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BAFRA TSO DAN ANKARA ÇIKARMASI

YÖNETÝM KURULU
SANAYÝ VE TÝCARET BAKANI
ZAFER ÇAÐLAYAN I MAKAMINDA
ZÝYARET ETTÝ

Bafra TSO Baþkaný Rýzvan Aksoy,Meclis Baþkaný Ýsmail Tuð ve Yönetim
kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakaný Zafer Çaðlayan'ý makamýnda ziyaret
etti.
Yapýlan nezaket ve tanýþma ziyaretinde;Bafra TSO Baþkaný Rýzvan Aksoy
göreve geldikleri yeni yönetim kurulunu tanýttý.Sanayi ve Ticaret Bakaný Zafer
Çaðlayan Bafra TSO'nun yeni yönetim kurulunu tebrik ederek baþarýnýn
devamýný diledi.Çaðlayan, ülke olarak kritik bir dönem içinde olunduðunu
ifade etti,sanayiye ve KOBÝ'lere destek amaçlý kredi paketlerinden
bahsetti.Bafra TSO Baþkaný Rýzvan Aksoy ise, Sanayi ve Ticaret Bakaný Zafer
Çaðlayan'dan bölgemiz tarým bölgesi olduðundan dolayý çiftçi borçlarýnýn
yeniden yapýlandýrýlmasýný,KOBÝ'lerin ve üyelerinin kredi kullanabilmeleri
TOBB ZÝYARETÝ
Bafra Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu
Baþkaný Rýzvan Aksoy,Meclis Baþkaný Ýsmail Tuð ve
Yönetim Üyeleri ile birlikte TOBB Yönetim
Kurulu Baþkaný M.Rifat Hisarcýklýoðlu'nu
ziyaret etti.
Hisarcýklýoðlu'nun makamýnda
gerçekleþen ziyarette;Bafra TSO
Baþkaný Rýzvan Aksoy,Meclis
Baþkaný Ýsmail Tuð ve yeni Oda
Yönetim Kurulu üyeleri katýldý.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði
(TOBB) Baþkaný M.Rifat
Hisarcýklýoðlu, ziyaretten duyduðu
memnuniyeti ifade ederek,Bafra TSO Baþkaný
Rýzvan Aksoy ve Yönetim Kurulunun Bafra için
baþarýlý çalýþmalar yaptýklarýna inandýðýný ve TOBB
olarak Bafra TSO ya her zaman destek vereceðini

için sicil affýnýn
getirilmesini
i s t e d i . A k s o y,
“KOBÝ'ler ve
üyelere daha iyi
h i z m e t
v e
bilgilendirme için
Bafra'ya acilen
KOSGEB sinerji
odaðýnýn kurulmasý
gerekiyor ayrýca bu
konuda teknik bir
elemanýn görev
yapmasýný istiyoruz”
diye konuþarak
Sanayi ve Ticaret
Bakaný Zafer Çaðlayan'dan olumlu cevap aldý.

vurguladý.Hisarcýklýoðlu,Bafra TSO Baþkaný Rýzvan
Aksoy ve yönetim Kurulunu görevlerinde tebrik
ederek baþarýlarýnýn devamýný diledi.Hisarcýklýoðlu,
“zaman birlik zamanýdýr,günümüzde yaþanan
ekonomik krizin aþýlabilmesi için birlik
içinde olmamýz gerekmektedir”
dedi.Bafra TSO Baþkaný Rýzvan
Aksoy ise;yaþanan ekonomik
k r i z i n
y o k
sayýlamayacaðýný,ancak
morelimizi yüksek tutarak
sorunlarýn daha akýlcý
çözülebileceðini ifade etti.Daha
sonra Bafra TSO yönetim kurulu
ile TOBB Baþkaný M.Rifat
Hisarcýklýoðlu Bafra'nýn ve Türkiye'nin
gündemini yaþanan ekonomik krizi,ekonomik krizin
yaralarýnýn nasýl sarýlacaðýný,Bafra Bölgesinin ve
Oda üyelerinin bu krizden kýsa zamanda nasýl

AYDINERLERE
NEZAKET ZÝYARETÝ
Bafra TSO Baþkaný Rýzvan Aksoy,Meclis
Baþkaný Ýsmail Tuð ve yönetim kurulu üyeleri
Aydýner grup yönetim kurulu Baþkaný Mehmet
Aydýner ve Turgut Aydýner'i ziyaret etti.
Karþýlýklý sohbet havasý içerisinde gerçekleþen
ziyarette Bafra TSO Baþkaný Rýzvan Aksoy ve
yönetim kurulu üyeleri,Bafra Organize Sanayi
Bölgesine (OSB) Aydýnerlerin bir yatýrým
BAFRA TSO ANKARA'DA BAFRA VE Bafra TSO Baþkaný Rýzvan Aksoy,Meclis Baþkaný
BÖLGESÝNDEN OLAN BÜROKRATLARLA Ýsmail Tuð ve Yönetim Kurulu üyeleri Ankara'da
ÝSTÝÞARE TOPLANTISI YAPTI.
görev yapan Bafralý ve Bölgesinden olan
Bürokratlar ve Samsun Milletvekili Ahmet Yeni ile
birlikte özel istiþare toplantýsýnda buluþtu.
Bafra TSO Baþkaný Rýzvan Aksoy toplantýda,yeni
yönetim kurulu üyelerini tanýttýktan sonra yaptýðý
konuþmada, “Ben ve yönetim kurulum Bafra ve
Bölgesine en iyi hizmeti vermeye
çalýþmaktayýz.Bizden kimsenin þüphesi
olasýn.Ankara'da bulunan bölgemizin deðerli
bürokratlarýnýn bizlere destek vereceðini
biliyorum.desteklerinden dolayý da herkese teþekkür
ediyorum” dedi.
Daha sonra Bafra TSO yönetimine ve Ankara'da
bulunan Bafra ve Bölgesinde görev yapan
bürokratlara yönelik konuþma yapan AK Parti

kurtulabileceði konusunda fikir alýþ veriþinde
bulunuldu.
Karþýlýklý sohbet havasý içerisinde geçen nezaket
ziyaretinde Bafra TSO Baþkaný Rýzvan Aksoy ve
Meclis Baþkaný Ýsmail Tuð, Bafra TSO yeni yönetim
kurulu üyelerini, TOBB Baþkaný M.Rifat
Hisarcýklýoðlu ile tanýþtýrdý.

yapmalarýný istedi.Aydýnerler adýna konuþma
yapan Mehmet Aydýner ve Turgut Aydýner
kendilerine bir proje hazýrlanarak getirildiði
taktirde yatýrýmýn gerçekleþebileceðini ifade
ederek yatýrýma sýcak baktý.Ayrýca Bafra'da
bulunan mevcut iþyerlerinin
de bölgeden taþýnmamasýný isteyen Bafra TSO
yönetim kurulu,Aydýnerlerin Bafra'da
faaliyetlerine devam etmelerini ve bu hususta ne
yapýlmasý gerekiyorsa destek verebileceklerini
de ifade etti.

Samsun milletvekili Ahmet Yeni, Bafra TSO Yeni
yönetim kurulunu tebrik ettikten sonra Bafra'da
Ekonomik iliþkilerin önemli mesafe kat ettiklerini
söyledi.Yeni, gece gündüz çalýþarak Bafralýlarýn
yaþadýklarý sýkýntýlarý çözmek için çalýþmalarýnýn
devam ettiðini vurguladý.

