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AK Parti Gençlik Kollarından Odamıza 

Ziyaret 
 

Çarşamba AK Parti Gençlik Kolları, Çarşamba 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kefeli’yi 
makamında ziyaret etti.     Gençlere yönelik 
yapılabilecek eğitim ve benzeri programlar ve 
ilgili konuların ele alındığı ziyarette bir 
konuşma yapan Çarşamba AK Parti Gençlik 
Kolları Başkanı, Osman Arslan “ Partimiz, Ülke 
genelinde olduğu üzere, İlimizde de partimize 
gönül veren gençlerimize yönelik, “Siyaset 
Akademisi” adıyla, eğitim ve bilgilendirme 
seminerleri düzenlemektedir. 
Bu eğitim seminerlerine tüm gençlerimizin 
katılımını sağlamaya gayret ediyoruz.Yine 
siyaset dışında da gençlerimizin özellikle 
mesleki konularda da eğitim almasını 
önemsiyoruz. Odamızın düzenleyeceği eğitim 
seminerlerine de katılmak isteriz” dedi.                                                   
Siyasette, gelecekte yer alacak gençlerin, 
kendilerini şimdiden geliştirmeye ve altyapı 
oluşturmaya gayret etmelerini çok 
önemsediğini vurgulayan Başkan Kefeli’de 
yaptığı konuşmasında “ Çarşamba Ticaret ve 
Sanayi Odası olarak gençlerimizi önemsiyor ve 
geleceğimiz olarak görüyoruz.  

Bu nedenle,  Üyelerimiz bazında düzenlemiş 
olduğumuz eğitim seminerlerini, gençlerimizin 
de katılımına açtık. Seminerlerimize katılan bir 
çok genç arkadaşımız oldu, Hepsine 
sertifikalarını da takdim ettik. Önümüzdeki 
dönemlerde de OMÜ-SEM ile yapmış 
olduğumuz anlaşma kapsamında, üyelerimize 
yönelik Dış Ticaret, e-ticaret, toplam kalite 
yönetimi, girişimcilik, kalite yönetim sistemleri 
ve benzeri konularda düzenleyeceğimiz eğitim 
seminerlerimizi yine genel katılıma açacağız ” 
dedi. 

 

Başkan Kefeli’den Tapu Müdürlüğü’ne 
tebrik Ziyareti, 

 

 
 

Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kefeli İlçe Tapu 
Müdürü Nihat Küçük’ü makamında ziyaret 
etti. 

Ziyarette bir konuşma yapan Başkan Kefeli “ 
Öncelikle Tapu Müdürümüz Sn, Küçük’e 
atanmış olduğu görevinde başarılar diliyorum. 
Tapu Müdürlüğümüz son yıllarda yapmış 
olduğu çalışmalarla alt yapısını geliştirerek, 
hizmet kalitesini artırdı ve bu kalitesini de 
TSE’den almış olduğu ISO 9001:2008 
belgesiyle taçlandırmış oldu. Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’ndeki görevim nedeniyle belge 
töreninde bulunamadım. Sn, Küçük’ün 
şahsında tüm müdürlük çalışanlarını tebrik 
ediyorum. Çarşamba’da kamu kurumları 
arasında ilk kez ISO 9001 belgesini Odamız 
almıştı.  

Bizden sonrada başta Devlet Hastanesi olmak 
üzere bu standardı yakalayan bazı kurumlar 
oldu. Kamu kurumları için hizmetlerin ölçülüp 
değerlendirilebilmesi ancak bu tür kalite 
yönetim sistemlerinin kurulmasıyla mümkün 
olmaktadır. Hedefimiz, üyelerimize, 
vatandaşlarımıza her zaman en iyi hizmeti 
vermek olduğuna göre, bu hedefimizi her 
zaman canlı tutmak için kalite yönetim 
sistemlerini çok iyi çalıştırmalıyız” dedi. 

 
 
 



Çarşambalılar Derneğinden Başkan 

Kefeli’ye Ziyaret 

 

 
 

Çarşambalılar Derneği Başkanı Saadettin 
Sarıoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri,   Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Kefeli’yi makamında 
ziyaret etti.                                                 
Ziyarette bir konuşma yapan Başkan Saadettin 
Sarıoğlu “gerçekleştirdiğimiz  genel 
kurulumuzda  görev alan yönetim kurulu 
üyelerimizle birlikte, öncelikle Çarşamba’daki 
kurumları ziyaret etmek istedik. Şahsınızın 
başkanlığında yapmış olduğu etkin çalışmalarla 
ilçemizin adını gerek ülkemizde ve gerekse de 
yurt dışında duyuran ve bizleri gururlandıran, 
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odasını da ziyaret 
etmiş olduk. Çarşambalılar Derneği olarak 
bundan sonra, dayanışma ve birlikteliğin 
artırılmasına yönelik, kültürel ve sosyal 
etkinliklere öncelik vereceğiz. Bu 
çalışmalarımız içerisinde odamızı da görmek 
istiyoruz ” dedi.                                              
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kefeli’de yaptığı 
konuşmasında “ Çarşambalılar Derneğimizin 
yeni binasının yapılışından bu yana, önemli 
katkılarımız olmuştu, sizden önce görev yapan 
başkan ve yönetim kurulu 
üyelerine, derneğimizi bu günlere 
getirmelerinden dolayı  teşekkür ediyorum. 
Oda olarak Çarşamba ekonomisinin 
gelişmesinin yanı sıra,  kültürünün daha iyi 
tanıtılması ve Çarşambalılık bilincinin 
geliştirilmesi için de faaliyetlerimizi 
sürdürüyoruz. 3 yıl boyunca Antalya YÖREX 
Yöresel ürünler fuarında, İstanbul EMİTT 
Fuarında ve  Birliğimiz Genel Kurulunda, 
Çarşambayla özdeşleşen, kıvratma, ayakkabı 
ve kasket gibi bir çok ürünümüzün tanıtımını 
yaptık. Son olarak “Osmanlıdan Cumhuriyete 
Çarşamba adlı”kitabımızı yayımlayarak, 
gelecek nesillerimize önemli bir eser bırakmış 
olduk. Yaklaşık 1.500 adet bastırdığımız bu 

