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Akgül ve Karaman’a Takdir Beratı

MERSİS projesi, Odamızda Uygulamaya
Alındı

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül ve ilçeye
yaptığı tekstil yatırımıyla dikkat çeken, HK
Konfeksiyon Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Sahibi Hüseyin Karaman’a, Yönetim Kurulu Başkanı
Yusuf Kefeli tarafından takdir beratı verildi.
HK Konfeksiyon Tekstil Sanayi Ticaret Limited
Şirketi’ne ait konfeksiyon fabrikasında
gerçekleştirilen berat takdiminde bir konuşma
yapan, Başkan Kefeli, Salıpazarı’nda, 3 yıl önce
faaliyete geçen ve o günden bu yana istihdama ve
ilçe ekonomisine büyük çapta katkı sağlayan, bu
tesisin, Salıpazarı ilçesine kazandırılmasında, emeği
geçen, Belediye

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından
yürütülmekte olan, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi
(MERSİS) projesi, Odamız tarafından uygulamaya
alındı.
Konuyla ilgili açıklama yapan, Genel Sekreter
Gültekin SÜRÜL, Proje kapsamında, kamu
kurumlarının, tüzel kişiliğe haiz şirket ve
kooperatiflerle birlikte, ticaret siciline kayıtlı şahıs
firmaları hakkında, ihtiyacı olan bilgilere tek
noktadan ulaşılması sağlanacak. Sistemde tutulan
şirket, kooperatif ve şahıs işletmeleri bilgilerinin,
uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmesi
amacı çerçevesinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
tarafından yürütülen MERSİS Projesi, Odamız
Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce de uygulanmaya
başlandı” dedi.
25 Mart tarihi itibariyle sistemin uygulamaya
konulduğunu kaydeden Gültekin SÜRÜL, "Yeni
sistem sayesinde, elektronik ortamda, kısa süre
içinde, yeni şirket ve kooperatif kurulumu, bilgi
güncelleme, şirket birleştirme, ünvan değişikliği,
iflas başvuruları ve genel kurul bildirimi, internet
üzerinden yapılabilecek, onaylanabilecek ve
arşivlenebilecektir." Diye konuştu.
Proje ile birlikte, tüm tüzel kişiliğe haiz olan şirket
ve kooperatiflerin, ortak bir yapıyı kullanarak, tüm
kamu kurumlarından online hizmet almaya
başlayacaklarını hatırlatan Gültekin SÜRÜL, bundan
böyle MERSİS projesi aracılığı ile şirket, kuruluşu,
değişiklik ve kapanış işlemlerinin, elektronik
ortamda yapılabileceğini söyledi.

Başkanı Halil Akgül’ü ve yatırımı gerçekleştiren,
Hüseyin Karaman’ı bu başarılarından dolayı
kutluyorum. HK Konfeksiyon, yaklaşık 450 kişilik
istihdam kapasitesiyle, İlimiz genelindeki sayılı
tesislerin arasına girmiştir. Tesisisin proje
aşamasında odamızı ziyaret eden, Belediye Başkanı
Halil Akgül ve yatırımcı Hüseyin Karaman’ın, bu işin
üstesinden geleceklerine inanmıştık. Çarşamba
Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bizde bu yatırımın,
teşvik belgesi alması sürecinde gereken desteği
verdik. Bu gün geriye dönüp baktığımızda,
inancımızın boşa gitmediğini, rahatlıkla
söyleyebiliriz.
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 2012.
Aralık ayında, odamız çalışma sınırları
içerisinde, bu tür yatırımları yapan, istihdam
sağlayan üyelerimize birer takdir beratı verilmesine
yönelik karar almıştık. Ancak akabinde yaşanan
seçim süreci ve seçimlerin ertelenmesi nedeniyle,
bu beratlarımızı verememiştik. Bu gün de bu
kapsamda, Salıpazarı’na kazandırılan bu yatırımın
mimarları olan, Belediye Başkanı Halil Akgül ve
firma sahibi Hüseyin Karaman’a plaketlerini takdim
etmiş olduk. Kendilerine vermiş olduğumuz
desteğimiz, bundan sonra da devam edecektir.”
dedi.

Ticaret Sicili Müdürlükleri nezdinde yapılacak
işlemlerin MERSİS sitemi dahilinde
gerçekleştirilebilmesi için, işletme
mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden öncelikle
kayıt işlemi yapılacak, sonrasında ise yapılmak
istenen tescil işlemi sisteme girilecektir. Bu işlem
sonrasında ise Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne ilgili
evraklar teslim edilerek, tescil işlemi tamamlanmış
olacaktır.

