan
► İnovasyon stratejisinin geliştirilmesi
► İnovasyon sisteminin kurulması
► İnovasyon finansmanı
ile ilgili hizmetler için her firmaya inovasyon danışmanları atandı ve danışmanlık süreçlerine başlanıldı.
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10 firmaya verilen inovasyon danışmanlığı
hizmeti tamamlandı
2 aşamalı yürütülen danışmanlık hizmetinin ilk ayağında
mevcut inovasyon durumlarını Imp3rove aracı ile değerlendiren her bir firmaya, projenin ikinci ayağında kendileriyle ilgili veya kendilerine yakın sektörlerde deneyimi
bulunan, alanlarında uzman 3 inovasyon danışmanı,
Müfit Akyos, Onat TOTUK ve Doğan İNCESULU atandı. Avrupa işletmeler Ağı uzmanları ile birlikte firmaları yerinde
inceleyen ve onları ürün, süreç, pazarlama ve organizasyonel alanlarda değerlendiren inovasyon uzmanları, firmalara ileriki dönemlerde ne tür eylemlerde bulunmaları
gerektiği konusunda tespitlerde bulundular.
Firmalarda yapılan, yönetim kurullarının da dahil olduğu
toplantılar sonucu oluşturulan eylem planlarını hayata geçirmek konusunda Avrupa İşletmeler Ağı uzmanları, bundan sonraki süreçte de firmaları yakından takip edecektir.
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Yenilikle Geleceğe Konferansında
Avrupa İşletmeler Ağı Konuklara Tanıtıldı
Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu Ortaklarından Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO)
ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) işbirliğinde, Avrupa İşletmeler Ağı desteğiyle düzenlenen
“Yenilikle Geleceğe” Konferansı öncesinde konuklara Avrupa İşletmeler Ağı çalışmaları hakkında bilgi
verildi.
Kokteyl alanında açılan standa gelen ziyaretçilere
Avrupa İşletmeler Ağı’nın faaliyetleri hakkında bilgi
veren uzmanlar, 2020 yılı sonuna kadar çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirttiler.

Avrupa İşletmeler Ağı Hakkında
Avrupa İşletmeler Ağı, Dünya’da 60’dan fazla ülkede sanayi ve ticaret odalarını, bölgesel kalkınma
ajanslarını ve üniversitelerin teknoloji merkezlerini
kapsayan yaklaşık 600’ün üstünde ortak kuruluş ve
3000’in üzerinde uzmanla özellikle KOBİlere geniş
yelpazede ücretsiz yardım, destek ve danışmanlık
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hizmeti sağlayan dünyanın en büyük iş ağıdır.

Avrupa İşletmeler Ağı sizin için ne yapar?
► Avrupa İşletmeler Ağı, sizlere ücretsiz danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunar.
► Firmanızın yararlanabileceği fon kaynakları, bölgesel, ulusal ve uluslar arası destek, kredi ve hibeler,
► Fikri tescil hakları (marka, patent, faydalı model,
coğrafi işaret, endüstriyel tasarım) konularında bilgilendirme,
► Ticari, teknolojik ve araştırma ortaklığı talep eden
veya öneren kurum ve kuruluşlardan işbirliği teklifleri,
► İş yapabileceğiniz yeni firmalarla görüşebileceğiniz dünyaca ünlü sektörel fuarlar,
· Fon kaynaklarından yararlanmak için ortak arama
ve proje yazım desteği, proje başvurusu ve proje yürütme süreci danışmanlığı konularında her türlü bilgiye Avrupa İşletmeler Ağı üzerinden ulaşabilirsiniz.
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Karadeniz Konsorsiyumu
"Eşleştirme Süreci" eğitimine katıldı
19-20 Haziran 2018 tarihlerinde Belçika’nın Brüksel kendinde Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen Avrupa İşletmeler Ağı Eşleştirme Süreci konulu
eğitime Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu Koordinatörü Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
proje uzmanlarından Çağrı Işıtan katıldı.
Eğitim faaliyeti firma merkezli yaklaşım ve Avrupa
İşletmeler Ağı projesi çerçevesinde firmaların yolculuğu konulu bir sunumun Avrupa Komisyonu KOBİ
Ajansı yetkilisi Darina Botsova’nın ve Kuzey Ren
Vestfalya’daki Zenit İnnovasyon ve Teknik Merkezi
yetkilisi Bernd Janson tarafından ortak bir sunumun
gerçekleştirilmesi ile başladı. Devamında Brüksel
Avrupa İşletmeler Ağı Ajansı yetkilisi Benjamin Carnec tarfından firmaların sürekli ihtiyaçları ile projeye
dahil edilme süreçlerinin değerlendirildiği, Avrupa
Komisyonu KOBİ Ajansı yetkilisi Martin Taslakov
tarafından MERLİN sisteminde profil oluşturma konulu, Brüksel Avrupa İşletmeler Ağı Ajansı yetkilisi

