SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI

YIL: 10 SAYI: 57 MART-MAYIS 2018

Hisarcıklıoğlu: “Yıldız Şehir Samsun” • Samsun TSO ile Şırnak TSO “Kardeş Oda” oldu
Çocuklar Avrupa masalları ile buluştu • Çalışma hayatında kadını konuştular

Tarihi Görev

Murzioğlu
TOBB Başkan Yardımcısı oldu

Merhaba,
Samsun’un kalkınma hareketine yön veren projelerle gündem oluşturan Samsun Ticaret ve Sanayi
Odası, bu anlayışından hareketle yayınladığı Açılım Dergisi’nin 57’inci sayısını sizlerin beğenisine
sunuyor olmanın bir kez daha mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bu sayımızda yine odamız
faaliyetleri ile sizlerle birlikteyiz.
Sizden ayrı kaldığımız dönemde Oda organ yenileme seçimlerini gerçekleştirdik. Yaklaşık beş yıllık
bir aranın ardından yeniden yapılan Oda organ yenileme seçimlerine üyelerimiz büyük ilgi gösterdi.
Meclis üyesi sayısının 79’dan 85’e yükseldiği seçimlerde tek liste ile aday olan mevcut Yönetim Kurulu
Başkanı Salih Zeki Murzioğlu üyelerin güvenoyunu alarak üçüncü kez başkanlığa seçildi. Meclis
Başkanlığına ise, Yönetim Kurulu’nda iki dönemdir Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Haluk Akyüz
seçildi. Yayın Kurulu olarak, yenilenen Oda organlarında görev alan tüm üyelerimize yeni çalışma
döneminde kentimize adına güzel çalışmalar ve başarılar diliyoruz.
Odamız adına bir önemli gelişme de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 74. Olağan Genel
Kurulu’nda yaşandı. Genel kurulda ikinci kez tekrar Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilen Samsun TSO
Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yapılan görev dağılımında ise, TOBB Başkan Yardımcılığı
gibi önemli bir göreve layık görüldü.
Genel Kurul sonrası ise, Odamıza adeta ziyaretçi akını yaşandı. Başta Samsun Valisi Osman Kaymak,
Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Büyükşehir Belediyesi eski
Başkanı ve AK Parti Milletvekili adayı Yusuf Ziya Yılmaz başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun
temsilcisinin yanında sivil toplum kuruluşlarının başkanları, Oda Yönetimimizi ziyaret ederek, hayırlı
olsun dileklerinde bulundu.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın seçimlerinin ardından oluşan Meclis Divanı, Yönetim Kurulu ve
üst kurul delegeleri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Oldukça samimi bir
ortamda gerçekleşen ziyarette başarı dileklerini ileten Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Sizden ayrı kaldığımız süre içerisinde birçok etkinliğe imza attık. Bunlardan birisi de Şırnak Ticaret
ve Sanayi Odası ile imzaladığımız Kardeş Oda protokolüydü. Bir çok alanda işbirliği sağlayacak
protokolle birlikte Tekirdağ’dan sonra ikinci kardeş Oda da Şırnak oldu.
Eski fuar kimliğine doğru hızla ilerleyen Samsun, geçtiğimiz aylarda iki önemli fuara ev sahipliği
yaptı. Peş peşe düzenlenen Mobilya ve İnşaat Fuarlarını yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda kişi ziyaret
etti.
Evet; dolu dolu sizler için hazırladığımız yeni sayımızda, yaptığımız etkinliklerin detaylarını
bulabileceksiniz. Ayrıca, beğenilerek okuduğunuza inandığımız girişimcilik sayfalarımızın bu ayki
konuğu ise, bölgesindeki yağlı tohum ekimini yaygınlaştırmak ve mübaya ettiği ürünleri değerlendirmek
amacıyla kurulmuş olan; Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki
13 kooperatifi ve alım merkezleri ile üretici ortaklarına tarımsal destek sağlayan kısa adı Karadenizbirlik
olan S.S. Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği oldu.
Öte yandan ihracat yapan ve ihracat potansiyeli olan siz üyelerimizin potansiyel ülkelerini daha
yakından tanımaları amacıyla başladığımız, “Ülke Dosyası” yazı dizimizin konuk ülkesi ise,Fas. Siz
değerli okuyucularımız, “Ülke Dosyası”nda Fas’ı her yönüyle daha yakından tanıma imkanı bulacaksınız.
Daha birçok konu ve konuyu bulacağınız dergimizi keyifle okumanızı umuyor, bir sonraki sayıda
buluşmak dileğiyle, hoşçakalın…
Yayın Kurulu
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Bölgede üreticinin gücü
KARADENİZBİRLİK

Fas

BAŞKAN’DAN
Odalar ve borsalar yapıları itibariyle oldukça farklı oluşumlardır. Kanunla kurulmuş olması itibariyle bir
yanıyla kamu, kar amacı gütmeyen bir meslek örgütü olması itibariyle de sivil inisiyatifi ifade etmektedir. Bu
oluşum ülkemiz ekonomisinin bel kemiğini ifa eden özel sektörünün gelişimine hizmet eden önemli bir yapıdır.
Bu yapının yönetimi de ruhuna uygun olarak seçimle gerçekleştirilmekte ve gönüllülük esasına dayanmaktadır.
Bu anlayışa uygun olarak 3 ve 7 Nisan tarihlerinde Odamız Organ Yenileme Seçimlerini gerçekleştirdik.
Kendi sektörleri içinden demokratik ortamda yapılan seçimler sonucu seçimler sonucu oluşan komitelerimiz,
meclisimiz ve yönetim kurulumuz ile birlikte Samsun’un kalkınması adına birlikte gayret etmek üzere büyük bir
sorumluluk aldık.
Odamızın yönetimine geldiğimiz günden bu yana, Karadeniz bölgesindeki lider ve öncü rolümüzü muhafaza
etmek ve Odamızı Karadeniz Havzası’nda etkin bir uluslararası aktör haline getirmek vizyonuyla hareket ediyor,
üyelerimizin ve bölgesinin ihtiyaçları doğrultusunda politikalar üreterek, ekonomik ve sosyal bakımdan bölgesel
ve ulusal kalkınmaya destek sağlamak misyonuyla çalışmalarımızı yürütüyoruz.
Kentimizin kalkınması bağlamında bugüne ortaya koyduğumuz tüm çalışmalar bu anlayışın ürünüdür.
Geçtiğimiz dokuz yıllık süreçte pek çok proje ortaya koyduk.
Türkiye’nin Bakanlar Kurulu Kararıyla ilan edilen ülkemizin ilk milli fuarı unvanını kazanmış ama zaman
içinde bu özelliğini yitirmeye yüz tutmuş şehrimize Samsun Fuar ve Kongre Merkezini kazandırdık. Bu vesileyle
Türkiye’nin ilk güdümlü projesini ortak akılla gerçekleştirdik.
Türkiye’de yalnızca üç ilde tüm ulaşım aksları mevcut. Hava, kara, deniz ve demiryolu ulaşım ağına sahip
üç ilden biri olan Samsun’a Lojistik Köy yatırımın getirmek üzere ilk adımı attık.
En büyük ortağı olduğumuz ve bu yıl işletmeye alınan Lojistik Köy şehrimize, bölgemize ve ülkemize
kazandırılmış Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamındaki en büyük ölçekli projelerden
biridir.
Ondokuz Mayıs Üniversitemiz yerleşkesinde bulunan Teknopark için büyük destek verdik. Teknopark’ın
kurulması için elimizi taşın altına koyduk ve büyük mesai harcadık.
Sektörel bağlamda medikal, mobilya, gıda ve inşaat sektörlerine ilişkin ur-ge ve kümelenme projeleri
yürüttük.
Samsun’a özellikle metal sektörüne hizmet verecek pek çok ölçme, test ve kalibrasyounun yapılacağı Metal
Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarını kazandırdık.
Eğitim Vakfını kurduk. İnsan kaynaklarının geliştirilmesine destek olmak üzere kayıtlı istihdam için diyalog,
perakende satış akademisi, kuyap projelerini yürüttük.
Üyelerimize etki eden kanunlarla, uygulamalarla ve kurumlarla ilgili bilgilendirme toplantıları düzenledik.
Üyelerimizin gelişimine katkı vermek adına kurumsal gelişim eğitimleri düzenledik.
Koordinatörlüğünü yürüttüğümüz Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz konsorsiyumuyla uluslararası iş
bağlantıları oluşturulmasına katkı verdik, ülke günleri düzenledik. AB Bilgi Merkeziyle Avrupa Birliği konularında
bilgilendirmeler yaptık, sosyal ve kültürel projelere imza attık.
Bu memleketin zenginliği girişimcisidir dedik. Kadın ve Genç Girişimciler Kurullarımızla yeni girişimciler
yetişsin diye pek faaliyet yürüttük.
Bu camiaya daha iyi bir hizmet binası yakışır diye hizmet kalitemizi artırmak adına yeni bir bina inşaatına
başladık.
Özetle ifade ettiğim gibi geçmiş dönemde çok önemli çalışmalara imza attık. Referansımız çok güçlü ama
çıta epey yüksek. Kentimizin kalkınması adına bu dönemde daha çok çalışma, daha çok üretme gayretinde
olacağız. Ancak bu çaba hepimizin ortak çabası olmalı. El birliği, güç birliği yapmak durumundayız.
37 Meslek Komitemiz var. Her birinden sektörlerinin gelişimine ilişkin beklenti içinde olmalarını, çalışmalar
yapmalarını istiyoruz. 85 Meclis Üyemiz var. İcraata destek olmalarını, yön vermelerini istiyoruz.
Biz yönetim kurulu olarak elimizi taşın altına koyduk. Katılımlı bir anlayışla, tüm üyelerimizle birlik ve
beraberlik içinde daha güçlü, daha üretken bir Samsun Ticaret ve Sanayi Odası için çalışmaya devam edeceğiz.
Bizim öncelikli hedefimiz Samsun ekonomisine katkı vermek. Bunun için katma değeri yüksek ürün üretmek
ve ihracatımızı artırmak derdindeyiz. Üretime dayalı bir ekonomiyi desteklemek durumundayız. Bunun için yeni
yatırımlara, yeni yatırım alanlarına ihtiyacımız var. Samsun’da bu potansiyel var. Kentimize yeni Organize Sanayi
Bölgesi kazandırılması önceliğimiz. Bir Vakıf Üniversitesi kurulması en büyük arzumuz.
Hep birlikte verimli bir çalışma dönemi geçireceğimize olan inancım tamdır. Bu bağlamda bize güvenen
teveccüh gösteren herkese şükranlarımı sunuyorum.
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Samsunumuzun iş dünyasının en büyük çatı kuruluşu
olan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak, üye odaklı
hizmet anlayışıyla kanunla verilen görevlerimizin yanısıra, üyelerimizin rekabet edebilirliklerine güç katmak ve
kapasitelerini geliştirmelerine destek olmak amacıyla projeler yürütüyor, üyelerimizin ticari hak ve menfaatlerini
korumak adına girişimlerde bulunuyoruz.

www.samsuntso.org.tr
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Salih Zeki MURZİOĞLU
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
TOBB Başkan Yardımcısı
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Murzioğlu güven tazeledi
Samsun TSO organ yenileme seçimlerinde göreve gelen meclis üyeleri,
Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanı ile diğer
kurul üyelerini seçti. 85 üyenin oy kullandığı seçimlerine tek aday olarak
giren mevcut Başkan Salih Zeki Murzioğlu, üçüncü kez başkanlığa seçilerek
güven tazeledi. Samsun TSO’nun yeni Meclis Başkanı ise, geçtiğimiz
dönem Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Haluk Akyüz oldu.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın seçim süreci tamamlandı.
3 Nisan’da gerçekleştirilen Organ
Yenileme Seçimlerinin ardından seçilen 85 Meclis Üyesi, 7 Nisan’da
TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği Genel Kurul Delegeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri, TSO
Meclis Başkanı ve Yardımcıları, Meclis Katip Üyesi, Hesapları İnceleme
Komisyonu, Mevzuat Komisyonu ve
Temsilciliklerini belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Davut Altan
Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan
seçimlere tek liste ile giren mevcut
Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki
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Murzioğlu, kullanılan oyların tamamını alarak güven tazeledi ve üçüncü kez başkan seçildi. Geçtiğimiz
dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevini yürüten Haluk Akyüz de, kullanılan oyların hepsini alarak Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni
Meclis Başkanı oldu.

"En büyük hedefim Samsun'a
bir STSO Üniversitesi
kazandırmak"
Seçimi ve sonrasını değerlendiren STSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Meslek komite seçimlerinden
tek liste halinde çıktık. Bugün de
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yönetim kurulu ve meclis seçimini
gerçekleştirdik. Seçim sonuçlarımız
Samsun'a ve ülkemize hayırlı uğurlu
olsun. Yeni seçilen Meclis Başkanımız Haluk Akyüz'e başarılar diliyo-

rum. Görevini layıkıyla yerine getireceğine eminim. Ben 9 yıl Samsun
TSO Başkanlığı yaptım. Bu süre
içerisinde bir ortaklık kültürü geliştirdik. Bunun neticesinde Samsun'a

Fuar ve Kongre Merkezini, Lojistik
Köy, Teknopark, Metal Metroloji ve
Kalibrasyon Laboratuvarını kazandırdık. Bunun yanı sıra odamıza
yeni bir hizmet binası kazandırdık.
9 yıl içerisinde odamıza kazandırdığımız makro projeler bunlardı.
Devam eden projelerimiz var, onları da tamamlayacağız. Bütçemizi
büyütmeye çalışacağız. Bu ortaklık
çerçevesinde önümüzdeki süreçte
Samsunumuza bir STSO Üniversitesi kazandırmayı hedefliyoruz. Bunun için çaba sarf edeceğim. Belki
başarırım belki başaramam ama
en büyük hedeflerimden biri bu olacak" dedi.

Samsun ekonomisine değer
katacağız
Meclis Başkanı adayı Haluk Akyüz'e başarılar dileyen Murzioğlu,
"Yeni Meclis Başkan adayı Haluk Akyüz'e başarılar diliyorum. Daha önceki Meclis Başkanı Aydın Özvatan'a
ise hizmetlerinden dolayı teşekkür

www.samsuntso.org.tr
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ediyorum. Arkadaşlarımın hepsi yönetimde olmayı hak ediyor ancak
meclisimiz, 85 kişilik kalabalık bir
meclis. Bu nedenle, herkese yönetimde yer verme şansımız yok. Ancak
bazı arkadaşlarımız, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği'nde ilk defa kurulacak Yüksek İstişare Kurulu'nda yer
alacak. Bu kurula, meclis dışından
da sektöründe başarılı olmuş, büyük
kuruluşların sahipleri, ortakları veya
CIO'larını da alacağız. Onlarla beraber, Samsun'un ekonomisine daha
büyük değerler katacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

SAMSUN TSO ORGAN YENİLEME SEÇİMLERİ SONUCU LISTELER ŞU ŞEKILDE OLUŞTU:
Yönetim kurulu Başkanı: Salih Zeki Murzioğlu
Yönetim Kurulu: Süleyman Hızır, Kadir Beytekin,

Yiğit Tören, Oğuzhan Serinkaya, Ayhan Çakır, Fahri
Eldemir, Erkan Malkoç, Muzaffer Öztel,
Zafer Dilmen ve Kerem Tüfekçi

Samsun Ticaret Sanayi Odası Hesapları
İnceleme Komisyonu Asil Üyeleri: Metin Aktürk,
Mehmet Akif Abanoz, Erkan Ahmet Yavuzel, Onur
Toraman, Murat Büyükgöze,
Çağdaş Gökpınar ve Levent Özden

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye Odalar Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Mevzuat
ve Borsalar Birliği Genel Kurul Delegeleri Asil Komisyonu: İhsan Kaptanoğlu, Muharrem Yılmaz,
Üyeleri: Hasan Gümrükçü, Temel Erkan, Mehmet Mustafa Balçık, Süleyman Bektaş, Özgür Uyanık, Selçuk
Cahit Kaya, Ömer Petek, Hasan Koç, Muhammet
Köktaş, Hüseyin Yalgın, Sacit Güvenç, Serkan Kaya,
Cüneyt Muci, Ümit Safi, Vural Tozlu ve Aydın Köse.

Akyüz ve Hürcan Aral

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Milletlerarası
Ticaret Odası Temsilcileri Asil Üyeleri:

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Disiplin Nami Ciğer, Murat Aşılıoğlu
Kurulu Asil Üyeleri: Necmi Ahmet Ölmez, Süleyman Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Türk
Çebi, Mustafa Aksoy, Levend Yavuz, Standartları Enstitüsü Temsilcileri Asil Üyeleri:
Alaettin Öztel ve Ali Sukas

Meclis Başkanı: Haluk Akyüz
Meclis Başkan Yardımcıları: Yusuf Ziya Büyüklü,

Ergin Yazıcıoğlu
Meclis Katip Üyesi: Alpako Aksoy
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Murat Alemdar, Memduh Ersoy

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Milli
Prodüktivite Merkezi Temsilcileri Asil Üyeleri:

Ümit Bener Ayla ve Köksal Bulut
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Samsun TSO Yönetiminde
görev dağılımı yapıldı
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni Yönetim Kurulu, ilk
toplantısını gerçekleştirerek, aralarında görev dağılımı yaptı.
Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen seçimle birlikte üçüncü kez
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilerek güven tazeleyen Salih Zeki
Murzioğlu, yeni yönetimiyle ilk toplantısını gerçekleştirdi. Murzioğlu
başkanlığında yapılan toplantıya, Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Hızır,
Kadir Beytekin, Yiğit Tören, Oğuzhan
Serinkaya, Ayhan Çakır, Fahri Eldemir, Zafer Dilmen, Kerem Tüfekçi, Erkan Malkoç ve Muzaffer Öztel katıldı.
Seçimlerin ardından ilk kez bir araya
gelen Samsun TSO Yönetim Kurulu
toplantısına, Meclis Başkanı Haluk
Akyüz de katıldı. Toplantıda, ayrıca
görev dağılımı da gerçekleştirildi.
Yapılan değerlendirmede, Süleyman
Hızır ve Kadir Beytekin Başkan Yar-

www.samsuntso.org.tr

dımcılığı görevine getirilirken, Yiğit
Tören ise, yeni yönetimde yine Sayman Üye olarak görev aldı. Bu arada, yeni oluşan Mevzuat Komisyonu,
Hesapları İnceleme Komisyonu ve
Disiplin Kurulu Üyeleri de, Samsun
TSO’nun yeni Meclis Başkanı Haluk
Akyüz başkanlığında ilk toplantılarını
gerçekleştirdi.

“Güvene layık olacağız”
Verilen güvene layık olmaya çalışmak için ellerinden gelen gayreti
göstereceklerini ifade eden Samsun
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “İnşallah bizi bu
makamlara tekrar layık görenlere
karşı mahcup olmayacağız. Gerçek-
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leştirdiğimiz hizmetlerimizde, faaliyetlerimizde bizlerin yanında olan
herkese tek tek teşekkür ediyorum.
Dün olduğu gibi yine tüm kesimle
uyumlu çalışmalarımızı artırarak
devam ettireceğiz. Amacımız, Samsun’a hizmet etmek. Yeni dönemde
de beraberliğimizi muhafaza edip,
güçlendirerek Samsunumuza daha
verimli çalışmalar sunmaya çalışacağız. Biz güçlü ve geniş bir aileyiz. Birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece
önümüzdeki tüm engeller kalkacaktır. Bu çatı altında her zaman ifade
ettiğim gibi, bu güzel şehrimizi layık
olduğu yere taşımak adına elimizden
gelen gayreti göstereceğiz. Bundan
hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Mart - Mayıs 2018

ODAMIZDAN HABERLER

Hisarcıklıoğlu:
“Yıldız Şehir Samsun”
Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu,
Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve beraberindeki heyet, TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti. Oldukça samimi bir ortamda
gerçekleşen ziyarette konuşan Hisarcıklıoğlu, Samsun her açıdan
Türkiye’nin yıldız şehirlerinden birisi olduğunu söyledi.

