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TEKNOLOJ i BULUŞMALARI

SAMSUN

Merhaba,
Açılım Dergisi olarak yeni yılın ilk sayısıyla ve yeni konularla tekrar sizlerle birlikteyiz. Samsun
Ticaret ve Sanayi Odası olarak uzun bir aradan sonra gerçekleştirdiğimiz birçok konu ve konuyu
sizlerle paylaşırken, yeni yılın siz değerli üyelerimize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini
diliyoruz.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türk Ekonomi Bankası iş ortaklığı ile Turkcell ana
sporluğunda Türkiye’nin çeşitli illerinde gerçekleştirilen, “Türkiye Teknoloji Buluşmaları”nın bu
yılki ilk toplantısı ilimizde gerçekleştirildi. Odamız ev sahipliğinde yapılan etkinlikte, teknolojik
alanda gelişmeler ve fırsatlar katılımcılarla paylaşıldı.
Odamızda, ayrıca KOBİ’leri yakından ilgilenen birçok bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Bunlardan birisi, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım’ın katılımıyla, düzenlenen
“İhracatın Finansmanında Türk Eximbank” başlıklı toplantı, diğerleri ise, KOSGEB’in, “KOSGEB
KOBİ Teknoyatırım ve Stratejik Ürün Destek Programları” ve ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı tarafından 81 meslekte zorunlu hale gelen, “Mesleki Yeterlilik Belgesi” ile ilgili üyelerine
yönelik bilgilendirme toplantısı oldu.
Göreve geldiği günden beri her fırsatta kentimizin tüm alanlarında gelişmesi adına elini
taşın altına koyan Yönetim Kurulumuz, işbirliği fırsatları sağlamak ve ticaretin gelişmesi için
yeni imkanlar üretmek amacıyla, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası ile “Kardeş Oda” protokolü
imzaladı. Oda tarihinde ilk kez yapılan “Kardeş Oda” protokolüyle önümüzdeki günlerde her
iki Oda karşılıklı olarak projeler üreterek, şehirleri ve üyeleri adına yeni imkanlar yaratmaya
çalışacak.
Bu arada sizlerden ayrı kaldığımız süre içinde Odamız Kadın Girişimciler Kurulu ile birlikte
de birçok etkinliğe imza attık. İlk etkinliğimiz, eski ünlü televizyon spikeri Güler Kazmacı’nın
katılımıyla düzenlediğimiz, “İletişim Psikoloji” eğitimiydi. Daha sonra ise, iş dünyasını üniversite
öğrencileriyle buluşturan, “Geleceğin Gücü Girişimciler” etkinliği oldu. Kadın Girişimciler Kurulu
ile yaptığımız bir başka çalışma ise, sektörlerinde zirveye ulaşmış bir çok başarılı kadının başarı
hikayelerinin paylaşıldığı, “Türkiye’nin Kadın Gücü” etkinliği oldu.
Artık eski fuar kenti kimliğine doğru ilerleyen Samsun, geçtiğimiz aylarda iki önemli fuar
organizasyona ev sahipliği yaptı. Peş peşe düzenlenen EV’leniyoruz Fuarı ve Kitap Fuarı, büyük
ilgi gördü.
Girişimci sayfalarımızın bu ayki konuğu ise, işçilikten sektöründe zirveye ulaşan Samsun’un
başarılı işadamı Ayhan Çakır oldu.
Özellikle ihracat yapan ve ihracat potansiyeli olan değerli üyelerimize ışık tutmak amacıyla
yayınladığımız, “Ülke Dosyası”nın bu sayımızdaki konuk ülkesi ise, Tunus.
Daha bir çok konu ve konuğun yer aldığı yer aldığı dergimizin her sayfasını keyifle okumanızı
diliyoruz…
Yayın Kurulu
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Yayın Türü
Yerel, Süreli,
Dergide yayımlanan yazılar yazarların kişisel
görüşlerini yansıtmaktadır. Yazılarla ilgili her
türlü hukuki ve etik sorumluluk yazarlara
aittir. Yayımlanan yazılar kaynak gösterilerek
kullanılabilir.

“Zeytin Dalı
Harekatı”na tam
destek
www.samsuntso.org.tr.
https://www.facebook.com/SamsunTicaretSanayiOdasi
https://twitter.com/samsuntso

Murzioğlu,
Belarus-Türkiye
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20. Yüzyılın en önemli keşfi hiç şüphesiz yaşamın her alanını yeniden şekillendiren
internet ve dijital teknolojilerdir. Geçmişte buhar gücü ve elektriğin bulunmasıyla
başlayan dönüşüm bugün dijital teknolojiler sayesinde gerçekleşiyor. Dünya artık
Endüstri 4.0’ı konuşuyor. Bu devrimin en önemli kaynağı insan, en önemli amacı ise
insan kalitesini artırmak. Bu dönemde en önemli girişimlerin, en büyük şirketlerin ana
sermayesi ise fikir.
Bu dönüşüm süreci aslına bakarsanız önemli bir fırsat. Çünkü eskiden iyi bir
girişim olabilmesi için paranın gücünü temel alan büyük yatırımlar yapmak gerekirken
bugün iyi bir fikri pazarlayarak çok güçlü bir girişimi oluşturmak ve bunu sürdürülebilir
kılmak mümkün.
Elbetteki bu dijital dönüşüm etkisi sadece sektörler bağlamında değil aynı zamanda
sosyal hayatı da büyük ölçüde etkisi altına almış durumda. Öte yandan ekonomik
hareketlerin sosyalleşmenin dijital dönüşümü neticesinde ortaya çıkan sosyal medya
araçları ile büyük etkileşim halinde olduğunu görüyoruz.
Çünkü her şey insan için. Bu nedenle herşey birbiriyle giderek daha girift hale
gelmeye devam ediyor. Bunun sonucunda da paha eden şey insan aklı oluyor.
Bu dönüşümü göz ardı etmek mevcut işletmelerimizin yaşam eğrisinin son
bulması anlamına gelmektedir. Yaşam eğrisini devam ettirebilmenin yegane yolu
adaptasyondur. Aslında bu dönüşüme adapte olma durumu beraberinde pek çok
avantajı da getirecektir. Kaynak tasarrufu, yüksek verimlilik, maliyetin azaltılması,
üretim süreçlerinde esneklik, yeni iş modellerinin geliştirilmesi, etkin pazarlama
yönetimi gibi pek çok sonuç dijitalleşmenin beraberinde getirdiği önemli avantajlardır.
Sözün özü içinde bulunduğumuz bu dijital çağda üretmenin de tüketmenin de
yolu dijital teknolojilerden geçiyor. Ülkemizin bu değişimi bir an önce yakalayabilmesi
dijital becerilere sahip nesiller ve şirketlerle mümkün olacaktır.
Geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir istatistik bu dönüşümde yer almanın ne kadar
elzem olduğunu açıkça göstermektedir. Bu araştırmaya göre Türkiye’de internet
aktivitesi yüksek olan KOBİ’lerimizin 3 yılda yüzde 17’lik bir büyümeye ve istihdamda
ise yüzde 24’lük bir artışa ulaştığını görülmektedir.
Bizler, geleceğin Türkiye’sinin bugünün Türkiye’sinden daha müreffeh ve gelişmiş
olsun istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, rekabetin inanılmaz boyutlara çıktığı günümüzde
zenginleşmenin yolu üretim, eğitim ve ticaretten geçmektedir. Avrupa’dan ortalama
olarak 10 yaş daha genç olan toplumumuz ile küresel ekonomideki ağırlığımızı
artırmak için dijital dünyada icat çıkarmak zorundayız. Yeni kurulan dünyada biz de
varız diyebilmeliyiz.
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Salih Zeki MURZİOĞLU

İçinde bulunduğumuz bu dijital çağda üretmenin de
tüketmenin de yolu dijital teknolojilerden geçiyor.
Ülkemizin bu değişimi bir an önce yakalayabilmesi dijital
becerilere sahip nesiller ve şirketlerle mümkün olacaktır.

www.samsuntso.org.tr
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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi
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Türkiye Teknoloji Buluşmaları
Samsun’da gerçekleştirildi
Samsun’da gerçekleştirilen TOBB Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nda konuşan
Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Üçüncü sanayi
devrimi döneminin kaynağı petroldü. Bu yüzyıl dördüncü sanayi devrimini
yaşıyoruz, kaynağıysa insan. Eskiden zengin olmak için, milyarlarca dolar yatırım
yapmak, tesis inşa etmek gerekirdi. Artık bir bilgisayar ve bir iyi bir fikir kafi” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türk Ekonomi Bankası
iş ortaklığı ile Turkcell ana sporluğunda Türkiye’nin çeşitli illerinde
gerçekleştirilen, “TOBB Türkiye Teknoloji Buluşmaları”nın bu yılki ilk
toplantısı, Samsun Ticaret ve Sanayi
Odası (STSO) ve Samsun Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde Samsun’da
Sheraton Oteli’nde gerçekleştirildi.
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Ulusoy: “Dijital dönümüşe
ayak uydurmalıyız”
Bu yıl ki konusu, Dijitalleşme
olan etkinliğin açılış konuşması yapan Samsun Ticaret Borsası
Başkan Yardımcısı Günhan Ulusoy,
"Telefon 1878'de icat edildiğinde
demir yolu lokomotifi üreticileri için
bu bir tehlike değildi. Çünkü tele-
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fonun 100 milyon kullanıcıya ulaşması 75 yıl aldı. Cep telefonu icat
edildikten 16 yıl sonra 100 milyon
kullanıcıya ulaştı. İnternet 7, Facebook 4 yılda, Instagram 2 yılda, en
çarpıcı ise Candy crush 1 yılda 100
milyon kullanıcıya ulaştı. Biz 100
yıl önceki akranlarımıza göre çok
farklı bir dünyanın içerisindeyiz. Türkiye bu noktada kötü bir noktada
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mizdeki teknoloji kullanımını arttırmalıyız" dedi.

Alkin: "Sanal yollar yetersiz"

değil. Kullanıcı sayısına göre dünyada Facebook’ta 6. Instagram’da
4. sıradayız. Bunlarla haşır neşiriz.
Ama bunların faydalarından nasiplenmek için dijital dönüşüme ayak
uydurmamız lazım" diye konuştu.

Murzioğlu: "Zengin olmak için
bir bilgisayar ve iyi bir fikir kafi"

bozuyorlar. Sürücüsüz otomobiller,
robotlar, yapay zeka, dünyanın yeni
gerçekleri. Eskiden dünyanın en
büyük kurumları; petrol şirketleri,
büyük bankalar, dev sanayi kuruluşlarıydı. Şimdi, Google, Facebook,
Amazon, Tesla, Alibaba gibi genç
teknoloji şirketleri bunların yerini
alıyor. İçinde bulunduğumuz bu çağ
aslında bizim gibi, sanayileşmede
Batı’nın gerisinde kalmış ülkeler için
büyük fırsat sunuyor. Eskiden zengin
olmak için, milyarlarca dolar yatırım
yapmak, tesis inşa etmek gerekirdi.
Artık bir bilgisayar ve bir iyi bir fikir
kafi. Bu fırsatları değerlendirebilmek
için önce girişimci sayımızı arttırmalıyız. İkincisi ise mevcut işletmeleri-

Girişimciliğin, günümüzde en
önemli zenginleşme, kalkınma ve
toplumsal refahı yükseltme aracı
olduğunu belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Salih Zeki Murzioğlu, "Geçtiğimiz yüzyıl, üçüncü sanayi
devrimi dönemiydi. Kaynağı da petroldü. Bu yüzyıl, dördüncü
sanayi devrimini yaşıyoruz.
Kaynağıysa insan. Geçtiğimiz yüzyılda amaç, zengin
doğal kaynaklara, petrole
ulaşmaktı. Şimdiyse amaç;
insan kalitesini artırmak.
Zira zenginlik, doğal kaynakla değil, fikir üreterek
geliyor. Fikri üreten de insan. O yüzden artık dünyanın en güçlü insanları, en
çok takip edilen, en çok rol
model alınan kişileri, girişimciler. Çünkü girişimciler
dünyayı, iş yapma biçimini,
muazzam bir şekilde değiştiriyor, alıştığımız ezberleri Salih Zeki Murzioğlu

www.samsuntso.org.tr
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Çin'in dijital dönüşüme büyük bir
pay ayırdığını belirten BİDER ve MOBİLSİAD Başkanı Kerem Alkin, "Ülkelerin dijitalleşmesi, veri aktarımını gerçekleştirecek sanal otoyolları
inşa edebilmemizden geçiyor. Donanım ve yazılımda da önemli bir beceriye ulaşmamız lazım. Çin 13. kalkınma planına 2016 yılında geçti. 13.
kalkınma planına internet plus diye
bir isim koydular. Çin'de 5 yıl içerisinde yüzde 98,2 nüfusa internet götürmeyi hedefliyorlar. Bunu da dünyada
internet bağlantı hızının 2 katı hızla
yapmayı planlıyorlar. Çin'in 5 yıllık
süreçte internet plus, sanal otoyol
için ayırdığı para 290 milyar dolar.
Ülkeler dijital dönüşümü çok ciddiye
alıyorlar. Türkiye olarak dijital dönüşümde iki önemli misyonumuz var.
Dijital dönüşüm için gerekli alt yapıyı
oluşturmak ve ekosistemi sağlamak
gerekiyor. 278 bin kilometre civarında fiber optik kablo alt yapımız var.
Şu an için bunun 1 milyon kilometre
olması gerekiyordu. Dijital dönüşümle ilgili bir ekosistem oluşturmamız
gerekiyor. Değer sistemi ile ilgili bir
şeyler yapmamız gerekiyor. Bu işte
iddialı ekosistemi oluşturmak için
ciddi adımlar atıyorlar. Ülkeleri kendi
coğrafyasında lider olmasını; ekonomik, askeri, siyasi gücü ve bilgi
üretme kabiliyetiyle, o bilgiyi kendi
yerli ve milli teknolojisiyle üretebilme
becerisine sahip olmasıyla olabiliyor.
Türkiye'nin son dönemlerde terörle
mücadelede başarılı olmasının en
büyük sebebi, terörle mücadeledeki
bilgi akışının yerli ve milli teknoloji
ile yapılıyor olması. Bu terörle mücadeledeki başarıyı çok yükseltti" diye
ifade etti.
Toplantıya ayrıca; TOBB E-Ticaret
Meclis Başkan Yardımcısı Merter
Özdemir, Turkcell Kurumsal Satış Direktörü Barbaros Özdemir, iş adamları, teknoloji firmalarının üst düzey
yetkilileri katıldı.
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“Zeytin Dalı Harekatı”na
tam destek
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve ona bağlı 365
oda ve borsa, ortak bir açıklama ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin
yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na tam destek verdi.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu evsahipliğinde biraraya gelen
oda ve borsaların Harekata ilişkin
açıklaması şöyle:
“Türkiye’de iş alemini temsil
eden Oda ve Borsa camiası olarak
bu ortak açıklamayı yapıyoruz. Bizler ulusal güvenliğimizi korumak
amacıyla devletimizin başlattığı Zeytin Dalı harekatının, haklı ve meşru
olduğuna inanıyor ve destekliyoruz.
Bu harekâtın, ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak, hem kendisi, hem
de bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak için olduğunu görüyoruz. Masum insanları katleden ve ülkemizin
güvenliğine de açık tehdit oluşturan
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terör gruplarına sessiz kalmamızı
kimse beklemesin. Bölge, terör örgütlerinden temizlenerek, huzur,
güven ve barış ortamı yeniden tesis
edilmelidir.
Fırat Kalkanı ile başlayan ve
Zeytin Dalı Harekatıyla devam eden
operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken
cevabı en güçlü şekilde vermektedir.
Yurtdışında muhataplarımızı ve tüm
küresel iş örgütlerini de, teröre karşı ortak duruş sergileme yönünde
niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet
ediyoruz. TOBB ve 365 Oda-Borsa
olarak milletimizin, devletimizin yanındayız. Ülkemizin birliğini, bütün-
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lüğünü, huzurunu bozma niyetinde
olanların da karşısındayız. Bizler ülkemiz ve milletimiz için daha büyük
bir azimle çalışacak ve Türkiye’yi
büyük hedeflerine taşıyacağız. Yeter
ki birlik ve beraberliğimizin kıymetini aklımızdan çıkarmayarak omuz
omuza verelim, birbirimizi sevelim,
birbirimize inanıp, güvenelim. Türkiye iş dünyası olarak dualarımızla ve
bütün gönlümüzle devletimizin ve
kahraman askerlerimizin yanındayız.
Bu duygu ve düşüncelerimle hayatını kaybeden bütün şehitlerimize
Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Allah, Mehmetçiğimizi
korusun, Ordumuzu muzaffer kılsın.
Yar ve yardımcımız olsun.”

www.samsuntso.org.tr
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Murzioğlu’ndan
Türk Eximbank Şube talebi
Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım’ın katılımıyla
düzenlenen, “İhracatın Finansmanında Türk Eximbank” bilgilendirme
toplantısında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih
Zeki Murzioğlu, Türk Eximbank'tan Samsun’da bütün Karadeniz’e
hizmet verecek bir şube açma talebinde bulundu.
Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım’ın katılımıyla, TSO Davut
Altan Meclis Salonu’nda “İhracatın
Finansmanında Türk Eximbank”
bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Toplantının açılışında konuşan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu,
Samsun’daki ihracatçı sayısının arttığını ve desteğimizle Odamızda hizmet veren irtibat bürosunun yerine
şube açılmasını istedi. Konuşmasında ihracatın önemine değinen Salih
Zeki Murzioğlu, “Bir ülkenin kalkınmasına katkı veren en önemli sac
ayaklarından birisi ihracattır. Ülkelerin ekonomik güçleri ihracatlarıyla
değerlendiriliyor. İşletmeleri ilgilendiren her işte olduğu gibi ihracatta da
finansman çok önemli. En güçlü iş
ortağımız da Türk Eximbank’tır. Odamız çatısı altında bulunan Türk Eximbank irtibat bürosunun varlığı bizim
için çok önemli. Samsun dahil 6 ile
hizmet veren ofis, 600 ihracatçıya
finansal destek veriyor. Samsun’da
Türk Eximbank’tan faydalanan ihracatçı firma sayısı 15’ten 65’e
yükseldi. Bunun anlamı, daha fazla
ihracatçının Türk Eximbank’ı tanımasıdır. Bu ihracatçı firma sayıları
ilerleyen zamanda gittikçe artabilir.
Bölgeye hizmet verecek. Biz artık buranın irtibat bürosu olarak kalmasını
istemiyoruz. Samsun’da bütün Karadeniz’e hizmet verecek bir şubenin
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açılmasını istirham ediyoruz. Bu isteğimizi geri çevirmeyeceğinize yürekten inanıyoruz” diye konuştu.

Yıldırım: “Türkiye’nin en büyük
9’uncu bankasıyız”
Türkiye’nin kredi sağlamada 9,
aktif olarak ise 10’uncu bankası olduklarını belirten Yıldırım, “Bugün
itibariyle Türkiye ihracatının yüzde
25’ini Türk Eximbank olarak biz finanse ediyoruz. Gelinen noktada ihracatçımız için vazgeçilmez bir banka
haline geldik. Sanayicimizin ihtiyacı
olan krediyi rekabet için sağlıyoruz.

9

Verilen ihracat kredilerinin yüzde
46’sını biz veriyoruz” dedi. 2016 yılında ihracata 33 milyar dolar destek
sağladıklarını dile getiren Yıldırım,
“2017 için 40 milyar dolar hedefi koyduk. Geçen yıl Türkiye ekonomisi yüzde 7, ihracatı ise yüzde 11 büyürken,
biz Türk Eximbank olarak ihracatçıya
olan desteğimizi yüzde 19 büyüttük.
2018 yılı için de yüzde 17 büyüme
hedefi koyduk” açıklamasını yaptı.

Olumlu gelişmeler yaşanabilir
Samsun’da ise 264 ihracatçı firmadan 65 ile çalıştıklarını kaydeden
Yıldırım, “Çevre illeri de dikkate aldığımızda, Samsun irtibat büromuzla
buradaki firmalarımız arasındaki
bağlantıyı güçlendirmemiz gerektiği
ortaya çıkıyor. Samsun potansiyeline
bakıldığında önümüzdeki iki yıl içinde olumlu gelişmeler yaşanacağını
düşünüyorum” şeklinde konuştu.
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KOBİ’lere yeni KOSGEB
destekleri anlatıldı
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ve KOSGEB işbirliğiyle,
“KOSGEB KOBİ Teknoyatırım ve Stratejik Ürün Destek
Programları” bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Toplantının açılışında konuşan
Samsun TSO Başkanı Salih Zeki
Murzioğlu, yaşanan sıkıntılara rağmen doların eskisi gibi yükseliş göstermediğinin altını çizdi. Murzioğlu,
“Türkiye’deki ticaret durumu biraz
sıkıntılı. Siftah yapamayan esnaflarımız, çarkını döndüremeyen sanayici
ve yatırımcılarımız var. Buna rağmen
ülkemizin güneyde silahlı operasyon
yapıyor. Türkiye’nin ve dünyanın başına musallat olan bu terör örgütlerinin
yok edilmesiyle alakalı bir mücadele
veriliyor. Buna rağmen herkes sabah
kalkıp dükkanını açıyor, rızkının peşinden koşuyor. Bu bizim devletimize
ve hükümetimize güveni gösteriyor.
Devlet de bu güvene layık kalmak
için yatırımcılarına destekler veriyor.
Görüyoruz ki bizim salonumuzda bile
boş yer yok. 150 kişi destek almak
için burada toplandı” dedi.

