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BAÞKAN ÞAHÝN, BAFRA TSO MECLÝSÝYLE BÝRARAYA GELDÝ
platformu adlý dosyayý
Baþkan Þahin e takdim etti ve
þöyle devam etti. Bafra
Ýlçesi'nin Sebze ve Meyve
Hali konusunda gereken
çalýþmayý sürekli istiþare
yapacaðýz. Bafra'nýn
kalkýnmasý sayesinde
vatandaþýmýzýn ekonomisi
daha iyi olacak” dedi.
Karþýlýklý Sohbet havasýnda
gerçekleþen toplantýda Bafra
Belediye Baþkaný Zihni Þahin
yaptýðý konuþmasýnda,
“Bafra Belediyesi açýsýndan
2009 yýlý toparlanma yýlý
o l a c a k t ý r. B e l e d i y e n i n
habersiz harcamalarý
olmayacak. Þuan yüzde 6070 oranýnda araçlarýmýzýn
çoðu kullanýlamayacak
durumda, sýkýntýmýz büyük,
Bafra TSO Meclis toplantý
salonunda gerçekleþtirilen
toplantýya; Bafra Belediye
Baþkaný Zihni Þahin, Bafra TSO
Baþkaný Rýzvan Aksoy, Bafra
TSO Meclis Baþkaný Ýsmail Tuð
ve Bafra TSO Meclis üyeleri
k
a
t
ý
l
d
ý
.
Bafra TSO Baþkaný Rýzvan
A k s o y, y a p t ý ð ý a ç ý l ý þ
konuþmasýnda, Bafra TSO
Meclis üyelerini, Bafra Belediyesi
konusunda bilgi sahibi yapmak
amacýyla, Belediye Baþkaný
Zihni Þahin'i davet ettiklerini
s
ö
y
l
e
d
i
.
Bafra TSO Baþkaný Rýzvan
Aksoy, “Bafra'da hizmet veren
kamu kurum ve kuruluþlarýn
meslek odasýnýn yöneticilerinin

Belediye gelirlerini yükselterek
sýkýntýlarýmýzý çözeceðiz. Ortak
akýl ve katýlýmcý yönetimle Bafra
ilçesini kalkýndýracaðýz. Bafra
ilçesinde acil olan sýkýntýlarý bile
birlikte çözeceðiz. Biz, iyi
niyetlerle yola çýktýk. Bafra
ilçesinde, kaldýrým, otogar,
pazaryeri sorunlarýný da en yakýn
zamanda birlikte istiþareler
yaparak birlikte çözeceðiz. Yani;
sorunlarý birlikte çözeceðiz” diye
k
o
n
u
þ
t
u
.
Daha sonra Bafra ilçesinin
Fakülte kazanýlmasý konusunda
Bafra TSO Üyeleri kendi
düþüncelerini anlattý. Bafra
Belediye Baþkaný Zihni Þahin
ise, Bafra ilçesi'ne Fakülte
kazandýrmak için çalýþma
yapacaklarýný kaydetti.

bir araya geldiði toplantýlarýn
birincisinde Bafra Kaymakamý
Ayhan Boyacý ile birinci
toplantýmýzý yapmýþtýk. Bu
toplantýmýzýn ikincisini de Bafra
Belediye Baþkaný Zihni Þahin ile
yapýyoruz. Bafra'nýn sorunlarýný
çözmek içinde Bafra
Kaymakamlýðý,Bafra Belediyesi
ve Bafra Ticaret ve Sanayi
Odasý olarak 'çözüm platformu'
adý altýnda bir gurup olarak
çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz.
Bafrada sivil,sosyal örgütlerin
de bir araya gelerek
toplanmasýný Bafra için neler
yapýlabilir bunlarýn
konuþulacaðý ve tartýþýlacaðý bir
çözüm platformunun
oluþturulmasýna yönetim olarak
dosya hazýrladýk bunu size
sunuyorum” diyerek Çözüm

ÝÞBANKASI BAFRA ÞUBESÝNDEN TSO'YA 'DESTEK ' ZÝYARETÝ
Ýþbankasý Bafra Þubesi müdürü
Muhlis Kurban, Bafra Ticaret ve
Sanayi Odasý (TSO) Baþkaný
Rýzvan Aksoy'u makamýnda
ziyaret ederek, Bafra'ya katkýda
bulunacaklarýný söyledi.
Bafra Ticaret ve Sanayi Odasý
Baþkaný Rýzvan Aksoy'un ve
yönetim kurulunun baþarýlý bir
þekilde hizmet verdiðini ve Bafra
TSO Üyelerini Ýþbankasý Bafra
Þ u b e s i
o l a r a k
destekleyebileceklerini belirten
Muhlis Kurban, Bafra Ticaret ve
Sanayi Odasý'ný þehrin
ekonomik anlamda kalkýnmasý
ve geliþmesi için çok büyük
anlam taþýdýðýný kaydetti.
Kurban, "Bankalar yapýlaþmaya
baþladý. Bende buraya Ýzmir
–Ödemiþ'ten geldim. Kredi
konusunda ilk teþhisi yapacaðýz
ve Bafra ilçesinde, çok sayýda
t i c a r e t l e u ð r a þ a n

vatandaþlarýmýza kredi vereceðiz.
Bizler de bunun saðlanmasý için
ne gerekiyorsa yapmaya ve size
her konuda destek olacaðýmýzý
söylemek için buraya geldik.
Þehrimizin ufkunu açacaðýnýza
yürekten inanýyorum" dedi.
Bafra TSO Baþkaný Rýzvan Aksoy
ise; ziyaretten duyduðu
memnuniyeti ifade ederek
baþladýðý konuþmasýnda, "Bafra
ilçesinde en az 10 tane banka
üyelerimize kredi vermelidir.
Üyelerimizin kalkýnmasý ülkemizin
kalkýnmasý anlamýndadýr. Bugün
sizlerin ifade ettiði bu güzel
sözlerde bizim için çok önemli ve
yapacaðýmýz iþlerde bize þevk
verecek sözlerdir. Bu nedenle
verdiðiniz destek için þahsým ve
yönetim kurulum adýna sizlere
þükranlarýmý sunuyorum"
þ e k l i n d e k o n u þ t u .

