Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Haber Bülteni
25.07.2014 – 30.07.2014
653. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
Başpehlivanı Fatih Atlı, ÇTSO'yu ziyaret
etti.

653. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
Başpehlivanı Fatih ATLI, Hocası Bayram
ERTAN, Samsun Büyükşehir Belediyesi Güreş
Koordinatörü Metin ÇALIŞKAN Çarşamba TSO
başkanı Ahmet YILMAZ’ı ziyaret etti.
Ziyarette başpehlivan Fatih ATLI, spor
geçmişi ve Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
hakkında Başkan YILMAZ’ı bilgilendirdi.
Başkan YILMAZ; Türkiye’nin en önemli
güreş meydanlarından biri olan Kırkpınar’da
başpehlivan olmuş Samsunlu bir güreşçimiz
var. Başpehlivanımızın başarısından hepimiz
büyük bir sevinç ve gurur duyduk.

Güreş sporunun Samsun’da gelişip,
gençlerimizin güreş sporunu benimsemesi
bakımından bu başarı büyük önem taşıyor.
Başpehlivanımızı bu başarısından dolayı
yürekten kutluyorum. Atasporunmuz güreş'i
bölgede sevdirmek için çalışmalar yapmak
gerektiğini ifade eden başkan YILMAZ bunun
için de güreş organizasyonlarının
düzenlenmesi gerektiğini ve ziyaretten
duyduğu memnuniyedi dile getirerek sözlerine
son verdi.

ÇTSO Başkanı YILMAZ'dan Ramazan
Bayramı Mesajı

ÇTSO Başkanı YILMAZ; Milletçe huzur ve
kardeşlik içinde geçirilen mübarek ramazan
ayının ardından, bayramı karşılamanın
mutluluğunu yaşıyıruz, Ramazan Bayramı'nın
tüm islam alemini hayırda, iyilikte ve
kardeşlikte buluşturmasını temenni
ediyorum,bu vesile ile üyelerimizin ve tüm
islam aleminin Ramazan Bayramını
kutluyorum dedi.
Ak parti Samsun Milletvekili Sn.Suat
KILIÇ Çarşamba TSO'da

Gençlik ve spor eski bakanı Sn. Suat KILIÇ ve
beraberindeki AK Parti Samsun il başkan
yardımcısı Sn. Muzaffer ÖZTEL, AK Parti
Çarşamba ilçe başkanı Sn. Halit DOĞAN , AK
Parti teşkilat mensuplarıyla Çarşamba Ticaret
ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Ziyarette
Çarşamba TSO Meclis ve yönetim kurulu hazır
bulundu.
Ziyarette bir konuşma yapan başkan
YILMAZ ; AK parti Samsun Milletvekili Sn. KILIÇ
ile 2002 yılındaki milletvekili seçimlerinden bu
yana siyasette yol arkadaşlığı yaptıklarını,
bakanlığı döneminde özellikle Çarşamba'ya,
Samsun ve bütün Türkiye'ye değerli

hizmetlerinin olduğunu ifade etti. Ayrıca
Çarşamba da yapılması planlanan Gıda İhtisas
Organize Sanayi Bölgesi için desteklerinden
dolayı teşekkür ederek desteklerinin
devamının önemli olduğunu ifade etti.

AK Parti Milletvekili ve Gençlik ve Spor
eski Bakanı Sn. Suat KILIÇ' da yaptığı
konuşmada ,Çarşamba ilçesinin kendileri için
önemli olduğunu ,bakanlığı döneminde başta
stadyum ve gençlik merkezi olmak üzere
birçok eseri Çarşamba'ya kazandırdıklarını ve
bundan sonrada kazandırmaya devam
edeceklerini ifade etti. Bölge ekonomisi
hakkında katılımcılar ile Çarşambada yaşanan
sorunlar ve çözüm önerileri hakkında karşılıklı
olarak görüş alışverişinden sonra Başkan
YILMAZ ve Sn. KILIÇ ziyarete katılan herkese
teşekkür ederek sözlerini noktaladılar.