Ocak - Şubat 2018

Dursunoğlu: “Türkiye’de 3
milyondan fazla KOBİ var”
Türkiye’deki KOBİ ve işletmecilerin yeni alanlara yönelmesi için düzenlemeler gerçekleştirdiklerini ifade eden KOSGEB Teknoloji ve Yenilik
Destekleri Daire Başkanı Ahmet Dursunoğlu, "Destek programlarımızdan
şimdiye kadar yararlandırdığımız
işletmelerin yeni destek programlarımızdan da yararlandırmayı ve ülkemize maksimum faydayı sağlamayı
hedefliyoruz. Biz ne kadar destek
aktardıysak daha fazlası şehrimize
ve ülkemize katma değeriyle birlikte geri döndü. KOSGEB’de bir şeyler
değişiyor, değişmek de zorunda. Bugün AR-GE, inovasyon, tekno yatırım
ve stratejik ürün destek programlarının özelliklerini sizlere aktaracağız.
Ülkemizin KOBİ’lerinin, girişimcileri-
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nin bakması gereken noktaya odaklanmasına çalışacağız. Türkiye’de 3
milyon 6 yüz 52 bin KOBİ var. Ticari
faaliyet gösteren işletmelerin yüzde
99,83’ü KOBİ. Yani KOSGEB’in desteklemesi gereken alanda yer alıyor”
diye konuştu.

Ahmet Dursunoğlu
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Murzioğlu, Belarus-Türkiye
İnovasyon Forumu’na katıldı
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih
Zeki Murzioğlu; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ile birlikte,
TOBB ve Belarus Ulusal Teknik Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen
Belarus-Türkiye İnovasyon Forumu’na katıldı.
İşbirliği fırsatları hakkında
bilgi verdi
Foruma Bakan Özlü ve Murzioğlu’nun yanı sıra; Minsk Büyükelçisi
Nilvana Darama, Belarus Sanayi
Bakanı Vitaly Vovk, Belarus Devlet
Bilim ve Teknoloji Komitesi Başkan
Yardımcısı Sergey Şerbakov ile iki ülkenin özel sektör temsilcileri katıldı.
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Forumun ardından firmalar arası ikili
görüşmeler gerçekleştirildi. Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Samsun TSO
Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki
Murzioğlu burada yaptığı konuşmada, Belarus - Türkiye ilişkilerini değerlendirirken, muhtemel işbirliği
fırsatları hakkında katılımcılara bilgi
verdi.
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Salih Zeki Murzioğlu
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Samsun TSO’dan
"Mesleki Yeterlilik Belgesi"
bilgilendirme toplantısı
Samsun TSO tarafından, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve TOBB
MEYBEM işbirliğinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tarafından 81 meslekte zorunlu hale gelen, “Mesleki Yeterlilik Belgesi”
ile ilgili üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
(STSO), Mesleki Yeterlilik Kurumu ve
TOBB MEYBEM işbirliğinde, “Mesleki
Yeterlilik Belgesi” ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Samsun TSO Davut Altan Meclis Toplantı
Salonu’nda düzenlenen toplantının
açılışında konuşan Samsun TSO
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Haluk Akyüz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 81 meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin
zorunlu hale geldiğini belirterek,
“Her ne kadar bu dışarıdan maliyetli
bir husus gibi algılansa da, konuya
daha farklı açılardan da bakılması
gerektiği kanaatindeyim. Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgesi’nin üç önemli ilgilisi bağlamında değerlendirmek
gerekmektedir. Bunun birinci ilgilisi
belge almak durumunda olan çalışanlar. Yani mesleğini icra ederek
geçimini sağlayanlar. Bu belge işinin
ehli olduklarına dair ispat niteliğinde
olacak. Bu konunun ikinci ilgilisi biz
işadamları. Artık zorunluluk kapsa-
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Haluk Akyüz

Mehmet Ordukaya

mında olan mesleklerde MYK belgesi sahibi olamayan kişileri yanımızda
çalıştıramayacağız. Çalıştırırsak idari
para cezası ile karşı karşıya kalacağız. Ancak standart ve seviyeleri
tanımlanmış, zorlu sınavlardan geçerek belge almış kişileri istihdam
ettiğimizde, işimiz işin ehli kişiler ta-
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rafından daha kaliteli ve verimli bir
şekilde yapılacak, böylece rekabet
gücümüz yükselecek. Üçüncü ilgili
ise değerli konuklar, tüketicilerdir.
Zorunluluk kapsamında mesleklerde, usta ellerde üretilen ürünler
daha iyi işçilikle üretilecek ve daha
kaliteli olacaktır” dedi.
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Kapsamı genişleyecek
İleride mağduriyetlerin yaşanmamasını önlemek adına ilgili meslek
dallarını ilgilendiren herkesi belge
almaya karşı duyarlı olmaya davet
eden Haluk Akyüz, “Tüketici olarak
zorunluluk kapsamındaki sektörlerden biri olan inşaat sektöründe belge almaya hak kazanmış işlerini dört
dörtlük bilen demirci, kalıpçı, sıvacı,
ısı yalıtımcısı, boyacı, duvarcı, seramik karo kaplamacısı ustaların yaptığı evi mi tercih ederiz, yoksa belgesiz ustaların yaptığı evi mi? Başka bir
ifadeyle, MYK Belgesi sadece işçinin
çalıştırılması hususunda kanuna
uygunluk anlamını taşımamaktadır.
Aynı zamanda kalite, verimlilik ve
güvenlik anlamlarını da ihtiva etmektedir. Bugün 81 meslek dalını
ilgilendiren bu konu, önümüzdeki
dönemde 161 meslek dalını, akabinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer
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alan tüm meslekleri kapsayacaktır.
Bu ayrıca, uluslararası bağlamda rekabet edebilirliğimize etki edecek bir
konu. O nedenle ilgili herkesin konuya duyarlılık göstermesini bekliyoruz.
Gelin hem belge alarak cezai işleme
maruz kalmayın ve ayrıca nitelikli iş
gücüne katkı sağlayın” diye konuştu.

günlerde veya aylarda, ülkemizde iş
kazalarının azalmasına sebep verecek, üretimde ve istihdamda verimliliğin artmasına ve ülkemizin küresel
ekonomide ihtiyaç duyacağı nitelikli
ve belgeli işgücünün temin edilmesine kolaylık sağlayacağını düşünüyoruz” diye ifade etti.

İş kazaları azalacak

TOBB MEYBEM A.Ş. tanıtıldı

Daha sonra söz alan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Mehmet
Ordukaya, verilen belgenin, uluslararası geçerliliği, akreditasyonu olan
bir belge olduğunu belirtti. Belgenin,
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından
yetkilendirilen sınavı belgelendirme
kuruluşlarınca teorik ve uygulamalı
sınavlarda başarılı olanlara verildiğini belirten Ordukaya, "Mesleki
yeterlilik belgeleri özellikle iş sağlığı
ve güvenliği noktasında önümüzdeki

Düzenlenen toplantı da ayrıca,
MYK Uzmanı Fatih Bilen, “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu ve
MYK Mesleki Yeterlilik Kurumu Faaliyetleri”, TOBB MEYBEM adına Genel
Müdür Saygın Baban da, TOBB MEYBEM A.Ş. Faaliyetleri ve Tanıtımı”
hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
Toplantıya ayrıca, Samsun TSO Meclis Başkanı Aydın Özvatan, SGK İl
Müdürü Ünay Kaya, İŞKUR Samsun
İl Müdürü Haşim Meydan ve çok sayıda davetli katıldı.
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Yatırımlar güvenle korunmalı
Veri Kurtarma ve Siber Güvenlik Eğitimi’nde konuşan Samsun TSO
Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Çakır, dijital dataların güvenle korunmadığı
bir ortamda tüm yatırımların risk altında olduğunu söyledi.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
(STSO) tarafından, “Veri Kurtarma
ve Siber Güvenlik Eğitimi” düzenlendi. Samsun TSO Davut Altan
Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen eğitim seminerine, veri
kurtarma ve siber güvenlik alanlarında bilgi sahibi olmak isteyen çok
sayıda firma yöneticisi katıldı. Eğitim seminerinin açılışında konuşan
Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi
Ayhan Çakır, 20. Yüzyılın en önemli
keşfi olan internet ve dijital teknolojilerin, yaşamın her alanını yeniden
şekillendirdiğini söyledi.

Üretmenin yolu dijital
teknolojiden geçiyor
Dijital dünyada her geçen gün
yeni kavramların hayatımıza girdiğini
belirten Ayhan Çakır, “Dijital teknoloji tüm sektörlerdeki ekonomik ve
sosyal etkileşimi değiştirmeye devam ediyor. İçinde bulunduğumuz
çağ, bambaşka bir çağ. Bu çağda
üretmenin de tüketmenin de yolu
dijital teknolojilerden geçiyor. Yayınlanan bir çalışmaya göre Türkiye’de
internet aktivitesi yüksek olan KOBİ’lerimiz 3 yılda yüzde 17’lik bir
büyümeye ve istihdamda ise yüzde
24’lük bir artışa ulaştılar. Bu muazzam bir artış” dedi.

Ocak - Şubat 2018

Ayhan Çakır

Datalar güvenle korunmalı
Günümüz dünyasında dijital dönüşüme kayıtsız kalmanın imkansız
olduğunu ifade eden Çakır, “Ancak
hepinizin de vakıf olduğu üzere, bu
dönüşüm güvenlik sorununu da beraberinde getirmektedir.
Dijital dünya uçsuz bucaksız bir
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alan. Bu dünyada yediden yetmişe
herkese açık ve ulaşılabilir alan olmakla birlikte sorgusuz da bir mecra.
Büyüklüğü ölçülemeyen bu mecrada
sürdürülebilirliğin en önemli adımı
güvenlik konusu. Datalarınızın güvenle koruyamadığınız bir ortamda
tüm yatırımınız risk altında demektir.
Hem yatırımınızı korumak hem de
olası bir veri kaybını önlemek adına
bugün düzenleyeceğimiz eğitimde
çok kıymetli bilgiler sizlerle paylaşılacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.

Bilgi ve tecrübe çok önemli
Daha sonra sunum yapan Veri
Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü
Serap Günal, katılımcılara “Veri Kurtarma ve Sibel Güvenlik” hakkında
bilgi aktardı.
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Murzioğlu, GTİ Genel
Kurulu’na katıldı
Salih Zeki Murzioğlu, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu
ile birlikte Samsun TSO'nun da ortağı olduğu Gümrük ve
Turizm İşletmeleri (GTİ) A.Ş. Genel Kuruluna katıldı.
Gümrük ve Turizm İşletmeleri
(GTİ) A.Ş.’nin gerçekleşen Genel Kurulu’na Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra Samsun TSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi
Salih Zeki Murzioğlu, TOBB Yönetim
Kurulu Üyeleri, GTİ A.Ş. ortakları ve
yetkilileri katılım gösterdi.

Birlik, beraberlik olunca
bereket geldi
“Niyet hayırsa, akıbet hayır olur”
diyen Hisarcıklıoğlu, 2005 yılında bu
işe hayırlı niyetle başladıklarını vurgulayarak, Türkiye’nin dış ticaretinin
yarısının kara gümrük kapılarından
yapıldığını ama yıllarca Gümrük kapılarına yatırım yapılmadığı için, kötü
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koşullardan dolayı bir sürü problem
çıktığını ve ek maliyetlere neden olduğunu söyledi. Bu sıkıntıyı üyelerini
çektiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu,
“Sınır kapılarındaki güvenlik sorunlarından dolayı bütün Türkiye çekiyordu. O dönemde hükümetimize dedik
ki, ‘verin biz yapalım’. Onlar da bu
camiaya güvenip verdiler. Biz bu işi
hayal edip yola çıktığımızda 137 Oda
ve Borsamız bizi anladı, bu işe emek
ve gönül verdi. Yine kültürümüzde bir
söz var: ‘Birlikte rahmet ve bereket,
ayrılıkta azap vardır’ Bu birlik-beraberlik olunca bereket de geldi” dedi.

GTİ başarı hikayesi
Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir
proje olmadığına dikkat çeken Hisar-
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cıklıoğlu, “Çok açık söylüyorum GTİ
A.Ş. bugün Türkiye’nin en önemli değerlerinden, en çarpıcı başarı hikâyelerinden biridir. Her şeyden önce
bu başarı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği camiasının vizyonunun ve
birlikten doğan gücümüzün eseridir.
Sizin eseriniz" diye konuştu.

BM dünyaya örnek gösterdi
GTİ A.Ş.’nin bugün kamu-özel
sektör işbirliğinin en başarılı örneği
haline geldiğini belirten TOBB Başkanı, sadece Türkiye’de değil, dünyada
örnek proje haline geldiğini söyledi.
Hisarcıklıoğlu, Birleşmiş Milletler’in
de bu projeyi bütün dünyaya gösterdiğini, ‘Gümrüklerinizi güvenli ve hızlı
hale getireceksiniz Türkiye gibi yapın,
TOBB gibi yapın’ dediklerini aktardı.
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Tekirdağ TSO ile Samsun TSO
“Kardeş Oda” oldu
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile Tekirdağ Ticaret
ve Sanayi Odası arasında, işbirliğini güçlendirmek
ve müşterek çalışmalar yapmak üzere, ”Kardeş Oda”
protokolü imzalandı.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
ile Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası, imzaladıkları protokolle, “Kardeş
Oda” oldu. Kardeş Oda protokolü
imza töreni, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi. İki
Odanın Meclis Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin de hazır bulunduğu törende Tekirdağ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay ve
Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, hazırlanan
protokolü imzaladı.

İşbirliği sağlanacak
Tekirdağ TSO Başkanı Cengiz
Günay, işbirliğini güçlendirmek ve
müşterek çalışmalar yapmak üzere
imzalanan Kardeş Oda protokolünün Samsun’a ve Tekirdağ’a hayırlı
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olmasını temenni etti. İmza töreninde konuşan Günay, “Öncelikle Tekirdağ TSO ile Samsun TSO arasında
işbirliğini güçlendirmek amacıyla
kardeş oda işbirliği için şehrimizde
bulunan, başta Samsun TSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu’nda birlikte görev alarak çalışma fırsatı bul-
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duğum değerli büyüğüm Salih Zeki
Murzioğlu ve beraberindeki Samsun
TSO yöneticilerini kurumumuzda
ağırlamaktan ziyadesiyle memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum.
İmzaladığımız protokolle, mevzuat
ve iyi niyet kuralları içinde taraflar
arasında karşılıklı iletişimi güçlendir-
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mek, karşılıklı hizmet standardının
artmasını sağlamak, ortak toplantılar ve faaliyetler düzenlemek, işbirliği sayesinde projeler hazırlamak ve
yürütmek, Tekirdağ ile Samsun sanayisinin ve ticaretinin gelişmesine
katkıda bulunmak, bunun yanında
iki il arasında sosyo-kültürel faaliyetlerde birlikte hareket etmek ve iki
oda arasında birbirlerinin deneyimlerinden faydalanmayı hedeflemekteyiz" dedi.

Deneyimler paylaşılacak
Konuşmasında, 2014 yılında Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası’nın
Samsun’a gerçekleştirdiği ziyaretten bahseden Günay, “Yaptığımız üç
günlük Samsun ziyaretinde bizleri
kendi evimizde gibi hissettirdiniz. Ziyarete katılan tüm ekip arkadaşlarım
ve şahsım adına bir kez daha sizlere
teşekkür ediyorum. Üç günlük ziyaretimiz esnasında bugünün temelleri atılmıştı esasında. İmzaları atmak
bugüne kısmet oldu diyebiliriz. Samsun TSO Başkanı Sayın Salih Zeki
Murzioğlu ile inanıyorum ki; TOBB
Yönetim Kurulu’nda edindiğimiz bilgi
ve deneyimler neticesinde Tekirdağ
ve Samsun TSO adına başarılı çalışmalar gerçekleştireceğiz. Protokolle
her iki Oda arasında deneyimlerimizi
de en üst seviyede paylaşacağız.
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İmza törenin ardından
her iki Oda Yönetim
Kurulu Başkanı ve Meclis
Başkanları karşılıklı olarak,
birbirlerine anı takdiminde
bulundu.
Birlikte güzel projeler
yapılacak
Protokolün hayırlı uğurlu olmasını dileyen Samsun TSO Başkanı
Salih Zeki Murzioğlu ise, “Öncelikle
misafirperverliğinizden dolayı hepinize teşekkür etmek istiyorum.
Sevgi ve duygular karşılıklıdır, sizleri
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sevdiğimiz için sizlerle kardeş oda
olmak istedik. Samsun TSO’nun ilk
kardeş odası Tekirdağ TSO olacak.
Yöneticiler ve kurumlar olarak kardeşliğimiz daim olsun istedik. Her
iki Oda olarak hizmet ve faaliyetlerimizin verimliliğini ve kaliteyi artırmak amacıyla, gerçekleştirdiğimiz
veya gerçekleştireceğimiz iyi uygulamaları, bölgelerimizde düzenlenen ve düzenlenecek ulusal ve
uluslararası fuar ve organizasyonlarla ilgili bilgi ve deneyimlerimizden en üst seviyede faydalanmalıyız. Ortak toplantılar düzenleyerek
bu ilişkilerimizin verimli ve sürekli
olmasını sağlamalıyız. İnşallah birlikte güzel projelere imza atacağız”
diye ifade etti.
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İş dünyası
öğrencilerle buluştu
Samsun TSO, TOBB Samsun KGK ve OMÜ İktisadi
İdari Bilimler Fakültesi işbirliği ile düzenlenen,
“Geleceğin Gücü Girişimciler” forumunda Samsunlu
işadamları tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Salih Zeki Murzioğlu

Ocak - Şubat 2018

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
(STSO), TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler
Fakültesi işbirliğiyle gerçekleştirilen,
“Geleceğin Gücü Girişimciler” forumu, Samsun iş dünyasını ve öğrencileri aynı masada buluşturdu.
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Tecrübelerini öğrencilerle
paylaştılar
Yuvarlak masa konsepti ile yapılan forumda, Samsun’un iş dünyasının farklı sektörlerde alanlarında
başarılı olan 50’ye yakın işadamı,
başarı hikayelerini ve tecrübelerini
öğrencilerle paylaştı.

www.samsuntso.org.tr

ODAMIZDAN HABERLER

Sohbet şeklinde gerçekleşen
forumda, işadamları ve öğrenciler
arasında nitelikli ve etkin bir iletişim kuruldu. İşadamları, başarı için
tavsiyede bulundukları öğrencilerin
sorularını da cevaplandırdı. Oldukça
verimli geçen etkinlikte, üniversite
öğrencileri, bu tarz etkinliklerin kendi gelişimleri açısından değerli bulduklarını belirterek, “Alanlarında bu
kadar başarılı olan işadamı ile bir
araya gelerek, sohbet imkanı bulmak
gerçekten bizim için çok güzel bir
deneyim oldu. Edindiğimiz bilgilerin
gelecekte bizlere önemli katkılar sağlayacağı aşikar” dedi.

“Geleceğimiz gençliğimiz”
Etkinlik sonunda konuşan Samsun
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih
Zeki Murzioğlu, foruma katılım sağlayan iş adamlarına teşekkür ederek,
“Ülkemizin en önemli zenginliği siz değerli gençliğimizdir. Bizim geleceğimiz
sizlersiniz. Ülkemizin önüne koyduğu
hedefe ulaşmak için sizlere de önemli
görev düşüyor” diye konuştu.

www.samsuntso.org.tr
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Türkiye'nin Kadın Gücü
Samsun'da
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyet gösteren
TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu, Türkiye'nin Kadın Gücü
Samsun Buluşması programıyla kadınları bir araya getirdi.
Programa Samsun Valisi Osman
Kaymak, OMÜ Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Salih Zeki Murzioğlu, TOBB
Samsun Kadın Girişimciler Kurulu
Başkanı Mihriban Akyüz, STK temsilcileri ve çok sayıda kadın katıldı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, "Uluslararası Çalışma Örgütü (ILOSTAT)
istatistiklerinden elde edilen verilere
göre 79 ülke içerisinde Türkiye 20072015 yılları arasında kadınların işgü-

cüne katılım oranının yüzde 31,4'e
yükselmesiyle istihdamın en fazla
arttığı ülke olmuştur. Bununla beraber, söz konusu oranın halen Avrupa
Birliği ortalamasının (yüzde 57,6) ol-

Kadın iş gücü artış gösterdi
Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranının ve istihdamının son 10
yılda hızla artış gösterdiğini kaydeden

Ocak - Şubat 2018
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dukça altındadır. Türkiye ekonomisi,
2004-2015 yılları arasında düzenli,
ücretli sınıfında 5 milyon 325 bin kişi
için iş yarattı. Söz konusu işlerin yaklaşık yüzde 40'ında kadınlar çalışmıştır. Türkiye ekonomisi ILOSTAT (2017)
verilerine göre 2007-2015 yılları arasında, düzenli ücretli işlerde yüzde
77 artış sağlayarak, 2 milyon 160 bin
kadına net iş yaratmıştır. Bu sonuçla
Türkiye, 2007-2015 yılları arasında
incelenen 63 ülke içinde en fazla kadın istihdam artış oranına sahip ülke
olmuştur" dedi.

bırakma hedefine ancak ve ancak
omuz omuza ulaşabiliriz. Ülke nüfusunun yarısı kadın, bir diğer yarısı erkek. Ancak bu eşitlik, kadınların ekonomik hayata katılımları bağlamında
maalesef geçerli değil. Kadın girişimci oranımız yüzde 8'lerde. Kadınlar,
ekonomik hayata katılımda çekimser
kalıyor. Biz Türk kadınının ne kadar
güçlü, ne kadar azimli ve kararlı olduğunu biliyoruz. İsterlerse her şeyi
başarırlar" dedi.