Mart - Mayıs 2018
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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın 7 Nisan’da yapılan seçimlerinin ardından oluşan Meclis Divanı,
Yönetim Kurulu ve üst kurul delegeleri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Yapılan seçimlerde güven tazeleyerek
3’üncü kez Yönetim Kurulu Başkanı
seçilen Salih Zeki Murzioğlu, Samsun TSO’nun yeni Meclis Başkanı
Haluk Akyüz ve beraberindeki heyeti
Hisarcıklıoğlu ile tanıştırdı.

Hisarcıklıoğlu’ndan
Samsun’a övgü
Türkiye’nin dört bir tarafında
yapılan Oda-Borsa seçimlerinin camialarına yakışan bir olgunlukta
geçtiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu,
“Hep birlikte demokrasinin güzelliğini bir kere daha yaşadık” dedi.
Samsun’un imkanları nedeniyle Türkiye’nin yıldız şehirlerinden biri olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şehrin
işadamlarının çalışkanlığı, ticari
zekası ve yeteneği ile ön plana çıktığını kaydetti. Samsun'un jeopolitik
konumu itibarıyla Türkiye'nin Karadeniz’e, Doğu Avrupa’ya, Rusya–
Kafkaslar-Orta Asya ülkelerine açılan penceresi olduğuna vurgu yapan
Hisarcıklıoğlu, "Samsun, ülkemizin
kuzey kapısı durumundadır. Samsun’un böyle bir merkez olmasında
coğrafi konumunun stratejik önemi
elbette ki vardır. Ama Samsun’a bu
özelliğini asıl kazandıran Samsunlu
işadamlarımızın, ticaret erbabımızın,
Samsunlu sanayicimizin çalışkanlığı,
ticari zekâsı ve yeteneğidir. Samsun
her açıdan Türkiye’nin yıldız şehirlerinden biridir ve daha da büyütmek
hepimizin sorumluluğudur” dedi.

“Değişimin ve dönüşümün
öncüsü olmaya devam
edeceğiz”
Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Hisarcıklıoğlu,
“Birbirimizi sevelim, kucaklayalım.

www.samsuntso.org.tr

Samsun’da çok güzel ve örnek bir
birliktelik sağlanmış. TOBB olarak
bize düşen görev de sizlerin yapacağı her türlü çalışmaya destek olmak.
Bir olduk, iri olduk, diri olduk ve bu
çatı altında hiçbir zaman ayrımcılık
yapmadık. İnşallah bundan sonra
da birlik ve bütünlük içinde değişimin ve dönüşümün öncüleri olmaya
devam edeceğiz. Sizlerin meydana
getirdiği bu büyük camia, güçlü ekonomi ve güçlü Türkiye’nin teminatıdır. Dün olduğu gibi bugün de büyük
Türkiye için, yeni ufuklar için koşmaya devam edeceğiz. İddia ediyorum;
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Türkiye hak ettiği yere kavuşacak.
Bunu da hep birlikte başaracağız”
ifadelerini kullandı.

Murzioğlu, hedeflerini anlattı
Samsun TSO Yönetim Kurulu
Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise, misafirperverliğinden dolayı teşekkür
ettiği TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na yeni dönemde yapmayı
hedefledikleri projeler hakkında bilgi
verdi. Ardından ise, Yönetim Kurulu
Başkanı Murzioğlu ve Meclis Başkanı Akyüz, Hisarcıklıoğlu’na anı takdiminde bulundu.
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Başkan Murzioğlu,
TOBB Başkan Yardımcısı oldu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 74. Olağan Genel Kurulu’nda
ikinci kez tekrar Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilen Samsun Ticaret ve
Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu,
yapılan görev dağılımında Başkan Yardımcılığı’na getirildi.
Türk özel sektörünün çatı örgütü
ve yaklaşık 1.5 milyon üyesi ile Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olma özelliğini taşıyan Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği 74’üncü
Genel Kurulu Ankara’da gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu’nun tek aday olarak girdiği
seçimlerde 14 kişiden oluşan Yönetim Kurulu’na Samsun TSO Başkanı
Salih Zeki Murzioğlu ikinci kez yeniden seçildi. Yeni oluşan TOBB Yönetiminin kendi aralarında yaptığı ilk
toplantıda ise, Samsun TSO Yönetim
Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Başkan Yardımcılığı’na seçilerek,
önemli bir görev üstlendi. TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak dört yıl boyunca görev yapacak
olan Salih Zeki Murzioğlu, “Öncelikle
şahsıma destekleri ve güvenlerinden dolayı başta TOBB Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz
olmak üzere, bölge Oda ve Borsa
delegeleri ile tüm TOBB delegelerine
teşekkür ediyorum” dedi.

Murzioğlu’ndan birlik ve
beraberlik mesajı
TOBB seçimlerin Türkiye’ye hayırlı olması temennisinde bulunan
Başkan Murzioğlu, “Göreve geldiğimiz 2009 yılından itibaren gerek
Samsun, gerekse bölgemizde tüm
kurum kuruluş, bürokratlarımız ve si-
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yasilerimizle birlik ve beraberlik içinde çalışarak hizmet üretme gayreti
içinde olduk. Bu birlikteliğin sonuçlarını Samsun’da şehrimize kazandırdığımız projelerle alıyoruz. Şimdi de
yine gerek ilimiz ve ilçelerimizdeki
gerekse bölgemizdeki odalar ve borsalarımızın yine birlikte, uyum içinde
olduğumuzun bir göstergesi olarak
ikinci kez yönetimine seçildiğim Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’nde Başkan Yardımcısı olarak
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görev almaktan büyük mutluluk ve
onur duyuyorum. Bundan sonra da
Birliğimizin desteğini daha güçlü bir
şekilde arkamıza alarak ilimiz ve
bölgemiz için çok önemli hizmetleri
gerçekleştireceğimize olan inancım
tamdır. Camiamıza yakışır bir şekilde gerçekleşen seçimlerimizin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor,
şahsımla birlikte yönetim kuruluna
seçilen tüm başkanlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum” diye
konuştu.

www.samsuntso.org.tr
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Kazanan Samsun olacak
Samsun TSO seçimlerinde Meclis Başkanlığı’na bir dönem
önce Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapan Haluk
Akyüz seçildi. Haluk Akyüz, seçimlerde kazanın ve kaybedenin
olmadığını, tek kazananın Samsun olduğunu söyledi.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın 3 Nisan’da gerçekleşen organ
yenileme seçimlerinde en çekişmeli
grup olarak gösterilen 8. Meslek Komitesi’nde kullanılan oyların üç de
ikisini alarak farklı bir şekilde zaferle
ayrılan Haluk Akyüz, tek aday olarak
girdiği ikinci tur seçimlerinde ise,
Meclis Başkanı seçildi. İki dönem
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Haluk Akyüz,
seçimlerde kazanın ve kaybedenin
olmadığını, tek kazananın Samsun
olduğunu söyledi.

Teşekkür etti
Seçimlerin oldukça demokratik
bir ortamda gerçekleştiğini belirten
Meclis Başkanı Haluk Akyüz, “Organ
yenileme seçimlerimiz Samsunumuza ve camiamıza yakışır bir şekilde
gerçekleşti. Öncelikle bize güvenerek desteklerini esirgemeyen tüm
üyelerimize teşekkürü borç biliyorum. Burada kazanan ya da kaybeden yok. Seçimlerin tek kazananı var
o da Samsun. Çünkü; herkes Samsun’a hizmet için yola çıktı. Yaklaşık
9 yıldan beri Yönetim Kurulu Başkanımız Salih Zeki Murzioğlu ile aynı
yönetimde uyumlu bir şekilde birlikte
çalışıyoruz. Biz göreve geldiğimizden
beri tek bir hedefimiz vardı. O da kentimizin gelişmesine, ekonomisine
katkı sağlamak ve yeni projeler üretmekti. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Ortağı olduğumuz Samsun
Fuar ve Kongre Merkezi’nin açılma-

www.samsuntso.org.tr

Haluk Akyüz

sı, Teknopark, Samsun Lojistik Köy
ve Metal Metroloji ve Kalibrasyon
Laboratuvarı ve daha birçok proje
hepsi bizim dönemimizde oldu. Bu
dönemde Meclis Başkanlığı olarak
kentimizin en büyük ve en güçlü sivil
toplum örgütü Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nda görev yapacağım. Bu
arada, Meclis Başkanlığı adaylığıma
destek veren Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Salih Zeki Murzioğlu’na
da teşekkür ediyorum” dedi.

“Ortak paydamız Samsun”
Yeni oluşan Samsun TSO organlarının aynı heyecan ve aynı hedeflerle
kente değer katacak projeler üretmeye devam edeceğini belirten Haluk Akyüz, “Hizmet bir ekip işi. Bizim
de çok güzel, uyumlu bir ekibimiz
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mevcut. Yaşadığımız şehre katkı sağlamak bizler için asli sorumluluktur.
Bunun bilinciyle; tüm kesimlerle gönül bağımız var. Samsun; esnafıyla,
sanatkarıyla, tüccarıyla, sanayiciyle
bir bütündür. Bizlerin ortak paydası
Samsun'dur. Hep birlikte bu şehrin
hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Hepimiz aynı dili konuşuyoruz ve
birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Tek amacımız da şehrimize katkı sağlamak.
Bunun gayreti içinde olacağımızın
bilinmesini istiyorum. 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” diye konuştu.
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Murzioğlu, Samsun’un gurur
markalarını kutladı
Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu,
İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan anketle hazırlanan 2017 yılı
Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına girerek Samsun'un
gurur markası olan üç firmayı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.
İstanbul Sanayi Odası'nın her
yıl yaptığı Türkiye'nin İlk 500 Büyük
Sanayici Kuruluşu'nun 2017 yılı raporu sonuçları açıklandı. Açıklanan
sonuçlara göre, listeye giren üç firma Samsun'un gururu oldu. Geçen
yıl açıklanan raporda 99. sırada yer
alan Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi
ve Liman İşletmeleri Ltd. Şti. 25 basamak birden yükselerek 74’üncü sırada kendine yer buldu. Samsun’un
listede olan bir başka markası ise,
444’üncü basamakta yer alan Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. oldu. Listede
yer alan bir diğer firma ise, Borsan
Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat
San. ve Tic. A.Ş. oldu. Borsan Kablo
Elektrik Aydınlatma İnşaat San. ve
Tic. A.Ş., 449’üncü sırada yer alarak
Samsun’un gurur markası oldu.

Başarı öyküsünün
kahramanları
Listede yer alan Samsunlu firmalarla gurur ve büyük onur duyduklarını ifade eden Başkan Murzioğlu,
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Salih Zeki Murzioğlu

"Göğsümüzü kabartan üç firmamızla ne kadar övünsek azdır. Zor
bir süreçten geçtiğimiz aşikar. Ülke
olarak da zor bir coğrafyadayız. Etrafımız adeta ateş çemberi. Dünya
ekonomisinde de daralma söz konusu. Tüm zorluklara rağmen Samsun'dan üç firmamızın sıralamada
yer almasının anlamı ve önemi
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bizler için çok büyüktür. Bu firmalarımız yoğun çalışma tempolarıyla
yedi gün 24 saat esasına göre çalıştılar, ürettiler, insanlarımıza iş ve
aş sağladılar. Gurur kaynağı olan
firmalarımız ülkeye sağladıkları katma değerle mücadeleyi, cesareti,
inancı, azmi ve iradeyi temsil ettiler.
Üretimin ve istihdamın, ihracatın
gerçek kahramanları olan bu işletmelerimiz şehrimizin kalkınmasında ve markalaşmasında önemli bir
rol üstlendiler. Bugün Türkiye'nin en
büyükler firmaları arasına girerek
göğsümüzü kabartan üç firmamız,
bir ekonomik başarı öyküsünün
kahramanı, Samsun'un gelişme
ve kalkınma çabasının çok önemli
katkı sağlayıcılarıdır. Firmalarımızın
başarılarında payları olan herkese
şükranlarını sunuyorum. Hepimizin
ortak amacı daha gelişmiş bir Türkiye ve daha zengin bir Samsun. İnşallah belirlediğimiz hedeflerimize
de hep birlikte el ele vererek ulaşacağız” dedi.

www.samsuntso.org.tr
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Samsun TSO’dan
meclis üyelerine plaket
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nda (STSO) 2013-2018 yılları arasında
görev yapan meclis üyelerine düzenlenen törenle plaket verildi.
Sheraton Otel’de düzenlenen plaket törenine Samsun Valisi Osman
Kaymak, AK Parti Çevre, Şehir ve
Kültürden Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç,
İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, AK
Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı AK Parti Samsun
Milletvekili adayı Yusuf Ziya Yılmaz,
Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı
Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı
Haluk Akyüz, Yönetim Kurulu Üyeleri
ve TSO meclis üyeleri katıldı.

Murzioğlu teşekkür etti
Programın açılışında selamlama
konuşması yapan protokol üyeleri,
birlik ve beraberlik mesajları verdi.
Daha sonra ise, 2013-2018 yılları

www.samsuntso.org.tr

arasında görev yapan Samsun TSO
meclis üyelerine hizmetlerinden dolayı plaketleri takdim edildi. Plaket
törenin de konuşan Samsun TSO
Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki
Murzioğlu, "Göreve geldiğimiz günden beri sizlerden aldığımız destekle
beraber kentimiz için bir şeyler yap-
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maya çalıştık. Hepimizin ortak amacı
Samsun’a değer katmak. Bizler hep
birlikte bunun çabasında olduk. Geriye baktığımızda ilimizde gurur duyacağımız güzel projelere de imza attık.
Bunu hep birlikte başardık. Sizlere
desteklerinizden dolayı bir kez daha
teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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Vali Kaymak’tan
“ortak akıl” vurgusu
Samsun TSO’nun yeni oluşan Yönetim Kurulu ve Meclis Divanı’nı
kabulünde konuşan Samsun Valisi Osman Kaynak, her alanda ortak
akılla hareket edildiği takdirde hedefe daha çabuk ulaşılacağını söyledi.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın 7 Nisan tarihinde yapılan seçimlerinde güven tazeleyerek 3’üncü
kez Yönetim Kurulu Başkanlığı’na
seçilen Salih Zeki Murzioğlu ve yeni
oluşan Yönetim Kurulu, Meclis Başkanlığı’na seçilen Haluk Akyüz ve
Meclis Divanı, Samsun Valisi Osman
Kaymak’ı makamında ziyaret etti.
Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Samsun
Valisi Osman Kaymak, ortak akıl vurgusu yaptı.

bir şehrin en önemli ve söz sahibi
kuruluşları arasında. Üyelerinizin
sizi tekrar tercih etmesi büyük bir
onurdur. İnşallah şehre katkımız bir-

Vali Kaymak: “Ortak akıla
herkesin inanması lazım”
Ziyarette Samsun TSO’nun yeni
oluşan organ kurullarının hayırlı olması dileğinde bulunan Vali Osman
Kaymak, “Ticaret ve Sanayi Odaları
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likte devam edecek. Burada göreve
başladığım gündem beri ortak akıl
anlayışını dillendiriyorum. Oda olarak sizler daha önceki dönemlerde
gerek fuar ve kongre merkezi olsun,
gerek teknopark ve lojistik köy olsun
önemli projelere katkı sağlamışsınız.
Bu takdir edilecek, çok güzel bir şey.
Şehirlerde herkes bir araya gelip ortak akıl oluşturamazsa yol alamazsınız. Her zaman ortak akıl içinde bir
araya gelerek, ortak kararlar alınması lazım. Ortak akıla hepimizin
inanması lazım. Samsun her alanda
potansiyeli yüksek bir şehir. Eğer
karar vericiler bir araya gelip, ortak
kararlar alırsa hedefe daha çabuk
ulaşırız. İnşallah bu yönde çalışmalarımız artarak devam edecek” diye
konuştu.
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Murzioğlu: “Herkesle dirsek
temasındayız”
Vali Osman Kaymak’ın ortak akıl
vurgusuna destek veren Samsun
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih
Zeki Murzioğlu ise, “Biz göreve geldiğimiz 2009 yılında ilk önce sizin
de bahsettiğiniz gibi ortaklık kültü-

rüne büyük önem verdik ve bunun
da neticelerini aldık. Samsun’un en
büyük eksikliklerinden biri olan fuar
ve kongre merkezi, lojistik köy, teknopark gibi önemli projelerinin hayata geçmesi ortaklık kültürünün en
güzel örnekleridir. Oda Yönetimi olarak, sürekli olarak kurumlarla dirsek

temasındayız. Ama tamamen yumak
oluşturduğumuz takdirde şehrimizi
daha da ileriye taşıyacağımıza inancımız tam. İnşallah başta sizin de
desteklerinizle hep birlikte arkamızda gurur duyacağımız projelere imza
atarız. Yeter ki bir olalım, beraber
olalım, diri olalım” diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Vedat
Yavuz’a ziyaret
Samsun TSO Yönetimi ve Meclis Divanı daha sonra ise, Samsun İl
Emniyet Müdürü Vedat Yavuz’u makamında ziyaret etti. Vedat Yavuz da,
Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı
Salih Zeki Murzioğlu nezdinde yeni
oluşan Oda organ kurullarına başarılı
çalışmalar diledi.

www.samsuntso.org.tr
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Köktaş: “Samsun TSO kentin
lokomotifi”
AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Samsun TSO’nun 7 Nisan
tarihinde yapılan seçimlerinde 3’üncü kez Yönetim Kurulu Başkanlığı’na
seçilen Salih Zeki Murzioğlu ve yönetimine, Meclis Başkanlığı’na seçilen
Haluk Akyüz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Köktaş,
Samsun TSO’nun kentin lokomotif kurumları arasında yer aldığını söyledi.
Oldukça sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş,
"Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın,
ilimizde ekonominin daha da canlandırılması, istihdamın arttırılmasına
yönelik yatırımların noktasında aktif
rol almalarını, proje bazlı çalışmalara ağırlık vermelerini arzu ediyoruz"
diyerek, "Samsun, hala bulunmuş
olduğu coğrafi konumu ciddi anlamda kullanamamaktadır. Bu noktada
Ticaret ve Sanayi Odası'nın her zaman sürdürdüğü lokomotif görevini
devam ettirerek, şehrin önünü açacak ciddi projeler gerçekleştirmeye
devam etmesini bekliyoruz. Bizlerde
her zaman olduğu gibi bu projelerin
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takipçisi olarak şehrimiz için en iyisini en güzelini gerçekleştirmek adına
gayretli mücadelemizi her zaman olduğu gibi sürdüreceğiz" dedi.

Güven ve istikrar vurgusu
Konuşmasında güven ve istikrar
vurgusu yapan Köktaş, “24 Haziran
seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte işadamlarımız, sanayicilerimiz,
esnafımız daha motive bir şekilde
yatırımlarına devam edeceklerdir.
İstikrarı kalıcı hale getirecek olan
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
ile birlikte yatırımlar daha da artacak
istihdam oranı yükselecektir. Hükü-
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metimiz her zaman yatırımların dinamik yapısının güçlendirilmesi için
tüm imkânları seferber etmiş, yeni
dönemde de bu imkanları arttırarak
devam ettirecektir. Güvenli bir ortamda işlerinin daha hızlı dönmesi
için bürokratik engeller ortadan kaldırılacak daha hızlı karar mekanizmaları gelişecektir. Bu anlamda ülkemizin hedeflediği büyüme, istihdam,
ihracat ve yatırım oranlarına daha
kolay ulaşma imkânını da bulacaktır"
diyerek sözlerine son verdi.
Samsun TSO Yönetim Kurulu
Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da, ziyaretinden dolayı Samsun Milletvekili Fuat Köktaş’a teşekkür etti.
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Ziyarette “işbirliği” konuşuldu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, 7 Nisan’da
gerçekleştirilen seçimlerde 3’üncü kez Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanlığı’na seçilen Salih Zeki Murzioğlu’na, “Hayırlı olsun” ziyaretinde
bulundu. Ziyarette üniversite-sanayi işbirliğinin önemine vurgu yapıldı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
(OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç,
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran
ile birlikte, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na tekrar seçilen Salih Zeki
Murzioğlu’nu ziyaret ederek, yeni
dönem çalışmalarında başarı diledi. Ziyarette, Samsun TSO Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman
Hızır, Yönetim Kurulu Üyeleri Oğuzhan Serinkaya ve Kerem Tüfekçi ile
Meclis Başkan Yardımcısı Ergin Yazıcıoğlu da yer aldı.