Başkan Kefeli’den OSB Müjdesi

Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi Projesini
hayata geçireceklerinin müjdesini veren,
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kefeli, yapmış
olduğu açıklamasında, “2005 yılında Belediye
Başkanımız Hüseyin Dündar”ın da destek ve
katkılarıyla başladığımız girişimlerimiz,
maalesef arazi engeline takılmaktaydı. Yapmış
olduğumuz ortak girişimlerden netice
alamamıştık. Ancak; yenilenen Toprak Koruma
Kanunu ve mevzuatı, bu konuda önümüzü
açmıştır. İlçemizin ekonomik kalkınmasına
ivme kazandıracak, OSB projemizle ilgili, uzun
zamandır yapmış olduğumuz çalışmalar
neticesinde, şu an itibariyle 312.000 m² ( 300
dönümlük) bir alan için, ön talep toplamış
bulunuyoruz. Bu taleplerin büyük bir bölümü,
gıda ve tarımsal sanayiyle ilgili yatırımlara
yöneliktir. Projemiz gerçekleştiğinde,
istihdama önemli oranda katkı sağlanacaktır”
dedi.
Tarımsal üretim istatistiklerine bakıldığında,
bölgedeki sofralık domates, taze fasulye,
biber, patlıcan, salatalık gibi sebzelerin en
fazla, Çarşamba Ovasında üretildiğini
vurgulayan Başkan Kefeli,” Ancak bu
ürünlerimiz işlenemediğinden, ihraç
edilememekte ve iç piyasada maliyetinden
düşük fiyatlara satılmaktadır. Dolayısıyla,
İlçemizdeki en önemli eksiğimiz, bu tesislerin
kurulabileceği bir Organize Sanayi Bölgesidir.
Samsun-Çorum Tokat Planlama Bölgesi
1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni planında,
Çarşamba OSB, Tarımsal Sanayi ve Hayvancılık
faaliyetleri için belirlenen alanların birisinde,
OSB kurabiliriz” şeklinde konuştu.
Gelemen bölgesinde kurulan Samsun Gıda
OSB’nin tamamen dolduğunu da dile getiren
Başkan Kefeli “Şu anda Samsun Gıda OSB ile
ilgili olarak talep alımı durdurulmuş, yedek
liste bile dolmuş vaziyettedir. Samsun Gıda

OSB ile Çarşamba’nın arası yaklaşık 19 km
olduğu gerçeğinden yola çıkarsak, taleplerine
cevap verilemeyen yatırımcılara da bu
projemiz bir alternatif olacaktır. Zaten
Samsun’un sanayi ve ticari işyerleri, Çarşamba
yönünde gelişmekte ve gün geçtikçe
yayılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında,
Tekkeköy İlçesi’nin dahi, artık yatırımcıların
ihtiyaçlarına cevap verebilecek alanı
kalmamıştır” ifadelerini kullandı.
Samsun genelinde yapacakları ilanlarla, ön
talep toplamaya devam edeceklerini de
vurgulayan Başkan Kefeli, “Bu taleplerin
toplanması sonrasında, ilgili makamlar
nezdinde girişimlere başlayarak, Çarşamba
OSB’yi mutlaka kuracağız” dedi.
OSB Projesine Kaymakam Yıldız, Başkan
Dündar, Siyasi Parti ve Oda Başkanlarından
destek
Çarşamba OSB Projesi ile ilgili İlçede bulunan
Siyasi Partilerin Başkanları, Esnaf Kredi Kefalet
Kooperatifi ile Ziraat Odası Başkanlarının yanı
sıra Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ve
Kaymakam Caner Yıldız’da tam destek verdi.
Projeyle ilgili, yapılan ilk tanıtım toplantısında,
Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Köse, CHP İlçe
Başkanı Sinan Yaşar, MHP İlçe Başkanı Baki
Demirtaş, Saadet Partisi İlçe Başkanı, İdris
Çakır, Ziraat Odası Başkanı İsmail Güngör ve
Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı
Selahattin Akkuş, Çarşamba OSB Projesi’nin,
İlçede çok büyük ihtiyaç duyulan, yatırım
alanlarının oluşturulması bakımından ivedilikle
uygulamaya geçirilmesi gerektiğini söylediler.
Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin
Dündar’da,” Belediye olarak Çarşamba’mızın
ihtiyacı olan OSB konusunda, Ticaret ve Sanayi
Odamız ile birlikte çalışmalarımız oldu. Bu
konuda hem fikiriz. 300 dönümlük bir alan için
yatırım talebinin olması önemli bir gelişme.
Ortak çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye
konuştu.
Kaymakam Caner Yıldız ise, Çarşamba için
önemli bir proje, gerçekleşmesi için
çalışmalarımızı hızlandıracağız. İlçemiz
ekonomisine katkı sağlayacak bu tür
çalışmaların her zaman yanında oluruz. Yusuf
Kefeli Başkanımı da projeyle ilgili yapmış lduğu
hazırlıklarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.

