
 
 

                          Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Haber Bülteni 

07.01.2019 – 28.01.2019

Samsun İŞKUR İl Müdür Yardımcısı 

Sn.Köksal KIR, Şube Müdürü Sn.Sait GÜL, 

Salıpazarı Belediye Başkanı Sn.Halil 
AKGÜL ve AK Parti İlçe Başkanı Sn.İsmail 

YAMAN’ın Çarşamba Ticaret ve Sanayi 
Odası Ziyareti  

 
 

Samsun İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Sn.Köksal 
KIR, Şube Müdürü Sn.Sait GÜL, Salıpazarı 
Belediye Başkanı Sn.Halil AKGÜL ve AK Parti 
Salıpazarı İlçe Başkanı Sn.İsmail YAMAN, 
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Sn.Ahmet YILMAZ’ı makamında 
ziyaret ettiler. 
  Karşılıklı sohbet havasında geçen konuşmada 
planlanan hedeflerin, vatandaşlarımızın işgücü 
ve refah seviyesinin yükseltilmesi, 
işverenlerimizle iş arayan vatandaşlarımızın 
arasında köprü vazifesi görmek ve hizmeti 
işverenlerimizin ayağına götürmek, aynı 
zamanda mesleği öğrenmiş kalifiye işsizimizin 
istihdamını sağlamak, en başta İşbaşı Eğitim 
Programları aracılığıyla işsizliği önleyici ve 
istihdamı arttırıcı faaliyetleri en verimli şekilde 
gerçekleştirmek olduğu vurgulandı. 
 
  Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Sn.Ahmet YILMAZ, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kamu 
kurum ve kuruluşları ile ortak çalışmalarımız 
devam ediyor. Çarşamba Ticaret ve Sanayi 
Odası Ticaret Borsası Bölgesel Kalkınma Proje 
Ofisimizde Girişimcilik Kursları düzenliyoruz, 
düzenlediğimiz toplantılar ile İŞKUR destekleri 
hakkında bilgilendirme seminerleri 
düzenliyoruz. Çarşamba Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak üstümüze düşeni yapmaya her 
zaman hazırız.’ dedi. 

 
Reel Sektör ve finans sektörü Samsun’da 

buluştu  

 

 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) & 
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Reel Sektör & 
Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme 
Toplantıları’nın onbirincisi Samsun’da yapıldı. 
 
    TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TBB 
Başkanı Hüseyin Aydın toplantı öncesinde 
basına açıklamalarda bulundu. 
 
    TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Reel Sektör ve 
Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme" 
toplantısında, Anadolu'da ortak diyalog 
toplantıları kapsamında 10 ilde toplandıklarını, 
Samsun'da ise 11'inci toplantıyı yapacaklarını 
söyledi. 
 
    Toplantıya oda, borsa ve iş dünyasının 
temsilcileri ile 9 bankanın genel müdür ve 
genel müdür yardımcılarının katıldığına işaret 
eden Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: "Aslında bir 
ilki gerçekleştiriyoruz. Bu sıkıntılı dönemde 
tarihimizde ilk defa Türkiye Bankalar Birliği ve 
Türk özel sektörü bir arada, Anadolu'nun 
dertlerini ve sıkıntılarını öğrenmek üzere 
birlikte hareket ediyor. Bu sıkıntılı ortamlarda 
biz biliyoruz ki ikimiz de aynı gemideyiz ve 
ikimizin de birbirinden farkı yok. Bizim 
sıkıntımız onların sıkıntısı, onların sıkıntısı 
bizim sıkıntımız." 
 
    Sıkıntılı dönemin geçici olduğuna 
inandıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Önümüz 
açık, son 25 yıla baktığımız zaman bunun gibi 
birçok sıkıntı geldi, geçti ve daha da güçlü 
çıktık. Bundan da güçlü çıkacağız, umudumuz 
var" diye konuştu. 



 
 
 
    TBB Başkanı Hüseyin Aydın ise dertleri, 
sıkıntıları ve sorunları açık yüreklilikle 
konuşacaklarını vurguladı. Aydın, "Türk 
bankacılık sistemi, Türk reel sektörünün ve 
Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesi hususunda 
gayretini azamileştirmektedir. Bunu Karadeniz 
Bölgesi'nde de göstereceğiz" dedi. 
 
