
T.C. SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

SAMSUN’DA YATIRIM





3

BİZ KİMİZ ?

Samsun Yatırım Destek Ofisi, kamu adına yatırımcılarımızın yatırım süreçlerini kolaylaştırmaktadır. Bu çerçevede; 

    Yatırım tanıtım hizmetleri,

 Bilgi sağlama,

 Arsa tahsis süreçleri,

 Yatırım teşvik belgesi başvuru süreçleri,

 Kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkiler ve

 Yatırım sonrası destek hizmetleri ücretsiz olarak sunulmaktadır. 
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SAMSUN

SAMSUN

TÜRKİYE

 Uygun iklimi ile Türkiye’de çalışılabilecek illerden birisi

 1.3 milyondan fazla nüfusuyla Karadeniz Bölgesi’nin en büyük kenti

 Bölgesinin eğitim, sağlık, finans, spor, ticaret, sanayi ve tarım merkezi

 Demiryolu, denizyolu, havayolu ve karayolunun entegre olduğu 
 4 ulaşım modunu barındıran az sayıda ilden birisi

 Ülkemizin en gelişmiş 20 ilinden birisi
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SAMSUN 
Genel Göstergeler

7.5 milyar ABD 
dolarının üzerinde 

GSYİH

GSYİH’nin yaklaşık 
%58’i hizmet, %30’u 

sanayi ve %12’si 
tarım sektörüne ait

İşsizlik oranı 
%8’in üzerinde

İyi eğitimli işgücü 
toplam nüfusun 
%60’ından fazla

Teknoloji odaklı 
genç nüfus 

toplam nüfusun 
%14’ünden fazla

180.000’den fazla 
kayıtlı istihdam

Kayıtlı istihdamın 
%33’ünden fazlası 

kadın
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 Türkiye’nin en büyük ikinci delta ovası,

 3.7 milyon dekarın üzerinde tarım alanı,

 Fındık, ayçiçeği, çeltik, lahana, kapya biberi, brokoli, kivi, pırasa, karnabahar gibi 
    Türkiye’de yetiştirilen 40’tan fazla tarımsal üründe üretim miktarı olarak ilk 5 ilden birisi      

SAMSUN 
Tarım
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 Manda, kanatlı hayvan ve sığır sayısı açısından Türkiye’nin ilk 3 ilinden birisi,

 Türkiye’nin ilk sera ihtisas OSB’si,

 Türkiye’nin en önemli un ve su ürünleri üretim merkezi

SAMSUN 
Tarım
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SAMSUN 
Sanayi & Teknoloji

 250’den fazla fabrika ve 15.000’den fazla işgücü barındıran 7 OSB

 * Merkez OSB
 * Gıda İhtisas OSB
 * Bafra OSB
 * Çarşamba OSB
 * Kavak OSB
 * Havza OSB
 * Samsun Yeni OSB 

 OSB’lerde düşük maliyetli arsa tahsisi ve kullanıma hazır altyapı 

 70’ten fazla yazılım firması ve kuluçka merkezi ile Samsun Teknopark
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 40’tan fazla üreticisiyle Türkiye’nin ve Avrupa’nın en önemli cerrahî alet üretim merkezlerinden birisi 

 Türkiye’de cevherden bakır üretilen tek yer

 Yıllık 1.2 milyon tonu aşan kapasitesiyle Türkiye’nin en önemli demir-çelik üretim merkezlerinden birisi

 160’tan fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla dünyanın lider satış sonrası ticarî araç parçası üreticisi

 Gıda ve ağaç ürünleri imalatında Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinden birisi 

SAMSUN 
Sanayi & Teknoloji
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SAMSUN 
Dış Ticaret

340’tan fazla ihracat 
firması

Yaklaşık 170 ülkeye 1.2 
milyar ABD dolarından 

fazla ihracat

1.1 milyar ABD dolarından 
fazla ithalat

Ana ihraç ürünleri 
Demir ve çelik, 

Otomotiv parçaları, 
Hububat, Su ürünleri, 

Savunma sanayi ürünleri, 
Makine, 

Elektrikli aletler, 
Fındık, 

Ağaç ürünleri

Ana ihraç ülkeleri 
ABD, Hollanda, 
Çin, Almanya, 

Irak, Fas, 
Birleşik Krallık, 

Gürcistan, Meksika,
Peru, Rusya



11

SAMSUN 
Lojistik

 Birçok kargo dağıtım şirketinin bölgesel merkezi

 Konteyner, diğer kargo ve gemi hizmetlerini demiryolu bağlantısıyla birlikte sunan Samsun Limanı

 Liman içinde 73.000 metre kareden büyük Serbest Ticaret Bölgesi

 İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi diğer büyükşehirlere doğrudan uçuş

 Türkiye’de ilk kez AB fonu ile yapılan ve 41 milyon Avro’ya mal olan Samsun Lojistik Merkezi (SLM)

 SLM 670 dekar arazi üzerinde demiryolu bağlantısı ve kiralanabilir kapalı depoları ile dökme ve paletli yüklere hizmet verebilmektedir.
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SAMSUN 
Sağlık

 Karadeniz Bölgesi’nin en gelişmiş sağlık altyapısı

 10’dan fazla özel, 20’den fazla kamu hastanesi bulunmaktadır. 

 Hastanelerde 5000’den fazla yatak kapasitesi yer almaktadır.

 Birisi 1975’ten beri faaliyet gösteren 2 tıp fakültesi bulunmaktadır.

