ODALAR NE İŞ YAPAR?
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ODALAR NE Ġġ YAPAR?
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası 1901 Yılında kurulmuĢ Kamu Kurumu Niteliğinde Bir
Meslek KuruluĢudur.
Anayasamızın 135. Maddesine göre; “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢları
ve üst kuruluĢları; belli bir mesleğe mensup olanların müĢterek ihtiyaçlarını
karĢılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaĢtırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun
olarak geliĢmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan
iliĢkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını
korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda
gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu
tüzelkiĢilikleridir.”
5174 Sayılı Yasa ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret
odaları, ticaret borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin kuruluĢ ve iĢleyiĢine
iliĢkin esasları düzenlemektedir.
Odaların Görevleri 5174 Sayılı Yasanın 12. Maddesinde sıralanmıĢtır. Ayrıca Odaların
düzenlemiĢ olduğu belgeler 26. Maddede belirtilmiĢtir.
Odamızın üyelerine verdiği hizmetler, tescil hizmetleri, düzenlenen belgeler ve
raporlar internet sitemizde (www.samsuntso.org.tr) yayınlanmaktadır.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu (5174 Sayılı Yasa)
1.Maddesi “Bu Kanunun amacı; ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi
odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin
kuruluĢ ve iĢleyiĢine iliĢkin esasları düzenlemektir.” demektedir.
5174 Sayılı Yasanın 12. Maddesine Göre; Odaların görevleri Ģunlardır:
a) Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanıĢmayı korumak ve geliĢtirmek, ticaret ve
sanayinin kamu yararına uygun olarak geliĢmesine çalıĢmak.
b) Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaĢtırmak,
ilgili kanunlar çerçevesinde resmî makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle
üyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeĢit bilgiyi, baĢvuruları
durumunda kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaĢtırmak,
elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol gösterecek giriĢimlerde
bulunmak, bu konularda gerekli alt yapıyı kurmak ve iĢletmek.
c) Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadî,
ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak, baĢlıca maddelerin piyasa
fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla yaymak.
d) 26 ncı maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak.
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e) Meslek faaliyetlerine ait konularda resmî makamlara teklif, dilek ve baĢvurularda
bulunmak; üyelerinin tamamının veya bir kesiminin meslekî menfaati olduğu takdirde
meclis kararı ile bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak.
f) ÇalıĢma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit etmek,
Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek.
g) Üyeleri tarafından uyulması zorunlu meslekî karar almak.
h) Yurt içi ve yurt dıĢı fuar ve sergilere katılmak.
ı) Gerektiğinde 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 125 inci
maddesinde sayılan mal ve hizmetlerin azamî fiyat tarifelerini, kendi üyeleri için,
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak tespit etmek ve onaylamak.
j) Deniz ticaretinin kamu yararına, millî ulaĢtırma ve deniz ticareti politikasına uygun
Ģekilde
geliĢmesine çalıĢmak.
k) Millî ve milletlerarası deniz ticaretine ait incelemeler yapmak ve bu konudaki
bilgileri sağlamak, Türkiye limanları arası ve yurt dıĢı navlun, acente komisyonu ve
ücretleri ile liman masrafları gibi bilgileri toplamak ve bunları mümkün olan vasıtalarla
en seri Ģekilde yaymak, dünya deniz ticaretindeki en son geliĢmeleri izlemek,
istatistikler tutmak ve bunları ilgililere duyurmak.
l) Deniz ticaretine ait ticarî örf, teamül ve uygulamaları tespit ve ilân etmek, navlun
anlaĢmaları, koniĢmento ve benzeri evraka ait tip formları hazırlamak.
m) Yabancı gemi sahip ve donatanları ile denizcilikle ilgili müesseselere Türkiye
limanlarının imkânları, çalıĢma Ģekilleri, tarifeleri ve liman masrafları hakkında bilgi
vermek ve onlardan benzeri bilgileri sağlamak.
n) Deniz ticareti ile ilgili milletlerarası kuruluĢlara üye olmak ve delege bulundurmak.
o) Ġlgililerin talebi üzerine deniz ticareti ile ilgili ihtilaflarda hakemlik yapmak.
p) Deniz acenteliği hizmet ücret tarifelerini hazırlamak ve Bakanlığın onayına sunmak.
r) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça
verilecek görevleri yapmak.
s) Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına
iliĢkin belgeleri saklamak ve bunları Birliğe talep halinde bildirmek.
t) Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluĢlarına verilen iĢlerin, bu
Kanunda belirtilen kuruluĢ amaçları ve görev alanı çerçevesinde odalara tevdii halinde
bu iĢleri yürütmek.
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u) Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara iliĢkin gerekli hizmetleri
yapmak.
v) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte
bulunmak.
y) Üyeleri hakkındaki
doğrultusunda diğer
faaliyetlerde bulunmak.