Elena Angiolini tarafından aracılık etkinlikleri konulu, Avrupa Komisyonu KOBİ Ajansı yetkilileri Marcı
Cortopassi ve Makis Tikfesis tarafından eşleştirme
faaliyetlerinin başarı ile verimliliklerinin izlenmesi
konulu ve Avrupa Komisyonu KOBİ Ajansı yetkilileri
Gunnar Matthiesen ve Thomas Steiert tarafından
Avrupa İşletmeler Ağı projesinde yer alan çeşitli sektör ve tematik grupların tanıtıldığı sunumlar gerçekleştirildi.
Eğitimin ikinci günü Brüksel Avrupa İşletmeler Ağı
Ajansı yetkilisi Elena Angiolini ve Avrupa Komisyonu KOBİ Ajansı yetkilileri Darina Botsova, Makis
Tikfesis ve Martin Taslakov tarafından oluşturulan
çeşitli gruplarda katılımcılar ile Avrupa İşletmeler
Ağı Projesi çerçevesinde işbirliği anlaşmaları, projeye firma dahil etme, MERLİN profilleri, ilgi beyanları
ve eşleştirme faaliyetleri kapsamında katılımcılar
ile yetkililer arasında soru-cevap ile bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleştirildi.

“Avrupa İşletmeler Ağı H2020”
eğitimine katılındı
24 Temmuz 2018 tarihinde, Ankara Sanayi Odası'nda düzenlenen "Avrupa İşletmeler Ağı H2020"
etkinliğine Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu Koordinatörü Samsun Ticaret ve Sanayi
Odası proje uzmanlarından Çağrı Işıtan katıldı.
Etkinlikte Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul konsorsi-

www.samsuntso.org.tr

65

yumunda yer alan Sabancı Üniversitesi'nden Cem
Emre Memiş, H2020 projesinin kendileri tarafından nasıl yürütüldüğünü ve proje kapsamında genel olarak ve kendileri tarafından kullanılan araçların kullanımı ve çeşitliliği ile ilgili katılımcılar ile
deneyimlerini ve bilgilerini paylaştılar.
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Avrupa İşletmeler Ağı

İşbirliği Teklifleri
Avrupa İşletmeler
Ağı’nda bulunan
60’ın üzerinde
ülkeden gelen İşbirliği
Teklif ve Talepleri
veritabanımıza
kaydedilerek
bölgemizden gelen
talep ve öneriler
doğrultusunda
değerlendirilmektedir.

Siz de uluslararası
işbirliğine varım
diyorsanız

www.blacksea-een.org

adresini ziyaret
edebilirsiniz.
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İç mekân aydınlatma, dekorasyon ürünleri ve mobilya distribütörü bir
Polonya firması yeni tedarikçiler arıyor.
Referans No: BRPL20180410001
Yüksek kalitede tasarlanmış iç mekân aydınlatma ürünleri ve mobilya gibi
ürünlerle ilgilenen Polonya’nın orta kesiminden bir firma Avrupa’dan mobilya,
aydınlatma ve ev dekorasyonu alanında ürünler sunan üreticiler bulmak
istiyor. Polonya firması ortaklık kuracağı firmanın ürünlerini Polonya pazarında
satmak istiyor.
İngiltere merkezli bir firma ay çekirdeği tedarikçileri arıyor.
Referans No: BRUK20180418001
Tarımsal ürünlerin alım satımıyla ilgilenen İngiltere merkezli bir firma Jaguar
tipi çizgili ay çekirdeği üreticileri ile fason üretim anlaşması yapmak istiyor.
Dondurulmuş gıda sektöründe faaliyet gösteren Romanyalı bir firma taze
sebze üreticileri arıyor.
Referans No: BRRO20170521001
Taze sebze ve meyvelerin hızlı dondurulma yöntemiyle işlenmesi alanında
uzmanlaşmış Romanyalı bir firma distribütörlük hizmet anlaşması
çerçevesinde uzun süreli ortaklık kurabileceği bezelye, yeşil fasulye, biber,
brokoli ve karnabahar tedarik edebilecek taze sebze üreticileri arıyor.
Gıda ürünü ticareti yapan Güney Koreli bir firma Avrupalı tedarikçiler arıyor.
Referans No: BRKR20170419001
2014 yılından bu yana gıda ticareti yapmakta olan Güney Kore firması
uzun beyaz pirinç, mısır, beyaz rafine edilmiş şeker kamışı, ham kahverengi
şeker, soya fasulyesi, tam buğday unu ve rafine buğday unu tedarikçileri ile
distribütörlük anlaşması yapmak istiyor.
Alman bir KOBİ ahşap sandalye ürettirmek için üretim anlaşması
yapabileceği ortaklar arıyor.
Referans No: BRDE20180628001
Raf olarak ta kullanılabilen ceviz ağacı ve fiberden yapılma hem kullanışlı
hem de dekoratif sandalyeler tasarlamış olan Alman firması CAD programı
kullanarak tasarladığı ürünlerini üretecek bir firma ile üretim anlaşması
altında ortaklık kurmak istiyor.
Polonyalı bir firma ahşap ev kullanım ürünleri üreticileri arıyor.
Referans No: BRPL20180705001
24 yılı aşkın bir tecrübeye sahip ve çeşitli ahşap ürün üretiminde uzmanlaşmış
Polonyalı bir firma ahşap askılık, raf, katlanabilir testere tezgâhı, kutu ve
mobilya parçaları üretebilecek ortaklar arıyor. Polonyalı firma potansiyel
ortakları ile distribütörlük anlaşması yapmak istiyor.
Katarlı bir tarım ve gıda dağıtım firması taze meyve, sebze ve çeşitli gıda
ürünleri tedarikçileri arıyor.
Referans No: BRQA20171219001
Yerel pazara çiçek, taze sebze ve meyve tedariğinde bulunan Katarlı firma
distribütörlük anlaşması çerçevesinde çalışabileceği gıda tedarikçileri ve
üreticileri arıyor.
Başlık: Polonyalı bir gıda ithalatçısı taze sebze ve meyve üreticileri ile
distribütörlük anlaşması yapmak istiyor.
Referans No: BRPL20180716001
Portakal, muz, kivi, mandalina, elma, kavun, armut, şeftali, kayısı, üzüm,
nektarin, limon, patlıcan ve salatalık gibi meyve sebze ithalatı ve dağıtımında
faaliyet gösteren Polonyalı bir firma distribütörlük anlaşması çerçevesinde bu
ürünleri alabileceği tedarikçiler arıyor.
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ÜLKE DOSYASI

