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ÇTSO Meclis Üyelerine Plaket

2009 yılı Ocak ayından bu yana görev
yapan meclis üyelerimize, düzenlenen
törenle plaketleri, Kaymakam Caner
YILDIZ tarafından takdim edildi.

önemli dinamiklerindendir. Çarşamba
İlçesinin çok büyük bir potansiyeli var.
Özellikle tarımsal üretim noktasında,
ülkemizin belli başlı üretim merkezleri
arasındayız. Bunun yanı sıra, yine yeraltı
zenginliklerimiz var. Jeotermal enerji ile
ilgili yapmış olduğumuz çalışmaları hepiniz
biliyorsunuz. İl Özel İdaresiyle birlikte,
Jeotermal enerjiyi ilçemize kazandırma
noktasında ruhsat almak için çalışmalar
yapmaktayız. Sizlerde, bu enerjiyi
değerlendirmek için ruhsat alabilirsiniz.
Ekonomimize çok büyük bir ivme
kazandıracak, bu kaynağı hep beraber
değerlendirmeliyiz” dedi.

Törende bir konuşma yapan Yönetim
Kurulu Başkanı Yusuf Kefeli, “Değerli
Meclis üyelerimiz, yaklaşık 4 yıl boyunca
sizlerle beraber, üyelerimiz ve İlçemiz için
çalıştık. Önemli hizmetler ve faaliyetler
gerçekleştirdik. Çarşamba Ticaret ve
Sanayi Odası olarak bu gün Ülkemiz
genelinde, oda ve borsalar arasında ilk
sıralara gelebildiysek, bu büyük bir
başarıdır ve sizlerin de benim gibi bu
başarıyla gurur duyduğunuzu çok iyi
biliyorum.
Biz, anlayış olarak daima, bir rekabet
içerisinde olduk. Fakat bu rekabet kişilerle
değil, en iyi hizmeti verme gayesiyle
olmuştur.
Başarılarımızın arkasında, siz değerli meclis
üyelerimizin, yönetim kurulumuza verdiği
destek ve güven vardır. Gerek
üyelerimizden ve gerekse de İlçemiz
halkından aldığımız destek, doğru işler
yaptığımızı ve bu güveni boşa
çıkarmadığımızı göstermektedir” dedi.
Törende bir konuşma yapan Çarşamba
Kaymakamı Caner Yıldız’da “Ticaret ve
Sanayi Odaları bulundukları yerlerin en

Tören sonrasında tüm meclis üyelerine
vermiş oldukları hizmetleri anısına ve
Mimar
Özdem Uzun’a da Tarihi Emirhan
Çeşmesinin yeniden inşa edilmesi
sürecinde yapmış olduğu katkıları anısına
Kaymakam Caner Yıldız tarafından plaket
verilirken, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Yusuf Kefeli de İlçe
Kaymakamı Caner Yıldız’a odanın faaliyet
ve hizmetlerine vermiş olduğu
katkılarından dolayı bir plaket takdim etti.

Gana Dostluk ve Yardımlaşma
Derneği'nden Odamıza Ziyaret

Saadet Partisi Gençlik Kollarından
Odamıza ziyaret

Gana Dostluk ve Yardımlaşma Derneği
Başkanı Dr. Ramazan Arıtürk ve
üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf
Kefeli'yi makamında ziyaret etti.

Saadet Partisi Gençlik Kolları Yönetim
Kurulu Başkanı Yusuf Kefeli’yi makamında
ziyaret etti.

Dernek Başkanı Arıtürk, Gana ile Samsun
Büyükşehir Belediyesi'nin kardeş şehirler
olduklarını ve Çarşamba’ya gelmekten
oldukça memnun olduklarını belirtti.
Arıtürk, Gana'nın başkenti Akra (Accra)'da
ise büyük bir külliye projesi yapmakta
olduklarını da sözlerine ekledi.
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kefeli
de kardeş Ganalıların ziyaretlerinden
duyuduğu memnuniyetini dile getirerek,
bu kardeşliğin her alanda devam etmesini
dilediklerini ifade etti ve odanın
faaliyetleriyle ilgili bir sunum
gerçekleştirildi. Ziyaret Sonrasında Başkan
Kefeli Gana Dostluk ve Yardımlaşma
Derneği heyetine, Çarşamba'nın tarihini
fotoğraflarla anlatan "Osmanlıdan
Cumhuriyete Çarşamba" adlı kitabı hediye
etti.