Bilgiç: “Üniversite-sanayi
işbirliği kente değer katıyor”
Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan OMÜ
Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, üniversite- iş birliği konsepti içinde uyum-
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lu bir şekilde çalışmanın Samsun’a
büyük kattığını söyledi. Üniversite
olarak sanayiyle daha fazla iş birliği
yapabilmek için yoğun çaba harcadıklarını kaydeden Prof. Dr. Bilgiç,
“Bir şehirde tüccar ve sanayici kazanmalı ki; o kentin sosyo-ekonomik ve kültürel faaliyetleri artsın.
Üniversitenin bilimsel çalışmaları, iş
dünyasının talepleri ve gereksinimleri ile birleşince şehrimizin sosyo-ekonomik yapısında muhakkak bir
canlanma yaşanacaktır. Üniversite
olarak sizinle de uyumlu bir şekilde
ortak çalışmalarımız var. Ortağı olduğumuz Teknoparkımız da giderek
güçleniyor. İnşallah önümüzdeki süreçte birlikte düşünüp birlikte karar
alan, birlikte uygulamaya geçerek,
süreci birlikte kontrol eden bir yönetişim perspektifiyle çalışmalarımız
devam edecek” diye konuştu.
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Murzioğlu: “İşbirliğine her
zaman hazırız”
Samsun TSO Başkanı Salih Zeki
Murzioğlu ise, “Üniversite ve sanayi
arasındaki iş birliğinin şehrimize ve
ülkemize çok ciddi katkılar sağlayacağının bilincindeyiz. Bu çerçevede
şehrimizin kalkınması için üniversitemizin tecrübesinden daha fazla
yararlanmaya çalışıyoruz. Göreve
geldiğimizden bu yana oda yönetimi
olarak, birçok kez üniversite-sanayi
iş birliği projelerine imza atarak,
bu projeleri kentimizde hayata geçirdik. Gerçekleştirdiğimiz önemli
çalışmalardan biri de üniversitemiz
kampüsü içerisinde yer alan Teknopark Projesi’dir. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da üniversitemiz ile iş birliği konusunda desteğe
hazırız” dedi.
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Yılmaz’dan Samsun TSO’ya,
“Hayırlı olsun” ziyareti
Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve AK Parti Milletvekili
Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, yapılan seçimlerde tekrar güven
tazeleyerek 3’üncü kez Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı
seçilen Salih Zeki Murzioğlu’na ve Samsun TSO’nun yeni Meclis
Başkanı Haluk Akyüz’e, “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.
Samsun Büyükşehir Belediyesi
eski Başkanı ve AK Parti Milletvekili Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun
Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na 3’üncü
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kez seçilen Salih Zeki Murzioğlu ve
Samsun TSO’nun yeni Meclis Başkanı Haluk Akyüz’ü ziyaret etti. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen
ziyarette Yılmaz, yeni belirlenen Oda
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organ kurullarının Samsun’a hayırlı
olması temennisinde bulundu. Samsun için daima tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde olduklarını
söyleyen Yılmaz, "Hepimizin amacı
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Samsun ve Samsun için çalışmak.
Hep beraber el birliğiyle şehrimize
daha fazla ne katabilirizin mücadelesini veriyoruz. Ele ele vereceğiz.
Herkes gücü nispetinde Samsun'a
katkı sağlayacak. Bundan önce olduğu gibi tüm kurumlarımızla beraber
şehrimize daha fazla ne yapabilirizin
mücadelesi içinde daima Samsunumuz için yan yana olalım. İnşallah
yeni süreçte de geçmişte olduğu gibi
kentimiz için birlikte hareket ederek,
güzel projelere imza atacağız" dedi.

Murzioğlu, “Hep birlikte
çalışmaya devam edeceğiz”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TSO Başkanı Murzioğlu ise, "Bugün kentimiz marka şehir
olma yolunda ilerliyorlarsa, bunda
sizin katkınız çok büyük. Samsun
Ticaret ve Sanayi Odası olarak, geride bıraktığımız iki dönem içerisinde
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çok uyumlu bir şekilde çalışmalar
sergiledik. Ortak çalışma kültürü
anlayışı ile hareket ederek, başta
Fuar ve Kongre Merkezi, Lojistik
Köy, Teknopark gibi birçok önemli
projelere imza attık. İnşallah bundan sonraki süreçte de kentimiz
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için hep birlikte çalışacağız. Tekrar
nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyorum" diye konuştu. Ziyarette ayrıca, Samsun TSO Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Süleyman Hızır
ve Yönetim Kurulu üyesi Kerem Tüfekçi de hazır bulundu.
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Samsun TSO ile Şırnak TSO,
“Kardeş Oda” oldu
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası arasında
birçok alanda işbirliğini kapsayan, “Kardeş Oda” protokolü imzalandı.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
ile Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası,
imzaladıkları protokolle, “Kardeş
Oda” oldu. Kardeş Oda protokolü
imza töreni, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi. İki
Odanın Meclis Başkanları, Yönetim
Kurulu Üyeleri ile Şırnak eski Belediye Başkanı Sait Namdar’ın da hazır bulunduğu törende Samsun TSO
Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki
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Murzioğlu ile Şırnak TSO Yönetim
Kurulu Başkanı Osman Geliş hazırlanan protokolü imzaladı. Samsun’da
İl Jandarma Komutanı olarak görev
yapan ve şu anda Şırnak Çakılsöğüt
1. Jandarma Komando Tugay Komutanı olan Tuğgeneral Ercan Yaşin’in
de şahit olarak imza attığı protokol
töreninde İki Odanın Yönetim Kurulu
Başkanı ise, yaptıkları konuşmalarda birliktelik mesajı verdi.

22

Murzioğlu: “Kardeşliğimiz
daim olacak”
Samsun TSO Yönetim Kurulu
Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, işbirliğini güçlendirmek ve müşterek çalışmalar yapmak üzere imzalanan
Kardeş Oda protokolünün Samsun’a ve Şırnak’a hayırlı olmasını
temenni etti. Oldukça samimi bir
ortamda gerçekleşen imza töreninde konuşan Murzioğlu, “Şırnak TSO
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yöneticilerini kurumumuzda ağırlamaktan ziyadesiyle memnuniyet
duyduğumu belirtmek istiyorum.
Samsun Ticaret Sanayi Odası olarak daha önceden Tekirdağ ile imzaladığımız Kardeş Oda protokolünü bugün Şırnak Ticaret ve Sanayi
Odası ile imzalıyoruz. Öncelikle iki
Odanın dostluğunun kurulmasında
ve bugün bunu protokolle sonuçlandırmamızda Ercan Yaşin Paşamızın payı çok büyük. Kendisine huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum.
Hepimizin bildiği gibi ülkemiz zor bir
süreçten geçiyor. Ülkemizin kalkınmasını istemeyen mihraklar üzerimizde çeşitli oyunlar oynamaya
çalışıyor. Ama biz bir olacağız, birlik
olacağız, diri olacağız ve bu oyunlara asla izin vermeyeceğiz. Bizler
Doğusuyla, Batısıyla, Güneyiyle,
Kuzeyiyle bir bütünüz. Aynı kilimin
motifleriyiz. Allah’ın izniyle güzel ülkemizin huzurunu, kardeşliğini bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.
O nedenle imzaladığımız protokolü
çok anlamlı buluyorum. Yöneticiler
ve kurumlar olarak kardeşliğimiz
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İki oda arasında yapılan
protokole Şırnak Çakılsöğüt
1. Jandarma Komando
Tugay Komutanı olan
Tuğgeneral Ercan Yaşin'de
şahit olarak imza attı.
daim olacak. Bundan sonra karşılıklı olarak bilgi ve deneyimlerimizden en üst seviyede faydalanmalıyız. Ortak toplantılar düzenleyerek
bu ilişkilerimizin verimli ve sürekli
olmasını sağlamalıyız. İnşallah birlikte güzel projelere imza atacağız”
dedi.

Geliş: “Samsun’la pazara
kadar değil, mezara kadar
kardeş olmaya hazırız”
Şırnak TSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Geliş ise, Samsun’la
Kardeş Oda olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Ben
de öncelikle Ercan Yaşin Paşamı-
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za teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Değerli ağabeyim Salih Zeki
Murzioğlu başkanımı da çok yakın
tanıyorum. Başkanımız camiada
kendisini kanıtlamış, kabul ettirmiş
kişiliğiyle, özverisiyle çok saygın bir
yerde. Kendisini seçen camiaya da
huzurlarınızda teşekkür ediyorum.
Yöremizde yaşanan olumsuz bazı
olaylar nedeniyle Samsun gibi birlikteliği, heyecanı maalesef yakalayamadık. İnşallah ülkemizin her
tarafında böyle güzellikler, birliktelikler de olacak. Bu birliktelik olduğu zaman bırakın hedefi, insanlar
kendiliğinden hedefi aşmaya gidecek. İnşallah Kardeş Oda protokollüyle birlikteliğimizi genişleteceğiz.
Samsun’la Kardeş Oda olmaktan
şeref duyuyoruz. Biz Samsun’la pazara kadar değil, mezara kadar Kardeş Oda olmaya hazırız. Bu güzel ev
sahipliği için de ayrıca sizlere teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum”
diye konuştu.
Ardından ise, iki Oda Başkanı
karşılıklı olarak birbirlerine anı takdiminde bulundu.
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Al-Bassam’dan
işbirliği mesajı
Samsun TSO’yu ziyaretinde konuşan Arabistan’ın Cidde kenti Ticaret Odası
Başkanvekili Zaid Bassam Al-Bassam, ilk kez geldiği Samsun’a hayran kaldığını
ifade ederek, başta turizm ve inşaat olmak üzere işbirliği mesajı verdi.
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından Ordu’da düzenlenecek olan 2. Ortadoğu ve
Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) Karadeniz Turizm ve Yatırım Zirvesi için
Türkiye’ye gelen Arabistan’ın Cidde
kenti Ticaret Odası Başkanvekili
Zaid Bassam Al-Bassam, Samsun
Ticaret ve Sanayi Odası’nın davetlisi olarak kente geldi. Aynı zamanda
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Cidde’nin de en büyük işadamlarından ve yatırımcılarından olan Zaid
Bassam Al-Bassam, ilk kez geldiği
Samsun’a hayran kaldığını söyledi.

Samsun’a hayran kaldı
Samsun TSO Yönetim Kurulu
Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve Yönetim
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Kurulu üyelerinin bulunduğu ziyarette konuşan Al-Bassam, işbirliği
fırsatlarına da değindi. Samsun’da
bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Zaid Bassam Al-Bassam, “Samsun’u çok duymuştum
ama gelmeye fırsatım olmamıştı.
Çok zamandan beri kentinizi ziyaret etmek istiyordum. Programım
Ordu iliydi ama Samsun’a gelme-
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den gitmek istemedim. Bu güne
nasip oldu. Samsun, duyduğumdan
ve tahminimin üzerinde, gerçekten
çok güzel bir şehir. Bildiğiniz gibi
İki ülke arasında çok eski tarihlere
dayanan bir dostluğumuz var. Bizler
hem din kardeşiyiz. Türk kentlerini
ziyaret ederken çok gurur duyuyoruz. Ekonomik olarak da iki arasındaki ilişkilerin daha da büyümesini
istiyoruz. Türkiye potansiyeli olan
kardeş bir ülke. Arabistan’da sizler
için büyük fırsatlar var. Bugün de
sizlerle bir arada olmaktan gurur
duyuyorum. Böyle bir fırsat sunduğunuz için sizlere çok teşekkür
ediyorum. Birlikteliğimizi artırmamızın her iki ülkeye de büyük fayda
sağlayacağı inancındayım. Özellikle
turizm ve inşaat alanlarında işbirliği
yaratabiliriz. Bunu başarabiliriz. Sizleri de hem Mekke’ye hem de Cidde’ye davet ediyorum” dedi.

Murzioğlu: "Bölgenin incisi
Samsun"
Oldukça samimi bir ortamda
gerçekleşen ziyarette söz alan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı
Salih Zeki Murzioğlu ise, kent ekonomisi ve yatırım fırsatları hakkında
Al-Bassam’ı bilgilendirdi. Konuşmasında Samsun'u, bölgenin incisi olarak tanıtan Başkan Murzioğlu, "Ka-
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radeniz çanağının en büyük kenti
Samsun, dört ulaşım aksına sahip
Türkiye'nin üç şehrinden bir tanesi.
Samsun otomotiv yan sanayinden
tekstile, metalden mobilyaya, bol
ürün çeşidinin üretildiği bir şehir.
Kentimiz ayrıca, konumu itibariyle
de lojistik anlamda çok önem arz
ediyor. Bu konumunu iyi değerlendirmek adına Avrupa Birliği'nden aldığımız destekle yaptığımız Lojistik
Köyümüz bulunuyor. Aynı zamanda
Samsun, Türkiye'nin sağlık yatırımları anlamında önemli bir merkez
olması nedeniyle 'sağlık turizmi'
açısından da ciddi bir potansiyele
sahiptir. Başta Arap Yarımadası ve
Kuzey Afrika ülkelerinden olmak
üzere tedavi amaçlı
olarak kentimizde pek
çok misafir ağırlıyoruz. Bunların yanında,
kentimizin turizm alt
yapısı da gelişmiş durumdadır.
Kentimiz,
lüks ve temiz otelleri,
restoranları, kafeleri
ile şehrimizde önemli turizm hizmetlerine
ekonomik fiyatlarla kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
Yatırımlarınıza her zaman kapımız açık. Bu
konuda sizlere destek
olmaya hazırız" dedi.
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Turizm potansiyeli her geçen
gün gelişiyor
Samsun'un turizm olanakları ve
potansiyeliyle Arap turistler için velinimet olduğunu belirten Başkan Murzioğlu, "Samsunumuz son yıllarda turizm alt yapısında önemli bir gelişim
sağladı. Karadeniz'in en büyük ve en
gelişmiş şehri Samsun'da turizm potansiyeli sürekli gelişim içinde. Şehrimiz, sahip olduğu doğal turizm alanları, yaylaları, sahilleri, termal tesisleri,
gölleri ve şelaleleri ile muhakkak görülmesi gereken kentlerden biri konumunda. İlimizde geniş yatırım alanları
mümkündür. Özellikle yabancı yatırımcılara destek olma konusunun
bizim en önemli görevlerimizden biri
olduğuna inanan odayız. Turizmde
daha çok pay almak için Arabistan’la
direkt uçak seferlerinin başlaması
için THY’ye müracaatta bulunduk. Siz
de oradan bu konuyu takip ederseniz
çok memnun oluruz. Umarım bu ziyaretler, işbirliğimiz adına önemli kapılar açar. Biz de oda olarak işbirliğinin
artırılmasına gereken desteği vereceğimizden hiç kuşkunuz olmasın" diye
konuştu.
Konuşmaların ardından Zaid Bassam Al-Bassam, Arabistan kültüründe
önemli yere sahip Mişllah adı verilen
kıyafet hediye etti. Murzioğlu da, kendisine edilen kıyafeti giyerek Al-Bassam ile birlikte objektiflere poz verdi.
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Ekonomi Bakanlığı destekleri
Samsunlu firmalarla paylaşıldı
Ekonomi Bakanlığı ve Samsun TSO işbirliği ile düzenlen toplantıda,
Samsunlu firmalara bakanlığın verdiği destekler anlatıldı.

Ekonomi Bakanlığı ve Samsun
Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) işbirliği ile düzenlenen "Ekonomi Bakanlığı Destek ve Uygulamaları İstişare
Toplantısı" TSO Davut Altan Meclis
Salonu'nda yapıldı. Yoğun ilginin
olduğu toplantıda açılış konuşması
yapan Samsun TSO Yönetim Kuru-
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lu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu,
"Ulusal ekonomilerin önündeki sınırların büyük ölçüde kalkmasıyla
rakip dünya üreticileridir. Bu nedenle ekonominin en stratejik öznesi olan girişimcilerimizin işi her
geçen gün zorlaşmaktadır. Çünkü
pasta büyük ama bu pastadan pay
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almak isteyen aktörlerin sayısı da
çok fazla. Bunun için girişimcilerimizi bu rekabet ortamında ayakta
kalabilmelerine destek olmamız
gerekiyor. Ülkemizin geleceği için
girişimcilerimizin var olma çabasını desteklemek büyük önem arz
etmektedir" dedi.

www.samsuntso.org.tr

ODAMIZDAN HABERLER

nabilir. O anlamda Samsun'un şanslı bir il olduğunu düşünüyoruz. Bu
şansımız inşallah büyüklerimiz tarafından değerlendirilerek yerli ve milli
otomobilin ilimize kazandırılmasını
önemsiyoruz. Samsun için böyle bir
karar verilirse bu şehrimiz için büyük bir kalkınma hamlesi olacağını
düşünüyoruz" dedi.

Bakanlık yetkilileri sunum
yaptı
Osman Kaymak

Vali Kaymak: "Havza OSB'nin
alanını önerdik"
Samsun Valisi Osman Kaymak,
"Yerli ve milli otomobil ile ilgili ilimizde bir hazırlığımız oldu. Havza
ilçemizde 8-10 bin dönüme çıkartabilecek alanlar var. Havza OSB'nin
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Salih Zeki Murzioğlu

alanını önerdik ama daha büyük
bir alan istenirse orayı yerli ve milli otomobil için tahsis edebilecek
durumdayız. Bu anlamda yerimizin
mukayese üstünlüğüne inanıyoruz.
Çünkü deniz, demir ve hava yoluna
bu kadar yakın başka bir il zor bulu-
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Oldukça yoğun ilginin olduğu
toplantı; Ekonomi Bakanı Başdanışmanı Mehmet Yüksel, Ekonomi
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüsnü Dilemre, İhracat Genel Müdürü
Volkan Ağar, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Mehmet Şahin, Serbest Bölgeler Yurt Dışı
Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü
Uğur Öztürk katılımı ile soru-cevap
şeklinde gerçekleştirildi.

Mart - Mayıs 2018

ODAMIZDAN HABERLER

Mobilya Fuarı’na yoğun ilgi
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından, bu yıl üçüncü kez kapılarını
açan "Samsun Mobilya Fuarı"nı yaklaşık 40 bin kişi ziyaret etti.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ve bir çok kurum ve kuruluşun
da desteklediği, "Samsun Mobilya
Dekorasyon 3. Mobilya, İç Mimari,
Halı, Aydınlatma, Dekorasyon ve Aksesuarları Fuarı" , 6 - 11 Mart 2018
tarihlerinde TÜYAP Samsun Fuar ve
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

yoruz. Samsun, Türkiye’nin Kuzey’e
açılan kapısı konumunda bulunuyor.
Rusya ve Kuzey ülkeleriyle ihracatımızı arttırmamız gerekiyor. Birçok
öne çıkan özelliğimize rağmen Samsun’un ihracatının istenilen seviyede
olmadığını biliyoruz. Fuarın ihracatı
arttıracağını da umuyoruz" dedi.

“İhracatımızı artırmalıyız”

“Katılımcı rekoru kırıldı”

Fuarın açılışında konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, “3. Mobilya Fuarımızı açmaktan gurur duyuyoruz. Samsun eskiden fuarlar
kentiydi. Fuar merkezimizle birlikte
tekrar eski fonksiyonumuzu kazanmaya başladık. 15 günde bir fuar
yapmak bizim için gelenek haline
geldi. Bu fuarın mobilya üretimine
çok büyük katkı yapacağını düşünü-
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Önceki fuarlar gibi rekor kırmayı
amaçladıklarını ifade eden TÜYAP
Genel Müdürü Cihat Alagöz, “15 gün
sonra yeni bir fuar açılışı yapmaktan
dolayı çok mutluyum. Bu yıl Kitap Fuarı ve EV'leniyoruz Fuarı’nı yapmıştık.
2 fuarda da rekor kırdık. Bu fuarlarda son 3 yılın en iyi rakamına ulaşarak yüzde 35’lik ziyaretçi artışıyla
fuarlarımızı kapattık. Mobilya Fuarı-
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mızın en önemli özelliği, Türkiye’nin
en eski üretim merkezlerinden birisi
olan Samsun mobilyasının Türkiye
ve ardından uluslararası marka olduğunu teşkil ettiğimiz bir organizasyon yapıyoruz. Samsun mobilya
sektöründe Türkiye markası olacak.
Bu marka dünyaya açılacaktır” ifadelerini kullandı.