ÇEK
CUMHURİYETi
Genel Bilgiler
Çek Cumhuriyeti, Avrupa’nın
merkezinde, 78.866 km2’lik bir alanda, kara ile kuşatılmış bir ülkedir. Çek
Cumhuriyeti’nin toplam nüfusu 10,6
milyondur.
Çek Cumhuriyeti’nde, rezervleri
kısıtlı da olsa büyük ölçüde bitumenli
yakıtlar, antrasit ve linyit bulunmak-
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tadır. Metalik cevherler açısından ise
zengin bir ülke değildir.

Genel Ekonomik Durum
Çek Cumhuriyeti 2004 yılında AB'
ne üye olan 10 ülke içinde en fazla
yabancı sermaye alan ve sahip olduğu potansiyel itibariyle gelişme şansı
en yüksek olan ülkelerin başında gelmektedir. Makroekonomik istikrarın
yanı sıra, ülkenin
dış ticaret yapısındaki köklü
değişiklik ve AB
coğrafyasındaki
konumu, vasıflı
işgücü ve uygun
yatırım ortamı
nedeniyle artmakta olan doğrudan yabancı
sermaye
girişi

68

büyüme için gerekli şartları sağlamış
durumdadır.
Ekonomi son üç yılda ortalama
%6' nın üzerinde büyümüştür. Çek
ekonomisi, global krizle bağlantılı ihracat talebindeki keskin daralmanın
da sonucu olarak, uzun bir dönemden sonra ilk defa küçülmeye başlamıştır. 2008 yılında büyüme %3,1
ile sınırlı kalmıştır. 2009 yılında Çek
ekonomisi %4,7 oranında daralmıştır.
2010 yılında yeniden büyümeye başlayan Çek ekonomisinde %2’nin üzerinde büyüme gerçekleşmiştir. 2011
yılında ise büyüme %2 ile sınırlı kalmış, 2012 yılında %0,7 oranında daralan ekonomi, 2013 yılında da %0,7
oranında daralmaya devam etmiştir.
Çek ekonomisi ağırlıklı olarak ihracata yönelik sanayileşme politikası
çerçevesinde şekillenmiş bir ekono-
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mi özelliği taşımakta ve ekonominin
tüm dinamikleri dış etkenlere duyarlı, özellikle AB’ deki (ağırlıklı olarak
Almanya) gelişmelere bağımlı bir
durumdadır. Çek Cumhuriyeti ekonomi yönetimince mevcut durumun sakıncaları ciddi anlamda analiz edilmiş
olup, AB’ ye bağımlılığın azaltılmasını
teminen, ihracatta pazar çeşitlendirmesi hedeflenerek bu konuda ciddi
adımlar atılmıştır. Temmuz 2012 itibariyle hazırlanarak yürürlüğe konulan 2012-2020 İhracat stratejisinde
alınan tedbirlerle ihracatta AB ye bağımlılığın azaltılmasına yönelik uygulamalar başlatılmıştır.
Mevcut reformlara rağmen, siyasi açıdan son derece hassas bir konu
olan sağlık ve sosyal güvenlik reformlarının hala gerçekleştirilmemesine
bağlı olarak, bütçe açığının, ülkenin
uzun dönemli ekonomik istikrarı ve
AB kriterlerine ulaşılması açısından
bir tehdit olduğu değerlendirilmektedir.
Sağlıklı makroekonomik göstergelerin devam etmesine, kurumsal ve
iş gücü vergilendirmelerinin yeniden
düzenlemesi, eğitim ve inovasyon
politikaları gibi iş çevrelerini doğrudan ilgilendiren yapısal uyum politikaların başarısına da bağlı olarak, Çek
ekonomisi, küreselleşmenin nimetlerinden faydalanmaya devam edecektir. Ayrıca, halihazırda son derece sıkı
olan kredi alma sürecini basitleştirici
yeni bankacılık düzenlemelerinin getirilmesi ve dalgalı kurda aşağı yukarı
oynayan Çek Kronundan, “Euro” ya
geçişin tamamlanması durumunda
Çek Cumhuriyeti yabancı yatırımcı
için daha çekici olabilecektir.