tüketici

Ģikâyetlerini

incelemek

ve

kuruluĢ

amaçları

z) Ticaret ve sanayi odalarınca, odalar ayrı olan illerde ise sanayi odalarınca
sanayiciler için kapasite raporları düzenlemek. Odalar, bunlardan baĢka mevzuat
hükümleri çerçevesinde;
a) Ticaret mallarının niteliklerinin belirlenmesine yönelik lâboratuvarlar kurmak
veya bunlara iĢtirak etmek, uluslararası kalibrasyon, test ölçme lâboratuvarı
kurmak veya iĢtirak etmek, belgelendirme hizmetleri sunmak,
b) Milli Eğitim Bakanlığının izin ve denetiminde ticaret, denizcilik ve sanayi ile
ilgili kursları açmak, açılan kurslara yardımda bulunmak, yurt içinde ve dıĢında
ihtiyaç duyulan alanlar için öğrenci okutmak ve stajyer bulundurmak; meslekî
ve teknik eğitim ve öğretimi geliĢtirme ve yönlendirme çalıĢmaları yapmak,
kendi üyelerinin iĢyerleriyle sınırlı olmak üzere, 3308 sayılı Meslekî Eğitim
Kanunu kapsamına alınmamıĢ meslek dallarında bu uygulamaya iliĢkin
belgeleri düzenlemek,
c) Ġlgililerin talebi halinde, ticarî ve sınaî ihtilaflarda hakem olmak, tahkim
kurulları oluĢturmak,
d) AçılmıĢ veya açılacak olan sergiler, panayırlar, umumi mağazalar, depolar,
müzeler ve kütüphanelere katılmak,
e) Yetkili bakanlıkça uygun görülen alanlarda sanayi siteleri, endüstri bölgeleri,
organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliĢtirme bölgeleri, teknoparklar, teknoloji
merkezleri kurmak ve yönetmek; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu
çerçevesinde serbest bölge kurucu ve iĢleticisi veya iĢleticisi olmak, antrepo
iĢletmek ve fuar alanları, kongre merkezleri ile ticaret merkezleri kurmak,
iĢletmek veya kurulmuĢ olanlara iĢtirak etmek, 5174 Sayılı Yasa Gereği
Odalarca Düzenlenen ve Onaylanan Belgeler;
MADDE 26. - Odalarca verilen hizmetler ile onaylanan ve düzenlenen belgeler
karĢılığında alınan ücretlerin oran ve miktarı, maktu ücretlerde yıllık aidat tavanını
geçmemek, nispî ücretlerde bu tavanı aĢmamak ve binde beĢten fazla olmamak
kaydıyla oda yönetim kurullarının teklifi, meclislerin onayı ile yürürlüğe konulacak
tarifelerle tespit olunur. Odalarca verilen hizmetin dıĢarıdan satın alınması halinde,
satın alınan hizmetin bedeli de bu tavanın iki katını geçmemek üzere ücrete eklenerek
ilgiliden tahsil edilir.
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Odalarca düzenlenecek veya onaylanacak belgeler ile verilecek hizmetler Ģunlardır:
a) Fatura suretlerinin onayı.
b) Rayiç fiyatların onayı.
c) Ticarî ve sınaî eĢya numunelerinin vasıflarının onayı.
d) BilirkiĢi ve eksper raporları ile kapasite raporları.
e) Kefaletname ve taahhütnamelerde yazılı imza sahiplerinin odalardaki sicil
durumunu gösteren onay ve Ģerhler.
f) Sınaî ve ticarî mahiyette belgeler.
g) Ticarî kefalet onayları.
h) Tahsis ve sarfiyat belgeleri.
ı) Kalite, yeterlik ve numune belgeleri.
j) Yerli malı belgeleri.
k) Kayıtlı üyelerin tatbik imzalarının onayı.
l) Oda mensuplarına ait kayıt ve sicil suretleri ve üye kimlikleri.
m) Ticarî itibar Ģahadetnamesi mahiyetinde olmamak üzere, üyelerinin gizli olmayan
sicilleri hakkında yazılı veya sözlü sorulara cevaplar.
n) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 22 nci maddesi gereğince verilen iĢ
makineleri tescil belgesi.
o) TIR karneleri, ATA, A.TR ve EUR.1 dolaĢım belgeleri, menĢe Ģahadetnameleri ve
EAN -UCC çizgi kod iĢlemleri, mal ve hizmetlerin uluslararası ticaretindeki
beyanname, vesika ve benzeri belgeler.
p) Mücbir sebep belgeleri.
r) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi suretleri.
s) Türk veya yabancı bayraklı gemilere verilecek genel ve uluslararası sektörel
hizmetler.
t) Ticaret sicili hizmetleri.
u) Ticarî ve sınaî mahiyette diğer her türlü belge ve bilgiler ile hizmetler.
Deniz ticaret odasınca Türk ve yabancı bayraklı gemilerden hizmet veya onay karĢılığı
alınacak ücretlerin, hizmet veya onaydan itibaren en geç onbeĢ gün içinde ödenmesi
gerekir.
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ODAMIZIN TEMSĠLCĠLĠKLERĠ









