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Samsun Vergi Dairesinden ÇTSO Ziyareti

Samsun vergi dairesi mükellef hizmetleri grup
müdürü sn.nazmi erol ve vergi denetim kurulu
küçük ve orta ölçekli mükellefler grup başkanı
sn.halil pak çodamız başkanı ahmet yılmaz'ı
ziyaret ederek seçilmiş olduğu yeni görevinde
başarılar diledi.
Çarşamba'da Hedef Yeşilırmak
Üniversitesi

ÇARŞAMBA Belediye Başkanı Hüseyin Dündar
Odamız başkanı Ahmet YILMAZ ve Çarşamba
Ticaret Borsası Başkanı Kazım Yılmaz ziyaret
ederek kutladı. Ziyaret sırasında açıklamalarda
bulunan Dündar, "Bu hayırlı olsun ziyaretinde
kendimi ev sahibi gibi hissediyorum. Sizleri
tebrik ediyorum. Her iki seçim sonucu da
memleketimiz için güzel neticelerdir" diye
konuştu. BERABERLIK BÎZI ILERI TAŞıR Başkan
Dündar konuşmasını şöyle sürdürdü: "Allah
vergisi imkanları olan bir memlekette kulların
arasından insanların seçtiği sorumluluk sahibi
kişileriz. Çarşamba tarih boyunca önemli bir
memleket oldu, bu güzel Çarşambamızı hep

beraber ileri hedeflere nasıl taşırız? Bu yolda
bir ortaklık, bîr birliğimiz var. Çarşambalılar
olarak dünyaya geldik, iki hafta önce borsamız
ve ticaret odamızla beraber önce OSB
dosyasmı açtık üzerinde çalışıyoruz. Hedefimiz
olan Çarşamba için Yeşilırmak Üniversitesi'nin
ilk adımım yine Çarşamba Ticaret Borsası'yla
beraber yaptırdığımız Çarşamba Borsası
Meslek Yüksekokul'u ile atmıştık.
Bu ortaklık ve hizmet birliği ile çok ilerilere
gideceğiz." SIYASET ÜSTÜYÜZ Çarşamba TSO
Başkanı Ahmet Yılmaz, Çarşamba'da birlik ve
beraberliğe ihtiyaç olduğunu, bunu sağlayarak
ilçeyi ileri götürmek için ellerinden gelen
çabayı ortaya koyacaklarını söyledi. Çarşamba
Ticaret Borsası Başkanı Kazım Yılmaz ise "Her
ileri medeniyetlerin temelinde olan eğitim ve
öğretimin önemini gayet iyi biliyoruz. Bu yolda
memleket için Çarşamba Ticaret Borsası
olarak, iki eserimiz var. Biri yüksek okul, diğeri
de ilkokuldur. Ama maalesef önceki
dönemlerde esnaflarımız için çok istememize
rağmen Çarşamba Ticaret Odası ile beraber bir
şey yapamadık .
Ben bunun ezikliğini hissediyorum, meclisteki
arkadaşlarım bunun ezikliğini hissediyor.
İnşallah bundan sonraki dönemde Belediye
Başkanımız Hüseyin Dündar'ın da bahsettiği
gibi beraberce hizmet için varız. Burası
geçicidir, kalıcı işler yapılması gerekir. Tabi ki
birlikten güç doğacağını biliyoruz. Bundan
sonra daha şevkle bizler buraya talip olduk,
inşallah hep beraber daha güzel yarınlarda
olacağız" diye konuştu. Ziyarette, Çarşamba
Ticaret Borsası Meclis Başkanı Nurettin
Öztekin ve üyeleri ile Çarşamba Ticaret Odası
Meclis Başkanı Muharrem Yaralı ve üyeleri de
hazır bulundu.

ÇTSO’dan Vali Hüseyin Aksoy'u Ziyareti

Vali Hüseyin Aksoy, Odamız Başkanı
Ahmet Yılmaz ve Çarşamba Ticaret Borsası
Başkanı Kazım Yılmaz'ı makamında kabul
etti.
Yeni yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Vali
Hüseyin Aksoy'u ziyaret eden Çarşamba
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet
Yılmaz ziyarette yaptığı konuşmasında,
“Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası ile
Çarşamba Ticaret Borsası birlik ve
beraberlik içinde tüm kurumlarla barışık,
Çarşamba ilçemizin her alanında daha ileri
gitmesi için ne yapmalıyız ve ne yapacağız
sorularını sürekli kendimize sorarak çözüm
üretmeye çalışıyoruz" dedi.
Odamız Başkanı Ahmet Yılmaz ve
Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Kazım
Yılmaz'a yeni yönetim kurulunun hayırlı
olmasını dileyen Vali Aksoy, “Odalarımız
önemsediğimiz nitelikte meslek ve kamu
kurumlarımızdır. Samsun’un şu andaki
konumuna baktığımız zaman 442 milyon
dolarlık bir ihracatı var. Bu da Samsun gibi
bir kent için oldukça düşük bir ihracattır.
Bu ihracatı nasıl arttırabiliriz, bu konuda
neler yapabiliriz konularında belirli
hedefler konuldu. Genelde bu hedefleri
tutturmak ve o alanlarda çalışma
yapmamız gerekiyor.

