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Yılmaz Başkanlardan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu'na Tam Destek

Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde Ticaret Borsası
Başkanı Kazım Yılmaz ile Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Ahmet Yılmaz yapılacak olan
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde (TOBB)
seçiminde Başkan Rıfat Hisarcıklıoğlu'na
destek verdiklerini açıkladılar
Sarşamba Ticaret Borsası Başkanı Kazım Yılmaz
ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet
Yılmaz yaptıkları ortak açıklamada, "Ülkemizin
kalkınma hamlesi içinde olduğu bu dönemde;
başarıların devam etmesi ve pekişmesi için
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ve
ülkemizin; Rıfat Hisarcıklıoğlu'na önümüzdeki
dönemde de ihtiyacı olduğu düşünmekteyiz.
Bu düşüncemizi kamuoyu ile paylaşırken,
yapılacak TOBB Başkanlık seçimleri sonrasında
ülkesini ve milletini seven bir kurum olarak bu
sorumluluk bilinci ile bu dönem de böylesi
onurlu bir görevi ifa etmesini diliyor, mutlak
desteğimizi beyan ediyoruz" dediler.

Kazım yılmaz, "TOBB uluslararası misyona
kavuştu" TOBB'un uluslararası bir misyona

kavuştuğunu kaydeden Ticaret Borsası Başkanı
Kazım Yılmaz, "Avrupa Odalar Birliği ve
Milletlerarası Ticaret Odası gibi uluslararası
yapılarda üstlendiği görevlerle de TOBB'a
kazandırdığı uluslararası misyonu ile Türk iş
dünyası için gurur vericidir.
Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada giderek
güçlenen önemli ve değerli birsayıları 1.5
milyona ulaşan Türk müteşebbisin ulusal ve
uluslararası platformda çatı kuruluşu olan
TOBB' un ve Başkan Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun
katkısı büyüktür.
Bugün; Başkanımızın önderliğindeki TOBB,
ülkemizin ortaya koyduğu kalkınma
hedeflerine erişmesinde en vazgeçilmez
aktörü olarak ekonomik, kültürel ve sosyal
alanda, yurt içinde ve yurt dışında iş dünyasına
yön veren bakış açısı ile odalarımız ve
borsalarımız için gelişimin ateşleyicisi
olmuştur." dedi.
Ahmet Yılmaz, "Hisarcıklıoğlu'nu
Destekliyoruz" Çarşamba Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Ahmet Yılmaz;
"Hisarcıklıoğlu'nun TOBB gibi aktör haline
gelmiştir. Bu yükselişte Türkiye'deki sivil
toplum kuruluşları arasında lider bir kurumun
başkanı olarak ortaya koyduğu her görüşe,
herçalışmaya, her projeye inandık.
Kendisini her zaman sonuna kadar
destekliyoruz. Kendileri de bölgemizle ilgili
tüm taleplerimizle yakından ilgilenip destek
olarak hep yanımızda olmuştur ve
çalışmalarımızda bize güç vermiştir.
Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu'na desteğimiz
ve camiamıza katacağı değerlere olan
inancımız tamdır" şeklinde konuştu.

