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ÇTSO Başkanı YILMAZ ; ''23 Nisan'ın Türkiye 
Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, 
egemenliğin ilan edildiği bir gün olmasının yanı 
sıra, bugünü çocuklara armağan eden Büyük 
Atatürk'ün, yarının büyüklerine karşı duyduğu 
sevgi ve güvenin de en güzel yansımasıdır. 
Dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramını, tüm 
dünya çocukları ile birlikte kutlayan 
çocuklarımız  barış dolu yepyeni bir dünyanın 
temellerini atacak, üretken, çalışkan, 
demokrasiye, bilime ve milli değerlerine bağlı 
olarak yetişen her nesil ülkemizi her alanda 
daha da ileriye götürecektir. Bu duygu ve 
düşüncelerle aziz milletimizin ve 
çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı'nı kutluyorum'' dedi. 
 
Stratejik Plan Anketi 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce akredite 
edilen Odamızda, Akreditasyon Sistemi 
çalışmaları kapsamında, siz değerli 
üyelerimize, ihtiyaç duyduğunuz hizmetleri 
daha iyi sunmak, İlçemiz ve bölgemiz 
ekonomisine daha fazla katkı sağlamak 
amacıyla, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası 
2014-2017 Stratejik Planı’nı hazırlamaktayız. 
 
Bu kapsamda;  Odamızın mevcut durumunu 
daha iyi analiz etmek ve gelecekle ilgili 
öngörüleri sağlam bir zemine oturtmak adına 
görüş, beklenti ve önerilerinize ihtiyaç 
duymaktayız. 
 
Asli görevi siz değerli üyelerine hizmet etmek 
olan Odamızın geleceğinin belirlenmesi 
noktasında, uzmanlarca hazırlanmış olan anket  
www.carsambatso.org.tr  web sayfamızda 

haberler bölümünde yer almaktadır. İlgili 
anketin tarafınızdan doldurularak, Odamıza 
ulaştırılması,  Stratejik Planlama 
çalışmalarında bizlere çok büyük bir güç 
verecektir. 
 

 
Anket bilgileri 2014-2017 Stratejik Plan 
çalışmaları haricinde herhangi bir amaç için 
kullanılmayacak, başka kişi ve kurumlarla 
paylaşılmayacaktır. Odamızın 2014-2017 
Stratejik Planına, üyemiz olarak yapacağınız 
katkılardan dolayı şimdiden teşekkür ederiz. 
 
Not : Doldurmuş olduğunuz anketleri, 
carsambatso@hotmail.com e-mail adresine, 
362-8339281 nolu faksımıza yada Odamıza, 
posta yoluyla veya  elden gönderebilirsiniz. 
 
Atakum Kaymakamı Ali Bakoğlu'ndan 
ÇTSO’ya Ziyaret  
 
 

 
 
1995-2002 dönemi Çarşamba Kaymakamlığı 
yapan, Samsun-Atakum Kaymakamı Ali 
Bakoğlu ve Samsun Çarşambalılar Derneği 
Başkanı Saadettin Sarıoğlu Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Ahmet Yılmaz'ı makamında 
ziyaret ettiler. 
 



    Başkan Yılmaz, Ticaret ve Sanayi Odası 
olarak gerçekleştirdikleri ve planladıkları 
çalışmalar ile şu an gündemde olan Çarşamba 
Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi 
hakkında bilgiler verdi. 

 
   Daha önce Çarşambada da görev yapan 
Kaymakam Bakoğlu, Çarşambayı yakından 
tanıdığını ve kurulması planlanan Tarıma 
Dayalı Organize Sanayi Bölgesi'nin 
Çarşambadaki yatırım alanı ihtiyacını 
karşılayacağını, istihdam edilecek kişiler ile de 
paralel olarak ekonomisinin de ileriye 
gideceğini söyledi. 
 
   Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Başkan Yılmaz Çarşamba Ticaret ve 
Sanayi Odası Olarak Çarşambayı ekonomik ve 
kültürel anlamda geliştirecek her projenin 
arkasında olduğunu belirterek Atakum 
Kaymakamı Ali Bakoğlu ve Samsun 
Çarşambalılar Derneği Başkanı Sadettin 
Sarıoğlu'na teşekkür etti. 