Dış Ticaret
Çek Cumhuriyeti’nin dış ticareti hacmi 2017 yılında 342 milyar $
olmuştur. 2017 yılında ihracat %11
oranında artışla 180 milyar dolar, ithalat ise %14 artışla 162 milyar dolar olmuştur. Dış ticaret dengesi, son
yıllarda olduğu gibi 2017 yılında 18
milyar dolarlık fazla vermiştir.
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Dış Ticaret Göstergeleri (milyon dolar):
YILLAR
İHRACAT
İTHALAT
2015
157
141
2016
162
142
2017
180
162

HACİM
298
304
342

DENGE
16
20
18

Kaynak: ITC_Trademap

Türkiye - Çek Cumhuriyeti Dış Ticaret Göstergeleri (milyon dolar):
YILLAR
İHRACAT
İTHALAT
HACİM
DENGE
2015
769
2.218
2.987
-1.449
2016
804
2.562
3.366
-1.757
2017
908
2.828
3.736
-1.920
Kaynak: ITC_Trademap

Samsun - Çek Cumhuriyeti Dış Ticaret Göstergeleri:
YILLAR
İHRACAT
İTHALAT
HACİM
2015
731.654
349.818
1.081.472
2016
702.391
510.019
1.212.410
2017
827.581
780.355
1.607.936

DENGE
381.836
192.372
47.226

Kaynak: TÜİK

Çek Cumhuriyeti’nin geleneksel
olarak en önemli ticaret ortağı Almanya’dır.
Makine ve ulaşım araçlarının payı
azalmakla birlikte, ülkenin dış ticaretinde etkin rolünü devam ettirmektedir.
Çek Cumhuriyeti’nin başlıca ihraç
ettiği ürünler binek otomobiller, karayolları taşıtlarının aksam ve parçaları, otomatik bilgi işlem makineleri,
telefon cihazları, mobilya, izole edilmiş teller ve kablolar, elektrik devresi teçhizatı, kauçuktan dış lastikler,
klima cihazları, ilaç ve demir – çelik

69

ürünleri.
İthal ettiği başlıca ürünler ise karayolları taşıtları için aksam ve parçalar, bilgi işlem makineleri, binek
otomobiller, ilaç, elektronik entegre
devreler, ham petrol, mobilya, hidrokarbonlar, plastik eşyalar, petrol yağları, pistonlu motorlar, monitörler ve
baskı yapmaya mahsus makinelerdir.

Türkiye ile Ticaret
Çek Cumhuriyeti’nin 2004 yılındaki AB üyeliğine kadar, 3.10.1997
tarihli Serbest Ticaret Anlaşması
çerçevesinde şekillenen Türkiye-Çek
Temmuz-Eylül 2018
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Cumhuriyeti ticari ilişkileri, bu tarihten itibaren Gümrük Birliği esasına
dayanarak yürütülmektedir.
Türkiye-Çek Cumhuriyeti ticareti
fiilen Türkiye-AB Gümrük Birliği ve
Katma Protokol hükümlerine göre
yürütülmektedir. Dolayısıyla, ülkemiz
çıkışlı sanayi ürünlerine gümrük vergisi uygulanmamaktadır. Tarım ürünleri açısından Türkiye üçüncü ülke
statüsünde olmakla birlikte, ülkemiz
ile AB arasında tarım alanındaki ilişkilerin çerçevesi, 12 Eylül 1963 yılında
imzalanan ve 1964 yılında yürürlüğe
giren Ankara Anlaşması ile belirlenmeye başlamış olup, yıllar içerisinde
müteakip Türkiye-Avrupa Topluluğu
Ortaklık Konseyi Kararları (OKK) ile
geliştirilerek bugünkü halini almıştır.
Halihazırda birçok tarım ve işlenmiş
tarım ürünleri tercihli tarifelerle AB
pazarına; Çek pazarına girmektedir.
Çek Cumhuriyeti ile ekonomik
ilişkilerimizin mal ticareti üzerinde
yoğunlaştığı ve ikili ticaret hacminin
özellikle iki ülke arasında Gümrük
Birliği’nin tesis edildiği 2004 yılından
sonra hızla artmakta olduğu görülmektedir. Ancak iki ülke arasındaki
ticaret dengesi ülkemiz aleyhine gelişmektedir.
Çek Cumhuriyeti’ne yönelik ihraç
kalemlerimize baktığımızda otomotiv
ana ve yan sanayi ürünleri, hazır giyim, televizyon alıcıları, altın mücevherat, turunçgiller, ev tekstil ürünleri,
alüminyum çubuk ve profiller, tütün,
elektrikli ev aletleri ve demir-çelik eşyalar ön plana çıkmaktadır.
Belli başlı ithal kalemlerini ise,
otomotiv ana ve yan sanayi ürünleri, otomatik bilgi işlem makineleri,
elektrik devreleri teçhizatı, kilitler
ve sürgüler, yün, elektrikli cihazlar,
elektrik kontrol ve dağıtım tabloları,
elektrik motorları ve jeneratörleri,
santrifüjle çalışan kurutma ve arıtma
cihazları oluşturmaktadır.