Konuşmaların ardından toplantı basın kapalı 
devam etti. 
 
09.01.2019-TOBB Haberler.. 
 
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanı Sn.Ahmet YILMAZ'ın 10 Ocak 

Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı  
 

 
 

Gazetecilik; Kamuoyunun doğru ve eksiksiz 
bilgilendirilmesini ilke edinmiş, halkın haber 
alma ve bilgi edinme hakkına, ülkemizin barış, 
huzur ve güven ortamının güçlenmesine katkı 
sağlayan en önemli meslek gruplarından 
biridir. 
 
    Gazeteciler, ilkeli yayıncılık anlayışıyla 
vatandaşın en doğal hakkı olan doğru, tarafsız 
ve eksiksiz haber almalarını sağlayarak milletin 
vicdanına ses olmaktadırlar. 
 
    Meslek etiğine tam bir bağlılıkla, 
vatandaşlarımızın gözü, kulağı ve dili olan tüm 
basın mensuplarının, demokrasimizin 
güçlenmesinde önemli bir rol aldıkları da göz 
ardı edilemez bir gerçektir. 
 
    Evrensel hukuki ve insani değerleri 
koruyarak, mesleklerini en iyi şekilde icra eden 
basın çalışanlarımız olduğu sürece Türkiye, 
milletiyle bölünmez bir bütün olarak, bugün 
kardeşliğimize kasteden terör ve benzeri tüm 
tehditlerin üstesinden gelerek, belirlemiş 
olduğu hedeflerine emin adımlarla ilerleyerek, 

çok daha parlak ve aydınlık bir geleceğe 
kavuşacaktır. 
 
    Her şartta mesai mefhumu gözetmeksizin 
görevlerini yerine getirerek, ülkelerin 
kalkınmışlık düzeyine ve tanıtımına büyük 
katkı sağlayan, yaşadığımız dünyayı küçük bir 
pencereden bizlere sunan tüm basın 
mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Gününü kutluyor, başarılarının devamını 
diliyorum. Bugün aramızda olmayan 
hayatlarını kaybetmişlere de Allah'tan rahmet 
diliyorum. 
 
Ahmet YILMAZ 
Yönetim Kurulu Başkanı 
 
Türkiye Ekonomi Şurası, Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan ve Oda-Borsa 
Yönetim Kurulu Başkanlarının katılımıyla 

TOBB’da yapıldı  
 

 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve bazı bakanların 
katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen 
TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nın açılışında 
yaptığı konuşmada, cesur ve ezber bozan yeni 
yatırım hamlesinin Türkiye'yi küresel 
rekabette öne çıkaracağını belirtti. 
Hisarcıklıoğlu, "Bu tekerlek, bu tümsekte 
kalmayacak. Allah'ın izniyle yola devam 
edeceğiz. El birliğiyle Türkiye'yi yeniden 
tempolu büyüme sürecine kavuşturacağız." 
dedi. 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev 
sahipliğindeki Türkiye Ekonomi Şurası; 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı 
Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Oda ve Borsa 
Başkanları, Meclis Başkanları, OSB Başkanları 



 
 
ile çok sayıda iş insanının katılımıyla TOBB İkiz 
Kuleler Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.  
Şura’da iş dünyasının temsilcileri sorun ve 
çözüm önerilerini birinci ağızdan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanlar ile 
paylaşma imkânı buldu. 
 
 TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
konuşmasında, 2003 yılında başlayan Ekonomi 
Şuralarında, hep yanlarında oldukları ve iş 
dünyasına destek verdikleri için 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
teşekkür etti. 
 
