


Merhaba,

Üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik proje ve çalışmalarla
il ekonomisine yön veren Odamız, bu ayda pek çok başarılı
çalışmaya imza atmış olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Samsun’da büyük yankı bulan ve halen kamuoyunun ilgisini
devam ettirdiği ‘Samsun’da Var, Samsun için Al’ kampanyası bu
ayki dergimizin ana konusunu oluşturuyor. Kampanyanın
başlangıcı ve devamında yer alan aktivitelerin haberlerine yer
verdiğimiz bu sayımızda elbette ilginizi çekeceğini düşündüğümüz
başka konuları da sizler için araştırdık ve derledik.

Örneğin ayın röportajı bölümümüzde geçen ay ilimizde
ağırladığımız AB Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Mehmet
Cangir ile Türkiye’nin AB yolculuğundaki durumunu kendisinin
dergimize özel yorumlarıyla sizlere ulaştırıyoruz.

Girişimci öykümüzde ise tam 56 yıldır odamız üyesi olan ve hala
ticari hayatına aktif olarak devam eden başarılı işadamımız Sayın
Kazım Bakan’ı konuk ederek, keyifli sohbetini paylaştık.

Yine siz değerli üyelerimizin büyük ilgi gösterdiği turizm
sayfamızda ise, tarih öncesi çağlardan günümüze kadar gelmiş
tarihi mirası ile yanıbaşımızdaki bir değer olan Tekkeköy’ü
tanıtmaya çalıştık.

Odamız bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa İşletmeler Ağı-
Karadeniz ‘in KOBİ’lerimize yönelik faaliyetleri ile Üyelerimiz
için bir rehber niteliği taşıyan ekonomik verilerden oluşan
sayfalarımız yine dergimizin konularını oluşturan diğer bölümler.

Katkılarınızla daha iyiye ve daha güzele ulaşmak temennisiyle,
bir sonraki sayımızda da birlikte olmayı diliyoruz.
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‘Samsun’da var Samsun için
al’ kampanyası ile amacımız

pazar payı yüksek üretici
portfoyünden öte Samsun

markasının tüm unsurlarıyla,
insan kaynakları potansiyeli

ile, eğitim olanakları altyapısı
ile, yaşam standartları ile,

sanayisi ile kısacası tüm
unsurları ile değer yaratan bir

kalite referansı olmasıdır.

Samsunluluk bilincini yeniden
fark etmenin önemli

bir adımını attığımız bu
kampanya ile bu bilinç;
güzel işleri başarmanın
motivasyonu olacaktır.

Samsun’da var
Samsun
için al
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Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Türkiye, globalleşmenin ışık
hızıyla yaşandığı bir ortamda, dünyaya uyum sağlamak,
dünyayla rekabet etmek zorunda. 

Globalleşen dünya düzeninde varolmanın kuralları var. 

Öncelikle farklı olacaksınız,

Bugün dünyanın ücra köşesindeki bir üreticide, dünya devi
diye nitelendirilen bir üreticide burada satış yapabilme
imkanına sahip. Akla gelen her hizmet ve üründe sadece
ulusal değil, uluslararası rakipler de var artık.

Dünyanın tek bir pazar olma yolunda hızla ilerlemesi, kendi
küçük koşullarımızı düşünerek üretim dönemini sona
erdirdi. Artık sadece kendimiz ya da yaşadığımız bölge için
üretim yapmıyoruz.

Rekabet koşullarında ulaşılan bu nokta bugün bir şeyi
zorunlu kılıyor;

Farklılaştırma

Bu nedenle üretici firmalar olarak, ar-ge, yenilikçilik, fark-
lılaştırma, kurumsallaşma faaliyetlerini ikincil değil, fir-
malarımız için olmazsa olmaz faaliyetler olarak görmek
zorundayız.

Ağır rekabet koşulları altında işletmelerin varlıklarını idame
ettirebilmelerinde bir diğer altın kural ise,

Markalaşma,

Tüketicinin sizi tercih etmesi için bir neden yaratmak zorun-
dasınız. Onun zihninde farkındalık oluşturmak zorun-
dasınız.

Ürünlerimizin tercih edilmesi için nedenler yaratmalıyız. 

Samsun girişimcilik ruhu yüksek bir şehir.  Çok çeşitli bir
üretim portföyümüz var. Ancak önemli bir eksiğimiz var.
Tanıtım.Artık marka değerlerimizi tanıtmamız lazım. 

Ürünlerimizi tercih edilir, özellikle talep edilen ürünler
arasına katmamız lazım.

Diğer ülkelerde üretilen ürünlerin, rafları ve mağazaları
doldurduğu, imalat kapasitemizin düştüğü, işsizlik kambu-
runun günden güne büyüdüğü bir ekonomi ortamında,
ekonominin dinamosu olan üreticilerimize ilk desteği biz
vermeliyiz.

Önce Samsun’da üretileni tercih ederek, sonrasında
Türkiye’de üretileni tercih ederek kendi çarklarımızın dön-
mesine destek sağlamalıyız.

Kampanya sloganımızda da açıkça ifade edildiği üzere

Samsun’da Var, Samsun için Al.
Samsun’da üretilmiştir logolu ürünleri tercih edin, daha çok
iş daha çok aş olsun.

İhtiyaçların sınırsız, imkanların sınırlı ancak artık seçenek-
lerin oldukça çeşitli olduğu bir iktisadi düzende yaşıyoruz.
Tüketim tercihlerimizi önce Samsun’da ardından ülkemizde
üretilen ürünler bağlamında yaptığımızda sadece üretici değil,
tüm Samsun kazanacak ve böylece işsizliği önlemiş ve
geleceğimize yatırım yapmış olacağız. 

Lansmanını yapalı henüz kırk gün olmasına rağmen, bugün
Samsunlu üreticinin satış grafiği %25 artıyorsa, bizler ürün-
lerin nerde üretildiğini sorguluyorsak, doğru bir iş yapıyoruz
demektir. 

Çünkü artık biliyoruz ki, kendi üretimimize sahip çıkmak,
ekonomimize sahip çıkmak, işimize sahip çıkmak, gelecek
yeni yatırımlara, yeni iş imkanlarına, yeni üniversitelere,
geleceğimize sahip çıkmak demektir.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki MURZİOĞLU
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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın Samsun’da üretilen
ürünlerin Samsunlu tüketiciler tarafından tercih edilmesini
sağlamak amacıyla  düzenlediği “Samsun Üretiyor, Dünya’da
113 Ülke Tüketiyor, Ya Biz?”, “Samsun’da Var, Samsun İçin
Al” adlı kampanya, büyük katılımlı bir kokteyl ile başladı.

Samsun TSO’dan
DEV KAMPANYA
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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın kent
ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlamak, ve
Samsun’da üretilen ürünlerin Samsunlu tüketiciler
tarafından tercih edilmesi amacıyla başlattığı,
“Samsun Üretiyor, 113 Ülke Tüketiyor, Ya Biz?”,
“Samsun'da var Samsun İçin Al”, adı altındaki kam-
panyanın tanıtım kokteyli, Atakum Belediyesi
Eğitim ve Eğlence Merkezi’nde düzenlendi.  
Kampanyanın başlangıcından bugüne tanıtımını
yapan Samsun TSO Basın ve Halkla İlişkiler
Müdürü Şehnaz Dereli, kampanyada ulaşmak
istedikleri hedeflerinin tüketiciyi bilinçlendirerek,
Samsun’da üretilen ürünlerin tercih edilmesini
sağlamak,firmaların markalaşma sürecine destek
olmak ve Samsunluluk bilincinin gelişmesine
katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

“Samsun markasını ileriye
taşıyacağız.
Açılışta konuşan STSO Başkanı Salih Zeki
Murzioğlu, Samsun'da 850 üretici bulunduğunu
ve bunların ürettiği mallarının daha fazla
tüketilmesi için bir çalışma yapmanın gerekliliğinin
ortaya çıktığını belirterek, "6 ay önce başladığımız
kampanyaya 'Samsun'da var, Samsun için al' adını
verdik. Kampanyamızın bir diğer adı da 'Samsun
üretiliyor, dünyada 113 ülke tüketiyor'. Fakat dün
son verilere göre Samsun'da üretilen ürünlerin
dünyada 124 ülkede tüketildiğini öğrendik. Sam-
sun 124 ülkeye ürün satabiliyorsa, Samsun'da
üretilenler bir marka olmuştur. Biz de bu markayı
daha ileriye götürmek için yola çıktık. Kampan-
yamızın logosu Samsun'da üretilen ürünlerin
üzerinde olacak. Samsunlular yarın için iş, aş isti-
yorsa, bu logolu ürünleri tüketmeli" dedi. 

“Kampanya ile gururlandım”
Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf
Ziya Yılmaz ise, Samsun Ticaret ve
Sanayi Odası’nca düzenlenen kam-
panyanın kendisini gururlandırdığını
belirterek, "Bir şey, yapılmak istendiği
zaman ancak bu kadar güzel anlatılır.
Bu güzel organizasyonu hazırlayan-
ları tebrik ediyorum. Bize düşenin ne
olduğunu ben çok iyi anladım. Bize
düşen, mutlaka bu organizasyona her
gün katkı vermek olmalı. Ben belediyenin dışında
gittiğim her yerde Samsun'da üretilen ürünlerin
tüketilip tüketilmediğini sorgulayacağım. Ken-
timizin zenginleşmesini istiyorsak, daha fazla ikti-
sadi gücü olan bir şehir olmak istiyorsak bir şeyleri
üretip, başkalarına satarak para kazanmamız lazım.
Ben bu güzel organizasyondan çok mutlu oldum.
Güzel yapılmış bir iş gördüm. Ben işini güzel ya-
panı seviyorum. İşini güzel yapan bu heyeti
huzurlarınızda sevgi ve saygıyla selamlıyorum" dedi.
Samsun Milletvekili Birnur Şahinoğlu da, kam-
panyanın Samsun adına çok anlamlı olduğunu
belirterek, "Bunu daha da anlamlı kılacak olan bu
düşünceyi ve sloganı en iyi şekilde hayata
geçirmek, Samsun’da üretilen ürün-
leri kullanmak. Samsun'da üretilen
ürünleri 124 ülke tüketiyor. İnşallah
bu sayı daha da artsın. Sam-
sunumuz’un adı değil 124, tüm
ülkelere yayılsın.  Bu kampanyayı
hayata geçirenleri canı gönülden
kutluyorum. Organizasyona
gereken desteği vermeye hazırız"
diye ifade etti.
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Kampanya, üretime
katkı verecek
Samsun Milletvekili Ahmet Yeni ise, bu çalışmanın
birçok hizmete neden olacağını belirterek, "Bu or-

ganizasyonu tertip eden, emeği geçen
herkesi kutluyorum. Bu güzel orga-
nizasyon birçok hizmete de sebep
olacak. Biz Samsun’da ürettiğimiz
ürünleri dünyanın 124 ülkesinde
satıyoruz. Bu kampanyaya hep be-
raber uyacağız ve destek vereceğiz. Bu
kampanyaya tüm halkımızın katkı
vereceğine inanıyorum. Bu kampan-
yanın bir başka faydası da olacak. Bu-

radaki ürünler tüketildikçe firmaların vergileri
artacak. Samsun’da kalacak vergiler ise Samsun'a her
türlü hizmet olarak geri dönecek" diye konuştu.

Ekonomik milliyetçilik
Samsun Milletvekili Osman Çakır da, kampan-
yanın ekonomik milliyetçilik olduğunu belirterek,
"Kampanyayı tertipleyen Samsun Ticaret ve Sanayi
Odası’nın çok değerli yöneticilerini kutluyorum.
Hakikaten böyle bir kampanya lazımdı. Bu Sam-

sunluluk ruhu, Samsunluluk
bilinci ekonomik anlamda
bir milliyetçiliktir. Bunu yap-
madan hiçbir şey olmuyor.
Amansız bir rekabet var. Bu
rekabette başarılı olmanın
yolu, başlangıç olarak
dayanışma, birbirini destek-
leme. Samsun'a saygımız
varsa, yarınların refahını,
huzurunu, mutluluğunu düşünüyorsak, Sam-
sun’daki üretimi desteklemeliyiz. Bunun başka çaresi
yok. Üretim ve istihdam arttıkça çok daha iyi bir
yapıya kavuşuruz. Ben Ankara'ya gittiğim günden
itibaren ihtiyaçlarımı Samsun'dan karşılıyorum. Bu
bilinç çok önemli. Bunu yaşatmalıyız. Bu kampan-
yaya önce inanmalıyız. Bu bir şov ya da gösteri değil.
Avrupa’nın en gelişmiş ülkelerinde, kentlerinde
bu bilinç var ve bunu yaşatıyorlar. Bu kampanyaya
hep birlikte sahip çıkmalıyız” diyerek sözlerini
tamamladı. 

“Samsun’un büyüklüğünü
bir kez daha gördüm”
Samsun Valisi Hasan Basri
Güzeloğlu ise, TSO'nun
başlattığı kampanyanın
takdir edilmesi gereken bir
çalışma olduğunu belirtti.
Güzeloğlu, "Samsun'un
büyüklüğünü, Samsun'da
üretilen ve buna sahip çıkan
bilincin Türkiye'ye ne kadar
örnek bir başlangıç
olduğunu bir kere daha gözlemledim. Üretim
gelişmenin, kalkınmanın ve refahın başlangıç
düzeyidir. Üretimi geliştirmeden sürdürülebilir
bir kalkınmayı elde etmek mümkün değildir. Her
aşamada üretim aş, iş ve istihdam demektir. Bu
başarının sahibi Samsun sevdalısı işadamlarımızı
kutluyorum. Bu ülkeye ve bu ile güvenin. Bu ülke
ve Samsun daha iyisini kazanacak ve bu çıtayı çok
daha yukarıya taşıyacaktır. İhracat kalemlerinde
Türkiye ortalamasının çok ötesinde bir artışı biz
Samsun'da gerçekleştirdik. Samsun, Türkiye'nin
kuzeye açılan yeni Avrasya ve Orta Doğu ek-
seninde yükselen dış ticaret bağlantı politikasının
en önemli ili konumundadır. Üretimini artırırken
yeni pazarlara açılacak bir stratejiyi kendi
bünyesinde barındırmaktadır" diye konuştu.
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‘Samsun ürünleri orkestrası’
ilgi odağı oldu
Tanıtım kokteylinde
Samsun'da üretilen
ürünlerden oluşan
enstrümanlardan bir
orkestra kuran Samsun
TSO Kadın Girişimciler
Kurulu üyeleri ise ilgi
odağı oldu. Kokteylde
üretilen ürünleri ritim
aleti olarak  kullanarak
mini konser veren
orkestranın şefliğini ise
Vali Güzeloğlu yaptı.
Kampanya için özel
olarak bestelenen
şarkının yanısıra popüler
şarkılar da çalan ritim
grubunun kostümleri ise
Samsun’da üretilen sekiz
köşe kasket, lastik çizme
ve gömlekten oluştu.
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Samsun'da üretim yapan firmaların ürünlerinin
tanıtıldığı ‘Samsun Ürünleri Sergisi’ Cumhuriyet
Meydanı’nda düzenlenen törenle açıldı. Samsun
Ticaret ve Sanayi Odası tarafından başlatılan ve her
geçen gün büyük destek gören, "Samsun'da Var,
Samsun İçin Al" kampanyası kapsamında düzen-
lenen sergi açılışı yoğun ilgi gördü. Açılış öncesi,
Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’na bağlı halk
oyunları ekibinin gösterisi beğeniyle izlendi.
Açılış öncesi konuşma yapan Samsun Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu "Sam-
sun' da var, Samsun için al" kampanyasına destek
veren herkese teşekkür ederek, " Samsun'da 850 tane
ticaret sicili kaydı bulunan üretici var. 850 tane istih-
dam sağlayan üreticimiz var. Hepsini sergileme-
mizin imkanı olmadı. Bugün sadece 35 tanesini
sergileyebildik. Kampanyamız uzun soluklu bir
kampanya. İnşallah şehrimizin diğer bölgelerinde
diğer firmalarının ürünlerini sergileme imkanı bu-
luruz. Kampanyamızın başkumandanları olan
Samsun Valimize, Büyükşehir Belediye
Başkanımıza, İlçe Belediye Başkanlarımıza, On-
dokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Hüseyin Akan'a Samsun halkı adına, Samsun için

yapılan bu iş adına teşekkür ediyorum" dedi. 
İlkadım Belediye Başkanı Necaattin Demirtaş ise,
"Bu kampanya Samsunumuz için çok önemli bir
adım. Samsun'da var olanı Samsun için almayı be-
cerebilirsek, sanayimiz daha fazla istihdam
yaratarak insanlarımıza daha çok iş imkanı sağlar.
Ben projenin en çok bu cephesini önemsiyorum.
Tüm Samsunluları, Samsun'da üretilen ürünleri al-
maya davet ediyorum. Burada üretelim, burada
çoğaltalım ki işlerimiz, aşlarımız artsın” diye
konuştu. 
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya
Yılmaz, al sat olgusundan daha ziyade, yap sat ol-
gusunu başarmış olmanın gerekliliğine vurgu
yapan konuşmasında, "Samsun'da yıllardır konuşu-
lan bu konuyu kampanya haline getirmek akla
gelmemişti. O bakımdan emeği geçen herkesi kut-
luyor ve teşekkür ediyorum. Ben görevim gereği
dünyanın diğer büyük şehirlerini de yakından takip
ediyorum. Bu şehirlerin çoğunda ki temel felsefe
'Al sattan' ziyade ' Yap sat' Bunun içinde ürünlerin
pazarda ki şöhretinin arttırılması lazım. Daha
doğrusu üretilen malı pazarın tanıması lazım.
Bunun için ise 'Bu malı biz ürettik' diye en azından

Ürünler, Cumhuriyet
Meydanı’nda sergilendi

Samsun Ticaret ve Sanayi
Odası’nın Samsun’da
üretilen ürünlerin
Samsunlu tüketiciler
tarafından tercih edilmesi
amacıyla başlattığı,
"Samsun'da var,
Samsun için al"
kampanyası kapsamında
Samsun Ürünleri
Sergisi Cumhuriyet
Meydanı'nda
düzenlenen törenle açıldı.

1. ETAP



o kentte yaşayan insanların bilmesi lazım. Ancak,
bir çoğumuz, ben de dahil Samsun'da üretilen mal-
ların 50 tanesini alt alta sıralayamaz. Samsun'da
üretilen ürünlerin alınması bilincini geliştirmek
lazım. İki kuruş fazla olsa da Samsun'da üretilen
ürünlerin alınması bilincini geliştirmek lazım" diye
sözlerini tamamladı. 
Samsun Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'da konuş-
masında, "Bir ülkede ve bir ilde gelişmeyi ve kalkın-
mayı sağlamak, sürekli ve sürdürülebilir kılmak
ancak üretimle mümkün bir hedef. Üretimi arttır-
madan o bölgede kalkınmadan ve gerçek refahtan
söz etmek mümkün değil. Kalkınmanın üretim
modeli ve ihracata dayalı üretim modellemesi
dünyanın tercihi. Bu amaç doğrultusunda yapıla-
cak tüm çalışmalar bizi hedefe taşıyacaktır. Bu kam-
panyanın en önemli amacı farkındalığı sağlamak
ve sizlerin, bizlerin dikkatine Samsun markası
kavramını taşımak" dedi. 
Daha sonra Samsun Ürünleri Sergisi'nin kurdelası
kesilerek standlar gezildi.Vatandaşlar da sergiye
büyük ilgi gösterdi. Samsunlular, stantları gezerek,
kentlerinde üretilen ürünleri yakından tanıma fır-
satı buldu.  Tören sonunda vatandaşlara Samsun'da
üretilen bakliyatlardan imal edilmiş nohutlu pilav
dağıtıldı. 
Törene ayrıca, İlkadım İlçe Kaymakamı Zafer
Orhan, Canik Belediye Başkanı Osman Genç,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Hüseyin Akan, Baro Başkanı Necat Anıl, Emniyet
Müdürü Muzaffer Erkan, Türkiye Şoförler ve Oto-
mobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın,
Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Başkanı Metin Genççakır, Samsunspor Kulübü
Başkanı Hakkı Tomaç, kamu kurum ve kuruluşları
ile bazı siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin
temsilcileri de katıldı. 
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Samsun’da 8’inci Şubesi’ni açmaya hazırlanan
Türkiye’nin en büyük yerli perakende markaların-
dan Makromarket Mağazalar Zinciri’nin Yönetim
Kurulu Başkanı Şeref Songör, Samsun Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nu
makamında ziyaret ederek kampanyaya destek
verdi. Songör,stok ve tedarik konusunda sıkıntısı
olmayan ve şartlarımıza uygun Samsunlu yerel fir-
maların ürünlerini mağazalarımızda tıkır tıkır sa-
tarız. Her zaman emrinizdeyiz. Biz zaten kendimizi
Samsun’da yerel bir marka olarak görüyoruz”dedi
Murzioğlu ve Yönetimini tebrik etti
Aynı zamanda Türkiye Perakendeciler Federasy-
onu Başkanı da olan Şeref Songör, organizasyon-
dan dolayı Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Murzioğlu’nu ve Yönetimini tebrik etti. Kampan-
yaya övgüler yağdıran Şeref Songör, “Samsun için
gerçekten çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Sizi kut-
luyorum. Başlattığınız kampanya çok doğru bir
hareket. Bugün gidin bakın dış devletlerde insanlar
kendi ülkelerinin ürettiği malları tercih ediyorlar.
Türkiye’de de böyle olmalıdır. Eğer komşunuza aş,
iş istiyorsanız komşunuzu tercih etmelisiniz. Onun
için bu kampanyayı çok önemsiyorum” diye
konuştu. 

