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Tüccar, milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için eline ve zekasına 
emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır. 

M. Kemal ATATÜRK
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HAVZA TİCARET VE SANAYİ ODASI  
CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 

ADRES : 25 Mayıs Mahallesi Ş.J.Kom.Onb. Bayram Soylu 
Sokak No:83 55700 Havza /Samsun 

Telefon  :  0362 714 22 87   
Fax  : 0362 714 73 26 

Webadresi  : www.           havzatso.org.tr 
E-Mail : havzatso@tobb.org.tr
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YÖNETİM KURULU BAŞKANININ SUNUMU 

2017 yılı Havza Ticaret ve Sanayi Odası için başarılı ve verimli bir yıl oldu. Odamız, ilçemizin en 
önemli meslek kuruluşu olarak 2017 yılında başta üyelerimiz olmak üzere Havza’da yaşayan her 
kesimin ortak fayda sağlamasına yönelik çalışmalar yapmak, projeler yürütmek ve kamuoyu 
oluşturmak üzere bir dizi faaliyetler yürütmüştür. Bu amaçla Havza’nın sosyal, ekonomik, 
kültürel sorunlarına duyarlılık göstermek, gündeme taşımak, çözüm önerileri geliştirmek ve 
çözüm önerilerinin kamu kurum ve kuruluşları nezdinde takibini yapmak, Havza’daki kurum 
ve kuruluşlar arasında işbirliğini geliştirerek katılımcı yönetim bilincinin olgunlaşması yönünde 
çalışmalar yapılmıştır. 
2017 yılına Oda olarak daha donanımlı, daha tecrübeli ve kalite belgelerimizin de gösterdiği 
üzere sağlam bir Oda yönetim sistemi ile girdik.
Havza'nın önünü açacak tüm girişimler için Odamız çalışıyor ve çalışan, değer üreten her 
kurum ve kuruluşa destek olmaya da devam ediyor.
Havza Ticaret ve Sanayi Odası olarak gerek üye ziyaretlerinde gerekse bölgesel toplantılarda 
Odamızdan üyelerimizin nasıl faydalanacaklarını anlatmaya çalışıyoruz. Bu faaliyet raporumuz 
Odamızın sizlere nasıl faydalı olacağı konusunda fikir edinmenize katkıda bulunduğu gibi 
ödemiş olduğunuz aidatlar karşılığında ürettiğimiz hizmetlerimiz ile sizlere hesap verme işlevi de 
görmektedir. Hizmetlerimizden siz üyelerimizin memnuniyetinin artırılması, Odamızdan 
beklenti ve önerilerinizi bizlere iletmenizle mümkün olacaktır.
Her yıl daha iyiye gitmek üzere attığımız adımların meyvelerini almaya başladık ve almaya 
devam edeceğiz. 
Havza, ekonomisi gelişmiş, müreffeh bir ilçe oluncaya kadar çabalarımız bitmeyecek.
Bize destek olan ve Havza için çabalayan herkese buradan teşekkür ediyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, üyeleri ile birlikte kenetlenmiş bir Havza 
Ticaret ve Sanayi Odası’nın Havza’ya büyük  katkıları olduğu inancımı bu vesileyle vurgular; 
siz saygıdeğer üyelerimize hayırlı ve huzurlu kazançlar dilerim. 
Saygılarımla,

Erkan ACAR
Havza Ticaret ve Sanayi Odası

Yönetim Kurulu Başkanı
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VİZYONUMUZ 
Hizmet vermekte olduğumuz üyelerimize; güveni ve saygınlığı temsil eden 

geleneğimizi sürdürerek en iyi odalar arasında  yer almak. 

MİSYONUMUZ 
5174 Sayılı Kanun İlkelerine bağlı kalarak üyelerimize tam,doğru zamanında 

hizmeti sunmayı ilke edinmek.

KALİTE POLİTİKAMIZ 
Havza TSO olarak Kalite Politikamızın Temelini; Tüm paydaşlarımızın 

beklentilerini yasal mevzuata uygun güvenilir hızlı güler yüzümüzü eksik 
etmeden ve sürekli hizmet anlayışımızı iyileştirerek karşılamak ve Kalite 

Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek oluşturur.
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HAVZA TİCARET VE SANAYİ ODASI  
ORGANİZASYON ŞEMASI 

 

GENEL SEKRETER 

ODA MECLİSİ 

YÖNETİM KURULU 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

MUAMELAT 
MEMURU 

TİCARET SİCİL 
MEMURU 

MESLEK KOMİTELERİ 

MECLİS BAŞKANI 

MECLİS BŞK. VEKİLLERİ 
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ODAMIZ MECLİSİ : 

1- Mustafa BAŞARAN -Meclis Başkanı
2- Reşit ALKAN -Meclis Başkan Yardımcısı
3- Yakup AKEKİN -Meclis Üyesi
4- Erkan ACAR -Meclis Üyesi
5- Recep TEPER -Meclis Üyesi
6- Dursun İKİZ -Meclis Üyesi
7- Saffet ERGİN -Meclis Üyesi
8- Nevzat ERTAN -Meclis Üyesi
9- Adnan DOĞAY -Meclis Üyesi
10- Kemal SAVAŞ -Meclis Üyesi

 ODAMIZ YÖNETİM KURULU :

1- Erkan ACAR
2- Dursun İKİZ
3- Yakup AKEKİN
4- Recep TEPER

Yönetim Kurulu Başkanı  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Yönetim Kurulu Muhasip Üye
Yönetim Kurulu Üyesi

ODAMIZ PERSONELİ : 

Genel Sekreter             :  Arif ALTUN 
Ticaret Sicil Müdürü  :  Ahmet BOZKURT 
Muamelat Memuru    :  Fatma Nur GÜLTEKİN 
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Erkan ACAR       
Yönetim Kurulu Başkanı 

     Recep TEPER   
Yönetim Kurulu 

Üyesi

 Dursun İKİZ  
Yönetim Kurulu     

Başkan Yardımcısı 

    Yakup AKEKİN       
Yönetim Kurulu 

 Sayman Üye  

Havza Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri
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Mustafa BAŞARAN   
Meclis Başkanı  

      Reşit ALKAN         
Meclis Başkan Yrd. 

 Yakup AKEKİN 
Meclis Katip Üye 

 Recep TEPER
Meclis Üyesi 

Erkan ACAR  
Meclis Üyesi   

Dursun İKİZ    
Meclis Üyesi 

Nevzat ERTAN
Meclis Üyesi

Adnan DOĞAY
Meclis Üyesi

Saffet ERGİN     
Meclis Üyesi 

   Kema SAVAŞ  
Meclis Üyesi 

Havza Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeleri
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Havza Ticaret ve Sanayi Odası Personel

Arif ALTUN
Genel Sekreter

Ahmet BOZKURT
Ticaret Sicili Müdürü

Fatma Nur GÜLTEKİN
Muamelat Memuru
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MESLEK KOMİTELERİMİZ 
1.MESLEK KOMİTESİ
• Adil ŞENKAL
• Mustafa BAŞARAN
• Dursun İKİZ
• Yahya AYAN
• Mustafa ÜSTÜN
2.MESLEK KOMİTESİ
• İsmail KURKMAZLI
• Turan SATILMIŞ
• Yakup AKEKİN
• Kemal SAVAŞ
• Bekir CENGİZ
3.MESLEK KOMİTESİ
• Kamil KAHRAMAN
• Saffet ERGİN
• Abdullah Orhan EFE
• Adnan DOĞAY
• Tuğrul ÖNGEL
4.MESLEK KOMİTESİ
• Şuayip TEMEL
• Recep TEPER
• Erkan ACAR
• Emre AYAN
• Yılmaz UYAROĞLU
5.MESLEK KOMİTESİ
• Abdullah GÜRKANLI
• Nevzat ERTAN
• Mahmut KARAHAN
• Halil KARAOĞLAN
• Reşit ALKAN
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İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU ÜYELERİMİZ 

• Adem DURSUN
• Feyzullah KÖKSAL
• Emrah VERGİLİ
• Emre AYAN
• Mesut AKÇA
• Sabri AYAN
• Mehmet KESKİN
• Onur ÖZÇELİK
• Umur YILDIRIM
• Serkan ÇOBAN

İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU ÜYELERİMİZ 

• Emine YILMAZ
• Fatma ŞEKERLER İBİN
• Hatice ÖZKAN
• Nida ERCİYAS
• Tülin KIRBAŞ
• Şerife ACAR DÖNDÜR
• Şerife YILDIRIM
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EKONOMİK DURUM 

2017 Yılının Sonunda Odamızın mali verileri aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. 

2017 Yılı Fiili Gelir  : 254,713,63 TL    Tahmini Gelir Bütçesinin    %  90,9 ‘u 
2017 Yılı Fiili Gider : 233,638,88 TL    Tahmini Gider Bütçesinin   % 83,4'ü 

2017 YILI 
ÜYE AİDATLARI 144,267,29 
KAYIT ÜCRETLERİ 23,530,00 
HİZMET KARŞILIĞI 73,958,34
BELGE BEDELLERİ 655,100 
DİĞER 12,303,00 
TOPLAM 254,713,63 

2017 YILI 
PERSONEL GİDERLERİ 105,444,18
DIŞARIDAN SAĞLANAN GİDERLER 65,061,63
GENEL GİDERLER 60,711,50
VERGİ RESİM HARÇLAR 2,202,83
FİNANSMAN GİDERLERİ 218,74
TOPLAM 233,638,88
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ODAMIZIN SAHİP OLDUĞU BELGELER 
ISO 9001 KALİTE BELGESİ 
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TOPLANTI -  EĞİTİM – ZİYARETLER -   ETKİNLİKLERİMİZ 
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Odamız Eski Hali Odamız Yeni Hali

Odamız Yenileme çalışmalarında üyelerimize üst düzeyde hizmet verebilmek için odamızın çehresinin değişimi. 
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Havza TSO'nun yapımı tamamlanan yeni hizmet binasının açılışında konuşan Yönetim Kurulu 
Başkanı ACAR,"Bugün burada Havza Ticaret ve Sanayi Odamızın yeni hizmet binasının açılışını 
gerçekleştiriyoruz. Havza TSO misyon ve vizyonuna uygun olarak faaliyetlerini her geçen gün 
genişletmekte, üyelerimizin ufkunu açacak çalışmaları koordine etmektedir. Bölgenin tanıtımı ve 
kalkınması için var gücümüzle çalıştığımızı belirtmek istiyorum. Havza TSO'nun üyelerine beş yıldızlı 
hizmet verdiği  tescillemiştir. yeni hizmet binamız da sürdüreceğimiz A kalite dünya standardında 
hizmetin teminatı olacaktır. Odamız; üyeleri ve bölgesi için bütün personeli ile özveriyle çalışmaya 
devam edecektir. Bizler gönüllülük esasıyla hizmet eden kişileriz. bu makamlar alma değil, verme 
makamlarıdır. Bu nedenle bu odanın yapımında emeği geçen başta Havza TSO , başkanımız olmak 
üzere tüm yönetim kurulumuzu ve meclisimizi tebrik ediyor, üyelerimize de bize verdiği destekten 
dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni hizmet binamızın, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını 
temenni ediyorum" dedi.