Kadın isterse başarır
Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye'nin
kalkınma hedeflerine ancak omuz
omuza ulaşılacağını belirterek, "Bizim medeniyetimiz, kadın ve erkeğin
birlikte mücadele edebilmesiyle inşa
edilmiştir. Şüphesiz medeniyetin, insanlığın, gelişimin kalkınmanın daha
refah bir geleceğin vazgeçilmez iki eş
aktörüdür kadın ve erkek. Bu nedenle Türkiye'nin kalkınma hedeflerine,
çocuklarımıza daha iyi bir gelecek

www.samsuntso.org.tr
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Ekonomiye katkı vermeliyiz
TOBB Samsun Kadın Girişimciler
Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz ise,
"Rakamlar biz kadınların ekonomiye
katkı vermediğimizi söylüyor. Dünya
nüfsununun yarısı kadın. Dünyada
kadın ve erkek istihdama eşit oranda
katılırsa dünya ekonomisine 28 trilyon Dolar ek gelir sağlanabilir. Daha
refah bir dünya için kadınlarımızın
ekonomi içinde olması şart" diye konuştu.
Konuşmaların ardından, TOBB
KGK Başkan Yardımcısı Ruhsar Pekcan, TOBB KGK İcra Komitesi Üyesi
Hatice Güner Kal, Bafra TSO Meclis
Başkanı Nur Aydıner Meral, TOBB
KGK İcra Komitesi Üyesi Merih Eskin, Gıda Mühendisi Elif Aslı Tanuğur,
genç girişimci Merve Akkuş başarı
hikayelerini katılımcılarla paylaştı. Ardından ise, Marka Danışmanı ve Grafiker Banu Samancı, “Markanızı nasıl
pişirirsiniz?” adlı sunum yaptı. Program sonunda ise, Neyzen Burcu Karadağ, Ney'in Peşinde adlı programla
katılımcılara müzik ziyafeti sunarken,
ney kültürünü dünyada tanıtma çabasını anlattı.
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Kadınlara, “İletişim
Psikoloji” eğitimi
Samsun TSO koordinatörlüğünde faaliyetini sürdüren TOBB Samsun
Kadın Girişimciler Kurulu tarafından, eski televizyon spikeri Güler
Kazmacı’nın katılımıyla “İletişim Psikoloji” eğitimi düzenlendi.
Samsun TSO koordinatörlüğünde
faaliyetini sürdüren TOBB Samsun
Kadın Girişimciler Kurulu tarafından,
eski televizyon spikeri Güler Kazmacı’nın katılımıyla “İletişim Psikoloji”
eğitimi düzenlendi. Serra Otel’de
gerçekleştirilen eğitim seminerine
büyük ilgi oldu.

“İletişim hayattır”

Güler Kazmacı
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Açılış konuşmasını yapan TOBB
Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz yaptığı
açılış konuşmasında, ekonominin
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ilerlemesinde kadın girişimcilerin
çok önemli olduğuna vurgu yaptı. İş
hayatında da iletişimin önem arz ettiğini belirten Akyüz, “İletişim, sosyal
bir varlık olan insanın diğer insanlarla ilişki içinde olması gerekliliğinin
doğal bir sonucudur. Bu dünyada
hiç kimse tek başına yaşayamaz. İyi
veya kötü diğer varlıklara da ihtiyaç
duyar. Bu ihtiyacını gidermek için
başvuracağı araç ise iletişimdir. İşte
bu nedenle iletişim, hayatın tam da
merkezindedir. Aslında iletişim ortak
anlamlandırma çabasıdır. İletişim
hayattır” dedi.
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cek iletişim psikolojisi ve iletişim
yönleri hakkında bilgi aktardı. İletişimin ilk çağlardan beri önemli olduğuna dikkat çeken Kazmacı, girişimcilik konusunda iletişimin çok
önemli bir kavram olduğunu vurguladı. İletişim psikoloji açısından
konuşmanın önemi üzerine yaptığı
değerlendirmede, konuşmayı, iki
tarafı keskin bir bıçağa benzetti.
İnsan ilişkilerinde iletişimin hayatın
temelini oluşturduğunu belirten Güler Kazmacı şunları söyledi:
Salih Zeki Murzioğlu

“Kadınların her zaman
destekçisiyiz”
Ardından söz alan Samsun TSO
Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki
Murzioğlu, kadın girişimcilerin önemine değinerek, “Bu ülke girişimcilik, kurumsallaşma, teknolojileşme
ve markalaşma gibi pek çok kavramla henüz tanışmadan kendini rekabet ortamında bulan müteşebbislerin omuzlarında yükseldi. Çok yol kat
etti ama daha iyi bir gelecek idealimiz var. Bizlere işaret edilen müreffeh seviyeye ulaşabilmek için daha
çok girişimciye ihtiyacımız var. Bu
işin kadın veya erkek diye bir ayrımı
yok. İstatistikler bizim bu beklentimizi karşılayamamaktadır. Kadınların
ekonomik hayata katkısı maalesef
kayıt dışı kalmaktadır. Kadınların
fıtratları gereği girişimciliğe çok yatkın olduklarını biliyoruz. Temennimiz
daha fazla kadının girişimci olmasıdır. Girişimciler, ülkelerin gelişmişlik
programlarına en önemli katkı yapan
aktörlerdir. Bu nedenle girişimcilik
adına yapılan her türlü gayreti desteklemeliyiz. TSO olarak, kadınların
her zaman destekçisiyiz. Samsun’un
ve ülkemizin kalkınmasında kadın
girişimcilerin çok büyük katkısı olacaktır. Ne kadar çok kadını ekonomiye davet edebilirsek, o kadar ivme
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Mihriban Akyüz

kat ederiz. Bugün girişimciliğin en
önemli kavramlarından olan iletişim konusunda sizlerle birlikteyiz.
Güler Kazmacı bu bağlamda kadın
girişimcilerimize destek olacak. Bu
programın, kadınlarımızın başarılı bir
girişimci olmasında ve fark oluşturmasında etkili olacağını umuyorum”
diye konuştu.

Güler Kazmacı’dan, İletişim
Psikolojisi eğitimi
Konuşmaların ardından kürsüye
çıkan Güler Kazmacı, kadın girişimcilere ekonomiye atılmalarında ve
ilerletmelerinde yardımcı olabile-
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"Konuşmak Allah'ın insanlara
sunduğu bir lütuftur. İletişimin temeli ne dediğiniz değil, nasıl dediğinizdir. Konuşurken hep aynı ses
tonuyla konuşmamak gerekir. Yerine göre bazen yükseltmek bazen
alçaltmak bazen ise normal seviyede konuşmak önemlidir. Hangi
mesajı vermek istiyorsanız, o ses
tonunu kullanın. Eğer güzel, çekici
ve etkili konuşuyorsanız karşınızdaki kişilerde sempati ve saygı yarattığınız için daha başarılı ve mutlu oluyorsunuz. Ama eğer kötü, yanlış ve
itici bir konuşmanız varsa antipatik
oluyorsunuz. İletişimde ne kadar
egemenseniz, ilişkide de o kadar
egemensiniz"
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Samsun TSO’dan “TMGD”
bilgilendirme toplantısı
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, “Tehlikeli
Madde Güvenlik Danışmanlığı” hakkında ilgili sektör
temsilcilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Uygulamayana para cezası
verilecek

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, tehlikeli maddeleri
gönderen, dolduran, taşıyan, paketleyen, boşaltan, alan, depolayan firmaların, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren, “Tehlikeli Madde
Güvenlik Danışmanı” istihdam etmek ya da ilgili Bakanlıktan yetki
almış, “Tehlikeli Madde Güvenlik
Danışmanlığı Kuruluşların”dan hizmet almasına yönelik bilgilendirme
toplantısı düzenlendi.

Yönetmelik yürürlüğe girdi
İlgili sektör temsilcilerinin hazır
bulunduğu toplantıda konuşan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO)
Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki
Murzioğlu, Hepinizin bildiği üzere,
“Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla
Taşınması Hakkında Yönetmelik”
24.10.2013 tarihli Resmi Gazetede
yayımlanmış ve 1.1.2014 tarihinde
yürürlüğe girmiş olup, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı bulundurulmasına yönelik uygulama 2018
yılı itibariyle başlamış bulunmaktadır. Söz konusu yönetmeliğin amacı
“tehlikeli maddelerin; insan sağlığı
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Salih Zeki Murzioğlu

ve diğer canlı varlıklar ile çevreye
zarar vermeden güvenli ve düzenli
bir şekilde kamuya açık karayoluyla
taşınmasını sağlamak; bu faaliyetlerde yer alan gönderenlerin, alıcıların,
dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her
türlü taşıt sürücüleri veya operatörlerinin hak, sorumluluk, yükümlülük
ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve
esasları belirlemektir.” dedi.
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En özet haliyle sizlerin temsil
ettiği sektöre ilişkin can ve mal güvenliğini tahsis etmek amacıyla
bir standart getirmektir. Tehlikeli
Maddelerin Karayoluyla Taşınması
Hakkında Yönetmelik kapsamında
Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili
gönderen, paketleyen, dolduran, taşımacı gibi faaliyetleri gerçekleştiren
işletmelerin tehlikeli madde güvenlik
danışmanı istihdam etmesi veya ilgili
Bakanlıkça yetkilendirilmiş güvenlik
danışmanlığı kuruluşlarından hizmet
alması zorunludur. Danışmanın asıl
görevi, işletmenin başındaki kişinin
sorumluluğu altında, yapılan işin
gereklilikleri kapsamında en uygun
araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu
faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır. İlgili kanun hükümlerine riayet etmeyenlere yüksek miktarlarda
idari para cezası uygulanacaktır.
Daha sonra, Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı 9. Bölge
Müdürlüğü uzmanlarınca, yönetmelik
hakkında katılımcılara brifing verildi.
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Samsun TSO’nun bütçesi
8 milyon 720 bin TL

Samsun TSO olağan meclis toplantısında, 2018 yılı tahmini
bütçesi 8 milyon 720 bin TL olarak oy birliği ile kabul edildi.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi (STSO), 2017 yılının son
Meclis Toplantısı’nı Meclis Başkanı
Aydın Özvatan başkanlığında gerçekleştirdi.

Yiğit Tören bilgi verdi verdi
Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nun iki toplantı arasında yürüttükleri çalışmalar
hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Ardından da, Samsun TSO’nun
2018 yılı gelir-gider bütçesi görüşüldü. Konuyla ilgili söz alan Samsun
TSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Yiğit Tören, “Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım, Odamız 2018 yılı tahmini
bütçesini yönetim kurulumuz ve genel sekreterliğimizin detaylı çalışmaları sonucu hazırladık. Bu vesileyle
hesapları inceleme komisyonumuza
bizlere gösterdikleri güvene teşekkür etmeliyim. Malumunuz 2017 yılı
tahmini bütçesini 7 milyon 40 bin TL
olarak onayınıza arz etmiştik. Elde ettiğimiz veriler çerçevesinde 2018 yılı
tahmini bütçemizi yaklaşık yüzde 24
daha fazla artırarak 8milyon 720 bin
TL olarak onayınıza sunmak istiyo-
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Yiğit Tören

Salih Zeki Murzioğlu

ruz. Şüphesiz temennimiz ve gayretimiz bu arz ettiğim rakamların üzerinde gelir elde edip, yine bu rakamların
daha altında gider gerçekleştirilmesi
yönündedir. Zira çabamız asgari gider ile azami hizmet üretmek, Odamıza, camiamıza ve şehrimize fayda
sağlamaktır. Fasıllar halinde sunmuş
olduğum 2018 yılı gelir – gider bütçemizi onaylarınıza sunuyor, sağlıklı,
huzurlu ve barış dolu bir yıl olması
temennisiyle hepinizin yeni yılını kutluyorum” dedi.
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Başkan Murzioğlu
teşekkür etti
Ardından ise Samsun Ticaret ve
Sanayi Odası’nın 2018 yılı tahmini bütçesi oy birliği ile kabul edildi.
Oylamanın ardından Samsun TSO
Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki
Murzioğlu, 2018 yılı tahmini gelir-gider bütçesine desteklerinden dolayı
meclis üyelerine teşekkür etti. Diğer
gündem maddelerinin de görüşülüp karara bağlanmasının ardından
meclis toplantısı sona erdi.
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Samsun EV’leniyoruz 2018
Fuarı’na görkemli açılış
Bu yıl ikincisi düzenlenen ve görkemli bir şekilde
kapılarını ziyaretçilere açan Samsun EV’leniyoruz
Fuarı’nı yaklaşık 40 bin kişi ziyaret etti.

TÜYAP tarafından, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi,
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası,
Samsun Ticaret Borsası, Samsun
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve
KOSGEB’in destekleri ve işbirlikleri
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ile hazırlanan “Samsun EV’leniyoruz
2018, 2. Evlilik Hazırlıkları, Konut
Projeleri, Mobilya, Aksesuar, Dekorasyon, Züccaciye, Gelinlik, Damatlık, Abiye Kıyafet, Çeyiz, Halı, Düğün
Organizasyonu, Beyaz Eşya, Ev Elektroniği Fuarı” büyük ilgi gördü.
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Samsun ekonomisine
can suyu
TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre
Merkezi’nde gerçekleşen törenin
açılışında konuşan TÜYAP Anadolu
Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Ala-
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göz, fuarın evlenecek çiftler, eşyalarını yenileyecekler ve ev almak isteyenler için büyük bir fırsat olduğunu
belirterek, “Bu fuarı Samsun’da 2.
kez düzenliyoruz. Bu fuarımız ilk yıl
düzenlediğimiz fuara göre katılımcı
sayısı bakımından yüzde 17 oranına büyüdü. Katılımcıların kapladığı
stant alanı bakımından ise yüzde
35 oranında büyüme kat ettik. Samsun’da düzenlenen her fuar açılışında benzer durumlar oluyor. Her fuar,
bir sonraki yıl daha büyük bir şekilde
gerçekleşiyor. Fuarlarımız büyüdükçe Samsun ekonomisine can suyu
katma hevesimiz daha fazla artıyor.
Bu fuardan 10 gün sonra Kitap Fuarı, ondan 2 hafta sonra Mobilya Fuarı, ondan 2 hafta sonra da İnşaat
Fuarı’nı düzenleyeceğiz. Tabiri caizse 2 haftada 1 Samsun’da fuar yapacağız. Bundan sonraki aşamada
Samsun’u sadece Türkiye’de değil,
dünyada ses getiren bir fuar kenti
yapma azmi içerisinde olacağız” diye
konuştu.

Murzioğlu: “Fuar merkezini
yapmakla çok iyi iş yapmışız”
Samsun’a fuar kazandıran ortaklardan biri olmaktan gurur duy-

duklarını ifade eden Samsun Ticaret
ve Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı
Salih Zeki Murzioğlu, “Fuarcılık sektörü, günümüzde çok hızlı büyüyor
ve ilerliyor. Bugün sadece İstanbul
ve İzmir’de değil, Anadolu’nun birçok yerinde fuarlar düzenleniyor.
Bu fuarlar birkaç yıldır Samsun’da
düzenleniyor. Bu fuarı açmakla görüyoruz ki çok güzel bir iş yapmışız.
Ortaklarımızla birlikte böyle bir fuarı şehrimize kazandırmaktan dolayı

gurur duyuyoruz. 2 ay içerisinde 15
günde bir fuarımız olacak. Bir şehirde yapılan fuarlar, o şehrin ekonomisine büyük katkı verirler. Bu fuarın
da ekonomiye gerekli katkıyı vereceğini umuyorum. Bütün toplumlarda
evlilik kutsal bir şey. Evlilikte nelerin
yapılabileceğini en kısa göreceğimiz
iş burada bulunuyor. Fuarın düzenlenmesinde katkı veren herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Yılmaz: “Samsun- Krasnodar
uçuşları fuarcılığı geliştirir”
Samsun- Krasnodar arasında
uçuşların başlamasının ticareti daha
da arttıracağının altını çizen Samsun
Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf
Ziya Yılmaz, “Bizim fuarcılık sürecinde atmamız gereken küçük bir adım
var. Bu adımla fuarımızı Karadeniz
havzasının yakından takip ettiği bir
fuar haline getirebiliriz. Bu tanınırlığı da Krasnodar-Samsun uçuşlarıyla
sağlayabiliriz.
Krasnodar-Samsun
arasında haftada en az 2 gün yapılacak tarifeli uçuş gerçekleştirsek,
bunu programlı bir hale getirsek, şu
anda aramızda Rusya’dan, Gürcistan’dan, Ukrayna’dan misafirlerimiz

www.samsuntso.org.tr
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olabilirdi. Onlar da bu çabalarımıza
katkı verirlerdi. Karşılığında da bizim
arkadaşlarımız da karşı fuarlara giderlerdi. Biz, kendi içimizde dönen
küçük bir ekonomiyle işleri büyütemeyiz. İşleri büyütmek için mutlaka
kendi küçük pazarımızın dışında büyük bir pazara açılmamız gerekiyor.
Bu pazar da bir uçuş mesafesinde
bulunan karşı sahildeki illerdir. İlgili arkadaşlardan uçuşlar hakkında
bilgiler aldım. Şubat sonu itibariyle
uçuş planlanıyor. Ancak Krasnodar
tarafında gümrük ve polisiye konusunda sorunlar var. Rusline Havayolu şirketinden öteye Krasnodar
Havalimanı’nda verilen polisiye hizmetlerle ilgili eksiklik var. Ona da
Rusya hükümetinin dahil olduğu bir
durum” şeklinde konuştu.

Vali Kaymak: “15 günde 1 fuar
heyecan verici”
Samsun’da 15 günde 1 fuar yapma fikrinin bile heyecan vereceğini
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Geçen yıla oranla katılımcı
firma sayısında yüzde 35
artış olan fuara, vatandaşlar
yoğun ilgi gösterdi.

vurgulayan Samsun Valisi Osman
Kaymak törende yaptığı konuşmada,
“Samsun her gün büyüyor. Bu fuar
alanın yapılması, Samsun’u büyük
ölçekli bir yapma konusunda çok
büyük bir adımdır. Bu fuarları daha
da geliştirmemiz lazım. 15 günde bir
fuar gerçekten heyecan veriyor. Fuarlar, turizm ve ekonominin değişmez
parçalarını oluşturuyor. Samsun’da
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açtığımız fuarlar sadece Samsun’a
değil, bölgemize de katkı yapıyor.
Samsun eskiden Fuar kentiydi. Samsun’un tekrardan eski kimliğine döneceğini düşünüyorum. Fuarların
Samsun’un tanıtımında büyük bir etkisi var. Samsunspor da Samsun’un
tanıtımında büyük bir etkendir” dedi.

Ziyaretçi rekoru
Konuşmaların ardından ise, fuarın açılış kurdelesi kesildikten sonra
stantlar ziyaret edildi. Girişin ücretsiz olduğu 2. Ev’leniyoruz Fuarı, 8-10
Şubat tarihleri arasında açık kaldı.
Gelinlik ve moda evleri, organizasyon firmaları, oteller ve restoranlar,
düğün salonları, fotoğraf stüdyoları,
çeyiz firmaları, ev tekstili, mobilya,
beyaz eşya, züccaciye, mutfak ekipmanları, halı ve dekorasyon ürünleri,
çiçekçiler, kuaför ve güzellik salonları, hediyelik eşyalar, takı ve kuyumcuların yer aldığı fuarı yaklaşık 40
bin kişi ziyaret etti.

www.samsuntso.org.tr
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Kitap Fuarı rekor kırdı

Bu yıl dördüncü kez kapılarını açan, “Karadeniz Kitap Fuarı”nı
geçen yıla oranla yüzde 32 artışla, 184 bin kişi ziyaret etti.

Karadeniz 4. Kitap Fuarı", yapılan muhteşem bir organizasyon
ile açıldı. TÜYAP Karadeniz Toplantı
Salonunda yapılan açılışta konuşan
Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Türkiye’nin kitap okuma ve
basma konusunda düşünülen kadar
kötü olmadığını belirtti. Kenan Kocatürk, “Yayın ve kitap denince bizim
ülkemizde hep olumsuz şeyler söylenir. Türkiye’de 'kitap okunmuyor'
diye haberler çıkıyor. Türkiye, 2017
yılında yeni kitap sayısı olarak 60

www.samsuntso.org.tr

bin 335 çeşit yeni başlık yayınladı.
Bu dünya yayıncılık sırasında bizi
11’inci sıraya yerleştiriyor. Bu rakamlar geçen seneki yeni kitap sayısını
yüzde 11 artırdığımızı gösteriyor. Her
türlü kitap okuyoruz. Kültür Bakanlığı çıkartılan yeni kitaplara bandrol
veriyor. Bandrollerin sayısı açısından
bakıldığında geçen yıl 626 milyon
869 bin kitap üretmişiz. Nüfusumuza böldüğümüzde ürettiğimiz kitap
sayısı 7,76’ya denk geliyor. Bu kitaplardan 77 milyon adeti inceleme
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araştırma kitabı. 25 milyona yakın
edebiyat kitabı üretmişiz. Çocuk yayıncılığı da yüzde 30’a yakın bir artışla 42 milyon çocuk kitabı üretildi”
diye konuştu.