Türkiye’ye örnek gösterecek
Makromarketler Mağazalar Zinciri olarak kam-
panyayı sonuna kadar destekleyeceklerini ifade
eden Songör, “Kampanya çok iyi bir düşünce.
Kampanyanın yaşayan bir proje olacağına inanı-

yorum. Hem şahıs hem de Türkiye Perakendeciler
Federasyonu Başkanı olarak projeye her türlü
desteğe varım. Projenin her aşamasında ihtiyaç
duyulduğunda yardıma hazırız. Ayrıca, böylesi
önemli projeyi, federasyonumuzun önümüzdeki
ay Bursa’da yapacağı, ‘Yerel Zincirler Buluşuyor’
toplantısında da örnek göstereceğim ve herkesin
yapmasını isteyeceğim” diye konuştu. 

Kampanya giderek büyüyor
Desteklerinden dolayı Şeref Songör’e teşekkür eden
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki
Murzioğlu ise, “Daha yolun başındayız. Bu kam-
panyayı çok uzun soluklu düşünüyoruz. Ama daha
yeni başlatmamıza rağmen kampanya büyük ilgi
gördü. Bu da bizim ne kadar doğru bir iş yap-
tığımızın göstergesidir. Sizlerin de desteğiyle kam-

panyanın daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz”
dedi.

Keskinsoy bilgi verdi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Üyesi Servet Keskinsoy ise, “Samsun’da var, Sam-
sun için al” kampanyası hakkında Şeref Songör’e
bilgi verdi. Ziyarete ayrıca, Makromarketler Genel
Müdürü Mustafa Songör, Makromarketler Satın
Alma Direktörü Ertuğrul Gülhan, Samsunspor
Kulübü 2. Başkanı Erkut Tutu ve Samsun TSO
Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı. 
Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve
Makromarket Mağazalar Zinciri Yönetim Kurulu
Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Perakendeciler
Federasyonu Başkanı Şeref Songör, kampanyaya
ait yelek ve şapka ile birlikte objektiflere poz verdi. 

Tıkır tıkır satarız
Makromarket  Mağazalar
Zinciri’nin sahibi Şeref
Songör “ Stok ve tedarik
konusunda  sıkıntısı
olmayan Samsun
ürünlerini
mağazalarımızda tıkır tıkır
satarız”dedi
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Samsun Sanayici ve İş Adamları Derneği, Samsun
Ticaret ve Sanayi Odası’nın başlattığı “Samsun’da
var, Samsun için al” kampanyasına tam destek verdi.
Samsun Sanayici ve İş Adamları Derneği (SAM-
SİAD)’ın yeni Yönetim Kurulu Üyeleri, Samsun
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Salih Zeki Murzioğlu’nu makamında ziyaret etti.
SAMSİAD’ın yeni dönem Başkanı Bahri Uğurlu,
Samsun üreticisini, Samsun tüketicisiyle buluştur-
mak ve Samsun’da üretilen ürünlerin tercih
edilmesini sağlamak amacıyla Samsun Ticaret ve
Sanayi Odası tarafından başlatılan, “Samsun’da var,
Samsun için al” kampanyasına destek verdiklerini
söyledi. Bahri Uğurlu, “Kampanyayı çok anlamlı

buluyorum. Dernek olarak kampanyanın
destekçisiyiz. Gittiğimiz her yerde, yaptığımız her
alışverişte Samsun’da üretilen ürünleri isteyeceğiz.
Bu konuda herkese çok önemli görev düşüyor”
dedi. 

Destek bir çığ gibi büyüyor
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki
Murzioğlu ise, kampanyaya desteğin bir çığ gibi

büyüdüğünü belirterek, “Bu da bizi oldukça mem-
nun ediyor. Kampanya ile ilgili her gün çok güzel
gelişmeler oluyor. Bunu daha da geliştirme
arzusunda ve çabasındayız. Gösterilen talep, kam-
panyanın gördüğü ilgiyi en iyi biçimde ifade ediyor.
Tüketicilerimizden isteğimiz ise, gittikleri yerlerde,
yaptıkları alışverişlerde yerel ürünleri tercih ve talep
etmesidir” diye konuştu. .   
Ziyarette ayrıca Samsun TSO Yönetim Kurulu
Üyeleri de hazır bulundu.

SAMSİAD’dan kampanyaya 
destek

Daha çok üreten Samsun,
daha çok vergi öder

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih
Zeki Murzioğlu,  “Samsun’da Var, Samsun İçin
Al” kampanyası için Vergi Dairesi Başkanı
Şuayip Sevgi’den destek istedi. Samsun Vergi
Dairesi Başkanı Başkanı Şuayip Sevgi ve be-
raberinde Vergi Dairesi Müdürleri ile üst düzey
yetkililer, 21’inci Vergi Haftası kapsamında Sam-
sun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki

Murzioğlu’nu makamında ziyaret etti.  Samsun
TSO Meclis Başkanı Sedat Demirci ve Yönetim
Kurulu Üyeleri’nin de hazır bulunduğu ziyarette
konuşan Samsun Vergi Dairesi Başkanı Şuayip
Sevgi, göreve geldikleri günden beri tüm
mükelleflerle iyi ilişkiler içinde birlikte olma
gayretinde olduklarını ifade etti.  Sevgi, “Sam-
sunumuz ödediği vergiler bakımından da 2004

yılında 20’nci sıradayken, 2009 yılı itibariyle
14’üncü sırada. Bunu da nüfus ve ekonomik
büyüklüğümüze göre doğru bir yerde olduğu-
muzun işareti diye düşünüyorum. Sizin görüş ve
önerilerinize her zaman ihtiyacımız var” dedi.

Kampanya tüm hızıyla
devam edecek
Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise,
“Türkiye genelinde ilk bin sanayi kuruluşu içinde
Samsun’dan 11 firmamız bulunuyor. Bu sayının
daha da artması elimizde. Firmalarımızı biz
büyütebiliriz. Başlattığımız kampanya buna da
hizmet ediyor. Daha çok ürünün satılması vergi
olarak geri dönecek. Yani daha çok üreten Sam-
sun, daha çok vergi öder. Bunun için kurum
olarak da kullandığımız ürünlerde, Samsun
ürünlerini tercih ederseniz çok memnun oluruz”
diyerek  kampanyaya destek istedi.   
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Bakan Eker, ‘Ortak
Akıl Toplantısı’na katıldı

Kamu kurum ve
kuruluşları ve tarım
sektörü temsilcileriyle
‘Ortak Akıl Toplantısı’nı
yapan Tarım ve Köyişleri
Bakanı Mehdi Eker, hibe
destekli 55 tesisin de
açılışını yaptı.

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, tarım sek-
törü temsilcilerinin katılacağı ́ Ortak Akıl Toplan-
tısı́ na katılmak üzere Bayındırlık ve İskan Bakanı
Mustafa Demir ile birlikte Samsun´a geldi. Sam-
sun Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile Büyükşehir
Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ı́ makam-
larında ziyaret eden Tarım ve Köyişleri Bakanı
Mehdi Eker, daha sonra kamu kurum ve kuru-
luşları ile tarım sektörünün temsilcileri ile ‘Ortak
Akıl Toplantısı’na katıldı.  

Toplantıya katılım
yüksek oldu
Türk-İş Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen prog-
rama Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir,
Samsun Valisi Hasan Basri Güzel, Samsun Mil-
letvekilleri Suat Kılıç, Ahmet Yeni ve Fatih Öztürk,
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya
Yılmaz, Müsteşar Yardımcısı Dr. Ferhat Şelli,
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve
Destekleme Genel Müdürü Mehmet Taşan,
Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürü Doç. Dr.
Masum Burak, Tarım İşletmeleri Genel Müdürü
Mehmet Halis Bilden, Samsun İl Tarım Müdürü
Kadir İspirli, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile sivil toplum ku-
ruluşları ve tarım sektörü temsilcileri katıldı. 

Paydaşlarla bütünlük
oluşturuluyor 
Toplantıda konuşan Bakan Eker, amaçlarının tarım
sektörünün tüm paydaşlarıyla bir bütünlük oluş-
turmak olduğunu söyledi. Eker, "Öteden beri biz
sektör yönetimini ortak bir çabayla bütün pay-
daşların katılımıyla yapmayı ilke edindik. Gerek
yeni hazırladığımız projelerde, gerekse uygulamayla
ilgili olarak sık sık sektör paydaşlarını bir araya
toplayıp gelişmelerle ve sorunlarla ilgili kanaatlerini
paylaşmak istedik. Bu amaçla buradayız" diye
konuştu.

Tarım çerçeve kanunu çıktı
Türkiye'de çalışan her 100 insanın 26'sının tarım
sektöründe çalıştığını kaydeden Bakan Eker, "Yani
istihdamın yüzde 26'sını oluşturan önemli bir ikti-
sadi sektörün mutlaka stratejik bir bakış açısıyla ele
alınması gerekiyor. Biz de bu stratejik yaklaşımın
bir gereği olarak önce tarım sektörünün ihtiyaç
duyduğu yasaları çıkartmakla işe başladık. AK Parti
hükümetleri döneminde tarımla ilgili 12 tane temel
yasa çıkarttık. Bunların ilki ve en önemlisi kuşkusuz
Tarım Kanunu'dur. Çünkü Türkiye'nin tarım
çerçeve kanunu yoktu. Tarım çerçeve kanunu
hükümetimiz döneminde çıktı. Toprak Koruma
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Arazi Kullanım Kanunu, Tarım Sigortaları Ka-
nunu, Organik Tarım Kanunu, Tohumculuk Sek-
tör Kanunu, Bitki Islahçı Hakları Kanunu gibi
tarım ve hayvancılıkla ilgili temel tarifleri yapan ve
dünyanın gittiği istikameti dikkate alan bir yak-
laşımla 12 temel kanun çıktı" dedi.

Krizde, tarım sektörü
tampon sektör görevi gördü
Türkiye topraklarında Türk çiftçi ve üreticisinin bir
yıl içerisinde ürettiği toplam ürün ve üretimin
değerinin 2002 yılında yaklaşık 23 milyar dolar
olduğunu ifade eden Eker, bu rakamın 2008 kesin
verilerine göre 57 milyar dolara çıktığını kaydetti.
Eker, "Yani iki kattan daha fazla bir artış var. Türkiye
bu gün 11 milyar doların üzerinde tarım ürünü
ihracatı yapıyor. Türkiye'nin tarım ürünü ihracatı 4
milyar dolardan bu noktaya çıkartıldı. 2009 yılı
içerisinde sadece yaş sebze meyve ihracatından elde
ettiğimiz gelir, yaklaşık 2 milyar dolardır. Küresel
ekonomik krizin hissedilmeye başlandığı 2008
yılından itibaren Türkiye'de tarım sektörü bir tam-
pon sektör görevi gördü. Buna bağlı olarak da
tarımda çalışan insan sayısında artış meydana geldi"
şeklinde konuştu. 

Samsun’a çok destek verildi
Samsun’un tarımsal desteklemelerden en çok yarar-
lanan illerin arasında olduğunu belirten Eker,
“Samsun´da tarım sektöründe önemli mesafeler
katedildiğini belirten Eker, "Samsun´a verilen hibe
destekleri ile 4 yılda 55 tesis kazandırdık. 2006 yılın-
dan sonra tarım ve hayvancılıkla ilgili tesis yaptırdık,
bunların parasının yarısını hibe olarak karşıladık.
Samsun´da, bin 285 tane tarımsal mekanizasyon
projesine destek verdik. Sadece buraya verdiğimiz
hibe 6.5 milyon lira. 55 tesisin toplam yatırım tutarı
ise yaklaşık 20 milyon lira. Samsun´da bizim döne-
mimizde 31 tane tarımsal kalkınma kooperatifine
destek verildi. Bizden önceki dönemde 3 tane
tarımsal kalkınma kooperatifi desteklenmiş, biz 10
kattan daha fazla bir destek sağladık” diye ifade etti. 

Fındıkla ilgili proje başlatıldı
Fındık konusunda da açıklamalarda bulunan
Bakan Eker, "2009 yılında fındıkla ilgili çok önemli
bir proje başlattık. Kayıt altında olan yerlerde dekar
başına 150 TL veriyoruz. Mart ayı içerisinde bu
para bir defada ödenecek. Bu para da 700 milyon

liranın üzerinde, mart ayı içerisinde bunu fındık
üreticilerine ödeyeceğiz. Bu sene de fındık fiyatları
müdahale olmamasına rağmen memnuniyet verici.
En azından önceki yıllardan daha yüksek düzeyde.
4.2, 4.3 TL civarında. Biz de desteklemeye devam
ediyoruz. Bu arada bir de alternatif ürün önerisinde
bulunduk. Alternatif ürün dikecek Olanlara 3 yıl
içerisinde toplam 600 lira dekar başına ödeme
yapıyoruz. Söküm için 150 lira, ürün ekmek için
de 3 yıl boyunca her yıl 150 lira olmak üzere toplam
3 yılda 600 lira dekar başına alternatif ürün için para
ödemesi yapıyoruz. Bunun dışında Fındık Kayıt
Sistemí ne ve Çiftçi Kayıt Sistemí ne dahil olan
üreticilere ayrıca arazisi nispetinde 150 TL veri-
yoruz. O parayı bu sene ilk defa mart ayı içerisinde
ödeyeceğiz" dedi. Toplantının basına kapalı kıs-
mında ise tarım sektör temsilcilerinin sorunları ve
sorunlar için üretilen çözüm önerileri masaya
yatırıldı. 

Murzioğlu, rapor sundu
Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, daha sonra
ise Bafra’ya geçerek, verilen hibe destekleri ile 4 yılda
kazandırılan 55 tesisin sembolik açılışını gerçek-
leştirdi. Öte Yandan Müsteşar Yardımcısı Dr. Fer-
hat Şelli’nin katılımıyla Organize Sanayi Bölge
Müdürlüğü’nde Gıda Organize Sanayi Bölgesi ile
ilgili toplantı düzenlendi. Samsun Valisi Hasan
Basri Güzeloğlu, Gıda Organize Sanayi Bölgesi ile
ilgili Müsteşar Yardımcısı Dr. Ferhat Şelli’ye bilgi
verdi. Daha sonra ise Samsun Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile Samsun
Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır, sektörün
sorunları ile ilgili hazırladıkları dosyaları Şelli’ye
verdiler. 
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Samsunspor için alınan otobüs, düzenlenen bir
organizasyonla teslim edildi. Atakum Belediyesi
Eğitim ve Eğlence Merkezi'nde gerçekleşen tes-
lim törenine Samsun Valisi Hasan Basri
Güzeloğlu, Samsun Büyükşehir Belediye
Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Mil-
letvekilleri Ahmet Yeni, Birnur Şahinoğlu ve
Osman Çakır’ın yanısıra çok sayıda davetli
katıldı.      

Otobüs Samsunspor’a hayırlı
olsun
Anahtar teslim töreninde konuşan Samsun
TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Bu otobüs
yönetim kurulu ve meclis üyelerinin desteği ile
alındı. Kazasız belasız kullanmaları dileğiyle Sam-
sunspor'a hayırlı olmasını temenni ediyorum"
dedi. 
Otobüsün alımında emeği geçen herkese
teşekkür ederek konuşmasına başlayan Samsun-

spor Kulübü Başkanı Hakkı
Tomaç ise, "Samsun ve Samsun-
spor'un, her zamankinden daha
çok birlik ve beraberliğe ihtiyacı
olduğu bu dönemde kulübe
destek çıkarak otobüsü bağışlayan
Samsun TSO meclis üyelerine ve
yönetim kurulu üyelerine şükran-
larımı sunuyorum. Bu destek bun-
dan sonra yapılması gereken
desteklerin başlangıcı olur diye
umuyorum" dedi. 
Samsunsporlu teknik heyet ve futbol-
cuların da tam kadro hazır bulunduğu
törende, Samsun TSO Başkanı Salih
Zeki Murzioğlu, otobüsün
anahtarını alkışlar arasında Kulüp
Başkanı Hakkı Tomaç’a teslim etti.
Samsunsporlu futbolcular, daha
sonra hep birlikte otobüsün önünde
objektiflere poz verdi. 

Samsun TSO’dan
Samsunspor’a otobüs
Samsun Ticaret Sanayi
Odası tarafından
Samsunspor  için
alınan yeni otobüsün
anahtarı, yapılan
görkemli törenle,
Kulüp Başkan Hakkı
Tomaç'a teslim edildi.
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Samsun Odalar ve
Borsalar Müşterek
toplantısında, sorunlar
tartışılarak çözüm
yolları arandı. Oda ve
Borsa Başkanları’nın
kendi bölgesiyle ilgili
getirdiği sorunlar
madde madde
hazırlanarak, rapor
haline getirildi.

Samsun ili Oda ve  Borsaları’nın Başkanları, 5174
sayılı Yasanın 99. maddesi ile, Oda Muamelat
Yönetmeliği’nin “Oda ve borsalar arası ilişki”
başlıklı 81. maddesine istinaden mesleki konularda
görüş oluşturmak amacıyla bir araya geldi. Sekiz
Oda ve Borsa Başkanı ile Genel Sekreter’lerinin
katıldığı toplantıda bölgesel ekonomik sorunlar,
odaların ve borsaların sorunları, TOBB ile olan
ilişkilerin değerlendirilmesi gibi konular değer-
lendirildi. Toplantı sonunda ise görüş birliğine
varılarak 20 maddeden oluşan bir rapor hazırlandı. 
Görüş birliğine varılan değerlendirmede Tarım
Bakanlığı taşra teşkilatının illere ya da illerin büyük-
lüğüne göre değil, tarım arazilerinin büyüklüğüne
göre yeniden yapılandırılmalı ve özellikle ovalar-
daki teşkilatların çok daha güçlü hale getirilmesi is-
tendi. Bölgesel olarak ise Terme ovasının sulama

kanalları ve drenaj yapı çalışmaları bir an önce
tamamlanması gerektiğine, aksi taktirde ise fındığın
sökülüp alternatif ürüne geçilebilmesinin, taban
arazide biriken çorak su yüzünden mümkün ol-
mayacağına işaret edildi. Görüş birliğine varılan bir
başka konu ise, yurt dışından pirinç ithalatı nedeni
ile Terme pirin-cinin kaybolma tehlikesi ile karşı
karşıya kaldığı oldu. Bunun yanında Terme
pirincinin üretiminin canlandırılması için ürün
desteklenmesi gerektiği belirtildi.  
Terme ovasında yaygın olarak yapılan kavak üreti-
minin ovaya zarar vermesi de toplantıda dile geti-
rildi. Terme ve Salıpazarı arasındaki ihtiyaca cevap
vermeyen 20 kilometrelik yolun da kara-yollarının
himayesine geçirilmesi talep edildi. Vezirköprü ile
ilgili ise yaklaşık 110 bin dekar arazide sulu tarıma
geçilmesini sağlayacak Vezirköprü Sulama Bara-

Samsun Odalar ve Borsalar
Müşterek Toplantısı yapıldı
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jı’nın ana gövdedeki çatlağının ivedilikle onarılarak
ana ve ara sulama kanalları bir an önce bitirilmesi
gerektiğine vurgu yapıldı.Vezirköprü’de buğday ve
ayçiçeği desteklemeleri, mazot ve gübre gibi diğer
desteklemeleri için 2009 yılı içerisinde 12 -13 mil-
yon TL ödenmesi gerektiği, ancak bugüne kadar
çok az bir bölümün ödendiği ve kalan ödemenin
bir an evvel ödenmesinin ise ilçeye ve bölgeye can-
lılık getireceği kaydedildi. Toplantıda, Sosyal
Güvenlik Kurumu’nun bir şubesinin 107 bin nü-
fuslu Vezirköprü ilçemizde olmamasının ise büyük
aksaklıklara yol açtığı ifade edildi. 
Türkiye’ye Çarşamba ilçesinden karaya çıkan
doğalgazın Çarşamba ilçesinin kullanımına da

sunulmasının özellikle turfanda seracılığının gelişi-
minde büyük rol oynayacağı ifade edilen müşterek
toplantıda, alan bazlı gelir desteğinin bir an önce
üreticiye ödenmesi gerektiğinin de önemine
değinildi. Çarşamba Ticaret Borsası tarafından
tarımsal ticaret elemanı yetiştirilmek üzere AB
Hibe yardımları çerçevesinde ‘Genç İstihdamının
Desteklenmesi’ programına  sunulan projenin de il-
gili kesimlerce desteklenmesi gerektiğinin öne-
mine dikkat çekildi. Havza’da da tarım ve
hayvancılığın canlanması için Organize Sanayi
Bölgesi olarak tahsis edilen bölgenin gerekli çalış-
malar yapılarak Gıda Organize Sanayi Bölgesi’ne
çevrilmesinin şart olduğu belirtildi. 
Toplantıda ayrıca, Havza ilçe merkezinden geçen
üst geçidin gerek kaplıca turizmine gerekse de esnaf
ve tüccarın iş hacmini daralttığı, tarımsal üretim
yönünden göreceli birçok üstünlüğe sahip olan
Çarşamba ilçemizde bu ürünlerin işlenebilmesi
için tarımsal sanayi kuruluşlarına ihtiyaç olduğu,
Çarşamba ovasındaki devam eden sulama ve
drenaj çalışmalarının da bir an önce tamamlanması
gerektiği gibi konu başlıkları da öne çıktı. 
Son olarak ise bir dahaki toplantının nisan ayında
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev
sahipliğinde yapılması kararı alındı. Toplantı so-
nunda konuşan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, katılımcılara
teşekkür ederek, ele aldıkları sorunların çözüme
kavuşturulması için çalışacaklarını söyledi. 
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Meclis 
üyelerinden

kampanyaya

tam destek
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın Şubat
ayı olağan meclis toplantısında söz alan
meclis üyeleri, “Samsun’da var, Samsun
için al” kampanyasına tam destek verdi.
Mecliste bir yıllık icraatlarını anlatan
Samsun TSO Başkanı Salih Zeki
Murzioğlu ise, kampanyaya destek veren
meclise teşekkür etti. 

