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KURUMSAL BİLGİLER 
 

 
 

1. Genel Bilgi 

 
Samsun Kültür Turizim Ticaret A.Ş. 25.07.2014 Tarihinde Samsun Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketinin Esas sözleşmesinde tadilat yapılarak kurulmuştur. 
 

Şirket  Hakkında      Genel Bilgiler 

 
Ünvanı                                    : Samsun Kültür Turizm Ticaret A.Ş. 
Adresi                                        : Körfez Mahallesi Belediye Caddesi No:18/2 AtakumSAMSUN 

Ticaret Sicil No                         : 19171 

Vergi No                                 : 7420144927 

Web adresi                             : www.samsunkulturturizm.com. 

e-mail       : info@ samsunkulturturizm.com. 

Tel                                          : 0362 457 66 33 

Faks                                        : 0362 457 66 44 

Kayıtlı Sermaye                         : 500.000.00 TL 

Ödenmiş Sermaye                   : 162.500.00 TL 

Halka Açıklık oran    : % 00 

 

 

 

2. Şirketin Amaç Ve Faaliyet Konuları 
 

1. Her türlü kültürel faaliyette bulunmak, yapacağı kültürel faaliyetlerle ilgili araç ve gereçlerin 
alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak; Kültürel faaliyetlerle ilgili malların alımını ve 
satımını yapmak. 
2. Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, 

lokanta, kafeterya, çay bahçesi, kıraathaneler, nargile salonları gibi konaklama, dinlenme, gezme, 
eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik 
alanlar, otoparklar, su sporları, kış sporları, doğa sporları, dağ turizmi, kaplıca turizmi, açık ve 
kapalı spor salonları, gece kulübü, dağ, deniz ve diğer spor ve eğlenceleri, rafting, su kayağı, yüzme 
ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve 

işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, inşa edebilir veya satın alabilir, satabilir, 
işletebilir. 
3. 1618 sayılı seyahat Acenteleri Kanunu uyarınca acentelik belgesi almak, yurt içinde ve yurt 
dışında turizm acenteliği kurmak, yerli ve yabancı turistleri konaklatmak, tur düzenlemek. 
4. Şirket yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetleri sağlamak amacıyla seyahat acenteleri 
kurabilir, işletebilir, iç ve dış turizm organizasyonlarını yapabilir, gezi turları düzenleyebilir, başka 
seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bu tür turların biletlerini satabilir, bunlara ilişkin 
rezervasyonları yapabilir ve yaptırabilir, yolcu taşımacılığı, tur ve rehberlik hizmetleri, ulaşım, 
konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapabilir, kara, deniz, ve hava ulaştırma 
araçları biletlerinin rezervasyonunu yapabilir, satın alabilir ve satabilir. 
5. Yat işletmeciliği ve yat turizmciliği yapmak, yerli ve yabancı yatların her türlü ihtiyaçlarını 
karşılamak, bu ihtiyaçları diğer işletmelerle bağlantı kurarak karşılanmasını sağlamak. 



 

 

6. Turizm ile ilgili her türlü bisiklet, motosiklet ve araba kiraya vermek, kiralamak. 

7. Yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetlerinin verilmesinde gerekli olan hava, deniz, kara, 
taşımacılığı ve transfer işlemlerini yapmak veya yaptırmak. 
8. Ulusal ve uluslararası sanatsal organizasyonlar düzenlemek. Bu alanlarda etkinliklerde 
bulunmak. Resim heykel, seramik, fotoğraf, film, grafik, müzik ve el sanatları ile sanatsal ve 
bilimsel kapsamlı faaliyet ve organizasyonlar düzenlemek. 
9. Turistik tesislerde şov programları, animasyon organizasyonları ve eğlence programları 
düzenlemek, programlar sunmak. 
10. Dağ turizmi, yayla turizmi, kara ve hava sporu malzemelerinin ve araçlarının alım satımı, 
ithalat, ihracatını ve kiralamasını yapmak. 
11. Her türlü doğa, su altı ve su üstü sporları ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, su altı dalış ve su 
üstü sporlarıyla ilgili olarak araç ve gereçler almak, bunların gerektirdiği her türlü alet ve edevatın 
kullanımı ve bununla ilgili malzemelerin alımı-satımını yapmak, ithalatını ve ihracatını yapmak. 
12. Turistik amaçlı bakır, pirinç, lületaşı, mermer, kristal, ağaç, fildişi, cam, melamin, kıymetli 
madenlerden üretilen her türlü hediyelik eşyanın alım, satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını 
yapmak. 

13. Turistik amaçlı gümüşten imal edilmiş her türlü hediyelik veya takı eşyalarının toptan ve 
perakende alım satımını, ithalatını ve ihracatını, pazarlamasını yapmak.  

 

2014 yılında yapılan tadilata göre şirketin sermaye bedeli 25,00 TL kıymetinde 20.000 paya ayrılmış 
olup 500.000.00 (beşyüzbin)TL’ den ibaret kılınmıştır.    
20.000 paya karşılık 500.000.00 TL’ si Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketi tarafından 
muvazaadan ari olarak tamamı taahüt edilmiştir. Önceki sermayeyi teşkil eden 50.000.00 TL’ nin 

tamamı ödenmiştir. Bu defa nakit arttırılan 450.000.00 TL’ si sermayenin ortak tarafından nakden 
taahüt edilmiş olup 1/4 ‘ü şirket sermaye arttırımının tescilinden önce geri kalan 3/4 ‘ü ise şirketin 
sermaye artırımını izleyen 24 ay içerisinde ödenecektir. 
 
 

3. Yönetim Kurulu 

 
Şirketimizin 25/07/2014 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda 3 yıl 
görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ve ortaklık dışında yürüttükleri görevler 
aşağıda yer almaktadır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Adı Soyadı Görevi Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler 

Tuncat BULDAN Yönetim Kurulu Başkanı 
 

Samsun Büyük Şehir Belediyesi 
1. Hukuk Müşaviri 

Necmi ÇAMAŞ 
Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı 
Samsun Büyük Şehir Belediyesi 
Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı 

Zennube 

ALBAYRAK 
Yönetim Kurulu Üyesi 

Samsun Büyük Şehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı 

Hanife PAPİLA Yönetim Kurulu Üyesi 
Samsun Büyük Şehir Belediyesi 

Özel Kalem Müdürü 

Figen AKIN Yönetim Kurulu Üyesi 
Samsun Büyük Şehir Belediyesi 

Çevre Koruma Daire Başkanı 
 

 
 

Faaliyet  dönemi  başı  olan  25/07/2014  tarihinden  31/12/2014  tarihli  yı l  sonuna kadar 

görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda yer almaktadır. 
 

 
Adı Soyadı Ünvanı 

Tuncay BULDAN Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi ÇAMAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yard. 

Zennube ALBAYRAK Yönetim Kurulu Üyesi 

Hanife PAPİLA Yönetim Kurulu Üyesi 

Figen AKIN Yönetim Kurulu Üyesi 
 

 
Yönetim kurulu üyelerinden dönem içerisinde istifa Eden ya da eklenen kurul üyesi 

bulunmamaktadır. 
 
Genel Müdür  
 

09.09.2014 Tarihinde Yönetim kurulu toplanarak şirket esas sözleşmesinin12. Maddesine istinaden 
3 yıl süre ile Musa İlkay GÜLER’i Şirket Ünvanı ya da kaşesi altında Yönetim kurulu başkanı veya 
Yönetim kurulu başkan yardımcısının atacağı imzanın yananına atacağı imza ile müştereken (iki 
imza) şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır. 

 

 

4. Denetim Kurulu 
 

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri  Türk  Ticaret Kanunun’nun ilgili maddeleri  ve Şirket Esas 

Sözleşmesi’nin 3 - 4 ve 6. maddesinde  belirtilen  yetkilerle  Şirketin  temsili  ve  yönetimini 

gerçekleştirmektedir. Esas sözleşmemizde denetim kurulu  ile alakalı bir karar bulunmamaktadır. 

 



 

 

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara 

bağlanmamış ve/veya sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri Kurumsal 

Yönetim İlkelerine Uyum Raporu bölümünde yer almaktadır. 
 

 

2014 yılında yönetim kurulu toplam 11 kere toplanmıştır. Bu toplantıların 1 tanesine 1  üye 

mazeretli olduğu için katılamamıştır. 
 

Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında verilen herhangi bir önemli nitelikteki idari yaptırım 

ve ceza bulunmamaktadır. 
 
 
 

5. Komiteler 
 

 

Şirket yönetim kurulu komite kurulması hususunda herhangi bir karar almamıştır. 
 
 
 
 
 

6. Üst Yönetim 

 
Şirketimizin Genel Müdürlük görevi Musa İlkay GÜLER tarafından yürütülmektedir. Yönetim 

Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyeler tarafından oluşmaktadır. 
 

 

 

 

 

7. Ortaklık Yapısı ve İştirakler 
 

 

Şirketimizin ortaklık yapısı 31/12/2014 tarihi itibariyle aşağıda yer almaktadır. 
 
 
 

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı 
Soyadı 

 

Sermayedeki Payı (TL) 
Sermayedeki Payı 
(%) 

Samsun Anakent Turizim 

Tic.Ltd.Şti. 500.000.00 %100 

TOPLAM 500.000,00 100 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

İştiraklerimiz 

 
31/12/2014 tarihi itibariyle iştirakler aşağıda yer almaktadır. 

 
 

 
 

Karşılıklı  İştirak  İlişkisi  

 
Yönetim Kurulunun almış olduğu  31.10.2014 tarih ve 2014/16 sayılı karar ile Samsun Proje   
Ulaşım İmar İnşaat San.Tic. A.Ş. Olağanüstü kuruluna temsilci ataması yapılmış olup şirketi 
temsilen alınacak kararlarla alakalı Yönetim Kurulu Başkanımız Tuncay BULDAN yetkilendirilmiştir. 
 

Yönetim Kurulunun almış olduğu  02.12.2014 tarih ve 2014/19 sayılı karar ile Sabek Samsun 
Bölgesel Kalkınma Planlama A.Ş. Olağan Genel kuruluna temsilci ataması yapılmış olup şirketimizi 
temsilen alınacak kararlarla alakalı Yönetim Kurulu Başkanımız Tuncay BULDAN yetkilendirilmiştir. 

    

8. Örgütlenme 
 

2014 yılı içerisinde 1 adet Hizmet binası ,4 adet otopark alanı,3 adet café ve 1 adet çaybahçesi 
(düğün Salonu ) açılmış olup, aynı dönemde 1 otopark  alanının da kapatılmasına karar verilmiştir. 
Rapor tarihi itibariyle toplam işyeri sayımız 9, toplam alanımız ise 19.168 m2’dir. 
 
 
 

  işyeri Adres M2 

  1 Hizmet Binası Körfez mahallesi belediye caddesi no:18/2 Atakum/ Samsun 1000 

2 Kurupelit büfe ve çay bahçesi Körfez mahallesi belediye caddesi no:18/1 Atakum/ Samsun 2.146 

3 Sanat merkezi café iç kısım Büyük Şehir Belediyesi Sanat merkezi Atakum/Samsun 12 

4 Sanat merkezi café dış kısım Büyük Şehir Belediyesi Sanat merkezi Atakum/Samsun 200 

5 Paşa Konağı Cafe Kadıköy mahallesi Paşa Konağı yerleşkesi İlkadım/Samsun 150 

6 P1 otopark alanı Denizevleri Mahallesi 1521 ve 1522 nolu parsel Atakum/Samsun 1660 

7 P2 otopark alanı Denizevleri Mahallesi 2907 nolu parsel Atakum/Samsun 3057 

8 P3 otopark alanı Adnan menderes bulvarı denizkızı café karşısı  4660 

9 P4 otopark alanı Körfez Mahallesi 9053 ada 4 nolu parsel kurupelit hizmet binası yanı 6283 

 

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu 
Para 

Birimi 

Şirketin 
Sermayedeki  

Tutarı 

Şirket İle 

Olan İlişkinin 
Niteliği 

Samsun Anakent 

Turizm Tic.Ltd.Şti. 

Yiyecek Ağırlıklı Hizmet 
Veren Kafeteryaların 

Faaliyetleri 

TL 675.00 TL İştirak 

Samsun Proje 

Ulaşım İmar 
İnş.San.Tic.A.Ş. 