En iyi tasarımlar ödüllendirildi
Açılış kurdelesinin kesilmesinin
ardından protokol üyeleri, Samsun
ve Karadeniz” markasının ön plana çıkarıldığı stantları gezdi. 6 - 11
Mart 2018 tarihlerinde açık kalan
fuarı, 38 bin 982 kişi ziyaret etti.
Fuar kapsamında ayrıca çeşitli kategorilerde dereceye giren tasarımlar
ödüllendirildi.

www.samsuntso.org.tr
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Mediclust start aldı
Türkiye’nin, dünyada 400 milyar dolardan fazla bir pazar payı
bulunan tıbbı cerrahi aletler sektöründen daha pay alabilmesi için
düşünülen Samsun TSO’nun da hissedarı olduğu Mediclust Medikal
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi atılan imzalar ile kuruldu.
Medikal sektöründen daha çok
ekonomik kazanç sağlamak amacıyla “Mediclust Medikal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi”
adıyla kamu şirketi kuruldu. Samsun Büyükşehir
Belediyesi, OMÜ Teknopark, Samsun Ticaret ve
Sanayi Odası, Çarşamba
Ticaret ve Sanayi Odası,
Bafra Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Mediküm ve
Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri
Derneği arasında Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında
imzalanan protokol ile kurulan şirketle medikal sektöründe dünyada
söz sahibi olunması hedefleniyor.

“Cerrahi aletlerin dünyadaki
pazarı 400 milyar dolardan
fazla”
Dünyadaki pazardan daha çok
pay almak adına bu şirketi kurduklarının altını çizen Samsun Büyükşehir
Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz,
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Köprü vazifesi görecek

"Türkiye’deki firmalarımızda üretilen cerrahi aletlerin yüzde
60’ını yurt dışına ihraç ediyoruz.
Yurt içi pazar payı oldukça düşüktür.
Ürettiğimiz ürünlerin yüzde 60’nı ihraç etmek çok güzel bir şey. Keşke
yurt içindeki bütün ithalatın önünü
kessek, kendi üretimimiz bu ithalatın yerini alsa. Ülkemiz tıbbı cihaz
pazar resmi rakamlarına göre 3 milyar dolar, gayri resmi rakamlara göre
7,5 milyar dolar civarındadır. Ülke
olarak her yıl resmi olarak 2,1 milyar
dolar ABD doları ödeyerek uluslararası firmalara destek oluyor” dedi.
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Şirketin amacı hakkında da bilgiler veren Yılmaz, “Mediclust’ın
amacı, kamu alımlarıyla yerli
üreticinin kümelendiği Samsun ve diğer bölgelerdeki tıbbi cihaz ve gereçleri üreten
firmalara köprü olabilecek,
oluşturulacak siparişi alıp
üretimi ve tedariki sağladıktan
sonra alıcıya teslim eden bir yapı
oluşturulacak. Mediclust bir pazarlama şirketi ama aynı zamanda ihtiyaç sahibiyle tedarikçi arasında
köprü olacak. İnşallah bu hayırlı girişim şehrimize ve ülkemize hayırlı
uğurlu olur” diye konuştu.
Açıklamaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya
Yılmaz, Samsun Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih
Zeki Murzioğlu ve diğer kurumların
yetkilileri protokolü imzalayarak şirketin kuruluşunu resmen gerçekleştirdiler.
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İnşaat Fuarı’na rekor ziyaretçi
Bu yıl 4. düzenlenen Samsun İnşaat Fuarı'nı rekor
katılımla yaklaşık 35 bin kişi ziyaret etti.
Ekonominin lokomotif sektörlerinden biri olan inşaat sektörü 22 25 Mart tarihleri arasında Samsun
4. İnşaat Fuarında bir araya geldi.
Fuarda açılış konuşması yapan TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü
Cihat Alagöz, "Geçen yıl 33 binden
fazla ziyaretçimiz vardı. Bu yıl daha
fazla bir ziyaretçi bekliyoruz. İran,
Gürcistan, Irak'tan 117 misafirimiz
var. Bu misafirlerimizi Samsun'da
ağırlayacağız ve burada iş bağlantıları yapacaklar. Samsun'da çok iyi
bir çıkış yaptık. Bu göl maya tuttu.
Fuarımızın bölge ve ülke ekonomimize katkı vermesini umuyorum" dedi.
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Fuarın Samsun'a ve bölgeye büyük
bir potansiyel oluşturduğunu belirten Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Burada yapılan eser Samsun ekonomisine her geçen gün bir değer katıyor.
Fuarımızın şehrimize ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye
konuştu.

Sistem oturduğunda
Samsun’u kimse tutamaz
Türkiye'de 22 milyon konut olduğunu belirten Samsun Büyükşehir
Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz,
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"22 milyon konut yüzde 10 oranında
2 milyon 200 bin konut her sene yenileniyor. Bunun üzerine nüfus artışı
ve çeşitli nedenlerden ötürü konut
artışını hesaba katarsak senede
4-4,5 milyon Türkiye konut üretiyor.
Bu birçok ülkenin nüfusundan fazla.
Bunun yanında bizim fuarlarımıza
Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerden
uçakla ziyaretçimiz geldiğinde ben
rahat edeceğim. Artık Samsunumuz
dışa açılan bir performans sergileyeceğiz. 3 Nisan itibariyle Krasnodar
uçuşlarımız başlayacak. 6 ay kadar
bu uçuşlardan doğan zararı biz karşılayacağız. Haftada iki gün geliş
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gidiş olacak. Zamanla ilişkilerimiz
gelişecektir. Ortaklaşa işler yapabileceğiz. Kazan kazan anlayışına
dayalı iş yapacağız. Bu sistem oturduğunda Samsun'u kimse tutamaz"
şeklinde konuştu.

“Samsun Karadeniz'in
amiral ili”
Samsun'da yapılan fuarların
Samsun'a birçok katkısının olduğunu belirten Samsun Valisi Osman
Kaymak, "Samsun potansiyelini her
alanda çok daha iyi kullanmalı. Biz
bu potansiyeli çok daha iyi kullanırsak Samsun iyi yerlere gelecektir. İlimiz Karadeniz'in amiral İli. Ama daha
çok iddialı olmalıyız. Biz dışarıya açılmadıkça dünya ile ticaret yapmadıkça kendimizle alışveriş yapmak bizi
geliştirmez" ifadelerini kullandı.
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34 bin 589 kişi ziyaret etti
Konuşmaların ardından açılış
kurdelesi kesilerek fuar açılışı yapıldı. 22-25 Mart tarihleri arasında açık
olan fuarı 34 bin 589 kişi ziyaret etti.
Ordu’dan Erzurum’a, Sinop'tan Zonguldak'a özellikle Karadeniz ve İç
Anadolu olmak üzere 30'un üstünde
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şehirden Samsun 4. İnşaat Fuarını
ziyaret etmeye gelen sektör firmaları, katılımcı firmalar ile ürün ve hizmetleri hakkında verimli görüşmeler
gerçekleştirerek bayilik ve mal alımı
konusunda önemli iş bağlantıları
kurdular. Fuar süresince önemli satışlar, satın almalar gerçekleşti.
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10 milyar TL para
tüketicide kaldı
Samsun TSO’nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda
konuşan, Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak,
rekabet konusunda aldıkları karar doğrultusunda yaklaşık 10
milyar TL’nin tüketicinin cebinde kaldığını söyledi.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
(TSO) işbirliğinde rekabet hukuku,
Rekabet Kurumunun işleyişi, gerekliliği ve rekabetin korunması hakkında kanun ile ilgili “Rekabet Hukuku
Uygulaması ve Rekabet Kurumu
Faaliyetleri” konulu bilgilendirme
toplantısı düzenlendi. Davut Altan
Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan
toplantıya KOBİ’ler ilgi gösterdi.

Çakır: “Ekonomik ilişkiler
rekabet odaklıdır”
Toplantının açılışında konuşan
Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi
Ayhan Çakır, “Rekabet kamu işbirliği
ile düzenlediğimiz rekabet hukuku
uygulaması ve Rekabet Kurumu faaliyetleri toplantısının herkese faydalı
olmasını diliyorum. Ekonomik ilişkiler rekabet odaklıdır. Bir üstünlük
kurma mücadelesi olarak algılanan
rekabet, aslında süreli yenilenen ve
değişim sürecindeki gelişmeyi ifade
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eden bir kavramdır. Bu kavramların
altında maliyetlerin düşürülmesi, fark
oluşturma ve yönetim organizasyonu
gibi pek çok başlık vardır. Bunlar re-
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kabete etki eden iç dinamiklerdir.
Bizden farklı faktörler de vardır. Diğer
firmaların sahip olduğu rekabet üstünlüğü, piyasanın genel durumu gibi
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Ömer Torlak

diğer faktörler de vardır. Rekabet,
kontrol edilmediği takdirde ekonomik
ve sosyal gelişmeye engel teşkil eder,
tekelleşmeye zemin hazırlar. Bu noktada denge unsuru olarak bir mekanizmanın olması önem arz etmektedir. KOBİ’ler Türkiye ekonomisinin bel
kemiğini oluşturmaktadır. Bu bağlamda girişim özgürlüğünün teminat
altına alınması, ülkemizin gelecek
adımları için önemlidir. Girişimlerin
desteklenmesi, hak ve özgürlüklerin
teminat altına alınması geleceğin korunmasıdır” diye konuştu.

Ayhan Çakır

Toplantıda konuşan Prof.
Dr. Ömer Torlak, rekabetin,
kırmadan, dökmeden, kendi
doğal şartları içerisinde
yapıldığı zaman bütün
topluma fayda sağlayan bir
olgu olduğunu söyledi.
vasyonmuş, yenilikmiş, ürünü zenginleştirmekmiş gibi bir kaide olmaz.
Bu etkinlikler olmazsa uluslararası
arenada rekabet edemeyiz. Hiç kim-

se yerelde yaptığı rekabetle mutlu
olmaz. Uluslararası rekabete açık
bir ülkeyiz. Dolayısıyla her bir sektör
uluslararası rekabete açıktır. İnsanların sizlerle rekabet etmesi için çok
fazla dükkan, ofis ve depo açmasına
da gerek yok. Böylesine bir ekonomiyi yaşıyoruz. Rekabeti korumak için
23 adet karar çıkarttık. Bu kararlarımızla ilgili Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Örgütü’nün (OECD) yayınladığı bir rehber var. Biz bu kararları
almasaydık ne olurdu diye bir takım
parametreler var. Bu kararları almasaydık tüketicinin cebinden ne kadar
bir para çıkacaktı bunu hesaplamaya yaran bir rapor. Sonuç, kötümser
tahminle 3,3 milyar TL, iyimser tahminle 9,9 milyar TL. Yani aldığımız
kararlar doğrultusunda tüketicinin
cebinde bahsedilen miktarlar kadar
kalmasını sağlamışız. Bir başka ifadeyle dolaylı olarak da enflasyonu
pozitif anlamda baskılayan bir sonucu da üretmişiz. Rekabeti korumak
suretiyle aslında biz iktisadi etkinliği
artırmaya çalışıyoruz. Yani kimsenin
yan gelip yatmasına izin vermiyoruz.
Çünkü rekabetçi ekonomi ve bir dünyadayız.” dedi.
Toplantı, konuşmaların ardından sunumlar ve soru - cevap ile
sonlandı.

Prof. Ömer Torlak, bilgi verdi
Ardından ise, Rekabet Kurumu
Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, Rekabet Kurumu’nun işleyişi, gerekliliği
ve Rekabetin Korunması Hakkında
Kanun ile ilgili konularda, katılımcıları bilgilendirdi. Ömer Torlak, “Rekabeti olumsuz gören bir yaklaşım
var. Bunun tarihi ya da sosyolojik
bir takım kökleri olabilir. Rekabetin
kendisi, kırmadan, dökmeden, kendi doğal şartları içerisinde yapıldığı
zaman bütün topluma fayda sağlayan bir olgudur. Bir ülkede rekabet
politikası yoksa, rekabet hukuku
istemiyorsa emin olabilirsiniz ki dominant özelliğe sahip 2-3 firmanın
güçlü olduğu veya tekele benzer
konumların olduğu piyasalarda ino-
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Samsun TSO'dan
Paydaş Çalıştayı
Samsun TSO, hizmet kalitesinin ve çeşitliliğinin
arttırılması, paydaşlarının beklentilerinin karşılanmasına
hizmet etmek amacı ile "Paydaş Çalıştayı" düzenledi
Kurulduğu tarihten bugüne kadar yasalarla belirlenen görevlerinin
yanısıra, temsil ettiği özel sektör camiasının da desteğiyle, toplumsal ve
ekonomik fayda üretmek için kamu
yararını sürekli ön planda tutarak
çalışmalarını sürdüren Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), hizmet
kalitesinin ve çeşitliliğinin arttırılması ve paydaşlarının beklentilerinin
karşılanmasına hizmet etmek amacı
ile Paydaş Çalıştayı düzenledi. Çalıştaya, kamu kurum ve kuruluşların
temsilcileri, STK temsilcileri, ilçe oda
ve borsalar temsilcileri katıldı.

En yüksek puanları alıyor
Çalıştay hakkında bilgi veren
Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Serinkaya, Samsun
TSO'nun kurulduğu günden bu yana
şehrin gelişmesini sağlamak için çalışan bir kurum olduğunu belirterek,
"Sürekli değişen ve gelişen sosyo-e-
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konomik koşullara uyum sağlamak
ve daha etkili hizmetler üretmek için
odamız, 2006 yılında TOBB tarafından uygulanan Akreditasyon Sistemine dahil olmuş ve 2010 yılından
bu yana da Stratejik Plan yaklaşımını benimsemiştir. Bu kurum Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği'nin Türkiye
genelinde başlattığı akreditasyon
sürecine dahil ve bu süreci doğru
yürüten olan ilk odalardır. Odamız bu
süreçte alınabilecek en yüksek puanlarda her zaman ilk üçte olmuştur.
Akreditasyon süreci, sadece üyelerine verdiği hizmetlerin kurumsal alt
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yapısını düzeltmekte kalmıyor. Bu
anlamda sistemlerin daha iyi kurgulanmasını ve yeni fikirlere açık olunmasını sağlıyor" dedi.

Beklentilere hizmet
Serinkaya açıklamalarını şöyle
sürdürdü: "Geleceğe yönelik amaç
ve hedeflerin bir plan çerçevesinde
belirlenmesi ve yine aynı plan dahilinde gerçekleşme düzeylerinin
takibi olan Stratejik Plan yaklaşımı
çerçevesinde 2018-2021 yıllarını kapsayacak Stratejik Planımızı
oluşturmak için çalışmalara devam
etmekteyiz. Odamızın hizmet kalitesinin ve çeşitliliğinin arttırılması ve
paydaşlarımızın beklentilerinin karşılanmasına hizmet etmek amacı ile
bu Paydaş Çalıştayı düzenledik."
Daha sonra TOBB ETÜ Sürekli
Eğitim ve Uygulama Merkezi'nden
Uzman Türkay Kısa, Stratejik Planlama hakkında sunum yaptı. Ardından
ise, katılımcıların görüşleri alınarak,
hizmet kalitesi ile alakalı anket çalışması yapıldı.
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Murzioğlu, personeli için
fidan bağışında bulundu
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih
Zeki Murzioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla,
personeli adına TEMA Vakfı’na 55 adet fidan bağışladı.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı
Salih Zeki Murzioğlu, her yıl olduğu
gibi bu yıl da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde personelini unutmadı.
8 Mart tarihinde her yıl personeline
sembolik hediye dağıtan Başkan
Murzioğlu, bu yıl ise farklı bir uygulama yaparak, TEMA Vakfı’na 55 adet
fidan bağışında bulundu.

“Zorlukların üstesinden gelme
çabası takdire şayandır”
Tüm kadınların, 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü’nü kutladığını belirten Samsun TSO Başkanı Salih Zeki
Murzioğlu, “Evrenin oluşumundan
ve dünyanın şekillenmesinden sonra, yeryüzüyle tanışan insanlık iki
cinsiyetin varlığıyla oluşturulmuştur.
Ve bu iki cinsiyetin birlikteliğinden
de insan soyunu devam ettirmiş ve
bugünlere gelinmiştir. Yani kadın ve
erkek diye nitelendirilen bu iki cins
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aslında bir bütünün, birbirini tamamlayan parçalarıdır. Bu parçalardan
birini diğerinden zayıf ya da eksik
görmek gelişimin önündeki en tehlikeli engeldir. Bir cinsin diğerine üstünlük sergileme çabası, daha iyi bir
gelecek amacını baltalayan acizane
bir tavırdır. Maalesef bu algı geçmişten günümüze bir şekilde hükmünü
devam ettirmektedir. Ancak bu tavır
karşısında dahi kadınların vazgeçmeden her şekilde ve her şartta zorluklarının üstesinden gelme çabası
takdire şayandır” dedi.

Toplumun en büyük güvencesi
Kadınların gücünün, medeniyetin göstergesi olduğunun altını çizen
Başkan Murzioğlu, “Nüfusumuzun
yarısını oluşturan kadınların sosyal,
ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda yaşama etkin katılımı toplumların, devletlerin ve milletlerin gücüne
güç kattığı aşikardır. Biz Türk kadının
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ne kadar güçlü, azimli ve üretken
olduğunun farkındayız. Bunu biz tarihimizde atalarımızda gördük ve bugün de görüyoruz. Kadının duygusal
zekâsı ve varlığı, toplumun ve toplumsal barışının en büyük güvencesidir. Evinde anne, işyerinde çalışan,
toplumda saygın bir fert olan kadınlarımızın ülkemizin toplumsal birliği ve dirliği için hayati rolleri olduğu
ortadadır. Bu duygu ve düşüncelerle
doğumdan ölüme her alanda varlıklarıyla onurlandığımız, bizleri, eğiten
yetiştiren, bizi biz yapma yolunda
yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren kadınlarımızın Dünya
Kadınlar Günü’nü içtenlikle kutluyor,
saygılarımı sunuyorum. Bu özel gün
vesilesiyle Oda olarak her yıl personelimize sembolik hediye takdim ediyorduk. Bu yıl ise, her birinin adına
toplam 55 adet fidan bağışı yaptık.
Temennimiz köklerimize tutunarak
hep birlikte elele göğe yükselebilmek” diye konuştu.
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Ateşin ucunda büyüleyen sanat
Samsun TSO Samsun AB Bilgi Merkezi tarafından dünyaca ünlü cam
üfleme sanatçılarının katılımı ile düzenlenen, “Ateşin Ucundaki Sanat;
Cam Üfleme Sanatı ile Kültürlerin Buluşması” etkinliği büyük ilgi gördü.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde faaliyetlerini
sürdürmekte olan Samsun AB Bilgi
Merkezi tarafından, “Türkiye’de AB
Bilgi Merkezleri Ağı’nın Desteklenmesi Projesi” kapsamında, Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Seramik Cam Bölümü ortaklığında, “Ateşin Ucundaki Sanat;
Cam Üfleme Sanatı ile Kültürlerin
Buluşması” etkinliği gerçekleştirildi.
“Avrupa Kültürel Miras Yılı” kapsamında düzenlenen etkinliğe dünyaca ünlü Çek Cumhuriyeti’nden
gelen Norveçli Ondrej Notovtny ve
Hollandalı Douwe Chrıstian Maas
da katıldı. Üç gün boyunca süren etkinlikte ilk iki gün atölye çalışmaları
gerçekleştirdi. Norveçli Ondrej Notovtny ve Hollandalı Douwe Chrıstian
Maas’ın hünerlerini sergilediği atölye
çalışması Güzel Sanatlar Fakültesi
öğrencileri tarafından büyük ilgi ile
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izlendi. Yabancı sanatçıların cam
sanatı yaparak kültürleri birleştirdiği atölye çalışmasına 200 kişilik bir
öğrenci grubu katıldı. Sanatçıların
öğrencilerle deneyimlerini paylaştığı
etkinlikte, Osmanlı döneminden ortaya çıkarak günümüze kadar gelen
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çeşmibülbül cam üfleme yapımı örneklerine de ayrı bir yer verildi.