*****************************************************************************************
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    Odamız Üyeleri Tarafından Kevser Camii Yenileme Çalışması

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanımız Erkan Acar, 
yürüttüğümüz Kevser Camisi şadırvan ve tuvaletlerinin yenileme 
çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.
Acar, yaptığı açıklamada, Kevser Camisi'nin ilçe merkezinde önemli 
bir ibadethane olduğunu belirtti. Caminin 1997 yılında ibadete 
açıldığını bildiren Acar, "Camimiz 2011 yılında Diyanet İşleri 
Başkanlığı tarafından düzenlenen yarışmada Samsun'un en güzel 
camisi seçilmişti ama artık tuvalet, şadırvan ve abdesthane bölümleri 
yetersiz hale geldi." dedi.
Özellikle dışarıdan gelenlerin rağbet gösterdiği caminin daha iyi 
şartlarda hizmet vermesi amacıyla tuvalet, şadırvan ve abdesthane 
bölümlerinin Havza Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve 
üyeleri tarafından yenilendiğini anlatan Acar, "Bakım çalışmaları 200 
bin liranın üzerinde bir rakama mal oldu. Bizler sivil toplum örgütü 
olarak sosyal sorumluluk bilinci ile sadece oda üyelerimizin değil, 
tüm halkımızın hizmetindeyiz. Tadilat için halkımızdan herhangi bir 
talebimiz olmadı, tüm masraflar odamız yönetimi ile üyelerince 
karşılandı. Katkıda bulunan tüm hemşehrilerimizden Allah razı 
olsun." diye konuştu.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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   Odamızdan Bayanlara Yönelik Dev Avrupa Birliği Projesi

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar, Yönetim Kurulu Üyesi Yakup 
Akekin,Genel Sekreter Arif ALTUN ve Sayın Havza Kaymakamı Alper TANRISEVER'in 
Katılımlarıyla gerçekleştirilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının açmış olduğu 
“Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenimin Desteklenmesi Hibe Programı II” kapsamında,''Fırsat 
Verirsen Kadın Başarır'' Proje başlığı ile yapmış olduğumuz, kalifiye eleman yetiştirmek ve 
kadın istihdamını arttırmak için projenin onaylanarak sözleşmenin'' imzalandığını belirtti. 
“Fırsat Verirsen Kadın Başarır” Projesi 21 Eylül 2016 Çarşamba günü sözleşmesi 
gerçekleştirilen proje kapsamında açıklama yapan Havza TSO Başkanı Erkan Acar,Yönetim 
Kurulu Üyesi Yakup Akekin ve Havza Kaymakamımız Alper Tanrısever'in destekleri ile 
Havza TSO proje başvurusu,İlçede bayanlara yönelik tekstil ve turizm alanlarına mesleki 
eğitim eğitimler tamamlandıktan sonra istihdamlarını sağlanacaktır." dedi. Projenin 189 
Bin 911,14 Euro olduğunu belirten Acar; " 1200 proje arasından seçilen “Fırsat Verirsen 
Kadın Başarır” projesinde 70 i tekstil, 15 i otel hizmetleri ve 15 i fizik tedavi olmak üzere 
100 bayana günlük 10 euro verilerek hem meslek sahibi yapılacak hem de istihdamı 
sağlanacaktır. projemizi Ocak ayı içerisinde start vermeyi hedeflediğimiz proje 1 yıl 
sürecek" dedi.

**************************************************************************

**************************************************************************
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M.Rifat Hisarcıklıoğlu Ziyareti

Bir dizi programa katılmak üzere Samsun’da 
bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu Havza Ticaret 
ve Sanayi Odasını ziyaret etti.
Ziyarette açılış konuşmasını yapan Havza TSO 
Başkanı Erkan Acar Havza TSO çalışmaları ile 
Havza Tarımsal Ürünleri İşleme ve Tarım 
Makineleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 
(İOSB) çalışmaları hakkında bilgiler verdi. 
Türkiye’nin en genç TSO Başkanlarından biri 
olduğunu ve bu yıl Havza TSO’nun 30. Yılını 
kutladığını ifade eden Acar TOBB’un 81 ilde 
okullar yaptırdığını belirterek; 

“OSB’miz içerisindeki sosyal alana 81 ile 81 Okul projesinin sonunda Havza Ticaret ve Sanayi Odası olarak 
bir teknik lise talep ediyoruz.”Dedi.Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise Hisarcıklıoğlu’na Havza hakkında 
bilgiler verdikten sonra; “İlçemiz termal kaynaklara sahip bir ilçe. Şu an termal turizme yatırım yapacak iki 
yatırımcı ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bunun yanı sıra her zaman önem ve destek verdiğimiz Havza 
Tarımsal Ürünleri İşleme ve Tarım Makineleri İOSB’de tamamladığında yatırımcıların Havza’ya 
yönlendirilmesinde desteklerinizi bekliyoruz.” Dedi.Ziyarette konuşan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ise 
Havza TSO’nun 30. Yılında Havza’da olmaktan mutlu olduğunu ve ilk kez geldiği 2001 yılından bu yana 
Havza’nın hızlı bir şekilde değiştiğini gözlemlediğini belirterek Havza Belediye Başkanı Murat İkiz’e 
hizmetlerinden ötürü teşekkür etti. Hisarcıklıoğlu kadın girişimcilerin TSO meclislerinde olması gerektiğini 
belirterek; “İnşallah 81 ilimizdeki okullarımızı bitirdikten sonra Havza’da söz sıra Havza’ya da gelecektir.” 
Dedi.Ziyaretin son bölümünde TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza 
TSO Başkanı Erkan Acar ve Meclis Başkanı Mustafa Başaran’a çeşitli hediyeler verdi.Acar ise 
Hisarcıklıoğlu’na Havza Atatürk Evinin alüminyum rölyef tablosunu hediye etti. Hisarcıklıoğlu daha sonra 
Havza’dan ayrıldı.TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na TOBB Yöneticileri, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, çevre il ve ilçelerin TSO başkanları eşlik etti.

****************************************************************************************
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  Havza Organize Sanayi Bölgesi Alt Yapı Çalışmaları 

Samsun Valisi İbrahim Şahin’i, Havza Kaymakamı Alper Tanrısever, Ladik Kaymakamı 
Mustafa Temiz, Havza Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Murat Özdemir, Havza Belediye 
Başkanı Murat İkiz, Havza Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Kumkayır, Havza Ticaret ve 
Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar ve TSO yönetim kurulu üyeleri karşıladılar.
Vali Şahin ilk olarak burada OSB bağlantı yolunda incelemelerde bulundu ve altyapı 
çalışmalarının devam ettiği OSB alanına geçti.

Samsun Valisi İbrahim Şahin OSB alanını gezerek burada Havza Kaymakamı Alper 
Tanrısever, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) 
Başkanı Erkan Acar ile müteahhit firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Havza Belediye Başkanı Murat İkiz Havza OSB’nin demiryolu hattının içerisinden geçmesinin 
avantajına sahip olduğunu belirterek; “OSB’in tamamlanması ile ilçemizde istihdam sorunu 
çözüleceği gibi göç alan bir yer haline gelecek.

Şahin Havza Tarımsal Ürün İşleme ve Tarım Makineleri İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesinin genişleme alanları ile Karadeniz’in en büyük OSB’lerinden biri olduğunu 
belirterek; “İnanıyorum ki buralar bir kaç yıl içerisinde fabrikalar ile dolacak. Burada önemli 
olan müteahhit firmalarımızın işini iyi yapması. OSB’mizin altyapı çalışmaları yaklaşık yüzde 
85 oranında tamamlanmış. Aynı zamanda elektrik altyapı işi de hızlı bir şekilde devam 
etmekte. Bundan sonraki önceliğimiz buraya büyük yatırımcı bulmak.” Dedi.
Vali Şahin daha sonra OSB’yi anayol bağlayan Ankara Samsun Karayolu ve demiryolu üst 
geçidinde incelemelerde bulundu. Vali Şahin ve beraberindekiler daha sonra inşaatı 
tamamlanan Havza Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu ve Havza Devlet Hastanesi 
Başhekimi Mustafa Keçeci’den hastane hakkında bilgiler aldılar.
Samsun Valisi İbrahim Şahin Havza Devlet Hastanesinin bağlantı yolları tamamlandıktan 
sonra kısa süre içerisinde hizmete gireceğini belirtti.

****************************************************************************
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Havza Organize Sanayi Bölgesi'nin Enerji Nakil İhalesi ve Enerji verilmesi.

********************************************************************************* 

960 dönümlük arazi üzerine kurulan Havza Organize Sanayi Bölgesine elektrik enerjisi 
verilmeye başlandı.