Ulaşım TL 24.000.00 TL İştirak 

Sabek A.Ş 
Bölgesel Ekonomik 
Kalkınma Planlama 

TL 250.00 TL İştirak 



 

 

              ORGANİZASYON ŞEMESI VE FAALİYETLER 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lojistik ve Satınalma Birimi 

 
 Şirketimiz tescilinden itibaren kiralamalar yoluyla Büyükşehir Belediyemizden bünyesine 
kattığı işletmeleri ile alakalı bazı satın almalar gerçekleştirmiştir. İşletmelerimiz için kanun ve 
yönetmeliklerde belirtilmiş bulunan alınması zorunlu ihtiyaçlar ile  faaliyetlerini daha iyi ve kaliteli 
sürdürmek amacıyla yaptığı 8 adet satın alma gerçekleştirmiş aşağıda belirtilmiştir. 
 

Şirket Merkezimizde  ve İşletmelerimizde kullanılmak üzere yapılan satın almalar  

 

12.09.2014 tarih 0001 numaralı satın alma evrakları ile, 
 

 5 adet masaüstü bilgisayar  
 5 adet LCD monitör 

 1 adet Renkli mürekkep püskürtmeli yazıcı 



 

 

 2 adet lazer yazıcı 
 5 adet 1000 sayfa kapasiteli siyah toner 

 8 adet renkli yazıcıda kullanılmak üzere değişik renklerde mürekkep    
 5 adet işletim sistemi lisansını  

KDV dahil ₺11.272,54 lira bedelle satın almıştır. 

 10.10.2014 tarih 0002 numaralı satın alma evrakları ile, 

 Muhasebe departmanında kullanılmak üzere 

 1 adet Genel muhasebe programı (3 Kullanıcılı) 
KDV dahil ₺2.669,16 lira bedelle satın almıştır. 

13.10.2014 tarih 0003 numaralı satın alma evrakları ile, 
 1 Adet Yazar Kasa Kültür Sanat Merkezi dışı kafede kullanılmak üzere 

 1 Adet Yazar Kasa Yeşilyurt AVM yanı P2 otoparkında kullanılmak üzere 

 1 Adet Yazar Kasa Denizkızı kafe arkası P3 otoparkında kullanılmak üzere 

 1 Adet Yazar Kasa Paşa Konağı içi kafede kullanılmak üzere 

 

KDV dahil ₺4.680,00 lira bedelle satın almıştır. 

14.10.2014 tarih 0004 numaralı satın alma evrakları ile, 

 1 Adet Yazar Kasa Kültür Sanat Merkezi içi kafede kullanılmak üzere 

 

KDV dahil ₺1.640,00 lira bedelle satın almıştır. 

07.11.2014 tarih 0005 numaralı satın alma evrakları ile, 
 

 10.000 Adet Fatura basımı Lazer yazıcıya uyumlu  
 500 adet Sevk İrsaliyesi basımı Lazer yazıcıya uyumlu 

 50 Cilt Perakende Satış Fişi basımı 
 1 Cilt Gider pusulası basımı 

KDV dahil ₺2.332,00 lira bedelle satın almıştır. 

07.11.2014 tarih 0006 numaralı satın alma evrakları ile, 
 

 1 Adet Web sayfası tasarlanması, Programlanması, Yönetimi Alan adı, Sunucu 

hizmeti   

KDV dahil ₺1.357,00 lira bedelle satın almıştır. 

11.12.2014 tarih 0007 numaralı satın alma evrakları ile, 
 

 31 Kalem Malzeme Kültür Merkezi İçi Kafemiz için muhtelif gıda alımı 
KDV dahil ₺1.679,28 lira bedelle satın almıştır. 



 

 

26.12.2014 tarih 0008 numaralı satın alma evrakları ile, 
 

 1 Adet 01.01.2015-31.12.2015 tarihlerini kapsayan Mali Danışmanlık hizmeti alımı 
ödemeleri her ay yapılmak kaydıyla. 

KDV dahil ₺24.780,00 lira bedelle satın almıştır. 

 Şirketimiz tescil tarihi olan 05.08.2014 ile 31.12.2014 tarihine kadar yapılan 8 adet satın 
almanın tutarı  ₺50.409,98  lira olup bu yıl içerisinde ₺25.629,98 lirası ödenmiştir. Geriye kalan 
₺24.780,00 lirası 01.01.2015 ile 31.12.2015 tarihleri arasında ödenecektir. 

 

 

2. İnsan Kaynakları Birimi 
 

a) Şirketimiz Yönetim Kurulu 

Şirketimiz 25.07.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda ünvan ve Yönetim Kurulu 
değişikliği 05.08.2014 tarihinde Samsun Ticaret ve Sanayi Odasına tescil edilmiş olup,  

 Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay BULDAN 

 Yönetim Kurulu Başk. Yard. Necmi ÇAMAŞ 

 Yönetim Kurulu Üyesi Hanife PAPİLA 

 Yönetim Kurulu Üyesi Zennube ALBAYRAK 

 Yönetim Kurulu Üyesi Figen AKIN 

olmak üzere beş üyeden oluşmaktadır.  
 

b) Şirketimiz Çalışanları 
 

Yönetim Kurulumuzun 09.09.2014 tarih 2014/13 sayılı kararı ile 3(Üç) yılığına şirketimiz Genel 
Müdürlüğüne Musa İlkay GÜLER getirilmiş olup 09.09.2014 tarihinde Atakum SGK Müdürlüğüne 
ve Gaziler Vergi Dairesine bildirimleri yapılarak 15.09.2014 tarihinde çalışmaya başlamıştır. 

 

01.10.2014 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığından kiralamış olduğumuz Kültür Sanat 
Merkezi içi kafemizin 05.12.2014 tarihinde Atakum SGK Müdürlüğüne bildirimleri yapılarak Fatih 
ASLAN isimli personelimiz 08.12.2014 tarihinde işletmemizde çalışmaya başlamıştır 

 

c) Sorumluluk Alanımızda Bulunan Personeller 

 

Şirketimizin öncelikli sorumluluk alanı olan Adnan Menderes Bulvarı ve çevresinde Samsun 
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı olup, şirketimizin denetim ve gözetimine tabi 

bulunan 36 adet personel bulunmaktadır.  
Bu personellere ek olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığına bağlı 

11 adet personel şirketimiz denetim ve gözetiminde çalışmalarını sürdürmektedir. 



 

 

Şirketimizin ana faaliyet konusu; Turizm faaliyetleri ve Kültürel faaliyetlerdir. Yaz turizminin 
etkin olduğu bir faaliyet alanı ve çevresine sahiptir. Bu nedenle turizm sezonu açılmadan gerekli 
personel ihtiyacını belirleme çalışmaları etkili ve titiz bir şekilde devam etmekte olup, 2015 yılı 
turizm sezonu başlamadan personel alt yapısını oluşturarak, şirketimizin ihtiyaç duyduğu kalifiye 
işgücü teminini tamamlamayı hedeflemektedir. 

  

3. Organizasyon Birimi 
 

25.07.2014 tarihi ile 31.12.2014 tarihleri arasında toplam 3 Organizasyon faaliyeti yapılmıştır.Bu 

Organizasyonlar kısaca  aşağıda belirtilmiştir. 
 

             YAPILAN ORGANİZASYONLAR 

a) ‘Samsunu Seviyorum Sahilimi Temiz Tutuyorum’  Kampanyası 
Ülkemiz, deniz ve kıyılarının doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel kaynakları, biyolojik çeşitliliği ve 

hem sualtı hem su üstü canlı ve cansız varlıkları açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. 
Deniz ve kıyılarımızın korunmasını ulusal bir öncelik haline getirerek gelecek nesillere, kalkınmada 
sürdürülebilirlik hedefine ulaşmış yaşanabilir bir Türkiye bırakmak her Türk vatandaşının amacı 
olmalıdır. 

Bizde buradan yola çıkarak; Kişisel sağlık, refah ve Samsun’un ekonomik geleceği için oluşan 
önemli riskler hakkında kamusal farkındalığı arttırmak, Halkın deniz ve sahil çevresinin süregelen 
tahribatına karşı müsamaha göstermemeleri konusunda faaliyete geçmeleri için halkı teşvik 
etmek, Denizlerin uzun süre korunmasını sağlamak için çocuklarda ve gençlerde çevre bilinci 
yaratmak, Öncelikli tehdit altındaki deniz çevrelerini korumak için bu kampanya çalışmasını yapmış 
durumdayız.  

Şirketimiz bu amaçlardan yola çıkarak 2 ayrı etkinlik çalışması yapmıştır. Bunlardan ilki 19.09.2014 
Cuma günü saat 10:00 ‘da Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm A.Ş tarafından organize 

edilen “Samsun’u Seviyorum, Sahilimi Temiz Tutuyorum” projesidir. Diğeri ise TURMEPA ile birlikte 
20.09.2014 tarihinde yine Atakum sahilinde gerçekleştirilen "Uluslararası Kıyı Temizleme Etkinliği" 
dir. 

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm A.Ş tarafından organize edilen “Samsun’u 
Seviyorum, Sahilimi Temiz Tutuyorum projesi kapsamında, çok sayıda öğrenci ve temizlik personeli 
çevre kirliliğine dikkat çekmek için sahildeki çöpleri topladı. Samsun’da çevre kirliliğine dikkat 
çekmek için Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm Tic. A.Ş Yönetim Kurulu ve 250 öğrencinin 
katılımı ile Atakum Adnan Menderes Bulvarı sahilinde çöp toplama etkinliği düzenledi. Etkinlik 
öncesi Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Kültür 
Turizm Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Buldan, geri dönüşümün ve çevre kirliliğinin insan 
hayatındaki önemine dikkat çekti. Sakarya Ortaokulu, 23 Nisan Ortaokulu ve Denizevleri 

Ortaokulu’ndan gelen öğrenciler, deniz sezonunun kapanmasının ardından vatandaşlar tarafından 



 

 

bırakılan çöpleri , ellerine giydikleri steril eldivenler ile tek tek topladı. Çöpleri titizlikle toplayan 
öğrenciler ise konuşmalarıyla “Çevreyi Temiz Tutalım” mesajını verdiler.  

b) “ULUSLARASI KIYI TEMİZLEME ETKİNLİĞİ”  
Samsun’da TURMEPA ve Kültür Turizm A.Ş ortaklığında öğrenciler ve gönüllüler, "Uluslararası 

Kıyı Temizleme Etkinliği" kapsamında dünyayla eş zamanlı olarak deniz kenarında sahil temizliği 
yaptılar. 

TURMEPA Deniz Temiz Derneği’nin Bölge Koordinatörlüğü’yle yürütülen etkinlik Atakum 

ilçesindeki Kurupelit sahilinde Kültür Turizm A.Ş’nin katkılarıyla yapıldı. Sahil temizliğine öğrenciler 
ve gönüllüler katıldı. Kıyı boyunca sahile atılmış cam, pet şişeler, kağıtlar topladılar. 

TURMEPA yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre “Kıyı temizleme etkinliği” tüm dünyada aynı anda 
yapılıyor. Amerika’da ve dünyanın başka şehirlerinde ve ülkelerinde bu temizlik yapılıyor. Bu 
bölgeyi seçmemizin nedeni, Kurupelit sahili Samsun için önemli bir bölge olduğu içindir. Buraya b ir 

marina yapılacak. Deniz temiz olmazsa, güzel bir çevre bırakmazsak maalesef bu yatırımlarında 
sonucu ne ekonomik olarak ne de diğer yönlerden alamayacağımız için bugün burada bir etkinlik 
gerçekleştirdik. Amacımız insanların farkında olmasıdır. Çevremizin ve doğamızın sadece bize ait 
olmadığını, gelecek nesillere de ait olduğunu anlatmak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

c) Plaj Voleybolu 

İl sakinlerini her yıl spor ortak paydasında buluşturmak,  sportif bir ortamda rekabet imkânı 
sunmak, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının yarışma heyecanıyla harmanlamak, sporun 
önemine dikkat çekmek, teşvik etmek ve gündelik hayatta sporun daha fazla yer almasını sağlamak 
adına Samsun’da yaz sporlarında tüm dünyada en çok izleyicisi olan plaj voleyboluna dikkat 
çekmek istiyoruz. Bu amaçtan yola çıkarak; 

Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm A.Ş ve Anakent İmar İnşaat Şirketi ile birlikte Atakum ilçesi 

sahilinde düzenlenen, “1. Plaj Voleybolu Turnuvası”nın ilk etabında 13 erkek, 6 bayan takımından 
oluşan gruplarda 19 takım yarıştı. 3 hafta süren müsabakalar sonucunda toplam 38 maç yapıldı.  

Kıran kırana geçen ve renkli görüntülere sahne olan turnuvanın finalinde ise erkeklerde Tahsin 

Yüksel ve Emre Bafralı’dan oluşan ekip ile bayanlarda Özge Aktepe ve Gizem Betül Yürükoğlu 
ikilisinin oluşturduğu ekipler rakiplerini eleyerek müsabakaları birinci olarak bitirdiler. 

