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AK Parti Samsun Milletvekili Sn.Fuat KÖKTAŞ 
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) 

Başkanı Sn.Ahmet YILMAZ'ı makamında ziyaret 
etti. 

    Çarşamba Belediye Başkanı Sn.Hüseyin 
DÜNDAR, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı 

Sn.Halit DOĞAN, Çarşamba Ticaret ve Sanayi 

Odası Meclis Başkanı. Başkan Yardımcıları 
Yönetim ve Meclis Üyelerinin hazır bulunduğu 

ziyarette; ÇTSO Başkanı Sn.Ahmet Yılmaz'ın 
açılış konuşmasından sonra söz alan, Çarşamba 

Belediye Başkanı Sn.Hüseyin DÜNDAR , 

Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi ve 
Çarşambada kurulması planlanan 2.Devlet 

Üniversitesi ile ilgili bilgiler vererek, kendilerine 
destek veren AK Parti Samsun Milletvekili 

Sn.Fuat KÖKTAŞ’a teşekkür etti. 

 
    AK Parti Samsun Milletvekili Sn.Fuat 

KÖKTAŞ yaptığı konuşmasında; 2016 yılı ile 
ilgili Ekonomik, Siyasal ve Güvenlik konularında 

özet bilgiler verdikten sonra, Türkiye’nin 
gündeminde yer alan Anayasa Reformu 

çalışmaları ile ilgili geniş kapsamlı 

açıklamalarda bulundu. Yeni Anayasanın 
Türkiye’nin ekonomik ve siyasal istikrarına 

katkıda bulunacağını ifade ederek, Ticaret ve 
Sanayi Odası üyelerinden söz konusu Anayasa 

değişikliğine destek vermelerini istedi. 

    Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren 
ÇTSO Başkanı Sn.Ahmet YILMAZ; ‘ 

Çarşamba’da kurulacak olan Organize Sanayi 
Bölgesi ile ilgili yapılan çalışmalardan 

bahsederek, desteklerinden dolayı AK Parti 
Milletvekili Sn.Fuat KÖKTAŞ'a , Çarşamba 

Belediye Başkanı Sn.Hüseyin DÜNDAR'a, Ak 

Parti İlçe Başkanı Sn.Halit Doğan'a teşekkür 
etti ve yeni yılın ülkemiz ve çarşamba için 

hayırlı olmasını diliyorum.’dedi. 

Şirket Kuruluşlarında Yeni Dönem  

 

 
 
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Ahmet YILMAZ, şirket kuruluş 

işlemleriyle ilgili, Odalardan gelen talep 
doğrultusunda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 

yapılan çalışmalar neticesinde, şirket kuruluş 
işlemlerinin kolaylaştırıldığını açıkladı. Başkan 

Yılmaz, “Bundan sonra, şirket kuruluş 

sözleşmeleri ve imza beyannameleri, ticaret 
sicil müdürlüklerinde hazırlanabilecek” dedi. 

  
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili 

Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında 

Tebliğ’in Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girdiğini vurgulayan ÇTSO Başkanı 

Yılmaz, söz konusu tebliğe göre artık şirket 
kuruluşları ve imza beyannameleri için tek 

yetkili mercii, noter olmayacak. Yeni 
uygulamayla birlikte şirket kuruluşlarında 

masraflar azalacak ve işlemler daha kısa 

sürede bitirilecektir” dedi. 
  

Söz konusu Tebliğe göre; şirket sözleşmesinin 
MERSİS de hazırlanacağını ifade eden Başkan 

Yılmaz,  şirket kurucularının, sözleşmenin 

imzalanması için şirketin kurulacağı yerdeki 
ticaret sicil müdürlüğünde hazır bulunacağını 

ve şirket sözleşmesinin müdürlükte, bizzat 
gerçek kişi kurucuların kendilerinin, tüzel kişi 

kurucularda ise temsilcileri tarafından 
imzalanması gerektiğini ifade etti ve sözlerine 

şöyle devam etti. 

  
“Şirket kuruluşlarında, ana sözleşme ve diğer 

matbu evrakların imzası, ticaret sicil 
müdürünün huzurunda yapılacaktır. İmzalanan 

ve mühürlenen sözleşmenin bir nüshası 

müdürlükçe alınıp, şirketin tescil başvurusu ile 
birleştirilerek, dosyasında saklanacaktır. İmza 

beyannameleri ise bunda böyle, ticaret sicili 
müdürlükleri tarafından da düzenlenebilecektir. 

Bilindiği üzere imza beyannamesi; gerçek kişi 



 
 
tacir ile tüzel kişi tacir adına imza atmaya 
yetkili kişinin, ticaret unvanı ve bunun altına 

atacağı imzayı içeren belgedir. İmza 

beyannamesi de tıpkı kuruluş sözleşmesi gibi 
ticaret sicili müdürü huzurunda imzalatılacaktır” 

dedi. 
  