Bekdiğin mevkisindeki 960 dönümlük arazi üzerine kurulan organize sanayi bölgesinde (OSB) altyapı 
çalışmalarının tamamlanmasından sonra başlanan Enerji hattı çalışmaları bitirildi. Ladik ilçesinden özel 
bir enerji nakil hattı ile Havza OSB’ye getirilen elektrik, OSB içerisinde ki hatlara ve aydınlatmalara 
verildi.
Havza TSO Başkanı Erkan ACAR yaptığı açıklamada, Karma OSB'nin Havza için çok önemli bir yatırım 
olduğunu söyledi. ACAR : "Havza OSB’nin yapım çalışmalarına sona gelindi. Daha önceden ihtisas olan 
OSB’nin statü değişikliği tamamlanarak karma olarak yatırımcılara açıldı. Elektrik ve telekom altyapı 
yapım çalışmaları bitmiştir. Havza OSB’nin doğalgaza kavuşması için gerekli girişimler yapılmış olup 
yakın zamanda tamamlanması beklenmektedir. Şuan Havza OSB’de yolları, elektrik, su ve altyapısıyla 
her şeyi hazır durumdadır” dedi
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    HAVZA TSO ÜYELERİ ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ UNUTMADI.

*****************************************************************************

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 100’ncü yılı etkinlikleri çerçevesinde Havza Ticaret ve 
Sanayi Odası üyeleri şehitliklerimizi ziyaret etti.
Gerçekleşen Çanakkale gezisine Havza Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Erkan ACAR,Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Yakup AKEKİN ve 
altmış dolayında Oda üyesi katıldı.

Havza TSO heyeti uzman rehberler eşliğinde, Çanakkale’deki şehitlik ve abideleri 
ziyaret ederek Ata’larının huzuruna çıktı. Seyit Onbaşı anıtı, Sargıyeri, Çanakkale Şehitler 
Abidesi, Arıburnu, Anzak Koyu, tabyalar, toplu mezarlar, Conk Bayırı, 57. Alay Şehitliği, 
Bigalı Köyü-Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi ziyaret edildi.

Gezi ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşan Havza TSO Yönetim Kurulu Üyesi 
Yakup AKEKİN; “Türk savaş tarihine adını altın harflerle yazdıran Çanakkale şehitlerimizi 
ziyaret etmiş olmaktan son derece mutluyuz. Çanakkale’de kaybettiğimiz kahramanlarımızı 
Çanakkale Zaferi’nin 100.yılında saygıyla anıyoruz. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına zemin 
hazırlayan Çanakkale Zaferi, tarihimizin önemli savaşlarından biri olmuştur. Çanakkale 
Zaferi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, Türkiye 
Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, bir ulusun, bir coğrafyayı nasıl vatan yaptığının, yüce 
milletimizin sahip olduğu ve özünde var olan kahramanlık duygularının bir ifadesidir” dedi.



23 

HAVZA TİCARET VE SANA Yİ ODASI’NIN NEFES KREDİSİ İÇİN BİLGİLENDİRME 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

**********************************************************************************   

 "Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan ACAR, “KOBİ’ler İçin Nefes 
Kredisi”nin ekonomiye canlılık katacağını söyledi.KOBİ’lere finansman sağlamak amacıyla TOBB 
önderliğinde Ziraat Bankası, DenizBank ve KGF ortaklığında hayata geçirilen, “KOBİ’ler İçin Nefes 
Kredisi” hakkında KOBİ’lere can suyu olacağı belirtti. 

 Üst limiti 50 bin TL olan krediye Üyelerimizi yararlanmaya davet etti. Yenilikçi hizmetleri ile 
Türkiye ekonomisinin dinamosu KOBİ’lere her türlü desteği vermeyi öncelikleri arasında gördüklerini 
belirten ACAR, “KOBİ ve esnafımızın gelişim ve büyümelerine olanak sağlayacak finansal çözümler için 
çalışıyoruz. TOBB ve KGF desteği ile yıllık yüzde 9.9 faiz oranlı ve üst limiti 50 bin TL olan, Nefes 
Kredisi’ni hayata geçirdik. KOBİ’lerimiz Nefes Kredisi ile nefes alacak” dedi. 

 “Başbakan Binali Yıldırım ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından lansmanı yapılan, 
‘KOBİ’ler İçin Nefes Kredisi’nin Havza iş dünyasına da can suyu olacağını söyledi. “KOBİ’ler İçin Nefes 
Kredisi”nin iş dünyasına büyük ivme ve moral kazandıracağını belirten ACAR, “Riskin yüzde 85’lik 
kısmını Kredi Garanti Fonu, yüzde 15’lik dilimi ise bankalar tarafından karşılanacak. Nakit akışının çok 
önemli olduğu bir dönemdeyiz. 

 ‘KOBİ’lere yüzde 10’un altında faizle kredi kullandırmalıyız’ yaklaşımıyla gerçekleştirilen proje 
için önce TOBB ile 365 oda ve borsa elini taşın altına koydu. Nefes Kredisi ile KOBİ’lere yıllık yüzde 
9,90, aylık yüzde 0,83 faizle 1 yıl vadeli kredi sağlanacak. Üç ayiçinde Türkiye genelinde yaklaşık 80 
bin KOBİ’miz bu imkandan faydalanmış olacak. Nefes Kredisi’nin KOBİ’lerimize ve HAVZA iş 
dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

********************************************************************************** 
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Havza Organize Sanayi Bölgesi ile Havza Ticaret ve Sanayi Odası Müşterek Toplantısı 

******************************************************************************* 

Havza OSB arsa tahsis fiyatları belirlendi, yatırımcılar metrekare başına 47 lira ödeyecek.
Havza TSO toplantı salonunda Samsun Valisi Osman Kaymak Başkanlığında Havza Organize 

Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet toplantısı yapıldı.
Havza OSB Müteşebbis heyeti tarafından yapılan görüşmelerde Havza OSB’de yatırımcılardan arsa 
tahsis ücreti olarak metrekare başına 47 lira olarak fiyat belirlendi.

 Havza Ticaret Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Samsun’a yeni atanan Vali Kaymak’a Havza 
OSB’de geçmişten günümüze gelinen, gelişen ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 
Toplantı sonunda bir konuşma yapan Vali Kaymak önemli olan büyük ve sağlam yatırımcıların 
Havza getirilmesi olduğunu belirterek; 
 
 “İlçe yatırımcı getirmek için elimizden geleni yapmalıyız. Bu konuda bizlerde üzerimizde 
düşen her türlü işi yerine getirmeye hazırız. Havza OSB konumu ve ikmal imkanları ile yatırımcılar 
için cazip özelliklere sahip. Bunu iyi anlatmalıyız.” Dedi.Ziyaretin sonunda Ticaret Sanayi Odası 
Başkanı Erkan Acar, Vali Kaymak ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır’a 
semaver hediye etti.
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TOBB 73. GENEL KURULUNA ODAMIZCA KATILIM SAĞLANDI

******************************************************************************** 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar, Meclis Başkanı Mustafa Başaran, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Kemal Savaş, Sabri Ayan, Şerife Acar Döndür, Saffet Ergin, 
Reşit Alkan, ve Genel Sekreter Arif Altun, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 
73. Genel Kuruluna katıldı.

TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde TOBB ETÜ Spor 
Salonu’nda gerçekleştirilen Genel Kurul’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Bakanlar, TOBB delegeleri, camianın temsilcileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı. 
Odamız olarak Genel Kurulda stant açarak İlçemizin tanıtımını yaptık. 

 Havza TSO Standında Sözenler Semaver Azem Sözen tarafından semaverler 
tanıtılırken aynı zamanda katılımcılara çay servisi yapıldı. 

 Otat Süt ürünlerinin de yer aldığı stantta katılımcılara Otat tarafından üretilen 
ürünler ikram edilirken, peynir ve süt ürünlerinin tanıtımı yapıldı. Havza Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar; “İlçemizi ve ilçemizde üretilen ürünleri her 
platformda tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu kapsamda TOBB genel 
kurulunda Havza TSO olarak stant açtık, genel kurula gelen tüm Yönetimimize ve 
Havzalı hemşirelerimize teşekkür ederim” dedi.

******************************************************************************* 
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Samsun Milletvekilimiz Erhan Usta Odamız ve Proje Ziyareti

“ Şuan yüz kursiyerimiz var ve kendilerine günlük 10 Euro ödeme yapılamakta.” Dedi.Erhan Usta ise 
konuşmasında projenin Havza için önemli bir proje olduğunu ve ülkede temel problemin işsizlik sorunu 
olduğu belirterek; “ İşsizlik genel bir problem. Özellikle kadınlarda iş gücüne katılım oranı çok düşük. 3’te 
1, yani çalışma çağındaki her üç kadınımızda sadece biri işgücüne katılıyor. Bununda bir kısmı iş bulabiliyor 
bir kısmı bulamıyor. Burada en büyük problemlerden biri de mesleksizlik. İşsizlikten de ziyade mesleksizlik. 
‘Ne iş olsa yaparım ağabey.’ Mantığı iş değil. Dolayısı ile bu proje meslek edindirme anlamadı güzel bir 
hizmet. Bu insanları yetiştiriyoruz. Bu yetişmiş insanların kalıcı tesislerde istihdam edilmesi de önemli bir 
konu.” Dedi.Usta 8 Mart Dünya Çalışan Kadınlar Gününü kutlayarak; “İnşallah burada öğrendiklerinizi 
çalışma hayatında kullanma fırsatını yakalarsınız.” Dedi.

MHP Grup Başkan Vekili Erhan Usta daha sonra proje kapsamında tekstil atölyesinde eğitim gören 
kursiyerleri ziyaret etti.

