Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Haber Bülteni
15.05.2015 – 29.05.2015
ÇTSO Başkanı Sn. Ahmet YILMAZ’ın
“Miraç Kandili” Mesajı

1919’da Samsun’a doğru attığı ilk adımla
yaktığı, kurtuluş meşalesini ateşlemek için
gittiği Anadolu topraklarında milli mücadeleyi
başlattığı günün 96.ncı yıldönümünü
kutlamanın, onur ve mutluluğunu yaşıyoruz.
Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün
önderliğinde sürdürülen bağımsızlık
mücadelesinin başladığı tarih olan 19 Mayıs,
aynı zamanda bizlere yaşamakta olduğumuz
bu bağımsızlığımız uğruna atalarımızın neleri
göze aldıklarının da bir simgesi olmuştur.

İçerisinde bulunduğumuz Mübarek üç Ayların
içinde müstesna bir yeri olan Miraç Kandilini
idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu
yaşamaktayız. Birlik ve beraberliğe,
dayanışmaya, ülkemizin kalkınması ve
milletimizin mutluluğuna vesile olması
temennisiyle; hemşerilerimizin ve bütün İslam
âleminin Miraç Kandilini tebrik eder, bu
gecenin insanlığa barış, huzur ve güzellikler
getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ederim.
Ahmet YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı

ÇTSO Başkanı Sn.Ahmet YILMAZ'ın
'Gençlik ve Spor Bayramı' Kutlama Mesajı

“Türk Milleti’nin tarihinde dönüm noktası
olan, Büyük Önder Atatürk’ün 19 Mayıs

19 Mayıs'ta başlayan bağımsızlık mücadelesi
ile ilk adımları atılan Cumhuriyetimizin;
özellikle son yıllarda her alanda yaşanan
gelişmelerle birlikte içte ve dışta daha güçlü
hale gelmesi hepimizin ortak gururudur.
Halkımız arasında birlik ve beraberlik ruhunun
geliştiği, eğitim, sağlık, ekonomi ve daha
birçok alanda refah seviyesinin arttığı bir
Cumhuriyet için bizlere ve özellikle de
gençlerimize büyük görevler düşmektedir.
Unutulmamalıdır ki; hepimizin ortak
sorumluluğu olan gençlerimizin başarısı,
Cumhuriyetimizi yüceltecek en önemli
unsurdur.
Bu duygu ve düşüncelerle;
Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk'ü, Kahraman silah arkadaşlarını,
aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve
şükranla anıyor; yarınlarımızın umudu
gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor
Bayramını kutluyor, sağlık ve başarılar
diliyorum.’’ dedi.

Çarşamba TSO “Bölgesel İş Geliştirme
Merkezi” kuruyor.

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası ve
Çarşamba Ticaret Borsası Meclis üyeleri, 2015
yılı 1. Müşterek toplantısında bir araya geldi.
Toplantıya, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Ahmet YILMAZ,
Meclis Başkanı Sn.Muharrem YARALI,
Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Sn.Kazım
YILMAZ’ın yurtdışında olması nedeniyle,
Çarşamba Ticaret Borsası’nı temsilen Meclis
Başkanı Sn.Nuretin ÖZTEKİN ve Oda-Borsa’nın
Meclis üyeleri katıldı.
Çarşamba ekonomisinin, Oda ve Borsanın
projelerinin istişare edildiği toplantıda bir
konuşma yapan ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı
Sn.Ahmet YILMAZ, Çarşamba Ticaret Borsası
ile birlikte “Çarşamba Bölgesel İş Geliştirme
Merkezi”ni kuracaklarının müjdesini verdi.
Başkan Yılmaz’ın konuşmasından sonra,
“Çarşamba Bölgesel İş Geliştirme Merkezi” ile
ilgili Makro Samsun Danışmanlık firması
tarafından oda ve borsa meclis üyelerine bir
sunum yapıldı.
Sunumu hazırlayan Oğuzhan Acar;
“Çarşamba Bölgesel İş Geliştirme Merkezi”
hakkında; “Çarşamba Bölgesel İş Geliştirme
Merkezi” Oda ve Borsa üyelerine,katma değer
yaratan, sonuç odaklı, fayda sağlayan, maliyet
etkin hizmetler sağlayan, bir yapı olarak
tasarlanmıştır. Ayrıca, “Çarşamba Bölgesel İş
Geliştirme Merkezi” sürdürülebilirliğinin
sağlanması adına, kendi gelirlerini
oluşturabilen, kendi projelerini üretebilen ve
bölgenin kapasitesinin gelişimine destek olan
bir vizyon doğrultusunda planlanmıştır.
Günümüzde KOBİ’lere ve bununla birlikte
Ticaret ve Sanayi Odaları gibi iş destek
mekanizmalarına yönelik, birçok finans
kaynağı bulunmaktadır. Ancak, bu finans
fırsatlarına, yabancı dil, proje tasarımı ve

uygulama yeteneği, İhtiyaç ve beklentilerin
doğru analiz edilememesi gibi birçok sebepten
dolayı, firmalar ve iş destek mekanizmaları
yeterince ulaşamamaktadır.
Çarşamba Bölgesel İş Geliştirme Merkezi,
orta ve uzun vadede, finansa erişim
noktasında bölgeye birçok kaynağın
getirilmesine imkan sağlayacaktır. Bununla
birlikte merkez gerçekleştireceği sektörel
analizler, raporlar, araştırmalar ile bölgeye de
katma değerli hizmetler sağlayacaktır. Özetle,
Çarşamba Bölgesel İş Geliştirme Merkezi
bölgenin kaynaklarını hizmete
dönüştürecektir’’ dedi.