Pazar ile İlgili Bilgiler:
Son yıllarda görülen hızlı ekono-
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mik gelişmeler ve yüksek miktardaki
yabancı doğrudan yatırımların etkileri ticaret hayatında da kendini hissettirmiştir. Giderek artan büyük supermarket zincirleri nedeniyle gerek
ithalatçılar gerek üreticiler doğrudan
perakendeciye dağıtım yaptıkları gibi
büyük depoların ve büyük toptancıların ortaya çıkmış olması nedeniyle dağıtım sistemi de giderek yerini
zincir mağazacılığa ve depoculuğa
bırakmaktadır. Küçük işletmelerin de
giderek zincir haline gelmeye çalıştıkları ve kendi dağıtım ağlarını kurmaya
çalıştıkları görülmektedir. Ancak, Çek
Cumhuriyeti’ nin günübirlikçiler dahil edildiğinde (ki bunların sayısı 100
milyondan fazladır) yılda 105-106
milyon turist çektiği göz önüne alındığında hala perakendeciye ve tüketim sektörüne yapılacak küçük çaplı
dağıtım hizmetlerinin öneminin büyük olduğunu belirtmek gerekir. Bu
nedenle, gelişmeler şehirlerin dışında sürekli olarak ticaret merkezlerinin kurulması ve depoların kurulması
şeklinde olmaktadır.
Çek Cumhuriyeti, Avrupa tarzı gelişmiş bir dağıtım sistemine sahiptir.
Pazarın birçok alt segmentlerinde
acente ve distribütörlerin etkinliği ve
gücü gün geçtikçe artmakta ve kadroları genişlemektedir. Halihazırda teknik açıdan yeterli acenteler bulmak
mümkün olmakla birlikte pazarlama
ve müşteri hizmetleri stratejilerinde
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desteğe ihtiyaçları vardır.
Amerikan tarzı süpermarketlerin
ve Avrupa tarzı hipermarketlerin,
alışveriş merkezlerinin her geçen gün
sayılarının artmasına ve hafta sonu
dahil günün 24 saatinde geniş ürün
yelpazesi sunma, düşük fiyat avantajları ve rekabet güçlerine rağmen,
bakkal, eczane, butik tarzı konfeksiyon mağazaları ve müzik cd satış yerlerine Prag sokaklarında hala rastlanmaktadır.
Uluslararası toptan ve perakende
ticaret şirketlerinin Çek Cumhuriyetine yatırımları büyük ölçüde tamamlanmıştır. Bu aşamada, birleşmeler ve
yeni şubeler açmak şeklinde yatırımlar devam etmektedir. Gözden kaçırılmaması gereken en önemli husus,
hızlı gelir artışına rağmen, pazarın
büyük olmaması ve nüfus artış hızının (0) veya (-) olmasıdır.
Çek tüketiciler ve firmalar son
derece fiyat duyarlıdır. Ancak, son zamanlarda refah seviyesindeki artışa
paralel olarak marka tercihleri de ön
plana çıkmaya başlamıştır.
Her ne kadar kredi kartı kullanımı
yaygınlaşmaya başlasa da, Çek Cumhuriyeti hala nakit paranın geçerli olduğu bir pazardır.
Serbest piyasa ekonomisine geçişten bu yana çok yol almış olmakla
birlikte, satış sonrası destek ve müşteri hizmetleri hala Avrupa standartlarına ulaşamamıştır. Müşteri mem-
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nuniyeti sistemi uygulaması hala
eksikliği olan geliştirilmeye açık
bir konudur.
Çek pazarında satış yapabilmek, başarılı olabilmek için Çekçe konuşmak esastır. Ürün kataloglarının Çekçe olması idealidir.
Ancak, birçok uluslararası firmalarda üst düzey yönetici pozisyonunda Çekçe bilmeyen kişilerin
çalıştığını dikkate alınca en uygun, en etkin olanı hem İngilizce
hem Çekçe katalog bastırmaktır.
Ürün etiketlerinin mutlaka Çekçe olması gerekmektedir.
Birçok pazarda olduğu gibi, Çek
pazarında da iş yapabilmek için, Çekçe bir web sayfasına sahip olmak
faydalı olacaktır. Yabancı firmaların
web sayfaları genelde İngilizce/Çekçe olmakta, üçüncü dil olarak Almanca kullanılmaktadır. Web sayfasına
sahip olmak pazardaki varlığınıza bir
meşruluk kazandırırken müşterilerinize ulaşmak ve etkilemek için de
önemli bir araçtır.