2015 yılında 1 milyar dolar, 2019 yılında 3
milyar dolar ve 2023 yılında da 6 milyar
dolara çıkabilir mi? diye, bir hedef koyduk.
Tabi ki bu hedefleri deha da geliştirip
aşmamız lazım. Önümüzdeki süreç
içerisinde ihracata fazla eğilip, neler
yapabiliriz. Tarımsal ürünlerde de çeşitliliği
arttırmak gerekmektedir. Özellikle
Çarşamba ovasında düztaban arazi de
genellikle fındık var. Yeni fındık
stratejisinde öngörülen % 6 eğimli arazinin
yukarısına teşvik veriliyor. Diğer alanların
alternatif ürünlere dönüştürülmesi
beklentisi var.

2010 ile 2011 tarihleri arasında yürütülen
süreçte sürdürülmesi gereken ve alternatif
alanlara dönüştürülmesi gereken yerlerin
ancak %2.5’ini başka ürünlere, fındığı
sökerek değiştirmişiz.
Bu anlamda da odamız, borsamız
ekonomik durumu iyi olan, işletme
kurabilecek olan işadamlarımız varsa
öncülük yapıp meyveciliğe ve daha
alternatif ürünlere yavaş yavaş dönmemiz
gerekir. Bunu yaparken de ihracata dayalı
üretimi hangi ürünü, nasıl yapabiliriz?
Onun üzerinde biraz daha
yoğunlaşmamıza ve çalışmamızda yarar
olabilir diye düşünüyorum”dedi.

Murzioğlu'ndan Destek Mesajı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı
Salih Zeki Murzioğlu, makamında ağırladığı
Çarşamba Ticaret Borsası ile Çarşamba Ticaret
ve Sanayi Odası'nın Meclis Divanı ve Yönetim
Kurulu üyelerine yeni dönemde başarılar
dileyerek, "Yanınızdayız" mesajı verdi.
Yapılan seçimlerden ikinci kez başkanlık
koltuğuna oturan Çarşamba Ticaret Borsası
Başkanı Kazım Yılmaz, Yönetim Kurulu ile
Meclis Başkanı Nurettin Öztekin, Çarşamba
Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni dönem
Başkanı Ahmet Yılmaz ile Yönetim Kurulu
üyeleri ve Meclis Başkanı Muharrem Yaralı,
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın ziyaret
etti. Kazım Yılmaz ve Ahmet Yılmaz, Samsun
TSO'nun yeni Meclis Başkanı Muharrem
Durmuşoğlu ile ikinci kez başkan seçilen
Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu
ve yönetimine yeni dönemde başarılar
dilediler.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade
ederek, yeni dönemde görev yapacak
Başkanlara ve yol arkadaşlarına başarılar
dileyen Samsun TSO Başkanı Salih Zeki
Murzioğlu, "Allah hayırlı, Uğurlu etsin. İnşallah
muvaffak olursunuz. Hep birlikte yeni döneme
girdik. Önümüzdeki dönemde bizim üzerimize
ne görev düşüyorsa şahsım ve yönetimim
olarak her zaman yanınızdayız. Ben kolektif
çalışmaktan yanayım. Kaybeden de, kazanan
da bizim arkadaşlarımız. Burada amaç işi
kişiselleştirmeden kentimizin bütününe,
üyelerimize nasıl daha iyi hizmet
verebilmektir. Burada amaç, şehrimizin
kalkınmasıdır. Hepimiz iş adamıyız ve burada
bir menfaat peşinde olan insanlarda değiliz.
Biz burada fahri görev yapıyoruz. İfade ettiğim