Samsun Milletvekilimiz 
Erhan Usta Odamızı ziyaret 
etti.Usta; “3’te 1, yani çalışma 
çağındaki her üç kadınımızda 
sadece biri iş gücüne katılıyor. 
Bununda bir kısmı iş bulabiliyor bir 
kısmı bulamıyor. Burada en büyük 
problemlerden biri de 
mesleksizlik.” Dedi.
Havza Ticaret ve Sanayi Odası 
(TSO) ziyaretinde Erhan Usta ilk 
olarak Oda Başkanı Erkan Acar’dan 
Havza Tarımsal Ürün İşleme ve 
Tarım Makineleri İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi (OSB) hakkında 
bilgiler aldı.
Erhan Usta organize sanayi bölgesi 
için üzerlerine düşeni yapacaklarını 
belirtti.
Usta daha sonra Havza Ticaret ve 
Sanayi Odası tarafından Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının AB 
hibe programları kapsamındaki 
"Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenimin 
Desteklenmesi Hibe Programı II" 
kapsamında kalifiye eleman 
yetiştirmek ve kadın istihdamını 
arttırmak amaçlı ve istihdam 
garantili Fırsat Verirsen Kadın 
Başarır Projesinde eğitim gören 
bayanlar ile bir araya geldi ve 
burada da proje hakkında Havza 
TSO Başkanı Erkan Acar’dan 
bilgiler aldı.
Acar projenin kalifiye eleman 
yetiştirmek ve kadınların 
istihdamda ki payı arttırmak amacı 
taşıdığını belirterek; 

****************************************************************************************
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Organize Sanayi Bölgesi Doğalgazla Buluşacak.

*********************************************************************************** 

Odamız Başkanı Erkan ACAR, Akmercan Doğalgaz Sahibi Gazi AKMERCAN ve Genel Müdürü 
Yunus KESGİN Ziyaretinde, Organize Sanayi Bölgesi için doğalgaz çalışmaları yapacaklarını, Yapılan 
bu hat ile OSB'nin doğalgaza kavuşacağını belirten ACAR, "Şehrimiz doğal gazla tanışmıştı ama 
Organize Sanayi Bölgemize doğalgaz hattı ulaşmamıştı. Bizler de 1 yıllık çalışmalar neticesinde 
bakanlıklarla görüştük ve en son baktık bir çözüm olmuyor, kendi doğalgazımızı kendimiz getirelim 
dedik. Yaklaşık 7,5 milyon liralık bir parayı doğalgaza ayırdık Doğalgaz ihaleleri yapılırken OSB'lerin 
bunun dışında tutulduğunu belirten ACAR, 

"Burası şehrin içi gibi değerlendirilmiyor. Özel sanayi bölgesi olduğu için özele giriyor. 
Bakanlık ve ihaleyi alan firma bunu yapmak zorunda değil. Ancak OSB'nin kendi içerisinde yapması 
gerekiyor. Biz de firmalarımıza yük getirmesin istedik ve bu doğrultuda onlar sadece kendi 
binalarına götürecekler, biz kapılarının önüne kadar doğalgaz hattını döşemiş olacağız. Bizim 
amacımız yatırımcıyı burada en iyi şekilde ağırlayabilmek. ‘’ diye konuştu. Gazi Akmercan ise bizde 
organize sanayi bölgesi için elimizden gelenin en iyisi yapmak için Sayın Başkanıma, Genel 
Müdürümüz Sayın Yunus KESGİN’le birlikte söz veriyoruz diyerek görüşmeye son verildi.

********************************************************************************** 
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Havza Organize Sanayi Bölgesine 50 Milyonliralık Dev Yatırım Geliyor.

********************************************************************************************
Havza Organize Bölgesinde yatırım yapmak isteyen ve sektöründe lider firmalardan olan BTG Gazbeton, 

Betong Yapı Sanayi yetkilileri Havza Kaymakamı Alper Tanrısever ve Havza Ticaret ve Sanayi Odası başkanı 
Erkan Acar, Samsun Valisi İbrahim Şahin’i ziyaret ettiler. Havza Kaymakamı Alper Tanrısever ve Havza TSO 
Başkanı Erkan Acar tarafından Gaziantep’e düzenlenen ziyaret sonrası kurdukları ikili ilişkiler ile ilçemize 
kazandırılacak olan sektöründe sayılı firmalar arasında başı çeken EDACAN Gurub yönetim kurulu başkanı 
Ahmet Selim Ener ve BULUT Tekstil yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Bulut Ortaklığı ile BTG Gazbeton üretim 
fabrikası Havza’ya yatırım yapacak.Valilik makam odasında gerçekleşen ziya-rette firma yetkilileri Ahmet Selim 
Ener ve Fadıl Bulut Havza OSB’de yapacakları yatırım hakkında Samsun Valisi İbrahim Şahin’e bilgiler verdiler. 
BTG Gazbeton Firma yetkilileri uzun süredir Karadeniz’de yatırım yapma planları olduğunu, belirterek “Biz böyle 
bir yerde yatırım yapmak istiyorduk. İnşallah burada 15 milyon Euro’su yan ve 35 milyon Euro’su ana yatırım 
olmak üzere 50 milyon Euro’luk bir yatırım planlamaktayız. Havza bize içinden geçen demiryolu ile daha cazip 
geldi. Biz gaz beton üzerine faaliyet göstermekteyiz. Bizim için nakliye çok önemli. İçinden geçen demiryolu 
hattı ve denizyollarına olan yakınlığı ile Havza OSB çok avantajlı bir konumda. Bir yatırımcı için bu çok önemli. 

Biz burada 100 bin metrekarelik bir alanda yatırım yapmak istiyoruz. İşletmemiz 2 yıl içerisinde üretime 
başlayacak ve 250 kişi istihdam edeceğiz. Bizim ürünümüz yüzde yüz yerli bir üretim ve direk ülke katma değer 
sağlamakta.” Dediler. Havza Kaymakamı Alper Tanrısever ise Vali Şahin’e OSB altyapı çalışmaları hakkında 
bilgiler verdi. Tanrısever; Havza için OSB’nin olmazsa olmaz olduğunu belirterek; “İlçedeki istihdam sorunun 
çözülmesi için OSB’nin bir an evvel hayata geçmesi çok önemli. Bunun içinde sizin gibi gi-rişimci ve yatırımcılara 
ihti-yacımız var. İnşallah yatırımınız öncelikle ülke-mize, bölgemize ve sizlere hayırlı olur.” Dedi.

Havza Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Erkan Acar: “İhtisas ve Karma OSB olması nedeniyle ilçemizin 
çoğrafi konumuda göz önünde alarak BTG Gazbeton yapacağı yatırım sonrası diğer yatırımcılarında taleplerinin 
artacağını düşünü-yoruz. Ayrıca bu Firmalarımızdan Tekstil üzerinede ayrıca bir yatırım ypılmasını talep edi-
yoruz. İlçemiz ve bölgemiz için İnşallah hayırlısı olur. Firma Yetkililerimize teşekkür ediyorum” dedi. Samsun 
Valisi İbrahim Şahin ise Havza OSB’nin en büyük organize sanayi bölge-lerinden bir olacağını, altyapı 
çalışmalarının bitmesinin ardından yatırımcı bulmak için çalışmalara ağırlık verileceğini belirtti.

********************************************************************************************
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Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ve M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU  
Ziyaretimiz

TOBB Başkanımız Sayın M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU ile birlikte Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Erkan ACAR ve Bayan girişimciler Başkanımız Şerife ACAR DÖNDÜR ile Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN'ı Ziyaretimiz.

Sayın Başbakanımız Bin Ali YILDIRIM Ziyaretimiz.

Yönetim Kurulu Başkanımız Erkan ACAR,Yönetim Kurulu Başkanları İstişare 
Toplantısında Sayın Başbakanımız Bin Ali YILDIRIM'ı Ziyaretimiz.
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Yönetim Kurulu Üyelerimizden 2017 Yılı Değerlendirmeleri Hakkında Raporlar ve Görüşler 

GÜVENLİK EKONOMİ İÇİN EN TEMEL SORUN 

Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Recep TEPER Yaptığı Açıklamada;
Sağlam bir ekonomi için güvenli bir ortamın olması gerektiğini belirten TEPER , ‘Güvenlik 

bir ekonomi için en temel sorun. Dünyanın en ürkek materyali olan para güven ve istikrarın 
olmadığı yerlerde kısa süreli durur ve çok pahalıya durur. Önce PKK, ardından DAEŞ ve FETÖ 
terörlerini yaşamış olmamıza rağmen, geçmiş yıllara dönüp baktığım zaman özellikle faizlerde 
aşırı dalgalanmalar dövizde tolere edilemeyecek artışlar yaşamadık çok şükür. Burada çıkarılan 
tüm Kamu Borçlarına ait faiz silinmelerinin ve taksitlendirmeler ekonomimize ciddi bir rahatlama 
getirdi.‘Zor günleri birlik ve beraberliğimizle aşacağız’Ülkede yaşanan sıkıntılı günleri birlik ve 
beraberlikle aşacaklarını dile getiren TEPER , ‘Biz imkansız kelimesinin üzerine Devlet kurmuş bir 
Milletiz. Evvel Allah’ın izni ile bu zor günler geçeceğiz, bu hain pusulardan, bu haçlı tuzaklarından 
da çıkacağız. FETÖ Operasyonları ile Devlet ve Millet bağırsaklarını temizledi ve temizlemeye 
devam ediyor. Yarınlar ülkemiz bölgemiz ve hepimiz çok daha iyi olacak. Ülkemiz iyi yolda. Eksik 
yok mu elbet var. Hata yok mu hatasızlık Allah’ a mahsus. Geç kalınmış bir sürü şey de var. Ama 
ortada bir niyet bir iyi niyet var. Bizim ülkemizi bizleri yıllarca kandırdılar sömürdüler. Yüzde 
1000 faiz ödedik biz arkadaşlar. Bu paraları ceplerimizden çaldılar. Ama bu gün ülkemize 
baktığımız zaman altyapıdan, iletişime, lojistikten sanayiye yapılan bir çok güzel iş var. Ortada bir 
niyet bir iyi niyet var’ diye konuştu.