Pazarda Dikkat Etmesi
Gereken Hususlar:
Umuma mahsus pasaport sahipleri için Türkiye’den Çek Cumhuriyeti’ne seyahatlerde vize alma zorunluluğu bulunmaktadır. Vize konusunda
detaylı bilgileri, Çek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’nun web sitesinden (http://www.mzv.cz/istanbul ) temin etmek mümkündür.
Çek Cumhuriyeti’ nde ambalajın
etiketinde, ambalajın üretildiği malzemenin tipi, yeniden kullanım yahut
geri dönüşüm durumuna ait bilgiler
yer alacaktır. Etiketlenmesi gereken
ambalajlama ve etiket formatı çeşitli
kararlarla hukuki düzenlemeye tabi
tutulmuştur. Ambalaj üreticileri, ithalat ve ihracatçıları, ilgili makamlara
sunacakları yıllık raporlarında üretilen, ithal veya ihraç edilen paketleme
malzemesinin miktarını, yapıldıkları
malzemeleri belirtmek durumundadır. Benzer şekilde, ambalajlı ürün satan şirketler, kullanıcılara ambalajın
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kendisi ve atığı (geri alınması, toplanması, yeniden kazanılması, dönüştürülmesi, atılması vb.) konusunda bilgi
sağlamak zorundadır.

Çekler ile iletişimde olası
sıkıntıları azaltmak adına bazı
ipuçları aşağıda özetlenmiştir:
► Selamlaşırken tokalaşın,
► Hitap ederken unvanlar ile soyadını kullanın, ilk isimler genellikle
arkadaşlar ve akrabalar içindir.
► Çekler kültürel miraslarından,
Dvorak, Smetana, Kafka, Capek gibi
büyük besteci ve ünlü yazarlarından
konuşmayı severler. Çeklerin, gotik
ve barok mimarisi kayda değerdir.
► Sohbet sırasında politika, din
ve sosyal şartlar hakkında konuşmaktan kaçınmak doğru olacaktır.
► En popüler spor futbol ve buz
hokeyidir.
Müzakerelere ilişkin bazı
ipuçları aşağıda verilmektedir:
► Randevunuzu çok önceden alın
ve dakik olun. Son dakika toplantı talepleri pek hoş karşılanmamaktadır.
► Çek muhatabınızla sağlam ve
sıcak bir ilişki kurmak için acele etmeyin. Sıcak bir ortamın oluşması
için en az birkaç toplantıda biraraya
gelinmesi şarttır.
► Eğer bir satın alma müzakeresi
yapıyorsanız, işin değeri (mal değeri, nakit akış analizi ya da pazarlama
planları) konusunda fazla beklentili
olmayın.
► Sabırlı olun. Müzakereler muhtemelen zaman alacaktır. Karar ver-
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me süreci ağırdır. Pek çok yönetici müzakerelerin ayrıntılarını
tekrar tekrar gözden geçirir.
► Müzakere sırasında alınan somut kararların üzerinde
mutabık kalınan takvime uygun
olarak uygulanması istikrar ve
güven açısından önemlidir. Alınan kararlar, takvime uygun yürütülmezse güven kaybına yol
açar.
► Çekçe konuşamıyorsanız,
çevirmen kullanmak yararlı olacaktır.
► Ortak girişim kurma, şirket
devralma gibi yasal konularda avukat/hukuk müşaviri tutmak yerinde
olacaktır. Çek muhatabınızın da,
muhtemelen tam olarak anlamayacağı bir yasa karmaşası ile karşı
karşıya gelebilirsiniz.
► Firmanızın global ekonomi
ile bağlantısını, iş ustalıklarını, teknolojik potansiyelini ve bu potansiyelini transfer edebilme yeteneğini
vurgulayın.