gibi bizim ortak payemiz şehrimizin
kalkınmasına öncülük ve önderlik yapmak.
Hepimizin kardeşçe neyi, ne şekilde daha iyi
yaparızın peşinden koşmalıyız. Biz Samsun'a
bir bütün olarak bakıyoruz. İnşallah hep
birlikte el ele vererek şehrimizin kalkınmasında
önemli adımlar atacağız. Ben buna yürekten
inanıyorum" dedi.
Üyelerinin takdirini alarak ikinci kez başkanlığa
seçilen Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı
Kazım Yılmaz da, seçimin artık geride kaldığını
ve artık sıranın hizmete geldiğini ifade ederek,
"Yapacağımız çok işler var. Artık geriye
bakmayacağız, hep ileriye bakacağız. Sadece
Çarşambamız değil, Samsun'un tümü en güzel
hizmeti ve en iyisini hak ediyor. Biz en iyi
hizmetinde birlikte hareket etmekten
geçtiğinin bilincindeyiz. Sizlerin de
öncülüğünde Çarşamba ve Samsun olarak
hedeflere emin adımlarla kısa sürede
ulaşacağımıza inancım tam" diye konuştu.
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni
Başkanı Ahmet Yılmaz ise, "Seçimden öncede
ifade ettiğim gibi birlik ve beraberlikten her
zaman güç doğar. Biz sizin tecrübelerinizden
faydalanmak istiyoruz. Her zaman sizinle
birlikte hareket etmek isteriz. Çünkü hizmet
yapmaya heyecanlı bir ekibimiz var ve ilçemize
çok şey yapmak istiyoruz. Göreve geldikten
sonra kapılarımızı açtık. Ticaret Borsası'yla
güzel bir ilişkimiz var. Çarşambamız sanayisi ve
ticaretiyle hızla gelişen önemli bir bölgemizdir.
Çarşamba sanayisinin ve ticaretinin sizlerle
birlikte daha güzel noktalara geleceğine
inanıyorum. Bu konuda her zaman desteğini
bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı
Yusuf Ziya Yılmaz'ı ziyaret ettik.

Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamında
gerçekleşen ziyarete son yapılan seçimlerde
başarılı olan odamız Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri, odamız
Meclis Başkanı ve Meclis üyeleri ile,
seçimlerde güven tazeleyerek yeniden ÇTB
Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Kazım Yılmaz,
Yönetim Kurulu üyeleri, ÇTB Meclis Başkan ve
üyeleri katıldılar.
Ahmet Yılmaz ve Kazım Yılmaz yeni
yönetimlerini Başkan Yılmaz'a tanıtarak
Çarşamba'nın gelişimi ve büyümesi yönünde
atılacak olan her adımın yanında olma ve
ilçeleri için yeni projeler üreterek katkı verme
kararlılığında oldukları mesajını ilettiler.
Başkan Yılmaz da son yapılan seçimlerdeki
başarıları için her iki başkanı ve yeni
yönetimlerini tebrik ederek, "İki kurumumuz
da Çarşamba ilçemiz için çok önemli. Bundan
önceki yönetimlerinde Çarşambamız için güzel
hizmetleri ve katkıları oldu. Öncelikle ben eski
yönetimde yer alan arkadaşlarımıza da
hizmetleri için teşekkür etmek istiyorum. Yeni
gelen arkadaşlarımızın da bu hizmet yarışında
devraldıkları bayrağı daha ileriye
taşıyacaklarına ve el birliği ile Çarşamba için
yapılacak olan çalışmalarda her türlü desteği
vereceklerine gönülden inanıyorum" dedi.

MHP Elazığ milletvekili Enver ERDEM'den
Odamıza Ziyaret

MHP Elazığ Milletvekili Enver Erdem Partisinin
Karadeniz turu kapsamında Samsun’un
Çarşamba İlçesinde meslek odaları ve sivil
toplum örgütlerini ziyaret etti. MHP Çarşamba
İlçe teşkilatının da eşlik ettiği ziyaretler
kapsamında ilk olarak odamız ziyaret edildi.
Odamızı Başkanı Ahmet Yılmaz ile bir araya
gelen MHP Elazığ Milletvekili Enver Erdem,
tüm Karadeniz’i gezerek ziyaretler yaptığını
dile getirdi. Başkan YILMAZ’a yeni görevinde
başarılar dileyen Enver, Milletvekili olarak her
konuda yardıma hazır olduklarını ifade etti.
Çarşamba Ev Hanımları Derneği Başkanı
Saliha ŞEN Ziyareti

Dernek Kurucu Başkanı Saliha Şen, ev
hanımlarını bir çatı altında örgütleyerek,
yapacakları projelerle ev hanımlarının ev
ekonomisine destek olmalarını amaçladıklarını
belirtti. Şen, "Bunun yanı sıra sosyal projelerle
ev hanımlarımızın sosyalleşmelerine de
yardımcı olacağız." dedi.
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Ahmet Yılmaz ise kendilerinin her çatı altındaki
sivil toplum kuruluşlarıyla yakın temas halinde
olduklarını vurgulayarak, "Çarşambamızda Ev
Hanımları Derneği'nin olması gelişmişliğimize
de örnektir. Sizlerin ev ekonomilerine destek
için yaptığınız projelerinize elimizden geldiği
kadar yardımcı olacağız." diye konuştu.