Vali Kaymak: “Samsun eski
fuar alışkanlığını kazandı”
Fuara yabancı katılımcıların da
gelmesi gerektiğinin altını çizen
Samsun Valisi Osman Kaymak,
“Samsun, eski fuar alışkanlığını ka-
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zanmaya başladı. Artık Samsun’da
15 günde bir fuar yapıyoruz. Fuarlar,
Samsun’un tanıtılması açısından
çok büyük anlam kazanıyor. Halkımızın fuarlara ilgi göstermesi gerekiyor.
En son fuarımızda katılımcılardan yabancı var mı diye sormuştum. Biraz
da sitem etmiştim. Kendi kendimize
fuar da yapmayalım. Biz, öncelikle
Türkiye’nin önemli bir fuar merkezi
olmak için gayret sarf etmeliyiz ama
sonra da dış ülkelerden katılımcılar
sağlamak zorundayız. Ayrıca, önümüzdeki sene 2019 yılı, 1919’un
100. yılına denk geliyor. Bu konuya dikkat çekmek adına Samsun’u
2019 yılında kültür sanat başkenti
yapma konusunda çalışmalar yapacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Yılmaz:
“Fuar merkezini
büyütebiliriz”
Fuar merkezini olduğu kadar
daha
büyütebileceklerini
vurgulayan Samsun
Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf
Ziya Yılmaz, “Bir gün
gelsin bu fuarda yabancı fuarcılar da olsun istiyorum.
Yabancı yayıncılar da burada stant-
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larını açsınlar istiyoruz. Şu anda da
çok önemli yerli yayıncılar ve bilim
adamları aramızda bulunuyor. Samsun çok önemli bir bölge. Etrafındaki
kültürleri de birleştirebilecek bir konuma sahip şehiriz. Bunun önündeki
engelleri kaldırmak için inanılmaz mücadele veriyoruz.
TSO Yönetim Kurulu
Başkanı Salih Zeki
Murzioğlu, şu anki
fuar alanını büyütmeyi önerdi. Şu
andaki alanımızda
iki tane holümüz
var. Bunlar 4’er
bin metrekareden 8
bin metrekare yapıyor.
Bunlara ek olarak hemen
8 bin metrekare daha ekleme yapabiliriz. Bu da bizi Türkiye’nin en
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büyük fuar merkezlerinden birisi yapar” ifadelerini kullandı.

Bilgiç: "Kitap sayısını yarı
yarıya arttırdık"
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç,
üniversite olarak yeni yaptırdıkları
kütüphane ile kitap sayısını yarı yarıya arttırdıklarını, yazılı kitap sayısını
daha da arttıracaklarını açıkladı. 15
günde bir fuar yaptıklarını belirten
TÜYAP Fuarcılık Genel Müdürü Cihat
Alagöz ise şunları söyledi: “15 gün
önce bir fuar açmıştık. Şimdi de bir
fuar açtık. 15 gün sonra yine bir fuar
açılışını gerçekleştireceğiz. Ondan
sonraki 15 gün sonra da inşaat fuarının açılışını gerçekleştireceğiz. Yani
Samsun’da fuarcılık açısından çok
güzel bir senkron oluştu.”

www.samsuntso.org.tr
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Rekor ziyaretçi
Fuar, açılış konuşmalarının ardından kurdelenin kesilmesiyle kapılarını ziyaretçilerine açtı. Protokol üyeleri açılışın ardından stantları gezdi.

Fuar boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenirken çok sayıda yazarda hayranlarıyla buluşarak imza dağıttı.
220 yayınevinin katıldığı fuarı, 48
bini okullarıyla birlikte gelen öğren-

ci olmak üzere toplam 183 bin 930
kitapsever ziyaret etti. Yetkililer, beş
gün boyunca açık kalan fuarı ziyaret
edenlerin sayısının geçen yıla oranla
yüzde 32 arttığını belirtti.

Samsun TSO AB Bilgi Merkezi
standına büyük ilgi
Samsun TSO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren AB Bilgi Merkezi’nin TÜYAP Samsun Fuar ve
Kongre Merkezi’nde düzenlenen,
“4. Karadeniz Kitap Fuarı 2018”de
yer alan standı büyük ilgi gördü.
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu koordinasyonunda uygulanmakta olan, Türkiye’de AB Bilgi
Merkezleri Ağı’nın desteklenmesi
projesi kapsamında 1997 yılından
bu yana Samsun Ticaret ve Sanayi
Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren AB Bilgi Merkezi, 2018 yılı
faaliyet planı çerçevesinde, TÜYAP
Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılan, “4. Karadeniz Kitap Fuarı
2018”da bir etkinlik gerçekleştirdi.

www.samsuntso.org.tr

AB Bilgi Merkezi projesi kapsamında açılan standa başta öğrenciler
olmak üzere ziyaretçiler büyük ilgi
gösterdi. Fuar kapsamında standa
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gelen ziyaretçilere çeşitli dokümanlar dağıtılırken, görevliler tarafından da Avrupa Birliği, projeleri ve
diğer konularda bilgiler verildi.
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Yönetim Kurulu faaliyetleri
ibra edildi
Samsun TSO’nun Ocak ayı meclis toplantısında 2017 yılı yönetim
kurulu faaliyetleri oy birliği ile ibra edildi. Toplantıda ayrıca, 2017
yılının faaliyet raporu ve kesin gelir-gider bilançosu da oy birliği ile
kabul edildi. Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, kendilerine
verdikleri destekten dolayı meclis üyelerine teşekkür etti.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
(STSO) Meclisi, 2018 yılının ilk toplantısını Meclis Başkan Yardımcısı
Hüseyin Yalgın başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda söz alan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı
Salih Zeki Murzioğlu, iki toplantı arasında yürüttükleri çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Zeytin Dalı operasyonuna tam
destek

Salih Zeki Murzioğlu
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Başkan Salih Zeki Murzioğlu,
konuşmasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin bölgesinde başlattığı
Zeytin Dalı Harekatı’na değindi.
Harekata tam destek verdiklerini
belirten Murzioğlu, Hepinizin yakinen takip ettiği üzere Türkiye, hem
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kendisi hem de bölge ülkeleri için
tehdit oluşturan terör koridorunu
ortadan kaldırmak için önemli bir
adım atmıştır. Bölgeyi terör örgütlerinden temizleyerek huzur, güven ve
barış ortamını yeniden tesis etmek
amacıyla Afrin’de sınır ötesi harekat
başlamış ve başarıyla devam etmektedir. Şükürler olsun ki, güzel haberler alıyoruz. Ulusal güvenliğimizi korumak amacıyla yapılan bu girişimi
yürekten destekliyorum. Azim ve kararlılıkla sürdürülen Zeytin Dalı Harekatının zeytinin simgelediği üzere
bölgeye barış getirmesini en kalbi
duygularımla temenni ediyorum.
Allah askerimizin yar ve yardımcısı
olsun, şehitlerimizin mekanı cennet
olsun” dedi.
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Kesin gelir - gider bütçesi
görüşüldü
Ardından kürsüye gelen Samsun
TSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Yiğit Tören ise, 2017 yılının 31 Aralık
tarihi itibariyle gerçekleşen Oda’nın
kesin gelir-gider bütçesiyle ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi. Tören konuşmasında şunları söyledi:
“7 milyon 40 bin lira olarak öngördüğümüz Odamız bütçesi 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle; toplam Geliri 8.615.054,84 TL, toplam Gideri
5.562.491,03 TL olarak gerçekleşmiştir. Gelir bütçemiz yüzde 122 oranında, gider bütçemiz ise yüzde 79
oranında gerçekleşmiştir. Gelir gider
dengesi bağlamında oldukça tasarruflu bir gerçekleşme olduğunu ifade edebiliriz. 2017 yılı tahmini denk
bütçesini malumlarınız olduğu üzere
7 milyon 040 bin lira olarak öngörmüştük. Ancak, gerçekleşen bütçe
itibariyle oluşan gelir gider farkı olan
3 milyon 52 bin 563 lira 81 kuruş
ile gider bütçesinde gözüken 156
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gerçekleşmesi konusunda yönetim
kurulumuza verdiğiniz desteklerden
dolayı siz değerli meclis üyelerimize
teşekkür ediyoruz. 2018 yılında da
aynı başarıyı tekrarlayacağımız inancıyla hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

Murzioğlu teşekkür etti

Yiğit Tören

bin 524 lira 89 kuruş Sabit Kıymet
Gideri bilançonun aktifine ihtiyatlar
hesabına aktarılmıştır. Başka bir ifadeyle 2017 yılı tasarrufumuz 3 milyon 209 bin 88 lira 70 kuruş olarak
kaydedilmiştir. Bütçemizin başarıyla
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Daha sonra ise, meclise sunulan
2017 yılının 31 Aralık tarihi itibariyle
gerçekleşen Oda’nın kesin gelir-gider bütçesi ve Faaliyet Raporu oy
birliği ile kabul edildi. Meclis ayrıca,
yönetim kurulu 2017 yılı faaliyetlerini de oy birliği ile ibra etti. Tekrar
kürsüye gelen Samsun TSO Yönetim
Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu,
desteklerinden dolayı meclis üyelerine teşekkür ederken, 2018 yılının
Oda ve camia adına yeni başarılar
getirmesini temenni etti.
Meclis üyeleri Yusuf Ziya Büyüklü
ve Murat Keskin’in gündem dışı söz
aldığı toplantı, diğer gündem maddelerinin de görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi.
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Mali İşler ve
Finans Yönetimi Eğitimi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerine verdiği
eğitimlere bir yenisini daha ekleyerek, “İşletmelere Yönelik
Mali İşler ve Finans Yönetimi Eğitimi” düzenledi.

Mustafa Kemal Şahin
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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
(STSO) tarafından, Avrupa İşletmeler
Ağı-Karadeniz Projesi çerçevesinde,
“İşletmelere Yönelik Mali İşler ve Finans Yönetimi Eğitimi” düzenlendi.
Davut Altan Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen eğitim programının açılışında konuşan Samsun
TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Şahin, “Ülkelerin
uluslararası arenadaki gücü, refah
düzeyi, sosyal ve kültürel gelişmişlik
seviyesi ve hatta yaşam memnuniyeti endeksi gibi pek çok hususun
ortak ve en büyük paydası ekonomik
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gelişmişliktir. Ekonominin belkemiğini ise bugün sizlerin temsil etmiş olduğu KOBİ’ler teşkil etmektedir. Biz
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak tüm bu saydığım hususlara katkı
sağlamak adına KOBİ’lerimizin kapasitelerini geliştirmek için pek çok
çalışma yürütüyoruz. Bu alandaki en
önemli ve kapsamlı projemiz olan,
Cosme programı çerçevesinde Avrupa İşletmeler Ağı-Karadeniz Projesi
kapsamında düzenlediğimiz, İşletmelere Yönelik Mali İşler ve Finans
Yönetimi eğitimi vesilesiyle sizlerle
birlikteyiz” dedi.
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Finansal yönetim, kritik
başarı faktörü
Konuşmasında, değişen ekonomilerde işletme sermayesi yönetimi
ve risk kontrolünün öneminin gün
geçtikçe artan finansal konular içinde yer aldığını belirten Şahin, “Günümüzde küresel rekabetin yarattığı
piyasa koşullarında finansal kaynaklarını en iyi yöneten işletmelerin başarılı işletmeler olduğu gerçeği tüm
iş profesyonelleri tarafından kabul
görmektedir. Piyasaların global finansal akımlarının işleyiş şekillerindeki
sürekli gelişim ve değişim, işletmelerde finansal problemlerimizi ve risk
yönetimimizi daha karmaşık hale
getirmektedir. Tam da bu nedenle
işletmeler için finansal yönetim kritik
başarı faktörüdür. Finansal kaynakları iyi yönetilmeyen işletmeler kısa
sürede varlıklarını yitirirler. İşletmele-
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Eğitmen Nedim Narlı,
işletme finansı, finans
yönetimi ve uygulamaları
başta olmak üzere birçok
konuda katılımcıları
bilgilendirdi.

rin sürdürülebilir olabilmesi için tüm
finansal yapının sağlıklı gelişmesi ve
finansal dengenin korunması için
de bu alanda yetişmiş iş gücü ihtiyacı her dönem artmaktadır. İfade
ettiğim bu ihtiyaçlar çerçevesinde,
bugün yapılacak olan paylaşımların
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Nedim Narlı

büyük önem arz ettiği inancındayız”
diye konuştu.
Eğitmen Nedim Narlı tarafından,
katılımcılara, İşletmelere Yönelik
Mali İşler ve Finans Yönetimi Eğitimi
verildi.
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Samsun TSO’dan
AB Proje Yazma Teknikleri
Samsun TSO tarafından düzenlenen, “AB Proje Yazma Teknikleri/Proje Döngüsü
Yönetimi” eğitiminde konuşan Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yiğit Tören,
küresel rekabetin yarattığı piyasa konuşlarında firmaların ulusal ve uluslararası
kaynaklara erişiminin büyük önem arz ettiğini söyledi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
(STSO) tarafından yürütülmekte olan
Cosme programı kapsamında Avrupa İşletmeler Ağı-Karadeniz Projesi
çerçevesinde, “AB Proje Yazma Teknikleri/Proje Döngüsü Yönetimi” eğitimi düzenlendi. Serra Otel’de iki gün
sürecek olan eğitimin açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi Yiğit Tören, “Ülkelerin
uluslararası arenadaki gücü, refah
düzeyi, sosyal ve kültürel gelişmişlik
seviyesi ve hatta yaşam memnuniyeti endeksi gibi pek çok hususun ortak ve en büyük paydası ekonomik
gelişmişliktir. Ekonominin belkemiğini ise bugün sizlerin temsil etmiş
olduğu KOBİ’ler teşkil etmektedir.
Biz Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
olarak tüm bu saydığım hususlara
katkı sağlamak adına KOBİ’lerimizin
kapasitelerini geliştirmek için pek
çok çalışma yürütüyoruz. Bu alanda-
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ki en önemli ve kapsamlı projemiz
olan, Cosme programı kapsamında yürüttüğümüz Avrupa İşletmeler
Ağı-Karadeniz Projesi çerçevesinde
düzenlenen AB Proje Yazma Teknikleri ve Proje Döngüsü Eğitimi vesilesiyle sizlerle birlikteyiz” dedi.

Tören: “Desteklerden
yararlanma konusunda
eksikliklerimiz var”
Konuşmasında AB Projelerine
erişiminin önemine değinen Tören,
“Günümüzde küresel rekabetin yarattığı piyasa koşullarında finansman yönetimi işletmelerin varlığını idame ettirme hususunda çok
önemli bir unsurdur. Rekabet gücünü geliştirmeye destek vermek adına bugün pek çok mekanizmanın
faaliyette olduğunu biliyoruz. Ancak,
bu desteklerden nasıl yararlanabilir noktasında büyük eksikliklerimiz
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var. Bu bağlamdaki en büyük problemimiz mevcut durum ve ihtiyacı
tespit edip, o ihtiyacı ya da zayıf noktayı güçlendirmek konusunu projelendirebilmek. Bu anlayışla kurguladığımız, bugün başlayıp yarın devam
edeceğimiz bu eğitim programı ile
firmalarımızın ulusal ve uluslararası
kaynaklara erişmesine katkı sağlamak amacıyla AB Proje Yazma Teknikleri ve proje döngüsü konularını
işleyeceğiz. İki günlük eğitim programında ele alınacak mevcut fon kaynakları, teklif çağrıları ve bu kaynaklara ilişkin olarak proje belgelerinin
hazırlanması ve başvuru süreçleri
firmalarımıza büyük katkı sağlayacağı inancındayız” diye konuştu.

Katılımcılar bilgilendirildi
Ardından ise, İçerik Danışmanlık
Eğitim Şirketi’nden Eğitmen Zehra
Kaya tarafından katılımcılara uygulamalı olarak, “Proje Döngü Yönetiminin Temel İlkeleri”, “Mevcut Durum
Analizi”, “Hedef Analizi”, “Paydaşlar Analizi”, “Sorun Analizi”, Strateji
Analizi”, “Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı”, “Projelerin Sürdürülebilirliği.
İzleme ve Değerlendirme” ve “Hibe
Programlarına Başvuru” konularında bilgi paylaşımında bulundu.

www.samsuntso.org.tr

ODAMIZDAN HABERLER

KOBİ’lere,
“Marka Yönetimi” anlatıldı
Samsun TSO (TSO) Avrupa İşletmeler Ağı-Karadeniz Projesi
kapsamında, KOBİ’lere yönelik “Marka Yönetimi” eğitimi verildi.
tüm bu saydığım hususlara katkı
sağlamak adına KOBİ’lerimizin kapasitelerini geliştirmek için pek çok
çalışma yürütüyoruz” dedi.

İşi şansa bırakma
lüksümüz yok

Kadir Beytekin

Samsun TSO tarafından Cosme
programı kapsamında yürütülmekte
olan Avrupa İşletmeler Ağı-Karadeniz Projesi çerçevesinde düzenlenen
“Marka Yönetimi” semineri, TSO
Davut Altan Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantının açılışında
konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Beytekin, KOBİ’lerin
önemine değinerek, “Ülkelerin uluslararası arenadaki gücü, refah düzeyi, sosyal ve kültürel gelişmişlik seviyesi ve hatta yaşam memnuniyeti
endeksi gibi pek çok hususun ortak
ve en büyük paydası ekonomik gelişmişliktir. Ekonominin belkemiğini ise
bugün sizlerin temsil etmiş olduğu
KOBİ’ler teşkil etmektedir. Biz Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak
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Oda olarak birçok platformda,
markalaşmanın, marka olmanın
önemine ve gerekliliğine atıfta bulunduklarının altını çizen Beytekin,
“Marka değerlerinin tüm hayatımıza
bilinçli ya da bilinçsiz ne kadar etki
ettiğini biliyoruz. Küreselleşme ile
birlikte markalaşmanın ne kadar
önem arz ettiği hepimizce malum.
Zira küreselleşme dünyayı tek pazar
noktasına getirirken, rakiplerimizin
artmasına böylece bu ekonomik ortamda daha mücadele etmemize
neden oluyor. Marka ürünü ya da
hizmeti diğerlerinden farklı kılan bir
değer, ürünün ya da hizmetin karak-
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terini yansıtan bir unsurdur. Geçmişte yaratılan ve bugün dünya devi diye
tabir ettiğimiz pek çok marka, sezgilerle, tahminler, taklitlerle ya da tesadüfler sonucu yaratılmış, başarılı
olmuş ve bugünlere kadar gelmiştir.
Ancak artık devir işi şansa bırakma
devri değil. Çünkü artık işi şansa
bırakmak gibi bir lüksümüz yok. Tüketicinin sizi tercih etmesi için bir
sebep yaratmak zorundasınız. Onun
zihninde farkındalık oluşturmak zorundasınız. Karakterinizi ortaya koymak, sunduğunuz değeri yönetmek
durumundasınız. Bu bağlamda bugün ürün ve hizmetlerimizin kimliği
olan ve müşterilerin satın alam süreçlerine doğrudan etki eden marka’yı konuşacağız" diye konuştu.
Açılış konuşmasının ardından
ise Eğitmen Ceyhun Yeşilşerit tarafından, katılımcı KOBİ temsilcilerine
marka eğitimi verildi.
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Samsun TSO,
Stratejik Planı'nı yeniliyor
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, 2018-2021 yılları
arasında yol haritasını belirlemek için Stratejik Plan
çalışmalarına başladı.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
(STSO), 2018-2021 yılları arasındaki
yol haritasını belirlemek amacıyla,
kurum içi Stratejik Plan Eğitim Çalışması düzenledi. Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi
ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
Danışmanı Dr. Türkay Kısa eğitim
öncesi Samsun TSO Yönetim Kurulu
üyeleri ile bir araya gelerek, Stratejik
Planlama Süreci’ni paylaştı. Türkay
Kısa, ardından Samsun TSO personeline iki grup halinde eğitim verdi.
Eğitimde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Oda/Borsa Akreditasyon
Sistemi, Stratejik Planlama, Durum
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Analizi, Kurumsal Kimliğin Tanımlanması, Stratejik Amaçların Belirlenmesi, Hedeflerin Belirlenmesi,
İş Planlarının Hazırlanması, İzleme
ve Değerlendirme gibi başlıklar ele
alındı.

“Stratejik plan sonuçlara
odaklıdır”
Türkay Kısa yaptığı sunumda,
TOBB Oda Borsa Akreditasyon sistemi ve standardın işleyişine ilişkin
temel yeterlilik ve temel hizmetler
konularında bilgiler vererek, 20182021 yılları arasını kapsayacak stratejik planlama sürecinden bahsetti.
Stratejinin, belirlenen hedeflere
ulaşmak için izlenecek yol, yöntem
ve önemli politikalar, planların bütünü olduğunu belirten Kısa, “Stratejik planlama, kuruluşun bulunduğu
nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum
arasındaki yolu tarif eder. Burada
kaynakları etkin, verimli ve ekonomik kullanmak amaçlanmaktadır.
Stratejik planlama girdilere değil,
sonuçlara odaklıdır. Dinamiktir ve
geleceği yönlendirir. Düzenli olarak
gözden geçirilmesi ve değişen şartlara uyarlanması gerekir. Arzu edilen
ve ulaşılabilir bir geleceği resmeder.
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TOBB ETÜ SEM
işbirliğiyle
Samsun TSO'yu 2021'e
taşıyacak stratejik plana
yönelik ilk çalışmalar
başladı.

