Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Haber Bülteni
28.02.2014 – 05.03.2014
Çarşamba Vergi Dairesinden Vergi
Haftası Kutlamaları Ziyareti.

Çarşamba Vergi dairesi Müdür vekili
Ümmügülsüm Kebir,Vergi Dairesi Müdür
Yardımcısı Seyfettin Kökçü, Vergi dairesi
Personellerinden Mehmet Çevik ve Halil
İbrahim Karakurt Vergi haftası etkinlikleri
çerçevesinde Odamız Başkanı Sn.Ahmet
Yılmaz'ı makamında ziyaret ettiler.
Ziyarette, Başkan Ahmet Yılmaz “Devletin
ihtiyaç duyduğu gelir kaynaklarını
sağlamasında en önemli kalemlerden birisi
toplanan vergilerdir. Bu toplanan vergilerde de
gelir idaresi başkanlığımıza bağlı bütün çalışma
arkadaşlarımızı önemli gayretleri vardır.

Mükelleflerimiz vergi vermeyi görev ve
sorumluluk bilerek bu noktada yaptığı ticari
faaliyetlerden ödenmesi gereken boyutlarını
ilgili birimlerimize aktardıkları için ekonomik
anlamda ticaret faaliyetlerini üst noktalara
taşıdıkları için hepsine teşekkür
ediyoruz,diyerek teşekkür etti.

Vali Hüseyin AKSOY'dan ÇTSO'ya Ziyaret

Samsun Valisi Hüseyin Aksoy Odamızı ziyaret
ederek, İlçemizin genel ekonomik durumu,
tarım ve Odamız tarafından kuruluş çalışmaları
devam eden Çarşamba Gıda Organize Sanayi
Bölgesi ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Toplantıda Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası
Meclis Üyeleri de hazır bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getirerek konuşmasına başlayan Yönetim
Kurulu Başkanı Ahmet YILMAZ, Vali Aksoy’a
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası ve
çalışmalarıyla ilgili bilgi verdikten sonra,
Çarşamba Gıda Organize Sanayi Bölgesi
Projesi’ne destek istedi. Başkan Yılmaz “Sayın
Valim sizlerin de bildiğiniz üzere, Odamız
öncülüğünde, Çarşamba Kaymakamlığı,
Çarşamba Belediyesi, Çarşamba Ticaret
Borsası ile birlikte Çarşamba Gıda Organize
Sanayi Bölgesi’nin kurulması için resmi
başvurumuzu yapmıştık. İlçemizdeki tüm sivil
toplum örgütlerinin katılımıyla toplantılar
yaptık. OSB’nin Çarşamba’ya kurulması
konusunda görüş birliği vardır. Bu konuda
desteklerinizi bekliyorum” dedi.

Samsun Serbest Muhasebeci ve Mali
Müşavirler Odası Başkanı Sn. Hayrul
Kayar ziyareti

Samsun Valisi Hüseyin Aksoy da yaptığı
konuşmasında “Çarşamba ilçemizde de
organize sanayi bölgesi kurulması makul bir
taleptir. Önemli olan sadece buraya organize
sanayi bölgesi kuralım demek değil. Bir
organize sanayi bölgesi kurulduğunda onun
içini doldurup, üretim yapacak fabrikaların
buraya inşa edilmesi önemlidir. Samsun Gıda
OSB henüz tam olarak dolmamıştır, birkaç
parselde halen inşaat aşamasına
geçilmemiştir. Ancak önümüzdeki birkaç ay
içerisinde tüm projelerin inşaat sürecinde
olmasını bekliyoruz. Aksi takdirde tahsis etmiş
olduğumuz arsaları geri alıp, yedekteki talep
sahiplerine vereceğiz. Netice itibariyle,
önümüzdeki dönemde Samsun Gıda OSB tam
doluluğa eriştiğinde Çarşamba Gıda OSB’nin
de kurulabilme ihtimali vardır. Çarşamba,
tarımsal potansiyel bakımından Samsun’un en
önemli bölgelerindendir. Bu potansiyeli en iyi
şekilde kullanıp, ihracata yönlendirmeliyiz.
İlimiz diğer illerle mukayese edildiğinde, kara,
deniz, hava ve tren yolu ile ulaşım imkanına
sahip, ülkemizin ender yerleşim yerlerinden
birisidir. Ancak ihracatla ilgili rakamlara
bakıldığında, Samsun’un olması gereken yerde
olmadığını görüyoruz. Bu nedenle ihracatımızı
artırmaya yönelik, ciddi adımları hep birlikte
atmak durumundayız” dedi.
Vali Hüseyin Aksoy’un konuşmasından sonra
tekrar söz alan ÇTSO Başkanı Yılmaz “Sayın
Valim, Bize göre, İlçemizin ve İlimizin tarımsal
potansiyelini kullanmak bakımından,
kuracağımız Gıda OSB birbirine tamamen bağlı
ve birbirini tetikleyen etkenlerdir. Yatırımlara
tahsis edilebilecek alt yapı olmadan, tarım
ürünlerimizi işleyebilecek tesisleri kuramayız,
bu tesisleri kuramayınca da tarım ürünlerimizi
ihraç edemeyiz. Bu kısır döngüyü Çarşamba
Gıda OSB’yi kurmadan aşamayız. ” dedi.

Samsun Serbest Muhasebeci ve Mali
Müşavirler Odası Başkanı Sn. Hayrul KAYAR ,
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Çarşamba Temsilcisi
Sn. Seyfi CEBECİ 1-7 Mart tarihleri arasında
kutlanan, “Muhasebe Haftası” çerçevesinde
odamızı ziyaret etti.
SMMMO Başkanı Hayrul KAYAR, Ticaret
ve Sanayi Odalarının hem sosyal hem de
ekonomik anlamda ülkenin ve şehirlerin
gelişmesine önemli katkıda bulunduğunu
belirterek, “Ziyaretlerimizde mesleki
dayanışmamızı sergilemeye çalışarak,
sorunlarımızı ve beklentilerimizi dile
getiriyoruz. İşverenlerden beklentimiz bizim
emeğimize ve mesleğimize saygı duymaları.
Bunun için sizden destek bekliyoruz, Çarşamba
Ticaret ve Sanayi Odamızın çalışmalarını
yakından takip etmekteyiz, SMMMO olarak
tüm arkadaşlarımız adına çalışmalarınızda
başarılar dilerim ” diye konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade
eden Başkan Yılmaz, vergi veren mükellefler
ile vergi toplayan devlet arasında bir aracı
kurum olarak önemli bir görev
üstlenmektesiniz ‘’Sizlerin şahsında bütün
muhasebeci arkadaşlarımızın Muhasebe
Haftası’nı kutluyorum.” şeklinde konuştu.