 

 



 

 

Turnuvada diğer dereceye giren takımlar ise şu isimlerden oluştu; 

ERKEKLERDE 

2. Alper Dikmen - M. Baran Taşkıran 

3. Yunus Dikmen - Batuhan Bayrakçı 

BAYANLARDA 

2. Gizem Kün - Asena Selen Salcı 

3. Melisa Yıldız Kaya - Ayşenur Tüysüz 

 

       YAPILMASI PLANLANAN ORGANİZASYONLAR 

Şirketimiz Kültür Turizm A.Ş olarak ilimizin turizm potansiyelini ortaya çıkarmak sahil ile 
halkımızı bütünleştirmek adına 16 haftadan oluşan yaz döneminin her haftasını dolu dolu 
değerlendirmeyi planlıyoruz. Gerçekleştirmeyi planladığımız etkinlik ve organizasyonlar; Sabah 

Sporu, Halk Koşusu, Plaj Futbolu, Sahilde Otobüsle Gezinti,  Plaj Voleybolu, Ses Yarışması, Karaoke, 
Deniz Temiz Kampanyası, Su Topu, Su Kay, Yöresel Yemek Yarışması, Çadır Kamp, Balık Ekmek 
Haftası, Güzel Sanatlar Satış Ve Sergisi, Kardeş Şehir vb. Bu etkinliklerden Bazıları ; 

 

 

 



 

 

a) Sabah Sporu 

Atakum sahilinde sabahın erken saatlerinde spor amaçlı yürüyüş ve koşu yapan vatandaşların daha düzenli 
ve bilinçli spor yapmalarını sağlamak ve spora teşvik amacı ile haftanın üç günü Kültür Turizm Tic. A.Ş 
sponsorluğunda spor hocası eşliğinde 1 saat spor yaptırmayı planlamaktayız. Bu etkinlik yaz dönemi 
boyunca her hafta haftada 3 gün yapılacaktır. 

 

  

 

 

 

b) Halk Koşusu 

Spor, bedenî ve ruhî yeteneklerimizi, düzenli, dengeli, olarak geliştirmek, yeteneklerimizden en iyi biçimde 
yararlanmak için yapılır. Diğer yandan spor, gençlik çağının en önemli meselelerinden biri olan arkadaşlığı 
olumlu ve güvenilir olarak geliştiren bir araçtır. Belirli aralarla düzenlenen spor karşılaşmaları genç yaşlı 
bütün insanları birbirine kaynaştırır, aralarında centilmence yarışma ruhunu geliştirir. Daha sağlıklı daha 

zinde bir neslin varlığını devam ettirmek için spor yapmalı; sporun beden, ruh ve zekâ kabiliyetini geliştirici 
özelliklerinden faydalanmasını bilmeliyiz. Bizde buradan yola çıkarak; 

 Samsun halkının da katkılarıyla geleneksel olarak yapmayı planladığımız halk koşusu ile Samsunluların 
içinde bulunan sporcu ruhunu bu eğlenceli aktiviteyle ortaya çıkarmak istiyoruz. 



 

 

 

c) Sahilde Gezinti 

Halkımızı sahille buluşturma fikrinden yola çıkarak Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm Tic. A.Ş 
olarak turistik amaçlı dizayn edilen üstü açık otobüsler ile Sahil Yolu'nda ücretsiz olarak halkımıza hizmet 

verecektir. Halkımıza bu hizmeti yaz dönemi boyunca her hafta belirli günlerde sunmayı amaçlamaktayız.

 

d) Liseler Arası Ses Yarışması 

Samsun’un 17 ilçesine ait liselerin katılımıyla gerçekleşmesi planlanan ve gençlere müzik sevgisini aşılamak 
amacıyla düzenlenecek olan bir yarışmadır. Her gün farklı gruplar sahneye çıkarak gösterilerini sergileyecek. 
Hazırlık aşamasında takım duyusunu perçinlerken, müzik hakkındaki bilgilerini de genişletip gençlerimize 
eğlenceli yaz günleri geçirtmeyi planlamaktayız. 



 

 

 

e) Plaj Futbolu 

Sporun önemine dikkat çekmek, teşvik etmek, gündelik hayatta sporun daha fazla yer almasını sağlamak, 
sporla uğraşan sağlıklı nesiller yetiştirmek, gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, birlik ve beraberliği 
sağlamak; sosyal ve kültürel faaliyetleri artırmak amacından yola çıkarak; 

Karadeniz’in incisi Samsun sahilinde futbol severlere yaz akşamlarının keyfine heyecanlı dakikalar 
ekleyeceğiz. Ayrıca diğer plaj oyunlarıyla da birleştirilerek daha keyifli hale getirilecek olan bu 
organizasyonlara halkımızın yoğun ilgisini beklemekteyiz. 

 

f) Çadır Kamp 

Samsun’da bilinçli bir gezi kültürü oluşmasına katkıda bulunmak, seyahat etmek isteyen herkes için 
insanların belki sadece bir hafta sonu veya tüm bir hafta doğayla iç içe vakit geçirmesi, şehrin yoğun ve 
stresli ortamından uzaklaşması için en güzel yollardan birisi de çadır kampı yapmaktır. Beton yığınlarından 
uzakta, oksijeni bol, temiz atmosfere sahip, sakin, sessiz bir ortamda vakit geçirmek, günlük yürüyüşler 



 

 

yapmak, kamp ateşi etrafında sohbet etmek hem fiziksel hem de ruhsal açıdan  Samsun’lu kamp severleri 
yenileyecektir. 

 

g) Yöresel Yemek Yarışması 

Samsun yöresine ait lezzetleri ortaya çıkarmak, tanıtmak ve yörenin tatlarını gelecek kuşaklara aktarmak, 
yöresel lezzetlerin çeşitliliğini vurgulamak, birlik beraberlik ve dayanışma duygularının yarışma heyecanıyla 

harmanlamak amacıyla 18 yaşını doldurmuş ve profesyonel olarak aşçılık yapmayan herkes yarışmaya 
katılabilecek.  

 

h) Sukay 

Samsun’un en gözde spor tesisi olan Samsun Sukay Kablolu Su Kayak Merkezi Karadeniz’in ilk su kayak 
tesisidir. Aynı zamanda Türkiye’nin deniz üzerine yapılan ilk kablolu Su kayağı merkezi olma özelliğini 
taşımaktadır.  



 

 

Ülkemizde Su kayağı sporunun en önemli etkinliği Türkiye Su Kayağı Şampiyonasıdır. Bu organizasyonun 
Samsun’da yapılması için gerekli hazırlıkları yapıp tesisimizi ve Samsun’un tanıtımı için gerekli çalışmaları 
yapmayı planlamaktayız. 

 

 

 

i) Karaoke 

Özellikle çıkış noktası uzak doğuda çok popüler olan karaoke, sözleri çıkarılmış şarkıların melodileri üzerine 
önümüzdeki ekrandan ya da kâğıttan sözlerini takip ederek mikrofonla söyleme şekline verilen isimdir. 
Okuma yazması olan, söylemek istediği şarkının armonisini ya da nakaratını kısmen bilen herkes karaoke 
yapabilir. 7’den 70’e herkesin karaoke aktivitesine katılabilmesi de bu aktiviteyi herkesin eğlenebildiği bir 
oyun haline sokar. KARAOKE İNSANI RAHATLATAN BİR EĞLENCE ARACIDIR. 

Bizde bu düşünceden yola çıkarak Samsun Kültür Turizm Tic. A.Ş olarak bu organizasyonu planladık. 
Organizasyon tarihinden 2 hafta önce reklam afişleri ilin dört bir tarafına asılacak. Başvuru formları belirli 
merkezlerden dağıtılacaktır. 

 



 

 

 

 

j) Balık Ekmek Haftası 

Samsun denilince akla ilk gelen deniz, deniz denildiğinde de akla balık geldiği fikrinden yola çıkarak bizde 
halkımızla Karadeniz’de hem balığı sevdirmek hem de farkındalığı arttırmak için böyle bir organizasyon 
yapıp bunu geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. 

 



 

 

k) Güzel Sanatlar Satış Ve Sergisi 

Doğru toplumsallaşmayı gerçekleştirebilmek, yetişen kuşaklara bu değerleri kazandırabilmek, öğretebilmek 
ve her yeni kuşağın bir öncekini aşması gerektiğini kavratabilmek, çocuk ve gençlerimizi sanata 
yönlendirerek gerçekleşebilir. Bizde sanatsever Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm Tic. A.Ş olarak 
Samsun’lu sanatseverleri satış ve sergi etkinlikleri düzenleyerek desteklemeyi planlıyoruz. 

 

l) Diğer Organizasyonlar 

Samsun Kültür Turizm Tic. A.Ş olarak şehrimizde yaz turizm dışında büyük bir potansiyele sahip kış, yayla 
sağlık, kültür ve inanç turizmi konusunda da çeşitli etkinlik ve organizasyonlar yapmayı planlamaktayız. 

Kış turizminde; Ladik ilçesi’nin sırtını yasladığı 1800 metre rakımlı Akdağ, adından da anlaşılacağı üzere kış 
ayları boyunca beyaza bürünür. Bugüne dek yalnızca yöre halkının nimetlerinden faydalanabildiği Akdağ, 
aslında her zaman ilgi odağıydı. Daha çok yaz aylarında yapılan yayla şenlikleri ile adını duyuran platonun 
uygun zemini birçok çim kayağı meraklısının dikkatini çekmiş ve daha sonraları bu amaçla birçok 
organizasyona ev sahipliği yapmıştır. Buraya her hafta günü birlik turlar düzenlenip ilçenin ve tesislerin 
tanıtımı yapılabilir. Bunun yanı sıra Yayla Turizmine eşlik edebilecek olan Vezirköprü Şahinkaya kanyonu, 
Çarşamba Kabaceviz Şelaleleri, Ayvacık Baraj Gölü ve Yaylası görülmeye değer alanlardandır. Sağlık turizmi 
için ise Ladik’te bulunan Hamamayağı Kaplıcası, Havza’da bulunan Aslanağzı Kızgözü, Maarif Kaplıcaları için 
turlar düzenlenebilir. Şehrimiz Samsun'un çok eski bir medeniyete sahip olması, XIX yy. ve XX yy. başlarında 
gelen göçlerle çok değişken bir yapıda bulunması, kültürel açıdan farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar 
şehrimizde zengin bir tarihi ve kültürel mirasın kalmasına sebep olmuştur. Bu kültürel ve tarihi değerleri 
halkımıza ve dışarıdan gelen turistlere tanıtmak amacıyla kültür turları yapmayı planlamaktayız. İnanç 
Turizmi içinde şehrimizde bir çok gezilmeye görülmeye değer tarihi camii bulunmaktadır. Bu camileri de 
Samsun’da yaşayan halkımıza tanıtmak amacıyla çeşitli geziler yapmayı planlamaktayız. 

Yukarıda bahsettiğimiz gibi yaz turizmi dışında Samsun da görülecek ve yapılacak birçok turistik faaliyet 

mevcuttur. Kültür Turizm Tic. A.Ş olarak bunları bir bütünlük içinde değerlendirmek için çalışmalar 
planlamaktayız. Samsuna gelen ya da Samsunda yaşayan insanları aynı gün içinde örneğin kayak keyfi 
yaşatıp daha sonra bunu kaplıcalarımızın şifalı sularıyla birleştiren, Şahinkaya kanyonunda doğayla iç içe 



 

 

tekne gezintisinin sonunda Ambar Köyde geçmişin kokusuyla bir çay keyfi tattırmak gibi ilçelerimizin mevcut 
farklı turizm imkânlarını aynı anda yaşatmak adına daha birçok proje çalışmaları planlamaktayız. 

4. Halkla İlişkiler Birimi 

Şirketimizin kurumsal kimlik kazandığı 25.07.2014 tarihinden 31.12.2014 tarihine kadar 
şirketimize vatandaşlarımızdan  telefon, email ve birebir görüşme yoluyla gelen 152 şikâyet ve 
öneri olmuştur.  

Bunların, 64 adeti çevre temizliği ve Adnan Menderes Bulvarı üzerinde buluna 9 adet WC nin 

temizlik ve teknik sorunları oluşturmaktadır. 

42 adetini çevre düzenleme ve yeşil alan bakımı ile ilgili sorunlar oluşturmaktadır. 

26 adetini Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan işletmelerin tabela kirliliği ve kaldırım işgali 
ile ilgili sorunlar oluşturmaktadır. 

20 adeti ise vatandaşlarımızın ”Sahilimizi Nasıl Görmek istersiniz” kampanyamız kapsamında 
ilettikleri öneriler oluşturmuştur. 

