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BAŞKAN KURBAN BAYRAMI DOLAYISIYLA BAYRAM MESAJI YAYINLADI
Başkan Can'dan Kurban Bayramı Mesajı
Ceyhan Ticaret Odası (CTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Can, Kurban Bayramı
dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak CTO üyelerinin, Ceyhanlıların ve tüm İslam
Alemi'nin Kurban Bayramı'nı kutladı.
Bayram mesajında tüm dünyayı etkisi altına Covid-19 pandemisi nedeniyle son
2 yıldır dini bayramların gelenek olduğu üzere ziyaretlerle kutlanamadığını
anımsatan Başkan Can, "Bayramlar birlikteliğimizi arttıran manevi günlerdir.
Bayram sevinç, mutluluk ve barış demektir. Geçmişten günümüze
bayramlarımızı hep birlikte coşku içerisinde kutlayan bir millletiz.
Pandemi nedeniyle son iki yıldır gerek Ramazan gerekse Kurban
Bayramları'nda büyüklerimizi, komşularımızı, dostlarımızı ziyaret edemedik,
büyüklerimizin ellerini iç rahatlığı ile öpemedik, sevdiklerimize doya doya
sarılamadık. Güzel günler için pandemi önlemlerine uyalım. Bu sene ise Kurban
Bayramı'na yoğun bir aşılama seferberliği ile giriyoruz. Umut ediyorum ki kısa
zaman içerisinde pandemiyi yeneceğiz. Vatandaşlarımızdan önümüzdeki güzel
günler için bu bayramda da temizlik, maske ve mesafe kurallarına azami ölçüde
uymalarını rica ediyorum" dedi.
YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA KÜLTÜRÜMÜZE SARILALIM
Pandeminin olumsuz etkileri nedeniyle iş dünyası olarak buruk bir bayram sevinci yaşandığını belirten Başkan Şeref
Can, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dini Bayramlar yardımlaşma ve dayanışma günleridir. Pandemi süreci iş dünyamıza zor bir dönem yaşattı. Çok sayıda iş
yeri kapandı, vatandaşlarımız işsiz kaldı. Bu bayramda yardımlaşma ve dayanışma kültürümüze çok daha sıkı sarılmamız
gerekiyor. Bizim milletimiz birliktelikle her türlü zorluğu aşacak güçtedir. Pandemi tünelinin ucundaki ışık görülmüştür.
Kurban Bayramı'nın bu karanlık tünelden çıkışın, ekonomide toparlanmanın, güzel günlerin habercisi olmasını
diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor, barış, sevgi,
sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum."

CTO Başkanı Şeref Can’dan 15 Temmuz Demokrasi Ve Şehitleri
Anma Günü Vesilesiyle Bir Mesaj Yayımladı.
CTO Başkanı Şeref Can” Bu Ülkenin Bayrağı İnmeyecek, Ezanı
Dinmeyecektir.”
CTO Başkanı Şeref Can’dan 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Günü
vesilesiyle bir mesaj yayımladı.
15 Temmuz 2016 günü Türkiye Cumhuriyeti’nde yeni bir destanın
yazıldığının altını çizen Başkan Can, “O gece Türkiye’nin yerle yeksan olması
için harekete geçen hainler; ertesi güne ne yaparlarsa yapsınlar milletimizi
bölemeyeceklerini,
bayrağımızı
indiremeyeceklerini,
ezanlarımızı
susturamayacaklarını, bu ülkeye diz çöktüremeyeceklerini, bu halka
boyunduruk vuramayacaklarını anlamanın kahrıyla gerçeklere uyandılar."
Mehmet Akif Ersoy'un 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın'
sözlerine dikkati çeken Başkan Can, " Bizler, özgürlük ve bağımsızlığa âşık
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bir milletin evlatlarıyız. Söz konusu vatan olduğunda her birimiz canımızı seve seve feda ederiz. O gece de
tarih tekerrür etti, milletimiz bağımsızlık ve demokrasisine göz diken hainleri yüreklerindeki iman ve bayrak
sevgisiyle bertaraf ederek şanlı tarihine layık olduğunu kanıtladı. Tarih milletimizin kahramanlığını
unutmayacaktır. 15 Temmuzların bir daha yaşanmaması duasıyla, ‘Gün iradeye sahip çıkma günüdür’
diyerek meydanları darbecilere teslim etmeyen, kadını, erkeği, yaşlısı, genci, çocuğu, engellisi tüm
vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Ülkemizi bugünlere ulaştıran tüm kahramanlarımıza minnetimizle;
onlardan aldığımız emaneti daha güzel yarınlara taşıyacağız. Aziz milletimiz, yüce devletimiz var olsun,
birliğimiz daim olsun."
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından
Almanya Federal Cumhuriyeti Devlet Nişanı'na layık görülen TOBB
Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu
tebrik eder, başarılarının daim olmasını dilerim.
CEYHAN TİCARET ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ŞEREF CAN

