
HABERLER İSTATİSTİKLER DUYURULAR FUARLAR BASINDA ODAMIZ

 TSO Başkanı Aksu; “Yerli Esnafı Yaşat ki Şehrin

Yaşasın.”
Suluova TSO Başkanı Turgut Aksu, yaptığı açıklama ile şehrimizin insanlarını
Yerli Esnaf ve Mağazalarımızdan alışveriş yapmaya davet etti. Türkiye
genelinde birçok il ve ilçede bu tür davetlerin başladığını belirten TSO Başkanı
Turgut Aksu, insanların yerli firmaları desteklemek ve Ahilik Kültürünü yaşatan
esnafların ayakta kalmalarını sağlamak adına atılacak adımların çok önemli
olduğuna dikkat çekerek, Suluova’nın yerli esnafından ve işletmesinden oluşan,
market, mağaza, konfeksiyonlara yönelerek milli ve yerli duruşu sahiplenme
zamanının geldiğinin altını çizdi.

Türkiye bu tümseği de aşacaktır

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinin zorlu bir süreci geride
bırakarak dengelenme ve istikrar yolunda önemli bir mesafe aldığını söyledi.
Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin temelleri sağlamdır. Son 25 yılda pek çok sıkıntılı
dönem yaşadık, hepsini aşmasını bildik. Türkiye bu tümseği de aşacak yoluna
devam edecek” dedi.

 Suluova Ticaret ve Sanayi Odası Bankalar Birliği

Toplantısına Katıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği ile Türkiye Bankalar Birliği'nin ortaklaşa

düzenlediği Reel Sektör & Finans Sektörü Diyalog

Güçlendirme Toplantısı
9 Ocak 2019 Çarşamba günü (bugün) Samsun Sheraton Otel'de

gerçekleştirildi. Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Turgut

Aksu ilçemizin ve üyelerimizin finans ve bankacılıkla alakalı sorunlarını ve

çözüm önerilerini anlatmak üzere toplantıya katıldı.

    Suluova Ticaret ve Sanayi Odası Nakliyeci Üyelerinin

Yanında
Suluova Motorlu taşıyıcılar Kooperatifi Yön Kur başkanı Engin GÜNAYDIN ve
kooperat i f  Üyeler i  Amasya Şeker Fabr ikası  Nizamiyesin in önünde hakl ı
bekleyişlerine devam ediyor. Amasya Şeker Fabrikasının şeker ihalesini Özel bir
şirket almış ve yapılacak olan şeker nakliyatının ilçe dışından başka firmalara
verilmesiyle İlçemizde nakliyat işleriyle uğraşan odamız üyesi Suluova Motorlu
taşıyıcılar Kooperatif üyeleri sıkıntılı günler geçirmeye başlamıştır.

SULUOVA TSO BAŞKANIMIZ TURGUT AKSU TOBB

TÜRKİYE EKONOMİ ŞURASINA KATILDI

Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkanlığı’ nda ve TOBB

Başkanı Sn.M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU’ nun ev sahipliği ile 21.01.2019

Pazartesi günü gerçekleşen TOBB Türkiye Ekonomi Şurasına, ilgili Bakanlar,

oda ve borsalarımız başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

YENİ ÇELTEK KÖMÜR İŞLETMESİNDE GÖÇÜK

MEYDANA GELDİ.
 
Meydana gelen göçük ile ilgili bir açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanımız
Turgut Aksu; Bize gelen ilk verilere göre göçük altında 4 işçimizin kaldığı olaydan
hemen sonra 2 işçimizin yaralı olarak kurtarıldığı bilgisini aldık şu an hala göçük
altında 2 işçimiz vardır. Gereken arama kurtarma işlemlerini AFAD, itfaiye ve
sağlık ekipleri titizlikle yürütmektede.
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