
 
 

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Haber Bülteni 

21.08.2015 – 30.08.2015

Doğalgaz Sektör Temsilcileri Çarşamba 

TSO’da Toplandı 

 

 

         AKSA Ordu Giresun Doğalgaz A.ġ 

Yetkilisi Sn.Özgür Cihan GÜL,  doğalgaz 

sektörünün ÇarĢamba bölgesi için yeni 

tanıĢtıkları bir iĢ alanı olduğunu belirterek, 

“Sorunları, problemleri zaman geçtikçe 

karĢımıza çıkıyor. Kurum olarak sektörlerde 

yaĢanan sıkıntıları paylaĢarak çözüm arayıĢına 

giriyoruz. Bu gün doğalgaz sektörünün 

sorunları ve sıkıntılarını çözmemiz gerekiyor. 

Gaz açımını yetkili firmalar yapıyor. Ancak 

ortak sıkıntı olan yetkisiz firmaların projelerini 

yetkili firmalar üzerinden yapmasıdır. Bu 

Ģekilde projeler hayat geçiyor. Ustalar projeleri 

firmalar üzerinden imzalatıp bizlere 

onaylatıyorlar.  Kayıt dıĢı çalıĢan bu firmaların 

projelerini yetkili firmalar kabul etmemelidir. 

Aksa doğalgaz olarak kayıt dıĢı çalıĢanlara bir 

ceza yaptırımımız olamaz.” ifadesini kullandı. 

 Toplantıya ÇarĢamba doğalgaz sektör 

temsilcileri ve AKSA Ordu Giresun Doğalgaz 

A.ġ Yetkilileri katıldı. 

30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun 
 

 
 
TARĠHĠ ġANLI ZAFERLERLE DOLU 

OLAN BÜYÜK TÜRK MĠLLETĠMĠZĠN 30 

AĞUSTOS ZAFER BAYRAMINI EN ĠÇTEN 

DUYGULARIMLA KUTLARIM.AHMET 

YILMAZ YÖNETĠM KURULU BAġKANI 

ÇTSO ve Çarşamba Farabi Koleji İşbirliği 

ile Okul ve Eğitim Yaklaşımı Toplantısı 

 

 
 

ÇarĢamba Ticaret ve Sanayi Odası ve 

ÇarĢamba Farabi Koleji iĢbirliği ile ÇTSO 

üyeleri  ve ÇarĢambadaki vatandaĢlarla 

yönelik ; 'Okul ve Eğitim YaklaĢımı' 

konulu eğitim semineri düzenlendi. 

     Eğitim seminerinde konuĢma yapan 

Hacettepe Teknokent Okulları Kurucu 

Genel Koordinatörü ve Eğitim DanıĢmanı 

Sn.Tülay ÖZÇELĠK yaptığı 

konuĢmasında; Eğitim insan hayatının 

büyük çoğunluğunu kapsayan sürekli 

yenilenen bir kavramdır. Bir toplumun 

geliĢmiĢlik düzeyi, onun eğitim düzeyini 

de göstermektedir. Bu nedenle örgün ya da 

yaygın, her türlü eğitime ulaĢabilmesi 

sağlanması amaçlanmalıdır. Böylece 

sürekli öğrenen ve öğrendiklerini 

sorgulayan, özgüveni yüksek bireyler 

yetiĢebilecektir. Eğitim planlaması, 

bireylerin mesleki ve baĢka tercihlerini 

kolaylaĢtırmakla birlikte doğru tercih 

sevilen mesleğin seçiminin yapılmasında 

ülke geliĢiminde önemli bir etkendir. 

Mutlu iĢini seven, üretken, sürekli kendini 

yenileyen bireyler yetiĢtirmek ülkenin 

geliĢimi için oldukça önem teĢkil eder. 

Bunun yolu da yine doğru ve planlı 

eğitimden geçer dedi ve toplantının 

gerçekleĢmesini sağlayan ÇarĢamba 

Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkanı Sn.Ahmet 

YILMAZA ve Farabi Koleji Yeklisi 

Sn.Süleyman ÇAKIR'a teĢekkür etti. 