Günlük yaşama dair bazı
ipuçları aşağıda sunulmuştur:
► Çek işadamları koyu renk takım elbise giyinmeyi tercih ederler.
Bazıları için blazer ceket dahi iş ciddiyetine uygun değildir.
► Çekler naziktirler ve konuklarına kahve, çay gibi bir ikramla toplantıya başlarlar. İkramlar arasında
en azından bir bardak suyu kabul
etmek, nezaketen gereklidir. Kahve
ve çay porselen fincanlarda, meyve
suyu kristal cam bardaklarda ikram
edilir. Plastik bardakla ikram hoş
karşılanmaz.
► İş yemekleri özellikle öğlenleri, tam öğle saatinde yenir. İş kahvaltıları Çek Cumhuriyeti’nde yaygın değildir.
► Ayrıca, Çek Cumhuriyeti’nin
Çekoslovakya olmadığını, Çekoslovakya’nın 1993 yılında Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak iki ayrı ülkeye
bölündüğünü, hep akılda tutmak faydalı olacaktır.
Temmuz-Eylül 2018
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Hedef, Dünya Şampiyonası’nda
zirveye çıkmak
Geride bıraktığı 12 yıllık sporculuk döneminde kariyerini
madalyalar ile süsleyen Samsunlu milli güreşçi Aysun
Erge’nin şimdiki hedefi Dünya Şampiyonası’nda
zirveye çıkmak. “Kadın isterse en iyisini yapar” diyen
Aysun, hemcinslerine de seslenerek, yaşamın ve sporun
her alanda olması gerektiğini savundu.
Müthiş ikili
Samsunlu Aysun Erge, 12 yıllık
spor hayatında neler yaşadığı, nasıl
zorlu süreçlerden başarılı sonuçlarla
çıktığını dergimize anlattı. Sporu çok
sevdiği basketbolla başlayan ancak,
antrenörünün, “senden 'basketçi”
demesiyle güreşe yönlendirilen Aysun, elde ettiği bu başarıyla adından şimdilerde övgüyle söz ettiriyor.
Bireysel olarak yarışmalara katılan
demir kız Aysun'un kariye ise madalyalar ile dolu. Aysun, Samsun'da

üniversite okurken Halter Antrenörü
Gökhan Göktaş ile tanışıyor ve hayatı o andan itibaren adeta değişiyor.
Yanyana gelen ikili kısa süre içerisinde önemli başarılar elde ediyor.

Hedefleri büyük

Aysun, "Ben bu spora başlarken
buralara geleceğim aklımın ucundan
geçmezdi. 12 yıldır bu sporun içerisindeyim ve buralara ağırlıklı olarak
ferdi yaptığım çalışmalarla geldim.
Daha sonra Gökhan hocam benim
hayatımı değiştirdi ve beni buralara

getirdi. Kendisi güreşten anlamıyor ama kondisyon yönünde bana
çok şeyler kattı. Eğer o olmasaydı
katıldığım turnuvalarda dereceler
elde edemezdim. Şimdi hedefim ise
Önce Dünya Şampiyonası ardından
Olimpiyat Şampiyonluğu. İdman haricindeki zamanımı ise spor yaparak
geçiriyorum, hayatım tamamen spor
oldu diyebilirim aslında" dedi.

Azmederek başardı
Ailesinin ilk başlarda kendisine
destek çıkmadığını belirten Demir kız
Aysun, "İlk başlarda ailem ve çevrem
bayandan güreşçi olmaz diyorlardı
ama ben, azim ederek Ata sporumuz
olan güreşte madalyalar kazandım.

Temmuz-Eylül 2018

72

www.samsuntso.org.tr

SPOR

Ben bir bayan olarak hemcinslerimin yaşamın ve sporun her alanda
olması gerektiğini savunan insanım.
Biz bayanlarında erkekler kadar

her alanda iyi işler yapabileceğimizi göstermemiz gerekiyor. O yüzden
sporda da kategori ayrımı yapmadan
sadece azim ederek neler yapabile-

ceğimizi gösterebiliriz. Yeter ki; inanalım ve azim edelim" diye konuştu.

Destek bulursak kalacak
Antrenör Gökhan Göktaş ise,
"Ben Halter Antrenörüyüm. Aysun
bana geldi ve güç anlamında bir şeyler yapmak istediğini söyledi ve bende kendisine yardımcı oldum. Sonuçta halter ve güreş iki kardeş gibidir.
Birbirlerinin eksikliklerini tamamlarlar. Uzun bir çalışmanın ardından
Aysun, Avrupa derecesine imza attı.
Şimdilerde herkes onun peşinde koşuyor. Ama o Samsun'da kalıp Samsun'un adını başarıyla duyurmak istiyor. Enka gibi birçok büyük kulüpler
Aysun'u renklerine bağlayabilmek
için sıraya girdiler. Ama biz onu bırakmak istemiyoruz. Tabi Aysun'a
destek olan çıkarsa" Diye ifade etti.
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NEWS
Murzioğlu: We are grateful to the company
that provide employment opportunity
6 Companies from Samsun is able to enter Turkey Second 500 Largest
Industrial Organization list that announced by the Istanbul Chamber
of Industry's. In addition, according to the report of Turkish Exporters
Assembly based on the amount of export they made in 2017, the 6
Samsun companies were among the first 1000 companies. The president
of Samsun CCI Salih Zeki Murzioğlu congratulated the companies for
their success to enter the list and make the city of Samsun proud.