Meclis üyelerinden yönetime
teşekkür
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın Şubat ayı
olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Sedat
Demirci başkanlığında yapıldı. Toplantıda gündem
dışı söz alan Meclis Üyeleri’nden Cevat Öncü,
Hasan Guda, Metin Aktürk ve Ali İhsan Aka,
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi tarafın-
dan başlatılan, “Samsun’da var, Samsun için al”
kampanyasına övgüler yağdırarak, her türlü desteğe
hazır olduklarını söylediler. Projeyi, Samsun için
oldukça yararlı olarak değerlendiren meclis üyeleri,
“Bu proje, kent ekonomisini daha ileriye taşıyacak-
tır. Projeyi ortaya koyan ve katkı veren herkese
teşekkür ediyoruz. Sonuna kadar da projeye destek
veriyoruz. İnşallah, artan katkı ile proje amacına
ulaşacaktır” diye görüş bildirdiler. 

Altı aylık bir emeği sonucu 
Konuşmaların ardından söz alan Samsun Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise,
yönetim olarak göreve geldikten bu zamana
kadarki bir yıllık çalışma dönemini meclis üyeleriyle
paylaştıktan sonra, kampanya hakkında bilgi verdi.
Kampanyanın altı aylık bir emeğin ürünü



olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Salih
Zeki Murzioğlu, “Altı ay önce ilk olarak sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileriyle kampanyayı paylaştık.
Onların desteğini alarak yola çıktık. Aradan geçen
süre zarfında her kesimle kampanyayı paylaşarak
görüş alışverişinde bulunduk. Ayakları yere basan
bir kampanya yaratmak için her şeye çok özen ve
dikkat gösterdik” dedi. 

Semeresi aş ve iş olarak geri
gelecek
Daha yeni olmasına rağmen kampanyaya her ke-
simden büyük destek geldiğini belirten Başkan
Murzioğlu, “Çok kısa süre içinde önemli mesafe
katettik. Kampanyamız çok uzun soluklu. Benin
başka ayakları da var. Böylesi önemli projemizi gün-

demde tutmak için sürekli değişik aktiviteler or-
ganize edeceğiz. Başta basınımız da olmak üzere
güzel destekler alıyoruz. Sizlerin de desteğiyle hep
beraber kampanyaya katkı sağlarsak, bunun se-
meresini aş ve iş olarak geri alacağımıza inanıyo-
rum” diye konuştu.

Samsunspor yönetiminden,
Samsun TSO’ya teşekkür 
Samsunspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri de,
huzur haklarını bağışlayarak, Yönetim Kurulu
Üyeleri’nin de desteğiyle kulüplerine otobüs tahsis
eden Samsun TSO Meclisi’ne teşekkür ziyaretinde
bulundu. Mecliste Samsunspor Kulübü adına söz
alan Yönetim Kurulu Üyesi Rüştü Araboğlu,
“Samsun TSO’nun vermiş olduğu katkı her türlü
takdirin üzerindedir. Burada hak ettiğiniz alacak-
lardan vazgeçmek suretiyle kulübümüze bir araç
tahsis ettiniz. Bunun hem Samsunspor hem de fut-
bolcılar için anlamı büyüktür. Huzurunuzda
herkese katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum”
diye ifade etti. Ardından ise Samsunspor Kulübü 2.
Başkanı Erkut Tutu da, kulübe otobüs tahsis eden
Samsun TSO Meclisi adına Yönetim Kurulu
Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’na kırmızı beyaz
renklerde seramik top takdim etti. 
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Samsun'un
yüz akları

İstanbul Sanayi Odası
tarafından 2008 yılı
verilerine göre Türkiye’nin ilk
ve ikinci büyük 500 sanayi
kuruluşu araştırmasında
Samsun’dan yer alan
11 firmaya, Samsun
Valiliği’nce düzenlenen
“Samsun’un Yüz Akları”
töreniyle plaket ve teşekkür
belgeleri verildi.  

İstanbul Sanayi Odası tarafından 2008 yılı veri-
lerine göre Türkiye’nin ilk ve ikinci büyük 500
sanayi kuruluşu araştırmasında Samsun’dan yer
alan 11 firmaya, Samsun Valiliği’nce İl Özel
İdaresi Konferans Salonu'nda tören düzenlendi. 
Törende konuşan Samsun Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, dünyayı
kasıp kavuran krizden Türkiye'nin de et-
kilendiğini, Samsun'da da 2008 yılında yapılan
208 ihracatçıyla yakalanan ihracat rakamının,
2009 yılında 210 ihracatçıyla yapılamadığını be-
lirtti. Buna rağmen ortada kara bir tablo ol-
madığının altını çizen Murzioğlu, "Ben Samsun
sanayicisine ve işadamına inanıyorum. Samsun'un
ufkunun açık olduğuna, Karadeniz kıyı çanağının
en büyük lojistik merkezi olduğuna da inanıyo-
rum" dedi.
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Kırmızı etikete dikkat 
"Samsun'da var, Samsun için al" kampanyasının önemine de
işaret eden Başkan Murzioğlu, bu kampanyanın semerelerinin
alınmaya başladığını, yerli üreticilerin kendilerinden istedikleri
etiket sayısının 400 binlere ulaştığını kaydetti. Samsun'da
üretilen ürünlerin üzerine yapıştırılacak 'kırmızı etiketi'
salondakilere gösteren Murzioğlu, artık alışverişe çıkıldığı
zaman bu etiketin mutlaka aranmasını istedi. 

Yılmaz: 'Gerçek kahramanlar'
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya
Yılmaz ise ödül alan firmaları 'gerçek kahraman'lar
olarak nitelendirdi. Almanya'da bir fuarda Samsun'da
ürettiği tren şasesi pazarlamaya çalışan bir işadamıyla
karşılaştığını anlatan Yılmaz, "Yemin ederim, gerçek
kahramanlık bu. Bundan daha büyük bir kahra-
manlık düşünemiyorum. Samsunlu bir firma da git-
miş Ukrayna'ya, Rusya'ya, malını pazarlamaya
çalışıyor. Orada işyeri açıyor, göğüs göğüse mücadele
ediyor. Bunu ancak mücadelenin içinde olanlar ve
bu işin felsefesini yapanlar anlar" dedi.

Samsun lokomotif il 
Son olarak kürsüye gelen Samsun Valisi Hasan
Basri Güzeloğlu da Türkiye'nin en büyük ilk 500
ve ikinci 500 firması arasında girmeyi başaran
sanayicilerin, büyük hedefin ve heyecanın paydaşı
ve paylaşıcıları olduklarını vurguladı. Türkiye ve
Samsun'un uluslarası gelişmelerin ve ekonomik
değişmelerin getirilerini ihmal etmeden geleceğe
azim ve kararlılıkla yürüdüğünü ifade eden
Güzeloğlu, "Dünyada yaşanan ekonomik
gelişmeler ve olumsuz etkilenmeler karşısında bile
bu ülkenin yoluna devam edeceğini, Samsun'un da
bu yolculukta, Türkiye'yi geleceğe taşırken öncü ve
lokomotif bir il olacağı düşüncesini bir an bile zih-
nimizden çıkarmamalıyız" diye konuştu.

Gurur plaketleri verildi
Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi.
Törende ilk olarak İSO'nun en büyük sanayi ku-
ruluşları listesinde 88'inci sırada yer alan Yeşilyurt
Demir Çekme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Yeşilyurt'a plake-
tini ve teşekkür belgesini, Vali Hasan Basri
Güzeloğlu ve Samsun TSO Başkanı Salih Zeki
Murzioğlu verdi. Törende en büyük ilk 500 sanayi
kuruluşu sıralamasında 390'ıncı sırada yer alan
Bafra Eriş Un Yem Gıda Sanayi'nin plaketi ve
teşekkür belgesini Yönetim Kurulu Başkanı Celal
Eriş,  424'üncü sırada yer alan Samsun Makine
Sanayi'nin plaket ve teşekkür belgesini de kurumun
Genel Müdür Yardımcısı Ali Galip Baş aldı. 

İkinci 500’de 8 firma 
Törende İSO'nun en büyük ikinci 500 sanayi ku-
ruluşları listesinde ilk sırada yer alan Ulusoy Un
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Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin ödülünü Yönetim Kurulu Başkanı Fahret-
tin Ulusoy'a, 89'uncu sırada yer alan Adeka İlaç Sanayi  ve Ticaret
A.Ş'nin ödülü de yine Yönetim Kurulu Başkanı Ali Arpacıoğlu'na
verildi. İkinci 500'de 224'üncü sırada yer alan Özyılmaz Fındık Ticaret
ve Sanayi Ltd. Şti.'nin ödülü şirket sahibi Azmi Yılmaz, 324'üncü
sırada yer alan As-Çelik Döküm İşleme Sanayi ve Ticaret Ld. Şir-
keti'nin ödülünü ise şirketin sahibi Turgut Tüfenk aldı. Törende ikinci
500'de 343'üncü sırada yer alan Yemsel Tavukçuluk Hayvancılık
Sanayi'nin ödülü ise Yönetim Kurulu Başkanı Musa Çakır'a, 413'üncü
sırada yer alan Borsan Elektrik Malzemeleri İmalat Sanayi ve Ticaret
Ltd. Şti'nin ödülü de Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan
Ölmez'e takdim edildi. İkinci 500'de yer alan sanayi kuruluşları
arasında  473'üncü sırada yer alan Unsan Un Sanayi'nin ödülü, Yöne-
tim Kurulu İkinci Başkanı Mustafa Hikmet Kazancı'ya, 476'ncı sırada
yer alan Sürsan Su Ürünleri Sanayi'nin ödülü de Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Atalay'a verildi.

İSO'nun en büyük sanayi kuruluşları
listesinde 88'inci sırada yer alan
Yeşilyurt Demir Çekme Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi Yönetim Kurulu
Başkanı Cemal Yeşilyurt'a plaketini ve
teşekkür belgesini, Vali Hasan Basri
Güzeloğlu ve Samsun TSO Başkanı
Salih Zeki Murzioğlu verdi. 324'üncü
sırada yer alan As-Çelik Döküm
İşleme Sanayi ve Ticaret Ltd.
Şirketi'nin ödülünü şirketin sahibi
Turgut Tüfenk aldı. 
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Samsun Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Salih Zeki
Murzioğlu, Akdağ kayak
tesislerinde kafeterya
yapıp, işletmeciliğini
yapacak olan Ladikli
Yönetici, Sanayici ve İş
Adamları Derneği’nin
ayrıca Hamamayağı
Termal Kaplıca Tesisleri’ni
alma girişimlerine tam
destek verdi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki
Murzioğlu, Ladikli Yönetici, Sanayici ve İş
Adamları Derneği (LAYSİAD) Yönetim Kurulu
Üyeleri’ni makamında kabul etti. Ziyarete ayrıca
Ladikli olan LAYSİAD üyesi Samsun İl Özel
İdaresi Genel Sekreteri Aslan Karanfil ile Ladik
Belediye Başkanı Mehmet Karahan da katıldı. 
Genel Merkezi Samsun’da bulunan Ladikli Yö-
netici, Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin Başkan-
lığını yürüten Mehmet Karamangil, çalışmaları ve
projeleri hakkında Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nu bilgilendirdi.
Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır’ın da
bulunduğu ziyarette konuşan LAYSİAD Başkanı
Mehmet Karamangil, Ladik ilçesinde belediyeye
ait olan Hamamayağı Termal Kaplıca Tesisleri’ne
talip olduklarını açıkladı. 
Bugüne kadar bir türlü istenilen verimin alına-
madığı Hamamayağı Termal Kaplıca Tesisleri’ni
işletecek bilgiye ve beceriye sahip olduklarını be-
lirten LAYSİAD Başkanı Mehmet Karamangil,
“Hedefimiz Hamamayağı Kaplıca Tesisleri’ni
alarak 5 yıl içinde 40 milyon TL yatırım yapmak.

Tesislerin mevcut yapısı ilkel. Bu yapıyı tamamen
değiştirip, modernize ederek yatırıma dönüştürmek
amacındayız. Tesisleri aldığımız takdirde ilk etapta
100, daha sonra 200 tane devremülk ve 200 yataklı
otel, sosyal tesis, kür havuzları, spor merkezi ya-
pacağız. Bu bir kurumsal hadisedir. Herkesin de
bize desteğini bekliyoruz. Tüm amacımız böylesi
güzel bir yeri güçbirliği içinde Türkiye’nin en gözde
mekanlarından biri haline getirmek” diye konuştu.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki
Murzioğlu ise, LAYSİAD’ın Hamamayağı Tesis-
leri’ne talip olma girişimlerine tam destek verecek-
lerini belirterek, “Sizin bu birlikteliğiniz,
güçbirliğiniz Samsun için büyük bir şanstır. Birlik-
ten kuvvet doğar anlayışı ile kurulan LAYSİAD’ın
çalışmaları beni de heyecanlandırdı. Bilindiği gibi
Samsun , Türkiye’de hava, kara, deniz ve demir yolu
ağına sahip olan üç ilden birisi. Böyle bir ulaşım lo-
jistiği olan şehrimizde, böyle bir projenin oluşumu
muhteşem olur. Ladik kayak merkezi ve kaplıca
tesisleri projelerinin hayata geçmesi Samsun
turizmini patlatır. Şahsım ve yönetim kurulum
adına size desteğe hazırım” dedi. 

Samsun TSO’dan
LAYSİAD’a destek
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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi’nin
organizasyonu ile  sanatseverlerle buluşturulan
‘Bulgaristan ve AB Karikatürleri Sergisi’ büyük
beğeni topladı.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO)  Avrupa
Birliği (AB) Bilgi Merkezi’nin Anadolu Üniver-
sitesi Karikatür Müzesi’nin katkılarıyla ‘Bulgaristan
ve AB Karikatürleri Sergisi düzenledi. Bulgaristan
Gabrova Mizah ve Hiciv Evi Sanatçıları tarafından
çizilen karikatürlerin yer aldığı serginin açılışını
Samsun Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Samsun
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki
Murzioğlu, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası İl
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Yeşim Kıyıcı
birlikte yaptı. 

Açılış sonrası karikatür eserlerini inceleyen Samsun
Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, sergiye katkı sağlayan
herkese teşekkür ederek, “İlginç ve özgün bir sergi
olmuş” dedi. Samsun TSO Başkanı ise, Samsun AB
Bilgi Merkezi’ni sergiden dolayı kutlayarak,
“Önemli bir sanat olayına imza attılar. Eserler
gerçekten çok ilginç ve görülmeye değer” diye
konuştu. 
Ziraat Bankası Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen
‘Bulgaristan ve AB Karikatürleri Sergisi’ sanat-
severlerden de tam not aldı. 

Samsun TSO AB Bilgi
Merkezi’nden karikatür sergisi
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AB’ye üyelik için hedef;

2013

Bu ayki dergimizin konuğu olan Avrupa Birliği (AB)
Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Cangir,
Türkiye’nin Avrupa Birliği süreci hakkında
sorularımızı yanıtladı. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne
üyeliği yolunda önemli mesafe katettiğini belirten
Mehmet Cangir, Avrupa Birliği Genel
Sekreterliği’nin önemli bir çalışma içinde olduğunu
belirterek, 35 fasılda yürüttükleri çalışmayı
2013 yılı sonuna kadar bitirme kararlığında
olduklarını söyledi. 



Türkiye’nin bölgedeki güçlü konumunun Avrupa
için artı bir değer olduğunun altını çizen Avrupa
Birliği (AB) Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet
Cangir , “Karamsarlığa düşmeye gerek yok. Yeter
ki biz üzerimize düşen görevi yapalım. Burada
önemli olan sürecin kendisi. Yani biz bu süreç de
her anlamda standartlarımızı yükselteceğiz. Bu
insan haklarından demokrasiye, havanın kalitesin-
den tüketicinin haklarına kadar olacak. Biz bunu
yaptıktan sonra zaten Avrupa Birliği’ne
kendiliğinden üye olacağımızı düşünüyorum”
dedi.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne adaylık süreci devam
ediyor. Türkiye ‘nin bu süreç de geldiği noktayı değer-
lendirir misiniz? 
Mehmet Cangir:Bilindiği gibi toplu müzakereler
süreci Ekim 2005 tarihinde başladı. Şu ana kadar
açtığımız 12 tane fasıl var. Daha açmamız gereken
fasıllar var. Fakat asla bu yolda ümitsiz değiliz.
Bazen açılan fasılların azlığına bakarak insan-
larımız karamsarlığa kapılabiliyor. Bizler 2010’da
bakanımızın da büyük katkısıyla Avrupa Birliği
Genel Sekreterliği olarak önemli bir çalışmanın
içindeyiz. Bu yönde yeni bir Avrupa Birliği Strate-
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AB’ye üyelik için hedef;



jisi oluşturduk. Bu stratejinin dört tane ayağı var.
Birinci platformda açılmış ve açıması muhtemel 16
tane fasılda çalışmalar yürütülüyor. İkinci platform-
da ise bütün fasıllarda, yani 35 fasılda çalışmalar
yürütüyoruz. Biz 35 fasılda birden, 2013’ün sonuna
kadar üzerimize düşen teknik olarak, mevzuat
uyumu ne varsa  yapmanın kararlılığındayız. Müza-
kerelerde şu anda açılmış olan 12 fasıl var. Fakat 35
fasılda birden muazzam bir çalışma içindeyiz. Fasıl
bazında uyum komitelerimiz, izleme komitelerimiz
toplanıyor ve her bir fasıl üzerinde ayrıntılı çalış-
malar, tetkikler yapılıyor. Çok kısa zamanda, çok
önemli mesafeler katettik. 2013 yılı sonuna kadar
mevzuat uyumu anlamında eksiğimizin kalma-
masını hedefliyoruz. Çünkü ulusal programımıza
göre de bu böyle olması gerekiyor. Lüften açılan
fasılların azlığına odaklanmayalım. Bunlarda çalış-
malarımız devam ettiği gibi, diğer hepsini de içere-
cek şekilde çok önemli çalışmalarımız var.”
Avrupa Birliği süreci içinde Almanya, Fransa gibi
ülke liderlerinin Türkiye’ye karşı olumsuz tutumu var.
Bu ülkelerin Türkiye’ye karşı tutumu, Avrupa Birliği
yolunda bir engel midir? Bu durum nasıl aşılabilir? 
Mehmet Cangir: Bunlar aşılır. Yani ülkelerin gün-
cel siyasi ortamlarına bakıp da böyle uzun vadeli,
önemli projeleri birbirine karıştırmamak lazım diye
düşünüyorum. Çünkü; Almanya örneğine bak-
tığımız zaman Başbakan Angela Merkel’in biraz
olumsuz yaklaşımı söz konusu olabilir. Fakat daha
önceki Almanya Başbakanı ve Dışişleri Bakanı’nın
Avrupa Birliği sürecimize önemli katkılarının
olduğu görülmektedir. Ancak, daha sonra iktidar
değişti ve başta ‘imtiyazlı ortaklık’ sözleri edildi.
Bizim asla duymak bile istemeyeceğimiz imtiyazlı
ortaklığa tepki gösterdik. Böyle bir şeyi kabul et-
memiz zaten mümkün değil. Belki dikkatinizi çek-
miştir, uzun süredir de bu söz edilmiyor. Fakat, belki
bu demokrasinin bir cilvesi. Ülkeler kendi siyasi or-
tamının gereği olarak Türkiye’nin üyelik durumunu
iç politika malzemesi yapabiliyorlar. Bence tekil
ülkelerin bu tarz yaklaşımlarıyla da bir yazarımızın
deyimiyle enseyi karartmaya gerek yok. Karamsar-
lığa düşmeye gerek yok. Yeter ki biz üzerimize düşen
görevi yapalım. Burada önemli olan sürecin kendisi.
Yani biz bu süreç de her anlamda standartlarımızı
yükselteceğiz. Bu insan haklarından demokrasiye,
havanın kalitesinden tüketicinin haklarına kadar
olacak. Biz bunu yaptıktan sonra zaten Avrupa Bir-
liği’ne kendiliğinden üye olacağımızı düşünüyo-
rum.”

