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Ülkemizin
Karadeniz’e
açılan kapısı konumunda olan
Samsun, bugün ve gelecekte
lojistik, sağlık hizmetleri, gıda,
tarım ve turizm başta olmak
üzere pek çok alanda bütün
yatırımcılara elverişli imkanlar
sunarak cazip bir yatırım ortamı
sağlayacak potansiyele sahiptir.

ROMANYA

UKRAYNA

Karadeniz’in en büyük şehri

R
SI

Orta Karadeniz Bölgesi’nin
merkezinde yer alan Samsun,
Türkiye ekonomisinin son
yıllarda gösterdiği performans
neticesinde, sahip olduğu
iş gücü, coğrafi konumu ve
yüzyıllardan
beri
ticaret,
sanayi ve ulaştırma konusunda
edindiği bilgi birikimi ile ulusal
ve uluslararası yatırımlar için
önemli bir cazibe merkezi haline
gelmiştir.

AKDENİZ
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Anadolu’nun kuzey kapısı konumunda olan Samsun,
1.250.000 nüfusuyla bölgenin en büyük ticaret ve sanayi şehridir.

Yüksek Potansiyel

Gelişmiş altyapısı, deniz,
kara ve havayolu bağlantıları
ile bölgenin lojistik merkezi
olan, yatırım alanları ve
kalifiye iş gücü potansiyeli
ile Samsun, Orta Karadeniz
Bölgesi’nin en büyük şehri ve
en önemli yatırım merkezidir.

SAĞLIK HİZMETLERİ
Samsun, bölgede sağlık hizmetlerinin merkezi konumundadır.
Sağlık Bakanlığı’nın stratejilerinde Türkiye’deki 16 sağlık bölgesinden
biri olarak belirlenmiştir.

Kültür, turizm ve sanat
anlamında da hızlı bir gelişim
içinde bulunan şehir, üretim
ve ticaret konusunda var
olan dinamizmi, değişen
şartlara uyum yeteneği ile
yerli ve yabancı yatırımcılar
için cazibesini her geçen gün
daha da artırmaktadır.

• 35 yıldır bölgeye hizmet veren, sektörün ihtiyaç duyduğu tüm
kademelerdeki insan kaynağını yetiştiren Tıp Fakültesi, 775 yataklı Tıp
Fakültesi Hastanesi
• 2.661 yataklı 19 kamu hastanesi
• 630 yataklı 8 özel hastane
• 10.000’e yakın sağlık personeli

TIBBİ ALETLER
Samsun, sağlık ekipmanları sektöründe özellikle cerrahi el
aletleri üretiminde uluslararası alanda adından söz ettirmektedir.
Sterilizasyon konteynerleri ve aksesuarları, hastane yatakları ve
terlikleri, tekerlekli sandalye, tıbbi tekstil ürünleri, masa üstü buhar
sterilizatörleri, medikal gaz sistemleri, ortopedi ürünleri, ejektabl ve
farmasötik ampul, gazlı bez gibi ürünler Samsun’da üretilmektedir.
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• 40’ın üzerinde firma
• 1.500’ün üzerinde çalışan
• 14.000’in üzerinde farklı ürün

GIDA
Gıda ve içecek sektörü ülkemizin dış ticaretine olumlu katkıda
bulunan önemli sektörlerden biridir. Üretim gücünü tarımsal üretimden
alan ülkemiz her geçen yıl dünya pazarında daha etkin bir oyuncu olma
yolunda ilerlemektedir.
Samsun, gıda ve içecek ürünleri imalatına yönelik işletmelerin
kümelenme gösterdiği iller arasındadır.
100’e yakın işletme aşağıdaki alanlarda faaliyet göstermektedir.
• Et ve et ürünleri
• Süt ve süt ürünleri
• Un ve unlu ürünler
• Şeker ve şekerli ürünler
• Hazır tüketilen gıdalar
• Alkolsüz içecekler
• Kuru meyve ve sebze

TARIM VE HAYVANCILIK
Samsun’un ekonomik yapısında tarım ve hayvancılığın önemli
bir yeri vardır. Çalışan nüfusun yaklaşık %40’ı tarım ve hayvancılık
sektöründe istihdam edilmektedir.