 Fizik tedaviye yönelik kaplıca imkanları bulunmaktadır.
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SAMSUN 
Eğitim

 2 üniversitede 

 * Yaklaşık 50.000 öğrenci

 * Havacılık, mühendislik, tıp, hukuk, iktisat, diş hekimliği ve güzel sanatlar dahil 20’den fazla fakülte

 * 140’tan fazla yüksek kaliteli özel ilk ve ortaokul

 Tıbbî cihaz sektörüne yönelik Türkiye’nin tek meslek lisesi 
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SAMSUN 
Enerji

 Termal, rüzgar, hidro ve biokütleden oluşan 3700 MWe üzerinde lisanslı elektrik üretim santralı
     varlığı  

 Türkiye enerji atlasına göre uygun yenilenebilir enerji sahalarının varlığı

 * Havza, Vezirköprü ve Alaçam ilçelerinde rüzgar enerji santralı potansiyeli

 * Havza, Ladik ve Vezirköprü ilçelerinde güneş enerji santralı potansiyeli

 * Bafra ve Çarşamba ilçelerinde biokütle enerji santralı potansiyeli 
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 3’ü 5 yıldızlı, 7’si 4 yıldızlı olmak üzere 30’dan fazla yıldızlı otel

 14 mavi bayraklı plaj

 Ladik Akdağ Kayak Merkezi

 Havza ve Ladik ilçelerinde kaplıca

SAMSUN  
Turizm
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SAMSUN  
Turizm

 Dünyadaki benzersiz kuş gözlem yerlerinden birisi: Kızılırmak Deltası

 Türkiye’nin en yüksek ve en güzel manzaraya sahip kanyonlarından birisi: Şahinkaya Kanyonu  

 Çok sayıda göl, şelale, nehir, yayla, tematik park, müze, kütüphane ve arkeolojik sit alanı
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SAMSUN 
Sosyal Yaşam

 1 devlet, 5 özel tiyatro

 Türkiye’deki 6 Devlet Opera ve Balo Salonundan biri

 Olimpiyat şehri olarak buz pateni, okçuluk, bovling, golf, yüzme, tenis, su kayağı,
    dağcılık, yamaç paraşütü gibi spor branşları için mükemmel alt ve üst yapı  
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SAMSUN 
Sosyal Yaşam

 Karadeniz Bölgesi’nin en büyük AVM’si

 Ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği

 Denizle bütünleşik bir şehir olarak kent merkezinde Türkiye’nin
    en uzun kumsal ve kordonlarından birisi
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SAMSUN 

Potansiyel Yatırım Alanları

 Termal veya dağ-yayla otelleri / rehabilitasyon merkezleri

 Rüzgar enerji santralleri

 Biokütle enerji santralleri

 Özel hastane

 Uçak bakım ve onarım

 Medikal cihazlar ve cerrahî aletler üretimi

 Elektrikli makine ve yüksek teknoloji kablo üretimi

 Bioambalaj ve taş kağıt üretimi

 Fındık, sebze, meyve, süt, hububat ve endüstri bitkileri 

    (ayçiçeği, mısır ve kenevir başta olmak üzere) işleyerek gıda ve ilaç üretimi 

 Cep telefonu, tablet ve elektronik kart gibi elektronik gereçlerin imalatı 
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SAMSUN 

Potansiyel Yatırım Alanları

 Demir, kauçuk ve plastikten yapılan otomotiv parçaları üretimi   

 Ev aletleri üretimi 

 Müzik aletleri üretimi

 Kereste, ağaç ürünleri ve mobilya üretimi  

 Kazan ve boru üretimi

 Tersane

 Seracılık

 Su ürünleri ve balık işleme yatırımları

 Aromatik bitki yetiştiriciliği



21

 SAMSUN 
 Yatırım Teşvik Sistemi

 Yatırım teşvik belgesinin sağlayacağı avantajlar yatırımın yeri, sektörü ve tutarına göre değişiklik gösterebilmektedir. 

 Samsun’da gerçekleştirilecek yatırımlar teşvik belgesi sayesinde yaklaşık %75 oranında geri dönüşü sağlamaktadır. 

I- Vergi teşvikleri II- İstihdam teşviki III- Mali teşvik IV- Arsa tahsisi 

 
 Makine ve teçhizatta KDV muafiyeti
 Makine ve teçhizatta gümrük vergisi muafiyeti
 Kurumlar vergisi indirimi
 İnşaata ödenen KDV’nin iadesi

 Sosyal güvenlik işveren 
payının devlet tarafından 
üstlenilmesi

 Yatırım kredilerinde faiz desteği  49 yıla kadar hazine
    arazisinin tahsis edilmesi
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SAMSUN 

Samsun’u Tercih Eden Bazı Paydaşlarımız
Turizm

Tarım
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Sanayi

SAMSUN
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Lojistik

Sağlık

SAMSUN 
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Enerji

SAMSUN
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Eğitim

SAMSUN 





Samsun Yatırım Destek Ofisi
+90 (362) 431 24 00

www.oka.org.tr   |  samsunydo@oka.org.tr
www.investsamsun.com

Samsun Organize Sanayi Bölgesi Yaşardoğu Cd. No: 62 Tekkeköy/SAMSUN/ TÜRKİYE

ortakaradenizkalkinmaajansi
okakalkinma
ortakaradenizkalkinmaajansi
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı / Middle Black Sea Development Agency
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