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29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı 

Coşku İçinde Kutladık 

Türk milleti sahip olduğu değerlere her 

ne koşul altında olursa olsun sahip 

çıkmaya yeminli bir millettir. Sahip 

olduğu bu değerleri de hem içeriden 

hem de dışarıdan hiç bir çıkar unsuruna 

asla feda etmeyecektir.91 yıl önce 

yaşananlar, bizlere  bugünümüzü 

armağan edenlerin zaferiydi. Hem 

bizden öncekilere hem de bizden 

sonrakilere karşı taşıdığımız sorumluluk 

ağır ancak, bir o kadar da gurur verici. 

Bu bilinçle her gün bir basamak daha 

yükselmek için neler yapabileceğimizin 

hesabını yapmalı, emanetçisi 

olduğumuz mirası bizden sonrakilere 

çok daha iyi koşullar altında teslim 

etmeliyiz. 

Cumhuriyetimizin 91. kuruluş 

yıldönümünü kutladığımız bu özel 

günde başta Mustafa Kemal Atatürk ve 

silah arkadaşları olmak üzere, bütün 

şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha 

şükran ve minnetle anıyor, tüm 

Ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet 

Bayramı`nı kutluyorum. 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, 

“Samsun Ekonomi Zirvesi” ne katılmak 

üzere geldiği Samsun’da bir dizi 

inceleme ve ziyaretlerde bulundu. Vali 

İbrahim Şahin’i makamında ziyaret eden 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, daha 

sonra ise Samsun Serbest Bölgesi’ne 

gitti. Burada basına kapalı olarak 

gerçekleştirilen toplantıda Aralarında 

Yönetim Kurulu Başkanımız Sinan 

ÇAKIR’ ın da olduğu yetkililerden bilgi 

aldı. Başkan Çakır Bakan Zeybekçi’ ye 

üyelerimizin ihracat ve ithalatta 

karşılaştığı sorunlar ve İlimizin gıda 

sektörü dış ticaretine yönelik olarak bir 

bilgilendirmede bulundu. Bakan Nihat 

Zeybekçi, daha sonra ise, Büyükşehir 

Belediyesi Atakum Kültür ve Sanat 

Merkezi’nde Borsamızın ve Samsun TSO’ 

nun da katkılarıyla düzenlenen “Samsun 

Ekonomi Zirvesi”ne katıldı. Samsun'un 

ekonomik anlamda gelişmesi, sanayisinin 

daha etkin hale gelmesi için gerekli olan 

adımların masaya yatırıldığı toplantıya 

işadamları,  

siyasiler, bürokratlar ve sivil 

toplum örgütlerinin 

temsilcileri katıldı. 

Samsunumuzun dış ve iç 

ticareti hakkındaki talepleri 

Borsamız ile Samsun TSO 

tarafından hazırlanan ortak 

bir metin halinde Bakanımıza 

sunuldu. Raporda Samsun 

ile Rusya arasında bir 

havayolu köprüsü, mevcut 

demiryolu hattına yatırım 

yapılması, kanatlı hayvan 

üretiminin desteklenmesi gibi 

konuların da altı çizildi.  

www.samsuntb.org.tr 

 Valimiz Sayın İbrahim 

Şahin' i Ziyaret Ettik.. 

Yönetim Kurulu Başkanımız 

Sinan Çakır ziyarette, 

Samsunumuz için 

gerçekleştirilen ve devam eden 

projeler hakkında Şahin' e bilgi 

verdi.  

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi 

Odası Heyeti' ni misafir ettik... 

37 kişilik heyet, üç günlük 

gezilerinde Samsun’da çeşitli 

ziyaret ve incelemelerde bulundu.  

 Yöreks' de Samsun rüzgarı.. 

Samsun’un yerel ürünlerinin 

sergilendiği standa başta 

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz 

ve TOBB Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu olmak üzere 

katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. 

Bu Fuarda İş Var… 
Borsamızında destekleriyle  

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

tarafından organize edilen Samsun 

İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı 

(SAMİF), iş arayanlarla iş verenleri 

bir araya getirdi.  