Stratejik planlama hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur. Stratejik plan, kurumun, ‘neredeyiz?’,
‘nereye gitmek istiyoruz?’, ‘gitmek
istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz’ ve
‘başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz’ başlıklarında dört temel ihtiyacı karşılar” dedi.

Murzioğlu: “Geleceğimizi
planlıyoruz”
Stratejik çalışmalarla ilgili konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu
Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Ekonomik, sosyal ve teknolojik açılardan sürekli gelişim halinde olan ülkemiz koşullarına paralel olarak biz
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odaların da kendimizi yenileyerek bu
gelişimi takip etmemiz kaçınılmaz
olmuştur. Odamız, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği’nin 2001 yılından
itibaren yürütmeye başladığı “Oda
Akreditasyon Sistemi” içinde yerini
almıştır. 2018-2021 yol haritamızı
belirlemek adına, bu günün verilerinden yola çıkarak, kurumumuzun
hedeflerini, yani gelecek zaman diliminde nerede olacağımızı ortaya
koyarak, geleceğimizi planlamak için
çalışmalara başladık. Geleceğin organizasyonlarını bu günden planlamanın ve yapacağımız işleri planlı bir
süreçte ele almamızın önemli metotlarından birisi de “Stratejik Planlama”nın içinde olmaktır. Üyelerimizin
beklentilerine ve ihtiyaçlarına uygun
hizmet sunmayı planlarken, onların
değişen ve hızla gelişen ekonomik
koşullara ayak uydurabilmelerinde,
kendisini sürekli geliştirmesini de
destekleyen projeler üretmeyi hedeflemekteyiz. Odamız, stratejik planlama çalışması sayesinde, üstlendiği
görevlerde yapısal ve işlevsel açılardan sürekli iyileştirmeyi, kurumlara
yol gösterici olmayı ve geleceğin organizasyonlarını bu günden planlamayı hedeflemektedir” diye konuştu.
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Samsun TSO personeline
“Kriz Yönetimi” ve "Değişim
Yönetimi" eğitimleri
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası personeline, 2017
yılı için planlanan eğitim takvimi kapsamında, “Kriz
Yönetimi” ve “Değişim Yönetimi” eğitimleri verildi.
Samsun TSO personeline yönelik
kurum içi eğitimlerine, “Kriz Yönetimi” ve "Değişim Yönetimi" başlıklarıyla devam edildi. İçerik Danışmanlık’tan Cüneyt Örkmez tarafından
verilen eğitimlere, Samsun il ve ilçe
Oda-Borsa personelleri de katıldı.
Farklı günlerde düzenlenen eğitimlerde Eğitmen Cüneyt Örkmez, "Kriz
Yönetimi" başlığı altında verdiği eğitimde katılımcılara, “Kriz Nedir?”,
“Krizin Özellikleri”, “Krizin Faktörleri”, “Krizin Süreci ve Yönetimi” hakkında bilgi verdi.
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Değişimi zamanında yapmayan
krizle karşı karşıya kalır
Konuşmasında kriz durumunun
kurum ile ilişkisi olan herkesi ilgilendirdiğini belirten Örkmez, “Sebep
ve sonuçları tam olarak bilinmeyen,
hızlı bir şekilde ortaya çıkan, zaman
baskısı yaratan örgüt ve toplumun
zor anlar geçirmesine sebep olan,
stres, baskı ve travmaya yol açan,
şirket performans ve imajını olumsuz etkileme tehlikesi olan durumlarda ortaya çıkan sonuçlara kriz
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diyoruz. Kriz durumlarında maalesef
bir planınız yoksa kurum veya kuruluşların mekanizmaları yetersiz kalır.
Zamanında kendini yenilemeyen,
yenilenmeye ayak uyduramayan kurumlarda kriz riski ortaya fazladır.
Değişim yorucu bir iştir ve bu da krizi
tetiklemektedir. Onun için hedefimizi iyi koymalıyız. Değişimi zamanında yapmazsak kriz kaçınılmaz olur.
Onun için işlerinizi acile asla düşürmeyin. Kriz faktörlerini asla kenara
atmayın. Değişime direnmek krize
davetiye çıkartır” dedi.
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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
personeline, 2018 yılı için planlanan
eğitim takvimi kapsamında ayrıca,
“Değişim Yönetimi” eğitimi verildi.

Gerçeklerle yüzleşmezseniz,
değişemezsiniz
Rekabet edebilmek için değişimin
şart olduğunu ifade eden Eğitmen
Cüneyt Örkmez, “Değişmezseniz,
değişemezseniz kriz kaçınılmaz olur.
Krizin değişik sebepleri var. Mevcut
durum analizi yapmadığımızda neyi
değiştireceğimizi bilemeyiz. Onun
için değişimde mevcut durum analizi
büyük önem taşıyor. Mevcut durum
bazen içeriden çok iyi görülebilir.
Ama bazen gerçeklerle yüzleşmemiz
lazım. Gerçeklerle yüzleşemezseniz
değişemezsiniz. Gelecekte nerede
olmak istediğimizi değişimde sorgulamak gerek. Nereye doğru değişim?
Neyi değiştireceğiz? İşte bunları sorgulayarak, güçlü ve zayıf yönlerimizi
tespit etmeliyiz” dedi.

Samsun TSO
Yönetim Kurulu Başkanı
Salih Zeki Murzioğlu,
hizmet kalitesi çıtasını
daha da yukarılara taşımak
adına personel eğitimlerine
önem verdiklerini söyledi.

haritanız ve iş planınız mutlaka elinizde olmalı. Değişimin özü; yararlı
işlere dönüşen, anlaşılabilir, ekonomik değere sahip, ticarileşebilir, iyileşme içeren yeniliklerdir. Değişim
süreci sancılı bir süreçtir. Onun için
anlaşılabilir olunması şarttır. Rekabet, yaratıcılık ve gelişme ihtiyacı
değişimi yaratan faktörlerdir. Artık

insan ve toplum kavramları, çalışma
hayatı, ticaret, Pazar anlayışı, tüketici bilinci, yönetim anlayışı kısacası
dünyadaki her şey değişiyor. Onun
için herkesin değişime ayak uydurması, gerektiğinde değişmesi kaçınılmazdır.

Eğitimler devam edecek
Üstlendikleri vizyon ve misyon
çerçevesinde personelin hizmet
içi eğitimlerine büyük önem verdiklerini ifade eden Samsun TSO
Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki
Murzioğlu, “Hizmet kalitemizi daha
yukarılara taşımak adına bir plan
doğrultusunda yıl boyunca çeşitli
konularda eğitim çalışmaları düzenliyoruz. Yılın ilk eğitimini de değişim
yönetimi üzerine düzenledik. Kurum
içi eğitimlerimize, üye memnuniyet
odaklı olarak devam edeceğiz” diye
ifade etti.

Değişim kaçınılmaz oldu
Değişimin, herhangi bir şeyi, bir
düzeyden başka bir düzeye getirmeyi ifade ettiğini kaydeden Örkmez,
“Değişim için vizyon da koysanız,
plan da yapsanız bazı sürprizlerle
karşılaşabilirsiniz. Değişim için gerekli aşamalar bilgi ve stratejidir. Değişimi gerçekleştirecekler, mutlaka
bu kavramlara dikkat etmelidir. Yol
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Samsun TSO Yönetiminden,
“Hayırlı olsun” ziyareti
Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Yönetim Kurulu
Üyeleri, AK Parti Samsun İl Başkanlığı’na atanan Hakan
Karaduman’a, “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki
Murzioğlu, Başkan Yardımcısı Haluk
Akyüz, Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan
Bülbüloğlu, Oğuzhan Serinkaya, Meclis Başkan Yardımcıları Hüseyin Yalgın
ve Ergin Yazıcıoğlu, Oda Genel Sekreteri Süleyman Karabük ile birlikte,
geçtiğimiz günlerde AK Parti Samsun
İl Başkanlığı’na atanan, Hakan Karaduman’a, “Hayırlı olsun” ziyaretinde
bulundu. Başkan Murzioğlu, Başkan
Karaduman’a yeni görevinden ötürü
‘hayırlı olsun’ dileklerini ileterek çalışmalarında başarılar diledi.
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“İş dünyamızın yanındayız”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti
ifade eden AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, “Samsun
Ticaret ve Sanayi Odamızın öneminin
farkındayız. Geçmişten günümüze Valilik, Belediye, Üniversite, Sanayi ve
Ticaret Odası’nın birlikte hareket ettiğinde şehrin kalkındığını ve önünde
hiçbir engelin kalmadığının hep konuşulduğunu ama, bunun birçok uygulamasında sıkıntılar yaşandığının
farkındayız. İnşallah önümüzdeki dönemde kongremizi yapıp, ondan son-
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raki süreçte biz bu ilişkilere ne kadar
katkı sağlayabiliriz, herkesi kendi alanında daha verimli hale getirebiliriz
onun çabasında olacağız. Birbirimizi
tanımamızın yapacağımız çalışmalara çok olumlu katkılarının olacağını
düşünüyorum. Şehrin dinamikleri
sizlersiniz. Üretiyorsunuz, iş veriyorsunuz. Her zaman sizlerin yanındayız.
Biz de haklı olan tüm taleplerinizde
sizlerin yanında olacağımızın bilinmesini isterim” diye konuştu.
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Murzioğlu:
“Ortak paydamız Samsun”
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Samsun Şubesi’ne yaptığı ziyarette
konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, tek amaçlarının
Samsun’a hizmet olduğunu belirterek, “Hepimizin ortak paydası Samsun’dur” dedi.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı
Salih Zeki Murzioğlu, Oda Meclis
Başkanı Aydın Özvatan ve Dış İlişkiler Uzman Yardımcısı Çağrı Işıtan ile
birlikte Müstakil Sanayici İşadamları
Derneği (MÜSİAD) Samsun Şube Yönetimi’ni ziyaret etti.

Birlikten güç doğar
Oldukça samimi bir ortamda
gerçekleşen ziyarette, işbirliği konusu ele alındı. Ortak paydalarının
Samsun olduğunu belirten Samsun
TSO Başkanı Murzioğlu, “Bizler Samsun’da ticaretin gelişmesine yönelik
araştırmalar yaparak, işadamlarımızı
bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bunun
için en son olarak Dış İlişkiler Uzman Yardımcımız Çağrı Işıtan’ı, destekler hakkında sizleri bilgilendirebilmek adına Ekonomi Bakanlığı’na
gönderdik. Kendisi detaylarıyla sizlere bilgilendirme yapacaktır. Yaşadığımız şehre katkı sağlamak bizler için
asli sorumluluktur. Bunun bilinciyle;
tüm kesimlerle gönül bağımız var.
Samsun; esnafıyla, sanatkarıyla, tüccarıyla, sanayiciyle bir bütündür. Biz-
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lerin ortak paydası Samsun'dur. Hep
birlikte bu şehrin hizmetindeyiz. Hepimiz aynı dili konuşuyoruz ve birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Tek amacımız
da şehrimize katkı sağlamak. Bunun
gayreti içindeyiz. Birlikten güç doğar.
Bu zamana kadar hep birlikte el ele
vererek, pek çok çalışmamızın hayata geçmesini sağladık. Her zaman
ifade ettiğim gibi; güzel şehrimizi
layık olduğu yere taşımak adına hep
birlikte elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve göstermeye de devam
edeceğiz” dedi.

Haluk Tan’dan ortak akıl
vurgusu
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti
belirten MÜSİAD Samsun Şube Başkanı Haluk Tan ise, konuşmasında
birlikte hareket etmenin önemine
vurgu yaptı. Tan, “Şehirlerin yarıştığı
günümüzde ortak aklın çok önemli
olduğuna inanıyoruz. Bizler hep birlikte şehrimizin tüm dinamikleri ile
ortak çalışmalar yapmak zorundayız.
Ayrımız, gayrımız yok. MÜSİAD olarak Samsun'a ve ülkemize katkıda
bulunmaya, katkıda bulunanlarla
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birlikte ortak hareket etmeye devam
edeceğiz. Türkiye ile birlikte Samsunumuzun da büyümesi, gelişmesi
ve iş dünyamız ile hedeflenen 2023
vizyonuna yakışır proje ve hizmetlerle faydalı işler yapmak istiyoruz. İnşallah birliktelik temellerimizi daha
da sağlamlaştırıp, şehrimizi daha iyi
noktalara taşıyacağız” dedi.

MÜSİAD üyelerine sunum
yapıldı
Konuşmaların ardından ise,
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Dış
İlişkiler Uzman Yardımcısı Çağrı Işıtan, Ekonomi Bakanlığı’nın vermiş
olduğu, Pazara Giriş Belgeleri Destekleri, Yurtdışı Pazar Araştırması
Destekleri, Rapor Satın Alımı Destekleri, Yabancı Şirket Satın Alımına Yönelik Danışmanlık Destekleri,
İleri Teknolojiye Sahip Yabancı Şirket Satın Alımı, Yurtdışı Birim/Kira
Giderlerinin Desteklenmesi, Marka
Tescil Desteği, Yurtdışı- Yurtiçi Fuar
Desteği, Tarımsal Ürünlerde İhracat
İadesi Yardımları, Hizmet Sektörüne
Yönelik Destekler hakkında MÜSİAD
üyelerini bilgilendirdi.
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Murzioğlu: “Arabuluculuk iş
dünyasına yeni soluk getirecek”
Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu,
işçi-işveren uyuşmazlıklarında dava şartı haline gelen arabuluculuğun iş dünyasında yeni bir dönem başlatacağını söyledi.
Başkan Murzioğlu, İş Mahkemeleri Kanunu kapsamında yapılan
yeni düzenlemelere ilişkin yaptığı
açıklamada, arabulucuk görüşmeleri
sonunda anlaşmaya varan işçi ve işverenin, üzerinde anlaşılmış olan hususları tekrar dava konusu yapmasının mümkün olmadığını belirtirken,
düzenlemenin iş dünyası için önemli
bir zamandan tasarruf sağlayacağını
belirtti. Başkan Murzioğlu, “İşçi de
işveren de ihtiyacını karşılarken bu
sorunla uğraşmayı bırakacak, enerjisini, potansiyelini ve zamanını başka
işler için kullanabilecektir” dedi.

Süreç kısalacak
Salih Zeki Murzioğlu

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
(STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan 7036
Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile iş
uyuşmazlıklarında dava şartı haline
gelen arabuluculuğun iş dünyasına
olan etkilerini değerlendirdi. Dava
şartı arabuluculuk ile iş dünyasına
yeni bir soluk geldiğini belirten Başkan Murzioğlu, yeni düzenlemede
emeği geçen herkese teşekkür ederken, camia olarak sistemin başarısı
için üzerlerine düşen ne varsa yapmaya devem edeceklerini söyledi.
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“Klasik yargılama usulleri ile iş
dünyası için büyük sorun haline gelen emsal kararlar; işçi ve işverenin
aralarında yapacağı arabuluculuk
anlaşma metni gizli olacağından tüm
taraflar ve arabulucu bu gizliliğe uymak zorunda olduğundan bir sorun
olmaktan çıkacak ve emsal oluşturmayacaktır” diyerek sözlerini sürdüren Murzioğlu, bu değişikliklerin iş
dünyası tarafından ayrıntılarıyla öğrenilmesi gerektiğini vurguladı. Uzun
yargılama süreleri nedeniyle yıllarca
uğraşılan iş davalarının arabuluculuk ile son bulacağını düşündüğünü
dile getiren Başkan Murzioğlu, “Vakit
nakittir” sözünün iş dünyasındaki işlerliğinden bahsetti.
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Yeni düzenleme ile sistem nasıl
ilerleyecek?
Arabuluculuğun genel avantajlarının yanı sıra iş dünyasına olan büyük
etkilerinin bu kadarla da kalmadığını söyleyen Murzioğlu, arabuluculuk
sürecinde işçi ve işverenin çözüm
üretemediklerinin ortaya çıkması
halinde arabuluculuğun bir çözüm
önerisi getirebileceğini de sözlerine
ekledi. Başkan Salih Zeki Murzioğlu,
yeni düzenlemeler ışığında sistemi
ise şöyle özetledi:
“İşçi işveren alacağı ve tazminatı
ile işe iade talepli iş uyuşmazlıklarında arabuluculuğun dava şartı haline gelmesi ile birlikte taraflar artık
ilk oturumda arabuluculuk yolunu
deneyecekler, arabuluculukta anlaşılmaması halinde mahkemeye başvurabilecekler. Sistem adliyelerdeki
arabuluculuk büroları üzerinden işleyecek. Arabulucu yapılan arabuluculuk başvurusunu üç hafta içinde
sonuçlandıracaktır. Tarafların anlaşamaması halinde ilk iki saatlik ücret
Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Taraflardan birinin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi
durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilecek ve bu
taraf davada kimsen veya tamamen
haklı çıksa bile yargılama giderinin
tamamından sorumlu tutulacaktır.”
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Genç iş adamlarına,
“tecrübe” paylaşımı
Genç MÜSİAD heyeti, Samsun TSO Başkanı Zeki Murzioğlu'nu
ziyaret etti. Genç işadamlarının sektörel çalışmaları hakkında bilgi
alan Başkan Murzioğlu, tecrübe paylaşımında bulundu.
Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Samsun
Başkanı Cem Emre Çakan, beraberindeki üyeler ile birlikte Samsun
Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaret
etti. Samsun'da yapılan ticaretlere
değinilen ziyarette, Başkan Murzioğlu gençlere tecrübe paylaşımlarında
bulundu.

Gençlere destek sözü
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Samsun TSO Yönetim
Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu,
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yaptığı konuşmada, genç işadamlarına yürüttükleri çalışmalarda destek
mesajı verdi. Gençleri her zaman çok
önemsediğinin altını çizen Murzioğlu, “Sizlerin büyük bir heyecanla şehrimiz için bir şeyler yapmaya çalışmanızı görmek bize gerçekten büyük
mutluluk veriyor. Sizleri, kentimizin
geleceği olarak görüyoruz. Hepiniz
işlerinizde başarılı genç işadamlarısınız. Yapacağınız her projede de üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız.
Sizlerden gelen taleplerden asla rahatsız olmayız. Yeter ki, kentimiz için
hep birlikte güzel şeyler üretelim”
diye konuştu.
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Murzioğlu’na teşekkür ettiler
Kendileri ve faaliyetlerini sürdürdükleri sektör kolları hakkında
bilgiler veren Genç MÜSİAD üyeleri,
Samsun TSO Başkanı Murzioğlu'na
teşekkürlerini ilettiler. Genç MÜSİAD
Başkanı Çakan, "Her zaman kentimizin menfaati doğrultusunda çalışmayı görev edindik ve bu böyle devam
edecektir. Üzerimize düşen her türlü
görevi yapmak için hazırız. Sizleri de
derneğimizde ağırlayarak, diğer arkadaşlarımızın da bilgi ve tecrübelerinizden faydalanmasından memnuniyet duyarız" dedi.
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İşçilikten
vergi rekortmenliğine
Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra denizcilik sektöründe iş hayatına başlayıp başarı merdivenlerini emin adımlarla tırmanan başarılı işadamı Sistem Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi’nin sahibi Ayhan Çakır, bugün ithalat, ihracat
olmak üzere yılda 3 binin üzerinde beyanname yaparak sektöründe Türkiye’deki
10 bin firma arasında ilk 50’ye girmeyi başardı. Samsun ve Karadeniz Bölgesi’nde
birçok firmanın ihracata başlamasında da önemli rol üstlenen Çakır, değişik yıllarda vergi rekortmeni listelerinde yer aldı.
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Ayhan Çakır

Dergimizin bu ayki “Girişimci”
sayfasının konuğu Samsun’da sektöründe ilklere imza atmış başarılı
işadamı Sistem Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi’nin sahibi Ayhan
Çakır oldu. Sadece Samsun’da değil, Karadeniz Bölgesi’nde bugüne
kadar çok sayıda firmanın ihracat
yapmasına da öncülük yapan Ayhan
Çakır’ın başarı öyküsü 1981 yılları-

na uzanıyor. Dünden bugüne uzanan başarı öyküsünü bizimle paylaşan Ayhan Çakır, Samsun Yabancı
Diller Yüksekokulu’nu bitirdikten
sonra Ulusoy Denizcilik A.Ş. firmasının ilk kurucu personellerinden
biri olarak iş hayatına başladığını
söyledi. 1985 yılına kadar çalıştığı
Ulusoy Denizcilik A.Ş.’de birim amiri olarak görev yaptığını belirten Ay-

han Çakır, “O yıllarda hem çalışıyordum hem de ayrıca, YÖK Yasası’yla
Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne
bağlanan eski okulumun Eğitim Fakültesi’nden lisans mezunu oldum.
Daha sonra ise, 1985-1986 yılları
arasında özel bir dershanede İngilizce öğretmenliği yaptım. Asteğmen olarak vatani görevimi yaptıktan sonra da tekrar memleketime
dönerek farklı bir sektörde iş yapmaya karar verdim” dedi.