Avrupa Birliği’ne üyelik için çok uzun bir süreç geçti.
Hatta bu durum diğe r ülkelerle kıyaslandığında
benzer bir örnek yok. Bu anlamda halkımızın moti-
vasyonu da düştü. Siz, Türk halkının, Avrupa
Birliği’ne bakış açısını siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Mehmet Cangir: Bu işlerin doğası gereği süreçler
uzadıkça insanların heyecanını aynı kararlılıkla
muhafaza etmek zorlaşıyor. Müzakereler
başladığından halkımızın çok daha ilgisi vardı.
Fakat süre uzadıkça bu ilgi azaldı. Şu an kamuoyu
yoklamalarına baktığımız zaman halkımızın yüzde
60’ının yine Avrupa Birliği’ne gitmeyi arzuladığını
görüyoruz. Bu bence çok önemli bir oran.
Halkımızın AB’ye teveccühü zaten hiç bu oranın
altına da düşmedi. “Avrupa Birliği’ne bizi alırlar
mı?” dendiği zaman oran yüzde 40’a düşüyor. Bu-
rada yüzde 20’lik bir boşluk var. Deminki sorunu-
zla bağlantılı olarak Avrupa’daki bazı liderlerin
kendi kamuoylarına yönelik açıklamaları bizim in-
sanlarımızın da haklı tepkilerine yolaçıyor.  Fakat,
buna da çare olarak yeni Avrupa Birliği Strate-
ji’mizin dördüncü ayağını ise iletişim oluşturuyor.
Bu, Türkiye’yi Avrupa’ya, Avrupa’yı da Türkiye’ye
doğru anlatmak. Bu yönde de çok önemli çalış-
malarımız var. Bu saç ayağına herkesten katkı isti-
yoruz ve bekliyoruz. Bunun içinde bir çok
bakanlığımız, özel sektör, sivil toplum kuruluşları,
odalar gibi her kurum ve kuruluş var. Yani herkes
bunun bir parçası. Avrupa’ya Türkiye’yi doğru an-
latmak, Türkiye’ye de  Avrupa’ya doğru anlatmak
için gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında
öngördümüz faaliyetler var. Bu yönde kurullar oluş-
turduk. Mesela Samsun’da bu kurul mevcut. Bunun
içinde Valisinden kaymakamına, yerel yöneticiler-
den sivil toplum kuruluşlarına kadar herkes var. Bu
kurulumuzun önemli fonksiyonlarından biri de
sağlıklı kamuoyu oluşturmak.”
Biz halk olarak genelde iş kamunun elindeyse
çekinerek yaklaşıyoruz. Bu kurulun önderliğini sivil
inisiyatif yapsaydı o zaman halka daha kolay ulaşıla-
bilinir miydi? 
Mehmet Cangir: Bu tespite katılıyorum. Ama,
bizler sivil inisiyatife çok önem veriyoruz. Fakat, bu-
rada bir AB projesi uygulanıyorken, insanlarımızın
yaşadığı sıkıntılar olabiliyor. Bu Valilik nezdinde ele
alınsa çok daha rahat çözülebiliyor. Yani ülkemizde
taşra da mutlaka valilerimizin konuyu sahiplenmesi
lazım.  Sahiplendiği zaman da bir çok meselenin
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Çok kısa zamanda, çok
önemli mesafeler katettik.
2013 yılı sonuna kadar
mevzuat uyumu
anlamında eksiğimizin
kalmamasını hedefliyoruz.
Çünkü ulusal
programımıza göre de bu
böyle olması gerekiyor.
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çözümü kolaylaşıyor. Kurduğumuz kurul sadece
kaymakamlarımızdan, il müdürlerimizden
oluşsaydı sivil inisiyatifi ihmal etmiş olurduk.
Fakat burada ne kadar sivil toplumdan katılım
olursa o kadar iyi olur diyoruz zaten. Samsun’da
da bunun çok güzel bir örneğini gördük. Çok
geniş katılımlı bir toplantı düzenledik. Sivil
inisiyatif burada var zaten. Ama tabiî ki; devletin
ve hükümetin temsilcisi olarak valililiğin inisiya-
tifini de işin başında görmemiz lazım. Bunun
zararı olmaz, aksine sürece çok büyük yararı olur.
Hiçbir negatif etkisi olmaz.”
Türkiye, özellikle Ortadoğu’da önemli bir aktör.
Avrupa Birliği, Türkiye’nin bu konumunu nasıl
değerlendiriyor?
Mehmet Cangir: Avrupa Birliği yetkilileri de
Türkiye’nin komşularına bakış açısına, konumuna
olumsuz yaklaşmıyor. Çünkü; bölgesinde güçlü
bir Türkiye, Avrupa Birliği için çok daha büyük
artı değer. Türkiye, komşularıyla iyi ilişkiler içinde
olan ekonomik olarak da güçlü bir ülke. Yeri
geldiği zaman barış sağlamaya katkı yapacak bir
ülke. Ayrıca, bölgesindeki ülkeleri de etkileyebile-
cek bir ülke. Her zaman Avrupa Birliği için de
önemli bir ülke. Türkiye’nin sadece doğal olarak
komşularıyla olan ilişkilerini, ekonomik ve siyasal
olarak geliştirmesi sıfır problem olarak
güçlülüğümüzü daha artıracaktır. Bu da Avrupa
Birliği için bir artı değerdir.
Tekrar başa dönecek olursak, 2013 yılında tüm
fasılların görüşülerek tamamlanmış olacağını dile
getirdiniz. 2013’ü Avrupa Birliği’ne tam üyelik
tarihi olarak görebilir miyiz? 
Mehmet Cangir: Özellikle bir tarih vermekten
kaçınıyoruz. Her şeyden önce bir bürokrat olarak
bir tarih vermek doğru olmaz. Fakat 2013 tari-
hinin şöyle bir önemi var. Şimdi içinde bulun-
duğumuz 2007-2013 Avrupa Birliği bütçesi, daha
sonra ise yeni bütçe 2014-2020 olmuş olacak.
Bizim 2013 yılının sonunda üyeliğimiz ile ilgili bir
karar oluşursa bütçeye de ona göre girmiş olacak
bu.  O yüzden biz bürokratlar olarak tüm fasıllarla
ilgili çalışmalarımızı kendimize bir hedef tayini
yaptık. Tabiki biz bunu bitirdikten sonra üye olup
olmayacağımız siyasi bir karar olacak. O konuda
bir şey diyebilmek mümkün değil. 2013 bizim
mevzuat uyumumuzu ve teknik koşullarımızı
kendi açımızdan tamamlama tarihidir.  
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Gerek iş adamlığıyla,
gerek beyefendi
kişiliğiyle her zaman
çevresine ve ailesine
örnek olan bir yaşam
öyküsünü bu ayki
dergimizin sayfalarına
taşıdık. O, daha
17 yaşında babasının
saraciye dükkanında işin
başına geçen ve hala
işine sevdalı bir insan.
Dergimize konuk et-
tiğimiz Samsun Ticaret
ve Sanayi Odası’nın
4788 Sicil No’lu Üyesi
Kazım Bakan, bugün
81 yaşında olmasına
rağmen işinin başında
örnek bir kişilik olarak
çalışmaya devam ediyor.

Çarşı’nın
Kazım

Babası

Kazım Bakan’la röportaj için Gazi Caddesi
Mecidiye’deki Aynalı Çarşı’da bulunan kendine ait
işyerinde bir araya geldik. Çok sıcak ve samimi bir
şekilde bizi karşılayan Kazım Bakan’la sohbet ed-
erken, yıllar öncesine gittik. O, eski günlerini an-
latırken, yüzündeki heyecan ve mutluluk hiç
eksilmedi. Kazım Bakan, 25 yaşında geldiği Aynalı
Çarşı’nın en eski esnafı. Tam bir beyefendi ve
çevresinde de çok saygıdeğer bir insan. Keyifli soh-
betimiz arasında Aynalı Çarşı ve çevresindekilerin
hep ona, “Kazım Baba” diye hitap etmesi gözümüz-
den kaçmadı. Kazım Bakan, öğreticiliğiyle, yol gös-
tericiliğiyle, gerek iş adamlığıyla her zaman çevresine
adeta bir rehber olmuş bir değer. Onun için de Çarşı
esnafı, Kazım Bakan’a, “Baba” lakabını takmışlar. 

17 yaşında işin başına geçti
1929 doğumlu olan Kazım Bakan’ın iş hayatı daha
16 yaşındayken, babasının hastalanmasıyla
başlamış. O yıllarda babasının Mecidiye’nin gi-
rişinde bir saraciye dükkanı varmış. Babası rahat-
sızlanınca ağabeyi İsmet Bakan ile birlikte hem lise

öğrenimine devam ediyor, okuldan çıkınca da
hemen dükkanı açıyorlarmış. 17 yaşında liseyi
bitirdikten sonra ise Kazım Bakan işin başına
geçmiş. Ağabeyi İsmet Bakan ise İstanbul’a oku-
maya gitmiş. Mecidiye Çarşısı, o yıllarda Samsun’un
merkeziymiş. O işin başındayken, ağabeyi ise hem
İstanbul’da okuyor hem de Samsun’a mal gön-
deriyormuş. Babasına ait dükkan yıkılacağı için yine
aynı cadde üzerinde bulunan küçük bir dükkana
taşınmış. Kazım Bakan o yıllarda dükkanda bavul
satıyormuş. Yeni dükkana taşınınca bavulların
yanına oyuncak çeşidini de eklemiş. Ama dükkan
çok küçük olduğu için oyuncakları bavulların içine
koyuyorlarmış. 

“Karadeniz’in her yerinden
herkes alışverişe gelirdi”
Sohbetimizin bundan sonraki kısmını ise Kazım
Bakan’ın ağzından dinleyelim. “Dükkana bir iki
oyuncak istiyordum. Ama, sipariş verdiğim yer bir
iki oyuncağı düzine olarak anlıyordu ve çok oyun-
cak gönderiyordu. Koyacak yer bulamıyorduk.
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Mecburen oyuncakları bavulların içine koyuyor-
dum. Dükkanın önünde bağırarak oyuncak, balon
satıyordum.  1954 yılında şu anki bulunduğum
çarşı yapıldı ve ben buraya taşındım. 60’şar liradan
iki tane dükkan tuttum. Yine aynı yıl 4788 sicil
nolu üye olarak Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıt
oldum. Sahipleri dükkanları satmaya başlayınca da
aldım. İki dükkanı o yıllarda 44 bin liraya almıştım.
Bavul ve oyuncak çeşidinin yanına spor malzemesi,
bando malzemesi, izci ve yavru kurt ve müzik alet-
leri çeşitleri de ekledim. O yıllarda Samsun’da hem
çeşit hem kalite olarak oyuncak ve spor
malzemelerini ben satıyordum.  Bırakın Samsun’da
Karadeniz Bölgesi’nde spor malzemesi satan yoktu.
Çevre iller bile spor malzemelerini gelip benden
alırdı.”

Samsun cıvıl cıvıldı
Bir taraftan çaylarımızı yudumlarken diğer taraftan
da Kazım Bakan, Samsun’un o eski yıllarını anlat-
mayı sürdürüyordu. Adeta asırlık bir çınar ağacı
olan Kazım Bakan, eski Samsun’u ise, “Her taraf
cıvıl cıvıldı. Herkes birbirini tanır, herkes birbirine
saygı gösterirdi” olarak değerlendirdi. 1959 yılında
Türkşen hanımla evlenen Kazım Bakan’ın bir de
Engin adını verdikleri çocukları dünyaya gelmiş.
Oğulları Engin, ailenin mutluluğa, mutluluk kat-

Kazım Bey, 1988 yılında
İstiklal Caddesi üzerinde
bulunan oğluna ait
Adidas Mağazası’nda
eşi Türkşen Hanım ile
birlikte...
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mış. Oğlu Engin’de küçük yaşta, adeta dükkanda
yanında  büyümüş. Oğulunun üzerine titreyen
Kazım Bakan, “Dışarılara gitmesin, Aynalı Çarşı’da
işi öğrensin diye çok uğraştım. Onu yanımdaki bir
komşunun ayakkabıcı dükkanına çırak olarak
verdim. Arkadaşım benden aldığı parayı, Engin’e
haftalık olarak verirdi. Ama, haftalığı benim
verdiğimi bilmezdi. Oğlumu hem okutup hem de
ticarette iyi olması için iyi yetiştirmenin her zaman
mücadelesini verdim. O da beni asla utandırmadı”
diyerek eskilerden bahsetmesini sürdürdü.

Dürüstlükten asla taviz
vermedi
Gerek iş adamlığı, gerek yaşayış tarzı ile her zaman
ailesine ve çevresine örnek olmaya çalıştığının altını
çizen Kazım Bakan, “Eskiden gerçekten müşteri-

lerimiz de iyiydi. Hem alan hem satan memnundu.
O yıllar ile şimdiki yıllar arasında dağlar kadar fark
var. Ticaret ve müşteri değişti. Her taraf dükkan
oldu, çeşit çoğaldı. Bizim zamanımızda bir pa-
muklu bir de naylon tek renk spor malzemesi
vardı. Müşteri ikisinden birini beğenir ve alır
giderdi. Ama şimdi binlerce çeşit ürün satılıyor.
Büyük mağazaların çoğalması da küçük esnafı
bitirdi. Gençlerimiz ise tam bir marka tutkunu
olmuş. Bizim zamanımızda çok var olan karşılıklı
güven artık yok oldu. O yıllarda ne çek ne senet
vardı. Söz, namus, senetti. Ticarette en büyük
servet güven, doğruluk ve dürüstlük. Bunlardan
asla kendime taviz vermedim. Hep öğretici ve yol
gösterici olmaya çalıştım. Bu kavramları oğluma ve
çevreme öğretmenin gayretinde oldum. Oğlum
büyüyüp üniversiteyi ve askerliğini bitirdikten
sonra Adidas’ın Samsun bayiliğini aldı ve halan
devam ettiriyor. Oğlumun hemen hemen her yıl
Samsun’da en çok vergi verenler listesinde yer
alarak ödüllendirilmesi ise beni çok gurur-
landırıyor. Ben bugün 81 yaşındayım ve hala
vergimi veriyorum. Allah sağlık ve sıhhat verdikçe
işimin başında durmaya devam edeceğim. Aileme
ve çevreme her zaman iyi bir rehber olduğuma
inanıyorum. Allah kimseyi de doğruluk ve
dürüstlükten ayırmasın” diyerek röportajımızı
tamamladık. 

“Adam gibi adam”
81 yaşında olmasına rağmen hala dinç duran
Kazım Bakan’ın övgüyle söz ettiği oğlu Engin
Bakan ise, adeta onun kopya bir modeli. Ticaret
kültürünü babasından öğrendiğini övüne övüne
dile getiren Engin Bakan, “Allah ömür versin, hala
babamdan öğrenmeye devam ediyorum. Bugün
yapılması gereken yüzde 100’lük bir konuda bile
babama soruyorum ve fikrini alıyorum. Aynı şe-
kilde babama danışmadan önemli işlere asla başla-
mam. Ah hep olabilse de hep o babama sorma,
fikrini alma keyfini yaşayabilsem.  Babamın insan
sevgisini, hoş görüsünü, iş ahlakını, ondan
öğrendiğim her şeyi uygulamaya çalışıyorum. Ama
bu yüzyıla adapte olmuş versiyonu olarak. O
sadece iyi bir iş adamı değil, iyi bir eş ve çok iyi bir
baba modeli. Hani bir söz vardırya; “Adam gibi
adam”. İşte Kazım Bakan da, o adam gibi adamlar-
dan biri. Allah herkesin ailesine uzun sağlıklı ömür
versin. Babamın ve biricik annemin yanımda ol-
ması ve hala bana destek vermeleri çok güzel bir
şey. Böyle bir anne ve babaya sahip olduğum için de
kendimi çok şanslı hissediyorum” diye duygularını
dile getirdi.  



KONUK YAZAR

STSO AÇILIM 35 Mart 2010

Yeni Çek Yasası
Dünyanın tamamını etkisi altına alan ekonomik krizle bir-
likte ülkemizde,bu sıkıntılı süreçten fazlasıyla payını almıştır.
Ödeme güçlüğü içindeki ticari işletmeler, borç batağındaki
esnaf ve bunun sonucu olarak açılan icra takipleri ile karşılık-
sız çek keşide etmekten doğan davalardaki artış nasıl bir sıkıntı
içinde olduğumuzu gösteriyor. Alınan önlemlerin ne denli
sonuç doğuracağını kestirmek zor olsa da, yapılan yasal
düzenlemelerle ticari hayatta güven ortamı oluşturulmaya
çalışılıyor. İşte bu bağlamda yürürlüğe giren 5941 sayılı yeni
çek kanununun da  amacı,aynı kanunun birinci maddesinde
açıklandığı gibi; “ çek defterlerinin içeriklerine,çek düzenlen-
mesine,kullanımına, çek hamillerinin korunmalarına ve kayıt
dışı ekonominin denetim altına alınması önlemlerine katkıda
bulunmaya ilişkin esaslar ile çekin karşılıksız çıkması ve belir-
lenen diğer hükümlere aykırılık hallerinde ilgililer hakkında
uygulanacak yaptırımları belirlemektir.”dir.
Yeni çek kanununun amacını açıklayan birinci maddesi
ışığında yeni yasanın gerekçesini de dikkatle okumakta yarar
vardır.Kanun koyucunun da gerekçede belirttiği gibi ;” umut
edilenin aksine, karşılıksız çek suçunun özel olarak düzen-
lenip suçun oldukça uzun bir hürriyeti bağlayıcı ceza ile ceza-
landırılması caydırıcı olmamış “ denilerek fiili durum ile ilgili
haklı bir tespitte bulunulmuştur.Ayrıca kanun koyucu, yine
kanunun gerekçesinde eski çek kanununa ilişkin eleştiri ve
şikayetleri sayarak yeni kanunda neyi amaçladığını anlatırken,
oluşan fiili durum ve bu tablonun hukuki yansımasını da
gözler önüne sermiştir.
Yine kanun gerekçesinde 5941 sayılı yeni çek kanununun üç
önemli amacı sayılmıştır.
- Çekin güvenli bir ödeme aracı olarak itibar kazanması
- karşılıksız çek ile mücadele için suçu önleyici önlemlere
yönelinmesi
- kara paranın aklanması , terörün finansmanın kesilmesi ve
kayıtdışı ekonominin önlenmesi 
Yeni kanun maddeleri tek tek incelendiğinde bu amaçların
hangilerinin öncelikle gözetildiği ve amaçlara uygun ne gibi
değişikliklerin hayata geçtiği sorgulanmalıdır.
Öncelikle çek yapısı gereği tüm dünyada ödeme aracı iken,
ülkemizde çek, vade aracı olarak kullanılmaktadır.Yeni çek
kanunu ile ise bu uygulama meşrulaştırılmıştır. Çek ka-
nununun 3. maddesinin sekizinci fıkrasında “ üzerinde yazılı
bulunan düzenleme tarihinden önce ibraz edilen çekin
karşılığının Türk Ticaret Kanununun 707 maddesi uyarınca
kısmen veya tamamen ödenmemiş olması halinde,bu çekle il-
gili olarak hukuki takip yapılamaz” denilerek maalesef bu yan-
lış ve çek tanımına uymayan uygulama yasallaşmış olup çek
artık kanun önünde de vade aracı sayılmıştır. Ayrıca yine aynı
kanuna eklenen geçici birinci maddenin beşinci fıkrasında
“31/12/2011 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme ta-
rihinden önce çekin ödenmek üzere muhatap bankaya ibrazı
geçersizdir.” denilerek bu husus daha da pekiştirilmiştir.
Bir başka yenilik ise bankalara getirilen yükümlülüklerdir.
Bankalara çek hesaplarının işletilmesinde gösterilecek özen
ve hükümler bağlamında bankaların sorumluluklarının ağır-
laştırılmıştır.Tüzel kişiler ile gerçek kişilere çek verilmesi
hususunda ayrımlara gidilmiş, çek verilmesi ve yeni defter
çıkartılması hususunda yeni düzenlemelere gidilmiştir.Tacir
çeki ile tacir olmayan kişinin çekini ayırmıştır.Böylece çeke
güveni artırmak amaçlanmıştır.
Ayrıca uygulamada çok kullanılan hamiline çek kavramı ile il-