Şirketimiz bünyesinde bulunan Kurupelit Büfe ve Çay Bahçesinde vatandaşlarımıza toplantı 
ve organizasyon yapma imkanı sağlanmaktadır. 25.07.2014 tarihinden 31.12.2014 tarihine kadar 
şirketimize toplantı ve organizasyon düzenlemek isteyen 52 vatandaşımız başvurmuştur. Bu 
başvuruların sonucunda;  

Bu 52 vatandaşımızdan 18’i ile anlaşma sağlanmış ve protokol imzalanmıştır.  

22 vatandaşımız ile de tarih doluluğu ve şartların uyuşmamasından dolayı anlaşma 
sağlanamamıştır.  

12 vatandaşımızla görüşme yapılıp son kararlarını vermeleri beklenmektedir. 

 

5. Yazı İşleri Birimi 
 

Şirketimiz kurumsal kimlik kazandığı 25.07.2014 tarihinden 31.12.2014 tarihine kadar çeşitli 
kurum kuruluşlarla toplam 150 yazışma yapmıştır. Bunların; 

38 adeti aşağıdaki yazılı kurumlardan gelen evrak; 

Samsun İlkadım Belediyesi, Samulaş A.Ş, Anakent İmar İnşaat Mad. Tic. San. Ltd. Şti., Yeşilyurt 
A.V.M, Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Bşk., Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, 
Samsun Büyükşehir Belediyesi AR-GE Şube Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Bel. Mali Hiz. Daire 

Bşk. Strateji Şb. Md.,  

95 adeti de aşağıdaki  yazılı kurumlara giden evraklardır.  



 

 

T.C Vakıflar Bankası Samsun Şub. Müd., İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Atakum İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü, Çevre Mühendisleri Odası, Samsun Çevre Şehircilik İl Müd., Büyükşehir Bel. 
Basın ve Halkla İlişk. Daire Bşk., Gaziler Vergi Dairesi Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Bel. Fen 
İşl.Daire Bşk., Samsun Büyükşehir Bel. Mak. İkmal Daire Bşk., Samulaş A.Ş Genel Müdürlüğü, 
Samsun Anakent İmar İnş. Mad. Tic. San. Ltd. Şti., Samsun Atakum Belediyesi, Samsun İlkadım 
Belediyesi, T.C. Maliye Bakanlığı Samsun Deft. Muh. Müd., Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, 
YEŞİLYURT A.V.M, Samsun Büyükşehir Bel. AR-GE Şube Müd., Samsun Büyükşehir Bel.Yazı İşl.Daire 
Bşk.,  

17 adeti ise iç yazışma olarak kayıt altına alınmıştır. İç yazışmalar genel müdürlük ve yönetim 
Kuruluna yazılmıştır. 

6. İşletmeler Şefliği 
 

a) P2 Otopark İşletmesi  
 Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından  25.08.2014 tarih 2014/11 sayılı kararı ile Samsun 
Büyükşehir Belediyesinden işletmesi alınan Denizevleri mahallesi 2907 parselde bulunan otopark 
alanının faaliyete geçmesi için aşağıdaki işlemler yapılmıştır. 

a) Yönetim Kurulu kararı alınarak üst yazı ile Büyükşehir Belediye Meclisine başvuru 

b) Belediye Meclisinin yazımıza olumlu cevabı alınarak Büyükşehir Belediyesi Emlak İşleri 
Daire başkanlığıyla kira kontratının  yapılması 

c) Büyükşehir Belediyesine teminat bedeli yatırılması 
d) Vergi Dairesine dilekçe ve ekleri (Kira kontratı, Meclis kararı fotokobisi v.s.) ile 

başvurulması 
e) Vergi Dairesinin işyeri tespiti akabinde işyeri açılış belgesinin düzenlenmesi 
f) Açılış belgesinden sonra yazar kasa kullanabilmek için izin alınması 
g) Yazar kasa satın alma işlemlerinin tamamlanarak Vergi Dairesine müraacat edilmesi 
h) Yazar Kasa levhasının Vergi Dairesince verilmesi 

i) Otopark içi zemin ve çevre düzenlemelerinin yapılması 
j) Otopark işletim sistemlerinin ve demirbaşların alınması 

İşlemleri yapılarak 01.10.2014 tarihinde faaliyete geçmiştir. 31.12.2014 tarihi itibariyle 85 araç 
abonemiz bulunmaktadır. 
 

b) Paşa Konağı Kafeteryası 
 Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından  25.08.214 tarih 2014/11 sayılı kararı ile Samsun 
Büyükşehir Belediyesinden işletmesi alınan Kadıköy mahallesinde bulunan Paşa Konağı yerleşkesi 
içerisinde bulunan kafeteryanın faaliyete geçmesi için aşağıdaki işlemler yapılmıştır. 

a) Yönetim Kurulu kararı alınarak üst yazı ile Büyükşehir Belediye Meclisine başvuru 

b) Belediye Meclisinin yazımıza olumlu cevabı alınarak Büyükşehir Belediyesi Emlak İşleri 
Daire başkanlığıyla kira kontratının  yapılması 

c) Büyükşehir Belediyesine teminat bedeli yatırılması 
d) Vergi Dairesine dilekçe ve ekleri (Kira kontratı, Meclis kararı fotokobisi v.s.) ile 

başvurulması 
e) Vergi Dairesinin işyeri tespiti akabinde işyeri açılış belgesinin düzenlenmesi 
f)    Açılış belgesinden sonra yazar kasa kullanabilmek için izin alınması 

İşlemleri yapılarak faaliyete geçmeye hazır hale getirilmiştir. 



 

 

  

c) Sanat Merkezi Bahçe Kafeterya İşletmesi 
 Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından  25.08.214 tarih 2014/11 sayılı kararı ile Samsun 
Büyükşehir Belediyesinden işletmesi alınan Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi 
bahçesinde bulunan kafeteryanın faaliyete geçmesi için aşağıdaki işlemler yapılmıştır. 

a) Yönetim Kurulu kararı alınarak üst yazı ile Büyükşehir Belediye Meclisine başvuru 

b) Belediye Meclisinin yazımıza olumlu cevabı alınarak Büyükşehir Belediyesi Emlak İşleri 
Daire başkanlığıyla kira kontratının  yapılması 

c) Büyükşehir Belediyesine teminat bedeli yatırılması 
d) Vergi Dairesine dilekçe ve ekleri (Kira kontratı, Meclis kararı fotokobisi v.s.) ile 

başvurulması 
e) Vergi Dairesinin işyeri tespiti akabinde işyeri açılış belgesinin düzenlenmesi 
f) Açılış belgesinden sonra yazar kasa kullanabilmek için izin alınması 
g) Yazar kasa satın alma işlemlerinin tamamlanarak Vergi Dairesine müraacat edilmesi 
h) Yazar Kasa levhasının Vergi Dairesince verilmesi 

İşlemleri yapılarak faaliyete geçmeye hazır hale getirilmiştir. 
 

d) Sanat Merkezi İçi Kafeterya İşletmesi 
 Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından  25.08.214 tarih 2014/11 sayılı kararı ile Samsun 
Büyükşehir Belediyesinden işletmesi alınan Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi içerisinde 
bulunan kafeteryanın faaliyete geçmesi için aşağıdaki işlemler yapılmıştır. 

a) Yönetim Kurulu kararı alınarak üst yazı ile Büyükşehir Belediye Meclisine başvuru 

b) Belediye Meclisinin yazımıza olumlu cevabı alınarak Büyükşehir Belediyesi Emlak İşleri 
Daire başkanlığıyla kira kontratının  yapılması 

c) Büyükşehir Belediyesine teminat bedeli yatırılması 
d) Vergi Dairesine dilekçe ve ekleri (Kira kontratı, Meclis kararı fotokobisi v.s.) ile 

başvurulması 
e) Vergi Dairesinin işyeri tespiti akabinde işyeri açılış belgesinin düzenlenmesi 
f) Açılış belgesinden sonra yazar kasa kullanabilmek için izin alınması 
g) Yazar kasa satın alma işlemlerinin tamamlanarak Vergi Dairesine müraacat edilmesi 
h) Yazar Kasa levhasının Vergi Dairesince verilmesi 

İşlemleri yapılarak faaliyete geçmeye hazır hale getirilmiştir. 
 

e) P4 Otopark İşletmesi 
 Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından  29.08.214 tarih 2014/12 sayılı kararı ile Samsun 
Büyükşehir Belediyesinden işletmesi alınan Büyükoyumca mahallesi 9053 ada 4 nolu parselde 

bulunan otopark alanının faaliyete geçmesi için aşağıdaki işlemler yapılmıştır. 
a) Yönetim Kurulu kararı alınarak üst yazı ile Büyükşehir Belediye Meclisine başvuru 

b) Belediye Meclisinin yazımıza olumlu cevabı alınarak Büyükşehir Belediyesi Emlak İşleri 
Daire başkanlığıyla kira kontratının  yapılması 

c) Büyükşehir Belediyesine teminat bedeli yatırılması 
d) Vergi Dairesine dilekçe ve ekleri (Kira kontratı, Meclis kararı fotokobisi v.s.) ile 

başvurulması 
e) Vergi Dairesinin işyeri tespiti akabinde işyeri açılış belgesinin düzenlenmesi 
f) Açılış belgesinden sonra yazar kasa kullanabilmek için izin alınması 
g) Yazar kasa satın alma işlemlerinin tamamlanarak Vergi Dairesine müraacat edilmesi 
h) Yazar Kasa levhasının Vergi Dairesince verilmesi 



 

 

i) Otopark içi zemin ve çevre düzenlemelerinin yapılması 
j) Otopark işletim sistemlerinin ve demirbaşların alınması 

İşlemleri yapılarak faaliyete geçmeye hazır hale getirilmiştir. 
 

f) P3 Otopark İşletmesi 
 Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından  29.08.214 tarih 2014/12 sayılı kararı ile Samsun 

Büyükşehir Belediyesinden işletmesi alınan Adnan Menderes Bulvarı Deniz Kızı kafe arkasında 
bulunan otopark alanının faaliyete geçmesi için aşağıdaki işlemler yapılmıştır. 

a) Yönetim Kurulu kararı alınarak üst yazı ile Büyükşehir Belediye Meclisine başvuru 

b) Belediye Meclisinin yazımıza olumlu cevabı alınarak Büyükşehir Belediyesi Emlak İşleri 
Daire başkanlığıyla kira kontratının  yapılması 

c) Büyükşehir Belediyesine teminat bedeli yatırılması 
d) Vergi Dairesine dilekçe ve ekleri (Kira kontratı, Meclis kararı fotokobisi v.s.) ile 

başvurulması 
e) Vergi Dairesinin işyeri tespiti akabinde işyeri açılış belgesinin düzenlenmesi 
f) Açılış belgesinden sonar yazar kasa kullanabilmek için izin alınması 
g) Yazar kasa satın alma işlemlerinin tamamlanarak Vergi Dairesine müraacat ed ilmesi 

h) Yazar Kasa levhasının Vergi Dairesince verilmesi 
i) Otopark içi zemin ve çevre düzenlemelerinin yapılması 
j) Otopark işletim sistemlerinin ve demirbaşların alınması 

İşlemleri yapılarak faaliyete geçmeye hazır hale getirilmiştir. 
 

g) Kurupelit Büfe ve Çay Bahçesi İşletmesi 
  Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından  01.10.214 tarih 2014/14 sayılı kararı ile Samsun 
Büyükşehir Belediyesinden işletmesi alınan Körfez mahallesi Belediye caddesi No:18’de bulunan 
Kurupelit hizmet binası altında bulunan Kurupelit Büfe ve Çay Bahçesinin faaliyete geçmesi için 
aşağıdaki işlemler yapılmıştır 

a) Yönetim Kurulu kararı alınarak üst yazı ile Büyükşehir Belediye Meclisine başvuru 

b) Belediye Meclisinin yazımıza olumlu cevabı alınarak Büyükşehir Belediyesi Emlak İşleri 
Daire başkanlığıyla kira kontratının  yapılması 

c) Büyükşehir Belediyesine teminat bedeli yatırılması 
d) Vergi Dairesine dilekçe ve ekleri (Kira kontratı, Meclis kararı fotokobisi v.s.) ile 

başvurulması 
e) Vergi Dairesinin işyeri tespiti akabinde işyeri açılış belgesinin düzenlenmesi 
f) Matbu evrakların basımının yapılması 

İşlemleri yapılarak 01.11.2014 tarihinde faaliyete geçmiştir. 
 

h) P1 Otopark İşletmesi 
 Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından  01.10.214 tarih 2014/14 sayılı kararı ile Samsun 
Büyükşehir Belediyesinden işletmesi alınan Denizevleri mahallesi Yeşilyurt AVM ile Sanat Merkezi 
arasında bulunan otopark alanının faaliyete geçmesi için aşağıdaki işlemler yapılmıştır  

a) Yönetim Kurulu kararı alınarak üst yazı ile Büyükşehir Belediye Meclisine başvuru 

b) Belediye Meclisinin yazımıza olumlu cevabı alınarak Büyükşehir Belediyesi Emlak İşleri 
Daire başkanlığıyla kira kontratının  yapılması 

c) Büyükşehir Belediyesine teminat bedeli yatırılması 
d) Vergi Dairesine dilekçe ve ekleri (Kira kontratı, Meclis kararı fotokobisi v.s.) ile 

başvurulması 



 

 

e) Vergi Dairesinin işyeri tespiti akabinde işyeri açılış belgesinin düzenlenmesi 
f) Açılış belgesinden sonar yazar kasa kullanabilmek için izin alınması 
g) Yazar kasa satın alma işlemlerinin tamamlanarak Vergi Dairesine müraacat edilmesi 
h) Yazar Kasa levhasının Vergi Dairesince verilmesi 

i) Otopark içi zemin ve çevre düzenlemelerinin yapılması 
j) Otopark işletim sistemlerinin ve demirbaşların alınması 

İşlemleri yapılarak 01.11.2014 tarihinde faaliyete geçmiştir. 31.12.2014 tarihi itibariyle 70 araç 
abonemiz bulunmaktadır. 
 