*********************************************************************************
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Nefes Kredisi üyelerimize nefes aldıracak’

Nefes Kredisi de Gündeme Getiren Yönetim Kurulu Üyemiz Yakup AKEKİN Konuşmasında 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) öncülüğünde başlatılan ‘Nefes Kredisi’ ile oda 
üyelerine düşük faizli kredi kullandırma imkânı sağlandığını söyleyen AKEKİN, ‘Biliyorsunuz 
TOBB, Türkiye genelinde ’ Nefes Kredisi’’ adı altında bir ekonomik süreç başlattı. Buna göre 
TOBB Ziraat Bankası ve Denizbank’ a 100 Milyon lira yatırdı. Ve bu bankalarda bu rakamın 
10 katı kredi açtılar üyelerimiz için. Bu kredi yıllık 9,9 gibi düşük bir faiz oranıyla 12 ay vadeli 
olarak açıldı. Bunun yanı sıra isteyen oda ve borsalar bu bankalara 1 yıl vadeli 7.5 oranından 
Nefes Kredisi için para bağladıkları zaman bağladıkları meblağın 10 katı kadar daha limit 
tahsisi yapıldı. Her oda ve borsa delege sayısına göre bu krediden üyeleri için pay aldı, 
diyerek konuşmasına son verdi.

*****************************************************************************

****************************************************************************
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‘2017 yılında tasarrufa önem vermeliyiz’

Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Dursun İKİZ 2017 Yılı İçin Değerlendirmelerde bulundu.
2017 yılında tasarruftan yana olmalıyız konulu konuşması yapan Yönetim Kurulu Üyemiz Dursun İKİZ
Toplum olarak kazançların üzerinde bir yaşantı sürüldüğüne dikkat çeken İKİZ, ‘2017 ile ilgili en güzel 
şey Sayın Başbakanımızın 2017’nin tasarruf yılı olacağını söylemesi. Bu bir gerçek, hepimiz açısından 
bir gerçek. Toplum olarak kazancımızın üzerinde yaşıyor sürekli borç devrediyoruz. Tasarruf ile kenarı 
koymamız gereken paraları sürekli faiz olarak bankalara ödüyoruz. Bireysel Emeklilik fonları Avrupa 
Devletlerinin en büyük finansman kaynağı. 

Biz ise çok geçte olsa uygulamaya başlıyoruz artık. Gündemimiz bu gece yoğun ve uzun.2016 
yılı Odamızın faaliyetleri ile ilgili faaliyet raporu ve yaptığımız tüm işlem ve çalışmalarla 2016 yılı için 
hepimize geçmiş olsun diyorum. Gördüklerimize de elbet bir hayır hikmet vardır diyerek hamd 
ediyoruz. 2017 senesi inşallah Önce Vatanımız Milletimiz Devletimiz sonra bizler için hayırlar getirsin. 
Allah Ülkemizin ve bizlerin tüm Müslüman Coğrafyalarının yardımcısı olsun inşallah’ diye konuştu.

*************************************************************************************

*************************************************************************************
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 Odamız meclis üyesi Kemal Savaş organize sanayilerin teknolojik gelişmelerle ekonomiye 
katkısı hakkındaki konuşmasında, Teknolojinin gelişmesi, ülkelerin birbirine karşı üstünlük 
sağlamasında da önemli bir yere sahiptir. Gelişimi geri kalmış ülkeler, bu gelişmeleri yapamamış, 
kullanamamış ülkelerdir. Toplumları gelişmenin eşiğine varmamış, diğer gelişmiş ülkelere gıpta ile 
bakar olmuştur. Devlet desteği ile , teknolojik gelişmelere katkıda bulunulması ülkenin üst 
seviyelerde yer almasına etkendir. Bazı ülkeler uzaya gitmenin hesaplarını yaparken, bazıları 
insanların işsizlik sorunları, geçim problemleri ile uğraşmaktadır.

 Teknolojik gelişmeler, toplumsal birlikteliğin bir sonucudur. Gelişmelerin olumlu sonuçları, 
olumsuzlukların yanında değerlendirildiğinde ön plana çıkmaktadır. Sağlık, sanayi, tarım, turizm 
gibi alanların gelişmeleri, ülkelerin gelişmesinde ve dünya üzerinde söz sahibi olmalarında oldukça 
önemlidir. Bu gelişmeleri yapan kişi ve kurumlar mutlaka desteklenmeli, çağa ayak 
uydurabilmeliyiz. Bizde Havza TSO olarak elimizi taşın altına koyduk ve Havza organize sanayi 
bölgesinin alt yapısını en son teknolojik yapıya uygun sistemler ile döşedik Telekom hatları, elektrik 
su bağlantıları olsun her türlü sisteme karşı gelişmiş teknolojiyi kullandık Dedi ve ekledi Sektördeki 
35 yılımızı dikkate aldığımızda havzanın her geçen yıl ticari açıdan gerilediğini hissetmekteyiz

 Biz havza tso olarak havzanın ticari ekonomisine katkı sağlamak amacı ile çalışmalarımızı 
organize sanayi bölgesinde yoğunlaştırdığımız aşikâr dır bunun havza istihdamına yaptığı katkıların 
yansıra perakende sektöründe olumlu etkileri olacaktır.

 Durum böyle olunca ticari yada siyasi egomanyaların devre dışı bırakılıp güç birliği 
yapılmasını arzulamaktayız‘’Havzalı iş adamları olarak bunun için elimizden geleni yapmak bizim 
asli görevimizin başında gelmektedir’’. Diyerek konuşmasına son verdi.

********************************************************************************* 

Odamız Meclis Üyesi Kemal SAVAŞ Teknolojik Gelişmeler Hakkındaki Görüşleri
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 HAVZA ANFAŞ FUARINDA TANITILDI

Türk gıda firmaları ile birlikte 35 
ülkeden 178'in üzerinde uluslararası 
katılımcı firmanın ürün ve hizmetlerini 
sergilediği Türkiye’nin en büyük 
uluslararası gıda ve içecek fuarı olan 24. 
Anfaş Food Product 15-18 Şubat 2017 
tarihleri arasında Antalya Expo Center da 
40.000 m2 alanda 2.500 markanın katılımı 
ile gerçekleştirilecek Fuar katılımcılarını 
46 ülkeden 691’i yabancı firma katılacak. 
Bölgemizden Katılımcı olarak Otat Gıda 
katılım sağladı ve uluslar arası arenada 
bölgemizden katılan firmamız gurur 
kaynağımız oldu. Tüm üyelerimizi 
yapılacak olan fuara Otat Gıda sahibi ve 
Odamız Meclis Başkanı Mustafa Başaran, 
davet etti.

 Dev firmaların yer aldığı küresel rekabet içerisinde, Türkiye’nin en fazla ilerleyebileceği, en 
avantajlı olduğu sektörlerimizden birisinin de gıda sanayi olduğuna inanıyorum. KOBİ’lerimiz ayakta 
kalabilmek, büyüyebilmek için kendilerini bu zorlu pazarda kalite ve standartlardan ödün vermeden 
doğru noktalara konumlandırmak durumundalar” 
Food Product Fuarı’nın dünya devleri ile rekabet edebilmek, küresel ekonomik gelişmeleri yakından 
izlemek noktasında son derece önemli fırsatlar sunduğunu kaydeden Başkan Mustafa BAŞARAN, 
“Katılımcıların bu fırsatları değerlendirmelerini diliyorum” dedi.
Food Product Fuarı’nın gıda sektörünün yanı sıra, Antalya fuar turizmine de ayrı bir kent kattığını 
vurgulayan Başkan BAŞARAN konuşmasını şöyle sürdürdü;
“Antalya, Akdeniz çanağındaki tüm ülkelerin imrendikleri turizm tesisleri, doğal güzellikleri, iklimi, 
coğrafi konumu ile kongre ve fuar turizmi için müthiş fırsatlar sunuyor.
Kentimiz turizmdeki başarısına ve bilinirliğine kongre ve fuar destinasyonu olarak da katkı koymaya 
devam ediyor.Bizde Umarım SAMSUN'da Böyle etkinleri yapmak için gerekli çalışmaları yapacağız 
ancak bu noktada da halen atmamız 

*************************************************************************************
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Havza İstiklal İlkokulu öğrencileri Meslek tanıtımı projesi kapsamında Havza 
TSO’yu ziyaret ettiler.

Ziyaret öncesi Havza TSO Başkanı Erkan Acar’a çiçek takdim eden İstiklal 
İlkokulu 2/B Sınıf öğrenci ve Öğretmeni Nigar Aydoğdu daha sonra odanın 
faaliyetleri ve ticaret konularında ile başkanın görev ve yetkileri hakkında 
bilgiler aldılar.

Ziyaret sonrası Havza TSO Başkanı Erkan Acar ziyarete gelen öğrencilere 
“Fırsat verirsen Kadın Başarır” projesi kapsamında hazırlanan formlardan 
öğrencilere hediye etti.Erkan Acar meslek tanıtım ve kurumların iş ve işleyişinin 
öğrenmek amacıyla yapılan ziyaretlerden memnun olduğunu belireterek; 
“Öğrencilerimizin kurumları yerinde görerek aldıkları bilgiler kalıcı olmaktadır. 
Bu kapsamda odamıza gelen öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ederim. 
Projemiz kapsamında hazırlanan formalar okullarımızda ve bize gelen 
öğrencilerimize hediye etmeye devam ediyoruz. ” dedi.

Havza İstiklal İlkokulu öğrencileri Havza Ticaret ve Sanayi Odasına 
Ziyarette Bulundular.

*******************************************************************

********************************************************************
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Kaymakam Yılmaz ile Belediye Başkanı İkiz, Havza OSB'de incelemelerde bulunarak, Havza 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar'dan bilgi aldı.

OSB bölgesinin ilçeye önemli katkı sağlayacağını dile getiren Yılmaz, "Burada açılacak 
fabrikalar ile insanlarımız gurbete gitmeden evlerine ekmek götürme imkanı bulacak. Artacak 
istihdam ile bölgemizden göç de duracaktır. Bizler yatırımcılarımıza mümkün olan desteği 
vereceğiz." dedi.
İkiz ise, Havza OSB'nin ilçe için önem taşıdığına dikkati çekerek, "Öncelikli hedefimiz yatırımcıları 
buraya çekmek. Bunun için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Artık Havza göç veren 
değil, göç alan bir ilçe olacak." diye konuştu.

Acar da, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda 
Havza OSB'nin altyapı geçici kabulünün gerçekleştirildiğini söyledi.