gili düzenlemelere gidilmiştir. Hamiline çekler matbu haline
getirilmiş ve ayrı bir sistem ile tutulması amaçlanmıştır. Kanun
koyucu bu düzenleme ile kayıt dışı ekonominin kayıt altına
alınması amaçlanmıştır.”Tacir olan ve tacir olmayan kişilere
verilecek çekler ile hamiline düzenlenecek çekler,açıkça ayırt
edilecek biçimde bastırılır” hükmü ile bu husus düzenlen-
miştir.Bu hususta geçmiş uygulamadan ayrılan en önemli
hususlardan biri olan hamiline çek ile ilgili yeni kanunun
dördüncü maddesinde bankalara hamiline çek defter kayıt-
larını tutmak ve bildirmek ile yine aynı maddenin üçüncü
maddesinde “bankalar,hamiline çek defteri yaprağını kul-
lanmadan hamiline çek düzenlendiğin tespit etmeleri
halinde,mevcut delileri ile birlikte durumu, tespit tarihinden
itibaren en geç bir hafta içinde cumhuriyet başsavcılığına ve
gelir idaresi başkanlığına bildirmekle yükümlüdür.” düzen-
lenmesi ile kayıt altına almış ve bununla yetinmeyerek yedinci
maddenin dokuzuncu fıkrasında “hamiline çek defteri
yaprağını kullanmadan hamiline çek düzenleyen kişi, bu
aykırılığı içeren her bir çekle ilgili olarak, bir yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır” düzenlenmesi ile hamiline çek
kavramını ticaret hayatındaki önemini azaltma yolu
seçilmiştir.
Tanımı gereği çekte bankanın sorumluluk miktarı ve bu mik-
tarın yüksekliği çeke olan piyasa güvenini sağlama hususunda
belirleyici bir yol oynar.Bu güveni sağlamak üzere de yeni
kanun ile bankalara düzenleme getirmek istenmiştir. Çek
hesabı verilirken getirilen yükümlülükler haricinde, karşılık-
sız çek için bankanın sorumlu olduğu miktar düzenlenmiş
ve “bu ödemenin geciktirilmesi halinde çek hamiline, her
geçen gün için binde üç gecikme cezası öder” denilerek uygu-
lamada çek hamillerinin karşılaştığı bu önemli sorunun
çözümü amaçlanmıştır.
Yeni kanununda en çok merak edilen düzenleme ise tabiî ki
karşılıksız çek keşide etme suçunun ne şekilde cezalandırıla-
cağı hususu olmuştur.Gerekçede karşılıksız çek, “çek üzerinde
yazılı bulunan düzenleme tarihine göre, kanuni ibraz süresi
içerisinde bankaya ibraz edilmiş olup da,kısmen veya tama-
men karşılıksız çıkmış bulunan ve karşılıksızlığı yasada
öngörülmüş şekilde belgelenmiş çektir.” şeklinde tanımlan-
mıştır.Bu tanımla yola çıkarak,aykırı hükümler adli para cezası
ile karşılanmıştır.5941 sayılı kanunun beşinci maddesi bu
hususu düzenlemiş ve karşılıksız her bir çek ile ilgili olarak
binbeşyüz güne kadar adli para cezası öngörmüştür.
Yine bu cezalar yanında mahkemeye ayrıca çek yasağı uygu-
lama olanağı verilmiştir.Yine beşinci madde ile başvurulacak
yetkili mahkemeler eski kanuna göre biraz daha
genişletilmiştir.
Yasa gereği, karşılıksız çek suçu ile yargılananlara bir madde ile
adli para cezası öngörülürken, biri geçici iki madde ile bu
cezadan kurtulma yolu olanaklı hale getirilmiştir. Bununla
amaç, bu suçla cezaevine düşen veya düşme tehlikesi olan
yüzbinlerce keşideciye bir şans daha tanımak olarak açık-
lanırken, bazı çevrelerce caydırıcılığı azaltması ve bu yönü ile
çek hamillerini haklarına zarar getirdiği hususunda
eleştirilmiştir.
Yukarıdaki bu yollar öncelikle etkin pişmanlık adı ile yeni ka-
nunun altıncı maddesinde karşımıza çıkmaktadır. Karşılıksız
çek bedelini ibraz tarihi itibari ile işleyecek temerrüt faizi ile
tamamen ödeyen veya haklarında şikayetten vazgeçilen
kişiler, kesinleşmiş hüküm dahil, yargılamanın her aşa-

Cihan ŞAHİN
Avukat

masında, tüm hükümleri ile birlikte bu suçun külfetlerinden
kurtulma imkanına sahiptirler. Bu düzenleme “gerekli ama
eksik olarak” yasa uygulayıcıları tarafından nite-
lendirilmekte,çekin icra aşamasında diğer kambiyo senet-
lerinden farkı olan hapis yaptırımını anapara artı faiz olarak
ortadan kaldırarak, özellikle icraya yansımış takiplerde,icra
dosyalarının eksik tahsili ve alacaklıyı yargılama masraflarının
bir kısmını üstlenmek zorunda bırakmaktadır.
Kurtulma yollarının diğeri geçici ikinci maddede düzenlen-
miş,içeriği bakımınca da bazı hukukçularca af olarak ad-
landırılmıştır.Bu madde ile 01/04/2010 tarihine kadar
alacaklı ile anlaşarak veya hiç alacaklı tarafın rızası alınmadan
kanunda öngörülen miktar ve sürelere uyarak taahhüt veren
kişilerin , taahhüt süresince soruşturma veya kovuşturmanın
durmasına,hükmün infazının ertelenmesine ve hatta durdu-
rulmasına karar verilmesinin önü açılmıştır.Bu düzenleme ile
sosyal rahatlama kadar,cezaevlerindeki doluluğun azaltılması
gibi ikincil amaçlarda gözlenmiş olmalıdır.Bir diğer eleştiri ise
adli kontrol tedbirlerine karar verilebilir ibaresinin kul-
lanılarak, adli kontrolün özellikle infazın durdurulduğu du-
rumlarda dahi hakimin takdirine bırakılmasına noktasına
yöneliktir.
Yukarıda sayılan bütün hususlar ışığında 5941 sayılı çek ka-
nununun hedeflenen amaçlarına ne kadar hizmet edeceği ve
bu yasanın uygulamasının ticari hayat ve kamu vicdanına
olumlu yansıyıp yansımayacağını bize zaman gösterecektir.
Bu hususta bizlere düşen, ticari hayatı düzenleyen tüm diğer
kanunlarla birlikte bu yeni kanunu iyice özümseyerek, ticari
hayata getirdiği yeni hak ve hükümlülükleri iyi kavramak ve
yeni ticari düzen içinde sağlam durabilmektir. Şirketi veya
kendi adına yeni çek hesabı açtıracak veya var olan hesabını
kullanacak her birey bu düzenlemelerden muhakkak et-
kilenecektir. Yeni yasada geçici birinci maddenin ikinci
fıkrasında” bankalar, 01/07/2010 tarihine kadar müşterile-
rine yeni çek defterlerini verir” diyerek yasal düzenlemeyi yap-
mıştır. Çek keşidecisi de bu yeni çekleri yeni çek kanununu
bilerek, bankası ve hukuk danışmanlarının gösterdiği gibi kul-
lanmaya özen göstermelidir. Yoksa eski alışkanlıklar ile her
çeki hamiline kesmek, bizleri hapis cezası ile karşı karşıya
bırakabilecek ve kanunu bilmemek hiçbir zaman mazeret
sayılmayacaktır.
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Kaynak:www.tobb.org.tr, Sıralama Açılan şirket sayısına göre yapılmıştır.

Grafik: Samsun TSO

AÇILAN KAPANAN FİRMA İSTATİSTİKLERİ (2010 OCAK/ŞUBAT DÖNEMİ)

Yukarıdaki tablo incelendiğinde 2009 ve 2010 yılı Ocak-Şubat dönemleri karşılaştırıldığında;
• Samsun’da açılan toplam firma sayısının %17.65 azaldığı, (Türkiye’de %13.10 artmıştır.)
• Samsun’da kapanan firma sayısının %82.81 arttığı, (Türkiye’de %18.99 arttığı)
• Samsun’da açılan şirket ve kooperatif sayısının arttığı, açılan gerçek kişi sayısının azaldığı,
• Samsun’da kapanan şirket ve gerçek kişi sayısının artığı, kapanan kooperatif sayısının azaldığı,
görülmektedir.
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2010 Ocak ayında;
• Samsun 84 firma ile 19,476,000 $’lık ihracat yaparak 27. sırada yer almıştır.
• Samsun’un İhracatında 2009 Ocak ayına göre %7.18’lik bir artış söz konusudur. Aynı dönemde Türkiye’nin ihracatında

%0.27’lik bir azalma olmuştur.
• Samsun’da İhracatçı firma sayısı 78’den 84’e çıkmıştır.
• Samsun’un İhracattaki payı %0.23’den %0.25’e yükselmiştir.
• Samsun’un firma başına ihracatı (232$) Türkiye ortalamasının (373$) altında gerçekleşmiştir.
• Samsun’un firma başına ihracatında 2009 Ocak ayına göre %0.48 gerileme olmuştur.

Kaynak: www.dtm.gov.tr

Grafik: Samsun TSO

İHRACAT (2010 OCAK AYI BİN$)
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2010 Ocak ayında;
• Samsun 59 firma ile 22,528,000 $’lık ithalat yaparak 22. sırada yer almıştır.
• Samsun’un İthalatında 2009 Ocak ayına %15.3’lük bir gerileme söz konusudur. Aynı dönemde Türkiye’nin ithala-
tında %23.9’luk bir artış olmuştur.
• Samsun’un İthalatçı firma sayısı 52’den 59’a çıkmıştır.
• Samsun’un İthalattaki payı %0.29’dan %0.20’ye gerilemiştir.
• Samsun’un firma başına ithalatı (382$) Türkiye ortalamasının (560$) altında gerçekleşmiştir.
• Samsun’un 2009 Ocak ayına göre firma başına ithalatında %25.34’lük bir gerileme olmuştur.

Kaynak:www.dtm.gov.tr

Grafik: Samsun TSO

DIŞ TİCARET

İTHALAT (2010 OCAK AYI BİN$)
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Kaynak: DPT, Pay hesabında Muhtelif İllere Yapılan Yatırım Miktarı Düşülmüştür.

Grafik: Samsun TSO

2009 YILINDA KAMU YATIRIMLARINDAN EN FAZLA PAY ALAN İLLER (BİN TL)

Yukarıdaki grafik incelendiğinde 2009 yılında Samsun’da kamu
yatırımlarının sektörel olarak;
� Ulaştırma-Haberleşme (%38.27)
� Diğer Kamu Hizmetleri (%22.12)
� Madencilik (%19.13)
� Tarım (%8.13)
� Eğitim (%7.2)
� Sağlık (%5.10)
� Konut (%0.06) Şeklinde Sıralandığı Görülmektedir.

Samsun’un Toplam kamu yatırımlarına göre Sektörel payları ise;
� Tarım (%0.99)
� Madencilik (%7.66)
� Ulaştırma-Haberleşme (%1.66)
� Konut (%0.16)
� Eğitim (%0.77)
� Sağlık (%1.09)
� Diğer Kamu Hizmetleri (%1.31) şeklindedir. Toplamda ise pay
%1.36’dır.
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Kaynak: TÜİK

GÖÇ

İLLERİN ALDIĞI GÖÇ, VERDİĞİ GÖÇ, NET GÖÇ VE NET GÖÇ HIZI (2007/2008) VE (2008/2009) DÖNEMİ

Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi Samsun 2007-2008 döneminde 5,229 kişi ile %4.23 net göç verirken
2008-2009 döneminde 707 kişi ile binde 5.7 net göç vermiştir.
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• Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu 2010 Yılı Eğitim Faaliyetlerine Devam Ediyor
• Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Eğitim Faaliyetleri
• Kastamonu Ticaret Borsası’nda “Tarım Destekleri” Eğitimi Düzenlendi
• Karadeniz Konsorsiyumundan Bölgesel Eğitim
• Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu Yerel Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi
• Avrupa Birliği’nden İki Yeni Hibe Programı: 

•� Türkiye'nin Az Gelişmiş Bölgelerindeki (Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz Ve Doğu 
Anadolu) Kadınların Ve Kadın STK' larının Güçlendirilmesi Hibe Programı   

�• Sivil Toplum Diyaloğu- II: Mikro Hibe Programı
• Avrupa Birliği Türk KOBİ’ lerinin Krediye Erişimini Kolaylaştırıyor  
• Sivil Toplum Kuruluşları (STK) İçin 2010 Hibeler yılı (3)…
• Avrupa İşletmeler Ağı İşbirliği Teklifleri

Karadeniz’de Avrupa İş Desteği...

Bize Ulaşın...
www.blacksea-een.org  • een@blacksea-een.org

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası +90 362 432 36 26
KOSGEB Samsun İGEM +90 362 266 97 14
KOSGEB OMÜ TEKMER +90 362 457 78 47
KOSGEB KTÜ TEKMER +90 462 325 94 20
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası +90 462 326 80 70
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası +90 372 251 11 56

Avrupa İşletmeler Ağı � Karadeniz
Sayı: 8            MART 2010
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Avrupa İşletmeler Ağı-Karadeniz Konsorsiyumu
2010 Yılı Eğitim Faaliyetlerine Devam Ediyor

Samsun Ticaret ve Sanayi
Odası ve Avrupa İşletmeler
Ağı-Karadeniz ortaklığı ile
yürütülen 2010 yılı eğitim
programı çerçevesinde 19
Şubat 2010 tarihinde
Ulusal Ar-Ge Fonları İçin
Proje Hazırlama Teknikleri
Eğitimi gerçekleştirildi. 
TÜBİTAK Teknoloji ve
Yenilik Destek Programları
Başkanlığı'ndan Bilimsel
Programlar Uzmanı Alp
Eren YURTSEVEN'in
konuşmacı olarak katıldığı eğitimde üyelere, çeşitli
kamu kurum ve kuruluşlarından ve çeşitli sivil
toplum örgütlerinden gelen katılımcılara
TÜBİTAK tarafından sağlanmakta olan

Araştırma-Geliştirme Destekleri hakkında bilgiler
verildi. 
Desteklerin ardından programlara başvuru detay-
ları hakkında da katılımcılara bilgiler verildi. 

2010 yılı eğitim programı çerçevesinde  gerçek-
leştirilen bir diğer eğitim 22 Şubat 2010 tarihinde
AB 7. Çerçeve Programı Eğitimi oldu.
TÜBİTAK AB Çerçeve Programları KOBİ
Alanı Ulusal İrtibat Noktası Betül Macit'in konuş-
macı olarak katıldığı eğitimde üyelere, çeşitli kamu
kurum ve kuruluşlarından ve çeşitli sivil toplum
örgütlerinden gelen katılımcılara öncelikle AB 7.
Çerçeve Programı hakkında genel bilgiler verildi.
Daha sonra da KOBİ’ler için TÜBİTAK tarafın-
dan sağlanmakta olan destekler ve Eureka ve Eu-
rostars Programları hakkında detaylar iletildi. 

Samsun TSO’nun
koordinatörlüğünü
sürdürdüğü Avrupa
İşletmeler Ağı-Karadeniz
Konsorsiyumu bölge
Kobilerinin farkındalıklarının
artırılması amacına yönelik
olarak 2010 yılı eğitim
faaliyetlerine tüm hızıyla
devam ediyor 

Ulusal Ar�Ge Fonları için Proje
Hazırlama Teknikleri

AB 7. Çerçeve Programı

Zaman yönetimi
3 Mart 2010 Çarşamba günü Samsun Ticaret
ve Sanayi Odası Meclis Salonu'nda Samsun
Ticaret ve Sanayi Odası ve Avrupa İşletmeler
Ağı-Karadeniz tarafından "Zaman Yönetimi"
konulu eğitim düzenlendi. 
Açılış konuşmasını Samsun Ticaret ve Sanayi
Odası Genel Sekreter Yardımcısı Okan
Gümüş'ün gerçekleştirdiği eğitime çeşitli kamu

kurum ve kuruluşları ve sanayici firma temsilci-
leri katıldı. Gümüş konuşmasında STSO
Eğitim Vakfı'nın kurulduğundan bahsederek
eğitimlerin bundan sonra bu oluşum üzerinden
daha yoğun bir şekilde devam edeceğini belirtti. 
Life Performance Management (LPM) Plat-
formu Koordinatörü Sosyolog Uğur Ersoy'un
konuşmacı olarak katıldığı eğitimde zaman

yönetimine dair önemli ipuçları anlatıldı.
Türk halkının zamanını hep başkaları için
kullandığını, kendi zamanından ise
fedakârlıklar yapmak zorunda kaldığını
belirten Ersoy, zaman yönetiminde
kişinin kendi önceliklerini belirlemesinin
çok önemli olduğu üzerinde durdu ve bu
kapsamda çoğu kişinin ortak sorunu ha-
line gelen öncelik sıralamalarıyla ilgili
kendi deneyimlerini de aktardı. 
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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Koordinatör-
lüğünde yürütülen Avrupa İşletmeler Ağı Karad-
eniz Konsorsiyumu ortaklarından Trabzon Ticaret
ve Sanayi Odası’nda AB 7. Çerçeve Programı ile il-
gili eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.
TÜBİTAK Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı
Ulusal Koordinatör Yardımcısı Oğuz Yapar, Trab-
zon Ticaret ve Sanayi Odası’nda “TÜBİTAK Ar-
Ge destekleri ve 7. Çerçeve Programı” konulu bir
seminer verdi. Seminerde 7. Çerçeve Programı ve
alt programları hakkında detaylı bilgi verilirken
TÜBİTAK’ın KOBİ’lere verdiği destekler ve EU-
REKA programı da ayrıntılı biçimde açıklandı.
AB 7. Çerçeve Programının 53,2 milyar avro
bütçesi bulunduğuna dikkat çeken Oğuz Yapar,
Türkiye’nin bu programa katkı payı koyduğunu,
projeler ile geri dönüşünün sağlanmasının gerek-
tiğini bildirdi.
6.Çerçeve Programında Türkiye’nin verdiği kay-
nağın yüzde 40’ını geri dönüşüm sağladığını anım-

satan Yapar, “ Bu yüzde 40’lık dönüşüm Türkiye’nin
öğrenme sürecinden kaynaklandı.”dedi.
7. çerçeve Programının ilk iki yılında Türkiye’nin
ciddi bir başarı kazandığını ve yüzde 90 oranında
vergimiz kaynağı geri dönüşümünün sağlandığını
ifade etti. Yapar, “Yatırdığımızdan fazlasını aldık.
Artık bundan sonraki dönemde yatırdığımızdan
daha fazla alabileceğimizi düşünüyorum.”dedi. “Şu
aşamada Trabzon’dan firmalar TÜBİTAK web say-
fasına üye olup yurtdışı ortaklık taleplerini takip ed-
erek projelere ortak olabilirler” diye öneride bulunan
TÜBİTAK Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı
Ulusal Koordinatör Yardımcısı Oğuz Yapar, “ İlk
aşamada ortaklıklar ile bu programda yer almalıyız.
Daha sonra yüksek Ar-Ge projeleri yapmaya hazır-
lık ve deneyim teşkil edecektir.”diye ekledi.
Yapar, bu konuda Trabzonlu firmaların,
akademisyenlerin, STK’ların ve kuruluşların istekli
olması gerektiğini vurguladı. “ İstanbul ve
Ankara’dan her gün yüzlerce mail TÜBİTAK’a
geliyor. Sizde takipçi olun. Bir tane ortak
yakaladığınızda ciddi başarılar elde edeceksiniz.
Avrupa ülkeleri şu sıralar birçok program
Türkiye’den ortak almak istiyor. Türkiye’nin son yıl-
larda yapmış olduğu atılımlardan ve TÜBİTAK
olarak verdiğimiz destekten ötürü ülkemize ve fir-
malarımıza talep var” şeklinde konuştu.
Oğuz Yapar,  www.fp7.org.tr adresine üyelik yapıl-
masını önererek burada yurt dışı ortaklık talep-
lerinin takip edilmesini firmaların uygun talepleri
karşılaması gerektiğini salık verdi. Yapar, ayrıca KO-
Bİlere “doğru zamanda doğru hamleleri yapabilme,
doğru riskleri alabilme, İletişim becerilerinin gelişmiş
olması, Proje bazlı çalışabilme, proje yönetimine
aşina olmak”  önerilerinde bulundu.

Samsun Ticaret ve Sanayi
Odası Koordinatörlüğünde
yürütülen Avrupa İşletmeler
Ağı Karadeniz
Konsorsiyumu ortaklarından
Trabzon Ticaret ve Sanayi
Odası’nda AB 7. Çerçeve
Programı ile ilgili eğitim
faaliyeti gerçekleştirildi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Eğitim Faaliyetleri
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Kastamonu Ticaret Borsası’nda “Tarım Destekleri” Eğitimi Düzenlendi
Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu
ile Kastamonu Ticaret Borsası İrtibat Ofisi işbirliği
ile 11 Mart 2010 Perşembe günü, Kastamonu
Ticaret Borası Toplantı Salonu'nda AB Ortak
Tarım Politikası ve Tarımsal Destekler konulu bir
eğitim düzenlendi. Toplantı açılış konuşmasını
yapan Kastamonu Ticaret Borsası Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Serdar İzbeli, işbirliğinden
duyduğu memnuniyeti belirterek kurulan işbir-
liğinin yeni eğitimler ve diğer etkinlikler ile devam
etmesi temennisinde bulundu. Eğitime konuş-
macı olarak katılan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Uz-
manlarından Dr. Coşkun Şerefoğlu AB, AB
Ortak Tarım Politikası, Tarım Destekleri ve

IPARD programları hakkında kapsamlı bir
sunum gerçekleştirdi. Eğitimde çiftçi ve tarım bir-
liklerine yönelik açılacak olan hibe programlarına
dair bilgiler veren Şerefoğlu katılımcıların konu ile
ilgili sorduğu soruları da yanıtladı. 

