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TOSFED (Türkiye Otomobil Sporları 
Federasyonu) üst düzey ralli komisyon üyesi 
Sn. Mahmut ALVERDİ, Odamız ve çarşamba 
kaymakamlığı'nın davetlisi olarak, 
çarşamba'nın Çatak köyünde yapılması 
planlanan otomobil sporları parkurunu 
incelemek üzere Çarşamba'ya geldi. 
Çarşamba kaymakamı Sn. Caner YILDIZ, 
odamız başkanı Sn. Ahmet YILMAZ, otomobil 
sporlarına olan merakıyla bilinen çarşamba 
cumhuriyet başsavcısı Sn. M.Emin KURT ve 
Samsun mahalli otomobil sporları kulüp 

başkanı Sn. Abdullah Hakan ACAR'la birlikte 
Çarşamba'nın Çatak köyündeki parkurda 
incelemelerde bulundular. 
İncelemelerden sonra bir açıklama yapan ralli 
komisyon üyesi Sn. Mahmut ELVERDİ, TOSFED 
başkanı Sn. Metin ÇEKER'in talimatlarıyla 
parkuru incelemek üzere çatak köyüne 
geldiğini, planladıkları otomobil sporları için 
parkurun çok uygun olduğunu, en kısa 
zamanda çalışmalarını rapor haline getirerek 

federasyona sunacağını ve yarışların karadeniz 
ayağını Çatak köyünde yapmayı planladıklarını 
ifade etti. 
 
Çarşambadaki sivil toplum kuruluşları ile 
istişare toplantısı 

 

 
 
Programda konuşma yapan odamız başkanı 
Ahmet Yılmaz, bir araya gelmelerindeki 
amacın istişare etmek ve bilgilendirmelerde 
bulunmak olduğunu belirterek şunları söyledi: 
"Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası'nı en büyük 
çatı örgütü olarak kabul edersek, sivil toplum 
örgütleri ve odalarımız ile birlikte Çarşamba'ya 
bundan sonra yapılacaklar ile ilgili görüşerek 
planlı bir şekilde çalıştığımızda yapılamayacak 
hiçbir şey olmadığını düşünüyorum.Meclis 
başkanlarımız ile birlikte ilçemizde bulunan 
sivil toplum örgütleri ve odalarımız ile birlik 
beraberlik sağlayacağımıza inanıyorum. Ticaret 
odası ve borsa olarak birlikte hareket 
edeceğimizi de söylemiştik. 
Seçildiğimiz süre zarfında 6 ayı geride bıraktık 
ve bu süreçte bir takım sözler vermiştik. 
Verdiğimiz sözlerimizi yerine getirebilmemiz 
için de bir fiziki ortam gerekiyordu bizlere 
bunu da sağlamış durumdayız.  
 

 
 
Daha önce binamızın alt katında bulunan ve 
SGK'nın kullandığı alanı odamıza tahsis edildi. 
AB ve bir takım özel projelerimizden 
bahsetmiştik, bunların uygulanabilmesi için 



gereken fiziki ortam oluşmak üzere. Ticaret 
borsasının bize tahsis ettiği bu bölümde AB 
personeli için bir proje ofisi ve yaptığımız 
anlaşma gereği her Perşembe ilçemize gelen 
İş-kur personelleri içinde bir ofis çalışması 
olacak." 
Konuşmasına ilerleyen zamanlarda KOSGEB ile 
ilgili de çalışmalarının olacağını sözlerine 
ekleyen  Odamız Başkanı Ahmet Yılmaz, 
Çarşamba Ziraat odası ile birlikte yaptıkları 
"sektörel yatırım alanında genç istihdamın 
desteklenmesi" adlı AB pro- • jelerinin 
onaylandığını ve çalışmalarının sürdüğünü 
belirtti. AB projeleri hakkında da bilgilen 
verilen programda, katılımcıların dönem 
tarihlerini geçirmeleri takdirde 1 yıl beklemek 
zorunda kalacaklarına dikkat çekilerek, 
Çarşamba Ticaret ve Sanayi odasının her hangi 
bir proje yapmayacağı fakat projesi olanlara 
yardımcı olacağı söylenildi." 

 
 İlçede  Şeker Fabrikası'na ait alana yapılması 
planlanan Organize Gıda Sanayi ile ilgili de 
bilgiler veren Odamız Başkanı Ahmet Yılmaz," 
ilçemizde şeker pancarı üretimi azaldığı için 
şeker fabrikasının üretimi durduruldu, yani 
artık şeker pancarı üretimi de yapılmayacak. 
Fabrika alanına yapılması planlanan Organize 
Gıda Sanayi o bölge de bulunan diğer 
arazilerinde değerlenmesini sağlayacak. Sanayi 
bölgesinde kavgalar şimdiden başladı, herkes 
ben alacağım diyor. Bu bölgeden yer 
alabilmemiz için sivil toplum örgütleri olarak 
hep birlikte bir basın açıklaması yapmamız 
lazım. Birlikten güç doğar, burası imara açıldığı 
takdirde inşaat alanı olacak. Bu gün bir araya 
gelmemizdeki amacında beraberliği 
sağlamamız olması gerektiğini söylemiştim. 
Hep birlikte hareket ettiğimiz sürece bir çok 
çalışma alanında en iyi sonuçları alacağımıza 
ve Çarşambamızı çok iyi yerlere taşıyacağımıza 
inanıyorum , katılımcılara teşekkür ederim." 
şeklinde sözlerini noktaladı.(Çarşamba 
gazetesi(  M.Emin COŞKUNDERE) 

 