ORTA KARADENİZ
KALKINMA AJANSI

Kale Mah. Şükrü Efendi Sokak No:2
Kat:3 İlkadım/SAMSUN
Tel: +90 362 431 24 00
Faks:+90 362 431 24 29
E-posta: info@oka.org.tr

SAMSUN TİCARET VE
SANAYİ ODASI

Hançerli Mah. Abbasağa Sk. No:8 55020
Buğday Pazarı İlkadım/SAMSUN
Tel: +90 362 432 36 26
Faks:+90 362 432 90 55
E-posta: samsuntso@samsuntso.org.tr

SAMSUN TİCARET BORSASI

Kıran Mah. Gıda Borsası G-Blok No:1
İlkadım/SAMSUN
Tel : +90 362 435 50 75
+90 362 431 04 15
+90 362 432 39 49
Faks: +90 362 431 47 37
E-Posta : samsuntb@tobb.org.tr

• 381.871 hektar tarım alanı
• Yaklaşık 6.500 ton yıllık organik bitkisel üretim
• Yıllık 133.000 tonun üzerinde örtü altı sebze ve meyve üretimi
• Büyük ve küçükbaş hayvancılık, arıcılık, su ürünleri
yetiştiriliciliği faaliyetleri

KOSGEB
SAMSUN İŞLETME GELİŞTİRME
MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

LOJiSTiK
Samsun, kara, hava, demir ve deniz yolu bağlantıları ile bölgede
bir lojistik üs konumundadır. Karadeniz’e kıyı ülkelerin Türkiye
ile bağlantısında bir lojistik, transfer, üretim ve ithalat ihracat
merkezi olmayı hedefleyen Samsun, lojistik master planı ile bu hedef
doğrultusundaki stratejilerini şimdiden belirlemiştir.
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• Samsun Çarşamba Havalimanı
• Samsunport, Yeşilyurt ve Toros limanları
• Samsun-Sivas demiryolu hattı (Samsunport bağlantılı)
• Karadeniz Sahil Yolu
• Samsun - Kavkaz demiryolu feribot hattı
• Lojistik köy projesi

Organize Sanayi Bölgesi Sosyal
Tesis Alanı Tekkeköy/SAMSUN
Tel: +90 362 266 97 14 (pbx)
Faks:+90 362 266 97 13
E-posta: samsun.igem@kosgeb.gov.tr

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI
DESTEKLEME KURUMU (TKDK)
SAMSUN İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Güzelyalı Mah. 3004. Sk. No:7
Atakum/SAMSUN
Tel: +90 362 439 30 76 - 77
Faks: +90 362 439 30 81

Genç ve nitelikli insan kaynağı

Stratejik konumu itibariyle Samsun,
yatırımcılar için Türkiye’nin en önemli
ticaret ve sanayi merkezlerinden biridir.

• 18-39 yaş arası en az lise mezunu 180.000 kişi
• Her yıl farklı disiplinlerden 6.000 üniversite mezunu

Gelişmiş ulaşım altyapısı
•
•
•
•

Yıllık 2 milyon kapasiteli havaalanı
Uluslararası standartlarda 3 adet yük ve konteyner limanı
Liman ve serbest bölge ile bağlantılı demiryolu hattı
Geniş yol ağı ile karayollarının kavşak noktası

Uygun maliyetler ve cazip teşvik olanakları
• Türkiye ortalamasının %20 altında iş gücü maliyeti
• Organize Sanayi Bölgelerinde %90 indirimli yer tahsisi imkanı
• Organize Sanayi Bölgelerinde 4. Bölge, diğer alanlarda 3. Bölge teşvik
oranlarından yararlanma imkanı

Yeniliklere açık bir yatırım ortamı
• Yılda 900 yeni işletme
• Türkiye’nin 1.000 büyük sanayi kuruluşu arasında 10 işletme
• 2012/2013 döneminde teşvik belgesine bağlanan yaklaşık 1 milyar TL yatırım

