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Avusturya Sam-Der’in düzenlemiş olduğu 3. 
Geleneksel Şölene onur konuğu olarak katılan, 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf KEFELİ, Ayvacık 
Belediye Başkanı Mustafa Belur ve Salıpazarı 
Belediye Başkanı Halil Akgülle birlikte Sam-Der 
hizmet binasını ziyaret ederek, yönetim kurulu 
üyeleriyle bir araya geldi. 
 
Milletvekili Çağatay Kılıç’tan Odamıza 
Ziyaret 

 

 
 

AK Parti Samsun Milletvekili Çağatay 

Kılıç, Odamızı ziyaret etti. Ziyarete Ak 

Parti İl Başkanı Osman Çetinkaya ve İlçe 

Başkanı Mehmet Köse’de katıldı.  

Oda meclis üyelerinin hazır bulunduğu 

ziyarette Milletvekili Çağatay Kılıç ve 

beraberindekilere odanın faaliyetleriyle 

ilgili bir sine vizyon gösterimi de yapıldı. 

Ziyarette meclis üyelerine hitaben bir 

konuşma yapan Milletvekili Çağatay Kılıç 

“ Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası’nın 

yapmış olduğu faaliyetlerden ne kadar 

başarılı olduğunu anlıyoruz. Özellikle 

sosyal faaliyetlere verdikleri önem ve bu 

konudaki gayret ve çalışmaları takdire 

şayandır. Biz Ak Parti iktidarı olarak, 

odalarımızla ve Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği ile son derece uyum içerisinde 

çalışmaktayız. 

Ben de daha önce ticaretle uğraşan bir 

kardeşiniz olarak, yaşadığınız sıkıntıları 

çok iyi biliyorum. 2001 yılındaki tabloyu 

hiçbirimiz unutmadık. Esnafımız siftah 

yapamadan kepenk kapatıyordu. Özel 

sektör, bırakın yatırım yapmayı, mevcut 

işletmesini nasıl ayakta tutabileceğinin 

telaşında idi. Çok şükür 10 yıllık 

iktidarımız boyunca bu tür problemleri 

yaşamadık, inşallah da bundan sonra 

yaşamayacağız. Ak parti iktidarı öncesinde 

bu milletin çekmiş olduğu sıkıntıları, bu 

gün aşmış durumdayız. Türkiye ekonomisi 

her yıl istikrarlı bir şekilde büyüyor. Bakın 

2009 yılından beri dünya piyasaları 

sıkıntılı, her yıl yeni krizlerle 

karşılaşıyoruz. Avrupa’da sıkıntı çok 

büyük Yunanistan, İspanya ve İtalya 

ekonomik krizle boğuşuyor. Yanı 

başımızda yaşanan bu krizlere rağmen, 

Türkiye istikrarlı bir şekilde büyümesini 

sürdürüyor. Bu büyümeyi hep birlikte 

gerçekleştiriyoruz.  

İlimiz özeline baktığımızda da yine 

yaşanan gelişmeleri hep beraber izliyoruz. 

Ak Parti iktidarı döneminde Samsun’a 

yapılan yatırımları en güzel sizler 

biliyorsunuz. Samsun hem yerleşim alanı 

ve hem de ekonomik olarak çok hızlı bir 

şekilde büyüyor. Samsun’un can damarı 

olan Çarşamba ve Bafra ovalarının daha 

verimli bir şekilde kullanılabilmesi için 

Tarım Bakanlığımızda hazırlanmakta olan 

projelerimiz var. Diğer taraftan Samsun 



Karadeniz bölgesinin lojistik üssü 

durumuna geliyor. Bütün bunlar çok 

önemli gelişmeler, Samsun’umuzun ve 

ülkemizin geleceğine yönelik çok önemli 

yatırımlar yapmaktayız” dedi. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 

getiren Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 

Kefeli de yaptığı konuşmasında “ Tüm pati 

ve görüşlere aynı mesafede durmaya 

çalışan bir oda olarak, gerek Ak Parti İl ve 

gerekse de İlçe teşkilatıyla iyi diyaloglar 

içerisindeyiz. Çarşamba Ticaret ve Sanayi 

Odası olarak, yaşanan olumlu gelişmeleri 

bizlerde takdirle karşılıyoruz. Bununla 

birlikte, İlçemizin ekonomik gelişmesine 

ivme kazandıracak organize sanayi bölgesi 

projesinin hayata geçirilmesi noktasında 

destek ve katkılarınızı beliyoruz” dedi. 

Konuşmalar sonrasında, Başkan Kefeli, 

Milletvekili Çağatay Kılıç’a ziyaretleri 

anısına bir plaket takdim etti. 

  

Çarşamba ve Bafra TSO’ lar artık Kardeş 
Oda 

 
 

 
 

Odamız ve Bafra Ticaret ve Sanayi Odası, 
imzaladıkları protokolle kardeş oda oldular. 
Yapılan protokolle her iki oda arasındaki 
işbirliği en üst düzeye çıkarılacak ve vermiş 
oldukları hizmetlerin gelişimini sağlamak 
amacıyla da toplantı, seminer ve benzeri 
organizasyonlar gerçekleştirilecek. 
Protokolle ilgili bir açıklama yapan, Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf KEFELİ “ Bafra Ticaret ve 
Sanayi Odası ile uzun zamandır, 
sürdürdüğümüz iyi ilişki ve diyaloglarımız 
sonrasında, her iki oda meclis üyelerinin 
kararıyla kardeş oda olduk. 

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2002 
yılında Türkiye de bir ilki gerçekleştirerek, 
Samsun Serbest Muhasebeciler ve Mali 
Müşavirler Odası ile kardeş oda olmuştuk. 
Geçtiğimiz yılda, Tarsus Ticaret ve Sanayi 
Odası ile kardeş oda protokolü imzaladık.  
Uzun yıllardır bir çok çalışmada birlikte 
hareket ettiğimiz, Bafra Ticaret ve Sanayi 
Odası ile, ISO 9001 kalite yönetimi ve TOBB 
Oda Akreditasyon Sistemleri sürecinde, birlikte 
çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar sonucunda 
karşılıklı olarak birbirimize çok olumlu katkılar 
sağladık. Odalarımız arasında var olan diyalog 
ve işbirliği, bugün imzaladığımız kardeş oda 
protokolüyle perçinleşmiş oldu bu protokolün 
ilimizin en büyük iki ilçesine ve odalarına 
hayırlı olmasını diliyorum ” dedi 
Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Recep Durgun’da konuyla ilgili yaptığı 
açıklamasında “Kefeli başkanımın da bahsettiği 
üzere Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası ile 
olan karşılıklı diyalog ve işbirliğimiz, son 6 yıldır 
en üst noktaya ulaşmıştı. En son Mayıs ayında 
personel eğitimlerimizi ortaklaşa Bafra Ticaret 
ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirdik. 
Nasipse Eylül ayında da Çarşamba Ticaret ve 
Sanayi Odası ev sahipliğinde 
gerçekleştireceğiz. Bu gün imzaladığımız bu 
protokolle de işbirliğimizin sürekliliğini 
sağlamış olduk bu protokolün camialarımıza 
hayırlı olmasını temenni ediyorum ” dedi. 
 