 

7. Güvenlik Şefliği 
 
 Şirketimiz yetki alanında Güvenlik ve Denetim işleri Zabıta Daire Başkanlığına bağlı 36 
personelle üç vardiya şeklinde yapılmaktadır. 
 Zabıta personelimiz sahil yolu boyunca tüm aksaklıkları şirket güvenlik şefimize bildirerek 
yapımın gerçekleşmesini sağlamak ve takibini yapmakla yükümlüdür. Aynı zamanda sahil yolu 
boyunca bulunan kent mobilyalarının korunmasını sağlamaktadırlar.  
 Zabıta pesonelimiz sahil yolu boyunca bulunan işletmelerin kaldırım işgalleri ve izinsiz pankart 
asmalarına müsade etmeyerek halkımızın kullanımına sunulan kaldırımların halkımıza ait kalmasına 
özen göstermektedirler. 
  Her gün yapılan kontrollerde ve vatandaşlarımızdan gelen 26 adet şikayet ve öneri olmuştur. 
Bu şikayetlerin büyük bir bölümünü kaldırım işgali ve izinsiz pankart asmak oluşturmaktadır.  
 Şirketimiz kurumsal kimlik kazandığı 25.07.2014 tarihinden itibaren Zabıta ekiplerimiz 
tarafından gerekli uyarıların defelarca yapılmasına karşın pankartlarını kaldırmayan ve kaldırım 
işgaline devam eden 16 işletmeye idari para cezası kesilmiştir.  
 

 

8. Temizlik Şefliği 
 

Şirketimiz yetki alanında bulunan yaklaşık 9 kilometrelik sahil yolunun yeşil alan temizliği, 
yaya yürüyüş yolu temizliği, kumsal temizliği, kaldırım temizliği ve araç yolu temizliği Çevre Koruma 

Dairesi Başkanlığı ve müteahhit firmaya ait 11 personel ile yapılmaktadır. 
 Personeller her sabah araçlar tarafından sorumlu oldukları alanlara bırakılarak gün boyunca 
bu alanların temiz kalmasını sağlamaktadırlar. 
 Aynı zamanda Çevre Temizlik Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak çalışan 1 personelimizde 
Adnan Menderes sahil yolunda 9 adet olan ve içerisinde tuvalet, engelli tuvaleti, soyunma kabini ve 
duş bulunan alanların günlük temizliğini yapmaktadır. 
 Ayrıca temizlik ekiplerimiz ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerimizin ortak çalışmasıyla aşırı 
dalgalı günlerde yaya yürüyüş yoluna gelen kum, çakıl ve taşlar temizlenerek vatandaşlarımızın hiç 
bir olumsuzlukla karşılaşmadan spor ve yürüyüşlerini yapmaları sağlanmaktadır. 

Her gün yapılan kontrollerde ve vatandaşlarımızdan gelen 64 adet şikayet ve öneriler ışığında 
yetki alanımızın temizliğini en üst seviyede tutmaktayız. 
 

 

 



 

 

 

9. Otoparklar Şefliği 
 

Şirketimiz bünyesinde toplam 4 adet otoparkımız bulunmaktadır.  
P1 otoparkı (Yeşilyurt AVM ile Sanat Merkezi arasında bulunan otoparkımız) 01.11.2014 

tarihinde faaliyete geçmiştir. Otoparkımız abonmanlık sistemiyle işletilmektedir. 31.12.2014 tarihi 
itibariyle 70 adet araç abonmanlığına sahiptir. 

 P2 otoparkı (Yeşilyurt AVM ile Nişantaşı caddesi arasında bulunan otoparkımız) 01.10.2014 
tarihinde faaliyete geçmiştir. Otoparkımız abonmanlık sistemiyle işletilmektedir. 31.12.2014 tarihi 
itibariyle 85 adet araç abonmanlığına sahiptir. 

P3 otoparkı (Deniz Kızı Kafe karşısında bulunan otoparkımız) ve P4 otoparkımız (Kurupelit 
Hizmet Binası yanında bulunan otoparkımız) bütün resmi ve teknik işlemleri yapılarak kullanıma hazır 
hale getirilmiştir. 

Sezonun kapalı olmasından dolayı P3 ve P4 otoparkları yaz ayının başlangıcında hizmete 
girecektir. 

 

10. Park bahçe Şefliği 
 
Şirketimiz sorumluluk alanı içerisinde bulunan tüm yeşil alan, park ve bahçelerimizin Park ve 
Bahçeler Şube Müdürlüğümüz ekipleri ve müteahhit firma personellerinin oluşturduğu 20 kişilik bir 
ekiple bakımı yapılmaktadır. 
 Tüm yeşil alanların, park ve bahçelerin çim biçme işlemleri, ağaç budama işlemleri, toprak 
havalandırma, gübreleme ve sulama işlemleri bu ekiplerimiz tarafından mevsim şartlarına ve 
talimatlara uygun şekilde yapılarak sahil yolumuzun daha yeşil hale gelmesi ve yeşilliklerin korunması 
sağlanmaktadır. 
 Aynı zamanda sahil yolunda üst yapı çalışmaları biten alanların yeşillendirme ve ağaç dikme 
ve çim ekme çalışmalarıda ekiplerimiz tarafından yapılarak halkımızın kullanımına hazır hale 
getirilmektedir. 

 P3 otoparkımızın (Deniz Kızı Kafe karşısında bulunan otoparkımız) yanında bulunan boş alan 
ekiplerimizce çevre düzenlemesi, ağaç dikimi ve çim ekme işlemleri yapılarak 14 ailenin rahatlıkla 
piknik yapacağı bir alana dönüştürülerek vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur. 
 Her gün yapılan kontrollerle ve vatandaşlarımızdan gelen 42 adet şikayet ve öneriler göz 
önüne alınarak sahil yolumuzun yeşilliklerinin korunması ve geliştirilmesini sağlamaktayız.  
  

 

 

 İŞLETMENiN DIŞ ETKENLERi VE ÇALIŞMALAR HAKKINDA BiLGi 
 

 

1. İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler 
İşletmelerimizin çoğunluğu sahil bandında yer almasından dolayı sadece yaz aylarında rantabl 

çalışmaktadır. Kötü hava koşulları insanların sahil bandına gelmesini etkilediği için işletmeler tam 
anlamıyla çalışamamaktadır.Yılın sadece Haziran – Temmuz – Ağustos ve Eylül aylarında yaz 
mevsimi yaşandığı için işletmelerin yoğunluğu bu aylarda %100 olmaktadır. Geri kalan aylarda ise 
işletme yoğunluğu yavaş yavaş düşerek % 0 noktasına gerilemektedir. 



 

 

 

2. Çevrede Meydana Gelen Gelişmeler 

 
Dönem içinde şirketin faaliyette bulunduğu çevrede önemli bir değişiklik meydana 

gelmemiştir. 
 
 

 

3. Şirketin Gelişimi Hakkında Öngörüler 
 

Büyük Önder Atatürk’ün Ulusal Kurtuluş Mücadelesini başlattığı ve bu yolda ilk adımı attığı 
Samsun; doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri, deniz, kara, hava ve demiryolu ulaşım imkânlarıyla 
Karadeniz Bölgesinin turizm potansiyeli en yüksek kentlerindendir. 

6000 yıllık geçmişe sahip olan Samsun değişik kültürlere ev sahipliği yapmış, kurulduğu 
tarihten bu yana da Anadolu’nun önemli bir kültür ve ticaret merkezi olmuştur. Bu tarihi birikime 
sahip Samsun, bugün kış turizminden termal turizmine, sağlık turizminden doğa ve deniz turizmine 
kadar değişik turizm etkinliklerini aynı anda konuklarına sunmaktadır. 
Devlet Opera ve Balesi, Devlet Tiyatrosu Samsun Sahnesi, Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 
Galerileri, Müzeleri, Kütüphaneleri ile de Sosyal ve Kültürel açıdan da Karadeniz Bölgesinin en 
önemli kenti durumundadır.  
Samsun 200 km sahili, doğal plajları, çok sayıda sit alanı, tescilli yapıları, ve ahşap camileri, 
Müzelerde sergilenen 17.426 arkeolojik ve etnografi eserleri, yüzlerce çeşit endemik bitkisi, 
yaylaları, dağları, ormanları, şelaleleri, gölleri, trekking, kış kayağı ve çim kayağı, yamaç paraşütü ve 
Su sporları imkanları ve Kuş Cenneti ile turizm açısından zengin bir potansiyeli olmasına rağmen 
bugün turizmde hak ettiği yerde değildir. 

 Son yıllarda turizme yapılan yatırımlar bu konuda ümitleri artırmaktadır. Zengin bir tarihi 

geçmişi olan, sosyal, ekonomik, kültür ve turizm yönünden hızlı bir gelişim içinde bulunan Samsun 

yapılan çalışmalarla Türkiye’nin incisi olmaya adaydır. 
 Şirketin Gelişimi için Turizm Kenti Samsun’un turist çekebilmesi için reklamlara hız vermesi 
ve Şehrin çeşitli yerlerinde yılın 12 ay faliyet göstereceği mekanlar açması gerekmektedir. Örneğin 
aşağıda 11 çeşit turizim faliyeti bulunmaktadır. Bu turizim çeşitlerinin her biri için projelendirilmesi 
gereken gelir kaynakları yaratıp şirketin sürdürülebilir kar oranını arttırmak şirketin başlıca amacı 
olmalıdır. 
 

a. İnanç turizmi  
b. Deniz turizmi 

c. Kış turizmi 
d. Sağlık turizmi 
e. Yayla turizmi 

f. Av turizmi 

g. Mağara turizmi 
h. Kuş gözlemciliği 
i. Akarsu turizmi 

j. Doğa turizmi 
k. Kültür turizmi 

 

 



 

 

4. Yatırımlardaki Gelişmeler ve Teşvikler 
 

 

2014  yılı  içerisinde  Şirketimiz  finansal  yatırım yapmamıştır. 
 
 

Şirket bünyesinde herhangi bir teşvik kullanılmamıştır. 
 
 
 

5. Ar-Ge Faaliyetleri 
 

 

Şirketimiz tüm yönetim faaliyetlerini Kurupelit marina alanı içerisinde bulunan şirket 
merkez binasında yaklaşık 1.000m2’lik bir alanda yürütmektedir. 

 

 Başlıca araştırma konularımız, 

 

Sağlık Turizmi ve Termal Turizm: 
 

• Termal ve kültür turizmi kapasitesinin alternatif turizm türleri ile bütünleşmesi 
sağlanarak yakın çevredeki diğer kültürel ve doğal değerler araştırılacaktır. 

• Jeotermal kaynakların bulunduğu bölgeler dikkate alınarak etaplamalar şeklinde 
tüm kaynakların değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

• Kültür ve Turizm Bakanlığınca bugüne kadar ilan edilen termal turizm merkezlerine 
ilişkin imar planları ve revizyon imar planlama çalışmaları araştırılacaktır. 

• Jeotermal suyun etkin bir şekilde dağıtımı amacıyla belirlenen pilot bölgelerde 
mahalli idareler birliği ve dağıtım şirketleri kurulması yönünde çalışmalar yapılacaktır. 
• Jeotermal kaynak odaklı ‘Turizm Merkezi’ ve/veya “Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgesi” ilan edilebilecek alanlar belirlenerek fiziki planlarının tamamlanmasından 
sonra turizm yatırımcılarına tahsisinin nasıl olduğu araştırılacaktır. 
 

