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Samsun İli Oda ve Borsalar Müşterek 
Toplantısı Bafra Ticaret ve Sanayi odası ve 
Bafra Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde Bafra 
TSO hizmet binasında gerçekleştirildi. 
 
   Divan başkanlığına TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu; 
üyeliklere ise BafraTicaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Namık Kibaroğlu ve Bafra TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Başar seçildi. 
 
Samsun TSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi Salih Zeki Murzioğlu başkanlığında 
gerçekleştirilen toplantı, Manisa’nın Soma 
ilçesinde maden kazasında hayatlarını 
kaybeden işçiler için bir dakikalık saygı duruşu 
ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başladı. 
   Toplantının açılışında konuşan Murzioğlu, 
2014 yılının ilk toplantısında yoğun katılımdan 
duyduğu memnuniyeti belirterek, Samsun Oda 
ve Borsaları adına birlik ve beraberlik mesajı 
veren Murzioğlu; ''Bölgemizdeki  esnaf, tüccar 
ve sanatkarların sorunlarını konuşmak, yetkili 
mercilere iletmek ve bu sorunlara çözüm 
üretmek için bir araya geldik. Bizler sivil 
toplum örgütlerinin temsilcileriyiz. Birlikte 
hareket ettiğimiz müddetçe aşamayacağımız 
hiçbir sorun yoktur.  Samsun Karadeniz 
bölgesinin en büyük ve güçlü kenti 
konumundadır. Kentimizin refah seviyesinin 
yükselmesi, ekonomik olarak daha iyi yerlere 
gelmesi için  üzerimize ne düşüyorsa yapmaya 
hazırız. Bugünkü toplantımıza ev sahipliğinden 
dolayı Bafra Ticaret ve Sanayi Odamıza ve 
Bafra Ticaret Borsamıza teşekkür ediyorum.'' 
dedi. 
 

    Samsun Bölgesi Oda ve Borsa Başkanları tek 
tek söz alarak, hali hazırda yürüttükleri 
çalışmalar ve bölgelerinde karşılaşılan 
sorunları dile getirdiler. 
 
     Özellikle ara eleman sıkıntısına değinerek, 
daha çok meslek liseleri ve meslek 
yüksekokullarına ihtiyaç duyulduğu konusunda 
görüş bildirdi. Pirinçte yüzde sekiz olan KDV 
oranından şikayetçi olan başkanlar, bu oranın 
çeltikte olduğu gibi yüzde 1’e indirilmesi 
gerektiğini ifade etti. Yaşanan tarımsal don 
olayı neticesinde meydana gelen zarara 
karşılık, çiftçi borçlarının ertelenmesi ve 
gecikme faizlerinin silinmesini de dile getiren 
başkanlar ayrıca, bölgenin geçim kaynağı olan 
fındıktan daha çok verim alınabilmesi için 
mevcut yaşlı bahçelerin sökülerek, yerlerine 
genç fidanların dikilmesi ve bu konuya da 
devletin destek vermesini talep etti. 
Konuşmalarda bölge turizmine de değinen 
başkanlar, doğa ve sağlık turizminin gelişmesi 
için altyapı eksikliklerinin biran önce 
giderilmesini beyan etti. 
 

 
 
    Müşterek toplantıya Samsun, Çarşamba, 
Bafra, Terme, Vezirköprü , Havza Ticaret ve 
Sanayi Odalarının ve Borsalarının Yönetim 
Kurulu Başkanları, Yönetim kurulu üyeleri, 
Meclis Başkanları ve genel sekreterler katıldı. 
 
 
 
 
 
 



ÇARŞAMBA TİCARET SİCİLİ 

MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN UYARI 

 

 
 
Bilgileri ekli dosyada yer alan anonim ve 
limited şirketlerin/kooperatiflerin kayıtları 
üzerinde yapılan inceleme neticesinde 
münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır. 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci 
maddesi uyarınca, şirketlerin/kooperatiflerin 
infisah sebeplerinin iş bu ihtarın ilanından 
itibaren iki ay içinde münfesih olma 
sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin 
ispat edici belgelerin Müdürlüğümüze ibraz 
edilmesi ya da şirket/kooperatifin faaliyetinin 
devamına mümkün olmaması halinde aynı 
süre içerisinde tasfiye memurunun 
bildirilmesi, ayrıca şirket ya da kooperatifin 
davacı veya davalı sıfatıyla devam eden 
davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı 
beyanın Müdürlüğümüze verilmesi 
gerekmektedir. 
Belirtilen süre içerisinde münfesih olma 
sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin yerine 
getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte 
bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun 
bildirilmemesi halinde bu ilan tarihinden 
tarihinden itibaren 90 gün sonra şirketin 
unvanı ticaret sicilinden silinecek olup, 
şirketin/kooperatifin unvanı ticaret sicilinden 
silinecek olup, şirkete/kooperatife ait 
malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren 
on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun 
kesin olduğu ihtaren ilan olunur.30.06.2014 