ABM (Avrupa Bilgi Merkezi)
DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu)
ICC (International Chamber of Commerce)
İGEME (İhracat Bilgi Platformu)
Kalkınma Bankası
TOBB
Yan Sanayi Borsası (İTO)
TOBB Atık Borsası

ODAMIZIN ĠġTĠRAKLERĠ









19 Mayıs Proje Yatırım A.Ş.
Ereğli Demir Çelik A.Ş.
Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş.
KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
PETKİM Petro Kimya A.Ş.
SABEK A.Ş.
T.C. Merkez Bankası A.Ş.
Türk Ticaret Bankası A.Ş.

BAZI PROJELER


















AB Bilgi Bürosu
Avrupa İşletmeler Ağı (Karadeniz)
Avrupa Bilgi Merkezi (Samsun ABM)
AB Hibe Projeleri
İhrac Günleri
Samsun TSO Teknik Lise
Samsun TSO İlköğretim Okulu
Samsun Ekonomi Enstitüsü
Samsun Kavak (OSB) Organize Sanayi Bölgesi
Samsun Gıda (OSB) Organize Sanayi Bölgesi
Samsun Merkez (OSB) Organize Sanayi Bölgesi
Samsun Teknoloji Geliştirme Merkezi(TEKMER)
Samsun TEKNOPARK
Samsun Lojistik Master Planı
Samsun Fuar ve Kongre Merkezi
Samsun TSO Eğitim Vakfı
KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi
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BAZI ÜYELĠK AVANTAJLARI
Oda üyelerine sağlanan bazı avantajlar aĢağıda maddeler halinde sıralanmıĢtır.
a) Ödüllendirme Hizmetleri: Odamız her yıl yüksek düzeyde vergi ödeyen ve ihracat
yapan üyelerini belirlediği kriterler çerçevesinde düzenlediği bir törenle
ödüllendirmektedir. GeçmiĢ yıllarda ödül alan üyelerimiz için tıklayınız.
b) Oda Kimlik Kartı: Gerçek kiĢiler ile tüzel kiĢilerden kolektif, komandit, Limited
Ģirket ortaklarına, anonim Ģirketin yönetim kurulu üyeleriyle temsil ve ilzama
yetkili genel müdürlerine, kooperatiflerin yönetim kurulu üyelerine, Ģubelerde ise
temsilcilerine verilir. Samsun TSO kimlik kartı sahipleri, Odamız anlaĢmalı Otel,
Restoran ve Sağlık KuruluĢlarının indirimlerinden yararlanırlar.
c) Banka Kredileri: AĢağıda Ġsimleri Yazılı Bankalarla Odamız Arasında yapılan
protokollerle üyelerimizin daha iyi Ģartlarla kredi kullanmaları sağlanmaktadır. Yine
üyelerimiz üst kuruluĢ Odalar Birliğince sağlanan çok uygun Ģartlarla krediler de
kullanabilmektedirler.
d) Ġndirim Sağlayan KuruluĢlar: Odamız üyelerine çeĢitli oteller, sağlık kuruluĢları,
restoranlar indirimler sağlamaktadır.
e) Sanayicilere Sanayi Tarifesinden Elektrik Kullanımı Sanayi Sicil Belgesi olan
üyelerimiz
elektriği
sanayi
tarifesinden
kullanarak
enerji
giderlerini
azaltmaktadırlar. Sanayi Sicil Belgesi alabilmek için üyelerimizin Odamıza Kapasite
Raporu tanzim ettirmeleri gerekmektedir.
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ODAMIZ VE KALĠTE
VĠZYONUMUZ
Karadeniz bölgesindeki lider ve öncü rolümüzü muhafaza etmek ve Samsun TSO‟yu
Karadeniz Havzası‟nda etkin bir uluslararası aktör haline getirmek
MĠSYONUMUZ
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası‟nın misyonu; üyelerinin ve bölgesinin ihtiyaçları
doğrultusunda politikalar üreterek, sınai, ticari ve sosyal bakımdan ülke kalkınmasına
destek sağlamak
KALĠTE POLĠTĠKAMIZ
Üyelerimize kaliteli hizmeti en hızlı Ģekilde vermek, sunulan hizmetlerde hataları en
aza indirmek, üye memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak, kalite yönetim sistemine