 

Kış Turizmi: 
 

• Samsun’da kış turizmine elverişli alanların tespiti ve değerlendirmesi için kapsamlı 
bir analiz çalışması yapılacaktır.  
• Varış noktası olabilecek şekilde belirlenen kış turizm bölgeleri ile termal turizm, 
kültür ve kongre turizmi, dağ ve doğa turizmi gibi alternatif turizm türleri birlikte 
değerlendirilecek ve geliştirilecektir. 
• Öncelikli olarak geliştirilecek alanlar kapsamında,  ilgili yerel yönetimler ve Valilik ile 
işbirliği içerisinde yapılacak planlama çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
sağlanacak arazi tahsis teşvikleri, altyapı çalışmaları ile geliştirilecektir.  
• Kış turizminin gelişimi için, iç turizm teşvikini sağlayarak  gençlerin  daha fazla bu 

spora yönlendirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.  
 

 

 

 

 



 

 

Golf Turizmi: 

 

• Samsun’da  golf sporuna uygun iklim yapısı, topografik özellikleri, zengin tarihi ve 
kültürel yapısı değerlendirilerek golf,alanları oluşturulması için belediyeler ve valilikle 
irtibat kurulup golf sahalarının Samsuna nasıl kazandırılabileceği araştırılacaktır. 
•       Golf  yapan turisti şehrimize çekmek için araştırmalar yapılacaktır. 

 

Deniz Turizmi: 

• Samsun’da  önümüzdeki dönemde nitelikli ve sürdürülebilir deniz turizmi 
geliştirilecektir.  
•       Mavi bayraklı plajların Samsunumuza kazandırılması için çalışmalar yapılacaktır. 
• Halihazırda, Samsun’da  bulunan  Kruvaziyer gemi kabul edebilecek olan limanlar 

araştırılarak turist çekimi kolaylaştırılacaktır. 
• Şirket merkezimizin yanında bulunan marinanın aktif hale gelmesi için çalışmalar 
araştırılacaktır. 
•      Plaj ve havuzlar sıkı denetim altına alınarak kısa olan yaz sezonunun tam doluluk 

oranının sağlanması için çalışmalar araştırılacaktır. 
 

Eko turizm: 

 

• Samsun’da eko-turizm ve yayla turizmi gibi doğa amaçlı turizm türlerinin 
geliştirilmesi için bu amaca yönelik turizm altyapısı geliştirilecek ve niteliğinin arttırılması 
için araştırmalar yapılacaktır. 

• Doğa amaçlı turizmin yapılacağı yörelerde belli senaryolar çerçevesinde, ana tur 
güzergahları, varış noktaları, ara istasyon ve alt istasyon noktaları belirlenerek planlama 
çalışmaları yönlendirilecektir.  
• Yaylaların yoğunlaştığı alanlarda spot merkezler veya aks olarak öncelikli turizm 
gelişme/eylem bölgeleri belirlenecektir.  

• Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ile agro-turizm, macera turizmi, 

mağara turizmi, spor turizmi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapılacaktır. 
 

Kongre ve Fuar Turizmi: 

 

• Kongre Turizmi Samsun’da yeni başlayacağından dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından yönlendirici çalışmalar yapılması için uyarılar yapılacaktır. 
• Kongre turizmine yönelik planlama ve tahsis çalışmaları yapılarak, yatırımcılara yön 
gösterici, kongre, fuar vb. etkinlikleri teşvik edici politikalar geliştirilecektir. 
• Kongre turizminde varış noktası yönetim şirketlerinin rolü yeniden düzenlenecektir. 
• Kongre merkezi olarak yapılan TEKKEKÖY bölgesindeki merkezimiz nitelikli turizm 

tesislerine ve uluslararası havaalanına sahip olması bakımından konum itibariyle tercih 

edilmesi için çalışmalar yapılması sağlanacaktır..  
• Tekkeköy’deki kongre merkezi gerek ulusal gerekse de uluslar arası kongrelerin 
Samsun’da yapılması için tanıtma, planlama ve uygulama projeleri yapılması için  
bakanlıktan tanıtım yapılması için çalışmalar sağlanacaktır. 
• Fuar turizminin geliştirilmesi için fuar şehirleri ile irtibat kurulup Samsununda 

pastadan pay alması sağlamak amacıyla çalışmalar yapılacaktır. 



 

 

• Fuar Turizmi için Ulusal Turizm Konseyi ve  TOBB ile  görüşmeler doğrultusunda 
hareket etmek için çalışmalar sağlanacaktır.  

 

 Ar-ge Hedeflerine Doğru Eylem Planlari 
 

Sağlık Turizmi ve Termal Turizm: 
• Öncelikli Havza ve Hamamayağı  bölgeleri için termal turizm master planı 
hazırlanması sağlanacaktır. 
Bu bölgelerde termal turizm merkezleri belirlenecek ve termal turizmin altyapı ve 
üstyapısının geliştirilmesine yönelik stratejilerin hayata geçirilmesi sağlanacaktır. 

• Özel sektörü teşvik amacıyla kamu arazisi ve termal su tahsisleri yapılması için 
belediyeler ve kaymakamlıklarla görüşmeler yapılması sağlanacaktır.  

• Yerel yönetimlerce başlatılacak termal projeler için mutlaka uzman kurum ve 
kişilere fizibilite etütleri yaptırılacaktır. 
• Termal tesisler bir kompleks şeklinde planlanarak, otel ve kür merkezleri etrafında 
yeşil alanlar, koşu ve gezi parkurları,(aquapark gibi su oyunları v.b.) eğlence mekanları 
düzenlenerek çevre niteliğinin yükselttirilmesi sağlanacaktır.  
• Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkisinin bulunmadığı Turizm Merkezleri dışında ki 
kaplıca sahalarına ilişkin imar planlarının uzmanlarınca hazırlanması, onay öncesinde Kültür 
ve Turizm Bakanlığı teknik görüşünün alınması sağlanacaktır. İmar planı uygulamalarında, 
uzman kurum ve kuruluşlarca jeolojik-hidrojeolojik etütler, kaynak koruma alanlarının 

tespitleri öncelikle yaptırılması sağlanacaktır. 
• İmar planlarında otel+kür merkezi+kür parkı entegrasyonu iyi kurulacak yatırım 
alanları termal su potansiyeline göre belirlenecektir. Termal suya ilişkin tespitler ve 
kullanım hakları imar planları ile belirlenmesi sağlanacaktır.  
• Termal alanlar içerisinde ve civarında oluşan II. Konut türü talepler iyi etüt 
edildikten sonra değerlendirilecektir.   
• Termal suyun konutlarda, konut devre mülklerinde ve konut kooperatiflerinde ferdi 
olarak kullanımı yerine ortak (kür merkezi v.b.) mekanlarda kullanımı özendirilmesi 
sağlanacaktır.  

• Termal turizm merkezlerinde termal turizm amacına uygun olmayan (Sağlık 
Bakanlığından alınmış Kaplıca Ruhsatı ve Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan Turizm 

Yatırım ve İşletme Belgesi olmayan, imar planında termal turizm tesis alanı veya kür 
merkezi v.b şekilde termal suyun ortak kullanımının söz konusu olduğu tesis alanları olarak 
ayrılmamış) tesislere termal su kullanım izni verilmemesi için çalışmalar yapılacaktır. 

• Kültür ve Turizm Bakanlığınca Turizm Merkezi ilan edilmiş alanlarda sondaj ve su 
dağıtımında yerel idarelerin Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan izin almaları sağlanacaktır.  
• Kaplıca tesislerinde mimarinin tarihsel ve yerel dokuya (Osmanlı, Selçuklu ve Roma 
mimarisi gibi) uygun şekilde yapılması, bu sayede özellikle dış turizm talebini arttırıcı 
görünüm kazandırılması sağlanacaktır.  
• Tanıtım amaçlı broşürlerde termal tesis ve termal su varlığı ile bilinen yörelerimize 
ağırlık verilmesi sağlanacaktır. 

• Termal turizm öncelikli teşvikler arasında yer aldığı için bölgeye teşvik verilmesi için 
çalışmalar yapılacaktır. 
• Yabancı ülkelerdeki sağlık ve sosyal yardım kuruluşları ile ilişkiler kurulacaktır. 
• Özel sektör ve toplumun bilgilendirilmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde 
toplantı, seminer ve tanıtım programları yapılması sağlanacaktır.   



 

 

Kış Turizmi: 
• Kış turizmi master planı hazırlanması sağlanacaktır. 

• Ladik Akdağ’a karayoluyla ulaşım kolaylaştırılacak,  bunların gerektirdiği inme, 
binme, bekleme ve otopark gibi alanlar yeterli büyüklükte ve işlevsellikte planlanması 
sağlanacaktır. 
• Konaklama tesisleri ile kayak pisti arasındaki mesafeler etüt edilerek, pistlerden 
doğrudan tesislere ulaşılabilmesi sağlanacaktır. 

• Kayak alanı kapasitesine uygun yeterli ve nitelikli konaklama tesisleri planlanması 
sağlanacaktır. 

• Kayak merkezi için gerekli su, elektrik, ısıtma, kanalizasyon, çöp toplama gibi altyapı 
gereksinimleri iyi etüt edilerek planlanması sağlanacaktır.   

• Kayak merkezi-kent merkezi ve diğer turizm odakları arasında ulaşım bağlantıları 
iyileştirilmesi sağlanacaktır. 

•  Uluslararası standartlar dikkate alınarak kayak pistlerinin düzenlenmesi 

sağlanacaktır. 

•   Samsun Valiliği  ve yerel yönetimler, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Kültür ve 
Turizm Bakanlığı koordinasyonunda ulusal ve uluslararası yarışmaların düzenlenmesi 
sağlanacak ve tanıtım yapılması için çalışmalar sağlanacaktır. 

 

Golf Turizmi: 

•     Samsuna Golf sahası kazandırılması için çalışmalar yapılarak yeni turizm girişimlerinde 
bulunulması sağlanacaktır.  

• Türkiye Golf Federasyonu ve Kültür ve Turizm Bakanlığıyla irtibat kurularak Samsuna 

yerli ve yabancı turist çekmek için yerel ulusal ve uluslar arası turnuvalar düzenlenmesi 
için çalışmalar yapılması sağlanacaktır. 

 

Deniz Turizmi: 

• Halen Gümrük Muhafaza, Pasaport Polisi, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, 
Liman Başkanlığı tarafından yürütülen yabancı bayraklı yatlara liman giriş izni işlemlerinin 
kolaylaştırılması ve Samsuna gelmeleri anlamında çalışmalar yapılması sağlanacaktır. 
• Yat Turizmi geliştirilerek (kruvaziyer gemiler, su sporları, günübirlik yatlar ve dalış 
turizmini) kapsayacak ve günün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sahillerimizde 

düzenlemeler yapılması sağlanacaktır.  
• Yat kulüpleri ile irtibatta olunup Samsun adına projeler üreterek ortak çalışma 
yapılması sağlanacaktır.  
• Yat turizmi alanında çalışan veya ihtiyaç duyulan personelin eğitilmesi, bu amaçla 
kıyı bölgelerimizde deniz turizmi dalında meslek edinmeyi olanaklı kılacak kısa süreli 
kursların açılması sağlanacaktır.. 
• Tanıtım faaliyetleri geliştirilerek, Türkiye  çanağındaki yat ve kruvaziyer turizminden 
daha yüksek pay alınması sağlamak amacıyla çalışmalar yapılacaktır. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Eko-Turizm ve Yayla Turizmi: 

• Yerel halka, turistik ürün, hediyelik eşya yapımı, servis, kalite ve işletmelerin 
yönetimi konusunda eğitimler verilmesi sağlanacaktır. 

• Etnografik ve ekolojik özelliklerinin sergilendiği müze evlerin reklam çalışmaları 
yapılarak insanları bilgilendirmek için çalışmalar yapılması sağlanacaktır. 
• Alana girişte kabul noktaları oluşturulacak ve buralarda ziyaretçilere farklı 
güzergahları ve yöresel özellikleri gösteren mola noktaları ve tur güzergahlarını gösteren 

haritaların sunulması sağlanacaktır. 

• Doğa turizmi için kullanılacak alanlarda, çeşme, wc, barınak, mesafe ve yön 
levhalarının tamamlanması, trekking rotalarının Küresel Yer Belirleme Sistemi (GPS) ile 

uydulara tanıtılması, yeni taşıt yolu açılmaması sağlanacaktır.  
• Kitle turizmi amaçlı kullanılacak alanlarda; fiziksel planlama çalışmalarına altlık 
oluşturacak kadastro tamamlanarak, orman ve mera alanlarının sınırlarının tespitini 
takiben 1/25 000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının hazırlanması sağlanacaktır. 