Yapılan eserler sergilendi
Üç gün sürecek atölye çalışmasının ardından ise, yapılan eserler sergilendi. Eserlerde özellikle cam üfleme
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sanatında Osmanlı döneminden günümüze taşınan çeşmibülbül örneklerine
yer verildi. Serginin açılışından önce
etkinliğe katılan sanatçı ve öğrencilere; Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki
Murzioğlu ve OMÜ Rektörü Prof. Dr.
Sait Bilgiç tarafından hediye takdim

edildi. OMÜ-GSF Sanat Galerisinde
açılan sergide konuşan Samsun TSO
Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki
Murzioğlu, "Aklın, bedenin ve nefesin
bir arada uyum içerisinde işlemesiyle
ortaya çıkan ve netice itibariyle hem
estetik hem somut fayda oluşturan bu
üretim sürecinin sürdürülebilir kılın-

ması ve ekonomik olarak katma değer
sağlamasını temenni ediyorum. Bizim
bu sanata işleme tekniği ile adeta bir
inovasyon oluşturarak marka olmuş
kültürel değerlerimiz; çeşmibülbülün
ulusal ve uluslararası platformlarda
daha geniş kitlelere ulaşmasını arzu
ediyorum" dedi. Cam üfleme sanatçılarının güzel eserler ortaya koyduğunu belirten OMÜ Rektörü Prof. Dr.
Sait Bilgiç, etkinlikte emeği geçenlere
teşekkür etti.

Türkiye harika bir ülke
Türkiye’de sanat icra etmekten
oldukça memnun olduklarını vurgulayan Norveçli cam üfleme sanatçısı
Ondrej Notovtny, “Türkiye harika bir
ülke. İnsanlarınız, çok candan ve harika çalışıyorlar. Ben figürler üzerine
çalışıyorum. Daha çok politik figürler
yapıyorum. Zıt renklerle çalışmayı
çok seviyorum. Büyük parçalar yapıyorum. Türkiye’de sanatımızı yapmaktan çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

www.samsuntso.org.tr

37

Mart - Mayıs 2018

ODAMIZDAN HABERLER

Çalışma hayatında kadını
konuştular

Samsun TSO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren AB Bilgi Merkezi ve TOBB
Samsun Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen, “AB ve Türkiye;
Kadınlar İçin Birlikte” etkinliğinde kadınların iş hayatındaki konumları konuşuldu.
Samsun TSO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren AB Bilgi Merkezleri Ağı’nın Desteklenmesi Projesi
tarafından, TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu işbirliği ile, “AB ve
Türkiye; Kadınlar İçin Birlikte” etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında,
40’a yakın kamu kurum, kuruluşları
ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve işkadınları kahvaltı ortamında bir araya gelerek, kadınların iş
hayatlarındaki konumları, iş hayatındaki hakları, yaşadıkları engeller,
iş alanlarındaki destekler ve Avrupa
Birliği’ndeki uygulamalar konuşuldu.

Amaç farkındalık yaratmak
Etkinliğin açılışında konuşan
TOBB Samsun Kadın Girişimciler
İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, “Türkiye’de AB Bilgi Merkezleri
Ağı’nın Desteklenmesi” projesi ile
yerel halkın AB konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmakta ve farkındalık artırıcı faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Çocuklar, gençler,
kadınlar, engelliler gibi gruplarla çalışarak daha çok kültürel ve sosyal
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olmak üzere çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Bugün de kadınlarımızın iş
hayatındaki konumlarını dile getirip,
çözüm önerilerini paylaşmak için bir
aradayız. Buradaki en önemli nokta
bu konuları anlatırken AB’deki uygulamalardan da bahsedeceğiz. Böylece, kadın konusunda çalışan STK ve
kamu temsilcilerinin de kendi çalıştıkları alanlar ile yapabilecekleri ve
geliştirebilecekleri yeni projeler ile
ilgili yeni çıkarımlar sağlamalarına
belki de bir fırsat yaratmış olacağız.
Amacımız, hem bir farkındalık artırıcı
ve hem de ufuk açıcı bir etkinlik yaratmak” dedi.

“Kadın istihdamı sadece
kadının meselesi değil”
Açılış konuşmasının ardından,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın
ve Toplum Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İlknur Aydın
Avcı, kadınlarla ilgili yürüttüğü çalışmalara dayanarak “Çalışma Hayatında Kadın Olmak”, “Avrupa’da
Çalışan Kadın ve Çalışan Kadının
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Durumu” başlıklarına değindi. Avcı
yaptığı konuşmada, “Avrupa Birliği
kadınlar için yaptığı tüm çalışmalarda öncelikle toplumsal cinsiyet eşitliğini ele almaktadır, bunun için de
sürdürülebilir hedefler koymuşlardır.
Bu hedeflere ulaşabilmek için ise,
en önemli kriterler yoksullukla mücadele, eğitim ve ekonomik hayata
katılımdır. Avrupa Birliğinde eğitim
birçok gelişmede en önemli kriterdir.
Eğitim alan kişilerin daha iyi bir iş
sahibi olabileceğini savunmaktadırlar. Avrupa Birliğinde annesi çalışan
kız çocuklarının daha fazla işgücüne
katıldığı görülmektedir. Bu nedenle Avrupa Birliğindeki bakış açısına
değinilecek olursa; annelerin çocuklarına çok iyi birer rol model olması
kadınların işgücüne katılması açısından çocukları için çok önemlidir”
diye konuştu.
Katılımcıların oldukça aktif katıldığı toplantı neticesinde elde edilen
izlenimler ve önerilerin derlenerek
rapor haline getirileceği ve bu raporun AB Delegasyonuna sunulacağı
ifade edildi.
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Çocuklar Avrupa masalları
ile buluştu
Samsun TSO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren AB Bilgi Merkezi,
Avrupa Günü etkinlikleri çerçevesinde, çocukları masalla buluşturdu.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) bünyesinde faaliyetlerini
sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi,
“Avrupa Günü” dolayısıyla, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)
Samsun Şubesi işbirliği ile, çocuklara yönelik, “Masallar Bizi Birbirimize Bağlar” etkinliği düzenledi. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)
Samsun Şubesi’nde düzenlenen
etkinlikte, Seiba Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Merkezinden hikaye
anlatıcısı Nazlı Çevik Azazi, müzisyen Faysal Macit eşliğinde, 2 ve
3’üncü sınıf öğrencilerine interaktif
olarak kurgulanmış Avrupa menşeili masallar anlattı. Bir gün boyunca
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devam etkinliğe katılan öğrenciler,
anlatılan masalları büyük bir dikkat
ve ilgi ile dinlediler.

Amaç farkındalık yaratmak
Samsun AB Bilgi Merkezi’nin,
“Türkiye’de AB Bilgi Merkezleri
Ağı’nın Desteklenmesi” projesi kapsamında 1997 yılından bu yana
Samsun TSO bünyesinde faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Samsun
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih
Zeki Murzioğlu, “Proje ile yerel halkın AB konusunda bilgilendirilmesi
amaçlanmakta ve farkındalık artırıcı faaliyetler gerçekleştirilmektedir.
Çocuklar, gençler, kadınlar, engelli-
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ler, üniversiteliler gibi gruplarla çalışılarak daha çok kültürel ve sosyal
olmak üzere çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Hepimizin de bildiği gibi
hikâye anlatıcılığı; deneyimlerimizi
aktarmanın canlı, güçlü, hızlı ve kalıcı yöntemlerinden biridir. Çağlar boyunca bilginin ve deneyimin aktarımı
hikâye anlatıcıları sayesinde olmuştur. Masallar aynı zamanda kültürel
birikimlerin ve çeşitliliğinin aktarılması için de önemli araçlardan birisidir. Gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizi de, çocukların Avrupa hikâyeleri
ve dilleri ile tanıştırılması ve Avrupa
kültürel öğeleri ile ilgili farkındalık
yaratılmasını amaçladık” dedi.
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Samsun TSO ve
Hollanda&Türkiye TO Derneği
işbirliği protokolü imzaladı
Samsun TSO ve Hollanda&Türkiye Ticaret Odası Derneği arasında
ticari işbirliğini geliştirmek amacıyla protokol imzalandı.
Hollanda ile ticari işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan protokol töreni
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nda
gerçekleşti. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Salih Zeki Murzioğlu ve Hollanda&Türkiye Ticaret Odası Dernek Başkanı Ethem Emre, protokolü imzalayarak, “Hayırlı olsun” temennisinde
bulundular.

Gurbetçiler teşvik edilecek
İmza töreninde konuşan Hollanda&Türkiye Ticaret Odası Dernek
Başkanı Ethem Emre, Derneklerinin
iki ülke arasında ticari ve hukuki iletişimi kurmada öncü olmak amacıyla, 2013 yılında dernek statüsü ile
Amsterdam’da faaliyete başladığını
belirtti. Samsun ile ticari ilişkileri
güçlendirmek için imzalanan protokolün hayırlı olmasını dileyen Ethem
Emre, “Oda olarak misyonumuz, Türkiye ve Hollanda arasında köprü vazifesi üstlenerek dış ticaret ile ilgili en
önemli adreslerden biri haline gelmektir. Amacımız, her iki ülke arasında yer alan sektörler ve firmalar için
yeni fırsatlar yaratarak, daha güçlü
ticari ilişkiler kurmak. Bu vesileyle
Samsun Ticaret ve Sanayi Odamızla
bir protokol imzaladık. İnşallah bu
protokol ile birlikte gurbette yaşayan
Samsunluları ekonomik olarak memleketlerine teşvik de edeceğiz” dedi.
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Protokol işbirliği fırsatlarını
artıracak
İmzalanan protokolün ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını belirten Samsun TSO
Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki
Murzioğlu ise, “Oda olarak bizim en
büyük amaçlarımızdan biri de Samsun ticaretini, ihracatını daha ileriye
taşımak. Bugün imza altına aldığımız
protokolün amacı da buna yönelik.
Samsun’un en fazla ihracat yaptığı
ülkelerin başında Hollanda geliyor.
İnşallah imzaladığımız işbirliği protokolüyle ikili işbirliği fırsatları yaratarak, kentimizin ihracatını daha üst
seviyelere taşıyacağız. Dört başlıktan
oluşan protokol, ticaret alanında etkin bir işbirliğinin kurulması, destek-
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lenmesi ve geliştirilmesi için taraflar
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ile Hollandalı firmalar arasında
etkin bir iletişim sağlanmasını, Samsun ve Hollanda’da mevcut olan sektörel pazar ve spesifik iş fırsatlarını
içeren ekonomi, ticari ve sanayi alanlarda bilgi alışverişinde bulunmasını,
ekonomik ilişkileri sağlamlaştırma
adına tarafların, İstanbul’da veya
Hollanda’da düzenlenen seminer,
konferans ve eğitim gibi organizasyonlara destek sağlamasını ve üyelerimiz ve Hollandalı firmaların farklı
sektörlerde ikili ekonomik işbirliklerinin artmasına katkı sağlayacak yeni
eğitim programları ve araştırmalar
geliştirmeleri ve uygulamaya koyulmasına destek sağlamasını amaçlıyor” diye konuştu.
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Berat Kandilini
coşkuyla kutladık
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın her yıl geleneksel hale getirdiği Berat Kandili
kutlaması her yıl olduğu gibi bu yıl da yine yoğun bir katılımla gerçekleşti.
Amel defterinin yazıldığı, günahların affolunduğu Ramazan ayının
müjdecisi Berat Kandili nedeniyle
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
(STSO) tarafından her yıl olduğu gibi
bu yıl da Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i
Şerif okutuldu. Site Camii’nde düzenlenen programa vatandaşlar
yoğun ilgi gösterdi. Geceyi idrak etmek isteyen 7’den 77’ye yüzlerce
vatandaş camiye akın etti. Camide
yer bulamayan çok sayıda vatandaş
ise avluda programı takip etti.

Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i
Şerif okundu, dualar edildi
Samsun TSO Yönetim Kurulu
Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz,
Samsun TSO Yönetim Kurulu üyeleri,
meclis üyeleri ve Oda personelinin

www.samsuntso.org.tr

de hazır bulunduğu program, akşam
namazına müteakip başladı. Gecenin
önemine vurgu yapılan konuşmaların
ardından Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i
Şerif okundu. Maneviyat duygusu-
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nun en üst düzeyde yaşandığı gece,
yapılan duanın ardından kılınan yatsı
namazından sonra sona erdi. Berat
Kandili sonrası ise vatandaşlara kandil simidi ve akide şekeri ikram edildi.
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Bölgede üreticinin gücü
KARADENİZBİRLİK
Bölgede 40 yıldan beri yağlı tohum üreticilerini ve üretimini destekleyen Türkiye’nin sayılı kooperatif birliklerinden KARADENİZBİRLİK, üretimini yaptığı ayçiçeği yağı ile de sektörüne damga vurmuş durumda
23 BİN ORTAĞIYLA
KARADENİZBİRLİK
Kısa adı KARADENİZBİRLİK
olan S.S. Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, faaliyet bölgesindeki
yağlı tohum ekimini yaygınlaştırmak ve mübaya ettiği ürünleri
değerlendirmek amacıyla, genel
merkezi Samsun’da olmak üzere Vezirköprü, Havza, Amasya
ve Merzifon’da bin 500 ortakla
4 kooperatifin bir araya gelmesiyle kuruldu. Birliğin amblemi
ise Samsun'u simgeleyen deniz
ve Atatürk heykelinden oluştu.
Bugün 13 kooperatifi ve 23 bin
ortak sayısıyla Türkiye’nin sayı-
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lı kooperatif birliklerinden olan
S.S. Karadeniz Yağlı Tohumlar
Tarım Satış Kooperatifleri Birliği,
hem çiftçiye verdiği destek hem
de KARADENİZBİRLİK markasıyla ürettiği ayçiçeği yağı ile sektöründe öncü olmayı sürdürüyor.

HER ZAMAN ÜRETİCİNİN
YANINDA
Birliğin, bölgedeki 30 binin
üzerinde aktif ayçiçeği üreticiyi
birleştirici rolü ve tarımsal üretime olan sürekli desteği ile temelinde işbirliği anlayışı yatan kooperatifçilik hareketinin önemli
bir örneği olduğunu ifade eden
KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Eraslan, "Gelişen ve
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Ünal Eraslan

www.samsuntso.org.tr

GİRİŞİMCİ ÖYKÜSÜ

gelişmekte olan ülkelerde kooperatifçilik kırsal kalkınmada büyük
bir rol oynamaktır. Kooperatifler,
yoksulluktan çıkış yolu olup insana
öncelik veren, ekonomiyi güçlendiren ve daha iyi bir dünya kuran
işletmelerdir. Sosyal ve ekonomik
ihtiyaçları dengeleyen kooperatifler aynı zamanda sürdürülebilir bir
iş modelidir. KARADENİZBİRLİK'in,
binlerce çiftçinin varlığını korumak, yağlı tohum üreticisini ekonomik olarak da kalkındırmak gibi
önemli bir misyonu var. Birliğimizin
faaliyet konusu olan yağlı tohumlar 'Ayçiçeği ve Soya Fasülyesi'dir.
Genel Müdürlüğü Samsun'da olan
birliğimizin faaliyet alanı alternatif
bölgelerde yaptığı çalışmalarla giderek genişlemektedir” dedi.
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TESİSLERDE SON TEKNOLOJİ
İLE ÜRETİM
KARADENİZBİRLİK’İN, üretici ihtiyaçlarını gözeterek 23 bin üretici
ortağına uygun fiyat ve koşullarda
tarımsal girdi temin ettiğini ve ürünlerine alım garantisi sağladığını be-
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lirten Eraslan, “KARADENİZBİRLİK,
bölgemiz ve ülkemiz için önemli potansiyeli olan yağlı tohum üretimini
ve üreticilerini 40 yıldır ayni ve nakdi kredilerle desteklemektedir. Ayrıca, alım garantisiyle binlerce üreticinin ve üretimin adeta sigortası
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olmaktadır. Birliğimiz, kooperatifçilik ilkeleri doğrultusunda üreticileri
tarımsal konularda bilinçlendirmek
amacıyla eğitim çalışmaları yapar
ve üreticisinden belli kalite normlarında aldığı ürünleri, hissesi Birliğimize ait olan Merzifon’daki Meray
Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nde iş-
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leyerek mamul hale getirir. Alınan
ürünler niteliklerinin bozulmaması
için kontrollü şartlar altında titizlikle depolanır, işlenir ve tüketiciye
sunulur. Fabrikamızın yıllık üretim
kapasitesi 60 bin ton ayçiçeği ve
25 bin ton da ham yağ işleme kapasitesine sahiptir” diye konuştu.
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ÜRETİM ARTMALI, İTHALAT
AZALMALI
Yıllık ortalama 40 bin ton ayçiçeği, bin ton da soya ürününü ortak
çiftçilerden aldıklarının altını çizen
Eraslan, “Türkiye geneline beş ana
bayimiz aracılığıyla yıllık ortalama 18 bin ton ambalajlı ayçiçeği
yağı satıyoruz. Ortalama ciromuz
120 milyon TL. Geçtiğimiz yıl ise,
ortaklarımıza 60 milyon TL ödeme
yaptık. Ayrıca, üreticilerimize 2018
yılı ayçiçeği ekimi için 13 milyon
TL ayni ve nakdi kredi dağıttık. Bilindiği gibi ülkemizde yağlı tohum
ihtiyacının 3’de ikisi ithalat yoluyla
karşılanıyor. Birliğimizin hedefi ise,
üretimi artırarak ithalatı azaltmak.
Üretiminin artması için de devletimizin ayçiçeğini stratejik ürün haline getirmesi, teşvik ve desteklemeleri artırması gerekmektedir” diye
ifade etti.
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BÖLGENİN TEK 'HELAL
BELGELİ' YAĞI
Eraslan, KARADENİZBİRLİK’İN
az sayıdaki firmanın alabildiği Helal Belgesi’ne sahip olduğunu ifade
ederek, mamul kalitesini onaylayan
İSO kalite belgeleri yanında, fabrikalarına da her yıl teknolojik yeni
yatırımlar yaptıklarını söyledi. Eraslan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Birliğimiz, alınması zor, güvenli
ve çok kapsamlı bir belge olan ülkemiz bitkisel yağ sektöründe az
sayıda firmanın alabildiği Helal Belgesini almak için iki yıllık bir hazırlık süreci geçirerek bölgemizdeki
tek ‘Helal Belgeli’ yağ markası olmuştur. Helal Gıda belgesi, sadece
dini gereklilikler gözetilerek değil
genel boyutuyla hijyen ve güvenli
gıda temini ile üretim şartları, sarf
malzemeleri, üretim yerinin hijyen
şartları tüm detaylarıyla irdelenmekte ve toplum sağlığının korunması amaçlanmaktadır. Piyasadaki
en önemli sıkıntılardan biri de taklit ve tağşiş ürünlerin bulunmasıdır.
Bir yağın iyi olup olmadığı ancak
kullanılarak anlaşılır. Kaliteli yağ
kokusuz olur ve kızartmalarda hemen yanmaz. Kalitesiz yağ ise, kokulu olur ve kızartmalarda hemen
kararır. Üreticilerimizin bu konuya
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hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. 40 yıldan beri tüketiciler tarafından gönül rahatlığıyla kullanılan
ürünümüz, sektörün öncü markalarındandır. Yıllardır yerli üretimin
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destekçisi olan Birliğimiz, bölgemiz
tarımsal sanayisinin ve ticaretinin
gelişmesinde önemli yeri olan ayçiçeği üreticisine, hizmetlerimiz artarak devam edecektir.”
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İHRACAT
Türkiye’de toplam 41 milyar 184 milyon 991 bin dolar ihracatın yapıldığı 2018 Ocak-Mart döneminde Samsun, 150 milyon 920 bin dolar ihracat gerçekleştirerek 23’üncü sırada yer aldı. İhracatta ilk sıralarda İstanbul,
Bursa, İzmir, Kocaeli, Ankara, Gaziantep illeri yer aldı. 2018 Ocak-Mart döneminde Samsun ilinden 130 ülkeye
ihracat yapıldı. En fazla ihracat yapılan 10 ülke; Tunus, Hollanda, Almanya, Rusya, ABD, Gürcistan, Irak, Belçika, Fransa ve Bulgaristan oldu. Samsun, ihracatının yüzde 22.66’sını Tunus’a, yüzde 14.23’ünü
Hollanda’ya, yüzde 9.53’ünü Almanya’ya, yüzde
5.33’ünü ise Rusya Federasyonu’na yaptı.