CHP'den ÇTSO Başkanı Yılmaz’a Ziyaret

CHP ilçe teşkilatı, İlçe Başkanı Sinan Yaşar ve
ilçe Yönetim kurulundan oluşan bir heyet
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası yeni Başkanı
Ahmet Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek
yenigörevinden dolayı Yılmaz'a başarılar diledi.
Ziyarette açıklamada bulunan CHP ilçe Başkanı
Sinan Yaşar, "Bu takımın Çarşamba'da başarılı
olacağına eminim.Hepsi işinde başarılı olan
arkadaşlar. Ekibin, Takımın birlikte hareketi
başarıyı getirir. Çarşamba'da esnaf sizlere bu
güveni verdi.
Artık sıra sizde, Vaat ettiklerinizi yerine
getirme dönemi" dedi. Yaşar Gezi Parkı
olaylarına da değindi, "1 haftadır devam eden
Taksim Gezi Parkında yaşanan olaylar, kendi
isteklerini dinletemeyenler bugün sokağa
çıkmış durumda. Ben bu meselenin siyasi bir
parti ile alakası olduğunu nede bir ağaç
meselesi olduğunu düşünmüyorum. Bu
mesele, insanların yaşamları ile ilgili bir şeyleri
değiştirirken onları çok iyi tartmak gerekiyor.
Bugün sokağa çıkanlar inşallah sağduyulu
hareket ederler.
İsteklerini ve dileklerinin yerine ulaştığını
hissettikleri an evlerine dönmeliler, çünkü
bizler 1923'de cumhuriyeti kurarak
demokrasiye geçişimizi yaptık. Adaletin er geç
yerine getirileceğine inanıyorum.
Bu anlamda tüm yurttaşlarımız nasıl sivil
toplum örgütlerine yetki veriyorlarsa, siyasi
iktidara da yetki veriyorlar. Bir gün gelir
vatandaşların o istekleri yerine gelmezse o
yetkiyi alır başkasına verir" dedi.
Ahmet Yılmaz ziyarette bulunan GHP
yönetimine teşekkür ederek, "biz seçim
sürecinde bütün şiyasi partilerimizi gezmiştik.
Bütün siyasi partilere eşit mesafedeyiz.
Hepsinin hizmetindeyiz" dedi.

Görevi devraldıkları süre içerisinde yaptıkları
çalışmaları da değerlendiren Yılmaz, bu
konuda ilk olarak hizmet binasının
genişletilmesi çalışmaları yaptıkları, haricinde
Borsanın üstünde bulunan alanda 250 kişilik
bir salon hazırladıklarını belirtti.
Yılmaz ayrıca, Çarşamba için yapılması
planlanan Organize sanayi bölgesi için Oda,
kaymakamlık ve Belediyenin el birliği içinde
çalışmaya başladığını bu konunun ön plana
çıkarılması için siyasilerinde desteklerinin
önemli olduğunun altını çizdi.
Türkiye Şampiyonu Esra’dan Odamız
Başkanı Ahmet Yılmaz’a Ziyaret

23-25 Mayıs 2013 tarihleri arasında Denizli'de
yapılan Türkiye Atletizm ve Yüzme
Şampiyonasına katılarak, 100 metre ve uzun
atlama dallarında Türkiye Şampiyonu olan
İlkumut Özel Sporcular Gençlik ve Spor Kulübü
Sporcusu Esra Bayrak ve bölgesel güreş
müsabakalarında derece elde eden Serkan
Tosun ve Muhammet Bayramoğlu; İlkumut
Özel Sporcular Spor Kulübü yetkilileri ve
Dumlupınar Ortaokulu Müdürü ile birlikte,
aynı zamanda İlkumut Özel Sporcular Gençlik
ve Spor Kulübü Başkanı da olan ÇTSO Başkanı
Ahmet Yılmaz’ı, ardından da Çarşamba