 2017’de iş dünyasının istihdamda ve 
yatırımda rekorlar kırdığını hatırlatan 
Hisarcıklıoğlu, aynısını 2019’da da yapmaya 
hazır olduklarının altını çizdi. Erdoğan’dan özel 
sektörü desteğinin devamını isteyen 
Hisarcıklıoğlu, “Şu an bu salonda, 81 il ve 160 
ilçeden, bölgelerinin kanaat önderleri olan, 
Oda ve Borsa Başkanlarımız bulunuyor. Onlar 
Temmuz’dan beri yoğun bir mesai harcadılar. 
İllerin ve ilçelerin sorunlarını çıkardılar, 
öneriler hazırladılar. Böylece tüm ülkede, 
yerelde hangi ekonomik sıkıntılar yaşanıyorsa, 
hepsini tespit ettiler. Emekleri için teşekkür 
ediyorum. Biz şimdi tüm bunları, il bazında ve 
ayrıca bakanlıklara göre tasnif ediyoruz. 
Şura’dan sonra tamamını size ve her birini ilgili 
kamu kurumlarına ileteceğiz” dedi. 
  
-İş dünyasına moral 
 
İş dünyası için en büyük teşvikin devletini 
yanında görmek olduğunu bildiren TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Sizin liderliğinizde, 
gündeme getirdiğimiz her konunda, geçmişte 
olduğu gibi, çözüm sağlayacağınıza inanıyoruz. 
İşte bununla ilgili pek çok örneği, şu geçtiğimiz 
birkaç ayda yaşadık. 
 
Kısa çalışma ödeneği ve asgari ücret desteği 
artışıyla, firmalarımızın üstündeki yükleri 
azalttınız. 
 
İç Piyasaya destek için, 4 sektörde KDV ve ÖTV 
indirimi yaptınız. Bankaların yüksek faiz 
uygulaması yüzünden, büyük sıkıntı 
yaşadığımız, krediye erişimde, aylık %1,54 
faizle, Kobilere kredi imkânı sundunuz. Mera 
fonu gibi ciddi bir yükün kaldırılmasını 
sağladınız. Kamu müteahhitlerine tasfiye ve 
devir hakkı tanıdınız. Uzun yıllardır 
beklediğimiz, ticari hayata büyük kolaylık 

getirecek, devlet destekli ticari alacak 
sigortasını başlattınız. Meslek liselerinde 81 
ilde kamu-özel sektör işbirliğini tabanda 
sağlayacak projeyi de hayata geçiriyorsunuz, 
Yine bu vesileyle, aramızda bulunan sayın 
Bakanlarımıza tüm bu icraatlar için teşekkür 
ediyorum” diye konuştu. 
 
Dünya Bankası’nın Doing Business raporuna 
göre Türkiye’nin, 2018’de en çok reform yapan 
ilk 10 ülke arasında yer aldığını belirten 
Hisarcıklıoğlu, ülke olarak iş ve yatırım 
ortamında 17 basamak birden sıçrayarak, 60. 
sıradan 43. sıraya ilerledik ve tarihimizdeki en 
üst sıraya yükseldiklerini dile getirdi. 
 
-Bankalarla istişare 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde, 
Hükümetin istihdamı, ticareti ve sanayiyi 
destekleyen adımları ile her kesime dokunan 
müjdelerinin, iş dünyasının moralini ve şevkini 
artırdığını ifade eden Hisarcıklıoğlu şöyle 
konuştu: 
 
“Son 3 ayda TOBB olarak bir ilki daha 
gerçekleştirdik. Bankalarla birlikte tüm 
Anadolu’yu dolaştık. 
 
81 il’den tüccar ve sanayicilerle bir araya 
geldik. Burada şunu gördük, KOBİ’lerin en 
büyük sıkıntısı nakit açığı. Finansmana 
erişimde büyük sıkıntı var. Yüksek kredi 
faizleri, bir türlü reel sektörümüzün yakasını 
bırakmıyor. Yaptığımız işin bereketi kalmıyor. 
Ne yatırım yapabiliyor, ne de iş hacmimizi 
artırabiliyoruz. İşte bu ortamda, yüksek faize 
karşı sizin gösterdiğiniz hassasiyet ve 
mücadele, bizlere güç ve moral veriyor. Bizler 
de, Sizin, bu konudaki çağrınıza, ilk ve en 
somut katkıyı verdik. TOBB, Odalar ve 
Borsalar, tüm kaynaklarını bir araya getirdi. 
Bugüne kadar ülkemizde ticari kredilere 
uygulanmış en düşük faiz oranıyla, 
KOBİ’lerimize nefes kredisi temin ettik. 
Yaklaşık 100 bin Kobimize, 12 milyar lira, 
düşük faizli kaynak sağladık. Sizin tabirinizle 
“finansmanda inovasyon” yaptık. 
 