Havza OSB'de altyapı çalışmaları kapsamında 6 bin 700 metre içme suyu, 4 bin metre 
kanalizasyon, 15 bin 570 metre telekomünikasyon hattı yapıldığını anlatan Acar, şunları kaydetti:
"Ayrıca bin tonluk su deposu, 90 bin metrekare parke yol ve 27 bin 65 metrekare yaya yolu yapıldı. 
Göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız çalışmalar neticesinde Havza OSB altyapısı 
tamamlandı. İnşallah en kısa sürede burada yatırımcılarımız tarafından yapılacak fabrikalar ile 
ilçemizin istihdam sorunu çözülecek. Bu süreçte bizlere destek olan bakanlarımıza, 
milletvekillerimize, valilerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, kaymakamlarımıza ve belediye 
başkanımıza teşekkür ediyorum."

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz ile Belediye Başkanı Murat İkiz, altyapı 
çalışmaları tamamlanan Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 

incelemelerde bulundu.
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Havza Mesleki Eğitim Anadolu liseli 
öğrencilerine yönelik meslek tanıtım 
semineri düzenlendi. Seminerde öğrencilerin 
çeşitli meslek gruplarını yakından tanıma 
imkanı sağlandı.Öğrencilerin düzenlenen 
seminer sayesinde mesleklerle ilgili 
sorunlarını ve merak ettiklerini katılımcılara 
sorma imkanı yakaladı öğretmen ve 
öğrencilerin dinleyici olarak katıldığı seminer 
kapsamında meslek dallarını temsil eden 
uzmanlar öğrencilere tercih edebilecekleri 
meslekler hakkında bilgiler verdi.Meslek 
tanıtımları kapsamında Odamız, Havza 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi 
ve İşadamı Yakup AKEKİN öğrenciler ile bir 
araya geldi. ''

********************************************************************************** 

Yönetim Kurulu Üyemiz Yakup AKEKİN'den Öğrencilere Seminer

AKEKİN'' meslek tanıtım ve meslekle ile ilgili olarak öğrencilere bilgiler verirken Havza TSO'nu 
faaliyetleri hakkında öğrencileri bilgilendirdi.Öğrencilere kariyer planlaması konusunda seminer 
verdiklerini belirten Okul Müdürü Muhsin YILDIZ Proje kapsamında toplumun her kesiminden meslek 
sahiplerini öğrencilerimiz ile bir araya getiriyoruz.Öğrencilerimizin en büyük problemlerinden bir tanesi 
meslekler ile ilgili tercihlerde bulunmalarıdır.Biz de zaman zaman meslek seçimi konusunda kendimizi 
mutlu edecek meslekler konusunda sıkıntılar yaşıyoruz.Öğrencilerimizin bu sıkıntılarını gidermek 
amacıyla bu tarz çalışmalar yürütmekteyiz.dedi.



38 

Havza Kaymakamımız Metin Yılmaz, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Erkan ACAR, 
Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Özdemir’den oluşan heyet 
Samsun Valisi Osman Kaymak’ı makamında ziyaret ederek Havza OSB’nin son durumu ve ilçede 
yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirdiler. Ziyarette Havza Kaymakamı Metin Yılmaz Havza OSB’in 
büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek; 

“Burada yatırımlar başladığı zaman ilçede istihdam sorunu kalıcı olarak çözülecek ve göç’ün önüne 
geçilecektir. Havza OSB genişleme alanı 10000 bin dekarlık bir bölgede ve Karadeniz’in en büyük 
OSB’si.” Dedi. Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise OSB’ye yatırımcı bulunması amacı ile 
çalışmaların yapıldığını belirterek;   

“Artık OSB yatırımcı kabul edecek durumda ve isteyen yatırımcıya tahsis yapılabilecek 
konuma geldi. Havzanın geleceği burada yapılacak yatırımlar ile doğru orantılı. İnşallah göç ve 
istihdam sorunu çözüldüğünde Havza hızlı bir şekilde büyümeye ve gelişmeye devam edecek.” 
Dedi. İkiz ayrıca Vali Kaymak’a ilçe yapılacak tatil merkezi ve diğer çalışmalar hakkında bilgiler 
verdi. 

Odamız Başkanı Erkan Acar ise Havza OSB’nin kanalizasyon, su, yağmur suyu ve yol işlerini 
kapsayan altyapı çalışmalarının tamamlandığını ve geçici kabulünün yapıldığını belirterek; “İnşallah 
bundan sonraki süreçte organize sanayi bölgemiz bulunacak yatırımcılar ile birlikte hızla ilçemize ve 
bölgemize katkı sağlayacak.” Dedi. 

Samsun Valisi Osman Kaymak ise Havza OSB’ye yatırımcı bulunması için gerekli her türlü 
desteğin verileceğini ve yapılacak yatırımcılar ile bölgenin sanayileşmesi ile istihdam sorunun 
çözümüne kalıcı çözüm olacağını belirtti.

********************************************************************************* 

Sayın Samsun Valimiz Osman KAYMAK'ı Makamında Ziyaret  
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HAVZA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TOPLANTISI YAPILDI.

Vali Kaymak konuşmasında;

"İlimiz, turizm ve sanayi alanında önemli potansiyele sahip. Havza Organize Sanayi 
Bölgesinin (OSB) altyapı çalışmaları tamamlandı, arsa tahsislerine devletimizin 
teşvikleri açıklandığı zaman başlayacağına Bu, Havza için çok önemli. Yolları yapıyor, 
su var ama iş yok. Öncelikle bunu çözmeliyiz. İstihdam konusunda Sayın 
Cumhurbaşkanımızın başlattığı çalışma kapsamında ilimizde çok önemli çalışmalar 
yapılıyor.
Yerli otomobil üretim yerine tüm iller olduğu gibi ilimiz de talip. Bizim için Havza OSB 
en uygun yer. Havza'yı öne çıkarmaya çalışıyoruz. Eğer Samsun'a gelirse bölge için 
müthiş bir sıçrama olur. Samsun'da olmaması durumunda da biz yolumuza devam 
edeceğiz."
Odamız Başkanı Erkan ACAR Havza OSB'deki çalışmalar hakkında bilgi vererek, 
kurumsal firmaların yapacağı yatırımlar ile bölgedeki istihdam ve göç sorununun 
çözüleceğini söyledi."Yerli otomobil üretiminin ilçemize kazandırılması için 
çalışmalarımıza ara vermeden devam etmekteyiz. İnşallah termal, sağlık ve sanayi 
alanında yapılacak yatırımlar ile ilçemizde istihdam sorunu kalmayacak." diye 
konuştu.

*********************************************************************************** 
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********************************************************************************** 
Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, 4 yıllık görev süresince kat ettikleri 
yolu anlattı. Havza'dan göçü durdurmayı hedefleyen çalışmalar yaptıklarını dile 
getiren Acar, 'Karadeniz'in haritasına baktığımızda Samsun haricinde hepsi teşvik 
bölgesinde. Bu teşviklerin en azından ilçeler bazında değerlendirilmesini istiyoruz' 
dedi.
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Burcu DÜZGÜN ÇOBAN: Sizi tanıyabilir miyiz?

Erkan ACAR: 1977 yılında Havza Çamyatağı köyünde doğdum. İlkokulu köyde ortaokul 
ve liseyi Havza’da okudum. 1994 yılında özel bir firmada çalışmaya başladım ve 2000 
yılında işi devraldım. 2000 yılından bu yana da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 9 
kardeşiz. Kardeşlerimle birlik içerisinde çalışıyoruz.

Burcu DÜZGÜN ÇOBAN: Bir yandan da Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevini 
sürdürüyorsunuz…

Erkan ACAR: Ben bir önceki dönemde odanın yönetim kurulundaydım. Hevesli 
olduğumu söyleyebilirim, oda başkanlığını da özellikle istedim. Her zaman ‘daha çok 
neler yapabiliriz’ düşüncem oldu. 2013 yılının 7. ayında göreve başladım.

Burcu DÜZGÜN ÇOBAN: Göreve geldiğinizde, öncelikli çalışmalarınız neler oldu?

Erkan ACAR: İlk olarak eksik olarak gördüğümüz OSB konusu üzerine eğildik. Oda 
binamızın tadilatı ve diğer konularla ilgili bir planlama yaparak işe başladık. Bu planlar 
dâhilinde çalışmalarımızı notlarımızı alarak sürdürüyoruz.
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Burcu DÜZGÜN ÇOBAN: ”İş Birliği Güç Birliği “ büyük ses getiren bir proje oldu, ondan 
bahsedecek olursak neler söyleyeceksiniz?

Erkan ACAR: Bu proje için 5 Firma bir araya geldi. Projeyle yarışmaya girdik. Yaklaşıl 
bin 500 firma arasından ilk 50’ ye kaldık. Akabinde yaptığımız tanıtımın sonucu biz de 
Akra Kimya ile final için Ankara’ya gittik. Finalde 5 firma arasından Türkiye birincisi 
olduk ve Başbakandan ödül aldık. Bu bize büyük bir haz verdi. Bir hedef koyuyor ve 
onunla ilgili mücadele ediyorsanız mutlaka bu hedefe ulaşıyorsunuz. Ondan sonra da 
daha neler yapabiliriz diye düşünmeye başladık.

Burcu DÜZGÜN ÇOBAN: Birincilik bekliyor muydunuz bu projeyle?

Erkan ACAR: Başlangıçta çok umutlu değildik. Ancak projemizi tanıtmaya başlayınca 
yapabileceğimizi düşündük. Firmamız dünyaya ürün satan yenilikçi bir firma. 
Yaptıkları iş Türkiye’de bir ilk. Bu da başarıyı getirdi.

Burcu DÜZGÜN ÇOBAN: Onun dışında sosyal sorumluluk bilinciyle yapılan çalışmalar 
olduğunu biliyoruz…

Erkan ACAR: Evet, irili ufaklı birçok çalışmamız oldu. Örneğin Kevser Camii 
şadırvanlarının modernizasyonunu sadece oda üyelerimizin katkılarıyla yaptık. 
Misafirlerimizin rahatlıkla kullanacağı bir alan oluşturduk. Kevser Parkı artık çok daha 
güzel ki bu noktada Havza Belediye Başkanı Murat İkiz’e de teşekkür etmek isterim 
onun çok önemli çalışmaları oldu.