Samsun’da kurulan ilk şirket
Her zaman misyon ve vizyonunu
yüksek tuttuğunu belirten Ayhan
Çakır, 1988 yılında hedefine uygun
olarak gördüğü FKK Güney Oto Lastik Takoz Sanayi firmasında Dış İlişkiler Müdürü olarak göreve başladığını söyledi. Kendini kısa sürede
ispat ederek firmanın ihracat rakamını 100 bin dolardan 3 milyon dolarlara taşıyan Ayhan Çakır, 1992
yılında ise, bir arkadaşıyla birlikte
Sistem Dış Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’ni kurdu.

www.samsuntso.org.tr
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Kurdukları şirketin dış ticaret, liman ve gümrükleme faaliyetlerinde
bulunduğunu belirten Ayhan Çakır,
“Dış ticaret ve gümrükleme alanında Samsun’da kurulan ilk şirketiz.
Zaten Samsun’da bu eksikliği gördüğümüz için
böyle bir karar almıştım.
1998 yılında Gümrük Bakanlığı’nın açmış olduğu
sınava girerek Gümrük
Müşavirliği Yardımcılığı’nı
ve 2000 yılında da yine
sınava girerek gümrük
müşaviri oldum. Bu alanda, Karadeniz Bölgesi’nde
sınava girerek ilk gümrük
müşaviri olan ilk kişiyim.
2000 yılında ise, sadece
gümrük
faaliyetlerinde
bulunmak üzere de Sistem Gümrük Müşavirliği
firmasını kurdum” diye
konuştu.
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Türkiye’nin ilk 50’sinde
Kurduğu firmayla Karadeniz
Bölgesi’nde birçok firmanın ihracata başlamasına vesile olduklarının
altını çizen Ayhan Çakır, “Firma-
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mızı kurduktan sonra 2009-2014
yılları arasında Samsun’da Gelir
Vergisi sıralamasında ilk 10 içinde olmayı başardım. 2015 yılında
da şirketleşerek Samsun Sistem
Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi’ni faaliyete geçirdim. Bugün 22
personelimizle birlikte
Karadeniz Bölgesi’nin
tüm limanlarında gümrükleme faaliyetlerini
yürütüyoruz. Yılda ortalama 300 firmaya
gümrükleme hizmeti
vermekteyiz. Bunların
arasında İstanbul Sanayi Odası’nın 2016 yılında açıklamış olduğu
Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasına
giren 16 firma ve ikinci
500’e giren 10 firma
da bulunuyor.
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Hizmette esas olan iş prensibi

Hizmet vermiş olduğumuz firmaların dış ticaretle ilgili tüm işlemlerini yapıyoruz. Firma olarak, ihracat
ve ithalat olmak üzere yılda 3 bin

www.samsuntso.org.tr

tanenin üzerinde beyanname yapan
Türkiye’deki 10 binin üzerindeki firma arasında da ilk 50’de olmanın
gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.
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1995 yılından buyana aralıksız
olarak 23 yıldır Samsun Ticaret ve
Sanayi Odası’nda meclis üyeliğinin
yanısıra halen devam etmekle birlikte iki dönem de yönetim kurulu
üyesi olarak görev yapan Ayhan
Çakır, bölgedeki dış ticaret hacminin artmasını ise, Samsun limanın
özelleştirmesi, Yeşilyurt Limanı’nın
devreye girmesi ve ayrıca bölgede
takribi 400 bin ton hububat depolama alanlarının kurulmasına bağladı. Çakır, dış ticaretle ilgili görüşlerini şu şekilde dile getirdi:
“Ayrıca, Akdeniz Bölgesi’nde yetişen başta narenciye olmak üzere
meyve ve sebzelerin limanımızda
servis yapan Ro-Ro gemileriyle
Rusya’ya taşınması ve gümrükleme
hizmetlerinin Samsun’dan olması
da işlerimizin artmasındaki önemli faktörlerden biri. 2011 yılında
limanlarımızdan konteynır nakliyesinin başlatılması ve ayrıca üç tane
hattın bu alanda hizmet vermesi
de iş çapımızı büyütmüştür. Ayrıca,
lojistik köyün hizmete girmesiyle
sektörümüzün iş hacmini artıracağı aşikardır. Ama Ekonomi Bakanlığı ekibinin de görüş bildirdiği gibi,
lojistik köyün daha etkin işleyebilmesi için beraberinde bir serbest
bölgenin kurulması bölgemizin dış
ticaret hacminin artmasında daha
da etkin rol oynayacaktır. Firma
olarak dış ticaretin artması için
elimizden gelen çabayı göstermeye gayret ediyoruz. Hizmette kaliteyi ön planda tutma prensibimiz,
müşterilerimizin taleplerine anında
cevap verme etkinliğimiz bugünlere gelmemizdeki en büyük etken.
Sektörde 26 yıldan beri büyüyerek
yolumuza devam etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu
anlamda dış ticaret konusunda
firmamızı tercih eden tüm sanayicilerimize ve ticaret erbaplarımıza
teşekkür ediyorum.”
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İHRACAT
2016 yılı Ocak-Aralık döneminde 367 milyon 592 bin dolar ihracat yapan Samsun’un, 2017 yılı Ocak-Aralık
döneminde yüzde 26.0 artış oranıyla 463 milyon 6 bin dolar ihracat gerçekleştirerek 24. sırada yer aldı. 2017
Ocak-Aralık döneminde Samsun ilinden 147
ülkeye ihracat yapıldı. En fazla ihracat yapılan
10 ülke sırasıyla Hollanda, Almanya, Irak,
ABD, Cezayir, Gürcistan, Fransa, Rusya, Fas
ve Polonya’dır. Samsun ili ihracatının yüzde
16.68’ini Hollanda’ya, yüzde 10.63’ünü
Almanya’ya yapmıştır.
İTHALAT
2016 yılı Ocak-Aralık döneminde 589 milyon 776 bin dolar ithalat yapan Samsun, 2017
yılı Ocak-Aralık döneminde yüzde 34.4 artışla
792 milyon 731 bin dolar ithalat gerçekleştirerek 20. sırada yer aldı. 2017 Ocak-Aralık
döneminde Samsun ilinde 81 ülkeden ithalat
yapıldı. En fazla ithalat yapılan 10 ülke sırasıyla;
Rusya, ABD, Belçika, Danimarka, Almanya, Çin,
Ukrayna, İtalya, Litvanya ve Kanada’dır. Samsun ili ithalatının yüzde 40.16’sını Rusya Federasyonundan, yüzde
11.34’ünü ABD’den yaptı.

AÇILAN FİRMA
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtlarına göre; 2017 yılının Ocak Aralık döneminde açılan firma sayısının 2016 Ocak-Aralık dönemine göre yüzde
20.4 oranında arttığı görüldü. Kayıtlara göre, 2016 Ocak-Aralık döneminde toplam 879 adet yeni firma kaydı yapılırken, 2017 Ocak-Aralık döneminde bin 58
adet yeni firma kaydı yapıldı. 2016 Ocak-Aralık döneminde 152 adet anonim
şirket, 445 adet limited şirket, 270 adet gerçek kişi ticari işletme, 6 adet kooperatif, 6 adet iktisadi işletme kaydı yapılırken, 2017 Ocak-Aralık döneminde 155
adet anonim şirket, 580 adet limited şirket, 312 adet gerçek kişi ticari işletme,
4 adet kooperatif, 7 adet iktisadi işletme kaydı yapıldı.
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Kayıtlara göre, 2017 Ocak-Aralık döneminde 2016 Ocak-Aralık dönemine göre yeni açılan anonim şirket
sayısı yüzde 2.0 oranında, yeni açılan limited şirket sayısı yüzde 30.3 oranında, yeni açılan gerçek kişi ticari
işletme sayısı yüzde 15.6 oranında artığı görüldü. 2016 yılı Aralık ayında toplam 86 yeni firma kaydı yapılırken,
2017 yılı Aralık ayında yüzde 3.5 oranında azalışla toplam 83 yeni firma kaydı yapıldı. 2016 Aralık ayında 18
adet anonim şirket, 32 adet limited şirket, 36 adet gerçek kişi ticari işletme kaydı yapılırken, 2017 Aralık ayında 13 adet Anonim Şirket, 49 adet Limited Şirket, 21 adet gerçek kişi ticari işletme kaydı yapıldı.
KAPANAN FİRMA
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtlarına göre; 2017 yılının Ocak-Aralık
döneminde kapanan firma sayısının 2016 Ocak-Aralık dönemine göre yüzde 17.9
oranında arttığı görüldü.
Oda sicil kayıtlarına bakıldığında, 2016 Ocak-Aralık döneminde toplam 429 adet
firma kaydı silinirken, 2017 Ocak-Aralık döneminde 506 adet firma kaydı silindiği görüldü. 2016 Ocak-Aralık döneminde 53 adet anonim şirket, 171 adet limited şirket,
191 adet gerçek kişi ticari işletme, 5 adet kooperatif, 8 adet iktisadi işletme, 1 adet
kolektif şirket kaydı silinirken, 2017 Ocak-Aralık döneminde 68 adet Anonim Şirket,
228 adet limited şirket, 198 adet gerçek kişi ticari işletme, 7 adet kooperatif, 3 adet
iktisadi işletme, 2 adet kolektif şirket kaydı silindi.
2017 Ocak-Aralık döneminde 2016 Ocak-Aralık dönemine göre kapanan anonim şirket sayısı yüzde 28.3 oranında, kapanan limited şirket sayısı yüzde 33.3 oranında, kapanan gerçek
kişi ticari işletme sayısı yüzde 3.7 oranında arttı. 2016 yılı Aralık ayında toplam 37 adet firma kaydı silinirken,
2017 yılı Aralık ayında yine toplam 43 adet firma kaydı silindi. 2016 Aralık ayında 9 adet anonim şirket, 18
adet limited şirket, 8 adet gerçek kişi ticari işletme, 1 adet kooperatif, 1 adet iktisadi işletme kaydı silinirken,
2017 Aralık ayında 11 adet anonim şirket, 17 adet limited şirket, 14 adet gerçek kişi ticari işletme, 1 adet
kolektif kaydı silindi.
FAAL FİRMA SAYILARI
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtlarına göre;
2016 yılı Aralık sonu itibariyle faal üye sayısı 6 bin 482
adet olan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın, 2017 yılı
Aralık sonu itibariyle faal üye sayısı yüzde 15.49 oranında
artarak 7 bin 486 adet olarak gerçekleştiği görüldü.
2017 yılı Aralık sonu itibariyle firmaların bin 325 adedi
anonim şirket, 4 bin 83 adedi limited şirket, bin 909
adedi gerçek kişi ticari işletme, 86 adedi kooperatif, 44
adedi iktisadi işletme, 38 adedi kolektif şirket, 1 adedi
de komandit tipinde olduğu görüldü. 2017 yılı Aralık ayı
sonunda, 2016 yılı Aralık sonuna göre anonim şirket sayısı
yüzde 25.12 oranında, limited şirket sayısı yüzde 16.62
oranında, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9.84
oranında, iktisadi işletme sayısı yüzde 37.50 oranında
artarken, kooperatif sayısı yüzde 16.50 oranında ve
kolektif şirket sayısı da yüzde 20.83 oranında azaldı.
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TÜİK verilerine göre, 2016 yılı Aralık ayında toplam 142 bin 713 adet
konut satışının gerçekleştiği Türkiye’de, 2017 yılı Aralık ayında toplam
132 bin 972 adet konut satışı gerçekleşti. 2016 yılı Aralık ayında toplam 2 bin 397 adet konut satışının gerçekleştiği Samsun ilinde, 2017
yılı Aralık ayında toplam 2 bin 489 adet konut satışı gerçekleşti. 2017
Aralık ayında, 2016 Aralık ayına göre toplam konut satışı Türkiye’de yüzde 6.8 oranında azalırken, Samsun’da yüzde 3.8 oranında arttı. Samsun ilinin toplam konut satış sayısı payı 2016 yılı Aralık ayında yüzde
1.68 oranında iken, 2017 yılı Aralık ayında yüzde 1.87 oranında gerçekleşti. Türkiye’de konut satışlarının ipotekli satış payı 2016 Aralık ayında
yüzde 34.39 oranında iken, 2017 Aralık ayında bu rakam yüzde 25.59
oranında gerçekleşmiştir. Samsun ilinde konut satışlarının ipotekli satış
payı 2016 Aralık ayında yüzde 32.87 oranında iken. 2017 Aralık ayında bu rakam yüzde 25.59 oranında gerçekleşti. 2017 Aralık ayında toplam konut satış sayısına göre Samsun 16’ncı sırada yer alırken, İstanbul 22
bin 932 adet konut satışı ile ilk sırada, Hakkâri 11 adet konut satışı ile son sırada yer aldı.

Samsun ilinin, kamu bankaları nakit kredi stoku, 2016 Aralık sonu itibariyle 5 milyar 283 milyon 425 bin Türk
Lirası iken, 2017 Aralık sonu itibariyle yüzde 25.83 artışla 6 milyar 648 milyon 102 bin Türk Lirası olarak gerçekleşti. Samsun ilinin, özel bankalar nakit kredi stoku, 2016 Aralık sonu itibariyle 7 milyar 393 milyon 475 bin
Türk Lirası iken 2017 Aralık sonu itibariyle yüzde 20.86 oranında artışla 8 milyar 935 milyon 616 bin Türk Lirası
olarak gerçekleşti. Samsun ilinin, toplam nakit kredi stoku, 2016 Aralık sonu itibariyle 12 milyar 676 milyon
901 bin Türk Lirası iken 2017 Aralık sonu itibariyle yüzde 22.93 artışla 15 milyar 583 milyon 719 bin Türk Lirası
olarak gerçekleşti. Samsun ilinde 2016 Aralık sonu itibariyle nakit kredilerin yüzde 41.7’si kamu bankalarında
iken, 2017 Aralık sonunda bu oran yüzde 42.7 olarak gerçekleşti. Türkiye’de 2016 Aralık sonu itibariyle nakit
kredilerin yüzde 30.3’ü kamu bankalarında iken 2017 Aralık sonunda bu oran yüzde 32.6 olarak gerçekleşti.
Verilere bakıldığında özel bankaların nakit kredi stok payı azalırken, kamu bankalarının payı arttığı görüldü. 2017
Ocak-Aralık döneminde toplam nakit kredi stoku Samsun ilinde 2 milyar 906 milyon TL artmış, Türkiye’de ise,
370 milyar 439 milyon TL arttı. Samsun, 2017 Aralık sonu itibariyle kamu bankalarındaki 6 milyar 648 milyon
102 bin TL nakit kredi ile 18’inci sırada, özel bankalardaki 8 milyar 935 milyon 617 bin TL nakit kredi stoku ile de
18’inci sırada, toplam 15 milyar 583 milyon 719 bin TL nakit kredi
ile 19’uncu sırada bulunuyor. Samsun ilinin 2017 Aralık sonu itibariyle kamu bankaları nakit kredi stoku payı yüzde 0.98, özel bankalar nakit kredi stoku payı yüzde 0.64, toplam nakit kredi stoku payı
yüzde 0.75 oranında. 2017 Aralık sonu itibariyle kamu bankalarının
nakit kredi payı Türkiye’de yüzde 32.6 oranında iken Samsun’da
%42.7 oranında, özel bankaların nakit kredi payı Türkiye’de yüzde
67.4 oranında iken, Samsun’da ise yüzde 57.3 oranında.
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MARKA BAŞVURULARI
Türk Patent ve Marka Kurumu verilerine göre, Türkiye’de 2016 Ocak-Aralık döneminde 94 bin 575 adet marka başvurusu yapılmışken, 2017 Ocak-Aralık döneminde, 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 12.2 oranında artışla toplam 106 bin
99 adet marka başvurusu yapıldı. Verilere göre, 2016 Ocak-Aralık döneminde 611 adet
marka başvurusu yapan Samsun ilinin, 2017 Ocak-Aralık döneminde, yüzde 35.0 oranında
artışla 825 adet marka başvurusu yaptı. Samsun ilinin 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde yüzde 0.65 olan marka başvuru sayısı payının 2017 yılı Ocak-Aralık döneminde yüzde 0.78 olarak gerçekleştiği görüldü. Samsun
ilinin marka başvuru sayısı payı düşük olmakla birlikte 2017 Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre artış oranı Türkiye ortalamasının epey üzerinde olduğu görüldü.
Türkiye’de toplam 106 bin 99 adet marka başvurusunun yapıldığı 2017 Ocak-Aralık döneminde Samsun,
toplam 825 adet marka başvurusu ile 18’inci sırada yer aldı. 2017 Ocak-Aralık döneminde; ilk sırada 49 bin
683 adet marka başvurusu ile yüzde 46.83 paya sahip olan İstanbul, son sırada ise 13 adet marka başvurusu
ile Bayburt ili yer aldı.
PATENT BAŞVURULARI
Türk Patent ve Marka Kurumu verilerine göre, Türkiye’de 2017 yılı
Ocak-Aralık döneminde, 2016 yılı Ocak-Aralık dönemine göre yüzde 14.5
oranında artışla toplam 5 bin 780 adet patent başvurusu yapıldı. 2016
yılı Ocak-Aralık döneminde 19 adet patent başvurusu yapan Samsun’un
ise, 2017 yılı Ocak-Aralık döneminde, yüzde 63.2 oranında artışla 31 adet
patent başvurusu yaptığı görüldü. Samsun ilinin 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde yüzde 0.38 olan patent başvuru sayısı payının 2017 yılı Ocak-Aralık
döneminde yüzde 0.54 olarak gerçekleştiği görüldü.
Samsun ilinin patent başvuru sayısı payı düşük olmakla birlikte, 2017 Ocak-Aralık döneminde bir önceki
yılın aynı dönemine göre artış oranı Türkiye ortalamasının epey üzerinde olduğu görüldü.
Türkiye’de toplam 8 bin 625 adet patent başvurusunun yapıldığı 2017 Ocak-Aralık döneminde Samsun
toplam 35 adet patent başvurusu ile 19’uncu sırada yer aldı. 2017 Ocak-Aralık döneminde; ilk sırada 3 bin
795 adet patent başvurusu ile İstanbul yer alırken 6 ilin (Ağrı, Bingöl, Hakkari, Kars, Bayburt, Ardahan) patent
başvurusu bulunmadı.

2017 Ocak-Aralık döneminde Samsun ilinde yatırım yapılmak üzere toplam 804.4 milyon TL sabit yatırım
tutarlı ve toplam istihdam sayısı bin 847 kişi olan 4 adedi yabancı sermayeli toplam 88 adet yatırım teşvik belgesi aldı. Aynı dönemde Türkiye’de toplam 177 Milyar 899.3 milyon TL sabit yatırım tutarlı ve toplam istihdam
sayısı 226 bin 569 kişi olan 338 adedi yabancı sermayeli toplam 7 bin 478 adet yatırım teşvik belgesi alındı.
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2017 Ocak-Aralık döneminde Samsun ili için alınan yatırım teşvik belgelerinin adet payı yüzde 1.18, sabit
yatırım tutar payı yüzde 0.45, istihdam payı da yüzde 0.82 olarak gerçekleşti. 2017 Ocak-Aralık döneminde
bir önceki yılın aynı dönemine göre belge sayısı Samsun’da yüzde 125.6 oranında artarken, Türkiye’de yüzde 46.2 oranında arttı. Sabit yatırım tutarı ise, Samsun’da yüzde 124.5 oranında artarken, Türkiye’de yüzde
81.3 oranında arttı. Belge kapsamı istihdam ise, Samsun’da yüzde 91.0 oranında, Türkiye’de ise yüzde 63.0
oranında arttı. Samsun ili alınan yatırım teşvik belge sayısına göre 30’uncu sırada, sabit yatırım tutarına göre
33’üncü sırada, yatırım teşvik belgesi istihdam sayısına göre 33’üncü sırada yer aldı.

Türk Patent ve Marka Kurumu verilerine göre, Türkiye’de 2017
yılı Ocak-Aralık döneminde, 2016 yılı Ocak-Aralık dönemine göre
yüzde 5.8 oranında azalışla toplam 3 bin 256 adet faydalı model başvurusu yapıldı. 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde 31 adet
faydalı model başvurusu yapan Samsun’un, 2017 yılı Ocak-Aralık
döneminde yüzde 16.1 oranında azalışla 26 adet faydalı model
başvurusu yaptığı görüldü. Samsun ilinin 2016 yılı Ocak-Aralık
döneminde yüzde 0.90 olan faydalı model başvuru sayısı payının
2017 yılı Ocak-Aralık döneminde yüzde 0.80 olarak gerçekleştiği
görüldü. Samsun ilinin faydalı model başvuru payı düşük olduğu
gibi 2017 Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine
göre performansının da düştüğü görüldü.
Türkiye’de toplam 3 bin 256 adet faydalı model başvurusunun yapıldığı 2017 Ocak-Aralık döneminde Samsun, toplam 26 adet faydalı model başvurusu ile 18’inci sırada yer aldı. 2017 Ocak-Aralık döneminde; ilk sırada bin 195 adet faydalı model başvurusu ile İstanbul yer alırken 11 ilin faydalı model başvurusu bulunmadı.