Kaymakamı Caner Yıldız’ı makamlarında
ziyaret ettiler.
Türkiye’nin en iyi derecelere sahip
sporcularının katıldığı şampiyonada elde ettiği
üstün başarıyla, her iki branşta da Türkiye
şampiyonu olarak Milli Takım genç yetenekler
listesine girmeye hak kazanan Esra’yı kutlayan
Kaymakam Yıldız, başarılarının devamını
dileyerek kendisini tebrik etti.
Konuya ilişkin görüştüğümüz İlkumut Özel
Sporcular Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü
Orhan Günçiçek; “ Esra’nın Konya
elemelerindeki başarılarından sonra bu
şampiyonada da iyi dereceler elde
edeceğinden hiç şüphe etmedim. Nitekim öyle
de oldu. Esra rakiplerine büyük farklar atarak
şampiyonluğu göğüsledi. Özellikle 100
metrelik bir koşuda en yakın rakibine yaklaşık
20 metrelik fark atması Milli Takım
Temsilcilerinin de dikkatinden kaçmadı. Bitiş
sonrası mutluluğunu gözyaşlarıyla benimle
paylaşması, ben dahil bütün izleyicilere
duygulu anlar yaşattı. Bana ve kızımıza bu
gururu yaşama fırsatı veren Başkanımız Ahmet
Yılmaz’a desteğinden ötürü teşekkürlerimi
sunarım” dedi.
İlkumut Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Kurucusu ve İlkumut Özel Sporcular Gençlik ve
Spor Kulübü Başkanı Ahmet Yılmaz ise;
“Bugüne kadar İlkumut Ailesi olarak tüm
çocuklarımızın eğitsel, sosyal ve sportif her
alanda ve her zaman arkasında olduk, bundan
sonra da olmaya devam edeceğiz. Esra bugün
kendisine verdiğimiz emeği Türkiye
Şampiyonluğuyla taçlandırdı. Hepimiz onunla
gurur duyuyoruz. Kendisini tebrik ediyor,
gözlerinden öpüyorum” diyerek özel eğitim ve
rehabilitasyon hizmetinin sadece kurum çatısı
altında yapılan eğitsel faaliyetler olarak
algılanmaması gerektiğini, Esra’nın buna en iyi
örnek olduğunu da sözlerine ekledi.
Ziyaret sırasında hazır bulunan Esra Bayrak'ın
kayıtlı bulunduğu Dumlupınar Ortaokulu
Müdürü Hasan Demir; Esra'nın başarılarından
dolayı çok gururlandıklarını ve başarılarının
devam etmesi için ellerinden geleni
yapacaklarını belirtti. Dumlupınar Ortaokulu
Müdürü Hasan Demir; bu başarıda emeği

geçen başta Özel Yılmazlar İlkumut Özel Eğitim
ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu ve
İlkumut Gençlik Spor Kulübü Başkanı Ahmet
Yılmaz’a ve antrenörü Orhan Günçiçek'e ve
Dumlupınar Ortaokulu Beden Eğitimi
Öğretmeni Metin Nebioğlu’na teşekkürlerini
ileterek, Esra’nın fırsat verildiğinde özel
sporcuların neler başarabildiğini herkese
gösterdiğini belirtti.
Metro Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Galip Öztürkten Odamıza Ziyaret

Metro Holding Yönetim Kurulu Başkanı İş
Adamı Galip Öztürk, Odamız başkanı Ahmet
Yılmaz ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret
ederek başarılar diledi. Geniş bir yönetim
kurulu üyesi tarafından karşılanan Öztürk
ziyarette önemli açıklamalarda bulundu.
Öztürk, 14 ay kadar bir süre ceza evinde kalma
nedeni ve Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası
seçimlerini değerlendirdiği açıklamalarında
şunları söyledi;
“Her şeyden önce yaşadığım kötü süreçte
gerek Çarşamba’dan gerekse de Samsun’dan
gelen destekler bana büyük bir enerji oldu.
Türkiye’de iş adamı olmak çok zor. Hepsi
asılsız iddialarla dolu bir süreç, 14 ayımıza mal
oldu. Üzerimize inanılmaz iddialar oldu.
Duyduğunuzda ürperti duyacağınız iddialar
oldu. 22 tane eylem 19 tanesi bir mahkemede
diğerleri de sağda solda görüldü. Türkiye’nin
en büyük terör mahkemesinde yargılandık ve
aldığımı ceza şu ki üzerinde birçok rivayetler
oluştu, bunlardan bir tanesi, iki arkadaşımızın
bir site üzerinden bizim hakkımızda şehir
efsaneleri yazmaları sonucu Nihat Hatipoğlu
arkadaşımız bu iki kişiyi arayarak, ben sizin
abinizim bunları yazmayın işin sonu kötü olur
diyor. Burada bir tehdit yok çünkü biz bu
arkadaşlara açtığımız davalar sonucu 4 defa
sitelerini kapattırmış ve 10 bin lira gibi bir

tazminatta almışlığımız var. Buna rağmen
bundan 4 sene 2 ay ceza aldık. Sıradan bir
adama yapsanız şikayetçi olmaz. Bir diğer olay
ise Bolu’da bir otogar yapıldı. Bizde Türkiye’de
otogarları olan ve otogar yapan bir firmayız.
Bu otogar ihalesi içinde dosya hazırladık ve
ihale rantabl olmadığı için ihaleye girmedik.