Burcu DÜZGÜN ÇOBAN: Havza’da bir birliktelik sağlandı diyebiliriz öyleyse…

Erkan ACAR: Evet, kesinlikle ‘Birlikte rahmet ayrılıkta azap var’ der başkanımız. Biz de 
buna inanıyoruz. Oda olarak ne yapabilirsek gücümüz neye yeterse üyelerimizin de 
kayıtsız şartsız desteği söz konusu. Bu vesileyle, onlara da çok teşekkür ediyorum.  

Burcu DÜZGÜN ÇOBAN: Akülü araç kullanan vatandaşlar için bir çalışma 
sürdürdüğünüzü biliyoruz. Ondan bahseder misiniz?

Erkan ACAR: Evet, engelli vatandaşlarımız zaman zaman elektrikle çalışan araçlarını 
şarj ederken zorlanabiliyor. Biz de düşündük ve meydana elektrik şarj ünitesi 
koymaya karar verdik. Vatandaşımız oluşturulan alanda aracını şarj etmesinin yanı 
sıra internetine de girebilecek. Bu çalışmamız yakın zamanda hayata geçecek.
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Burcu DÜZGÜN ÇOBAN: Bir AB projesi olan “Fırsat Verirsen Kadın Başarır “ projesinin içeriği ve çıkış noktası nedir?

Erkan ACAR: Öncelikle şunu belirtmek isterim ki TSO (Ticaret ve Sanayi Odası) başkanlığı gönüllülüktür. Hiçbir oda başkanı oda başkanlığından dolayı 
maaş almıyor. Siz bu gönüllülük esasına göre ne kadar zaman ayırırsanız o kadar proje üretiyorsunuz. Biz de AB ve ülkemiz abrasında imzalanan 
‘hayat boyu öğrenmeyi destekleme programı-2’ projesiyle yola çıktık. Yoğun bir çalışma olacağını tahmin ediyorduk ancak bu kadar güzel bir çalışma 
olacağını tahmin etmiyorduk. Projeye bu ismi veren kişi öğretmen Seyit Ahmet Dikmen’dir ona da çok teşekkür ederim. Bu projede 100 kadın 
kursiyer (70’i tekstil, 18’i turizm 12 kişi de fizik tedavi ) kurs gördü. AB destekli bir proje olduğu için kursiyerlerimiz cep harçlıklarını da aldı.  Bu 
kursların tamamı istihdam odaklı kurslar ve dört ay sürdü.  Bu noktada tekstil ile ilgili bir hayalimden söz etmek isterim. Kadınlar bir araya gelsin 
tekstil ile ilgili bir şeyler üretsin istedik. Ancak bunların sıkıntısı pazarlama konusuydu. Ben de bu sorunu ortadan kaldırmak için Koç Holding’e gittim. 
‘Bayan kursiyerlerime bir firma kurduralım ve siz de üretilen ürünleri alma garantisi verin’ dedim.

Burcu DÜZGÜN ÇOBAN: Bir de Çanakkale gezisi planlanıyor değil mi bu konunun ayrıntıları neler?

Erkan ACAR: Kursta kullanılan sarp malzemenin değerlendirilmesini istedik. Bu noktada hocalarımızla görüşmeler yaptım. Bir miktar kumaşla AB, 
Havza TSO ve görüşüp, reklamını aldığımız Opet firmasının logoları olan formalar yapıldı ve bunlar ilköğretim öğrencilerine dağıtılıyor. 2 bin 800 
formadan söz ediyoruz. Sonrasında OPET ile görüştüm ve forma dağıttığımız öğrencilerin Çanakkale’yi görmek istediklerini ifade ettim. Bunu 
yapmalarını da gerçekten çok istiyoruz çünkü gençlik ruhuyla böyle bir yeri gezmek çok çok önemli.

Burcu DÜZGÜN ÇOBAN: Proje şu an ne durumda?

Erkan ACAR: Kurslar sona erdi. Belgeler hazırlandı. Raporlama süreci devam ediyor. Çok ilgi gördü hatta vatandaşlarımız ‘devamı gelecek mi?’ diye 
soruyor. Ben de şunu söylüyorum ‘hayal kuracaksak daha büyük kuralım’ inşallah çalışmalarımız devam edecek.

Burcu DÜZGÜN ÇOBAN: iş ve işçiyi buluşturan bir çalışmanız var. Neler yapıldı bu konuda?

 Erkan ACAR: Meclis Başkanımız Mustafa Başaran’ın önerisiyle başlayan bir çalışma bu. İş arayan kişiler odamıza müracaat ediyor. Onlar ve işçi arayan 
firmalar arasında köprü oluyoruz. Bunu özel sektörde yaptığımızı da belirtmek isterim. Hem Havza halkına iş imkânı sağlamaya çalışıyoruz hem de 
üyelerimize işçi buluyoruz. 

Burcu DÜZGÜN ÇOBAN: Havza OSB ile ilgili neler yapıldı?

Erkan ACAR: Havza Organize Sanayi şuanda yatırıma hazır. 96 hektar üzerine kurulmuş bir OSB burası. Havza Tarımsal Ürün İşleme ve Tarım 
Makineleri İhtisas OSB şeklinde bir isimle ifade edilse de karma olması için çabalıyoruz. Bununla alakalı prosedürü yerine getirdik ama ufak tefek 
aksaklıklar çıkabiliyor. ÇED raporlarımız karma OSB ye göre. Biz tüm bu çalışmaları Havza için yapıyoruz önceden ülkeler arasında yarış söz konusuydu 
şimdi ilçeler arasında bir rekabet var. Önce kapımızın önündeki karı temizleyeceğiz ki sonra başkasının damına bakalım. Sonuç olarak bizim organize 
sanayimiz bitti. Antep’ten bir yatırımcımız var. Bu yatırımcımız yaklaşık 40 milyon Avro civarında bir yatırımla gaz beton fabrikası kuracak. 250 kişiye 
istihdam sağlaması bekleniyor ve bu konuda da belli bir yol kat edildi.  Bunun gibi başka firmalarda yatırımlarını yapacaklar. Bunlar geldiğinde 
Havza’daki işsizlik sorununu da çözersek en azından göçü durdurmayı hedefliyoruz. Havza Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş 
mücadelesini başlattığı ilçe ve geçiş konumunda olması nedeniyle de çok büyük öneme sahip. Ayrıca ilçemize bir devre mülk yapılacak bu da çok 
önemli ve turizm alanında da gelişmeler söz konusu. Bacasız sanayi ve bacalı sanayi bir araya gelecek. Yatırımcının üzerine gideceğiz.

Burcu DÜZGÜN ÇOBAN: Verilen teşvikleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Erkan ACAR: Bu konuda biraz veryansın etmek istiyorum. Karadeniz’in haritasına baktığımızda Samsun haricinde hepsi teşvik bölgesinde. Ben bu 
konuyu her fırsatta dile getiriyorum.  Samsun teşvikte 3. bölge. Örneğin Amasya 5. Bölge. Ben havza ile Merzifon’u karşılaştırdığımda çok farklı bir 
yapı görüyorum. Bu teşviklerin en azından ilçeler bazında değerlendirilmesini istiyoruz. Bu konu OSB’de de karşımıza çıkıyor hemen ‘kaçıncı 
bölgedesiniz?’ diye soruyorlar. Havza Samsun’dan dolayı 3. Bölge OSB de her yerde olduğu gibi 4. Bölge olarak değerlendiriliyor. Bu sorunun çözümü 
için bütün şehir olarak konuşmalıyız. Yalnızca bizim söylememiz yetmez. Bu konuda şunu da belirtmek isterim devletin verdiği teşviklerin tamamı çok 
önemli (KDV, İŞKUR, KGF vs.) bu desteklerin çok etkisi oldu.

Burcu DÜZGÜN ÇOBAN: Son olarak neler söylemek istersiniz?

Erkan ACAR: Oda üyelerine ve Havza halkına layık olmak için ayırabildiğimiz en yüksek zamanımızı ayırarak çalışmalarımızı bir yerlere kadar 
getirmeye çalıştık. Birlikte çalıştığımız tüm isimlere çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da elimizden geldiğince çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 
Sizlere de çok teşekkür ederim.

Burcu DÜZGÜN ÇOBAN: Biz teşekkür ederiz.

Burcu DÜZGÜN ÇOBAN: Bir AB projesi olan “Fırsat Verirsen Kadın Başarır “ 
projesinin içeriği ve çıkış noktası nedir?

Erkan ACAR: Öncelikle şunu belirtmek isterim ki TSO (Ticaret ve Sanayi Odası) 
başkanlığı gönüllülüktür. Hiçbir oda başkanı oda başkanlığından dolayı maaş 
almıyor. Siz bu gönüllülük esasına göre ne kadar zaman ayırırsanız o kadar proje 
üretiyorsunuz. Biz de AB ve ülkemiz abrasında imzalanan ‘hayat boyu öğrenmeyi 
destekleme programı-2’ projesiyle yola çıktık. Yoğun bir çalışma olacağını tahmin 
ediyorduk ancak bu kadar güzel bir çalışma olacağını tahmin etmiyorduk. Projeye 
bu ismi veren kişi öğretmen Seyit Ahmet Dikmen’dir ona da çok teşekkür ederim. 
Bu projede 100 kadın kursiyer (70’i tekstil, 18’i turizm 12 kişi de fizik tedavi ) kurs 
gördü. AB destekli bir proje olduğu için kursiyerlerimiz cep harçlıklarını da aldı.  Bu 
kursların tamamı istihdam odaklı kurslar ve dört ay sürdü.  Bu noktada tekstil ile 
ilgili bir hayalimden söz etmek isterim. Kadınlar bir araya gelsin tekstil ile ilgili bir 
şeyler üretsin istedik. Ancak bunların sıkıntısı pazarlama konusuydu. Ben de bu 
sorunu ortadan kaldırmak için Koç Holding’e gittim. ‘Bayan kursiyerlerime bir firma 
kurduralım ve siz de üretilen ürünleri alma garantisi verin’ dedim.