uymayı benimseyerek devamlılığını sağlamak ve sürekli iyileĢtirmeyi amaç edinmek
AKREDĠTASYON
Odamız, Oda Akreditasyon Projesi kapsamında oluĢturulan Akreditasyon Kurulunun
12.Mayıs.2006 tarihinde yaptığı değerlendirme sonucunda Akredite edilmiĢtir.
Odalar arasında herkesin anlayacağı bir sistem bütünlüğü oluĢturarak akredite odalar
bazında hizmet standardı oluĢturmaktır. Farklı ülkelerdeki odaların aynı bakıĢ açısıyla
değerlendirilmesi için uluslararası bir bakıĢ açısının sağlanmasıdır.
KüreselleĢen dünyamızda Ģirketler ve kurumlar baĢka ülkelerde faaliyet gösteren
benzer Ģirket ve kurumlarla iĢbirliğine gitmek, iliĢkilerini geliĢtirmek durumundadırlar.
Odalar için de durum bundan daha farklı değildir. Uluslararası toplumun bir parçası
olan Türkiye'nin iĢ dünyasını temsil eden en yaygın kurumu olan Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği'nin önemli bir üyesi olan Odamız da bu oluĢuma destek vermek ve
içinde bulunmak gereği duymuĢtur. ĠSO 9001:2000 Odamızın 03.12.2004 tarih ve KY3443/04 numaralı TSE Kalite Sistem Belgesi ve Ekindeki Kapsam dâhilinde TS-EN-ĠSO
9001:2000 standartlarına uygun kalite sistemi olduğunu onaylamıĢ ve belge kullanma
hakkı kazanmıĢtır.
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ODAMIZIN TARĠHÇESĠ
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun‟un eski isimlerinden Canik Ticaret ve Sanayi
Odası adıyla 1901 yılında Mutasarrıf Hamdi Bey zamanında kurulmuĢtur. Mutasarrıf
Hamdi Bey, Sedat Simavi Bey‟in pederi olup, Beyrut Valisi Süleyman PaĢanın oğludur.
1844 yılında Beyrut „ta doğmuĢtur. O devirde ticari ve sınaî faaliyetler büyük oranda
Ülke genelinde olduğu gibi Samsun‟da da Rum ve Ermenilerin elinde idi. Bu sebeple
Oda Meclisinin çoğunluğu da Rum ve Ermenilerden oluĢmaktaydı.
1905 yılında çıkan MeĢum Kale Mahallesi yangını Ģehrin büyük ve kalabalık semtlerini
tamamen kül haline getirirken, yine aynı yıl hükümet binasında çıkan yangında bütün
kayıtlar kül olmuĢtur. Yangını müteakip Ġskele Caddesi 13/15 numarada bulunan 2
katlı bir bina satın alınarak, Üst Katı Ticaret ve Sanayi Odası, alt katı da Ticaret ve
Zahire Borsası olarak kullanılmıĢtır.
1936 yılına kadar baĢkanlık yapan Nemli Zade Hamdi Bey ve Yelkenci Zade ġükrü
Bey‟in hizmet sürelerini kesin olarak bilemiyoruz. 21.01.1936 yılında baĢkanlık yapan
ġahinzade Nuri Bey bu vazifeyi 23.12.1943 yılına kadar sürdürmüĢtür.
1943 zelzelesinden sonra BaĢkan olan Süleyman Balkan tarafından zamanın
Karadeniz Oteli olan 3 katlı ahĢap bina satın alınarak Odamız oraya nakledilmiĢtir.
Binamızın çok eski olması nedeniyle bu bina yıkılarak Ģu anda bulunduğumuz 8.5 katlı
hizmet binamız yaptırılmıĢtır.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu BaĢkanlığını 1948 yılına kadar
sürdüren Süleyman Balkan‟dan sonra günümüze kadar baĢkanlık görevi üstlenen
kiĢiler Ģunlardır;
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Günümüze Kadar Yönetim Kurulu BaĢkanlığı Yapan KiĢiler:
BŞL.TARİHİ
19.08.1948
03.08.1949
24.11.1949
30.04.1953
10.02.1954
19.11.1956
23.12.1959
22.06.1960
05.08.1960
05.10.1960
16.11.1961
29.11.1963
07.01.1970
12.12.1971
13.01.1972
20.12.1972
20.11.1973
25.11.1977
25.11.1980
02.09.1991
27.03.1992
01.11.1995
23.10.1999
10.03.2005
13.02.2009