Samsun TSO’nun
Koordinatörlüğünde
yürütülen Avrupa İşletmeler
Ağı-Karadeniz
Konsorsiyumunun irtibat
ofislerinden Kastamonu
Ticaret Borsası’nda “AB
Tarım Politikası ve Tarımsal
Destekler” konulu eğitim
düzenlendi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’ nın koordinatörlüğünü
yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı- Karadeniz Konsorsiyumu
tarafından 18-19 Mart tarihlerinde Samsun Ticaret ve Sanayi
Odası’nda eğitim semineri gerçekleştirildi. 
KOBİ’lere yönelik danışmanlık ve aracılık hizmetleri veren
Avrupa İşletmeler Ağı Uzman Personeli, eğitimin ilk
gününde İsveç-Göteborg’ tan gelen eğitimci Max Maupoix
tarafından verilen eşleştirme faaliyeti organizasyonu,
teknoloji denetimleri, ortaklık anlaşmaları eğitimlerine
katılarak bilgilerini geliştirme fırsatı buldu. Avrupa’da ino-
vasyona yoğunlaşan KOBİ’lerin, Türkiye’den farklılıklar gös-
terdiğini söyleyen Max Maupoix, Türk KOBİ’ lerini
inovasyon konusunda teşvik etmenin nasıl olabileceği
konusunda örnekler verdi. Eğitimin ikinci gününde; Ankara
Patent Ofisinden konuşmacı olarak katılan Altan Altun,
Patent ve Yenilikçi Ürünler konusunda yaptığı konuşmada,
patent almak için yapılması gerekenler, patent başvurusu,
patent alabilecek ürünler gibi konularda bilgiler verdi. 

Karadeniz Konsorsiyumundan
Bölgesel Eğitim…

Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz
Konsorsiyumu Yerel Koordinasyon
Toplantısı gerçekleştirildi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası önder-
liğinde yürütülen Avrupa İşletmeler Ağı-
Karadeniz Konsorsiyumu olağan
koordinasyon toplantısı 18 Şubat 2010
tarihinde Konsorsiyum ortaklarının
katılımı ile Samsun Ticaret ve Sanayi
Odası'nda gerçekleştirildi. Geçmiş
dönem aktivitelerinin değerlendirildiği

toplantıda ortaklar da gelecek dönem ile
ilgili öngörü ve taleplerini dile getirdiler.
Ara dönem teknik raporlama öncesinde
gerçekleştirilen toplantıda 19-20
Nisan'da gerçekleşecek olan Komisyon
denetimi ile ilgili detaylar görüşüldü ve
2010 etkinlik takvimine dair görüşler
dile getirildi. 
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Avrupa Birliği’nden İki Yeni Hibe Programı
Türkiye’nin az gelişmiş bölgelerindeki (Güneydoğu
Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu) Kadınların
ve Kadın STK’larının güçlendirilmesi Hibe Programı
Bu projenin genel hedefi, Türkiye’nin az gelişmiş
bölgelerinde (Güneydoğu Anadolu, Doğu Ka-
radeniz ve Doğu Anadolu) bölgesel eşitsizliklerin
azaltılmasını da hedefleyerek kadının statüsünün
iyileştirilmesidir. 
Proje ile kadın STK’larının proje geliştirme ve
yönetme kapasitelerinin geliştirilmesi amaçla-
maktır. Bu bağlamda, toplumsal cinsiyet temelli
ayrımcılığa, kadın haklarına yönelik ihlallere karşı
mücadelede; kadının sosyal, siyasal ve ekonomik
statüsünün yükseltilmesinde genel bilinç ve du-
yarlılık ve kapasite geliştirilecektir. 
Hibe projeleri, 9. Ulusal Kalkınma Planı ile
çelişmeyen bölgesel ihtiyaçları karşılayacaktır.
Ayrıca, aşağıdaki konulara katkıda bulunacak hibe
projelerine öncelik verilecektir: 
• kadınların kamusal hizmetlere erişiminin
iyileştirilmesi 
• kadınların sosyal, ekonomik ve siyasal statüsünün

yükseltilmesi 
• kadın haklarına yönelik ihlallere son verilmesi 
• cinsiyet ayrımcılığına ve ihlallere karşı farkın-
dalığın arttırılması ve kapasite geliştirilmesi 
• kadın STK’larının örgütsel yapısının
güçlendirilmesine destek verilmesi 
• yeni kadın STK’larının kurulmasının teşvik
edilmesi 
• kadın STK’larının kurumsal ve teknik kapa-
sitesinin geliştirilmesine destek verilmesi 
Bu program kapsamında verilecek hibeler aşağıda
belirtilen alt ve üst sınırlar arasında olmalıdır: 
• Ortaklar olmadan asgari hibe miktarı 15.000
AVRO, azami hibe miktarı ise 30.000 AVRO’dur
(Ortaklık zorunlu değildir) 
• Ortaklarla asgari hibe miktarı 30.000 AVRO,
azami hibe miktarı ise 100.000 AVRO’dur (Or-
taklık zorunludur) 
Hibe için son başvuru talebi 30 Nisan 2010’dur.

Sivil Toplum Diyaloğu�II: Mikro Hibe Programı
Bu teklif Çağrısının genel hedefi, küçük ölçekli
projeler aracılığıyla Türkiye çapında küçük ve yerel
Sivil Toplum Kuruluşlarının, AB Üye ve Aday
Ülkelerinden kuruluşlar ile başarılı bir iletişim
gerçekleştirmelerini ve profesyonel bağlantılar kur-
malarını sağlamak için gerekli idari masrafları
karşılayarak STK’ lara mali destek sağlamaktır.
Hedef, böyle bir iletişim ve profesyonel bağlantılar
kurmayı arzulayan, ancak ilişkilerini başlatmak için
uygun kaynaklara hali hazırda sahip olmayan, AB
ve Türk sivil toplum kuruluşlarıdır.  
Bu Teklif Çağrısının üç adet özel hedefi bulun-
maktadır:
• Avrupa Birliği ülkeleri ve Aday Ülkeler ile
Türkiye’deki sivil toplumlar arasında iki taraflı
deneyim paylaşımının ve temasların
güçlendirilmesi;
• Türk tarihi ve Türklere ait bilgileri de dâhil olmak
üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği’nde
daha fazla tanınması ve anlaşılmasını sağlamak, 
• Avrupa Birliği’nin dayandığı değerlerinin, işley-
işinin ve politikalarının Türkiye’de daha fazla
tanınması ve anlaşılmasını sağlamak. 
Hibe Programı’nda yer alacak projeler aşağıdaki
önceliklerden en az birini desteklemelidir:

• Farkındalık Yaratma: Türkiye Cumhuriyeti’nin
Avrupa Birliği’nde daha fazla tanınması ve anlaşıl-
masını amaçlayan projeler. AB üye ülkelerindeki
ve Türkiye de dâhil diğer aday ülkelerdeki kampa-
nyalara, forumlara, toplantılara vb. katılım ve ben-
zeri etkinlikler.
• Tanıtım/Halkla İlişkiler ve Ağ Oluşturma:
Başvuru sahibi sivil toplum kuruluşunun etkin-
liklerini tanıtmayı ve AB üye veya aday ülkedeki
benzeri kuruluşla iletişim ağları oluşturarak kuru-
luşun aktivitelerini güçlendirmeyi amaçlayan pro-
jeler. Avrupa Birliği üye ve aday ülkeler ile
Türkiye’deki diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ağ
oluşturma toplantıları ve benzeri etkinlikler.
• Başlangıç çalışmaları: AB üye ülkeleri ve aday
ülkelerdeki kuruluşlar ile profesyonel bağlantıların
ve iletişimin kurulmasını amaçlayan projeler. AB
üye ülkeleri ve Türkiye de dâhil olmak üzere diğer
aday ülkelerde problem/ihtiyaç analizleri, stratejik
planlamalar ve toplantılar, araştırmalar vb. tamam-
layıcı faaliyetleri içeren projeler. 
Hibe kapsamında verilecek maksimum tutar
5.000 Euro dur.

Hibe için son başvuru tarihi 30 Kasım 2010’ dur.
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Avrupa Birliği Türk KOBİ’ lerinin Krediye Erişimini Kolaylaştırıyor

AB Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Programı
(CIP) kapsamında Avrupa Yatırım Fonu (AYF)
ve Kredi Garanti Fonu (KGF) arasında imzalanan
garanti anlaşması, Türk işletmelerinin 90 milyon
Avroya ulaşan yeni bir kredi imkânına erişmelerini
sağlayacak. AYF'nin bu anlaşması CIP kap-
samında Türkiye'de imzalanan ilk karşılıklı garanti
anlaşması oldu. "Her köye bir KOBİ" girişimi
olarak bilinen yeni finansman yaklaşımıyla ülke
genelinde üç bin köyde işyerlerinin finansmana er-
işiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor. 
Avrupa Yatırım Bankası bugün Türkiye'nin önde
gelen özel bankalarından Finansbank'la da ikinci
bir garanti anlaşması imzaladı. Anlaşma ile EIF
kaynakları kullanılarak 10.7 milyon Euro'luk
azami garanti sağlanması yoluyla, Türkiye'deki
KOBİ’lere yönelik olarak 135.25 milyon Euro ve
mikro kredi projelerine yönelik olarak 71.2 mi-
lyon Euro'luk kredi hacmi yaratılması hedefleniyor. 
Avrupa Birliği bölgede finans piyasaları ve
ekonomilerin istikrara kavuşturulmasına katkıda
bulunmak amacıyla Batı Balkanlar ve Türkiye'ye
yönelik bir Kriz Destek Paketi hazırladı. Avrupa
Komisyonu, kısa bir süre önce Avrupa Yeniden
Yapılandırma ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve
Avrupa Yatırım Bankası (AYB) ile Türkiye'ye iki
yeni kredi imkânı yaratacak olan anlaşmalar imza-
ladı. Bu kredi imkânları KOBİ'lerin finansman
ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olurken, aynı
zamanda özel sektörde enerji verimliliği sağlayan
yatırımları da teşvik edecek. Kriz Destek Paketi'nin
Türkiye'ye ayrılan planlanan bütçesi 422 milyon
EUR olacak. 

Avrupa Komisyonu, AB'nin KOBİ'lere yönelik
mali araçlar ve bu araçları yerel düzeyde uygulayan
ulusal mali aracılar konusunda bilgi sağlamak
amacıyla "AB KOBİ Finansman Günü"
çerçevesinde Üye Devletler ve aday ülkelerde bir
dizi etkinlik düzenliyor. Söz konusu etkinlikler
farklı finans kaynakları konusunda bilgilendirme
faaliyetlerinde bulunmayı ve KOBİ'lerin finans-
mana erişimini kolaylaştırmak için iyi uygula-
maların paylaşılacağı bir forum oluşturmayı
amaçlıyor. 

Etkinliğe ilişkin detaylı bilgi www.sme-finance-
day.eu adresinde bulunmaktadır. Türkiye'de CIP
uygulamaları için aşağıdaki adresi ziyaret ede-
bilirsiniz: 

www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?say-
faNo=3782. Küçük işletmeler için AB destekli
krediler için:

http://www.access2finance.eu/tr/Turkey/what_i
s_available.htm 

Detaylı bilgi için: 
Sn. Güray Vural, Sektör Yöneticisi, Avrupa Birliği
Türkiye Delegasyonu 
E-posta: guray.vural@ec.europa.eu 

Avrupa Komisyonu
işletmelere yönelik
finansman imkânlarını
anlatmak üzere 17 Mart
tarihinde Ankara'da
"Avrupa Birliği (AB) Küçük
ve Orta Büyüklükteki
İşletmeler (KOBİ)
Finansman Günü"nü
düzenledi. 



STSO AÇILIM 47 Mart 2010

AVRUPA BİRLİĞİ

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) İÇİN 2010 HİBELER YILI (3) …

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu verilerine göre, 2010 yılında yararlanılabilecek hibeler aşağıdaki listede gösterildiği gibidir.
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20100119005
Gıda ve paketleme sanayi için gerekli plastik ürünler ve enjeksiyonlu kalıplama için özel ekipmanların üre-
timinde uzmanlaşan Bulgar bir firma taşeron olmayı teklif ediyor. Ayrıca ticari aracılık hizmetleri, ortak
teşebbüs, firmanın tamamının veya bir kısmının satışı gibi ortaklık tekliflerine de açık.
20100106017
Yüksek kalitede beyaz ve kahverengi turba kömürü tabanlı ürünlerin ihracat ve satışında uzmanlaşan
Estonyalı bir firma aracılar(uzman perakende satıcılar) arıyor. Ayrıca firma bahçıvanlık ile ilgili firmalar,
bakım evleri ve gübre üreticileri olan firmalar ile ilgileniyor. Hammadde ihtiyacı olan firmalar için taşeron-
luk fırsatları sunuyor.
20100115030
Proje Yönetimi konusunda uzman bir Alman yazılım ve danışmanlık firması projelerini ve görev yöne-
timi yazılımlarını kendi bölgelerinde yaygınlaştıracak ortaklar arıyor. Bu ortaklar yazılımı kurabilmeli, böl-
gelerindeki müşterileri yazılımı kullanım konusunda eğitebilmeli ve müşterilerine birinci dereceden
destek olabilmeli ve yazılımı kendi dillerine çevirebilmeli.
20091012009
Uzatma kabloları, kablo makarası, sayaç makarası, güç kabloları, elektriksel aksesuarlar ve atölye lam-
baları üreten Polonyalı bir firma ürünleri için dağıtımcılar arıyor.
20091106024
Avrupa’nın en büyük ulaştırma ağının yöneticilerinden biri olan Polonyalı bir KOBİ, uluslar arası ağa
katılacak lojistik sektöründe faaliyet gösteren bir ortak arıyor.
20100114043
Kontakt lens solüsyonları üretiminde uzmanlaşan Fransız bir firma ürünlerinin dağıtımı için acenteler
ve dağıtımcılık yapabilecek ortaklar arıyor.
20100128028
Kombuka konsantresi ve koloidal gümüş suyu gibi besin takviyeleri imalatçısı Makedonyalı bir firma yurt-
dışından dağıtımcı, temsilci veya acenteler arıyor.
20100202026
Makedonyalı bir kitapçılık ve yayımcılık şirketi 5 kitapevi ve 20 000 başlık altında en büyük İngiliz,
Alman ve Amerikan yayınevlerinin kitaplarını satmaktadır. Ayrıca en çok satan İngiliz başlıklarını da
Makedonca olarak yayınlamaktadır ve firmanın tamamının ve bir kısmının satışı ile ilgilenen ortaklar ara-
maktadır.
20100122009
Taşıtlar için A/C birimleri, hidrojen ve yakıt pili teknolojileri ve yenilenebilir enerji kaynakları ile ilişkili
diğer ürünlerin imalatında uzmanlaşmış Atina’da yerleşik Yunanlı bir firma ticari aracılık hizmetleri,
ortak teşebbüs ve/veya karşılıklı üretim konularında işbirliğinde bulunabileceği ortaklar arıyor.
20100122036
Pazar ve basın araştırmaları konusunda uzman Sırbistan’dan bir firma, Sırbistan’da iş kurmak isteyen ve
Sırbistan pazarı, tüketici alışkanlıkları, marka farkındalıkları ve Sırbistan’da basın fırsatları konusunda
bilgi edinmek isteyen yabancı firmalara bahsi geçen konularda hizmet veriyor. Firma yabancı bir firma
ile ortak teşebbüs fırsatlarına açık olup ayrıca TV Programlarının yerel dağıtımcısı olarak da hizmet-
lerini sunmaktadır.
20100310002
Tanecikli ve yoğun akışkan maddeler için kaliteli ve dayanıklı plastik valfler üreten Yunanlı bir firma
ithalatçılar ve temsilciler arıyor. Ayrıca ürünleri için bayilik teklif ediyor.

Siz de uluslararası
işbirliğine varım
diyorsanız
www.blacksea�een.org
adresini ziyaret edebilir
veya een@blacksea�
een.org adresine
sorularınızı
gönderebilirsiniz.

Avrupa İşletmeler Ağı
İşbirliği Teklifleri

Avrupa İşletmeler Ağı’nda bulunan 44’ün üzerinde
ülkeden gelen İşbirliği Teklif ve Talepleri veritabanımıza
kaydedilerek bölgemizden gelen talep ve öneriler
doğrultusunda değerlendirilmektedir.
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5941 Sayılı Çek Kanunu
üzerine bir değerlendirme
Resmi Gazete’nin 20 Aralık 2009 tarih ve 27438 sayılı
nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren 5941 sayılı çek kanunu,
3167 sayılı çekle ödemelerin düzenlenmesi ve çek hamillerinin
korunması hakkında kanunu yürürlükten kaldırmıştır. Bahse
konu 5941 sayılı kanun önceki kanuna göre çok daha geniş kap-
samlıdır. Aslında bu kanunun çıkarılmasının pek çok amacı
olduğu kanun metninde ve gerekçesinde sayılmıştır. Ancak ka-
nunun metni dikkatlice incelendiğinde  en önemli amaçlarından
birisinin, kayıt dışı ekonominin denetim altına alınmasına
yardımcı olması hususlarının düzenlenmesi olduğu görülmekte-
dir. Kanun ile getirilen başlıca hukuki düzenlemeler ile değişik-
liklerin pek çok etkileri olacağı aşikardır. Bunların başında
ekonomik etkileri, hukuki etkileri ve vergisel etkileri sayılabilir. 
Şurası bir gerçektir ki, 20,12,2009 tarihinde yürürlüğe giren, es-
naflar,  tüccarlar, sanayiciler, iş adamları gibi toplumun büyük bir
kesimini ilgilendiren bu yasa muhatapları tarafından gereği kadar
bilinememektedir. Hatta bu kanundan hiç haberi olmayan fakat
çek keşide eden pek çok esnaf ve işadamının olduğuna şahit ol-
maktayız. Halbuki bu yasa ile çok ağır yaptırımlar , hapis cezaları
öngörülmektedir. Örneğin, nama veya emre çek yaprağının
hamiline düzenlenmesi halinde, bankalar bu durumu tespit et-
tiklerinden itibaren bir hafta içersinde  Cumhuriyet  Baş
Savcılığına  suç duyurusunda bulunacaklardır. Aynı süre içersinde
de durumu Gelir  İdaresi Başkanlığına bildireceklerdir.  Bu fiilin
cezası  bu şekilde düzenlenen her bir çek yaprağı için ayrı ayrı
uygulanmak üzere bir  yıldır.  Ayrıca bu fiilin vergisel boyutu da
olduğu aşikardır.  
- 5941 Sayılı Çek Kanunun Getirdiği Yenilikler
1-  Bankalar, çek hesabı açtırmak isteyen gerçek kişilerden kimlik
belgesi olarak, nüfus cüzdanı yanında pasaport veya sürücü bel-
gesi de alabileceklerdir. Yeni düzenleme ile bankalara, gerçek
kişinin adli sicil kaydını talep etme zorunluluğu getirilmiştir. Esnaf
ve sanatkarlar ile ilgili olarak ise esnaf ve sanatkar sicili kaydı talep
edilecektir.
2- Çek hesabı ile ilgili belgeleri saklama süresi hesabın kapatıldığı
tarihten itibaren beş yıldan, on yıla çıkarılmıştır.
3- Yerleşim yeri yurtdışında bulunan kişiler, Türkiye’de bir adres
bildirmek zorundadırlar.
4- Çek hesabı, hesap sahibi, vekili veya yasal temsilcisinin imzası
olmadan açılamayacak, ayrıca hesap sahibi gerçek kişi kendisi
adına çek keşide etmek üzere bir başkasını temsilci veya vekil tayin
edemeyecektir.
5- Çek hesabı açılmasını veya mevcut hesabından çek defteri ver-
ilmesini isteyen gerçek ve tüzel kişiler, her defasında tacir veya
esnaf ve sanatkar olup olmadığı, kendisi hakkında çek düzenleme
ve çek hesabı açma yasağı bulunmadığı hususunda beyanda bu-
lunmak zorundadır.
6- Hesap sahibi tüzel kişi ise yukarıda yer alan beyana ilave olarak,
tüzel kişinin yönetim organında görev yapan, temsilci olan veya
imza yetkilisi olan kişilerin çek düzenleme ve çek hesabı açma
yasağı bulunmadığı hususunda da beyanda bulunmaları gerek-
mektedir.
7- Bankalar, hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı
bulunan gerçek kişinin yönetim organında görev yaptığı, temsil-
cisi veya imza yetkilisi olduğu tüzel kişiye çek defteri veremeye-
cektir.
8- Söz konusu beyannameyi almadan veya beyannameye rağmen
çek düzenleme ve çek hesabı açma yasaklısına çek defteri veren
banka görevlileri hakkında adli para cezası getirilmiştir.
9- Bankalar, tacir olan veya olmayan kişiler için farklı, hamiline
çekler için farklı çek defterleri vermek zorundadır. Ayrıca, hami-
line çek defteri verilecek müşteriye, ayrı bir çek hesabı açılması