• Doğa turizmi amaçlı olarak seçilen alanlarda güzergah üzerinde yer alan mağara, 
şelale, ilginç ağaç ve kaya oluşumu, sportif alanlar, kamping alanları vb. çekicilikler için 
çevre düzenlemeleri yapılması sağlanacak, başta ulaşım olmak üzere gerekli altyapıların 

tamamlanması sağlanacaktır. 
• Yörenin özelliklerinin araştırılmasına imkan verecek ve bunun bilimsel anlamda 
gösterimini sağlayacak araştırma istasyonları ve bilim müzeleri kurulması sağlanacaktır. 
• Yöre halkına pansiyonculuk eğitimi verilmesi sağlanacaktır. 

• Turizm gelişim alanlarında yer alan eko-turizm alanlarının “alan yönetim planları” 
yapılması sağlanacaktır. 
 

Kongre ve Fuar Turizmi: 

• İl Turizm Konseyleri’nin girişimleri ile öncelikle Samsun’da yönetim ve pazarlama ile 
ilgili kongre turizmi şirketlerinin veya buna benzer yapılanmaların kurulmasında aktif rol 
üstlenilmesi sağlanacak.  

• Çok fazla yurt dışından ziyaretçi çeken fuarların ilimize kazandırılması için çalışmalar 

yapılması sağlanacak 

• Samsun’da Yerel Yönetimler, Yüksek Öğrenim Kurumları, Meslek Odaları ve kamu 
yönetimlerine kent fuarlarına sahip çıkmaları için  bilinçlendirilecek.  

 
 

 
 
 

6. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk 
 

 

Şirketimiz yıl içerisinde herhangi bir kuruluşa bağışta bulunmamıştır. 
 

Şirketimiz bulunduğu bölge ve  gerekse genel olarak kamuya yönelik sosyal çalışmalar 

çerçevesinde kurumsal sosyal sorumluluk ve toplum üzerinde etki kriterlerine göre faaliyetler 

düzenlenmekte ve ulusumuzun en değerli varlıkları olan sevgili çocuklarımızın yaşam kalitesini 

ve eğitimlerini artırmaya yönelik sosyal projeler yürütmektedir. 
 

Bu kapsamda Şirketimiz 2014 yılında 2 adet projeye imza atmıştır. 
 



 

 

 

Proje Adı 
 

1) Samsunu Seviyorum Sahilimi Temiz Tutuyorum 

Katılımcılar 

a. Sakarya Orta Okulu  

b. 23 Nisan Orta Okulu 

c. Denizevleri Orta Okulu 

d. Samsun Büyükşehir Belediyesi Çalışanları 
e. Gönüllü Vatandaşlar 

2) Uluslararası Kıyı Temizleme Etkinliği 
Katılımcılar 

 

a. Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Okullar 

b. İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Okullar 

c. Turmepa Derneği 
d. Gönüllü Vatandaşlar 

 

7. Şirketin  İşlem Yasağı 
 

 

Kamu ihale kurumu veya devletin  herhangi bir kademesinde şirketimiz için uyarı ikaz ya da işlem 
yasağı bulunmamaktadır. 
 

 

 

 

8. Samsun’a Dışarıdan Gelen 2014 Yılı Yerli ve Yabancı Turist Sayıları 
 

 

 

2014 Yılı 

Turist Sayıları Yerli Yabancı Toplam 

Hava Hudut Kapısından Giren 22.031 11.030 33.061 

Deniz Hudut Kapısından Giren 13.663 1.646 15.309 

Tur.İşl.Bel.Tes.Konaklayan 184.256 17.550 201.806 

Turizm Tanıtma Bürosuna Uğrayan 2.586 693 3.279 

Gelen Toplam Turist Sayısı 222.536 30.919 253.455 

 
Veriler Samsun Turizm İl Müdürlüğünden alınmıştır. 



 

 

 
Türkiye'nin 2023 turizm hedeflerinden Samsun'un da pay alabilir hale getirilmesi için 

yürütülecek hazırlıklara Büyükşehir Belediyesi hız kazandırmış durumdadır, kentte turizm öğesi 
olabilecek her türlü materyali ilgili dinamikleri harekete geçirerek değerlendirilmeye başlamıştır. 
 

Samsun'da turizmin gelişmesine engel olan alt yapı yatırımlarının ve eksikliklerinin büyük 
oranda çözülmüş olması" Samsun, Türkiye'nin 2023 hedeflerinden olan turizmde 50 milyon turist 
ve 50 milyar dolarlık gelir potansiyelinden rol alabilme becerisini gösterecektir. Otel olmayan 
şehirde turizm olmaz düşüncesiyle bir kaç yıl içerisinde Sayın Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz’ın 
girişimleri sonucu Sheraton Otel, Anemon Otel, Grand Atakum, Grand Amisos, Serra Otel gibi 

otelleri hizmet vermeye başlaması önümüzdeki günlerde de yeni otellerin hizmete girecek olması 
2015 yılı için Turizm hedeflerimizi yükseltmektedir. 

Fuar ve kongre merkezi ile 5 yıldızlı  konaklama tesisi eksikliklerinin tamamlanmış olması 
kent psikolojisinde büyük rahatlama yaşatmıştır. “Bütün bu sürecin temel hedefi, turizm 
hedeflerinden ve gelirlerinden rol alabilmektir.. Samsun'un neresinde ne olduğunu ve turizme nasıl 
kazandıracağımızı planlayarak var olan potansiyellerimize hangi turistik kimlikleri giydireceğimizi, 
nasıl turizm öğesi haline getireceğimizi ve hangi dinamikleri harekete geçireceğimizi oluşturarak 
2015 yılında ve sonrasında pastadan hak ettiğimiz payımızı almak için çalışmalar yapmaktayız.  

Sayın Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz’ın dediği gibi 2023'e giden süreci Samsun olarak en iyi 

şekilde değerlendirme mecburiyetindeyiz. “Küçük özlemler, küçük ihtiraslar, küçük hedefler, küçük 
hayaller, buza yazı yazar gibi kaybolup gider. Kaybolmayan bir tek şey var ki o da geride 
bıraktığımız, insanlığa hayırlı, faydalı, çocuklarımıza, bizden sonraki nesillere bırakabildiğimiz, 
onların hayatını, konforunu ve refahını yükseltmeye dönük olan yatırımlar, işler ve hizmetlerdir, 
diyen başkanımız Samsun’u Turizm anlamında 2023 hedeflerine hazırlamak için çalışmalarını 
sürdürmektedir. Bizlerde bu doğrultuda çalışmalarımıza hız katmış durumdayız. 

 

DÖNEM İÇİNDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 
 
 
 

1. İşletmeler  

 
Şirketimizin 2014 yılında açtığı iş yeri sayısı 8 , toplam satış alanı ise 19.168 m2 olmuştur. 
 

2. Personel  

 
15.09.2014 tarihinde  1 olan personel sayımız 31/12/2014 tarihi itibariyle 2 kişi olmuştur. 

Şirketimizin sorumluluk bölgesi içerisinde yer alan yerlerde Büyükşehir Belediyesi Çevre koruma 
Daire Başkanlığına Bağlı 9 Zabıta Daire Başkanlığına bağlı 36 Fen işleri Daire Başkanlığına bağlı 3 
kişi görev yapmaktadır. 

 
3. Kar /Zarar 

 
2014 yılı faaliyetlerimize ilişkin finansal   tablolarında   oluşanduruma gore şirketimiz 65.460.94 

TL zarar ile 31.12.2014 yılını sonlandırmıştır. 
 
 



 

 

 
4. Şirket Aleyhine Açılan Davalara İlişkin Ayrılan Karşılık Tutarları  

 
Şirketimizin  aleyhine  açılan,  faaliyetlerimizi  etkileyecek  bir  dava  bulunmamaktadır.  
 

 

5. Esas Sözleşme Değişiklikleri 
 

05.08.2014 tarihinde Samsun Gaz Dağıtım A.Ş.’nin esas sözleşmesinin 2- 3 ve 6. 

Maddelerinin  Sözleşme’de yapılan değişiklikler neticesinde Şirketin adı , faliyet 
konuları ve yönetimi değişmiştir. 
 

 

6. Kar Dağıtım Politikası 
 
 

2014 yılı kar/zarar ‘a  ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından bir karar alınmamıştır. 
 
 
 
 

 

BÖLÜM II 

 

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 

 
1. Bilgilendirme Politikası 

 
Şirketimiz ile ilgili geleceğe yönelik kamuya açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 

 
2. Şirket  İnternet   Sitesi  ve  İçeriği 

 
Kamunun  aydınlatılmasında,  şirkete  ait  www.samsunkulturturizm.com  adresinden  

ulaşılabilecek  internet sitesi aktif olarak kullanılmakta ve internet sitesi iyileştirme çalışmaları 
sürekli olarak devam etmektedir. İnternet sitesinin adresi şirket antetli kağıdında da yer 

almaktadır. 
 

3. Faaliyet Raporu 

 
Yıllık Faaliyet Raporu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet 

Raporu” başlıklı 516. Maddesinde düzenlenmiştir. Madde hükmü; “Yönetim kurulunun yıllık 
faaliyet raporu, şirketin, o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu, doğru, 
eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtır. Bu raporda finansal durum, 
finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması 
muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi 

de raporda yer alır. 
  

 

 



 

 

 

(1) Yönetim kurulunun faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içermektedir:  

  

a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar. 
  

b) Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları. 
  

c) Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali 
menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar 
ve benzeri teminatlar. 

  

(2) Hem anonim şirketler hem de şirketler topluluğu bakımından, yönetim kurulunun yıllık 
faaliyet raporunun zorunlu asgari içeriği, ayrıntılı olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir 
yönetmelikle düzenlenir.” Şeklinde olup ayrıntılı düzenlemeler de Gümrük Ticaret Bakanlığı 
tarafından 28 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazete’de; “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari 
içeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” ile yapılmış bulunmaktadır. 

  

Yıllık faaliyet raporu Yönetim organı tarafından Kanuna ve bu Yönetmeliğe göre düzenlenen, 
şirketin ilgili yıla ilişkin faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunun doğru, eksiksiz, 
dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtıldığı, şirketin gelişmesinin ve karşılaşılması 
muhtemel risklerin belirtildiği rapor şeklinde tanımlanmıştır. 

 
 

MENFAAT SAHİPLERİ 
 

1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 

 
Menfaat sahibi olarak, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas itibariyle şirket ile doğrudan 

ilişki  içindeki  üçüncü  şahıslar  eşit  işlem  ve  iletişime  tabidirler.  Bütün  menfaat  sahipleri, 

kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, 

bilgilendirme toplantıları, planlı çalışmalar ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler 

şirketimizce yapılmakta ve  yürütülmektedir.  Bunun yanısıra çeşitli konulardaki duyurular    

e- posta aracılığıyla da menfaat sahiplerine iletilmektedir. 

 
Müşteri ve tedarikçiler ile bilgi alışverişi, yanı sıra ilgili lokasyonlarda görevli kişiler tarafından 

yapılan toplantılar ile de sağlanmaktadır. Ayrıca müşteri ve tedarikçiler sorunlarını Şirketimiz ile 

yapılan toplantıları mail yolu ile ve Şirket yönetimine yaptıkları yazılı ve sözlü başvuruları ile 

iletebilmektedir. Bununla birlikte internet sitemizde yer alan “iletişim” bölümü ile kişiler eş 
zamanlı olarak bilgilendirilmektedir. 

 
Menfaat  sahipleri  şirketin  mevzuatına  aykırı  ve  etik  açıdan  uygun  olmadığını  düşündüğü 
işlemleri Şirket üst yönetimine çeşitli iletişim araçları ile iletebilmektedir. İnternet sitemiz 

www.samsunkulturturizm.com. ’da   yer alan İletişim Formu tüm menfaat sahiplerimizin 

ulaşımına açıktır. Şirketimize bu iletişim formu ile gönderilen öneri, şikayet, bilgi talebi gibi 

konular ilgili birimin yöneticisi ile paylaşılmakta olup, gerektiğinde bu bilgiler Yönetim Kurulu ile 

paylaşılmaktadır. 
 

 

http://www.samsunkulturturizm.com./


 

 

2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı 
 

Şirket, yukarıda sayılan menfaat sahipleri   ile sürekli iletişim halinde bulunmaktadır. Menfaat 

sahiplerinden Şirket’e ulaşan geri bildirimler, belirli aşamalardan geçirildikten sonra üst 

yönetimin değerlendirilmesine sunulmakta ve çözüm önerileri ve politikalar geliştirilmektedir. 

