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Bir dokunulsa şahlanacak!..
Samsun yeni atılımlarıyla dikkat çekiyor. Tıbbi cihaz üretiminde uzmanlaşan ilin, turizmde
de potansiyeli çok büyük. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz,
“Kurulmuş yay gibiyiz, küçük bir dokunuşa ihtiyacımız var” diyor... KEREM KÖFTEOĞLU
Samsun

YATIRIM ortamı yeniliklere açık. Nitelikli iş
gücü ve gelişmiş bir altyapıya sahip. Merkezi
konumda olduğu gibi, lojistik merkez olma yolunda da hızla ilerliyor. Karadeniz Bölgesi’nin
1 milyon 300 bin kişiye yaklaşan nüfusuyla en
büyük şehri Samsun, bir yatırımcının aradığı
özelliklerin hepsine sahip. Kurtuluş’a giden
yolda ilk adımın atıldığı, günümüzde Karadeniz Bölgesi’nin tek metropolü Samsun’un çehresi, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin hayata
geçirdiği projelerle değişiyor.
Şehri, Karadeniz’in turizm merkezi haline
getirmeyi hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Amazon
Köy, Kurtuluş Yolu, Kızılırmak Deltası Kuş
Cenneti, Samsun Kent Müzesi, Samsun Golf
Sahası gibi projeleri hayata geçirdi. Kent söz
konusu projelerle, mavi bayraklı yedi plajında
deniz turizminin yanı sıra, tatilcilere, kültür ve
doğa turizminde de geniş seçenekler sunuyor.
Bunlar rakamlara da olumlu yansıdı. Örneğin,
3.407 yatak kapasiteli 26 otele sahip Samsun,
geçtiğimiz yıl 325.851’i yerli, 54.395’i yabancı
olmak üzere toplam 380 bin 246 turisti ağırladı.
Kentte Nazenin Turizm İnşaat Sanayi ile
KZÇ Turizm Gıda’nın üç yıldızlı, Taşocağı Mobilya Medikal Emlak Ticaret’in ise beş
Tıbbi cihaz üretimi

Bandırma Vapuru

yıldızlı otel projeleri bulunuyor. Halen inşa
halinde olan beş yeni otel devreye girdiğinde,
mevcutlara 842 yeni yatak eklenmiş olacak.
Kentin termal turizmde de barındırdığı potansiyelin farkına varan yatırımcılar, Samsun’a
yeni oteller kazandırmak için kolları sıvadı.
Doğan Jeotermal Şirketler Grubu, 100 milyon
liraya mal olacak Hattuşa Vacation Termal
Club Havza Termal Otel, Devre Mülk ve Tatil
Köyü kompleksini Havza’da hayata geçirmeye
hazırlanıyor. Özdilek Holding’in ise bir AVM
projesi bulunuyor.

UNESCO’YA ADAY
Turizm dünyanın bütün şehirlerinin tercih ettiği ve para kazanmaya çalıştığı bir
sektör olduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz,
“Türkiye’de Marmara, Ege ve Akdeniz Havzalarında yoğunlaşan ülke turizmini neden biraz da Karadeniz ve Orta Anadolu’ya çekmeyelim? ‘Tarihimize sahip çıkıyoruz’ sloganıyla
tarih turizmine yönelik potansiyelimizi ortaya
çıkarıyoruz. Gastronomi alanındaki zenginliğimizi fark ettirerek elimizi kaldırdık ve biz
de varız dedik. Temiz, altyapı çalışmaları tamamlanmış, yürüyüş parkurları, şehir parkları,
sahil şeridi tesisleri ile modern bir şehir yaptık,
şık konaklama tesisleri ve restoran yatırımları
yaptık’’ diyor.
Belediyenin öncülüğünde uluslararası turizme kazandırılan Kızılırmak Deltası Kuş
Cenneti’nin, ‘Dünya Mirası Listesi’ne alınması
için UNESCO ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Başkan Yılmaz şu bilgileri veriyor:
“Muazzam bir biyolojik çeşitlilik barındıran ve büyük bölümü milli park statüsünde
koruma altında bulunan delta içindeki Kuş
Cenneti bünyesinde, 1.100 kuş türü yaşarken,
bu türlerin yüzde 40'ı yani yaklaşık 460 çeşidi
Türkiye'de belirlendi. Bu kapsamda kuş cennetini ulusal ve uluslararası turizme kazandırıp, ekolojik koruma amacıyla gerekli bakım
ünitelerini oluşturduk. Burası, UNESCO
Dünya Miras Merkezi’nin resmi web sitesinde
geçici listedeki yerini aldı.”