Ticaret Sicili işlemleriyle ilgili vergi harçları 
Odalarca tahsil edilecek 

  

            Ticaret Sicili Müdürlüklerince verilen 
hizmet ve belgeler için ödenmesi gereken sicil 

harçlarının, 2017 yılı itibariyle Odalarca 
tahsiline başlandığını da vurgulayan Çarşamba 

TSO Başkanı Ahmet YILMAZ, “ Yine 

Odalarımızın talebi, TOBB, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca yürütülen 

ortak çalışmalar neticesinde, sicil işlemlerinde 
ödenmesi gereken harçlar artık Odalarımızca 

tahsil edilmektedir. Birliğimiz ve Bakanlıklarımız 

tarafından Harç Takip Sistemi (HTS) yazılımı 
hazırlanmış, ilgili personellerimize eğitim 

verilerek, sistemin kullanımı hazır hale 
getirilmiştir. Bu sistem sayesinde, üyelerimiz 

harç ödemesi için Vergi dairesine veya 
bankalara gitmek zorunda kalmayacak  olup, 

işlemler tek durak olan Odalarımızda 

tamamlanacaktır” dedi. 
 

ÇTSO Başkanı Sn.Ahmet YILMAZ'dan 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı  

 

 
 
10 Ocak 1961 tarihinde 212 sayılı kanun ile 

yürürlüğe girerek, basın mesleği icrasında 
emek veren basın mensuplarımızın haklarını 

düzenleyen ve “Çalışan Gazeteciler Günü” 
olarak kabul edilen bu özel günün hep birlikte 

56.yılını kutlamaktayız. Demokratik bir ülkenin 

vazgeçilmez unsurlarından biri de bağımsız 
basındır. 

 
    Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak 

kurallarına uyan bir medyanın toplumsal 

kalkınmanın, gelişmenin sağlanmasında önemli 
yeri vardır. İletişim ve buna bağlı olarak 

etkileşim sürecinin belirleyici olduğu 
günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi 

akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu 

içermektedir. Bu önemli misyonu yerine 
getirmek için her şartta görevleri peşinde 

koşan gazetecilerimiz düzenli bir mesaisi 
olmadan, halkı bilinçlendirmek için verdiği 

mücadele her türlü takdirin üzerindedir. 

İşletmelerin en büyük sermayesi ve en büyük 
varlığı kuşkusuz çalışan insan kaynağıdır. 

 
    Bu nedenle, güçlü gazeteci, güçlü basın 

kuruluşunun; güçlü basın kuruluşları da güçlü 
demokrasinin tesisini sağlayacaktır.  Toplumun 

gelişimi ve  kalkınma süreci de, basın 

çalışanlarının desteği ile daha hızlı olacaktır. Bu 
duygu ve düşüncelerle, Ülkemizin ve kentimizin 

sorunlarını kamuoyuna aktaran ve sorunların 
çözümünde  önerileriyle toplum 

mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde 

çalışmasına yardımcı olan basınımızın 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, basın ahlak 

ve meslek ilkelerine bağlı olarak, kamuoyunun 
bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde büyük 

rol üstlenen değerli basın mensuplarımıza 

sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini 
temenni ederim. 

 
Ahmet Yılmaz 

 
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı. 

 

Çarşamba TSO Yönetim Kurulu’ndan 
Kaymakam GÜNEY’e Ziyaret  

 

 
 
Kaymakamlık Kararnamesiyle, Bilecik Vali 

Yardımcılığı görevinden, Çarşamba 

Kaymakamlığına atanan Mustafa GÜNEY’e,  
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) 

Yönetim Kurulunca “hoş geldin” ziyaretinde 
bulunuldu. 

 

    Ziyarete, Çarşamba TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet YILMAZ, Meclis Başkanı 

Muharrem YARALI, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Hüseyin DALGIÇ, Yönetim Kurulu 

Üyeleri Mehmet KIR, Hüseyin DALGIÇ ve Erol 
OLGUN katıldı. 

 

            Ziyarette bir konuşma yapan 
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Ahmet YILMAZ, Kaymakam 
Güney’e İlçe hakkında genel bilgiler verdikten 

sonra, Çarşamba TSO'nun projelerinden 

bahsetti. Çarşamba Organize Sanayi Bölgesinin 
kuruluş çalışmaları hakkında da bilgiler veren 

Başkan YILMAZ “ Organize Sanayi Bölgemizin 



 
 
yer tespiti çalışmaları devam etmektedir. 
Önümüzdeki günlerde Valilikte yapacağımız 

toplantıyla, yer tespit çalışmalarının 

neticelendirileceğine inanıyorum. Herhangi bir 
engelimiz kalmadı. İlçemizde Kaymakamlığımız, 

Belediye Başkanlığımız, Ticaret Borsası 
Başkanlığımız ve Odamızın ortak yürüttüğü 

başka çalışmalar da var, bunlarında çok yakın 
bir zamanda sonuçlandıracağız” dedi. 