 
Çalışanlar  ile  çalışma  koşulları,  çalışma  ortamı  ve  sağlanan  haklar  konusunda  toplantılar 

yapılarak fikir alışverişinde bulunulmakta, Şirketin karar ve politikalarının oluşmasında görüşleri 

dikkate alınmaktadır. Bu konuda sabit bir model oluşturulmamış olup; günün gelişen şartlarına 

göre   değişik   yöntemler   uygulanmakla   birlikte;   “öneri”,   “anket”   gibi   araçlarla   menfaat 

sahiplerinin yönetime katılımı desteklenmektedir. 

 
 

3. İnsan Kaynakları Politikası 
 

Şirketimizde çalışanlarımıza verilen değere bağlı olarak İnsan Kaynakları (İK) biriminin stratejik 

bir rolü bulunmaktadır. İK, çağdaş ve çözüm odaklı bir yaklaşımı benimseyen, şirketimizin 

stratejik kararlarında etkin olan bir yapıya sahiptir.
 
 

İnsan Kaynakları , Şirketimizin hedefleri doğrultusunda gerek merkez idari – teknik birimleri,  

gerek  sahada  yer  alan  insanlarla işbirliği  içinde,  verimli  çalışmayı,  proaktif yaklaşımı, objektif 

ve adil olmayı temel alarak çalışmalarını yürütmektedir. 

 
İnsan Kaynakları Politikası; SAMSUN KÜLTÜR TURIZM TIC.A.Ş.’li olmak, kariyer ve yükselme, 

staj olanakları, performans yönetim sistemine ilişkin yaklaşımların net bir şekilde belirlendiği, 

devamlılık, gelişim ve büyümenin insan kaynağı ile mümkün olabilecegi bilinciyle 

oluşturulmuştur. 

 
Şirket   çalışanlarının  görev   tanımları  ve   dağılımlarını  belirlemek   işe   alım, performans 

yönetimi gibi konularda çalışmalar yaparak sonuçları hakkında şirket üst yönetimini 

bilgilendirilmektedir. 

Çalışanlar arasında etnik köken, din, dil, cinsiyet, siyasi düşünce v.s. ayrım yapılmamakta ve 

hepsine eşit muamele edilmektedir. Bu konuda şirket yönetimine ve/veya internet sitesi 

üzerinden ulaşan herhangi bir şikâyet bulunmamaktadır. 
 
 
 

4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk 

 
Eşitlik ve insana saygı, iyi niyet  ve ahlak kuralları ile koşulsuz vatandaş memnuniyeti konularına 

ilişkin politikamız oluşturulmaktadır. 
 

Gerek  organizasyon,  gerek işletmelerimizin  bulunduğu  bölge  ve  gerekse  genel  olarak  

kamuya yönelik sosyal çalışmalar çerçevesinde kurumsal sosyal sorumluluk ve toplum üzerinde 

etki kriterlerine göre faaliyetler düzenlenmektedir. 

 

 



 

 

BÖLÜM III  

 

YÖNETİM KURULU 

 
1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu 

 
Şirketimizin 25.07.2014 tarihinde yapılan Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı’nda 3 yıl süre ile 

görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ve özgeçmişleri aşağıda yer almaktadır. 
 

Adı Soyadı                               Ünvanı 
 

Tuncay BULDAN  Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmi ÇAMAŞ  Yönetim Kurulu Başkan Yard. 
Zennube ALBAYRAK  Yönetim Kurulu Üyesi 
Hanife PAPİLA  Yönetim Kurulu Üyesi 
Figen AKIN   Yönetim Kurulu Üyesi 
 

 

Tuncay BULDAN – Yönetim Kurulu Başkanı 
15.02.1962 Yılında Samsun’da doğdu Samsun Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Olarak 
görevini sürdürmektedir. 
 

Necmi ÇAMAŞ - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
1965 yılında Samsun/ Çarşamba Yeni Kışla Köyünde doğdu. İlköğrenimini köyünde, orta ve 

lise öğrenimini Kayseri, Terme ve Çarşamba’da tamamladı. 1987 yılında Anadolu Üniversitesi 
İktisat bölümünü bitirdi.  
         1983 Yılında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde başladığı memuriyet hayatına 1992 yılında 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne Kurumlar arası nakil yoluyla geçerek devam etti. 
       1992–2004 yılları arasında Devlet Meteoroloji İşleri Samsun Bölge Müdürlüğünde Ayniyat 
Saymanı(1992-1997), Bölge Müdür Yardımcısı(1997-2003) ve Bölge Müdür Vekili (2003-

2004)olarak görev yaptı.2004 yılında Samsun Büyükşehir Belediyesinde Daire Başkanlığına atandı 
ve halen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktadır.  
  Evli ve üç çocuk babasıdır. 
 

Zennube ALBAYRAK – Yönetim Kurulu Üyesi 

 

11.03.1968 Yılında Ankara’da Doğdu  Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı  
Olarak görevini sürdürmektedir. 
 

Hanife PAPİLA – Yönetim Kurulu Üyesi 
 

1953 yılında Zonguldak'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kilimli'de Ticaret Lisesi Sekreterlik 

Bölümünü Zonguldak'ta bitirdi. Üniversite Hayatını Eskişehir'de tamamladı ve Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi İş İdaresi Bölümünden Mezun oldu. Zonguldak Kömür işletmeleri ve Samsun 
Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünde çalıştıktan sonra 1999 yılında Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne 
Özel Kalem Müdürü olarak atanan PAPİLA, bu görevine ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı görevine 
devam etmektedir. Evli, iki erkek çocuk ve bir torun sahibidir. 
 



 

 

Figen AKIN – Yönetim Kurulu Üyesi 
 

1972 yılında Gaziantep'te doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini Samsun'da tamamladı. 1993 yılında 
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1994-1997 yılları arasında Samsun Tekkeköy Belediyesi, 1997-2004 yılları arasında 
Samsun Gazi Belediyesi'nde görev yaptı. Çalıştığı Belediyelerde Çevre Koruma Müdürlüğü, Temizlik 
İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2004 yılında Samsun 
Büyükşehir Belediyesi'nde Temizlik İşleri Şube Müdürü olarak işe başladı. 2005 yılından bugüne 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nı yürütmektedir. 

 

 

 

2. Yönetim  Kurulunun Faaliyet Esasları 
 

Yönetim Kurulu gündemi; Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer Yönetim Kurulu üyeleri tarafından 

belirlenir.Gündem belirlenirken Yönetim kurulu üyelerinin önerileri dikkate alınır. Yönetim 

Kurulu toplantıları şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantıların şirket 

merkezi dışında başka bir yerde yapılması da mümkündür. Şirket Genel Müdürlük 

sekretaryasından yararlanılarak, Yönetim Kurulu üyelerinin toplantı konusunda bilgilendirilmesi 

sağlanır. 
 

Yönetim Kurulu, düzenli olarak ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde en az ayda bir kez, 

gerekli görülen hallerde bu süreye bağlı kalmaksızın toplanır. Dönem içinde 11 adet yönetim 

kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri prensip olarak her toplantıya katılır. 
Yönetim Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüşler ve karşı oy gerekçeleri karar tutanağına 

yazılmaktadır. Ancak bu dönem içerisinde kararlara muhalefet veya karşı görüş beyan 

edilmemiştir. 
 
 

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğuyla (Beş üyeden oluşan yönetim kurulu üç üye ile) 

toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde oylanan 

konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oy çokluğu sağlanamazsa öneri 

reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına 

bakılmaksızın bir oy hakkı vardır. 
 
 

3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 
 

Şirketimizin içerisinde yönetim kurulu tarafından oluşturulan komite bulunmamaktadır. 
 
 
 

4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması 
 

Yönetim Kurulu tarafından; atanan iç kontrol personeli bulunmamakla birlikte şirketimizin 
%100 hissesi belediye iştiraki olan Anakent Turizim Tic.Ltd.Şti.’ye ait olduğundan şirketimiz 
denetimi sayıştaya tabidir. Bununla birlikte Genel Müdür tarafından daha sağlıklı işleyen bir risk 

yönetim ve iç kontrol mekanizmasının oluşturulması konusunda çalışmalar devam etmektedir. 

 
 



 

 

5. Şirketin Stratejik Hedefleri 
 

Şirketimizin  stratejik  hedefleri;  insan  odaklı  hizmet  vermek,  müşterilerimize  en  kaliteli 

ürünleri sunarken ölçülebilir büyüme sağlamak, kaliteli bakış açısı ve çizgisi ile fark yaratarak  

ulusal ve uluslararası arenada Samsun’a daha fazla turist çekmek ve sürdürülebilir büyümeyi 
sağlamaktır. 

 
Yönetim Kurulu, stratejik hedefler karşısında şirketin durumunu sürekli olarak gözetim altında 

tutmaktadır. Periyodik ve sık aralıklarla yapılan yönetim toplantılarında şirketin durumu   gözden   

geçirilmekte,   yeni   hedefler   ve   stratejiler   geliştirilmektedir.   Genel Müdür tarafından 

oluşturulan stratejik hedefler Yönetim Kurulu’nun onayı ile uygulamaya konulmaktadır. 
 

6. Mali Haklar 

 

Şirket tarafından, Ücretlendirme Politikası oluşturulmuş olup,ayrıca 25.07.2014 tarihli Olağan 
Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul üyelerine kişi bazında ayrıcalık yer almamaktadır.Kriterler 

yönetim kurulu üyeleri için aynıdır. 

 

Yönetim kurulu üyelerine yıllık Net 60.000.00TL ödenmesi,kararlaştırılmış olup 2014  yılı  içinde  
yönetim kurulu üyelerine  ödenen net  ücret  ise  24.500.00 TL’dir. 
 

Şirket 2014 dönemi içinde herhangi bir yönetim kurulu üyesi ya da üst düzey yöneticiye borç 
vermemiş, kredi kullandırmamış ve lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. 
 

 

 

FİNANSAL BİLGİLER 
 
 
 

1.  Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları 
 

 

Şirketin finansman kaynakları, ağırlıklı olarak sermaye, faaliyetlerden yaratılan fonlar ve işletme 

gelirlerinden meydana gelmektedir.  

 
Şirketin 31.12.2014 tarihi itibariyle kısa ve uzun vadeli borcu bulunmamaktadır.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.  Finansal Yapıyı İyileştirmek İçin Önlemler 
 

 

Riskli görülen yatırımlar dikkate alınmamış şirketin tek bir kuruşu zai edilmeyip harcamalarda 
kısıtlamaya gidilmiştir. 

 
 

3.  Özet Finansal Göstergeler 
 

 

01.01.2014 tarihi ile 31.12.2014 tarihleri arası bilanço ve gelir tablosu bilgileri aşağıda 
gösterilmiştir. 
 

 BİLANÇO DENKLİĞİ                                CARİ DÖNEM 

                                   31.12.2014 

I-DÖNEN VARLIKLAR 48.844,44 

II-DURAN VARLIKLAR 67.221,83 

VARLIKLAR TOPLAMI 116.066,27 

III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 63.587,46 

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 52.478,81 

KAYNAKLAR TOPLAMI 116.066,27 

 

 

GELİR TABLOSU 
    

                     
01.01.2014/31.12.2014 

Satış Gelirleri      10.790,29 

Satışların Maliyeti (-)   -7.890,85 

 Brüt Kar                                                                                       2.899,44 

Genel Yönetim Giderleri (-)   -68.360,07 

 Faaliyet Karı veya Zararı    65.460,63 

Olağan Dışı Gider ve Zararlar -0,31 

DÖNEM NET ZARARI -65.460,94 



 

 

BİLANÇO   TARİHİNDEN   SONRA   MEYDANA   GELEN   GELİŞMELER 
 

Herhangibir gelişme veya olağan üstü birdurum olmamıştır. 
 
 
 

ORTAKLIK  YAPISIN DA MEYDANA  GELEN  DEĞIŞIKLIKLER  

 

2014 yılı içerisinde iştirakçilerimizden kaynaklanan ortaklık yapısını değiştirecek karar 
bulunmamaktadır. 
 

 
Büyükşehir Belediyesi  Samsun Kültür Turizim Ticaret Anonim Şirketi personeli 
 

 
Murat DALKIRAN 

İşletmeler  
Otoparklar  

Güvenlik  
Temizlik 

Park ve Bahçeler  
 

 

Özkan KÜSTÜL 

Muhasebe 

Insan kaynakları 
Lojistik ve Satınalma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aysun MEMİŞOĞLU 

Halkla ilişkiler 

Yazı işleri 
Organizasyon  

                                              

 

 

 

 

Genel Müdür 

                          Musa İlkay GÜLER 


