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29 Şubat’ta yapılan kongre sonrasın 

Mazbatasını alan MHP ilçe başkanı Baki 

Demirtaş ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, 

Odamızı ziyaret etti. 

Ziyarette bir konuşma yapan Başkan Kefeli 

“Öncelikle seçimler sonrasında oluşturulan 

yeni yönetime ve Başkan Baki Demirtaş’ı 

tebrik ediyorum. İnşallah Çarşamba’mız 

için hayırlı olur. Çarşamba’mıza hizmet 

eden tüm parti, kurum ve kuruluşların her 

zaman yanında olduk, bundan sonra da 

olacağız” dedi. 

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Ak Parti İlçe Başkanı Köse’den Odamıza 

Ziyaret. 
 

 
 

Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Köse, 

Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte, 

Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kefeliyi 

makamında ziyaret etti. Ziyarette Odamız 

Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundu.  

Ziyarette bir konuşma yapan Ak Parti İlçe 

Başkanı Mehmet Köse “ Geçtiğimiz 

aylardaki seçimlerimizden sonra bize 

hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan 

Kefeli’ye bizde bu gün iade-i ziyarette 

bulunduk. Kendisi de sağ olsun bizi 

kırmayıp zaman ayırdılar. Bizi ziyaretinde 

söylemiş olduğu gibi var gücümüzle 

Çarşamba’ya hizmet için çalışıyoruz. 

Bunun en son örneği de Sarıcalı 

Mahallesinde yeni yapılacak Anadolu 

Lisesidir. Biz Çarşamba Ticaret ve Sanayi 

Odası ile her zaman iyi diyaloglar içinde 

olduk. Bundan sonrada Çarşamba’ya 

hizmet anlamında bu diyaloğumuz artarak 

devam edecektir” dedi. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 

getiren Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 

KEFELİ de “Sayın Köse’nin de belirttiği 

üzere, Çarşamba’ya hizmet noktasında her 

zamanki iyi diyaloglarımızın bundan 

sonrada gelişeceğine inanıyorum” dedi. 

  

 

 

 



Odamızın Kalitesi Bir Kez Daha 

Tescillendi. 

 

 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Avrupa 
Odalar Birliği (Euro Chambers) işbirliği 
içerisinde yürütülen, Oda Akreditasyon Projesi 
çerçevesinde, üyelerine ve diğer kurum ve 
kuruluşlara vermiş olduğu başarılı 
hizmetlerinden dolayı, yeniden akredite edilen 
odamıza, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Merkezinde düzenlenen törenle, belgesini, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 
M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU ile TOBB 
Akreditasyon Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan 
Yardımcısı Halim METE birlikte takdim etti. 
Törene, TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Kayseri ve Aydın Milletvekilleri ile birlikte 
birliğe bağlı, oda ve borsaların yönetim kurulu 
başkanları katıldı. 
Hisarcıklıoğlu : Akredite odalar, Avrupa Birliği 
düzeyinde hizmet vermektedir. 
Törende bir konuşma yapan, TOBB Başkanı 
M.Rifat Hisarcıklıoğlu “Bu gün ikinci kez 
“Akredite Oda” belgelerini takdim ettiğimiz 
oda ve borsalarımız, gerek üyelerine ve 
gerekse diğer kurum kuruluşlara, Avrupa Birliği 
standartlarında hizmet verdiğini ispat etmiş 
odalarımızdır. Bu odalarımız TOBB’ni ve 
misyonunu en iyi şekilde temsil eden 
kurumlarımız olmuştur. Akredite olan oda ve 
borsalarımızın, başta yönetim kurulu 
başkanları olmak üzere, tüm çalışanlarını 
başarılarından dolayı kutluyorum” dedi. 
 
Başkan Kefeli; Çarşamba TSO’nun kalitesi bir 
kez daha tescillendi. 
Konuyla ilgili bir Açıklama yapan Çarşamba 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Kefeli,“ Odamız 5 Ağustos 2008 

tarihli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Yönetim Kurulu Kararıyla, birçok il oda ve 
borasından önce akredite edilmişti. Bu kez de, 
07 Ekim 2011 tarihinde yapılan denetimler 
sonrasında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Akreditasyon Kurulu’nun 08.12.2011 tarihli 
kararıyla yeniden 3 yıl süreyle akredite edildi. 
Hedefimiz; üyelerimize her zaman en iyi ve en 
kaliteli hizmeti vermektir. Birçok il odası dahi 
henüz akredite olamamışken, Odamızın bu 
başarıyı ikinci kez yakalaması, etkin ve başarılı 
yönetildiğinin ispatıdır. Birçok il oda ve 
borsasını geride bırakan odamız, kalitesini bir 
kez daha tescillemiştir. Elde etmiş olduğumuz 
bu büyük başarıyla gurur duyuyor, Odamız 
Akreditasyon çalışmaları çerçevesinde çalışan 
personelimize ve her zaman bizlere destek 
olan değerli üyelerimize teşekkür ediyorum” 
dedi. 