Ziyarette bir konuşama yapan Saadet
Partisi Gençlik Kolları Başkanı Numan Çakır
“ Gençlik Kolları seçimleri sonrasında,
İlçemizdeki kamu kurumları ve siyasi
partileri ziyaret ederek, yapılabilecekler
hakkında görüş alışverişinde bulunmak
istedik. Bu kapsamda da Çarşamba Ticaret
ve Sanayi Odası’nı ziyaret etmiş
bulunuyoruz. Çarşamba Ticaret ve Sanayi
Odası’nın üyelerine ve ilçemize vermiş
olduğu hizmetleri takdirle karşılıyoruz.
Bizler de
Çarşamba Saadet Partisi Gençlik Kolları
olarak, partimizin daha iyi yerlere
gelebilmesi için çalışmalar yapmaktayız”
dedi.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getiren Başkan Kefeli de “ Siyasi partiler
ülkelerin olmazsa olmazıdır. Bütün siyasi
partilerin asıl amacı, ülkeye ve millete
hizmet etmektir. Bu bağlamda tüm siyasi
partilere eşit mesafede durmaya özen
gösteriyoruz. İlçemize, ülkemize hizmet
söz konusu olduğunda, her siyasi partinin
yanında oluruz.
Siyasi partilerde alt yapı her zaman çok
önemlidir. Partilerin gençlik kolları da bu
bağlamda en önemli dinamikleridir. Saadet
Partisi İlçe teşkilatında yeni göreve
başlayan arkadaşlarımızda, çalışma azmi
görmekteyim. Bu azim ve kararlılıkla
çalışmaya devam ederlerse başarılı
olacaklarına inanıyorum” dedi.

İl Tarım Müdürü Kadir Güven’den
Odamıza Ziyaret

İl Tarım Müdürü Kadir Güven, Çarşamba
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı
Yusuf Kefeli’yi makamında ziyaret etti.
Çarşamba Ovası ve İlçedeki tarımla ilgili
konuların ele alındığı ziyarette bir
konuşma yapan İl Tarım Müdürü Kadir
Güven “Çarşamba Ovasındaki sulama
projelerinin tamamlanmasını
bekliyoruz. Ovanın rantabl bir şekilde
değerlendirilmesi için, bu projenin bir an
önce bitirilmesi gerekmektedir. Sulama
Projelerinin tamamlanmasıyla, arazi
toplulaştırılması noktasında da çalışmalara
başlayacağız” dedi.
Ziyaretten duymuş olduğu memnuniyeti
dile getiren Başkan Kefeli’de yaptığı
konuşmasında “Her şeyden önce Samsun
kalkınması tarıma dayalı olan bir şehirdir.
İlimizin tarımdaki en büyük potansiyeli de
Bafra ve Çarşamba Ovalarına sahip
olmasıdır. Tarım sektöründe yılların
biriktirmiş olduğu yapısal sorunlarımız var.
Bununla birlikte Türkiye
ölçeğinde, çok önemli üretim
merkezlerinin başında geliyoruz. Kadir
Güven Müdürümün de vurguladığı üzere,
sulama ve drenaj projelerimizin bitirilmesi,
Çarşamba Ovasındaki üretime ivme
kazandıracaktır. Diğer taraftan her zaman
söylediğimiz üzere, parçalanmış tarım
arazilerinin toplulaştırılması yada
sözleşmeli tarıma geçilmesi, gerçek
anlamda tarımsal işletmelerin kurulması

neticesinde, ovamızdaki üretim ve kalitede
artacaktır.
Tüm bu gelişmelerin yanı sıra
ürünlerimizin işlenip, ambalajlanabileceği
ve muhafaza edilebileceği tesislere de
ihtiyacımız var. Bu tesislerin rahatlıkla
kurulabileceği büyük
yatırım alanları yani Tarıma Dayalı veya
Gıda Organize Sanayi Bölgeleri
oluşturmalıyız. İlçemizin ekonomisine katkı
sağlayabilmemiz için yatırımcılara, alan
tahsis edebilmeliyiz. Aksi
takdirde Çarşamba’ya yatırım çekebilme
şansımız yoktur” dedi.