Küçük İşletmeler İçin Google Eğitim Programı
TOBB ve Google iş birliğinde başlatılan e-ticaret paketi destekli
Küçük İşletmeler İçin Google Eğitim Programı’nın 6 Temmuz Salı
14:00’te
“Google
Reklamları
Oturumu” gerçekleşmiştir.
Gerçekleşen oturumda işletmenizi internette tanıtmanın yolları ve
Google reklam çözümleri kullanarak daha çok müşteriye nasıl
ulaşılabileceği konuları katılımcılarla paylaşıldı.

Kadın Girişimciler İçin Yapay Zeka Webinarı
8 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 15:30’da “Kadın Girişimciler İçin
Yapay Zeka” webinarı gerçekleşmiştir. TOBB, TOBB ETÜ VE Golobal Al Hub
işbirliğinde gerçekleşen webinarda Yapay Zeka Alanında Kadınlar ve
Cinsiyet Önyargısı ve Yapay Zeka ve Girişimcilik konuları ele alındı.
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CTO Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Can 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.
"Halkın haber alma ve bilgi edinme
ihtiyacını karşılayan basın kuruluşlarımızın
özgür, tarafsız, objektif bir şekilde görevlerini
yerine getirirken, sorumlu bir yayıncılık
üstlenmeleri büyük önem taşımaktadır. Gerek
yerel, gerek ulusal basında hakkıyla görev
yapan, toplumsal adaleti gözetmekle görevli
kutsal bir kamu görevini mesai mevhumu
olmadan
yerine
getiren,
üstlendikleri
sorumluluğun bilinciyle ve özveriyle görev
yaparak basın sektörüne emek veren, tüm
basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın
Bayramını kutluyor, çalışma hayatlarında
başarılar diliyorum."

1071: Geldik!
1922: Gitmiyoruz!
Tarihe damga vurmuş zaferlerimizi kutlayıp, şehit ve gazilerimizi andığımız
Zafer Haftası kutlu olsun...
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Türkiye’nin kendi kara sularında egemenlik ve bağımsızlığını ilan ettiği 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj
Kanunu Türk Denizciliği’nin bağımsızlığı ve geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. “Denizcilik ve Kabotaj
Bayramı”nın 95. yıl dönümünde tarihimizin tüm büyük denizcilerini, deniz savaşlarında, deniz kazalarında hayatını
kaybeden bütün şehitlerimizi, bu mesleğe emeği geçen ve ebediyete intikal eden tüm denizcilerimizi rahmet ve
minnetle anıyor, bu sektörün gelişmesinde ve ilerlemesinde emeği geçen tüm denizcilerin ve tüm halkımızın Denizcilik
ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyorum.
CEYHAN TİCARET ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ŞEREF CAN

Bu bayramda ilk dileğimiz sağlık, sonrası ise umut. Hep birlikte göreceğimiz nice neşeli ve mutlu bayramlar dilegiyle...
CEYHAN TİCARET ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ŞEREF CAN
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Fırat Kalkanı bölgesinde askeri araca eli kanlı hainler tarafından yapılan alçak saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize
Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!"
CEYHAN TİCARET ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ŞEREF CAN
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Milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği büyük zaferin 99. yılını
coşkuyla kutluyoruz.
Tarihi şanlı zaferlerle dolu yüce milletimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasında gösterdiği büyük
kahramanlıklarla bu büyük zaferi kazanmış ve bize güzel vatanımızı emanet etmiştir. Bu duygularla Cumhuriyetimizin
kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu
toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, tüm Türk Milletinin Zafer Bayramı’nı
kutluyorum.
CEYHAN TİCARET ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ŞEREF CAN
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15Temmuz’da darbe bildirisi okunduğunda ‘Milletin iradesi ve demokrasi dışında hiçbir iradeyi tanımıyoruz. Gün
demokrasiye sahip çıkma günüdür’ dedik. Bugün de hain darbe girişimini unutmadık, unutmayacağız diyoruz.
Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde “Destan Yürekle Yazıldı” diyebilmenin gururu ile milletimize bir kez daha
şükranlarımızı sunuyor; şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyoruz.
CEYHAN TİCARET ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ŞEREF CAN
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Ceyhan’a en çok mavi yakışır.
Aşı Olalım kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım!
Birlikte Başaracağız
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