Avrupa’da Brexit sıkıntısı, ABD-Çin, Rusya-
Ukrayna gibi artan ikili gerilimler, Irak ve 
Suriye’deki durum, küresel ticarette büyüyen 
korumacılık eğilimleri, dünyada ticaret, yatırım 
ve fon akışını olumsuz etkiliyor. Dışarda hava 
bozarken, içerde safları sıklaştırmalıyız. 



 
 
Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği tüm 
kazanımların temelinde, güven ve istikrar 
yatıyor. Bizler, bunların değerini çok iyi 
biliyoruz. Güveni ve istikrarı muhafaza 
etmeliyiz ki, ekonomide yeni bir atılım daha 
başlatalım, reform ateşini güçlendirelim. 
Özellikle de, sizin önderliğinizde başlatılacak, 
cesur ve ezber bozan yeni bir yatırım hamlesi, 
küresel rekabette bizi öne çıkaracaktır. Ben 
şuna inanıyorum, bu tekerlek bu tümsekte 
kalmayacak, Allah’ın izniyle tüm bunları 
aşacak, yola devam edeceğiz. Elbirliğiyle 
Türkiye’yi yeniden tempolu büyüme sürecine 
kavuşturacağız. Türk özel sektörü, yani bizler 
de, dün olduğu gibi yarın da, ülkemizi daha 
güçlü, daha zengin, daha müreffeh yapmak 
için üretmeyi, emek vermeyi sürdüreceğiz.” 
 
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
  
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, 
TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen Türkiye 
Ekonomi Şurası'nda yaptığı konuşmaya, 
toplantının hayırlara vesile olmasını temenni 
ederek başladı. 
 
Türkiye ekonomisinin nabzının şuranın 
yapıldığı salonda attığını belirten Erdoğan, "Biz 
şimdiye kadar ekonominin mimarisini hep 
buradaki hazırun ile istişare içinde inşa ettik. 
Hiçbir zaman 'biz yaptık oldu' demedik. Yeri 
geldi kendi gönül dünyamıza sığdırmakta 
zorlandığımız adımları dahi buradaki 
istişareden çıktığı için atmaktan çekinmedik. 
'Önce millet, önce memleket' ifadesi bizim için 
bir seçim sloganı değil, hayat felsefemizin ta 
kendisidir." ifadelerini kullandı. 
 
Toplantıya katılanların aynı zamanda 
şehirlerinin kanaat önderleri olduğuna 
değinen Erdoğan, "Buradaki kardeşlerimiz, 
piyasa dediğimiz mekanizmanın canlı 
temsilcileridir. Bu bakımdan sizlerin ülkemize, 
şehirlerinize ve sektörlerinize dair görüşleri 
bizim için daima yol gösterici olmuştur." dedi. 
 
Son 16 yılda Türkiye'yi 3,5 kat birlikte 
büyüttüklerini kaydeden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti: 
"Girişimcilerimizi, yatırımcılarımızı sizlerle 
birlikte dünyaya açtık. Teknolojiyi, e-ticareti, 
yeni sektörleri sizlerle birlikte ülkemizin 
gündemine taşıdık. Gümrük kapılarının 
yenilenmesinden lisanslı depoculuğa, mesleki 
yeterlilikten finansmana erişime kadar pek çok 

çalışmayı sizlerle birlikte hayata geçirdik. İş 
yapılmasının önündeki engelleri sizlerle birlikte 
tespit edip kaldırdık. Yatırım ortamını sizlerle 
birlikte iyileştirdik. Kısa çalışma ödeneğini, 
Sosyal Güvenlik Kurumunun prim borçlarının 
vadelendirilmesini, asgari ücret desteğini, 
lisanslı depoculuk desteğini, KDV, ÖTV 
indirimlerini, kredi yapılandırılmalarını, faiz 
indirimlerini, KOBİ kredilerinin 
yaygınlaştırılmasını, ihracat kapama 
sorunlarının çözümünü, ticari araç 
kiralamalarıyla ilgili düzenlemeleri ve diğer pek  
çok uygulamayı sizlerle birlikte gerçekleştirdik. 
Geçtiğimiz Ağustos ayında döviz kurunda 
başlayan faiz ve enflasyona da sirayet ederek 
ekonomimizi tehdit eden sıkıntıların aşılması 
için gereken tedbirleri yine sizlerin taleplerine 
göre uygulamaya aldık. İnşallah 2023 
hedeflerimize de yine sizlerle birlikte 
ulaşacağız." 
 

