
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Haber Bülteni 

08.07.2014 – 25.07.2014

Çarşamba TSO Salıpazarı'ndaki Üyeleri 

İle Buluştu.  

 
 
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası başkanı 
Sayın Ahmet YILMAZ, Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu, Meclis üyeleri ve 
Salıpazarında bulunan üyeleriyle Salıpazarı 
Saklıbahçe Tesislerinde iftar programında 
buluştu. 
    Misafirlere hitap eden Çarşamba TSO 
Başkanı Ahmet YILMAZ kısaca oda faaliyetleri 
ile ilgili bilgi verdikten sonra ; “ Böyle önemli 
bir gecede sizlerle beraber olmanın 
mutluluğunu yaşadığımızı belirtmek istiyorum. 
Ramazan ayının hepinize sağlık, mutluluk ve 
bereket getirmesini diliyorum .”dedi. 
 
Çarşamba TSO Ayvacık'daki Üyeleri İle 
Buluştu. 

 
 
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası başkanı 
Sayın Ahmet YILMAZ, Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu, Meclis üyeleri ve Ayvacık da 
bulunan üyeleriyle Ayvacık Doğa Restoran'da 
iftar programında buluştu. 
  Çarşamba TSO Başkanı Ahmet YILMAZ  oda 
faaliyetleri ve projeleri ile ilgili bilgi verdikten 
sonra ; “ Ramazan ayında sizlerle beraber 
olmanın mutluluğunu yaşadığımızı belirtmek 
istiyorum. Ramazan ayının hepinize sağlık, 
mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum 
.”dedi. 

Çarşamba TSO 1.2.3. Meslek komitesi 

Üyeleri İle Buluştu. 
 

 
 
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Ahmet 
YILMAZ, Oda yönetim kurulu, meclis üyeleri ve 
Odaya kayıtlı 1.2.3. Meslek komitesi Üyeleri İle Göl 
restoran'da buluştu. 
      Programda konuşma yapan başkan YILMAZ 
göreve geldikleri günden bu güne kadar olan 
çalışmaları ve ileride yapmayı planladıkları projeler 
hakkında bilgi verdi. İleriki günlerde meslek 
komiteleri ile grup toplantıları yapacaklarını, 
meslek mensuplarının yaşadığı sorunları ele alarak 
karşılıklı çözüm arayışı içinde olacaklarını 
söyleyerek sözlerine son verdi. 

 

Çarşamba TSO 4.5.6. Meslek komitesi 

Üyeleri İle Buluştu. 

 
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Ahmet 
YILMAZ, Oda yönetim kurulu, meclis üyeleri ve 
Odaya kayıtlı 4.5.6. Meslek komitesi Üyeleri İle Göl 
restoran'da buluştu. 
      Programda konuşma yapan başkan YILMAZ 
göreve seçildikleri zamandan günümüze kadar olan 
çalışmaları ve ileride yapmayı planladıkları projeler 
ve Çarşamba TSO da kurmayı planladıkları Proje 
ofisi hakkında bilgi verdi. İleriki günlerde meslek 
komiteleri ile grup toplantıları yapacaklarını, 
meslek mensuplarının yaşadığı sorunları ele alarak 
karşılıklı çözüm arayışı içinde olacaklarını 
söyleyerek sözlerine son verdi. 



Çarşamba TSO 7.8.9.10. Meslek komitesi 

Üyeleri İle Buluştu. 

 

 
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası başkanı 
Ahmet YILMAZ, Oda yönetim kurulu, meclis 
üyeleri ve Odaya kayıtlı 7.8.9.10. Meslek 
komitesi Üyeleri İle Göl restoran'da buluştu. 
 
      Programda konuşma yapan başkan YILMAZ 
göreve seçildikleri zamandan günümüze kadar 
olan çalışmaları ve ileride yapmayı 
planladıkları projeler , Çarşamba şeker 
fabrikası arkasındaki arazide kurulması için 
görüşmeleri devam eden Organize Sanayi 
Bölgesi  hakkında bilgiler verdi. 
      Başkan YILMAZ hali hazırda kullandıkları 
oda  binasınn alt katında yer alan , eski SGK 
müdürlüğünün taşındığı kat'ı Çarşamba Ticaret 
Borsasının çarşambaya yönelik yapılacak ortak 
projeler, işkur ofisi, proje ofisi kullanım amaçlı 
olarak oamıza tahsis ettiğinin müjdesini verdi. 
       İleriki günlerde meslek komiteleri ile grup 
toplantıları yapacaklarını, meslek 
mensuplarının yaşadığı sorunları ele alarak 
karşılıklı çözüm arayışı içinde olacaklarını 
söyleyerek programa katılan Çarşamba 
Kaymakamı Sayın Caner YILDIZ'a ve tüm 
üyelere  teşekkür ederek sözlerine son verdi. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Çarşamba TSO İftar Programında 

Protokolle Buluştu 

 

 
 

Çarşamba Tİcaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Ahmet YILMAZ, Yönetim Kurulu,Meclis Üyeleri 
ve personeli ile birlikte Çarşamba, Salıpazarı ve 
Ayvacık protokolü ile buluştu. 
 
      Programda konuşma yapan Çarşamba TSO 
Başkanı Ahmet YILMAZ, odanın faaliyetleri ve 
yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Özellikle 
programa katılan Sivil Toplum Örgütleri ve 
Meslek Odalarını, Çarşambanın tarımını 
kurtaracak Gıda İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi'nin bir an önce Çarşamba'ya 
kazandırılması için güç birliğine davet etti. 
 
     Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili çalışmaları 
Çarşamba Belediyesi, Çarşamba Kaymakamlığı, 
Çarşamba Ticaret Borsası ile beraber 
sürdürdüklerini ifade eden başkan YILMAZ 
meslek odalarının birlik ve beraberliği ile 
güçlerine güç katacağını ifade etti. 
 
      Çarşamba Ticaret Borsası Tarafından 
kendilerine tahsis edilen odanın hemen 
altındaki bir katın AB Proje Ofisi ve çeşitli 
meslek gruplarına yönelik destek ofislerinin 
açılacağını ifade eden yılmaz katılımcılara 
teşekkür etti. 
 
     İftar programının onur konuları olan 
Kırkpınar Başpehlivanı Fatih ATLI, hocası 
Bayram ERTAN, Samsun Büyükşehir Belediyesi 
Güreş Koordinatörü Metin ÇALIŞKAN'a 
katılımlarından dolayı teşekkür eden başkan 
YILMAZ, Başpehlivan Fatih ATLI ve hocası 
Bayram ERTAN'a hediye takımından sonra tüm 
katılımcılara birlik ve beraberlik temenni 
ettiğini söyleyerek programa son verdi. 


