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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Samsun Ýl Müdürü Saffet Çalýþkan,
sosyal güvenlik reformu ile sigorta hak ve
yükümlülükleri bakýmýndan norm ve
standart birliðini saðlayacaklarýný
s
ö
y
l
e
d
i
.
Bafra Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO)
Baþkaný Rýzvan Aksoy,
istihdam
üzerindeki yükün kaldýrýlmasý gerektiðini
ifade etti. '11-17 Mayýs Sosyal Güvenlik
Haftasý' kutlamalarý kapsamýnda Sosyal
Güvenlik Kurumu (SGK) Samsun Ýl
Saffet Çalýþkan, Sosyal Güvenlik il
Müdür Yardýmcýsý Fahrettin Kurtuluþ,
Uzman Soner Doðankaya, SGK Bafra
büro sorumlusu Murat Çakýr, Bafra TSO
Baþkaný Rýzvan Aksoy'u makamýnda
z i y a r e t
e t t i .
Karþýlýklý olarak yapýlan sohbette, Bafra
TSO Baþkaný Rýzvan Aksoy, istihdam
alanýnda yaþanan sorunlarýn kayýt dýþý
ekonomilerle vatandaþlara zorlu anlar
yaþattýðýný dikkat çekti. Aksoy, Türk
insanýnýn kültüründe þikayet ve ihbar
olmadýðýna, bunun da kayýt dýþýnýn
artmasýna neden olduðuna iþaret etti.
Görevini eksiksiz yerine getirenlerin
ödüllendirilmesi için çaðrýda bulunan

SGK'DAN BAFRA TSO'YA
ANLAMLI ZÝYARET

Bafra TSO Baþkaný Rýzvan Aksoy, bu
sayede ortamýn düzeleceðini kaydetti.
SGK Samsun Ýl Baþkaný Saffet Çalýþkan,
yürüyen, SSK primlerini düzenli olarak
ödeyen kurumlara teþvik ödülü verildiðini
belirterek, " Tüm vatandaþýmýza eþit ve
adil hizmet sunulmasýný saðlayacak
genel saðlýk sigortasý rejimlerini
oluþturmak, yoksulluða karþý daha etkin
koruma saðlayacak adil, kolay eriþilebilir,
mali açýdan sürdürülebilir bir sosyal
güvenlik sistemine ulaþmayý
amaçlýyoruz. 18 yaþ ve altýndaki çocuklar
þartsýz saðlýk yardýmý alacak, aile içinde
kiþi baþý geliri asgari ücretin üçte birinden
az olmasý nedeniyle genel saðlýk
sigortasý pirimi ödeme gücü olmayan
vatandaþlarýmýzýn primleri, devlet
tarafýndan karþýlanacaktýr” dedi. 11-17
Mayýs 2009 tarihleri arasý Sosyal
Güvenlik Haftasý olmasý dolayýsýyla,
Bafra TSO Baþkaný Rýzvan Aksoy'u
ziyaret ettiklerini belirten Sosyal
Güvenlik Kurumu (SGK) Samsun Ýl
Müdürü Saffet Çalýþkan, sosyal
güvenlik haftasý dolayýsýyla Bafra TSO
Baþkaný Rýzvan Aksoy'a plaket takdim
e
t
t
i
.

ÝSTANBUL FESHANE'DE BAFRA STANTINA BÜYÜK ÝLGÝ
Bafra Belediye Baþkaný Zihni
Þahin,” Feshane de yapýlan
Samsun Tanýtým Günlerinin
Samsun ve Ýlçelerin ulusal ve
uluslar arasý platformda
atýlmýþ büyük bir adýmdýr”
d
e
d
i
.
Samsun Dernekler
Federasyonu(SAD
EF),Samsun
Va l i l i ð i ,
Büyükþehir
Belediye
Baþkanlýðý
ve 17 Ýlçe
Kaymaka
mlýðý ile
Ý l ç e
Belediye
Baþkanlýðýný
n iþbirliði ile
24 – 26 Nisan
tarihleri arasýnda
düzenlenen Samsun
Tanýtým Günleri adýndan
sýkça söz ettirdi.
Tanýtým günlerinde Samsun
ve Ýlçelerinin tarihi yapýsý,
turizm, örf ve adetlerinin
tanýtýldýðý organizasyonda
ayrýca Samsun'un deðerleri
olan Yaþar Doðu, Neyzen
Tevfik, Adnan Kahveci ve
Yýldýray Çýnar anýldý.
Samsun'lu sanatçýlarýn da
konserleriyle renklendirdiði
organizasyona çok sayýda