SAYGIN BİR MÜZE
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bandırma
54

PARA HAFTALIK EKONOMİ DERGİSİ 11 - 17 MART 2018

SAMSUN2.indd 54

09/03/18 19:04

Mehmet AYGÜN / Aygün A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Tıbbi cihaz sektörünün merkeziyiz”
Samsun, tıbbi cihaz üretiminde sahip
olduğu 35 yıllık deneyimden dolayı bu
alanda Türkiye’de bir merkez haline
geldi. 45 üretici firma Medikal Sanayi
Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) çatısı
altında güçlerini birleştirdi. Şirket
olarak, cerrahi motor sistemleri,
sterilizasyon konteynır sistemleri,
ameliyathane aydınlatma sistemleri
ve medikal tek kullanımlık ürünlere
odaklandık. Üretimimizin yüzde 70’ini
ihraç ediyoruz. Dünya tıbbi cihaz
sektörünün pazar büyüklüğü 400
milyar dolara ulaşıyor. Türkiye ise

Vapuru ve Milli Mücadele Parkı Açık Hava
Müzesi, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi,
Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi ve
Müze Evi, Gazi Müzesi ve Kent Müzesi ile
tarihine sahip çıkıyor. Samsun Büyükşehir
Belediyesi, hayata geçirdiği müzelerle kentin siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel yapısını
çeşitli tarihsel dönemler çerçevesinde gün
yüzüne çıkarıp, topluma müze bilinci aşılıyor.
Hayata geçirilen müzelerden biri olan
Samsun Kent Müzesi, Avrupa Müze
Akademisi’nin (EMA) gerçekleştirdiği ve
154 müzenin katıldığı Avrupa’nın en saygın
müzeleri sıralamasında, Avrupa’nın en prestijli altıncı müzesi olarak seçildi. Kentin tıbbi
cihaz üretimindeki deneyiminden yola çıkan
Samsun Büyükşehir Belediyesi, geçmişten
günümüze tıbbi cihazların sergileneceği yeni
bir müze için kolları sıvadı.
19 Mayıs 1919’da Kurtuluş Savaşı’nın ilk
adımını Samsun’da atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Kavak, Havza ve ardından
Amasya’ya uzanan ilk yolculuğunun gün ışığına çıkarılması için tasarlanan “Kurtuluş

henüz 3 milyar dolara ulaşan hacmiyle
bu pastada küçük bir paya sahip.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
(MMO) tarafından düzenlenen 4.
Ulusal Tıbbi Cihazlar İmalat Sanayi
Kongresi'nin sonuç bildirgesinde,
Türkiye'nin bu pastadan nasıl daha
büyük pay alabileceğini tartışıp
önerilerimizi yaptık. Öncelikle, sektörle
ilgili tüm kesimlerin katılımıyla
ulusal plan, politika ve stratejilerin
oluşturulması gerekiyor. Kamunun
tıbbi cihaz ve sarf malzeme alımlarında
yerli üretimin gelişimini destekleyici

stratejiler
izlenmeli.
Ülkemizde
tıbbi cihaz ve
malzemelerinin
üretiminde kümelenmenin
bulunduğu yörelerimizde üreticilerin
ihtisas organize sanayi bölgeleri
çatısı altında kümelenmesi sağlanmalı,
bölgesel teşvik uygulanmalı. Planımızı
yapıp stratejimizi doğru belirlersek,
Türkiye olarak önümüzdeki yıllarda
bu pastadan yüzde 5-10 arasında pay
alabiliriz.

