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Gana Dostluk ve Yardımlaşma
Derneği’nden ÇTSO Ziyareti

Gana Dostluk ve Yardımlaşma Derneği Başkan
yrd. sn.Fatih PEHLİVAN ve yönetim kurulu
üyeleri sn.Mustafa Yalnız, sn.Hasan Yenice,
sn.Yunus Emre ZENGİN, ganalı heyetde yer
alan sn.Nasruddin ABDULNASURDEEN ve
Çarşamba İlçe Müftüsü sn.Sıtkı KAYA ÇTSO
başkanı sn.Ahmet YILMAZ’ı makamında ziyaret
ettiler.
Ziyarette , Dernek Başkan yrd. sn.Fatih
PEHLİVAN ve yönetim kurulu üyeleri Gana'nın
başkenti Akra'da yapımı devam eden Akra
Furkan Camisi hakkında bilgi vererek, destek
istediler.
Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren
başkan YILMAZ, ÇTSO olarak elimizden
geldiğince her türlü desteğe hazırız dedi.
Gana Dostluk ve Yardımlaşma Derneği
Başkan Yardımcısı sn.Fatih PEHLİVAN,
kendilerini ağırlayan ve caminin yapımına
destek sözü veren ÇTSO başkanı sn.Ahmet
YILMAZ'a teşekkür etti.

Çarşamba SGK Müdürü sn.Mehmet ACAR
ve Müdür Yardımcısı sn.İsmail ÇEPNİ’den
ÇTSO'ya Ziyaret

Çarşamba Sosyal Güvenlik Merkezi
Müdürlüğüne atanan sn.Mehmet ACAR ve
müdür yardımcısı sn.İsmail ÇEPNİ Çarşamba
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı sn.Ahmet
YILMAZ’ı makamında ziyaret etti.
Karşılıklı bilgilendirme ile geçen ziyarette
ÇTSO Başkanı sn.Ahmet YILMAZ; iş veren ve
çalışan için en önemli kurumlardan birinin SGK
olduğunu söyleyerek, bölgede faaliyet
gösteren sanayici ve işadamlarının SGK’dan
beklentilerini sundu ve sn.Mehmet ACAR ve
sn.İsmail ÇEPNİ’ye yeni görevinde başarılar
diledi.
Çarşamba Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü
sn.Mehmet ACAR ve müdür yardımcısı
sn.İsmail ÇEPNİ, ÇTSO’nun ev sahipliğinden
dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, tüm
vatandaşlarımızın olduğu gibi sanayici ve
işadamlarımızın da her zaman yanlarında
olduklarını ve onlara yardımcı olmak için
ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade
etti.

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı
sn.Muammer AYDEMİR'den ÇTSO'ya
Ziyaret

ÇTSO Başkanı sn.Ahmet YILMAZ, geçtiğimiz
günlerde gerçekleşen Çarşamba Ziraat odası
seçimleri ile yönetim kurulu başkanı seçilen
sn.Muammer AYDEMİR’e hayırlı olsun
temennilerini iletti ve Çarşamba Ticaret ve
Sanayi Odası’nın çalışmaları ile bölgede
kurmayı planladıkları Kalkınma Birliği hakkında
bilgiler verdi.
Çarşamba Ziraat Odası Başkanı
sn.Muammer AYDEMİR; ‘Geçtiğimiz günlerde
yapılan genel kurulda göreve geldik, akabinde
de ziyaretlerimize başladık. Bu kapsamda,
resmi kurum, kuruluş ve sivil toplum
örgütlerini yönetim kurulumuz ile ziyaret
ediyoruz, yeni yönetim kadrosu ile her zaman
çiftçi ve tüccarın kalkınması için çalışacağız,
onların sorunlarına ortak olmak için yola çıktık,
bu kapsamda Çarşamba Ticaret ve Sanayi
Odası ile ortak projelerde yer almaktan
mutluluk duyacağız ve önümüzdeki günlerde
bölge yararına olabilecek ortak projeler
gerçekleştirme konusunda her türlü desteğe
hazırız’ dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getiren ÇTSO başkanı sn.Ahmet YILMAZ;
‘ilçemizi ve bölgemizi kalkındırma noktasında
ileri götürecek her projenin destekçisiyiz,
projelerin gerçekleştirilmesi konusunda
Çarşamba da bulunan sivil toplum örgütleri ile
ortak çalışmalar gücümüze güç katacaktır.
Birlik ve beraberlik anlayışı ile oluşan
Çarşamba Ziraat Odası yönetim Kuruluna
görev süreleri boyunca başarılar diliyorum.’
dedi.

