Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Haber Bülteni
23.04.2015 – 29.04.2015
ÇTSO Başkanı Sn.Ahmet YILMAZ'dan 23
Nisan Kutlama Mesajı

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Sn.Ahmet YILMAZ 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı
yayınladı.
Başkan YILMAZ Mesajında "Türkiye Büyük
Millet Meclisimizin açılışının 95’inci yıldönümü
olan 23 Nisan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin
temellerinin atıldığı, egemenliğin ilan edildiği
bir gün olmasının yanı sıra, bugünü çocuklara
armağan eden Büyük Atatürk'ün, yarının
büyüklerine karşı duyduğu sevgi ve güvenin de
en güzel yansımasıdır.
Dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramını, tüm
dünya çocukları ile birlikte kutlayan
çocuklarımız barış dolu yepyeni bir dünyanın
temellerini atacak, üretken, çalışkan,
demokrasiye, bilime ve milli değerlerine bağlı
olarak yetişen her nesil ülkemizi her alanda
daha da ileriye götürecektir.
Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin
ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum'' dedi.

ÇTSO Başkanı Sn.Ahmet YILMAZ'dan
Regaib Kandilli Kutlama Mesajı

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Sn.Ahmet YILMAZ Regaib Kandilli Dolasıyla
kutlama mesajı yayınladı.
Başkan YILMAZ Mesajında " Regaib;
rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların
manevi iklimine girildiğinin habercisidir.
Toplumsal huzura vesile olan mübarek üç
ayların başlangıcı Regaib Kandili mübarek
Ramazan ayının da müjdecisidir.
İnsanların birbirine karşı daha hoşgörülü ve
saygılı davrandığı bu ayların toplumumuzda
var olan iç huzur ve kardeşliği daha da
pekiştireceğine inanıyorum. Regaib Kandili'nin
bizlere sunduğu düşünme fırsatını kullanarak
bir ibadet şuuru içinde toplum olarak
birbirimize kenetlenip, birlik ve beraberliğimizi
pekiştirmeliyiz. Kardeşlik ve beraberliğimizi
güçlendirmeye, birlik ve beraberliğimizi
korumaya gayret göstermeliyiz.
Bu duygu ve düşüncelerle esnaf, tüccar,
sanayici ve tüm hemşerilerimizin Regaib
Kandilini ve üç aylarını tebrik ediyor, milletçe
birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere
kavuşmayı, bütün İslam âleminin ve insanlığın
barış ve huzur içinde olmasını Cenab-ı
Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Ak Parti 20.21 ve 22. dönem Samsun
Milletvekili Sn.Ahmet YENİ ÇTSO'da

Çarşamba İlçesi’nde Eğitim Gören Lise ve
Üniversite Öğrencileri 'Empati Atölyesi'
Projesi ile ÇTSO’da

Ak Parti 20.21 ve 22. dönem Samsun
Milletvekili Sn.Ahmet YENİ, Ak Parti Çarşamba
Kurucu İlçe Başkanı Sn.Mustafa ACAR ve eski
AK Parti İl Yöneticisi Sn.Murat YURT Çarşamba
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sn.Ahmet
YILMAZ'ı makamında ziyaret ederek Çarşamba
Ticaret Odası'nın çalışmaları ile ilgili bilgiler
aldılar.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksel Okulu
Empati Atölyesi Projesi Sorumlusu
Sn.Mehmet Akif ÇIPLAK ziyarette;’’
İlçemizde eğitim gören lise ve üniversite
öğrencileri ile bir araya gelerek,
engellilerin nasıl bir hayatı olduğunu,
gündelik olarak ne tür zorluklarla
karşılaştıklarını ve eğitimlerinin nasıl
olduğunu anlamak, görmek ve bir nebze de
olsun yaşamak için empati atölyesini
hayata geçirdik. Toplum adı altında bir
yaşam sürdürüyorsak ve toplumdaki her
bireyin bir engelli adayı olduğunu göz
önüne alırsak, tüm insanların sosyal
sorumluluk projelerinde yer alması
gerektiğini düşünüyorum’’. dedi ve
yaptıkları çalışmalar ile ilgili Çarşamba
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sn.Ahmet
YILMAZ’dan destek istedi

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getiren ÇTSO başkanı Sn.Ahmet YILMAZ,
Çarşamba Ticaret Odasının tadilatdan sonra
yeni bir vizyon kazandığını belirterek, yönetim
kurulu ve meclisimiz ile çalışmalarımıza devam
etmekteyiz dedi ve gerçekleştirilecek projeler
hakkında bilgiler verdi.
Yapılan çalışmaları yerine gören Ak Parti
Samsun Milletvekili Sn.Ahmet YENİ ÇTSO'nun
çalışmalarını yakından takip etmekteydik,
yerinde de görme fırsatımız oldu, sayın
başkanı çalışmalarından dolayı takdir ediyor ve
başarılarının devamını diliyorum' dedi

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Sn.Ahmet YILMAZ; ‘’ projede
yer alan tüm arkadaşlarımızı
çalışmalarından dolayı kutluyorum, ve
yapılacak projelerde her türlü desteğe
hazırız.’’ dedi ve duyarlılıklarından dolayı
Çarşamba Bulutoğlu Anadolu Lisesi,
Çarşamba Yıldıray Çınar Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi, Çarşamba Sağlık
Meslek Lisesi, Çarşamba Endüstri Meslek
Lisesi, Çarşamba İmam-Hatip Lisesi,
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksek
Okulu ve Samsun Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksel Okulu öğrencileri’ne teşekkür
ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getirdi.