gerekecektir.
10- Tacir olmayan kişiye, tacir kişiye verilecek çek karnesi veren
banka görevlisi için adli para cezası getirilmiştir.
11- Bankalara, her bir çek için ödeme yükümlülüğü 470 TL‘den
600 TL’ye çıkarılmıştır. Çek tutarının yükümlülük tutarından
fazla olduğu hallerde, çek bedelini aşmamak kaydıyla kısmi
karşılığa ilave olarak yükümlülük tutarının ödeneceği hükme
bağlanmıştır.
12- Hesapta karşılığı bulunmasına rağmen hamile ödeme yap-
mayan veya yükümlülük tutarını ödemeyen banka görevlileri için
şikayet üzerine bir yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.
13- Çekin tamamen karşılıksız çıkması ve sadece bankanın
yükümlülük tutarının hamile ödenmesi durumunda çekin aslı
hamile verilecek, fotokopisi bankada kalacaktır.
14- Çekin karşılığının hesapta bulunmasına rağmen ödemesinin
geciktirilmesi veya bankanın yükümlülük tutarının hamile öden-
mesinin geciktirilmesi halinde banka tarafından çek hamiline,
her gün için binde 3 gecikme cezası ödenecektir.
15- Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihinden önce ibraz
edilen çekin karşılığının kısmen veya tamamen ödenmemiş ol-
ması halinde, bu çekle ilgili olarak hukuki takip yapılamayacak-
tır. Hukuki takip yapılabilmesi için çekin üzerinde yazılı kanuni
ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmesi ve karşılıksız işlemine
tabi tutulması gerektiği hükme bağlanmıştır. Bu düzenleme ile
çek, vadeli çeke yaklaştırılmıştır. Ancak, bu hüküm 1.1.2012 tar-
ihine kadar uygulanmayacaktır.
16- Bankalar, belirlenecek dönemler itibariyle, hamiline çek
hesabı sahiplerinin açık kimliklerini, adreslerini, vergi kimlik nu-
maralarını, bu çek hesabından ödeme yapılan kişilerin bilgileri ile
ödeme tutarlarını, ayrıca üzerinde kimlik numarası bulunmayan
çeklere ilişkin bilgileri Maliye Bakanlığı
Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildireceklerdir.
17- Kanunda, gerçek kişi adına açılmış olmakla beraber, tacir tüzel
kişi veya onun faaliyeti ile ilişkilendirilmek kaydıyla tüzel kişinin
gerçek kişi ortakları, ortaklarının ilgili bulunduğu veya tüzel
kişinin veya ortaklarının etkisi altında bulundurduğu gerçek
kişiler ile tüzel kişinin yönetim organında görev alan veya temsil-
cisi sıfatını taşıyan gerçek kişi adına açılmış hesapların, tüzel kişi
adına açılmış sayılacağı hükme bağlanmıştır. Bankalar, bu
hesapları Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildire-
ceklerdir.
18- Bankalar, hamiline çek defteri kullanmadan hamiline çek
düzenleyen kişileri Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve Maliye Bakan-
lığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildireceklerdir.
19- Çek karşılığını hesapta bulundurma yükümlülüğünün gerçek
kişi adına açılmış hesaplarda hesap sahibi, tüzel kişi adına açılmış
hesaplarda tüzel kişinin mali işlemlerini yürütmekle
görevlendirilen yönetim organı üyesi, belirleme yapılmamışsa
yönetim organını oluşturan gerçek kişiler olduğu hükme bağlan-
mıştır.
20- Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre, kanuni
ibraz süresi içinde ibrazında karşılıksız işlemi yapılmasına sebe-
biyet veren, keşide tarihinde çekin karşılığını hesapta bulundur-
mak zorunda olan gerçek ve tüzel kişi hakkında her bir çek ile
ilgili olarak adli para cezası verileceği hükme bağlanmıştır.
21- Çeki karşılıksız işlemine tabi tutulan hesap sahibine, elindeki
çek yapraklarını iade etmesi için bankaların yaptığı ihtar ve
savcılığa ihbar yükümlülükleri kaldırılmıştır.
22- Kısmen veya tamamen karşılıksız çeki, talebe rağmen karşılık-
sız olarak belgelemeyen banka görevlisi hakkında, şikayet üzerine,
bir yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.
23- Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı bulunan

kişiye çek hesabı açan banka görevlisi hakkında, üç aydan bir yıla
kadar hapis cezası öngörülmüştür.
24- Çek hesabına ait bilgi ve belgeleri temin veya bunları saklama
yükümlülüğüne aykırı davranan banka görevlileri ile keşideciye ait
adresi hamile vermeyen banka görevlileri hakkında idari para
cezası verileceği hükme bağlanmıştır.
25- Bankalar, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay
içinde Merkez Bankası tarafından çıkarılacak Tebliğ hükümler-
ine uygun olarak, 1 Temmuz 2007 tarihine kadar çek defterlerini
bastıracak ve ellerindeki eski çek defterlerini imha edeceklerdir.
26- Bankaların müşterilerine verdikleri eski çek defterleri
hakkında 3167 sayılı kanun hükümleri uygulanacaktır.
27- 31.12.2009 tarihine kadar çekin üzerinde yazılı düzenleme
tarihinden önce muhatap bankaya ibrazını geçersiz kabul eden
5838 Sayılı Kanun ile getirilen düzenleme muhafaza edilmiş ve
süre 31.12.2011 tarihine kadar uzatılmıştır.
28- Hakkında soruşturma veya kovuşturma başlatılmış ya da
kesinleşmiş bir hükümle mahkum olan kişilerden;
a. Şikayetçi ile belirledikleri miktarı belirli vadelerde ödenmesi
hususunda 1.4.2010 tarihine kadar anlaşma sağlayanların veya
b. Şikayetçi ile anlaşma olmaksızın borcunu (birinci yılda borcun
üçte birini ödemeyi taahhüt etmesi şartıyla) toplam iki yıl içinde
ödemeyi taahhüt edenlerin, kovuşturma ve soruşturmalarının
durmasına, hüküm infazının ertelenmesine, ödemelerin gerçek-
leşmesi halinde soruşturma ve kovuşturmaya yer olmadığına, da-
vanın düşmesine veya hükmün ortadan kalkacağına karar 
verileceği, aksi halde soruşturmaya, kovuşturmaya veya infaza
devam olunacağı hükme bağlanmıştır. 
T.B.B.  verilerinden yararlanarak yukarıda 28 madde halinde
hülasa edilen kanun hükümlerinden anlaşılacağı gibi, artık birisi,
hamiline ve diğeri ise emre ve nama yazılı  olmak üzere iki çeşit çek
ihdas edilmiştir. Tacirler ticari işlerinden dolayı kesinlikle nama
ve emre yazılı çekleri kullanacaklardır. Bu çek yapraklarını da
hamiline yazamayacaklardır. Bu hükmün aksine davranışta bu-
lunan tacirler çok ağır cezalara muhatap olacaklardır.  Ayrıca bu
kanunun hilafına hareket eden bankalara ve bankaların yetk-
ililerine  de çok ağır cezalar getirildiği görülmektedir.  
Şimdilik  burada tacirlere, iş adamlarına kısaca diyeceğim şu dur
ki, artık bundan böyle ticari işlerinizden dolayı asla ve asla hami-
line çek düzenlemeyiniz. Aksi halde, hapis cezasına muhatap ola-
cağınız gibi,  diğer taraftan vergi cezasına  da muhatap olabilirsiniz. 

Sağlıcakla kalın, cezasız günler sizlerin olsun.

Kenan ÇELİK                                                                                   
S.M.Mali Müşavir
STSO Bütçe Hesap
Komisyonu Başkanı
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Keşfedilmeyi
bekliyor
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Çarşamba ovasının devamını oluşturan Samsun’un Tekkeköy
ilçesi, tarihi mirasıyla olduğu kadar doğal güzellikleriyle de son
yıllarda yerli ve yabancı turistlerin çekim merkezi oldu. Paleolitik
dönemden, Bizans ve Osmanlı’ya uzanan süreçte günümüze
kadar gelen çok  sayıdak tarihi eser ilçeyi önemli kılarken,
Kabaceviz köyündeki şelaleler, çok sayıdaki mesire yerleri,
Costal ormanı ve göz alabildiğince uzun sahilleri yerli ve
yabancı turislerin de  ilgi odağı oluyor. 



Samsun’un hemen yanıbaşında Karadeniz’e kıyısı
olan Tekkeköy ilçesi, son yıllarda deniz turizme al-
ternatif olarak gelişen tarihi ve doğa turizmiyle,
keşfedilmeyi bekliyor. Alabildiğince dümdüz
ovaları,  tarihi ve doğası ile Samsun’un şirin ilçesi
Tekkeköy, son yıllarda görülmeye değer turizm yer-
lerinden biri olarak gösteriliyor. Tekkeköy ve
civarında yapılan araştırmalar, ilçenin tarih öncesi
Paleolitik dönemden itibaren yerleşim merkezi
olarak kullanıldığını ortaya koyuyor. Tekkeköy’ün
hemen güneyinde yer alan bu yerleşim M.Ö 600
bin-10 binlere dayanıyor. Yapılan araştırmalar
sonucunda Hititlere ve Friglere ait bulgulara da
rastlanmış. Yöre M.Ö 3’üncü yüzyılın ortalarında
Pontus devleti hakimiyetine girmiş, daha sonra da
sırasıyla Roma, Bizans ve Anadolu Selçuklu De-
vleti’nin eline geçmiş. Selçuklular Anadolu’ya
girdikten sonra, Bizans egemenliğinde olan bölgeyi
Türkleştirmek ve islamiyeti  yaymak için Tük velisi
Şeyh Zeynüddin’i buraya göndermiş. Tahminen
1250-1330 yılları arasında yaşayan Şeyh Zeynüd-
din, kurduğu tekkede ihtiyacı olan fakirler için,
kazanlarla yemek çıkartmış. Tekkeköy adının da
buradan geldiği söyleniyor. 

Bir çok devlete
ev sahipliği yaptı
Osmanlı döneminde burada, Türkler ve
Bizanslılar’dan kalma Rumlar barış içinde
yaşamışlar. Lozan antlaşmasıyla verilen mübadele
kararının ardından Rumlar, Batı Trakya Türkler-

i’yle yer değiştirmiş. Tekkeköy’ün bugünkü sakin-
lerini ise yerli halk, buraya göç edenler ve mübadiller
olmak üzere üç grup oluşturuyor. Mübadele sonu-
cunda gelen halk, kendi kültürel özelliklerini koru-
makla birlikte, yerli halk ile de yıllardan beri uyumlu
bir şekilde yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor.
Yüzyıllardır bir çok devlete ev sahipliği yapan
Tekkeköy ilçesinde günümüze kadar ulaşan tarihi
mirası görmek mümkün. Tekkeköy’e doğru yol
alırken önce Kutlukent sapağından içeri girip Ki-
razlık deresinin yanından Altınkaya Mahallesi’ne
tırmanıldığında yolun solunda eski bir taş kilise
karşısıza çıkıyor. Keltepe Kilisesi’nin kubbesinin bir
bölümü ise yıkılmış vaziyette ve restorasyon yapıl-
mayı bekliyor. Kilisenin bulunduğu yerden ise ilçeyi
kuşbakışı seyretmek de mümkün. Keltepe Kilis-
esi’nden dönerken anayola çıkışta yolun tam
karşısında Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evin bire-
bir özelliklerini taşıyan Atatürk Evi bulunuyor.
Samsun-Ordu Karayolu’nun hemen üzerinde bu-
lunan Atatürk evi, her gün çok sayıda yerli ve ya-
bancı turisti ağırlıyor. İlçenin Çırakman
mahallesinde ağaçların arkasında gizli taştan
yapılmış tarihi yel değirmeni de yerli ve yabancı tur-
istlerin de büyük ilgisini çekiyor. İlçede ayrıca
Anadolu Selçuklu Devleti zamanında yaşamış
büyük İslam velisi Şeyh Yusuf Zeydüddin, ilçeye
1285 yılında bir cami yaptırmış. İslam velisinin
türbesi de caminin bahçesinde yer alıyor. Ancak,
burası ne yazık ki mimari özelliğini kaybettiğinden
tarihi eser olduğu pek anlaşılmıyor. 

Delikli Kayalar, ilçenin en
önemli turizm değeri
İlçeyi en önemli kılan değerlerin başında ise adeta
açık hava müzesi görünümündeki ‘Delikli Kayalar’
adıyla da anılan Tekkeköy Mağaraları geliyor. Fındı-
cak ve Çınarlı derelerinin suladığı vadi boyunca
yükselen kaya kitleleri, ilçenin en önemli turizm
değeri olarak gösteriliyor. Büyüklü, küçüklü oyuk
mağaraları, her yıl yerli ve yabancı turisti kendine
çekiyor. Kalkolitik döneme ait ve doğal yollarla
oluşmuş bu ufak mağaralar barınmak amacıyla
oyularak genişletilmiş. 1941 yılında Ankara
Üniversitesi Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi Öğre-
tim üyelerinden Prof. Dr. Tahsin Özgüç Başkan-
lığı’nda yapılan kazı ve araştırmalar sırasında, bu
bölgede çok sayıda prehistorik mağara, sığınak ve
yerleşim yeri keşfedilmiş. Yapılan araştırmalarda
mağaralarda Paleotilik çağa ait olduğu tespit edilen
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el baltaları, mızrak uçları ve kesiciler de bulunmuş.
Yapılan kazı ve araştırmalar sırasında ayrıca, genel-
likle mezar hediyesi olarak kullanılmış olan çanak
çömlek, küpe, bilezik, bıçak, kama, ok ucu, toplu
iğne gibi daha ileri işçiliğe sahip eserler de ortaya
çıkartılmış. Çınarcık ve Fındıcak vadilerinin bir-
leştiği yerde ve her iki vadiye hakim durumda bu-
lunan kaya kitlesi, bölgede ise, ‘Delikli Kaya’ olarak
anılıyor. Bu kaya kitlesinden çıkan basamaklar,
teknik ve ve biçim yönünden incelenmiş ve
Frigyalılara ait olduğu anlaşılmış. Tekkeköy bulun-
tularını ise sergilendikleri Samsun Arkeoloji Müze-
si’nde görmek mümkün. 

Mesire yerlerini unutmayın
Tekkeköy’deki turumuzda yolumuza Delikli Kay-
alar’ın eteklerinden Çınaralan Köyü’ne doğru tır-
manıp, hayli dar olan yoldan ilerlediğimizde
karşımıza sadece bir duvarı kalmış bir kilise
karşımıza çıkıyor. Köylülerin kendi imkanlarıyla
1994 yılında bir düzenleme yaparak camiye çe-
virdikleri eser ne yazık ki; yeniden ele alınıp, restore
edilmeyi bekliyor. İlçe sınırları içinde yer alan Costal
Ormanları’da görülebilecek yerlerden bir tanesi.
Göz alabildiğince uzun ve bakir bir kumsal ve ar-
alıklarla sıralanmış amlar adeta sizi büyülüyor. Kıyı
boyunca uzanan Hacı Osman Korusu ve içeriye
girildikçe 700-800 metre civarında yükselen Ka-
paklı Pınartepesi, Kırantepe, Azman Tepesi ve
sahile yakın Asarağaç Tepesi ise piknik ve mesire
olarak çok popüler yerler. Mesire yerleri özellikle
yaz aylarında sadece ilçe halkının değil, değişik yer-
lerden gelen insanlarla dolup taşıyor. Her yıl düzen-
lenen İncir Festivali ise, büyük ilgi görüyor. Festival
kapsamında düzenlenen konser ve etkinlikleri izle-
mek için ilçeye binlerce insan adeta akın ediyor. 

Kabaceviz şelaleleri
sizi bekliyor
Tekkeköy ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Kabace-
viz şelaleleri ise tam bir doğal zenginliğe sahip. Şe-
laleleriyle ünlü Kabaceviz köyü bir renk cümbüşü
içinde sizleri adeta selamlıyor. Köye ulaşım kolay ve
yolu da asfalt. Köyden 3 kilometre uzaklıktaki şe-
laleler bölgesi, artık çok sayıda turistin ilgi odağı ha-
line gelmiş durumda. Güzelliğiyle insanı büyüleyen
şelaleler, yılın her günü gezginleri kendine çekiyor.
Şelaleler 15, 35 ve 65 metre yükseklikten düşüyor.
Çevrenin yeşili ve orman örtüsü, günübirlik turlar

için ideal bir rota oluşturuyor. Bölgeye sürekli
trekking, dağ bisikleti, piknik turları yapılıyor. Foto
safari için de bölge cazibesini ise her geçen gün daha
da artırıyor. Gezginler ve tatilciler için şelale
çevresinde ve köyde yeme içme olanakları
sağlanıyor. Şelalelerin Abdal deresine ulaşmasının
ardından bir rafting parkuru başlıyor. Samsun’u
yurtiçi ve yurtdışı turların artmasıyla birlikte böl-
genin daha da önem kazanacağı ise kaçınılmaz. 
Tarihi mirasa sahip çıkılacak
Tekkeköy Belediye Başkanı Hayati Tekin, ilçenin
turizm değerlerini ortaya çıkartmak için yeni çalış-
malar yapacaklarını söyledi. Tekkeköy’ün tur-
izmdeki payını  tam olarak almadığını belirten
Belediye Başkanı Hayati Tekin, “Belediye olarak
ilçemizin turizmini ön plana çıkartmaya çalışacağız.
Bilindiği gibi Tekkeköy Mağaraları, bir dünya mi-
rası. Ama maalesef şu ana kadar çok ilgisiz kalın-
mış. O bölgedeki istimlak sorununu çözerek
Tekkeköy Mağaraları’nı en güzel şekilde turizme
kazandırmak arzusundayız. Yine ilçemizde tarihi
kilise, yel değirmeni ve çeşme gibi tarihi kalıntılar
da mevcut. Bunların hepsi ayrı birer kültürel miras.
Bunlarla ilgili de proje çalışmalarımız var. Tarihi ve
kültürel varlıklarımız bizim için çok önemli. Onun
için bu konuya çok değer ve önem veriyoruz. İlçem-
izin öncelikli sorunlarını biran evvel çözerek, tur-
izm konusunda da atılım yapmayı hedefliyoruz”
diye konuştu. 
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OSMANLI DÖNEMİNDE 

SAMSUN’DA SOKAK SATICILARI
Bir zamanlar Samsun
sokaklarının ve
meydanlarının renkli
görüntülerini oluşturan
sokak satıcıları!
Günümüzde onlardan ne
kaldı? Bunu bile tam
anlamıyla bilmiyoruz.
Nerede? Sırtında koca
güğümleri ile  sokak sokak
dolaşan sütçü dayı!
Nerede? Samsun
sokaklarını dolaşıp
“Arabam yanıyor“,
“Arabam yanıyor“ diye
bağırarak “ Tatlı Maya “
satan zat!
Nerede? Ses tonunu
değiştirerek “Sirkeciii !“
“Sirkeci geldi” diye bağıran
yaşlı amcam!
Nerede? Omuzlarına
yoğurt dolu iki bakracı
takıp “Yoğ�urtçuu!” ,
“Yoğurtçu geldi!” diye
bağıran Fehmi Efendi!
Nerede? Yaptığı nefis
dövme dondurmayı
arabasıyla sokak sokak
dolaşarak satan
Dondurmacı Musa Dayı!
Nerede? Eşeğiyle beraber,
sokaklarda dolaşarak su
satan.      Çocukluğumun su
satıcıları “Saka Ahmet Ağa
ve Salim Dayı!”
Hepsi sanki koşa koşa bir
hayal perdesi içinde
kayboldular. Bütün
bunlar henüz dünkü
Samsun. Ya daha önceki
Samsun! Büsbütün sisler
arasında kaybolmuş.

OCAK SÜPÜRÜCÜLERİ (BACACILAR)
Birbirine takılı sekiz on sopa, alt alta bağlı bir sürü
çalı süpürgesi; yüzü gözü, eli ayağı kapkara, ocak zi-
firine bulanmış, sokak aralarında “Ocakçı geldi” diy
ebağırırlardı. Ocakçının işi, büyüklüğüne, küçük-
lüğüne göre 40 paraya, 2 kuruşa ya da 100 paraya
ocağı, bacayı süpürmek kurumlarını almaktı.

ODUNCULAR (ODUN YARICILAR)
Samsun halkı eskiden, ocağında, sobasında, man-
galında odun ve odun kömürü ateşi ile ısınmıştır.
Odun ölçüsüne göre deve yükü, eşek yükü olarak
ve çeki hesabı alınırdı.
Samsun sokaklarında odun yarıcılar Eylül’den Mart
sonlarına kadar dolaşırlar ve “Odunnn kestirenn,
oduuun!..” diye bağırırlardı. Oduncular genellikle
üçer üçer dolaşırladı. Taşıdıkları aletlerde üç çeşit-
tir. Birinin omzunda bıçkı, diğerinin elined Girebi
denilen bir çeşit balta, sonuncusunda da eşek bu-
lunur. Bu çatal aralığıına yerleştirilen odun parçasını
bıçkıyla doğramaya yarayan bir ayaktır.
Odunlar dal ve kütük olaraka lınır ve çamaşır
odunu, hamam külhanı odunu, ocak odunu, sac
soba odunu, çini soba odunu olarak boy boy ke-

silirdi. Günümüzde odun alanlar depolarda bıçkı
ile kesilmiş olarak aldıklarından odun yarıcılar
sokaklarda görünmez olmuşlardır.
1870’li yıllarda Samsun’da bir meydanın adı
“Odun Pazarı” idi. (Günümüzde İtalyan Katolik
Kilisesi civarı). Genelde odun depoları burada bu-
lunurdu.
Samsun Şer’iyye Sicil Defteri kayıtlarında oduncu
esnafına rastlanmaktadır. Örneğiin: Oduncu ali,
Oduncu Ömer adları geçmektedir.
1963 yılında Samsun’da  odun satan yerleşik es-
naflar:
Ali Rıza Aydın : Yeni Hamam Sk. No:12
Abdullah Enginar : Kılıçdede Mh.Engin Sk. 