Türk Patent ve Marka Kurumu verilerine göre, Türkiye’de 2017
yılı Ocak-Aralık döneminde, 2016 yılı Ocak-Aralık dönemine göre
yüzde 0.31 oranında azalışla toplam 39 bin 172 adet endüstriyel
tasarım başvurusu yapıldı. Verilere göre, 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde 61 adet endüstriyel tasarım başvurusu yapan Samsun ilinin, 2017 yılı Ocak-Aralık döneminde yüzde 52.5 oranında artışla
93 adet endüstriyel tasarım başvurusu yaptı. Samsun ilinin 2016 yılı
Ocak-Aralık döneminde yüzde 0.16 olan endüstriyel tasarım başvuru sayısı payının 2017 yılı Ocak-Aralık döneminde yüzde 0.24 olarak
gerçekleştiği görüldü. Türkiye’de 39 bin 172 adet endüstriyel tasarım başvurusunun yapıldığı 2017 Ocak-Aralık döneminde Samsun ili toplam 93 adet endüstriyel tasarım başvurusu ile 26’ncı sırada yer aldı. 2017 Ocak-Aralık döneminde; ilk sırada 15 bin 790 adet endüstriyel tasarım
başvurusu ile İstanbul yer aldı. 8 ilin endüstriyel tasarım başvurusu ise bulunmuyor.
Ekonomik Bülten hakkında detaylı bilgiye http://www.samsuntso.org.tr/yayinlar/ekobulten# adresinden ulaşabilirsiniz.
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• Avrupa İşletmeler Ağı – Karadeniz tarafından gerçekleştirilen eğitim programları yoğun bir
şekilde devam etti.
• İşletmelere Yönelik Mali İşler ve Finans Yönetimi Eğitimi
• Elektriksel Kalibrasyon Eğitimi
• AB Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi
• Marka Yönetimi Eğitimi
• Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu Proje Ulusal Toplantısına katıldı.
• Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu Dış Değerlendirici Eğitiminde
• Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu Dış Ticaret ve Yatırım İletişim Noktaları
Eğitiminde
• Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz 2018 Firma Bilgilendirme Ziyaretlerine Başladı
• Avrupa İşletmeler Ağı İşbirliği Teklifleri
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İşletmelere Yönelik Mali İşler ve
Finans Yönetimi Eğitimi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO)
tarafından, Avrupa İşletmeler Ağı-Karadeniz Projesi çerçevesinde, 14 Aralık
2017 tarihinde “İşletmelere Yönelik Mali
İşler ve Finans Yönetimi Eğitimi” düzenlendi. Rönesans Değişim ve Yönetişim
Bilimleri Enstitüsü Eğitmenlerinden Nedim Narlı tarafından, katılımcılara İşletmelere Yönelik Mali İşler ve Finans Yönetimi Eğitimi verildi. Eğitim kapsamında
katılımcılara Finansal Yönetimin Önemi,
Finansal Raporları Anlamak, Finansal
Raporlar, Kritik Performans Takibi (Rasyolar), İş Kararlarının Finansallar Üzerindeki Etkisi ve Yatırım Değerlemesi başlıklarında bilgiler verildi.
Davut Altan Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen
eğitim programının açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Şahin,
“Ülkelerin uluslararası arenadaki gücü, refah düzeyi,
sosyal ve kültürel gelişmişlik seviyesi ve hatta yaşam
memnuniyeti endeksi gibi pek çok hususun ortak ve en
büyük paydası ekonomik gelişmişliktir. Ekonominin bel-

kemiğini ise bugün sizlerin temsil etmiş olduğu KOBİ’ler
teşkil etmektedir. Biz Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
olarak tüm bu saydığım hususlara katkı sağlamak adına KOBİ’lerimizin kapasitelerini geliştirmek için pek çok
çalışma yürütüyoruz. Bu alandaki en önemli ve kapsamlı projemiz olan, Cosme programı çerçevesinde Avrupa
İşletmeler Ağı-Karadeniz Projesi kapsamında düzenlediğimiz, İşletmelere Yönelik Mali İşler ve Finans Yönetimi
eğitimi vesilesiyle sizlerle birlikteyiz” dedi.

Elektriksel Kalibrasyon Eğitimi
Avrupa işletmeler Ağı projesi kapsamında MC Danışmanlıktan
Mehmet Canay tarafından Samsun Akredite Uluslararası Metal,
Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvar İşletmeciliği A.Ş. çalışanlarına yönelik Elektriksel Kalibrasyon
Eğitimi verilmiştir. Teorik eğitimin
yanısıra birtakım uygulamalar da
içeren eğitim 3 gün sürmüştür.
19-21 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimde ;
kalibrasyon ve ölçüm, genel metroloji, genel elektrik, frekans ve
güç kalibrasyonu, multimetre kalibrasyonu ve osiloskop kalibrasyonu gibi konular anlatılmıştır.
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AB Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi
Koordinatörlüğü Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülmekte olan Avrupa İşletmeler Ağı Projesi
kapsamında 26-27 Aralık 2017 tarihlerinde AB Proje
Döngüsü Yönetimi Eğitimi gerçekleştirildi.
İki gün süren eğitimin ilk gününde İçerik Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Ltd. Şti. firmasından eğitmen Zehra
Kaya tarafından Fon Kaynakları Hakkında Genel Bilgilendirme / Proje Genel Bilgisi, AB Mali Yardımlarının
İşleyişi, Kalkınma Ajansları Proje Sistemi, Proje Döngü
Yönetimi, Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (MÇY) / Kritik
Yol Metodu, SWOT Analizi, Mevcut Durum Analizi, Sorun
Analizi, Grup Çalışması, Paydaşlar Analizi, Hedef Analizi, Strateji Analizi, Grup Çalışması, Strateji Analizinden
Mantıksal Çerçeve Matrisine, Varsayımlar , Göstergeler
ve Doğrulama Kaynakları, MÇM Grup Çalışması konularında katılımcılara bilgiler verildi.
Katılımcılar eğitimin ikinci gününde ise Faaliyet ve Kaynak
Planlaması, Projelerin Sürdürülebilirliği, İzleme ve Değer-

lendirme, Diğer Mali Yardımlar, Hibe Programı, Kontrol
Listesi, Değerlendirme Tablosu, Başvuru Formlarını Doldurma Sürecinde Yapılan Hatalar, Hibe Başvurularının
Değerlendirilmesi Süreci, Hibe Sözleşme Aşaması ve Uygulama Prosedürleri, Mantıksal Çerçevenin Doldurulması, Hibe Başvuru Formunun Doldurulması, Hibe Bütçe ve
Ek Formlarının Hazırlanması konularında bilgilendirildi.

Marka Yönetimi Eğitimi
Koordinatörlüğü Samsun Ticaret
ve Sanayi Odası tarafından yürütülmekte olan Avrupa İşletmeler Ağı
Projesi kapsamında 15 Şubat 2018
tarihinde Marka Yönetimi Eğitimi
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gerçekleştirildi. Rönesans Değişim
ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü Eğitmenlerinden Ceyhun Yeşilşerit tarafından, katılımcı KOBİ temsilcilerine
marka eğitimi verildi.
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Toplantının açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Kadir
Beytekin, KOBİ’lerin önemine değinerek, “Ülkelerin uluslararası arenadaki gücü, refah düzeyi, sosyal ve
kültürel gelişmişlik seviyesi ve hatta
yaşam memnuniyeti endeksi gibi
pek çok hususun ortak ve en büyük paydası ekonomik gelişmişliktir.
Ekonominin belkemiğini ise bugün
sizlerin temsil etmiş olduğu KOBİ’ler
teşkil etmektedir. Biz Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak tüm bu
saydığım hususlara katkı sağlamak
adına KOBİ’lerimizin kapasitelerini geliştirmek için pek çok çalışma
yürütüyoruz. Bu alandaki en önemli
ve kapsamlı projemiz olan, Cosme
programı kapsamında yürüttüğümüz
Avrupa İşletmeler Ağı-Karadeniz Projesi çerçevesinde düzenlenen Marka
İletişimi, Eğitimi vesilesiyle sizlerle
birlikteyiz” dedi.
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Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu
Proje Ulusal Toplantısına katıldı
Avrupa İşletmeler Ağı Ulusal Toplantısı, Türkiye’nin bütün bölgelerinden katılımcılar ile 31 Ocak tarihinde Gaziantep'te gerçekleştirildi.
Gaziantep Sanayi Odasında düzenlenen toplantıya ayrıca, AB Türkiye Delegasyonu Ataşesi Laura Zampetti,
KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Necati Günaydın ile Türkiye’nin bütün bölgelerinden Avrupa İşletmeler
Ağı projesi çalışanları katıldı.
KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Necati Günaydın toplantı açılış konuşmasında Avrupa İşletmeler Ağı
Projesinin ülkemizdeki mevcut durumu ve ülkemize aktarılan fonlar itibariyle şu ana kadar Türkiye’nin toplam
10 buçuk milyon Avro değerinde kaynak ile 38 ülke ara-

sında 7’inci konumda olduğunu kaydetti.
AB Türkiye Delegasyonu Ataşesi Laura Zampetti: Avrupa
İşletmeler Ağı Projesi’nin AB ve Türkiye arasındaki ticaret hacmini arttırdığını kaydederken, KOBİ’lerin AB ve
Türkiye ekonomisine inovasyon ve iş olanağı konusunda
büyük katkılar sağladığını söyledi. Zampetti, Avrupa'nın
2020 hedeflerinin gerçekleşmesi için Avrupa İşletmeler
Ağı Projesi’nin Türkiye’de etkin hizmet vermesiyle bu hedeflerin beraberce gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.
Toplantının ilerleyen bölümünde ise Avrupa İşletmeler
Ağı işleyişi konuları ve proje ile ilgili eğitimlerle program
devam etti.

Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu
Dış Değerlendirici Eğitiminde
1-2 Şubat 2018 tarihlerinde Belçika’nın Brüksel kentinde Avrupa işletmeler Ağı projesi kapsamında Avrupa
KOBİ Ajansı tarafından düzenlenen “Firmalarla İşbirliği
Süreci” adlı eğitim toplantısına Konsorsiyum adına Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Dış İlişkiler Uzman Yardımcısı Mithat Can Ulcay katıldı.
Toplantıya projeye bağlı konsorsiyumlardan Türkiye’den
8 kişi olmak üzere toplam 42 Avrupa İşletmeler Ağı proje
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personeli katılım sağladı.
İki gün süren toplantı boyunca Avrupa KOBİ Ajansı ekibinden Darina Botsova, Lutgart Spaepen ve Vlaams
Gewest tarafından katılımcılara proje stratejisinin daha
firma odaklı bir noktaya çekilmesi yönünde bilgiler verildi. Firmalara destek konusunda sadece proje araçlarıyla sınırlı kalınmak zorunda olunmadığına, firmalarımızı
başarıya götürebilecek yenilikçi fikirlere açık olunması
gerektiği vurgulandı. Firmaları ağ veri tabanına kayıt
ederken firmalar için bir işbirliği profili oluşturmaktansa
öncelikli olarak firmaların taleplerine uygun mevcut profillere bakarak talep oluşturmanın daha verimli olacağı
üzerinde duruldu. Eğitim programını tamamlayan personelimiz konsorsiyumumuz adına sisteme tüm network
ülkelerinden girişi yapılan işbirliği profillerinin uygunluğunu inceleyerek sistemde yayınlanması için onay verme yetkisine sahip olacak.
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Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu Dış
Ticaret ve Yatırım İletişim Noktaları Eğitiminde
15-17 Kasım 2017 tarihlerinde Ankara’da T.C.
Ekonomi Bakanlığı binası
konferans salonunda T.C.
Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen “Dış Ticaret ve Yatırım İletişim Noktaları” eğitimine Samsun
Ticaret ve Sanayi Odası Dış
İlişkiler Uzman Yardımcısı
Çağrı Işıtan katıldı.
Eğitim, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Samsun Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı
Salih Zeki Murzioğlu ve T.C.
Ekonomi Bakanlığı Bakan
Yardımcısı Fatih Metin’in açılış konuşmaları ile başladı.
Katılımcılara eğitim süresince, T.C. Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarık Sönmez tarafından
Bakanlığın vizyonu ile ilgili, T.C. Ekonomi Bakanlığı
İhracat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet Ali Kılıçkaya, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Ali
Yurdupak ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel
Müdürlüğü Şube Müdürü Gözde İnaneri tarafından
uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesinin desteklenmesi, pazara araştırması ve pazara giriş desteği,
pazara giriş belgeleri desteği, yurtdışı birim, marka
ve tanıtım desteği, tasarım desteği, markalaşma
desteği, turquality desteği ve ihracatçıya alıcı kredisi ve sigorta tazmin desteği, T.C. Ekonomi Bakanlığı
İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Nilüfer Sandallı tarafından yurtdışı fuar desteği, Türk Eximbank
Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Enis Gültekin
tarafından Eximbank Finansman ve Sigorta İmkanları, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Elbir tarafından yurtiçi
fuar desteği ve ticaret organizasyonları desteği, T.C.
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Daire
Başkanı Alper Eriten tarafından tarımsal ürünlerde
ihracat iadesi yardımları, T.C. Ekonomi Bakanlığı
Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel
Müdürlüğü Daire Başkanı Çağrı Köseyener tarafın-
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dan teknik müşavirlik hizmetlerine sağlanan devlet
destekleri, T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler
Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fatih Aydın tarafından döviz kazandırıcı
hizmetlere sağlanan devlet destekleri kapsamında
genel destekler, döviz kazandırıcı hizmet sektörleri
markalaşma desteği, hususi damgalı (yeşil) pasaport uygulamaları, T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik
Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı Mehmet Cengiz Arabacı tarafından
yatırımlara sağlanan devlet destekleri, T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve
Hizmetler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Gülsüm
Aktaş tarafından serbest bölgelerde gerçekleştirilen yatırım ve faaliyetlere sağlanan devlet destekleri, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı Erbülent Kurşun tarafından dahilde
ve hariçte işleme rejimleri hakkında, T.C. Ekonomi
Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
Tayfun Kılıç tarafından vergi resim ve harç istisnaları, T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı Ayşegül Atay tarafından ithalat politikaları önlemleri ve ithalata ilişkin uygulamalar ve
T.C. Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi
Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Bumin Kaan Köktürk tarafından ithalat denetimi, piyasa gözetimi,
denetimi ve gözetim şirketleri uygulamaları kapsamında bilgiler verildi.
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Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz 2018 Firma
Bilgilendirme Ziyaretlerine Başladı
Dünyanın 67 ülkesinde faaliyetlerini sürdüren Avrupa
İşletmeler Ağı projesi kapsamında Karadeniz Konsorsiyumu ortaklarından Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Avrupa İşletmeler Ağı proje uzmanları 2018 yılı firma ziyaretlerine başladı.
İlk olarak Akçaabat bölgesinde bulunan Tekstilsan İş
Elbiseleri’ni ziyaret eden proje uzmanları Elif Duman ve
Türker Metin Onur firma sahibi Muhammet Kalkışım’a
Avrupa İşletmeler Ağı süreçleri hakkında bilgilendirme
yaptıktan sonra firmanın CE belgesi süreci ve oluşturulacak profiliyle ilgili görüş alışverişinde bulundular.
Ardından Akpa Lpg Ekipmanlari Sanayi ve Ticaret Ltd.
Şti. firmasını ziyaret eden uzmanlar, firma yetkililerinden Sema Mısır’a Avrupa İşletmeler Ağı, yatırım destek
imkanları, uluslararası pazarlarda marka oluşturma ve
ihracata yönelik kredi süreçleri hakkında bilgilendirme
yaptılar.
Ziyaretler kapsamında Değirmendere Bölgesinde bulunan Kurşun Plastik firmasını ziyaret eden proje uzmanı
Türker Metin ONUR, lastik ayak giysileri ve üretim süreci
hakkında firma yetkilisi Savaş KANDEMİR’den bilgi aldı.
Ardından firmanın atölyesini gezerek atılabilecek yeni
adımlar, imalat süreçlerinin iyileştirilmesi, ihracata yönelik destekler ve yatırım destekleri konusunda firma
yetkilisine bilgi verdi.
Firma ziyaretleri hakkında bilgi veren Türker Metin
ONUR ilerleyen günlerde farklı firmalarla süreci devam
ettireceklerini, üretici firmalar ve öncelikli hedefi ihracat
olan firmalardan gelen taleplere göre ziyaret programını
şekillendirdiklerini sözlerine ekledi.
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Avrupa İşletmeler Ağı

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

Siz de uluslararası
işbirliğine varım
diyorsanız

www.blacksea-een.org

adresini ziyaret
edebilirsiniz.

Organik biber aperatifleri üreten bir Yunan firması üretim anlaşması
imzalayabileceği organik biber üreticileri veya tedarikçileri arıyor.
Referans No: BRGR20170113001
Halihazırda uluslararası işbirliği içerisinde olan ve aperatif üretiminde üç
kuşaklık bir tecrübeye sahip Yunan firması organik biber üreticileriyle yeni
üretim anlaşmaları yapmak istiyor. Firma, Hırvatistan, İtalya, İspanya ve
Türkiye pazarlarını hedefliyor.
Katarlı tarımsal ürün ve gıda distribütörü bir firma taze sebze ve meyve
tedarikçileri arıyor
Referans No: BRQA20171219001
Anahtar teslim çiftlik projelerinden yerel pazarlara çiçek, taze sebze
meyve tedariğine kadar geniş bir yelpazede hizmet veren Katarlı tarımsal
ürün ve gıda distribütörü firma, distribütörlük anlaşması çerçevesinde
ortaklık kurmak istiyor.
Genç kadın ve erkeklere yönelik üretim yapan Hollandalı bir giyim
markası üretim anlaşması çerçevesinde ortaklık kurmak istiyor.
Referans No: BRNL20180214002
Yeni piyasa sürdükleri genç kadın ve erkeklere yönelik bir giyim
koleksiyonuna sahip Hollandalı firma küçük miktarlarda tişört, kazak,
kapşonlu svetşört ve ceket üretebilecek üretici ortaklar arıyor. Büyümekte
olan firma Türkiye, Portekiz, Polonya ve Bulgaristan’dan ortaklar arıyor.
Taze sebze ve meyve ithalatı yapan Sırbistan’dan bir firma distribütörlük
teklif ediyor.
Referans No: BRRS20161206001
Sırbistan piyasasında ithal ettiği taze sebze ve meyvelerin toptancılığını
ve distribütörlüğünü yapan Sırp firma yeni distribütörlük anlaşmaları
yapmak istiyor. Sırbistan’da iyi tanınan ve iyi bir pazar ağına sahip olan
firma HACCP standartlarında faaliyet göstermekte.
Yunanlı zeytin, kivi ve kuşkonmaz üreticisi firma gübre üretimi yapan
bir firma ile ortaklık kurmak istiyor.
Referans No: BRGR20161114002
Zeytin, kivi ve kuşkonmaz üretimi yapan Yunan firması gübre üreticisi
firmalarla uzun süreli üretim anlaşması yapmak istiyor. Bu ürünler
üretimleri sırasında özel koşullara ihtiyaç duyduklarından, firma özellikle
bu ürünlere yönelik gübre üreticileriyle ilgileniyor.
Çeşitli inşaat malzemelerinin toptan ve perakende satışını yapan
Litvanyalı bir firma distribütörlük anlaşması öneriyor.
Referans No: BRLT20161005001
İnşaat malzemelerinin toptan ve perakende satışında aktif olan 2010
yılında kurulmuş Litvanya firması ürün yelpazesini genişletmek istediğinden
yeni tedarikçiler aramakta ve distribütörlük anlaşması teklif etmekte.
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Taze sebze ve meyve ithalatı yapan Sırbistan’dan bir firma distribütörlük
teklif ediyor.
Referans No: BRRS20161206001
Sırbistan piyasasında ithal ettiği taze sebze ve meyvelerin toptancılığını
ve distribütörlüğünü yapan Sırp firma yeni distribütörlük anlaşmaları
yapmak istiyor. Sırbistan’da iyi tanınan ve iyi bir pazar ağına sahip olan
firma HACCP standartlarında faaliyet göstermekte.
Romanyalı bir tarımsal makine-ekipman ithalatçısı ve distribütörü
yabancı üreticiler arıyor.
Referans No: BRRO20160901001
Tarımsal makine-ekipman ithalatı ve dağıtımında 10 yılı aşkın bir
tecrübeye sahip Romanya’nın Transilvanya bölgesinde bulunan firma
tarım ve çiftlik makineleri üreticileri aramakta. Ülkenin en büyük tarım
ve çiftlik makinesi ithalatçıları arasında bulunan firmanın 70’in üzerinde
bayisi bulunmakta.
Hollandalı bir ahşap çocuk oyuncağı satıcısı firma ürünlerini lazer
kesimle yapan üretici ortak arıyor.
Referans No: BRNL20171124001
2014 yılında iki genç girişimci tarafından kurulmuş olan firma ürün
yelpazesini genişletmek amacıyla yeni üretici ortaklar arayışında. Firma
potansiyel ortakları ile fason üretim anlaşması çerçevesinde işbirliği
yapmak istiyor.
Kurutulmuş meyve ve sebze toptancısı Bulgar bir firma taze sebze ve
meyve tedarikçileri arıyor.
Referans No: BRBG20170316002
Kurutulmuş sebze ve meyve üretiminde ve toptancılığında uzmanlaşmış
bir Bulgar firması taze meyve(elma, armut, şeftali) ve sebze(domates,
biber) tedarikçileri arıyor. Firma Türkiye’den ve Avrupa’dan potansiyel
ortaklarına ticari acentelik anlaşması yapmayı teklif ediyor.
Tasarım ev tekstil ürünleri satışında uzmanlaşmış Hollandalı bir
toptancı yüksek kalite peştamal yapan üretici ortaklar arıyor.
Referans No: BRNL20171201001
Ev tekstil ürünlerine odaklanmış olan firma %100 pamuklu, renkli ve
kenar işlemeli hamam peştemalları üreten firmalar arıyor. Firma üretim
anlaşması çerçevesinde işbirliği kurabileceği üretici ortak arayışında.
Sırbistan’dan bir firma organik/organik olmayan hızlı dondurulmuş
meyve üreticileri veya toptancıları arıyor.
Referans No: BRRS20160413001
Kurutulmuş meyve üretiminde uzmanlaşmış bir Sırbistan firması organik
ya da organik olmayan hızlı dondurulmuş meyve(vişne, armut, erik, dut)
üreticileri veya toptancıları ile fason üretim anlaşması yapmak istiyor.
Çek Cumhuriyeti’nden bir firma motosiklet endüstrisine ilişkin ürün
tedarikçileri arıyor.
Referans No: BRCZ20170411001
Kurutulmuş meyve üretiminde uzmanlaşmış bir Sırbistan firması organik
ya da organik olmayan hızlı dondurulmuş meyve(vişne, armut, erik, dut)
üreticileri veya toptancıları ile fason üretim anlaşması yapmak istiyor.
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Genel Bilgiler

Genel Ekonomik Durum

Tunus, 162.155 km2 yüzölçümüyle
Kuzey Afrika’da yer alan bir ülkedir. Doğusu ve kuzeyinde Akdeniz, güneydoğusunda Libya, batı ve güney batısında
Cezayir bulunmaktadır.
Kuzey bölgelerde ve kıyı boyu Akdeniz iklimi, iç kesimlerde ve güney bölgelerde yarı kurak çöl iklimi hâkimdir.
1300 km’lik kıyı şeridine sahip olan
Tunus’un kuzeyi ve güneyi arasında
yer şekilleri açısından büyük farklılıklar
bulunmaktadır. Kuzey ve batı bölgeleri
arasında dağlık bir yapı göze çarparken, orta bölgelerde stepler, güneyde
ise büyük çöller yer almaktadır.
Ülkede sıcaklık 11,4 (Aralık) ve 29,3
(Temmuz) arasında değişir. Kış boyunca
sağanak yağış devam eder. Orta bölgelerde zeytin ağaçları, güneyde ise hurma ağaçları bulunmaktadır.
En önemli akarsuları, Oued Medjerda et Oued Méliane olup, güneyde yer
alan Tozeur ülkenin en önemli gölüdür.