Yaşanabilir, modern şehir standardı
• 2 üniversite ile bölgenin eğitim üssü
• Tescilli 7 adet turizm merkezi
• Deniz ve kumsallar, ormanlar, park ve bahçelerle doğayla iç içe
• Opera, bale, sinema, tiyatro ve müzeleri ile bir sanat merkezi
• Alışveriş merkezleri ile dünya markaları çok yakın
• Tenis, yelkencilik, binicilik ve doğa sporları gibi oldukça geniş sosyal ve
kültürel imkanlar
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Rekabetçi ve dinamik bir bölge
Samsun, konumu ve potansiyeli açısından bölgenin merkezi olması nedeni ile kamu kurumlarının ve pek çok yerli
ve uluslararası firmanın bölge müdürlüğüne ev sahipliği yapmaktadır.
• Yaklaşık 5.500 kurumlar vergisi mükellefi faal işletme

Gelişimini sürdüren hizmet sektörü
Finans, iletişim, lojistik, bilişim gibi farklı alanlarda servis hizmetlerini üst düzeyde sunulabilecek pek çok firma
sadece Samsun’a değil tüm bölgeye hizmet vermektedir.
• 133 banka şubesi
• 4.000’ün üzerinde yatak sayısı ile 28 hastane
• İkisi 5 yıldızlı olmak üzere 2.000’in üzerinde yatak sayısı ile turizm işletme belgeli 20 otel
• Karadeniz’in en büyük alışveriş merkezi
• Uluslararası fuar ve kongre merkezi

Bilgi, teknoloji ve yenilik
• 45.000 üniversite öğrencisi ve 2.000 akademik personel
• Yaklaşık 4.500 m2 kapalı alana sahip, 40 firmayı barındıran Samsun Teknopark
• OMÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi çalışmaları
• OMÜ’de, Samsun TSO ile KOSGEB işbirliğinde faliyetlerini sürdüren teknoloji geliştirme merkezi (TEKMER)
• Yenilikçi ve AR-GE yatırımlarına, kobilerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaştırılmasına, yüksek
katma değerli ve teknolojik ürünlerin üretiminin yapılmasına yönelik devlet teşvikleri
• Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülen yenilikçilik ve AR-GE kapsamındaki çalışmalar
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Samsun OSB
• 74 faal işletme
• 5.140 çalışan
• Ağırlıklı sektörler
Madeni eşya
Elektriksiz makineler
Demir dışı metaller
Gıda
• Kara, demir, deniz ve havayolu
bağlantıları ile uluslararası pazarlara
kolay erişim

Samsun
Merkez OSB

Bafra OSB

Kavak OSB

Samsun
Gıda OSB

Havza OSB

•Bafra OSB’de hem yeni tahsisler hem de inşa aşamasında olan projeler devam etmektedir. Kavak OSB’de ise
1. etaptaki tüm parseller tahsis edilmiş olup OSB’nin genişletilmesine yönelik 2. etap altyapı çalışmaları
sürdürülmektedir. Her iki OSB’de yer tahsisi 25.05.2011 tarih ve 2011/1808 sayılı bakanlar kurulu kararı ile
%90 indirimli olarak uygulanmaktadır.
•Teşvik sisiteminde Kavak ve Bafra OSB’de gerçekleştirilen yatırımlar vergi indirimi ve sigorta primi işveren
hissesi desteği açısından 4. bölge oran ve süreleri üzerinden desteklenecektir.

Bafra OSB
• 15 faal işletme
• 196 çalışan
• Ağırlıklı sektörler
Gıda
Mobilya ve orman ürünleri
Lastik plastik ambalaj
• Toplam 147 parsel, tahsis edilecek
121 parsel

Karadeniz’in

Sanayi üssü

Samsun

Kavak OSB
• 17 faal işletme
• 532 çalışan
• Ağırlıklı sektörler
Madeni eşya
Gıda
Cam sanayii
Demir sanayii

Ocak/2014

• Samsun’un Tekkeköy İlçesi’nde yer alan 1.606.522 m2 alana kurulu Samsun OSB’de tüm parseller tahsis edilmiştir.
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•Samsun’un ilk ihtisas OSB’si Samsun Gıda OSB’de 25 firma uluslararası standartlarda üretim yapacaktır.
•Havza Tarımsal Ürün İşleme ve Tarım Makineleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruluş çalışmaları devam etmekte
olup henüz arsa tahsis işlemleri başlamamıştır.

A Kale Mah. Şükrü Efendi Sokak No:2 Kat:3 İlkadım / SAMSUN
T 0 362 431 24 00
F 0 362 431 24 29
W

www.oka.org.tr

/okaorgtr
/OrtaKaradenizKalkinmaAjansi
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