Yolu Projesi” de dikkat çekiyor. Atatürk’ün, düşen geliri yükseltmek gibi vazgeçilmez
kurmaylarıyla birlikte Amasya sınırına ka- görevlerimiz var. Samsun’da tarım, sanayi,
dar geçtiği tarihi yol ve güzergâh üzerinde- turizm, sağlık ve medikal başta olmak üzeki kültürel eserleri gelecek kuşaklara ak- re tekstil, oto yedek parça, sağlık merkezletarmak için Samsun’dan Havza’ya, oradan ri, mobilya ve tekstil alanlarında önemli bir
da Suluova üzerinden Amasya’ya gittiği büyüme gerçekleştirdik. Karadeniz’e yatıgüzergâh turizm bölgesi haline getirilerım yapmak isteyen tüm yatırımcıları
cek. Belediye’nin yürüttüğü çalışSamsun’a davet ediyorum” diyor.
malar sonucu rota üzerinde yer
Samsun, Türkiye’de kara,
alan menfez, köprü, han, sanat
hava, deniz ve demiryolu ulayapıları ve 1919’dan günüşımı imkânına sahip dört ilden
müze ulaşan konut kalıntıları
biri olarak öne çıkıyor. Kentin
tespit edilerek, koruma altıtüm paydaşlarının katılımıyna alındı. Hayata geçirilmesi
la Samsun Lojistik Köy Proz
planlanan Kurtuluş Yolu Projesi
hazırlandı. 672 dönümlük
a
m
Ziya Yıl
Yusuf
jesi ile Samsun’un tarih turizalanda 2017’de tamamlanan
mine yönelik yatırımlarına bir
Samsun Lojistik Köyü Nisan ayınyenisi eklenecek.
da hizmete başlayacak. 53 milyon euro
hibeyle hayata geçirilen Samsun Lojistik
Köy Projesiyle, firmalara lojistik depo
LOJİSTİK KÖY GÜN SAYIYOR
Samsun’un 12 milyar dolarlık ekonomi- imkânları sağlanacak. Lojistik Köy’ün
siyle Kuzey Anadolu’nun en büyük ken- Türkiye’nin kuzeye açılan kapısı olduğuti olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, nu belirten Başkan Yılmaz, Türkiye’nin
“Samsun’u sürekli üreten bir şehre dönüş- demiryolu bağlantısı bulunan tek lojistik
türüp, daha çok ihracat yapıp, kişi başına merkeziyle Samsun’un küresel fotoğraftaki konumunu güçlendireceğini söylüyor.
Lojistik Köy’ün Avrasya bölgesinde Karadeniz, Ortadoğu, Orta Asya Kafkas ülkelerinin yeni nesil lojistik merkezi olacağını
altyapıya sahip. Kara, hava, demir ve
vurgulayan Başkan Yılmaz “İhracatçı ve
deniz yolu bağlantıları ile bölgede bir
lojistik üs konumunda. Zengin enerji
ithalatçının malını stoklaması, depolaması
kaynaklarına yakınlığı ve uluslararası
için, düşük kira bedelleri ile depolayacaticari ilişkileriyle çoklu bir enerji merkezi.
ğı alanlara ihtiyaç olduğunu görerek bu
Nitelikli iş gücü ve teşvik olanakları var.
merkezi hayata geçirdik. “Kurulmuş yay
Sürekli gelişen sosyal yapısından dolayı,
gibiyiz. Küçük bir dokunuşa ihtiyacımız
yaşanabilir ve modern bir şehir.”
var. Belli merkezlere erişim ve ulaşım konusunda çok büyük dezavantajlar yaşıyoruz. En yakın ihracat, iş yapacağımız ülke
olan Rusya’ya 40-45 dakikada ulaşıyoruz.
Ukrayna, Bulgaristan, Romanya’ya direkt
gidemiyoruz. İstanbul, Ankara üzerinden
uçmanız gerekiyor. Bunu en büyük olumsuzluğumuz olarak görüyorum.”

Ekonomisinin yüzde 24’ü sanayi
gelirlerinden oluşan Samsun’da beş
organize sanayi bölgesi ve 15 farklı
sanayi sitesi var. Samsun Büyükşehir
Belediyesi, yatırımcıya yerleri belirlenip
planları hazır olan arsalar sunuyor.
Belediye tarıma dayalı sanayi, savunma
sanayi, otomotiv, gemi ve medikal sanayi
alanlarına yatırım yapmak isteyen
girişimcilere kiralama ve altyapı desteği
veriyor. Samsun’un yatırımcıya cazip
gelen yönleri ise şöyle özetleniyor:
“Farklı bölgelerden aldığı göç ve farklı
kültürlerin bir arada yaşamasından
dolayı yeni yatırımlara açık. Karadeniz’in
en büyük ticaret şehri olarak gelişmiş

Lojistik Köy

Yatırım yapılabilecek alanlar
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