BİTİŞ TARİHİ
03.08.1949
24.11.1949
30.04.1953
10.02.1954
19.11.1956
23.12.1959
22.06.1960
05.08.1960
05.10.1960
16.11.1961
29.11.1963
07.01.1970
12.12.1971
05.01.1972
20.12.1972
20.11.1973
25.11.1977
25.11.1980
02.09.1991
27.03.1992
01.11.1995
23.10.1999
10.03.2005
13.02.2009

BAŞKANIN ADI
HÜSEYĠN SABUNCUOĞLU
TAHSĠN MUTĠOĞLU
NURĠ CERĠD
TAHSĠN MUTĠOĞLU
NURĠ CERĠD
ESAT KĠTAPLIOĞLU
CAVĠT ORAL
SAMĠ OLGUN
KERĠM YURTSEVER
TAHSĠN MUTĠOĞLU
MUSTAFA ġAHĠNKAYA
CENGĠZ BALKAN
TEVFĠK MESUTOĞLU
AHMET BAYRAKTAR
FĠKRET ALTUNĠÇ
MEHMET BAġ
FERĠDUN ARIKAN
YÜCEL TÜRE
MEHMET ÇEBĠ
NAFĠZ KAYA
ADNAN SAKOĞLU
ADNAN SAKOĞLU
ADNAN SAKOĞLU
ADNAN SAKOĞLU
SALĠH ZEKĠ MURZĠOĞLU

1936 yılından öncesinde Meclis BaĢkanlığı yapanların bilgilerine ne yazık ki ulaĢamıyoruz.
1936 yılından sonra Meclis BaĢkanlığı yapanların listesi aĢağıdaki gibidir;
Günümüze Kadar Meclis BaĢkanlığı Yapan KiĢiler:
BŞL.TARİHİ
21.01.1936
07.02.1939
28.01.1940
30.05.1947
21.05.1953
22.10.1954
16.12.1959
28.12.1966
01.12.1969
30.11.1971
14.12.1972
22.11.1973
22.11.1974
15.03.1990
27.03.1992
23.10.1993
01.11.1995
23.10.1999
10.03.2005
13.02.2009

BİTİŞ TARİHİ
07.02.1939
16.01.1940
30.05.1947
21.05.1953
22.10.1954
16.12.1959
28.12.1966
01.12.1969
30.11.1971
14.12.1972
22.11.1973
22.11.1974
15.03.1990
27.03.1992
23.10.1993
01.11.1995
23.10.1999
10.03.2005
13.02.2009

BAŞKANIN ADI
NURĠ ġAHĠNOĞLU
MUSTAFA ALDIKAÇTI
SÜLEYMAN BALKAN
TAHSĠN MUTĠOĞLU
NURETTĠN CERĠD
SEDAT KAPTAN
AZMĠ VAROL
HAMĠ TAġAN
AHMET BAYRAKTAR
VEDAT AYDAR
AHMET BAYRAKTAR
HAMĠ TAġAN
VEDAT AYDAR
FĠKRET ALTUNĠÇ
YÜCEL TÜRE
FAHRETTĠN ULUSOY
ALAATTĠN ÇAKIR
ALAATTĠN ÇAKIR
ALAATTĠN ÇAKIR
SEDAT DEMĠRCĠ
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