katýlým olmasý dikkat çekti.
B a þ b a k a n R e c e p Ta y i p
Erdoðan'ýnda katýldýðý tanýtým
günlerinde her ilçe ayrý stant
açarak kendi tanýtýmýný yaptý.

Kar
adeniz'in en büyük Ovasý
sloganýyla boy gösteren Bafra
standý ise en çok ilgi görenler
arasýnda yer aldý.
Samsun'un ve tüm ilçelerinin
birçok alanda olduðu gibi bu
tanýtým alanýnda da öncülük
ettiðini dile getiren Bafra
Belediye Baþkaný Zihni Þahin
“Samsun ve tüm ilçeleri gerek

BAFRA TÝCARET VE SANAYÝ ODASI
Gazetesi
*Bafra Ticaret ve Sanayi Odasý’nýn Aylýk Yayýn Organýdýr
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tarihi geçmiþi, gerek turizm
potansiyeli ve gerekse her
geçen gün artan geliþim
hýzýyla kendinden söz
ettirmeye devam ediyor.
Samsun tanýtým günleri ayný
zamanda bir araya
gelindiðinde ve
istenildiðinde
n e l e r
yapýlabilece
ð
i
noktasýnd
a da çok
önemli”
d e d i .
BAFRA
T S O
BAÞKANI
R I Z VA N
A K S O Y, ”
A M A C A
ULAÞTIK” DEDÝ
Ý s t a n b u l
F e s h a n e ´ d e
düzenlenen Samsun
Tanýtým Günleri sona ererken,
Bafra TSO Baþkaný Rýzvan
Aksoy, "Karadeniz'in en büyük
ovasý Bafra ovasýdýr. Bafra
ovasý büyüyor, Türkiye ve
dünya tüketiyor. Bu organize
tek kelimeyle mükemmel bir
organizasyon oldu. Tanýtým
Günleri amacýna ulaþtý" dedi.

BAFRA TÝCARET VE SANAYÝ ODASI (adýna)
Sahibi
RIZVAN AKSOY(Yönetim Kurulu Baþkaný)

Yurtiçi Kargo ile
Anlaþma Yapýldý.
Bafra Ticaret ve Sanayi Odasý ve Yuriçi
Kargo Bafra Þubesi arasýnda protokol
i m z a l a n d ý .
Bafra Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim
Kurulunun teklifleri incelenmesinin
ardýndan yurtiçi kargo bafra þubesi ile
anlaþma yapýlarak bundan sonraki oda
gönderilerin yurtiçi kargo tarafýndan
yapýlacaðýna karar verildi.
Bafra Ticaret ve Sanayi Odasýnda karþýlýklý
imzalanan protokol imza törenine Bafra
Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu
Baþkaný Rýzvan Aksoy,Yurtiçi Kargo Bölge
Müdürü Fahrettin Hamzaoðlu , Bölge
Müdür yardýmcýsý ve Satýþ uzmaný Serdar
Bayraktar,Satýþ Uzmaný Fatma Bayram ve
Bafra Þube Müdürü Ýbrahim Kaptan katýldý.

* Bafra Ticaret ve Sanayi Odasý Gazetesi’ nde yayýnlanan
yazýlarýn ve makalelerin sorumluluðu yazarlarýna aittir.

Mesul Müdür
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belirtilerek kýsmen ya da tamamen kullanýlabilir.