 

    Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Kaymakam Mustafa GÜNEY; 

Çarşamba’nın tarım ve ticaret kenti olduğunu 
söyledi ve Çarşamba’da kurulması planlanan 

Organize Sanayi Bölgesinin, İlçenin tarımına ve 

ticaretine katkıda bulunacağına inandığını ifade 
etti. Kaymakam GÜNEY Çarşamba’ya 

atanmaktan dolayı mutluluk duyduğunu 
belirterek, Kamu kurumu niteliğindeki meslek 

örgütü olan  Çarşamba TSO ile her zaman 

dirsek temasında olacaklarını, Çarşamba’ya 
faydalı olacak her türlü projenin destekçisi 

olacaklarını ifade etti. 
 

Çarşamba TSO Mesleki Yeterllik Belgesi 
Sınavları Düzenleyecek  

 

 
 

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası ve MEYBEM 
A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında, 

1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Tehlikeli ve 
çok tehlikeli mesleklerde çalışmak için, zorunlu 

hale getirilen, Mesleki Yeterlilik Belgesi için 

sınavlar açılacak. İnşaat sektöründe çalışan 
işçilere yönelik olarak 3 dalda Mesleki Yeterlilik 

Belgesi Sınavlarının açılacağını ifade eden, 
Çarşamba TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 

YILMAZ “ Söz konusu belge kapsamında, 

yılbaşından itibaren ceza dönemi başlamıştır. İş 
Müfettişlerince yapılan denetimlerde, belgesiz 

her bir çalışana, her bir ay için 527-TL idari 
para cezası kesilmektedir. Çarşamba Ticaret ve 

Sanayi Odası olarak, TOBB iştiraki olan, 
MEYBEM A.Ş. ile yapmış olduğumuz protokol 

kapsamında, 2017 Ocak ayı içerisinde, inşaat 

sektörüne yönelik olarak, “Ahşap kalıp”, “Sıva” 
ve “Betonarme Demirciliği” meslek dallarında, 

sınavlar açılacaktır. Bu meslek dallarında hali 
hazırda, ustalık belgesi bulunmayan, tüm 

inşaat çalışanlarının açacak olduğumuz 

sınavlara katılarak belgelerini almalarını 
öneriyoruz. 2017 yılı içerisinde, Mesleki 

Yeterlilik Belgesi, Hükümetimizin teşvik etmiş 

olduğu çalışmalar arasında olduğundan,  
Sınava katılanların belge için ödemiş oldukları 

ücretler, kazanmaları halinde, iki ay içerisinde 

banka hesaplarına iade edilmektedir” dedi. 
  

Ehliyetsiz Araba Kullanılamaz 
  

Yeterlilik belgesini sürücü ehliyetine benzeten 
ÇTSO Başkanı Ahmet Yılmaz, “Birçok kişi nasıl 

ki çok iyi araç kullanmasına rağmen, sürücü 

belgesiz araç kullanamıyorsa, yeterlilik belgesi 
olmayan da çalıştırılmamalıdır” 

değerlendirmesinde bulundu. Mesleki Yeterlilik 
Kurumu (MYK) yetkililerinin konuyla ilgili olarak 

“Belgesiz bir işçi inşaatlarda hayatını 

kaybettiyse, işverenlerimiz taksirle ölüme 
sebebiyet vermekten ceza alabilecektir ” 

uyarısını yaptıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, 
inşaat sektörü işverenlerinden bu konuda daha 

hassas olmalarını istedi. 

 
17'Sİ İNŞAATTA 

 
Düzenleme ile söz konusu sektörlerin yer aldığı 

48 tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde 
belgesiz işçi çalıştırmak yasaklanırken, bu 

mesleklerden 17'si inşaat, 7'si otomotiv, 10'u 

metal, 10'u enerji ve 4'ü ise elektrik-elektronik 
sektörlerinde yer aldı.  

 
İşveren için de teşvik var 

Mesleki Yeterlilik Belgesi olan kişilerin istihdam 

edilmesi durumunda işverenlere SGK teşvikinin 
de olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, “ 

Mevcut çalışanları belge alırsa, SSK işveren 
payını 12 ay boyunca, teşvik kapsamında 

üyemiz ödemeyecektir. Belgesi olan kişiyi 
üyelerimiz işe alırsa, yine teşvik kapsamında, 

üyemiz SSK işveren payını 54 ay 

ödemeyecektir.” dedi.   
 