İTHALAT
2017 Ocak-Mart döneminde 151 milyon 735
bin dolar ithalat yapan Samsun, 2018 Ocak-Mart
döneminde yüzde 46.6 artışla 222 milyon 494
bin dolar ithalat gerçekleştirerek 19’uncu sırada
yer aldı. 2018 Ocak-Mart döneminde Samsun ilinde 56 ülkeden ithalat yapıldı. En fazla ithalat yapılan 10
ülke sırasıyla; Rusya Federasyonu, Danimarka, ABD, İsveç, Belçika, Almanya, Çin, Gürcistan, İspanya ve İtalya
oldu. Samsun ili, ithalatının yüzde 38.72’sini Rusya Federasyonu’ndan, yüzde 11.70’ini Danimarka’dan, yüzde
11.23’ünü ABD’den, yüzde 9.55’ini İsveç’ten, yüzde 6.32’sini Belçika’dan, yüzde 5.48’ini Almanya’dan, yüzde
4.37’sini Çin’den yaptı.

AÇILAN FİRMA
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtlarına göre; 2018 yılının Ocak-Mart
döneminde açılan firma sayısının 2017 Ocak-Mart dönemine göre yüzde 4.1 oranında arttığı görüldü. Kayıtlara bakıldığında, 2017 Ocak-Mart döneminde toplam
246 adet yeni firma kaydı yapılırken 2018 Ocak-Mart döneminde ise, 256 adet
yeni firma kaydı yapıldı.
2017 Ocak-Mart döneminde 41 adet anonim şirket, 125 adet limited şirket, 78
adet gerçek kişi ticari işletme, 2 adet iktisadi işletme kaydı yapılırken, 2018 OcakMart döneminde 40 adet anonim şirket, 160 adet limited şirket, 51 adet gerçek
kişi ticari işletme, 3 adet kooperatif, 2 adet iktisadi işletme kaydı yapıldı.
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Kayıtlara göre, 2018 Ocak-Mart döneminde 2017 Ocak-Mart dönemine göre yeni açılan anonim şirket
sayısı yüzde 2.4 oranında, yeni açılan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 34.6 oranında azalırken, yeni
açılan limited şirket sayısı ise, yüzde 28.0 oranında arttı. 2017 yılı Mart ayında toplam 97 yeni firma kaydı
yapılırken, 2018 yılı Mart ayında yüzde 1.0 azalışla toplam 96 adet yeni firma kaydı yapıldı. 2017 Mart ayında
19 adet anonim şirket, 46 adet limited şirket, 31 adet gerçek kişi ticari işletme, 1 adet iktisadi işletme kaydı
yapılırken, 2018 Mart ayında 18 adet anonim şirket, 58 adet limited şirket, 19 adet gerçek kişi ticari işletme,
1 adet kooperatif kaydı yapıldı.

KAPANAN FİRMA
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtlarına bakıldığında; 2018 yılının Ocak-Mart döneminde kapanan
firma sayısının 2017 Ocak-Mart dönemine göre yüzde 28.2 oranında arttığı görüldü. 2017 Ocak-Mart döneminde toplam 294 adet firma kaydı silinirken, 2018 Ocak-Mart döneminde ise, 377 adet firma kaydı silindi.
Kayıtlara göre, 2017 Ocak-Mart döneminde 24 adet anonim şirket, 142 adet limited şirket, 124 adet gerçek kişi ticari işletme, 2 adet kooperatif, 1 adet iktisadi işletme, 1 adet kolektif kaydı silinirken, 2018 Ocak-Mart döneminde 22 adet anonim
şirket, 208 adet limited şirket, 145 adet gerçek kişi ticari işletme, 2 adet kooperatif
kaydı silindi. 2018 Ocak-Mart döneminde 2017 Ocak-Mart dönemine göre kapanan
anonim şirket sayısı yüzde 8.3 oranında azalırken, kapanan limited şirket sayısı yüzde 46.5 oranında, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 16.9 oranında
arttı.
2017 yılı Mart ayında toplam 242 adet firma kaydı silinirken, 2018 yılı Mart ayında yine toplam 22 adet firma kaydı silindi. 2017 Mart ayında 12 adet anonim şirket,
128 adet limited şirket, 99 adet gerçek kişi ticari işletme, 1 adet kooperatif, 1 adet
iktisadi işletme, 1 adet kolektif kaydı silinirken, 2018 Mart ayında ise, 6 adet anonim şirket, 11 adet limited şirket, 5 adet gerçek kişi ticari işletme kaydı silindi.

FAAL FİRMA
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtlarına
göre; 2017 yılı Mart sonu itibariyle faal üye sayısı 6
bin 534 adet olan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın
2018 yılı Mart sonu itibariyle faal üye sayısı yüzde 7.58
oranında artarak 7 bin 29 adet olarak gerçekleşti.
Kayıtlara göre, 2018 yılı Mart sonu itibariyle firmaların bin 318 adedi anonim şirket, 3 bin 807 adedi limited şirket, bin 745 adedi gerçek kişi ticari işletme, 77
adedi kooperatif, 42 adedi iktisadi işletme, 39 adedi
kolektif şirket, 1 adedi de komandit tipinde olduğu görüldü. 2018 yılı Mart sonunda, 2017 yılı Mart sonuna
göre anonim şirket sayısı yüzde 6.98, limited şirket sayısı yüzde 8.99, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde
6.14, iktisadi işletme sayısı ise yüzde 5.00 oranında artarken, kooperatif sayısı ise yüzde 9.41 oranında azaldı. Kolektif ve komandit şirket sayısı değişmedi.
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TÜİK verilerine göre, 2017 yılı Mart ayında toplam 128
bin 923 adet konut satışının gerçekleştiği Türkiye’de,
2018 yılı Mart ayında toplam 110 bin 905 adet konut satışı gerçekleşti. 2017 yılı Mart ayında toplam 2 bin 77 adet
konut satışının gerçekleştiği Samsun ilinde ise, 2018 yılı
Mart ayında toplam bin 964 adet konut satışı gerçekleşti.
2018 Mart ayında, 2017 Mart ayına göre toplam konut
satışı Türkiye’de yüzde 14.0 oranında azalırken, Samsun
ilinde yüzde 5.4 oranında azaldı. Samsun ilinin toplam
konut satış sayısı payı 2017 yılı Mart ayında yüzde 1.61
oranında iken, 2018 yılı Mart ayında yüzde 1.77 oranında
gerçekleşti. Türkiye’de konut satışlarının ipotekli satış payı
2017 Mart ayında yüzde 39.11 oranında iken, 2018 Mart ayında yüzde 29.56 oranında gerçekleşti. Samsun
ilinde konut satışlarının ipotekli satış payı 2017 Mart ayında yüzde 37.79 oranında iken, 2018 Mart ayında
yüzde 30.55 oranında gerçekleşti. 2018 Mart ayında toplam konut satış sayısına göre Samsun 16’ncı sırada
yer alırken, İstanbul ilk sırada, Ardahan ise son sırada yer aldı.

Samsun ilinin, kamu bankaları nakit kredi stoku, 2017 Mart sonu itibariyle 5 milyar 499 milyon 801 Bin
Türk Lirası iken, 2018 Mart sonu itibariyle yüzde 23.28 oranında artışla 6 milyar 779 milyon 991 bin Türk Lirası olarak gerçekleşti. Samsun ilinin, özel bankalar nakit kredi stoku, 2017 Mart sonu itibariyle 7 milyar 727
milyon 890 bin Türk Lirası iken 2018 Mart sonu itibariyle yüzde 21.35 oranında artışla 9 milyar 377 milyon
620 bin Türk Lirası olarak gerçekleşti. Samsun ilinin, toplam nakit kredi stoku, 2017 Mart sonu itibariyle 13
milyar 227 Milyon 691 bin Türk Lirası iken 2018 Mart sonu itibariyle yüzde 22.15 oranında artışla 16 Milyar
157 Milyon 612 bin Türk Lirası olarak gerçekleşti. Samsun ilinde 2017 Mart sonu itibariyle nakit kredilerin
yüzde 41.6’sı kamu bankalarında iken, 2018 Mart sonunda bu oran yüzde 42.0 olarak gerçekleşti. Türkiye’de
2017 Mart sonu itibariyle nakit kredilerin yüzde 30.7’si kamu
bankalarında iken 2018 Mart sonunda bu oran yüzde 32.8 olarak gerçekleşti. 2018 Mart sonunda bir önceki yılın Mart sonuna
göre toplam nakit kredi stoku Samsun ilinde 2 milyar 929 milyon
920 bin Türk Lirası artmış, Türkiye’de ise 375 milyar 868 milyon 392 bin Türk Lirası arttı. Samsun, 2018 Mart sonu itibariyle
kamu bankalarındaki 6 milyar 779 milyon 991 bin TL nakit kredi
ile 19’uncu sırada, özel bankalardaki 9 milyar 377 milyon 621 bin
TL nakit kredi stoku ile de 18’inci sırada, toplam 16 milyar 157
milyon 612 bin TL nakit kredi ile 19’uncu sırada bulunuyor.
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MARKA BAŞVURULARI
Türk Patent ve Marka Kurumu verilerine göre, Türkiye’de 2017 Ocak-Mart
döneminde 26 bin 63 adet marka başvurusu yapılmışken, 2018 Ocak-Mart döneminde yüzde 8.8 oranında artışla toplam 28 bin 367 adet marka başvurusu
yapıldı. 2017 Ocak-Mart döneminde 221 adet marka başvurusu yapan Samsun
ilinin ise, 2018 Ocak-Mart döneminde yüzde 1.4 oranında artışla 224 adet marka başvurusu yaptı. Samsun ilinin 2017 yılı Ocak-Mart döneminde yüzde 0.85 olan
marka başvuru sayısı payı 2018 Ocak-Mart döneminde yüzde 0.79 oranında gerçekleşti. Samsun ilinin 2018 Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre
marka başvuru sayısı artış oranı Türkiye ortalamasının altında kaldı. Türkiye’de toplam 28 bin 367 adet marka
başvurusunun yapıldığı 2018 Ocak-Mart döneminde Samsun, toplam 224 adet marka başvurusu ile 17’nci
sırada yer aldı. 2018 Ocak-Mart döneminde; ilk sırada 13 bin 155 adet marka başvurusu ile yüzde 46.37 paya
sahip olan İstanbul, son sıralarda ise Tunceli, Ardahan ve Bayburt illeri yer aldı.

PATENT BAŞVURULARI
Türk Patent ve Marka Kurumu verilerine göre, Türkiye’de 2017 OcakMart döneminde toplam bin 232 adet patent başvurusu yapılırken, 2018
Ocak-Mart döneminde yüzde 9.1 oranında artışla toplam bin 344 adet
patent başvurusu yapıldı. 2017 Ocak-Mart döneminde 6 adet patent başvurusu yapan Samsun’un ise, 2018 Ocak-Mart döneminde, yüzde 100.0
oranında artışla 12 adet patent başvurusu yaptı. Samsun ilinin 2017 OcakMart döneminde yüzde 0.49 olan patent başvuru sayısı payı 2018 OcakMart döneminde yüzde 0.89 oranında gerçekleşti. Samsun ilinin 2018
Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre patent başvuru sayısı artış oranı Türkiye ortalamasının epey üzerinde yer aldı. Türkiye’de toplam bin 344 adet patent başvurusunun yapıldığı 2018 Ocak-Mart
döneminde Samsun toplam 12 adet patent başvurusu ile 15’inci sırada yer aldı. 2018 Ocak-Mart döneminde;
ilk sırada 519 adet patent başvurusu ile İstanbul yer alırken, 17 ilin patent başvurusu olmadı.

2018 Ocak-Mart döneminde Türkiye’de toplam 43 milyar 938.8 milyon TL sabit yatırım tutarlı 75 adedi
yabancı sermayeli toplam bin 698 adet yatırım teşvik belgesi alındı. Aynı dönemde Samsun ilinde yatırım yapılmak üzere toplam 138.7 milyon TL sabit yatırım tutarlı toplam 19 adet yatırım teşvik belgesi alındı. 2018
Ocak-Mart döneminde Samsun ili için alınan yatırım teşvik belgelerinin adet payı yüzde 1.12, sabit yatırım tutar payı yüzde 0.32, istihdam payı da yüzde 0.67 oranında gerçekleşti. 2018 Ocak-Mart döneminde bir önceki
yılın aynı dönemine göre belge sayısı Samsun’da yüzde 5.0 oranında azalırken, Türkiye’de yüzde 2.4 oranında
arttı. Sabit yatırım tutarı ise Samsun’da yüzde 70.9 oranında artarken, Türkiye’de artış olanı yüzde 75.8 oldu.
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Belge kapsamı istihdam da Samsun’da yüzde 47.7 oranında, Türkiye’de de yüzde 58.3 oranında arttı. 2018
Ocak-Mart döneminde; belge başına düşen istihdam Samsun ilinde 27 kişi iken, Türkiye ortalaması 45 kişi
olarak gerçekleşti. Belge başına sabit yatırım tutarı Samsun ilinde 7 milyon 298 bin 774 TL iken, Türkiye ortalaması 25 milyon 876 bin 780 TL olarak gerçekleşti. İstihdam başına sabit yatırım tutarı Samsun ilinde 268
bin 233 TL iken, Türkiye ortalaması ise 572 bin 90 TL olarak gerçekleşti. Samsun ili alınan yatırım teşvik belge
sayısına göre 24’üncü sırada, sabit yatırım tutarına göre 36’ncı sırada, yatırım teşvik belgesi istihdam sayısına
göre ise, 32’nci sırada yer aldı.

Türk Patent ve Marka Kurumu verilerine göre, Türkiye’de 2017 OcakMart döneminde toplam 889 adet faydalı model başvurusu yapılırken,
2018 Ocak-Mart döneminde yüzde 20.0 azalışla toplam 711 adet faydalı model başvurusu yapıldı. 2017 Ocak-Mart döneminde 6 adet faydalı
model başvurusu yapan Samsun, 2018 Ocak-Mart döneminde yüzde
16.7 oranında azalışla 5 adet faydalı model başvurusu yaptı. Samsun ilinin 2017 Ocak-Mart döneminde yüzde 0.67 olan faydalı model başvuru
sayısı payı 2018 Ocak-Mart döneminde yüzde 0.70 oranında gerçekleşti. Verilere bakıldığında, hem Türkiye’de hem de Samsun ilinde faydalı
model başvuru sayılarında önemli bir düşüş görüldü. Türkiye’de toplam 711 adet faydalı model başvurusunun
yapıldığı 2018 Ocak-Mart döneminde Samsun, toplam 5 adet faydalı model başvurusu ile 18’inci sırada yer
aldı. 2018 Ocak-Mart döneminde; ilk sırada 277 adet faydalı model başvurusu ile İstanbul yer alırken, 32 ilin
faydalı model başvurusu olmadı.

Türk Patent ve Marka Kurumu verilerine göre, Türkiye’de 2017 OcakMart döneminde toplam 10 bin 372 adet endüstriyel tasarım başvurusu
yapılırken, 2018 Ocak-Mart döneminde yüzde 3.43 azalışla toplam 10
bin 16 adet endüstriyel tasarım başvurusu yapıldı. 2017 Ocak-Mart döneminde 26 adet endüstriyel tasarım başvurusu yapan Samsun ilinin,
2018 Ocak-Mart döneminde yüzde 50.0 azalışla 13 adet endüstriyel tasarım başvurusu yaptığı görüldü. Samsun ilinin 2017 yılı Ocak-Mart döneminde yüzde 0.25 olan endüstriyel tasarım başvuru sayısı payı 2018
yılı Ocak-Mart döneminde yüzde 0.13 oranında gerçekleşti. Türkiye’de
10 bin 16 adet endüstriyel tasarım başvurusunun yapıldığı 2018 Ocak-Mart döneminde, Samsun ili toplam 13
adet endüstriyel başvurusu ile 31’inci sırada yer aldı. 2018 Ocak-Mart döneminde; 4 bin 265 adet endüstriyel
tasarım başvurusu ile İstanbul ilk sırada yer alırken, 24 ilin endüstriyel tasarım başvurusu olmadı.

Ekonomik Bülten hakkında detaylı bilgiye http://www.samsuntso.org.tr/yayinlar/ekobulten# adresinden ulaşabilirsiniz.
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• Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu Bölgesel Koordinasyon Toplantısı
gerçekleştirildi
• Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Koordinatörü Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile Hollanda
& Türkiye Ticaret Odası arasında KOBİ’lerin uluslararası ticaret imkanlarına destek vermek
amacıyla ile protokol imzalandı.
• Trabzon’da Yenilikle Geleceğe Projesi Kapsamında Firmalara İnovasyon Eğitimleri Verilmeye
Başlandı
• Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu temsilcileri “Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu
Projesi – Hibe Projeleri Bilgi Günü” etkinliğine katıldı
• Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu Firma Ziyaretlerine Devam Ediyor
• Avrupa İşletmeler Ağı İşbirliği Teklifleri
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Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu
Bölgesel Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi
AİA Bölge Toplantısı
Samsun’da yapıldı
Avrupa İşletmeler Ağı(AİA) Karadeniz Projesi Bölgesel Koordinasyon
Toplantısı Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Samsun'da
yapıldı.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın
koordinatörü olduğu, Samsun KOSGEB Müdürlüğü, Trabzon KOSGEB
Müdürlüğü ve Trabzon Ticaret ve
Sanayi Odası’nın ortak olarak yer
aldığı, Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi’nin Bölgesel Koordinasyon Toplantısı Samsun’da gerçekleşti. Toplantıya Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Ticaret
ve Sanayi Odası proje uzmanları ve KOSGEB Samsun
Müdürü Nebahat Livaoğlu ve proje uzmanları katılım
sağladı.

Yapılan faaliyetler değerlendirildi
Avrupa İşletmeler Ağı-Karadeniz projesi kapsamında
gerçekleştirilen bölgesel koordinasyon toplantısında
projede gelinen nokta itibariyle mevcut durum tartışıldı.
Yapılan faaliyetlere ilişkin aynı zamanda Avrupa Birliği
Komisyonu’ndan gelen durum değerlendirmesinin de
paylaşıldığı toplantıda, konsorsiyumun ulaşılması beklenen hedefler açısından ne durumda olduğu ortaya
konularak, bu kapsamda güçlü ve zayıf kalan hususlar
değerlendirildi. Toplantıda ayrıca, yereldeki firmalarla
yurtdışındaki firmaların arasındaki ticari/teknolojik işbirliklerini artırmaya yönelik uygulanmakta olan Avrupa
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İşletmeler Ağı-Karadeniz projesinin bu anlamda hedeflerine ulaşabilmesi için atılması gerekli adımlar da konuşuldu. Bölgesel koordinasyon toplantısının akabinde ise,
Sabancı Üniversitesi’nde Üniversite Sanayi İşbirliği Birim
Yöneticiliği görevinde olan Abdurrahman Türk Avrupa
İşletmeler Ağı Projesi Doğu Marmara Konsorsiyumu tarafından yürütülen Horizon 2020 projesi ile ilgili deneyimlerini paylaştı. Yapılan değerlendirmede, Türkiye’de
Horizon 2020 projesini etkin biçimde yürüten Sabancı
Üniversitesi’nin de içinde olduğu Doğu Marmara konsorsiyumu ile Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz konsorsiyumu arasında bilgi ve deneyim paylaşımı konusunda fikir
birliğine varıldı.

KOBİ’lere hizmet veriliyor
Toplantının açılış konuşmasını yapan Samsun TSO Dış
İlişkiler Müdürü ve AİA Karadeniz Projesi Proje Koordinatörü Oğuz Sandıkçı, , “2008 yılından itibaren odamız koordinatörlüğünde yürütülen Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz projesi ile bölgemizde faaliyet gösteren KOBİ’lere
hizmet vermekteyiz. Bu kapsamda KOBİ’lere AB mevzuatı, politikaları, finansa
erişim gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmetlerini içeren faaliyetlerin
yanı sıra bölgelerimizdeki KOBİ’ler ile
Avrupa KOBİ’leri arasında ticari ve teknolojik işbirliği kurulmasına yönelik çeşitli ikili görüşmeler, fuar ziyaretleri ve
eşleştirme faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Yeni dönemde de bölgemizde faaliyet gösteren firmaların rekabet güçlerinin arttırılması ve uluslararası işbirliği
fırsatlarına ulaşmaları için hizmetlerimiz devam edecektir” diye konuştu.
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AİAK Konsorsiyumu Koordinatörü
Samsun TSO ile Hollanda & Türkiye Ticaret Odası
arasında işbirliği protokolü imzalandı
Hollanda ile ticari işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan protokol
töreni Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nda 27 Nisan 2018
tarihinde gerçekleşti. Samsun
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki
Murzioğlu ve Hollanda & Türkiye Ticaret Odası Başkanı Ethem
Emre, protokolü imzalayarak,
“Hayırlı olsun” temennisinde
bulundular.
Aynı zamanda Avrupa İşletmeler Ağı Proje bölgesinde yer
alan Hollanda ile Proje ofisleri arasında uzun dönemli
işbirliği sağlanması yönünde görüş alış verişinde de bulunuldu.