Burcu DÜZGÜN ÇOBAN: Bir de Çanakkale gezisi planlanıyor değil mi bu konunun 
ayrıntıları neler?

Erkan ACAR: Kursta kullanılan sarp malzemenin değerlendirilmesini istedik. Bu 
noktada hocalarımızla görüşmeler yaptım. Bir miktar kumaşla AB, Havza TSO ve 
görüşüp, reklamını aldığımız Opet firmasının logoları olan formalar yapıldı ve 
bunlar ilköğretim öğrencilerine dağıtılıyor. 2 bin 800 formadan söz ediyoruz. 
Sonrasında OPET ile görüştüm ve forma dağıttığımız öğrencilerin Çanakkale’yi 
görmek istediklerini ifade ettim. Bunu yapmalarını da gerçekten çok istiyoruz 
çünkü gençlik ruhuyla böyle bir yeri gezmek çok çok önemli.

Burcu DÜZGÜN ÇOBAN: Proje şu an ne durumda?

Erkan ACAR: Kurslar sona erdi. Belgeler hazırlandı. Raporlama süreci devam ediyor. 
Çok ilgi gördü hatta vatandaşlarımız ‘devamı gelecek mi?’ diye soruyor. Ben de 
şunu söylüyorum ‘hayal kuracaksak daha büyük kuralım’ inşallah çalışmalarımız 
devam edecek.

Burcu DÜZGÜN ÇOBAN: iş ve işçiyi buluşturan bir çalışmanız var. Neler yapıldı bu 
konuda?

 Erkan ACAR: Meclis Başkanımız Mustafa Başaran’ın önerisiyle başlayan bir çalışma 
bu. İş arayan kişiler odamıza müracaat ediyor. Onlar ve işçi arayan firmalar 
arasında köprü oluyoruz. Bunu özel sektörde yaptığımızı da belirtmek isterim. Hem 
Havza halkına iş imkânı sağlamaya çalışıyoruz hem de üyelerimize işçi buluyoruz. 
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Burcu DÜZGÜN ÇOBAN: Havza OSB ile ilgili neler yapıldı?

Erkan ACAR: Havza Organize Sanayi şuanda yatırıma hazır. 96 hektar üzerine 
kurulmuş bir OSB burası. Havza Tarımsal Ürün İşleme ve Tarım Makineleri İhtisas OSB 
şeklinde bir isimle ifade edilse de karma olması için çabalıyoruz. Bununla alakalı 
prosedürü yerine getirdik ama ufak tefek aksaklıklar çıkabiliyor. ÇED raporlarımız 
karma OSB ye göre. Biz tüm bu çalışmaları Havza için yapıyoruz önceden ülkeler 
arasında yarış söz konusuydu şimdi ilçeler arasında bir rekabet var. Önce kapımızın 
önündeki karı temizleyeceğiz ki sonra başkasının damına bakalım. Sonuç olarak bizim 
organize sanayimiz bitti. Antep’ten bir yatırımcımız var. Bu yatırımcımız yaklaşık 40 
milyon Avro civarında bir yatırımla gaz beton fabrikası kuracak. 250 kişiye istihdam 
sağlaması bekleniyor ve bu konuda da belli bir yol kat edildi.  Bunun gibi başka 
firmalarda yatırımlarını yapacaklar. Bunlar geldiğinde Havza’daki işsizlik sorununu da 
çözersek en azından göçü durdurmayı hedefliyoruz. Havza Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün kurtuluş mücadelesini başlattığı ilçe ve geçiş konumunda olması nedeniyle 
de çok büyük öneme sahip. Ayrıca ilçemize bir devre mülk yapılacak bu da çok önemli 
ve turizm alanında da gelişmeler söz konusu. Bacasız sanayi ve bacalı sanayi bir araya 
gelecek. Yatırımcının üzerine gideceğiz.

Burcu DÜZGÜN ÇOBAN: Verilen teşvikleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Erkan ACAR: Bu konuda biraz veryansın etmek istiyorum. Karadeniz’in haritasına 
baktığımızda Samsun haricinde hepsi teşvik bölgesinde. Ben bu konuyu her fırsatta 
dile getiriyorum.  Samsun teşvikte 3. bölge. Örneğin Amasya 5. Bölge. Ben havza ile 
Merzifon’u karşılaştırdığımda çok farklı bir yapı görüyorum. Bu teşviklerin en azından 
ilçeler bazında değerlendirilmesini istiyoruz. Bu konu OSB’de de karşımıza çıkıyor 
hemen ‘kaçıncı bölgedesiniz?’ diye soruyorlar. Havza Samsun’dan dolayı 3. Bölge OSB 
de her yerde olduğu gibi 4. Bölge olarak değerlendiriliyor. Bu sorunun çözümü için 
bütün şehir olarak konuşmalıyız. Yalnızca bizim söylememiz yetmez. Bu konuda şunu 
da belirtmek isterim devletin verdiği teşviklerin tamamı çok önemli (KDV, İŞKUR, KGF 
vs.) bu desteklerin çok etkisi oldu.

Burcu DÜZGÜN ÇOBAN: Son olarak neler söylemek istersiniz?

Erkan ACAR: Oda üyelerine ve Havza halkına layık olmak için ayırabildiğimiz en 
yüksek zamanımızı ayırarak çalışmalarımızı bir yerlere kadar getirmeye çalıştık. 
Birlikte çalıştığımız tüm isimlere çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da elimizden 
geldiğince çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sizlere de çok teşekkür ederim.

Burcu DÜZGÜN ÇOBAN: Biz teşekkür ederiz.
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YERLİ OTOMOBİLDE HAVZA ATAĞI ZORLU HOLDİNGE ZİYARET

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz,Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar ile 
Havza Belediye Başkanı Murat İkiz den oluşan heyet yerli otomobil üretimini Havza’ya 
kazandırmak için yapılan çalışmalar kapsamında yerli otombil üretiminde yer alan 5 
firmadan bir olan Zorlu Holdingi ziyaret ederek Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Nazif Zorlu bir görüştüler.

Yapılan görüşmede Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu’ya Havza 
Organize Sanayi Bölgesinin avantajları hakkında bilgiler verilerek, yerli otomobil üretimi için 
ücretsiz yer tahsisi yapılacağı belirtildi.

Ziyarette ayrıca yerli otomobil üretimi ile ilgili olarak Samsun Valiliği ve OKA tarafından 
yapılan çalışmalar hakkında da kapsamlı bilgiler verilerek Samsun Valiliğin hazırlatmış 
olduğu kitapçık Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu’ya verildi.

Zorlu ile yapılan görüşmede yerli otomobil üretimi dışında Zorlu Holding tarafından ilçeye 
yapılabilecek yatırımlar gündeme geldi.
Ziyaret ile ilgili olarak bir açıklama yapan odamız Başkanı Erkan ACAR ,Yerli otomobil 
üretimin Havza’ya kazandırılması kapsamında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Havza 
olarak biz bu işe gönülden inanıyoruz ve toplumun her kesiminden destek alıyoruz. Almış 
olduğumuz bu destek ile çalışmalarımıza ara vermeden devam etmekteyiz. Yerli otomobil 
üretimi konusunda Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Nazif Zorlu’yu 
ziyaret ettik ve kendisine Havza Organize Sanayi Bölgesinin ulaşım ağlarına yakınlığını ve 
alan genişleme kapasitesine ile Karadeniz’in en büyük organize sanayi bölgesi olduğunu 
ilettik. Görüşmemizde ayrıca Zorlu Holding tarafından Havza’ya yapılabilecek diğer 
yatırımlar gündeme geldi. Bu ziyaret inşallah ilçemiz için hayırlı olacak.” Dedi.
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TİCARET SİCİL FAALİYETLERİ

Gelen Sicil Sayısı : 515 
Giden Sicil Evrak Sayısı : 992 

2017 YILI TESCİLLERİN DAĞILIMI 

YAPILAN TESCİL YAPILAN 
TESCİL SAYISI 

YENİ KAYIT ŞAHIS 15 
YENİ KAYIT ŞİRKET 24 
YENİ KAYIT KOOPERATİF 1 
YENİ KAYIT ŞUBE 10 
YENİ KAYIT DİĞER 1 
GENEL KURUL KOOPERATİF 15 
GENEL KURUL ŞİRKET 37 
ŞAHIS ŞUBE DEĞİŞİKLİK 2 
ŞİRKET DEĞİŞİKLİK 9 
ŞİRKET TASFİYE GİRİŞ 2 
TERK 8 
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2017 YILI SİCİL BELGELERİ DAĞILIMI 

Yetki Belgesi :  60 
İflas Konkordato Belgesi : 20 
TST 120. Madde Belgesi:  - 
TST 111. Madde Belgesi:  - 
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KAYIT OLAN FİRMALARIN DAĞILIMI 

Limited Şirketi  : 6 
Şahıs  : 18 
Kollektif Şirketi  : - 
İktisadi İşletme  : 1 
Kooperatif  : 1 
Şube        :  14 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Limited 
Şirket:

Şahıs: Kollektif 
Şirket:

İktisadi 
İşletme:

Kooperatif Şube 

Kuruluş Dağılımları

Limited Şirket:

Şahıs:

Kollektif Şirket:

İktisadi İşletme:

Kooperatif 

Şube 



49 

KAYIT SİLME 

Şahıs : 8 
Limited Şirket   :  2 
Anonim Şirket   :  1 
Kooperatif         :  - 
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ODA İŞLEMLERİ 

GELEN EVRAK SAYISI : 834 
GİDEN EVRAK SAYISI : 1475 

KAPASİTE RAPORU DÜZENLENMESİ DAĞILIMI 

2017 YILINDA 21ADET KAPASİTE RAPORU DÜZENLENMİŞTİR.                              

İŞ MAKİNESİ DÜZENLENMESİ DAĞILIMI 

2017 YILINDA 20  A      DET  İŞ MAKİNASI TESCİLİ YAPILMIŞTIR 