Eski otogarı işleten kişinin orayı
yönetememesine rağmen biz bu ihaleye
girmedik ve buradan da yine de 4 sene 2 ay
ceza aldık. Toplamda 8 sene 4 ay cezaya aldık,
Birde bunları yapmak için çete kurduğumuz
iddia edildi. Ama bu cezaları bizlere veren
hâkim bile inanmadı ki bizleri bıraktı. Bu
süreçte bu kadar davanın neticesinde bizlere
herkes dua etikti ben şimdi karşınızdayım.
ÇTSO seçimlerini değerlendirdi.
Çarşamba’daki ÇTSO seçimlerinden önce Yusuf
beyde Ahmet Beyde yanıma geldi. Ulusal
anlamda seçimlerin nasıl bir şey olduğunu
bilen biri olarak Ahmet yanıma geldiğinde
yanında genç bir kadro gördüm. Ve şunu
söyledim bu gençler bu sefer alamasalar bile
bir sonraki seçime bu yönetimi alırlar dedim.
Bir de şöyle bir teklifim oldu. Listeleri
birleştirin tek listede girin Yusuf bey de
onursal başkan olsun dedim. Birlikten kuvvet
doğsun istedim ve illaki insanların yenilerek
gitmesinin gerekmediğini dile getirdim. Ben
tarafsızım ama genç bir grup varsa da
onlardan taraf olmak lazım, çünkü bugün
olmasa bile gelecekte alacaklarını biliyorum.
Ben inanıyorum ki Ahmet Yılmaz Çarşamba’da
çok farklı şeyler yapacak, bir proje insanı
olduğunu biliyorum ve ona inanıyorum. Bu
anlamda ben bütün yönetim kurulu üyesi
arkadaşları ve başkanımızı tebrik ediyorum”
dedi.
Çarşambaspor’a gençler çözüm bulacak

Toplantının ardından basın mensuplarının
sorularında yanıtlayan Galip Öztürk,
Çarşambaspor konusunda sorulan bir soru ile
alakalı olarak, “Çaşrambaspor ile ilgilide süreç
Başkanın ve yönetim kurulunun artık” dedi.
Ahmet Yılmaz’da konu ile alakalı olarak,
yönetim kurulu üyeleri olan genç iş adamları
ile birlikte Çarşambaspor’da yeni bir süreci
başlatacaklarının altını çizdi. Öztürk’e
Çarşamba konusunda yeni yatırımların olup
olmadığına dair soruya ise Öztürk, “Bu konuda
yarım kalmış bazı projelerimiz vardı bunları
tamamlamaya çalışacağız. Onun dışında
Ahmet Başkan bu konuda bizleri sıkıştıracaktır
zaten” dedi.
Yapılan ziyaretin ardından Öztürk
Çarşamba’dan ayrıldı.
Adalet Ve Kalkınma Partisi Samsun Millet
Vekili Ahmet Yeni Den Odamıza Ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun milletvekili
Ahmet YENİ ve Çarşamba İlçe Başkanı Mehmet
Köse ile birlikte odamız yönetim kurulu
başkanlığına seçilen Ahmet YILMAZ'ı
makamında ziyaret ederek tebrik ett ve
seçilmiş olduğu görevde başarılar diledi.
Halkımızın, iş adamlarımızın, esnaf ve
çiftçilerimizi ziyaret ederek, sıkıntılarına çözüm
üretmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda, Çarşamba
Ticaret ve Sanayi Odamızı da ziyaret etmiş
bulunmaktayız" dedi.