Gurbetçiler teşvik edilecek
İmza töreninde konuşan Hollanda & Türkiye Ticaret Odası Başkanı Ethem Emre, “Oda olarak misyonumuz, Türkiye ve Hollanda arasında köprü vazifesi üstlenerek dış
ticaret ile ilgili en önemli adreslerden biri haline gelmektir. Amacımız, her iki ülke arasında yer alan sektörler ve
firmalar için yeni fırsatlar yaratarak, daha güçlü ticari
ilişkiler kurmak. Bu vesileyle Samsun Ticaret ve Sanayi
Odamızla bir protokol imzaladık. İnşallah bu protokol ile
birlikte gurbette yaşayan Samsunluları ekonomik olarak
memleketlerine teşvik de edeceğiz” dedi.

Protokol işbirliği fırsatlarını artıracak
İmzalanan protokolün ticari ilişkilerin gelişmesine katkı
sağlayacağına inandığını belirten Samsun TSO Yönetim
Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise, “Oda olarak
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bizim en büyük amaçlarımızdan biri de Samsun ticaretini, ihracatını daha ileriye taşımak. Bugün imza altına
aldığımız protokolün amacı da buna yönelik. Samsun’un
en fazla ihracat yaptığı ülkelerin başında Hollanda geliyor. İnşallah imzaladığımız iş birliği protokolüyle ikili iş
birliği fırsatları yaratarak, kentimizin ihracatını daha üst
seviyelere taşıyacağız. Dört başlıktan oluşan protokol,
ticaret alanında etkin bir işbirliğinin kurulması, desteklenmesi ve geliştirilmesi için taraflar Samsun Ticaret
ve Sanayi Odası üyeleri ile Hollandalı firmalar arasında
etkin bir iletişim sağlanmasını, Samsun ve Hollanda’da
mevcut olan sektörel pazar ve spesifik iş fırsatlarını içeren ekonomi, ticari ve sanayi alanlarda bilgi alışverişinde
bulunmasını, ekonomik ilişkileri sağlamlaştırma adına
tarafların, İstanbul’da veya Hollanda’da düzenlenen seminer, konferans ve eğitim gibi organizasyonlara destek
sağlamasını ve üyelerimiz ve Hollandalı firmaların farklı
sektörlerde ikili ekonomik işbirliklerinin artmasına katkı
sağlayacak yeni eğitim programları ve araştırmalar geliştirmeleri ve uygulamaya koyulmasına destek sağlamasını amaçlıyor” diye konuştu.
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Trabzon’da Yenilikle Geleceğe Projesi Kapsamında
Firmalara İnovasyon Eğitimleri Verilmeye Başlandı
Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu ortaklarından Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen Trabzon’da Yenilikle Geleceğe projesi
kapsamında 163 firmada gerçekleştirilen anket çalışmaları sonrası inovasyon kapasitesi yüksek firmalarımıza eğitimler verilmeye başlandı.
Programın ilk etabında çeşitli sektörlerden 15 firma
ile başlayan eğitimlerde, firmalara inovasyon türleri,
inovasyon ekonomisi ve projelendirme alanında bilgiler aktarıldı. Programa ilerleyen günlerde yapılacak
ikinci eğitimlerle devam edecek. Tamamlanacak eğitim programları sonrasında başarılı olan 10 firmaya
uzmanlar tarafından danışmanlık hizmeti verilecek.

Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz
Konsorsiyumu temsilcileri “ Türkiye-AB İş
Dünyası Diyaloğu Projesi – Hibe Projeleri
Bilgi Günü” etkinliğine katıldı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinatörlüğünde,
Ankara’da TOBB Sosyal Tesislerinde 19.04.2018 tarihinde düzenlenen “ Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi
– Hibe Projeleri Bilgi Günü” adlı etkinliğe Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumunu temsilen Samsun
Ticaret ve Sanayi Odası Dış İlişkiler Müdürü Oğuz Sandıkçı ve Dış İlişkiler Uzman Yardımcısı Çağrı Işıtan katılım
sağladılar.
TOBB Avrupa Birliği Daire Başkanı Mustafa Bayburtlu’nun açılış konuşmaları ile başlayan etkinlik süresince
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ilgili hibe programının tanıtımı gerçekleştirilmiş, ilgili hibe
programı kapsamında uygun görülen ve uygun görülmeyen proje konularına değinilmiş, proje tekliflerine ilişkin
başvuru ve değerlendirme süreçlerinin işleyişi ve proje
çağrılarına sunulan tekliflerde dikkat edilmesi gereken
hususlar kapsamında katılımcılara bilgi verilmiştir.
T.C. AB Bakanlığı ve Merkezi Finans ve İhale Birimi yetkililerinden hibe programları ile ilgili katılımcıların görüş
alabileceği bir soru – cevap oturumu gerçekleştirilerek
etkinlik sonlandırılmıştır.
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Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu
Firma Ziyaretlerine Devam Ediyor
Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu ortaklarından Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen Trabzon’da Yenilikle Geleceğe projesi kapsamında
163 firmada gerçekleştirilen anket çalışmaları sonrası
inovasyon kapasitesi yüksek firmalarımıza eğitimler
verilmeye başlandı. Programın ilk etabında çeşitli sek-
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törlerden 15 firma ile başlayan eğitimlerde, firmalara
inovasyon türleri, inovasyon ekonomisi ve projelendirme
alanında bilgiler aktarıldı. Programa ilerleyen günlerde
yapılacak ikinci eğitimlerle devam edecek. Tamamlanacak eğitim programları sonrasında başarılı olan 10 firmaya uzmanlar tarafından danışmanlık hizmeti verilecek.
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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.

Ortadoğu ve Akdeniz bölgelerine ait gıda ürünleri ithalatçısı, tedarikçisi
ve toptancısı olan bir Hollanda firması distiribütörlük teklif ediyor.
Referans No: BRNL20180212002
Gıda ürünü ithalatı ve ticaretinde uzmanlaşmış, Hollanda’daki
süpermarketlere, restoranlara ve kafelere ürün tedarik eden firma yeni
ortaklar aramaktadır. Firma, Ortadoğu ve Akdeniz kökenli özel gıda
ürünlerine artan talep sebebiyle, distribütörlük anlaşması çerçevesinde
gıda üreticileriyle işbirliği yapmak istemektedir.
Danimarkalı yeni kurulmuş bir firma nevresim takımı üreticileri arıyor.
Referans No: BRDK20170607001
Danimarka’nın Kopenhag kentinde yeni kurulmuş tekstil tasarımı
geçmişine sahip yenilikçi bir firma pamuklu kumaş üzerine dijital baskı
tekniğini kullanarak nevresim takımları yapan üreticiler arıyor. Firma
potansiyel ortaklarına fason üretim anlaşması teklif ediyor.
Litvanyalı bir firma mobilya imalat malzemeleri tedarikçileri arıyor.
Referans No: BRLT20160517001
20 yılı aşkın süredir mobilya sanayinde faaliyet gösteren Litvanyalı bir
firma mobilya imalat malzemeleri (lamine edilmiş sunta, ahşap kaplama,
orta yoğunluklu fiber levhalar, taş ve suntadan tezgahlar, mobilya bağlantı
parçaları) tedarikçilerine distribitörlük anlaşması çerçevesinde ticari
aracılık anlaşması yapmayı teklif ediyor. Firma potansiyel ortaklarının
tamamlanmış malzemeleri nakliyeye uygun halde temin etmesi istiyor.
Medikal sektöründeki bir Çek firması, ürünlerini satmak isteyen üretici
veya tedarikçilerin distribitörlüğünü yapmak istiyor.
Referans No: BRCZ20170302001
Tıbbi malzeme ve aletlerin ithalatında ve dağıtımında uzmanlaşmış, yerel
piyasada iyi bilgiye sahip bir Çek firması ilgili firmaların distribitörlüğünü
yapmak istiyor.
Karadağlı bir firma taze meyve ve sebze üreticilerine distribitörlük
anlaşması teklif ediyor.
Referans No: BRME20160823001
Karadağlı bir sebze, meyve dağıtıcısı Karadağ pazarına girmek isteyen
taze sebze, meyve üreticileri arıyor. Firma distribitörlük anlaşması yapmayı
teklif ediyor.
Romanyalı bir firma spor ayakkabı üreten ayakkabı üreticilerine fason
iş yaptırmak istiyor.
Referans No: BRRO20170216001
Markalı ve promosyon ürünlerin üretiminde uzmanlaşmış bir Romanya
firması lastik veya sentetik malzemeden yapılmış esnek tabana sahip
erkek, kadın ve çocuklara yönelik spor ayakkabı üreticileri aramakta.
Firma potansiyel ortakları ile fason üretim anlaşması yapmak istiyor.
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Kıbrıslı bir satış temsilcisi ahşap panel üreticileri arıyor.
Referans No: BRCY20171017001
Ahşap ürünler üzerine faaliyet gösteren Kıbrıslı bir distribütör firma OSB
plaka, suntalam, kaplamalı sunta ve kontrplak üretimi yapan firmalarla
iş birliği kurmak istiyor. Kıbrıslı firma, iş birliği kuracağı firmanın ürünlerini
ticari acentelik anlaşması çerçevesinde Kıbrıs pazarına sunmayı
hedefliyor.
Finlandiyalı bir ev dekorasyon firması kumaş üzerine dijital baskı
yapabilen ev tekstili ürün üreticileri arıyor.
Referans No: BRFI20180417001
Ev dekorasyonu ve hediyelik ürünler üreten Finlandiyalı küçük bir
tasarım firması doğal kumaş, tercihen ekolojik kumaşlar üzerine dijital
baskı yapabilen ev tekstil ürünleri üreticileri ile fason üretim anlaşması
yapmak istiyor.
Danimarkalı bir tasarım firması porselen kulplu bardak tedarikçileri
arıyor.
Referans No: BRDK20180322003
Porselen kulplu bardak satışı yapan Danimarkalı bir tasarım firması
farklı ülkelerden porselen kulplu bardak tedarikçileri ile fason üretim
anlaşması yapmak istiyor.
Her çeşit araba, kamyon ve otobüs yedek parçası ihracatı ve
distribütörlüğü yapan İsrailli bir firma distribütörlük anlaşması
çerçevesinde bu parçaları ihraç eden firmalar ile işbirliği kurmak
istiyor.
Referans No: BRRO20170216001
Araba, kamyon ve otobüs yedek parçaları ithalatı gerçekleştiren İsrailli
bir firma bu firmaların tüm ülke çapında dağıtımını gerçekleştirmektedir.
Firma aradığı yedek parçaları tedarik edebilecek tedarikçi ile distribütörlük
anlaşması yapmak istiyor.
Litvanya’dan çeşitli inşaat malzemelerinin toptancısı ve perakendecisi
bir firma distribütörlük anlaşması teklif ediyor.
Referans No: BRLT20161005001
İnşaat malzemelerinin toptan ve perakende ticaretinde faaliyet gösteren
Litvanyalı bir firma ürün yelpazesi genişletmek için distribütörlük
anlaşması teklif edebileceği ortaklar arıyor
Medikal sektöründe faaliyet gösteren bir Çek firması distribütörlük
anlaşması çerçevesinde kendi ürünlerini satacak bir tedarikçi veya
üretici arıyor.
Referans No: BRRO20170216001
Yerel sektörel pazarında iyi tecrübeye sahip medikal malzeme ithalatı
ve distribütörlüğü yapan Çek bir firma potansiyel ortaklara distribütörlük
teklif ediyor.
Polonyalı bir firma iş kıyafeti ve iş koruma ürünlerinin distribütörlüğünü
yapmayı teklif ediyor.
Referans No: BRPL20180124001
1991 yılından beri piyasada aktif halde olan iş kıyafeti üreticisi Polonyalı
bir firma ürün yelpazesini genişletmek için distribütörlük anlaşması
çerçevesinde iş birliği yapabileceği firmalar arıyor.
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Birleşik Krallık’ tan bir medikal firması ürünlerini Birleşik Krallık ve
Avrupa’da satmak isteyen cerrahi alet üreticileri arıyor.
Referans No: BRUK20180208001
Birleşik Krallık firması medikal ve cerrahi ürün yelpazesini genişletmek
için distribütörlük anlaşması yapabileceği yeni ortaklar arıyor.
Birleşik Krallık’ tan bir firma örgü kıyafet üreticileri arıyor.
Referans No: BRUK20180220001
Birleşik Krallık ’tan bir firma örgü giyim yelpazesini genişletmek için
kendi ipliklerini kullandırtarak fason üretim yaptırabileceği üretici bir
ortak arıyor. Çok uluslu firmanın ABD’de, Kanada’da, Meksika’da ve
İngiltere’de şubeleri ve dağıtım tesisleri mevcut
Romanyalı bir firma inşaat ve tarım makinaları tedarikçisi arıyor.
Referans No: BRRO20180131004
Romanya pazarının önde gelen inşaat ve tarım makinası tedarikçilerinden
olan firma bekolu kepçe, forklift, makaslı kepçe, kompaktör, ekskavatör,
yükleyici ve greyder üreticileri arıyor. Firma potansiyel ortağı ile fason
üretim anlaşması yapmak istiyor.
Rus inşaat firması kaldırım taşı tedarikçileri arıyor.
Referans No: BRRU20171221022
İnşaat malzemelerinin satışında 10 yılı aşkın tecrübeye sahip Rus ticaret
ve inşaat firması distribütörlük hizmeti anlaşması çerçevesinde kaldırım
taşı tedarikçileri arıyor.
Rus bir inşaat firması ev asansörü üreticilerinin satış temsilcisi olmak
istiyor.
Referans No: BRRU20170213001
Ev ve sanayi tipi inşaat ürünleri alanında aktif olan Rus inşaat firması
ticari acentelik anlaşması çerçevesinde ev asansörü üreticileri ile işbirliği
kurmak istiyor.
Fransız bir firma fason üretim anlaşması çerçevesinde dekoratif ürün
üreticileri arıyor.
Referans No: BRFR20180316001
Fransız bir süs eşyası imalatçısı partiler ve etkinlikler için dekorasyon
ürünleri arıyor. Firma cam, kumaş, kağıt, ahşap ve polyesterden süs
eşyası üreticileriyle fason üretim anlaşması yapmak istiyor.
Polonyalı bir çocuk ayakkabısı satıcısı Avrupa ölçülerinde yüksek
kalitede üretim yapan çocuk ayakkabısı üreticileri arıyor.
Referans No: BRPL20180119001
Avrupa ölçülerinde yüksek kalitede üretim yapan çocuk ayakkabısı
üreticileri arayan Polonyalı bir çocuk ayakkabısı satıcısı fason üretim
anlaşması çerçevesinde işbirliği yapmak istiyor. Firma sadece doğal
deriden üretim yapan güvenilir üreticiler ile işbirliğine girmek istemekte.
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FAS
Genel Bilgiler
Kuzey Afrika’da yer alan Fas’ın
Atlantik Okyanusuna ve Akdeniz’e
kıyısı bulunmaktadır. Fas, Cezayir
ve Batı Sahra arasında yer almaktadır. 446.550 kilometrekarelik bir
yüz ölçümüne sahip olan Fas, Afrika
Kıtasında yer almasına rağmen Afrika Birliği’ne üye olmayan tek ülke-
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dir. Berberice’de “El-Magrib” olarak
anılan Fas, “batıdaki yer” anlamına
gelmektedir. Türkçe’de ülkenin Fas
olarak bilinmesi ise, Osmanlı döneminde üretilen feslerin ülkenin Fes
şehrinde üretilmesinden kaynaklıdır.

Genel Ekonomik Durum
Fas orta gelir düzeyinde bir ülke
olarak kabul edilmektedir. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın yaklaşık üçte ikisi
hizmetler sektörüne dayanmaktadır. İmalat sektörü GSYİH’nın yaklaşık
% 13’ünü, tarım sektörü
ise GSYİH’nın yaklaşık
% 12’sini oluşturmaktadır. Madencilik sektörü
ise GSYİH’nın yaklaşık %
4’ünü oluşturmaktadır.
Dış borç yükünün fazla

60

olmaması nedeniyle yaşanan küresel ekonomik krizden göreceli olarak
daha az etkilenmiştir. Orta vadede
ekonominin güç kazanması beklenmektedir.
Fas, Dünya Bankası tarafından
önerilen bir ekonomik programı yürütmektedir. Ülkedeki sosyal ve ekonomik eşitsizliğin büyümedeki en
önemli engel olduğu belirtilmektedir.
Diğer taraftan ülkenin serbest piyasa
ekonomisine geçmesine kuşku ile bakan bir kesim de bulunmaktadır. Fas
firmalarının özellikle Avrupa’dan gelecek rekabet karşısında zayıf kalmalarından korkulmaktadır. Hükümet iş
çevrelerinin modernizasyonu konusunda bir kampanya başlatmıştır.
Turizm gelirleri ülkenin en önemli döviz girdi kaynağı konumundadır.
Diğer önemli döviz kaynakları yurt
dışında çalışan Fas’lı işçilerin gönder-
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dikleri dövizler ve fosfat ihracatından
elde dilen gelirlerdir. Para birimi Dirham olup, Dirham’ın değeri Euro ve
Dolardan oluşan bir sepet üzerinden
hesaplanmaktadır. Dünyanın en büyük fosfat yataklarına sahip olan Fas,
ekonomisini tarım, imalat, balıkçılık
ve turizm sektörü gelirleri ve dış ülkelerde çalışan Faslıların ülkeye getirdikleri dövizlerle ayakta tutmaktadır.
1980’li yıllardan itibaren Fas, IMF ve
Dünya Bankası ile işbirliği içinde başarılı bir ekonomik reform sürecine
girmiş, bu çerçevede, dış ticaret rejiminin liberalleştirilmesi, yeni yatırım
kanunu, özelleştirme programı ve
bankacılık sisteminin iyileştirilmesine
gidilmiştir. Fas ekonomisinin son 10
yılda tarım ve fosfat sektörlerine olan
bağımlılığı azalarak imalat ve hizmet
sektörlerinin GSYİH’daki payları artmıştır. GSYİH, tarım sektörünün performansına göre yıllar itibariyle değişkenlik göstermektedir. Hükümetin
önceliği işsizlik oranını düşürmek ve
ekonomik durgunluğa bağlı olarak artan fakirliği azaltmaktır. Ülkede ekonomik aktivite Kasablanka ve Rabat
etrafında yoğunlaşmıştır. Hükümet,
az nüfuslu bölgelerdeki iş imkanlarını
geliştirmek amacıyla yatırım teşvikleri uygulamaktadır. Çeşitli önlemlere
karşın köyden kente göç önlenememektedir.
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Dış Ticaret Göstergeleri (Bin ABD Doları) :
YILLAR
İHRACAT
İTHALAT
2014
23.815.816 46.191.743
2015
22.036.820 37.545.666
2016
22.858.289 41.696.102

HACİM
70.007.559
59.582.486
64.554.391

DENGE
-22.375.927
-15.417.846
-18.837.813

Kaynak: ITC_Trademap

2017 ve 2018 yıllarında arasında
GSYİH’nın yıllık ortalama % 3,6 ve %
3,3 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir.