kitabımıza  olan yoğun ilgi, ne kadar doğru bir 
iş yaptığımızın göstergesi olmuştur. Bu 
yayınımızın dağıtılmasından sonra, yurdun bir 
çok yerinden yeni tarihi fotoğraflar gelmeye 
başladı. İnşallah önümüzdeki dönemde ikinci 
kitabımızı yayımlayacağız. Ayrıca; başta 
İstanbul olmak üzere derneklerimizin 
bulunduğu illerimizde tarihi fotoğrafların yer 
aldığı sergiler açmayı planlıyoruz. Biz 
Çarşamba sevdalısıyız, 
Çarşambanın  ekonomik ve kültürel anlamda 
gelişmesi için çalışıyoruz, çalışmaya da devam 
edeceğiz. Derneğinizin bu yöndeki 
faaliyetlerine elbette destek olacağız, yeni 
yönetim kurulunuza başarılar diliyorum ” dedi. 

Başkanlar Giresun’da Toplandı 
 

 
 

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası, Giresun 
Ticaret Borsası ve Bulancak Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın ortaklaşa düzenlemiş olduğu, ilin 
ekonomisine değer katanların ödüllendirildiği 
törene, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, Ak Parti Grup 
Başkan Vekili  Nurettin Canikli ve İlimizden, 
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Zeki Murzioğlu, Samsun Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır, 
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Kefeli, Bafra Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep 
Durgun, Bafra Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Hayrettin Demircioğlu, Havza Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mahmut Karahan ve 
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Bahri Kalaycıoğlu katıldı. 

 



 

Törende bir konuşma yapan TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Anayasa’dan başlayarak 
bütün sistemin yeniden inşa edilmesine ihtiyaç 
olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu, 
Meclisimizdeki 4 partiden de söz aldık. 
Uzlaşılmasını ve önümüzün açılmasını 
istiyoruz. Sistemi yeniden inşa edebilirsek 10 
yıl sonra dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında 
oluruz” diye konuştu. 

Tören sonrasında, Giresun Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis Toplantı salonunda, basına ve 
diğer katılımcılara kapalı olarak yapılan 
toplantıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bölgedeki Oda ve Borsa 
Başkanlarının görüş ve önerilerini aldı. 

Vergi Dairesi Müdürü Ertem’den Odamıza 

Ziyaret 
 

 
 

Çarşamba Vergi Dairesi Müdürü Sefa Ertem, 
24. Vergi Haftası nedeniyle Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Kefeli’yi  ziyaret etti. 

24. Vergi Haftasının kutladıklarını ifade eden 
Çarşamba Vergi Dairesi Müdürü Sefa Ertem, " 
Vergilerin önemi çok büyük. Tüm devlet 
hizmetlerinin mükemmel bir şekilde 
yapılabilmesi, verginin zamanında ödenmesine 
bağlıdır. Her yıl Şubat ayının son haftası Vergi 

Haftası olarak kutlanmakta. Bu haftanın amacı 
vergi hakkında daha sağlıklı bir bilinç 
oluşturmak ve vergiye karşı gönüllü ödeme 
alışkanlıklarını geliştirmektir. Sizler de 
mükelleflerin temsilcileri olarak bu konuya 
önem verdiğinizi biliyoruz. Her zaman bizlerle 
ilişki içerisindesiniz. Vergiye karşı gönüllü 
uyum alışkanlıklarının geliştirilmesine 
katkılarınızı bekliyoruz. Sürekli vergi ödeyen 
mükelleflerimiz sizlerin üyeleriniz, zamanında 
ödenen vergiler için tüm mükelleflerimiz adına 
sizlere teşekkür ediyoruz. Katkılarınızın 
devamını 
bekliyoruz " dedi. 

Ertem’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti 
ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı  Yusuf 
Kefeli, " Vergi dairesi ile işbirliğimizi, geçmişte 
olduğu gibi gelecekte de sürdüreceğiz. Vergi 
anayasal bir görevdir. Bu görevi her 
vatandaşımızın seve seve yerine getirmesi 
gerektiğini, bir kez daha vurgulamak da fayda 
var. Çünkü alınan vergilerle, devlet alt yapı 
hizmetlerini, sağlık hizmetlerini, eğitim 
hizmetlerini vermektedir. 

Bununla birlikte, özellikle, verginin belli bir 
kesimden alınması yerine, tabana yayılmasının 
çok önemli olduğunu da vurgulamak 
istiyorum. Orta ölçekli ve küçük esnaflarımızın 
son 
yıllarda sıkıntılar içerisinde olduğu herkes 
tarafından biliniyor. Gönül ister ki, refah 
seviyesi yükseldikçe, verginin de tabana 
yayılmasıyla; vergide ödeme zorunluluğu 
içerisinde olan mükellefler, bu anlamda biraz 
daha rahata kavuşmuş olsun. Gün geçtikçe 
dolaylı vergilerin asgariye çekilmesi,  en büyük 
arzumuz. Şu anda dolaylı vergiler konusunda 
ülkemizin ciddi sıkıntıları var. Verginin adaletli 
olmasını ve tabana yayılmasını arzu ediyoruz " 
dedi. 

 
 