No: 53
Ahmet Uzal : Irmak Cd. No: 342
Ali Biren : Kılıçdede, Teknepınar
Ali Demir : Kılıçdede, Teknepınar
Bedri Ergüngör : Lise Cd. No:4
Cevdet Bulut : Ulugazi Mh. Bora Sk.

No: 6
Dursun Ali Kaya : Hacı Osman Sk. No: 34
Dursun Horosan : Sögütlübahçe
Dede Türker : Selahiye Mh. Kavaklı Sk.
Galip Cilvezoğlu : Süleymaniye Sk. No: 39
Hüseyin Dumlu : Teknepınar Mevkii
İsmet Hasbal : Süleymaniye Sk. No:64
Zeki Erdem : Süleymaniye Sk. No:12
İsmail Birdal : Söğütlü bahçe
Salih Küçükel : Söğütlübahçe
Yaşar Kaya : Söğütlübahçe
Kemal Yıldızhan : Cedit Mh. Nebiler Sk.

No: 79
Mehmet Sezen : Necipbey Cd.
Katip Sağıroğlu : Saitbey Mh. 

Kuruçeşme Sk. No: 47
Mustafa Emirli : Abbasağa Sk. No: 24
Musa Mutlu : Yeni Mh. Söğütlü Sk.
Mehmet Beyazkılıç : Yeni Mh. Söğütül Sk.
Mesut Kaya : Saitbey Mh. Bahtiyar Sk.

No: 30
Niyazi Kuru : Ondokuz Mayıs Mh.



Rıza Ergin : Irmak Cd. No: 50
Seyfettin Ünal : Rasathane Yanı
Sabri Erduran : Yeni Hamam Sk. No:44
Süleyman Baş : Cedit Mh. Akın Sk. No:3
Yusuf Altuntaş : Meşeli düz
Zeki Eserkaya : Şafak Sk. No: 22
Ömer Altan : Kılıçdede Teknepınar

PAÇACILAR
Büyük bir zembilin içine ütülenmiş ayakları doldu-
rulur. Omuzda zembil elde bir iki takım paça:
“Haydi Semiz ayaklar!..” diye caddelerde gezerlerdi.
Bazen de baş ve işkembe satarlarken; “Haydi
Baaşşş!.. Kuzu işkembeler!..” diye bağırırladı. Daha
sonraları üç tekerlekli camlı arabalar içinde paça ve
kelle satmağa başladılar: Bu işi yapan yerleşik esnaf
da vardı. Genelde Gaziler Meydanı ve Saathane
Meydanı civarında dükkanları vardı. Sayıları az da
olsa günümüzde gezici paçacılara ve paçacı dükkan-
larına rastlanmaktadır.

PEKMEZCİLER (TAHİN PEKMEZCİLER)
Pekmezciler mahale aralarında genellikle de
Saathane Meydanı’nda bardaklar içersinde çamur
gibi siyah elma pekmezi satarlardı. Soğuk su ile er-
itilmemiş ham olarak satılırdı.  “Bal gibi pekmez!”
diye sokakklarda dolaşırlardı. Tahin pekmezciler
ise omuzlarında askı, askılarda ikişer ikişer güğüm-
ler, ikisinde tahin, ikisinde de pekmez bulunurdu.

PİLAVCILAR (KUSKUSÇULAR)
Sehpa üzerindeki tablaya bir tencere oturturlar,
etrafına, suyunu kullandıkları baş ve beyinlerle
süsleyerek kaşıkları tak tak tablanın kenarına vurup
müşteri çekmeye çalışırlardı. Kuskus pilavcılar ise
sırtlarında küfe büyüklüğünde bir sepet içinde

kalaylı bulundurdukları bir tencere sepetin ke-
narında uçları delikli iki teneke kutu birisinde tuz
birinde karabiber eksiri pazar yerlerini, iskeleleri ve
Saathane Meydanı’nı dolaşırlar: “Kus kusum!.. Kus
kus” diye bağırırlardı.

SAKALAR
Kayışla bir omuza takılıp koltuğun altından
sarkıtılmış, bir tarafı geniş, öbür tarafı dar, manda
derisinden, içi bir küp su alabilen bir kırba ile sokak-
lara, evlere, mahalle çeşmelerinden Mert Irmağı
suyunu taşırlardı. Daha  sonra eşek ve katırlara yük-
lenen tenekelerle evlere su taşımağa devam ettiler.
Suyun iki tenekesinibeş paraya taşıyan Hacı Aba
Mahallesi’nden (Un Kapanı) Ali Haydar, Kadıköy
Mahallesi’nden Salim Dayı ve Ahmet Ağa bir
dönem Samsun’un tanınmış sakalarıydılar.

SEYYAR AYAKKABICILAR
Bellerine meşin bağlayıp, omuzlarının iki yanına
sarkıttıkları ipe bağlı ayakkabıları sokak sokak gez-
erek ya da kahvehane ve meyhanelerde satmaya
uğraşırlardı.

SEYYAR KAHVECİLER

Pazar yerlerini ve Cami avlularını dolduran kala-
balığın arasında Seyyar kahvelilerde vardı. Omu-
zlarında sırık, sırığın bir ucuna iple bağlı, içi mıcır
dolu kahve ocağı; öbür ucunda, cezveler, fincanlar,
kahve ve şeker kutusu, bulaşıkları yıkayarak teneke-
den emzikli bir ibriği bulunurdu. Kimi satıcılarda
belli bir yerde ocaklarını kurar etrafa birkaç tabure
koyarlardı. Günümüzde seyyar kahveciler ortadan
kalkmıştır.

SİMİTÇİLER, PİDECİLER

Simitçilerin kimisi başında tabla ile kimisi sepetle
ve kimisi de bir değneğe geçirerek fırınlardan aldık-
ları simitleri, sokaklarda, okul önlerinde, “sıcak
sıcak, taze taze getirdim” diye bağırarak satmaya
çalışırlardı. Bazı satıcılar tablalarında kaşar peyniri
de bulundururlardı. Simitle yenmesi lezzetli olduğu
için daha fazla satış yaparlardı. Pidecilerde; “Ey
canım has bidelerim has!..”, “Ey! Isıcak bide!.. Yorul-
dum gide gide ataş gibi ataş!..” diye bağırırlardı.
Simit fiyatları belediye tarafından belirlenirdi. Sam-
sun Belediyesi’nin 16/3/1936 tarihli bir kararında
simit zorunlu ihtiyaçtan sayılmadığından fiyatı
serbest bırakılmıştır. Fakat fiyatı kontrol altındadır
denilmektedir. Simitçiler bütün canlılığıyla
günümüzde de faaliyet göstermektedir.

SİRKECİLER
Sokak aralarında dolaşarak ve ince bir sesle
“Sirkeciii!..”, “Sirkecii geldi!..” diyerek elindeki zili
çalardı. Sirke almak isteyen  müşterilere tahta fıçı
içine doldurduğu sirkenin musluğunu açar ve şişeye
doldururdu.

SUCULAR
Yaz sıcaklarında meydana çıkarlardı. Bir elde yarıya
kadar sırlı kocaman bir testi, öbür elde iki kalın bar-
dak; bardakları birbirine hafifçe vurup şıkırdata
şıkırdata bağırırlardı.
“Aşmaaa!.. Hani ya buz gibi sudan içen!..”
“32 dişe 32 makamda mızıka çaldırıyor!..”

Kaynak: Baki Sarısakal
“Bir Kentin Tarihi Samsun” Birinci Kitap
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1965 yılı bu açıdan bir milattır. Kuvvetli bir futbol
kültürüne sahip olan Samsun’da da bazı mahalli
takımların birleşmesi sonucunda 30 Haziran
1965 günü profesyonel Samsunspor kuruldu.
Takımın renkleri milli renklerimiz olan kırmızı
ve beyaz olarak belirlenirken, amblem olarak ise
Atatürk Heykeli kabul edildi. Bu, Samsunspor’a
ambleminde Atatürk’ü taşıyan ilk ve tek futbol
kulübü şerefini vermiştir. Takımın ilk başkanı
Kadri Ersan olmuştur. Teknik direktörlüğe ise
Celal Torkal getirilmiştir.
İlk sezonunda Samsunspor forması giyen oyun-
cular ise şunlar olmuştur:
Erol Özen, Hakkı Tomaç, Nihat Serçeme, Emin
Uysal, Mustafa Kayıkçı, Nazım Kayıkçı, Muhlis
Gülen, Celal Soydan, Muzaffer Yurttaş, Betim
Bolaşlı, Mecit Böke, Aydın Yazıcı, Gürel Üstün-
dağ, Temel Keskindemir, Erdal Deviren, Ali
Kandil, Erol Dalkılıç, Kemal Bayraktar, Turan
Özüak, Mustafa Erol, Yalçın Aytüner, Suat
Hacıoğlu ve Metin Sam.
Lig tarihindeki ilk golümüzü, Yeşildirek’i 1-0

mağlup ettiğimiz maçta Nihat atmıştır. Samsun-
spor 1965-66 sezonunu olaylı bir Güneşspor
maçını hükmen kaybettiği için 5. Sırada tamam-
lamış ve terfi grubuna kalamadan bitirmiştir. Yine
de fena bir başlangıç sayılmazdı bu.
Ertesi sezon giden epey oyuncu olmuştur. Teknik
direktörlüğe Muzaffer Gür getirilmiş, daha sonra
ise Nejat Tayman’a teslim edilmiştir takım. Adem
Akarsu, Ahmet Karlı, Şener Vural, Orhan
Katipoğlu, Yüksel Özan, Aydın Gündoğdu gibi
yeni isimler katılmıştır takıma. Ama yine yeniler-
den olup Temel Keskindemir ile Çeto Yalçın’a eşlik
edecek olan iyi futbolcular da gelmiştir. Oyuncu-
ların hemen hepsi Samsun’un ya da yörenin
çocuğudur. Coşkun Sapmaz, Halil Rıfat Usta,
Cengiz Güngör, Yücel Acun ve elbette ki büyük
Kaptan Gozgoz Yılmaz (Yurttaş). Yalnız takımın
golcüsü Temel askere gidecektir o dönemde.
Aslında Samsun’a gidip gelmektedir ama bir gün
futbolcuların askerlik tarzına çok kızan bir üsteğ-
menden yediği tokat yüzünden Samsunsporlu yö-
neticilerden affını isteyip Ankara’da Gençlerbirliği

forması giymeye başlayacaktır.
Gozgoz Yılmaz, Samsun futbolunda önemli bir
yere sahiptir. Çok iyi bir orta saha oyuncusu ol-
manın yanı sıra karakter bakımından da son
derece sağlam bir insandır. Futbolu bıraktıktan
sonra Samsunspor’da antrenörlük görevi de yap-
mıştır. Vefatına yakın bir zamanda resmini çek-
mek isteyen bir gazeteciye, “İnsanlar beni Kaptan
Yılmaz olarak bilirler. Samsunspor kaptanına
yakışan o dinç halimi hatırlasınlar; çekmeyiver
evlat!” diyecek kadar ince düşünceli bir Samsun-
sporludur.
Samsunspor o sezon ligi, dışarıda yenip içeride be-
rabere kaldığı Bursaspor’un ardından ikinci sırada
tamamlamıştır. İçeride hiç maç kaybetmeyen
takım genel toplamda çok sayıda beraberlik
almıştır. O sezonun en büyük başarısı ise Türkiye
Kupası’nda yarı final oynamak ve çeyrek finalde
Fenerbahçe’yi elemek olmuştur.

Kaynak: Mehmet Yılmaz
Samsunspor Kırmızı Beyaz Siyah kitabından

1959’da Türkiye Profesyonel Ligi kurulmuş ama futbol sadece üç ilde merkezleşmişti.
Bu anlamda Orhan Şeref Apak’ın federasyon başkanlığı ve futbolu ülke geneline yayma
projesi kapsamında il  ismiyle profesyonel takımlar kurulması çalışmaları başladı. 

Samsunspor’un
ilk on sekiz yılı
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A BIG CAMPAIGN FROM SAMSUN CCI 
“SAMSUN HAS, BUY FOR SAMSUN” 
Samsun Manufactures, 113 Country Consume, What
about Us ? “Samsun Has, Buy For Samsun” Campaign
of Samsun Chamber of Commerce and Industry has
started with a big Cocktail. Salih Zeki Murzioğlu Pres-

ident of Samsun CCI specified that Samsun had 850 manufacturer and it
had to be realized more studies in order to promote these product and we
called “Samsun Has, Buy For Samsun” to the campaign that we had started.
The other name of our campaign is “Samsun is manufacturing, 113 countries
in the world is consuming”. However we learned that the products manu-
factured is Samsun has been consuming by 124 countries in accordance
with the information that we learned yesterday. If Samsun can export to 124
countries, the products of Samsun have been a brand. We started in order
to carry ahead to this brand. The logo of our campaign will be on the on the
products that are manufactured in Samsun. If the people live in Samsun wants food and job; they have
to consume these products. 

“ORCHESTRA OF SAMSUN PRODUCTS” CREATED
A BIG INTEREST 
Women Entrepreneur Board of Sam-
sun CCI created interest with the or-
chestra that is consist of the products
manufactured in Samsun. Mr. Hasan
Basri Güzeloğlu Governor of Samsun
was the maestro of the orchestra
which the products used as a rhythm
instrument. The parliament of Sam-
sun Mrs. Binnur Şahinoğlu attended
to orchestra by arriving on scene. 

THE PRODUCTS EXHIBITED IN SAMSUN
MUNICIPALITY GROUND 
In the framework of Samsun Has, Buy For Samsun campaign which
aims to provide of the products of Samsun by the people in Samsun, the
Exhibition of Samsun Products was opened with a ceremony. Exhibition
of Samsun Product was opened with a ceremony which was held in Mu-
nicipality Ground of Samsun. Samsun Has, Buy For Samsun campaign
which is supported everyday and was opened by the President of Sam-
sun Chamber of Commerce and Industry was shown a big interest by
the people. Before the opening, the Folk-Dance Group of Conservatory
of Samsun Municipality was seen with appreciation by the people. 
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WE SELL PERFECTLY
Şeref Songör, owner of Makromarket chain stores declared
that “We can sell Samsun products perfectly because there is
no stock and supply problems.”
Şeref Songör, owner of Makromarket chain stores,which is
one of the most powerful local retail brands, visited Salih Zeki
Murzioğlu, Chairman of Samsun Chamber of Commerce
and Industry and gave support to the campaign. Songör ex-
pressed that we can sell products which has no problem about stocks and supply at our stores. We are
at your beck and call. We already see ourselves as a local brand in Samsun.

MINISTER EKER PARTICIPATED TO “COMMON MIND”
MEETING
Minister of Agriculture and Rural Affairs Mehdi Eker visited to Samsun. He participated to “Common
Mind” Meeting with state institutions, organizations and representatives of agriculture sector and he
participated to the opening event of 55 facilities which was established with the grants from EU. Minis-
ter Eker declared that Samsun is one of the cities which use agricultural supports mostly. He also stated
that “We tried to organize to the sector with the participation of all partners and with a common mind.
We came together with all partners frequently and tried to get their opinions about applications and fu-
ture possible projects. We are here for this reason.”

BUS TO SAMSUNSPOR FOOTBALL
TEAM FROM SAMSUN CHAMBER
OF COMMERCE
Samsun Chamber of Commerce and Industry bought a bus for
Samsunspor Football Team and it was given to Hakkı Tomaç,
Chairman of the Club, with a magnificent ceremony. Salih Zeki
Murzioğlu, Chairman of Samsun Chamber of Commerce and In-
dustry declared that “This bus was bought with the personal ef-
forts of members of Assembly and Board of Management. We wish
them to use safe and sound.”

COMMON MEETING OF SAMSUN CHAMBERS AND
EXCHANGES WAS MADE
At the common meeting of Samsun Chambers and Exchanges problems were discussed and partici-
pants tried to find solutions. Chairmen of Chambers and Exchanges expressed their regional problems.
Chairmen came together according to TOBB legislation. During the meeting regional economic prob-
lems, problems of Chambers and Exchanges and relations with TOBB were discussed. At the end of the
meeting a report was prepared with a consensus.
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FULL SUPPORT FOR THE CAMPAIGN FROM THE ASSEMBLY
During the February meeting of Assembly, members gave full support for the campaign “Samsun Has,
Buy For Samsun” Salih Zeki Murzioğlu, Chairman of Samsun Chamber of Commerce and Industry told
the activities of the past one year and appreciated to the Assembly for the support of the campaign. Feb-
ruary meeting of Assembly was made with the direction of Sedat Demirci, Chairman of the Assembly.
Assembly members Cevat Öncü, Hasan Guda, Metin Aktürk and Ali İhsan Aka praised the new cam-
paign and they expressed their support. The Assembly members evaluated that “The campaign will fur-
ther the city economy. We appreciate all people who build and participated to the project. We give full
support to the project. We hope it will achieve its goals with the increasing support.”

TARGET İS 2013 FOR EU MEMBERSHIP
We talked about the European Union and Turkey’ process with our jour-
nal’s this month guess Deputy General Secretary of European Union Mr.
Mehmet Cangir. Cangir specified the importance way that Turkey and
EU come from, added that EU General Secretary working hard and
plans to make certain the 35 chapters till the end of 2013. Cangir de-
clared that the powerful position of Turkey in the region is a plus for EU.
He added that “no need for pessimism. We should make our best. The
most important thing is the process. In other words, during this process
we will increase our standards at every area. It will cover human rights,
democracy, quality of the air, consumer rights etc. After realizing them,
I believe that, we will become a member of EU automatically.

SAMSUN’S PRIDES
11 firms in Samsun which are being placed in the prepared list 2008 by
Istanbul Chamber of Commerce, of first and second 500 biggest com-
panies of Turkey, was given a plague and certificate of appreciation at
Samsun governorship organized “Samsun’s prides” ceremony.
Chairman of Samsun Chamber of Commerce and Industry Mr. Salih
Zeki Murzioglu started his speech, “the crises swept to the world also
affected in Turkey, in Samsun 210 exporters cannot reach the value in
2009 than the 208 exporters’ value in 2008. Despite this, there is no bad
situation underlined by Murzioğlu, and continues his speech “I believe
in Samsuns industrialists and businessmen, Samsun horizons are open,
I also believe that Samsun is the biggest logistic center in blacksea
Basin.

ATTENTION TO THE RED LABEL
Chairman Murzioglu specified the importance of “exist in Samsun, buy
for Samsun” campaign and added that the fruits of this campaign start-

ing to be and the number of domestic producers who want to get red label are reach 4 hundreds.
Murzioglu showed the label which will stick on the domestic products to the participants, and wanted
to search this label when you go for shopping. Murzioglu also said that the promotion of these domes-
tic products will be made in Republic Square.
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FATHER “KAZIM” OF ARCADE
At this volume of the magazine we will tell an ideal life story
which is a sample for everybody with his businessman and
gentlemanliness. He is a man who is in love with his job. He
began to work with his father at 17. Our guest is Kazım
Bakan, one of the members of Samsun Chamber of Com-
merce and Industry. In spite of that he is 81 years old now;
he continues to work as a sample man.

We came together with Kazım Bakan at his own office at
Mecidiye, Aynalı Arcade to make interwiev. We had the op-
portunity to go back during our warm interview. It was pos-
sible to see happiness on his face when he was telling about
the past. He is the oldest craftsman of the Arcade. He is totally a gentleman and respectable person. Dur-
ing our conversation we did not miss that other people called him as “Father Kazım”. He is a totally value
with his guidence, businessman and instructiveness.

IT IS WAITING FOR COMING TO THE LIGHT
Tekkeköy Town is one of the attraction cen-
ters for tourists not only with its historical her-
itage but also with natural beauties.  Lots of
historical artifacts which come from Paleoli-
tik Era, Byzantine and Ottoman Empire
make the town important. In addition wa-
terfalls in Kabaceviz village, recreation
spots, Costal Forest, long beaches make the
town attractive for tourists.

REGIONAL SEMINAR FROM ENTERPRISE EUROPE
NETWORK-BLACKSEA/TURKEY
Enterprise Europe Network-Blacksea which is coordinated by Samsun Chamber of Commerce and In-
dustry organized a seminar on March 18-19, 2010.
Enterprise Europe Network staffs, who give consultancy service to SME’s were educated on match-mak-
ing events, technology audits, partnership agreements by Max Maupoix. Max Maupoix declared that
SME’s in Turkey are different from the ones in
Europe, because the European ones are fo-
cusing on innovation mostly. He gave some
examples for encouraging Turkish SME’s for
innovation. At the second day of the semi-
nar, Ahmet Altun from Ankara Patent Office
made a speech on Patent and Innovative
Products. He gave details on the subjects of
patent applications and products suitable
for patent applications.
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