We Stand By Our Government, Our People
and Our Democracy
Chairman of The Board of Samsun CCI Salih Zeki Murzioğlu published
a message related to the second year of treacherous coup attempted
by FETO Terror organizations on the night of 15 July, and stated that
“As a community we will continue to stand by our democracy, our
people and our government. Because we exist as our country and
our government exist. We all exist because democracy exist”.

Murzioğlu: Reputation Execution
has been made to the companies
The Chairman of Executive Board of Samsun CCI, Mr. Salih
Zeki Murzioğlu has spoken on August Assembly Meeting of
Samsun CCI and stated that: “A reputation execution has
been made to the companies by unjust people who take
advantage of economic attracts targeted the country by
preparing “Bankrupt Company” List.

Cooperation Protocol Between Samsun
CCI and İŞKUR
In the scope of “Employment Mobilization Campaign”, The Cooperation
Protocol for Vocational Training and Skills Development was signed
between Samsun CCI and İŞKUR during the 2018 Employment Meetings
with the participation of the Minister of Health Mr Ahmet Demircan.

Samsun Chamber of Commerce and Industry, Brought
Together For Business Cooperation
Within the framework of Enterprise Europe Network-Blacksea
Project, Samsun Chamber of Commerce and Industry has
organized a brokerage event and brought together company
representatives from foreign countries and Samsun
companies at The Samsun Agricultural Fair.
Temmuz-Eylül 2018
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NEWS
The Governor Mr.
Kaymak Visited
Samsun CCI
The Governor of Samsun Mr. Osman Kaymak
visited Samsun Chamber of Commerce and
Industry and stated that Samsun CCI has an
important role in the life of the city and also play
a leading role among non-profit organizations.

The Biggest Hypermarket Chain in Qatar Came to
Samsun For Business Cooperation
Business Managers of Al Meera, The Biggest Hypermarket
Chain in Qatar has met the chairman of the executive
board of Samsun Chamber of Commerce and Industry
Mr. Salih Zeki Murzioğlu and chairman of Samsun
Commodity Exchange Mr. Sinan Çakır during their visit to
Samsun to established business cooperation.

The Consul General of Argentina
Mr. Rivera Visited Samsun CCI
The Consul General of Argentina Mr.Diego Alvaro Rivera
has visited The Chairman of Samsun CCI Mr. Salih Zeki
Murzioğlu and said that he was impressed by his first visit
to Samsun, and also stated that they would endeavor to
improve trade mutually.

“You Change, Not Climate
Change” Event
“You Change, Not Climate Change” event has
been organized to promote “Europe Climate
Diplomacy Week” by European Union Information
Center operating under the roof of Samsun CCI in
cooperation with Ecological Life Bicycle Association.

Murzioğlu: “Social Security Is
An Indispensable Part Of Life”
The Chairman of Samsun CCI Mr Salih Zeki Murzioğlu
visited the Provincial Director of SGK Mr. Ünal Kaya in the
scope of “Social Security Week” and stated that social
security is an indispensable part of human life since
birth to death and also effect the life of the rest.
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NEWS
“International Intermodal Logistics
Summit” Held in Samsun.
The chairman of the executive board of Samsun Chamber of
Commerce and Industry Mr. Salih Zeki Murzioğlu has spoken
at “The International Intermodal Logistics Summit” that held in
Samsun Logistics Center and stated that. “We have achieved a
significant step by providing a logistics center with high standards
in our country. The winner of this will be Samsun and our country.”

"Brand and Marketing” Training
for Women Entrepreneurs.
The president of TOBB Samsun Women Entrepreneurs
Council Mrs. Mihriban Akyüz spoke at "Brand and
Marketing” Training and stated that “There is productivity
inside every woman. Let’s make the right moves at the
right time with the right strategies.”

“Common Mind and Common
Ground For Samsun” Meeting
The “Economic Meeting” related to Organized Industrial Zones
and small industrial sites in Samsun has been organized and
was chaired by The Governor Mr. Osman Kaymak with the
slogan of “Common Mind and Common Ground”.

A Success Story That
Ranging From A Grocery
Store To Industrialism
Mr. Nurettin Odabaş started his business life 21
years ago in his family grocery store. Now he has 2
factories in Samsun and 1 in Ankara that produce
35 types of milk, dairy products and dairy desserts
products and become of the leading prominent in
the sector.

Target, To Be on Top at the World
Championship
The current target of National Wrestler from Samsun Aysun
Erge is to be on top at the World Championship. She has left
behind the 12-year sporting period and has decorating her
career with medals. She states that “Woman can achieve
everything and be the best in everything”. She calls out to her
fellow that women should be in every field of life and sport.
Temmuz-Eylül 2018
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