Tunus ekonomisinin genel yapısı
incelendiğinde, ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1956 yılından 1970’li
yıllara kadar devletin ekonomik yaşama önemli ölçüde müdahale ettiği
görülmektedir. Sömürge döneminin
bir sonucu olarak yabancıların elinde
bulunan geniş araziler 1964 yılında
kamulaştırılarak köylülere dağıtılmış,
aynı dönemde köylüleri tarım kooperatiflerinde örgütlemeye yönelik
girişimlerde bulunulmuş, ancak söz
konusu girişimlerden kırsal kesimdeki yaygın muhalefet ve kredi veren
devletlerin baskısı sonucunda vazgeçilmiştir. Tunus’ta 1972 yılından itibaren özel sektör yatırımlarının teşvik
edilmesi amacıyla bazı önlemler yürürlüğe konmasına rağmen, gerçek
anlamda serbest piyasa ekonomisine
ancak 1987 yılında adım atılabilmiştir. Tunus ekonomisi, turizm başta
olmak üzere, hizmet sektörü, tarım,
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tekstil ve konfeksiyon, hafif sanayiler
ile petrol ve fosfat üretimine dayanan gelişme yolunda bir ekonomidir.
Kalkınmaya dönük yatırımlarda gerek Batılı devletlerin (1990’lı yılların
ikinci yarısından itibaren Avrupa Birliği), gerek uluslararası kuruluşların
sağladığı mali destek önemli yer tutmaktadır. Tunus ekonomisinin dünya
genelinde meydana gelen çeşitli ekonomik çalkantılara rağmen nispeten
olumlu görüntü sergilemeye devam
etmektedir. Tunus Hükümeti, ekonomiye ilişkin müdahalelerini sosyal
istikrar, ücretler ve istihdam üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirecek şekilde uygulamaya büyük gayret sarf etmektedir. Dünya geneline
göre global krizden en az etkilenen
ülke olmuştur. Gıda ürünleri ithalatta
önemli bir yer tutmakla birlikte ülke,
başta zeytinyağı olmak üzere önemli bir tarım ürünleri ihracatçısıdır.
Dünya fosfat üretiminde ilk sıraları
alan Tunus, fosfatı işleyerek fosforik
asit ve gübreye dönüştürmektedir.
Ülkede petrol ve gaz üretilmektedir.
İmalat sektöründe ise, tekstil ve deri
ürünleri en önemli ihraç kalemlerini
oluşturmaktadır. Üretimde ve ihracatta fosfat ve petrol eski önemini
yitirmiştir.
Diğer taraftan tekstil, gıda işleme,
elektrikli ürünler önem kazanmıştır.
Tunus hükümeti, tekstil, makine ve
elektrikli ürünler, otomotiv parçaları,
eczacılık ürünleri, ayakkabı ve deri,
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Dış Ticaret Göstergeleri (Milyon ABD Doları):
YILLAR
İHRACAT
İTHALAT
2011
17.846
23.952
2012
17.007
24.470
2013
17.060
24.266
2014
16.760
24.793
2015
14.073
20.223
2016
13.216
16.796

HACİM
41.798
41.477
41.326
41.553
34.296
30.012

DENGE
-6.106
-7.463
-7.206
-8.033
-6.150
-3.580

Kaynak: ITC_Trademap

gıda ve bilişim teknolojilerine yapılacak yatırımlar açısından rekabet
avantajına sahip olduklarını duyurmuştur. Tunus iç pazarının küçük olduğu düşünüldüğünde Tunus’un AB,
Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki daha
büyük pazarlara giriş imkânını da yatırımcılara sunduğu görülmektedir.
AB ile arasındaki Ortaklık Anlaşması,
Avrupa pazarına girişte sanayi ürünlerinde gümrüksüz giriş imkânı sağlamaktadır.

Dış Ticaret:
Tunus’un dış ticaretine baktığımızda, Yıllar itibarıyla giderek artan bir
şekilde dış ticaret açığı veren Tunus,
2015 yılında 6,1 milyar $ dış ticaret
açığı verirken, 2016 yılında bu açık
3,6 milyar $ düzeyindedir. Tunus’un
ihracat yapısı ise ülkenin aynı zamanda üretim yapısını da yansıtmaktadır.
İhracatta, kablo, hazır giyim, ham
petrol, elektrik tesisat malzemele-
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ri, zeytinyağı, taşıt araçları aksam ve
parçaları, TV alıcıları, ayakkabı, spor
giyim, hava taşıtlarının aksam ve parçaları önemli bir yer tutmaktadır.
Tunus’un ithalatında tüketim mallarının payı yaklaşık % 30 gibi yüksek
bir oran tutmakta olup, bu durum
endüstri açısından ülkenin kendine yeterli olmadığının göstergesidir.
Hammadde ve yarı mamuller ithalatı,
başta pamuk ve kumaş olmak üzere,
tekstil hammaddeleri, endüstri alet
ve makineleri, mineral yakıtlar gibi
enerji hammaddeleri, oto yan sanayi,
plastik maddeleri ve türevleri, hububat ve demir çelik gibi hammaddelerden oluşmaktadır.

Türkiye ile Ticaret:
Türkiye ile Tunus arasındaki ticari
ilişkiyi geçmiş yıllar boyunca incelediğimizde, ticaretin ülkemiz lehine
bakiye verdiği görülmektedir. 2000
yılında ikili ticarette Türkiye lehine dış
ticaret fazlası 97 milyon ABD Doları
iken, 2016 yılında dış ticaret fazlası
6 katın üzerinde artarak 696 milyon
ABD dolarına ulaşmıştır. Tunus’a zeytinyağı işleme, unlu mamuller işleme tesisi makine ve ekipmanlarının
uygun fiyat nedeniyle satılabildiği
bilinmektedir. Tunus dış ticaret politikasının genel yaklaşımı ile de uyumlu
olmak üzere, Tunus’a tekstil hammaddesi (iplik ve kumaş) ve tekstil
makineleri, hububat (Tunus’un açığı
bulunmaktadır), tütün ve mamulleri,
demir-çelik ürünleri, metal eşya, otoOcak - Şubat 2018
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Türkiye-Tunus Dış Ticaret Değerleri (1.000 Dolar):
YILLAR
İHRACAT
İTHALAT
HACİM

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

802.791
796.738
892.157
915.092
819.061
910.720
915.215

249.789
195.624
289.268
196.697
144.077
214.382
206.471

DENGE

1.052.580
992.362
1.181.425
1.111.789
963.138
1.125.102
1.121.686

553.001
601.114
602.889
718.394
674.984
696.338
708.744

HACİM

DENGE

2.845.022
2.127.214
7.856.438

2.795.958
2.126.434
7.587.664

Kaynak: TÜİK

Samsun-Tunus Dış Ticaret Değerleri:
YILLAR
İHRACAT
İTHALAT

2015
2016
2017

2.820.490
2.126.824
7.722.051

24.532
390
134.387

Kaynak: TÜİK

motiv yan sanayi ürünleri, büro makineleri ve haberleşme cihazları, elektrikli ve elektriksiz makineler, ulaşım
araçları ihraç edilmektedir.
2016 yılında Tunus’tan yapılan ithalat bir önceki yıla nazaran artarak
214 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında Tunus’tan ithal
ettiğimiz başlıca ürünler, azot, fosfor,
fosforik asitler, TV alıcıları, ayakkabılar, pamuklu kumaşlar, elektrik panoları, , hurma ve kablolardır.

Yabancı yatırımcılarla yapılan her ortak girişim Tunus ekonomisine yarar
sağladığı için izin verilen bir istisna
olarak kabul edilmektedir. Bu süreçte ortak yatırım altında kurulmuş
Fransa menşeli birkaç hipermarkete
izin verilmiştir. Yeni mevzuat belirli
bölgelerdeki hipermarket sayısını sınırlamayı ve böylece küçük işletmeleri söz konu rekabetten korumak işin
tasarlanmıştır.

Mal dağıtımı Tunus’ta iyi organize edilmiştir. Mallar çoğunlukla belli başlı deniz limanlarından (Tunus,
Sousse, Sfax ve Bizerte) ya da hava
kargo trafiğinin % 97’inin gerçekleştirildiği Tunis Carthage Havaalanından
ülkeye girmektedir. Ülkenin tüm bölgelerine mal dağıtımın yapılabilmesi
için Tunus’ta yeterli kara ve demiryolu ağı bulunmaktadır.
Tunus’ta resmi dil Arapça olmasına rağmen Fransızca ticari hayatta
yaygın olarak konuşulmaktadır. Birçok Tunuslu İngilizce, İtalyanca ve Almanca da konuşabilmektedir.
Ticari belgeler Fransızca olmalıdır.
Faks ticari iletişimde ayrıcalıklı yerini
halen korumaya devam etmektedir.
Tunus pazarında ürünlerin tanıtılabilmesi için iyi bir acente veya distribütör ile anlaşmak çok önemlidir.
Bu acentenin Tunus pazarı hakkındaki bilgisi ve ticari bağlantıları pazara
yeni girecek bir ihracatçı için çok şey
sağlayabilir.
Birçok Tunuslu işletmeler Tunuslu
ailelere aittir veya onlar tarafından
kontrol edilmektedir. Bu işletmeler
yabancıların pazarlama ve dağıtım yatırımlarını hoş karşılarken mevcut işletmelerde yönetimi kontrol etmelerine karşı direnç gösterebilmektedir.

Pazar ile İlgili Bilgiler:
Tunus kanunları telif hakkı ve
marka tescili için kayıt ve koruma
sağlamaktadır. Yabancı firmaların ticari markalarını ve endüstriyel tasarımlarını Tunus Standardizasyon ve
Sınai Mülkiyet Enstitüsü (INNORPI
- Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle) ‘ne
(http://www.innorpi.tn) kayıt ettirmeleri gerekmektedir.
Tunus kanunları yabancı şirketlerin toptan veya perakende pazarlama
işine girmesine izin vermemektedir.
Tunus hükümeti Tunus vatandaşlarına iç pazarda dağıtımı da kısıtlamıştır.
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Dağıtım veya pazarlama anlaşmaları mali yükümlülükler ve performans ölçümleri konularında çok
detaylı olmalıdır. Sözleşmelerin, deneme süresini kapsayacak şekilde
oluşturulmasında fayda vardır.
Tunus ticari mevzuatı azınlık hisse
sahibi Tunusluların çıkarlarını fazlasıyla koruyan hükümler de içermektedir. Birkaç istisna dışında Tunus’ta
özel dağıtım sözleşmesi yapmak kanunla yasaklanmıştır.

minen Tunus'a giriş yaptıkları sırada
gümrüklü alanı terk etmeden önce
yanlarında bulunan dövizi Tunus
Gümrük yetkililerine deklare etmeleri, seyahatleri esnasında da deklarasyon belgesini özenle muhafaza etmeleri önem arz etmektedir.
Türk işadamları için vize zorunluluğu yoktur. Oturma ve çalışma
izni İçişleri ve İşçi ve Sosyal İlişkiler
Bakanlığından alınmaktadır. Oturma
izni için yerel polis birimlerine baş-

Dikkat Edilecek Hususlar
Tunus mevzuatına göre, 5.000
Tunus Dinarı'nın (yaklaşık 3.700 ABD
Doları veya 2.600 Euro) üzerindeki
dövizle ülkenin terki öngörülüyorsa,
girişte deklarasyon yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.
Tunus'a girişte deklarasyon yapılmaması halinde, ülkeden çıkışta
dövize el konulmakta, dövizin kaynağına ilişkin yeterli kanıt sunulması
halinde dahi dövizin iadesi mümkün
olmamaktadır. Bu itibarla vatandaşlarımızın mağdur olmamalarını te-
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vurmak gerekmektedir. Kanuna göre
bu izinler bir yıl süre ile verilmekte
ve bir yıl uzatılabilmektedir. Bütün bu
faaliyetler zaman ve emek gerektirmektedir.
Bir yabancının ücretli bir işte çalıştırılabilmesi için bir kez uzatılabilen
ve bir yılı geçmeyen bir süre için bir iş
akdi yapılmalı Tunus Mesleki Eğitim
ve İstihdam Bakanlığı’ndan çalışma
izni alınmalı bu izne istinaden İçişleri Bakanlığı’ndan oturma müsaadesi alınmalıdır. Yüzde yüz ihracatçı
firmalar basit bir bildirimle yönetici
pozisyonunda 4 yabancı uyruklu personel istihdam edebilirler 4 kişiden
fazlası için Tunus Mesleki Eğitim ve
İstihdam Bakanlığı’ndan izin alınması
gerekmektedir.
Tunus’ta iş yapan firmalara genellikle vasıfsız yabancı işçi çalışması müsaade edilmezken yapılan işin
niteliğine göre bazen değişik uygulamalarda da olsa genel olarak her
4 yerli kalifiye işçiye (mühendis yönetici teknisyen vb) karşılık sadece 1
yabancı kalifiye işçiye çalıştırılmasına izin verilmektedir.
Ocak - Şubat 2018
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Engelleri
sporla aşıyorlar
Samsun'da engelli öğrencilerin sporla tanışması ve sosyal faaliyetlerde
sıkça yer alması amacıyla başlatılan tenis dersleri büyük ilgi görüyor.
Samsun Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürlüğü Engelli Birimi'nin
destekleriyle başlatılan tenis dersleri büyük ilgi görüyor. Hayatlarında
ilk kez raketle ve filelerle tanışan engelli sporcular verilen derslerle hem
tenis sporunu öğreniyor hem de keyifli vakit geçiriyor. Samsun'da 1.5
ay önce başlayan engellilere yönelik
tenis derslerine 5 tane okul katıldı.
Engelli birimine yapılacak olan başvurular sonrasında öğrenciler tenis
eğitimlerine katılabiliyor. Katılımların
ise yeni kayıtlara açık olduğu ifade
edildi
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Mutlulukları yüzlerine
yansıyor
Öğrencilerin raketle tenis topuna
etkili ve güzel vuruşları sonrasında
yüzlerindeki gülümseme çevresine
adeta mutluluk saçıyor. Tenis ile hayata bakış açıları değişen sporcular
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büyük keyif alıyor. Hocalarına desteklerinden dolayı teşekkür eden
öğrenciler, “Hocalarımız nezaretinde
burada çok güzel vakit geçiriyoruz.
Bizimle çok yakından ilgileniyorlar.
Tenis sporunu da çok sevdik. Spor
sayesinde ayrıca, yeni arkadaşlıklar
edindik. Ortamımız çok güzel. Spor
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sayesinde kendimize özgüvenimiz
daha çok geldi. Aile ortamında gibiyiz ve hepimizin moral ve motivasyonu en üst düzeye çıkıyor.

Haftada 4 gün
Engellilere yönelik tenis dersleriyle ilgili bilgiler veren Antrenör Can
Göktaş, "Gençlik ve Spor Hizmetleri
Engelli Birimiyle ortak çalışıyoruz.
Samsun'da 5 tane engelli okuluna
tenis derslerine başladık. Yaklaşık
25 sporcuyla derslerimize devam
ediyoruz. Pazartesi, salı, çarşamba
ve cuma günleri derslerimizi yapıyoruz. Buradaki amacımız tenis sporunu engellilere sevdirerek tenis sporuna engelli sporcu kazandırmak.
Ömer Şentürk ve Mehmet Ali Ürgen
hocamızla birlikte çalışıyoruz. Engelli
çocuklarımız burada bu sporla birlikte hem eğleniyor hem öğreniyor.
Derslerimiz şenlik tadında geçiyor.
Yeni katılımlara da her zaman kapımız açık" dedi.
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Turkey Technology Meetings Held in Samsun
The President of the Executive Board of Samsun CCI, Salih Zeki Murzioğlu who
made a speech at TOBB Turkey Technology Meetings held in Samsun said:
"The source of the third industrial revolution was petrol. In our century, we are
living the fourth industrial revolution whose resource is human. Formerly, to
become rich, investing millions of dollars and building facilities were required.
Now, a computer and a brilliant idea are enough.”

Full Support to “Olive
Branch Operation”
Turkish Union of Chambers and Exchange
Commodities(TOBB) and 365 chambers and
stock exchanges affiliated to the union expressed
their full support with a joint declaration to
the Olive Branch Operation performed by the
Turkish Armed Forces.

Murzioğlu’s Demand for Turkish
Eximbank Branch Office
The President of the Executive Board of Samsun CCI,
Salih Zeki Murzioğlu who made a speech at “Türk
Eximbank’s Role in Financing Export" contact meeting
organized with the participation of the General
Manager of Türk Eximbank, Mr. Adnan Yıldırım
demanded from Türk Eximbank to open a branch
office in Samsun that will serve all Black Sea region.

New KOSGEB Grants Introduced to SMEs
Samsun Chamber of Commerce and Industry held a contact meeting
called "KOSGEB SME Techno-investment and Strategic Product Grant
Programs" in cooperation with the Small and Medium Enterprises
Development Organization(KOSGEB) of the Ministry of Science,
Industry and Technology.

Murzioğlu at Belarus-Turkey
Innovation Forum
The Executive Board Member of TOBB and the President of the
Executive Board of Samsun CCI, Salih Zeki Murzioğlu attended
together with the Minister of Science, Industry and Technology,
Dr. Faruk Özlü to Belarus-Turkey Innovation Forum organized in
cooperation with TOBB and Belarus National Technology University.
Ocak - Şubat 2018
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“Professional Competence Certificate”
Contact Meeting at Samsun CCI
A contact meeting for the chamber members on “Professional
Competence Certificate” which has been obligated for 81
occupations by the Ministry of Labor and Social Security was
organized by Samsun CCI in cooperation with the Professional
Competency Board and TOBB MEYBEM.

Investments Should Be Saved
Securely
The Executive Board Member of Samsun CCI, Mr.
Ayhan Çakır who made a speech at “Data Recovery
and Cyber Security Training” said: “All investments
are at risk in an environment where digital data is
not saved securely.”

Tekirdağ CCI and Samsun CCI
Become “Sister Chambers”
Samsun Chamber of Commerce&Industry and
Tekirdağ Chamber of Commerce&Industry have
signed the "Sister Chamber " agreement in order
to enhance cooperation and conduct collaborative
work.

Business World Comes Together
with Students
Businessmen from Samsun shared their experiences
with the students at “Power of Future: Entrepreneurs”
forum organized in cooperation with Samsun CCI
and OMÜ Faculty of Economics and Administrative
Sciences.

Turkey’s Woman Power Gathers
in Samsun
TOBB Women Entrepreneurs Council of Samsun
operating under the coordinatorship of Samsun
Chamber of Commerce and Industry brought women
together with the program of Turkey’s Woman Power
Samsun Meeting.
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Budget of Samsun CCI:
8.720.000 TL
At the ordinary assembly meeting of Samsun CCI, the forecast budget for
2018 was unanimously accepted as 8.720.000 TL.

Record Attendance at
the Book Fair
Being organized for the fourth time
in our city, "Blacksea Book Fair" has
been visited by 184.000 people,
which is 32% more compared to the
previous year.

Financial Management
Training
Adding another one to the training sessions
for its members, Samsun Chamber of
Commerce and Industry organized “Financial
Management Training for Enterprises”

Brand Management
Training for SMEs
Within the framework of Enterprise Europe
Network-Blacksea Project, a training
on “Brand Management” for SMEs was
provided at Samsun CCI.

Path from Workmanship to
Tax Championship
The owner of Sistem Customs Brokerage LLC, the successful
businessman Ayhan Çakır who began his business life at maritime
sector after graduating from university and has climbed up the
career ladder with firm steps has managed to rank among the first
50 of 10.000 companies in his sector by submitting more than 3.000
customs declarations per year for both export and import. Ayhan Çakır
who also has played a major role in the initiation of the exporting
process of many companies in Samsun and Blacksea Region, ranked
among the top 10 of the Income Tax ranking list between 2009-2014.
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