Dış Ticaret:
Ülke ithalatında sanayi ürünleri
öncelikli sıradadır. En fazla ithal edilen ürünler ham petrol, petrol yağları, makine ve ulaşım araçları, tekstil
ürünleri ve kimyasallardır. Avrupa
Birliği Fas’ın en önemli ticaret ortağı
konumundadır. İthalatın yaklaşık yarısı ve ihracatın % 70’ten fazlası Avrupa Birliği ülkeleri ile yapılmaktadır.
Fransa en önemli tedarikçi ülke konumunda olup İspanya ikinci en büyük
tedarikçidir. Fransa aynı zamanda
Fas’ın en fazla ihracat gerçekleştirdiği
ülkedir.
Fas dış ticareti kolaylaştırıcı tedbirleri uygulamaya koymaktadır. Örneğin gümrük prosedürleri 2009 yılı
Haziran ayından itibaren bilgisayarlı
online sisteme geçmiş durumdadır.
İthal edilen ürünler için gümrük
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vergileri dışında % 0,25 oranında ithalat vergisi ve % 20’ye kadar Katma
Değer Vergisi uygulanmaktadır.
Fas’ın başlıca ihraç ettiği ürünler motorlu taşıtlar, kablolar, asitler,
gübreler, fosfat, takım elbise, yumuşakçalar, su omurgasızların hülasa ve
suları, domates, elektrik kristaller,
elektrik devresi teçhizatları, hava taşıtlarının aksam ve parçaları ve turunçgiller dir.
Fas’ın başlıca ithal ettiği ürünler
ise petrol yağları, binek otomobiller,
petrol gazları, ham petrol, kablolar,
buğday, kükürt, taşkömürü, haberleşme cihazları, karayolu taşıtları
için aksam ve parçalar, mısır ve demir veya çelikten yarı mamuller gibi
ürünlerdir.

Türkiye ile Ticaret:
Ülkemiz ile Fas Krallığı arasında 7
Nisan 2004 tarihinde akdedilen Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 1 Ocak
2006 tarihinde yürürlüğe girmiş olup,
Anlaşmaya ekli Protokol hükümlerine
göre uygulanan gümrük vergi oranlarının karşılıklı olarak iki ülke arasında
tedricen indirilmesi 1 Ocak 2015’te
tamamlanması
kararlaştırılmıştır.
Türkiye-Fas STA Ortak Komitesi’nin
ilk toplantısı 11-12 Mayıs 2009 tarihlerinde Rabat’ta gerçekleştirilmiştir.
Anlaşma ekinde yer alan Protokol
I, sanayi ürünleri için uygulanacak tavizleri belirlemektedir. Bu bağlamda,
ülkemizin Fas menşeli sanayi ürünleri ithalatına uyguladığı bütün gümrük vergisi ve eş etkili vergiler, Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte
sıfırlanacaktır. Buna mukabil, AB ile
Fas arasındaki Ortaklık Anlaşmasına
paralel olarak, Fas için hassasiyet
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ÜLKE DOSYASI

arz eden bir grup sanayi ürünü için
(Protokol I’in I ve II sayılı listelerinde
sayılan ürünler), Fas’ın ülkemize tatbik ettiği gümrük vergileri 9 yıllık bir
geçiş dönemi zarfında sıfırlanırken,
diğer tüm sanayi ürünlerinde Fas'ın
uyguladığı gümrük vergileri STA’nın
yürürlüğe girişiyle birlikte kaldırılmıştır.
I sayılı Liste’de yer alan ürünler
için Fas, STA yürürlüğe girer girmez
%10’luk gümrük vergisi indirimi yapacak ve takip eden 9 yıl boyunca,
yıllık %10’luk indirimler yapacaktır.
II sayılı Liste’de yer alan ürünler
için, ilk üç yıl %3’lük, geriye kalan 5
yıl boyunca %15’lik ve son yıl %13’lük
gümrük vergisi indirimi uygulanarak
gümrük vergileri sıfırlanacaktır.
III sayılı Liste'de ise taviz kapsamı
dışında bırakılmış eşya yer almaktadır.
Belirtilen indirimler, Fas’ın uygulamakta oldugu “En Çok Kayırılan
Ülke” gümrük vergileri üzerinden yapılmaktadır.
Protokol II kapsamında ise belirli
tarım ürünleri için uygulanacak tavizler ve indirim takvimleri belirlenmiş
bulunmaktadır. Tarım ürünlerinde,
tanınan tavizler sınırlı olmakla birlikte, taraflar iki ülke tarım ürünleri
ticaretinin gelişimini ve çok taraflı
ticaret müzakerelerinin sonuçlarını
göz önünde bulundurarak, STA çerçevesinde oluşturulacak olan Ortak
Komite bünyesinde birbirlerine daha
ileri tavizler tanıma imkanlarını inceleyecektir.
Anlaşmanın eklerinde yer alan
listeler (Protokol II’nin II sayılı Ek’i
hariç) Fas’ın mal sınıflandırma sistemi esas alınarak hazırlanmıştır.
Bu itibarla 8 haneli Gümrük Tarife
İstatistik Pozisyonu (GTİP) bazında
ülkemiz ile Fas GTİP’leri arasında
farklılıklar bulunabilmektedir. Bu nedenle, sekizli GTİP olarak belirlenmiş
ürünler için ayrıntılı mal tanımlarının
Fas Gümrük İdaresinin web sitesin-
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Türkiye-Fas Dış Ticaret Değerleri (1.000 Dolar):
YILLAR
İHRACAT
İTHALAT
HACİM
2015
1.337.571
710.636
2.048.207
2016
1.469.043
918.164
2.387.207
2017
1.660.587
924.062
2.584.649

DENGE
626.935
550.879
736.525

Kaynak: ITC_Trademap

Samsun-Fas Dış Ticaret Değerleri:
YILLAR
İHRACAT
İTHALAT
2015
2.449.263
2016
3.450.886
360
2017
9.885.517
-

HACİM
2.449.263
3.810.886
9.885.517

DENGE
2.449.263
3.090.886
9.885.517

Kaynak: TÜİK

den (http://www.douane.gov.ma/
tarif/~tarif.htm) (Fransızca) kontrol
edilmesi önem arz etmektedir. Aynı
sitede Fas’ın üçüncü ülkelere uyguladığı gümrük vergisi oranları da yer almaktadır. Bu kapsamda, http://www.
douane.gov.ma/adil/principal.htm
adresinden Fas’ın uyguladığı tavizli
vergi oranları da görülebilmektedir.
Diğer taraftan, AB Komisyonu tarafından hazırlanan Pazara Giriş veri bankası, ülkemizden internete bağlanan
kullanıcılara da açılmış olup, ihracatçılarımızın diğer ülkelerin yanı sıra
Fas tarafından uygulanan gümrük
vergilerine http://mkaccdb.eu.int/
cgi-bin/wtdtar/wtdtar.pl adresinden
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(İngilizce) ulaşmaları da mümkün bulunmaktadır.
Diğer taraftan, AB-Fas arasında
1995 yılında imzalanmış olan Avrupa
Akdeniz Ortaklık Anlaşması çerçevesinde, Fas hassasiyetlerine göre altı
listede topladığı ürünlerin gümrük
vergilerini en geç 2012 yılı itibarıyla
AB’ye karşı sıfırlanması kararlaştırılmıştır. yacaktır. Türkiye’nin ihracat
potansiyelinin yüksek olduğu ürünlerin önemli bir kısmı için Fas’ın AB’ye
indirimleri 2003 yılında başlamıştır.
Ülkemizden Fas’a başlıca ihraç edilen
ürünler binek otomobiller, kıymetli
metaller, demir-çelik profilleri, karayolu taşıtları için aksam ve parçalar,
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kında bilgi almak mümkündür. Buna
ilave olarak proje sahibi olan kamu
kurumları da ihale ilanlarını kendi internet sitelerinde duyurmaktadırlar.

demir-çelik yarı mamulleri ve beyaz
eşya gibi ürünlerden oluşmaktadır.
Ülkemizin Fas’tan ithal ettiği başlıca ürünler ise binek otomobiller,
asitler, azot, fosfor, altın, et, sakatat,
deniz hayvanları, kalsiyum, gümüş ve
takım elbiseler gibi ürünlerdir.

Pazar ile İlgili Bilgiler:
Tüketici tercihleri, ülkenin Avrupa’ya yakınlığı ve Avrupa ile var olan
tarihi, kültürel ve ekonomik ilişkilerin
etkisi ile çeşitlilik arz etmektedir. Ülkede, Arap, Berberi, Portekiz, İngiliz,
Fransız ve İspanyol etkilerini görmek
mümkündür. Ülke genelinde Fransızca konuşulurken Tanja bölgesinde İspanyolca hakimdir.
Diğer taraftan, özellikle genç kuşağın yaşam tarzında Avrupalılaşma
özellikle Fransız etkisi görülmektedir.
Diğer taraftan, ortalama bir Fas evi,
el yapımı geleneksel tarzdaki eşyaları
ile ortalama bir Avrupalı ailenin evinden oldukça farklıdır.
Ülke geneli itibari ile satın alma
gücü düşük bir ekonomik yapıya sahiptir. Bu hali ile, geniş bir alt, çok dar
bir üst ve yeni yeni oluşmakta olan
bir orta tabaka mevcuttur. Fiyat, satın
alma kararları verilirken ülke genelini
oluşturan alt gelir grubunda belirleyici unsurdur.
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Ülkede tek bir kamu ihale kurumu
bulunmamaktadır. Bakanlıklar, kamu
kurumları ve yerel yönetim kuruluşları (belediyeler, valilikler) alımlarını
kendileri yapmaktadırlar. Bakanlıklar
açtıkları ihaleleri kendileri onaylamaktadırlar. Belediye ihalelerinde
onay merci valinin başkanlığındaki
kurullarıdır.
Fas, 2-06-388 sayılı yönetmelikle
yürürlüğe giren yeni ihale mevzuatına göre bu tarihe kadar konuya ilişkin
hükümler içeren çok sayıdaki değişik
mevzuatı yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu çerçevede, sistem basitleştirilerek, kamu alımlarında daha şeffaf ve
rekabete açık bir düzenlemeye geçilmesi hedeflenmiştir. Yeni
mevzuatta ülkemizde de uygulanan yarışma usulü, pazarlık usulü gibi değişik kamu
alımı türleri benimsenmiştir.
Yeni düzenlemeye göre
kamu alımları asgari 21 gün
önce gazetelerde duyurulmak zorundadır. Ayrıca internet üzerindeki kamu ihale
portalı (www.marchespublics.gov.ma) şeffaflığın temininde önemli bir araç olarak hayata geçirilmiştir. Bu
adresten ihale duyurularına
ulaşılabildiği gibi usuller hak-
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Dikkat Etmesi Gereken
Hususlar:
Diplomatik, Hizmet, Hususi ve
Umuma Mahsus Pasaport hamilleri
vizeden muaftır.
Fas’a ihraç edilen ürünlerdeki etiketlemenin, Fransızca ve Arapça olması gerekmektedir. Ürünün adı, paketleyen ya da üreticinin adı, adresi,
menşe ülke, ağırlık ve içindekiler gibi
bilgilerin yiyecek maddeleri, sabun,
kozmetik, ilaç ve kimyasal maddelerin kutu ya da paketlerinin üzerinde
yer alması gerekmektedir. İlaçlar ve
yiyecek maddeleri özelinde; son kullanma tarihi, içerik yüzdesi gibi bilgilerin yer alması gerekmektedir.
Ülkenin resmi dili Arapça olmakla
birlikte iş ilişkilerinde güneyde Fransızca, kuzeyde İspanyolca ve Fransızca konuşulmaktadır. Devlet memurlarının çoğunluğu da Fransızca
kullanmaktadır. İngilizce giderek yaygınlaşmasına rağmen ülkede yaygın
olarak Fransızca konuşulması bazen
bir dezavantaj olabilmektedir. İş yazışmaları ve ticari materyalin Fransızca olması gerekmektedir.
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Özel sporcular
başarı hikayeleriyle
göz dolduruyor
Samsun’da Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü antrenörü
Aytunç Göz nezaretinde atletizm branşında spor yapan 6’sı milli
toplamda 17 özel sporcu başarı hikayeleriyle adeta göz dolduruyor.
Samsun Gençlik Hizmetleri
Spor İl Müdürlüğü’nde 8 yıldan
beri atletizm branşında özel sporcuların antrenörlüğünü yürüten Aytunç Göz, keşfederek Türk sporuna
kazandırdığı özel sporcularıyla başarı hikayesi yazıyor. Aytunç Göz’ün
antrenörlüğünü yaptığı 6’sı milli
olmak üzere 17 sporcu aldığı derecelerle sadece Samsun’un değil
Türkiye’nin gururu olmaya devam
ediyor.
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İlgi ve alaka yetiyor
Şu anda bu yılın Ağustos ayında Berlin’de düzenlenecek IPC
Avrupa Şampiyonasına hazırladığı
sporcularından yeni başarılar beklediğini belirten Antrenör Aytunç
Göz, “Özel sporcuların, diğer sporculardan hiçbir farkı yok. Sadece
keşfedilmeyi ve ilgi bekliyorlar. Türkiye’de başarılı olabilecek binlerce
çocuğumuz var. Tesis bakımından
oldukça iyiyiz. Çocuklarımızın ilgi
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ve alakayla neler yapabildikleri aldıkları derecelerle ortada. Onlara
duyduğumuz güven asla boşa çıkmıyor. Sporcularımın hepsiyle gurur duyuyorum ” dedi.

Rekorları alt üst ettiler
Aynı zamanda Türkiye Özel
Sporcular Antrenörlüğü de yapan
Aytunç Göz, “Şu anda 6’sı milli 17
sporcumla çalışıyorum. 18 yaşındaki Esra Bayrak bu yıl düzenlenen
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Özel Sporcular Dünya Şampiyonasında 60 metre koşusunda ve
uzun atlamada dünya şampiyonu
oldu. Bu kızımız aynı zamanda
dünya gençler şampiyonu. Uzun
atlamadaki 5.16 santimlik derecesiyle halen dünya rekorunu elinde
bulunduruyor. Esra kızımız ayrıca,
2017 Avrupa Şampiyonası’nda
100 metre koşusunda da birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. 60
metre koşusunda dünya şampiyonu olduktan sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
kendisini arayarak tebrik etti. Toplamda 7 tane çeşitli dallarda Türkiye rekorlarını da elinde bulunduran sporcumuz, Kenan Sofuoğlu
ve Taha Akgün’le birlikte yılın sporcusu ödülüne layık görüldü. Esra
Bayrak ayrıca, 2020 yılında Tokyo’da düzenlenecek Paralimpik
Olimpiyatları’na da mektupla davet edilen ilk Türk sporcusu. Yasemin Keskinsoy ise, 2018 yılı Dünya Gençler Şampiyonasında 400
metre koşusunda Dünya Şampiyonu olmayı başardı. Yine sporcumuz Edanur akın 2018 Türkiye
Büyükler Şampiyonası’nda 100
metre de birincilik kürsüsüne çıktı. 2011 yılında Van Depremi’nde
sonra ilimize gelen ve daha sonra
spora başlayan Eda Yıldırım, gülle
atmada büyüklerde Türkiye şampiyonu. Bir başka sporcumuz Alper
Kılınç ise 400 metrede Türkiye
şampiyonu. Damla Altın ise, 2017
yılında düzenlenen Türkiye Şampiyonasında 400 metre de ikincilik
kürsüsüne çıktı” diye konuştu.

Sadece antrenörlüklerini değil,
aynı zamanda koruyucu aileliği
de yapıyor
Sporcularının eğitimlerine kadar her şeyi ile yakından ilgilenen
Antrenör Aytunç Göz’ün ailesi de
aynı zamanda, dünya dereceleri
bulunan özel sporcular Esra Bay-
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rak ve Yasemin Keskinsoy’un da
koruyucu aileliğini üstlenmiş durumda. İki sporcuyu tesadüfen
keşfettiğini belirten Göz, “Yasemin kızımızı Çarşamba ilçesi Beylerce Köyü’nde, Esra kızımızı da
Umut Mahallesi’nde tesadüfen
keşfettik. Ailelerinde izin alarak
spora başlattırdık. Ailem bu kızlarımızın da koruyucu aileliğini
üstlendi. Samsun Milletvekilimiz
Çiğdem Karaaslan’da sporcularımızla çok ilgili. Her müsabakadan sonra mutlaka telefonla arar.
Fırsat buldukça da idmanlarımızı
takip eder. İl Müdürlüğümüz de
bu özel sporcularımızla yakından
ilgileniyor. Biz bir aile gibiyiz. İnşallah daha büyük dereceler alarak ülkemizi gururlandırmayı sürdüreceğiz” diye ifade etti.
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NEWS
Murzioğlu Restores Trust
The council members who took up position in the elections of Samsun
CCI have elected the President of the Executive Board, the Executive
Board, the Chairperson and other board members. Becoming
candidate for the presidency of Samsun CCI uncontestedly, Salih
Zeki Murzioğlu has restored trust being put into the chair for the
third time through the election in which 85 members voted. The
new Chairperson of Samsun CCI became Haluk Akyüz who had
been Vice President during the previous period.

Hisarcıklıoğlu: “Samsun the Star City”
The President of the Executive Board of Samsun CCI Salih
Zeki Murzioğlu, the Chairperson Haluk Akyüz and the
delegation accompanying them visited TOBB President
M.Rifat Hisarcıklıoğlu. During the visit paid in a quite sincere
atmosphere, Hisarcıklıoğlu said: “In every aspect, Samsun is
one of the star cities of Turkey.”

The President Murzioğlu Became
Vice-president of TOBB
The President of the Executive Board of Samsun CCI Salih Zeki
Murzioğlu who was re-elected the member of the Board of
Directors for the second time at the 74th General Assembly of
TOBB was appointed to vice-presidency.

Murzioğlu Congratulates Pride Brands
of Samsun
The President of the Executive Board of Samsun CCI Salih
Zeki Murzioğlu congratulated and wished success to the three
companies of Samsun which entered the list of “ The Biggest
500 Industrial Enterprises of Turkey for 2017” compiled
according to the survey of İstanbul Chamber of Industry.

Samsun CCI Awards Assembly
Members with Plaque
The Assembly Members who held office between
2013-2018 were awarded with plaques during a
ceremony organized at Samsun CCI.
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NEWS
Governor Kaymak’s Call for
Common Sense
Samsun Governor Kaymak who made a speech while
hosting Samsun CCI’s new Board of Directors and
Assembly Council said: “ Objectives will be achieved
more quickly as long as people act with common sense.”

Samsun CCI and Şırnak CCI
Became Sister Chambers
Samsun CCI and Şırnak CCI signed the “Sister
Chamber” protocol which includes many
cooperations in many fields.

Cooperation Message from
Al-Bassam
During his visit to Samsun CCI, the vice-president
of Jeddah Chamber of Commerce Zaid Bassam
Al-Bassam expressed how he was impressed
with Samsun to which he came for the first time
and gave message of cooperation particularly
in tourism and construction.

Supports of the Ministry of Economy
Shared with Samsun Companies
The supports provided by the Ministry of Economy were
presented to the representatives of Samsun companies
in a meeting held in cooperation with the Ministry of
Economy and Samsun CCI.

Mediclust Sets to Work
Mediclust Medical Industry and Commerce
Joint Stock Company was established with
a signing ceremony. The company, whom
Samsun CCI is one of its shareholders,
has been established in order that
Turkey could take a bigger share from the
medical equipments sector which has a
market share of more than 400 Billion
USD around the world.
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NEWS
Charming Art at the
Tip of Fire
“Art at the Tip of Fire: Cultures Meet
Around Glass Blowing” event organized
by Samsun CCI Samsun EU Information
Center with the participation of worldfamous glass blower artists attracted
great attention.

Women’s Place in Business
Life Discussed
During “EU and Turkey; Together for Women” event
organized by EU Information Center operating
under the umbrella of Samsun CCI and TOBB
Women Entrepreneurs Committee, women’s
situation in business life was discussed.

Kids Meet European
Fairy Tales
EU Information Center operating under
the umbrella of Samsun CCI introduced
children with European fairy tales
within the scope of Europe Day events.

Power of Producer in the
Region: KARADENİZBİRLİK
Being one of the known cooperative unions of Turkey
which has been supporting oilseed producers and
production in the region for more than 40 years,
KARADENİZBİRLİK left its mark in its sector by its
production sunflower oil.

Exclusive Sporters Impressing
with Their Success Stories
17 exclusive sporters, 6 of whom are national
sporters sporting in the branch of athleticism
under Samsun Provincial Directorate of Youth and
Sports Coach Aytunç Göz are impressing with their
success stories.
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