  
- "Hep birlikte Türkiye'yiz, hep birlikte Türk 
ekonomisiyiz" 
 
Türkiye'yi, dünyanın en büyük 10 ekonomisi 
arasına iş dünyasıyla birlikte yükselteceklerini 
belirten Erdoğan, katılımcılara "Türkiye'yi orta-
üst gelir grubundan üst gelir grubuna sizlerle 
birlikte taşıyacağız. Yeni nesillere, 2053 ve 
2071 vizyonlarımızı sizlerle birlikte emanet 
edeceğiz. Hiç şüpheniz olmasın ki bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin 
menfaatlerinin ilgilendiren her talebi 
dinleyeceğiz ve gereğini yapacağız." diye hitap 
etti.  
 
"Hep birlikte Türkiye'yiz, hep birlikte Türk 
ekonomisiyiz." ifadesini kullanan Erdoğan, 
"Ticarette de siyasette de diğer alanlarda da 
başarının sırrı önce inanmak, sonra harekete 
geçmek, ardından da yılmadan mücadeleye 
devam etmektir. İnancı ve mücadele azmi 
olmayanlarla yürünebilecek hiçbir yol yoktur. 
Bugüne kadar elde ettiğimiz her başarının 
gerisinde milletimize ve ülkemize olan 



 
 
inancımız yatıyor. Bu inançla geçtiğimiz her 
mücadeleyi Allah'ın izniyle zafere ulaştırdık." 
değerlendirmesini yaptı. 
 
 21.01.2019 / Ankara 
 
TOBB 
https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?
rid=24186&lst=MansetListesi 
 
Anadolu Gençlik Derneği Çarşamba 
Temsilciliğinden Çarşamba Ticaret ve 

Sanayi Odası Ziyareti  

 

 
 

Anadolu Gençlik Derneği Çarşamba Temsilcisi 
Sn.Mesut SEMİZ, Dernek üyeleri Sn.Adem 
ÇAKIR, Sn.Olcay ERKEN ve Sn.Ahmet FİLDİŞİ  
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası başkanı 
Sn.Ahmet YILMAZ’ı makamında ziyaret ettiler. 
Ziyarette Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası 
Meclis Üyesi Sn.Erol OLGUN hazır bulundu. 
 
     Ziyarette, Anadolu Gençlik Derneği 
Çarşamba Temsilcisi Sn.Mesut SEMİZ,  dernek 
faaliyetleri hakkında  Çarşamba Ticaret ve 
Sanayi Odası  Başkanı Sn.Ahmet YILMAZ’a 
bilgiler verdi. Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti ifade eden Başkan Sn.Ahmet 
YILMAZ  konuklarına teşekkür ederek 
çalışmalarında başarılar diledi. 
 
Çarşamba Kaymakamı Sn.Şükrü 

YILDIRIM’dan Çarşamba Ticaret ve 

Sanayi Odası Ziyareti  
 

 
 

Çarşamba Kaymakamı Sn.Doç.Dr.Şükrü 
YILDIRIM Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası 
Sn.Ahmet YILMAZ’ı makamında ziyaret etti. 
 
     Ziyarette Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Sn.Muharrem YARALI Ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Şeref ÇELEBİ hazır 
bulundu. 
 
     Ziyaret hakkında açıklama yapan Çarşamba 
Ticaret ve Sanayi Odası Sn.Ahmet YILMAZ, 
Çarşamba Ticaret Ve Sanayi Odası çalışmaları 
ve Çarşamba ‘da kurulması planlanan Organize 
Sanayi Bölgesi’nin Son Durumu İstişare 
ettiklerini belirterek, nazik ziyaretleri için 
Çarşamba Kaymakamı Sn.Doç.Dr.Şükrü 
YILDIRIM’a teşekkür etti. 

https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=24186&lst=MansetListesi
https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=24186&lst=MansetListesi

