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Muhasebecilere Plaket 

 

 
 

Odamız tarafından, İlçede faaliyet 
gösteren Serbest Muhasebeci ve Mali 
Müşavirlere, Samsun SMMMO Başkanı Sn, 
Ahmet Hayvalı, Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Sn, Yusuf Kefeli ve 
Çarşamba Vergi Dairesi Müdürü Sefa 
ERTEM’in katılımlarıyla düzenlenen 
törenle birer plaket verildi.  

Törende bir konuşma yapan Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Kefeli, “Bir ticaret 
mensubu 
olarak, bizim gözümüzde ve gönlümüzde 
siz Serbest Muhasebeci ve Mali 
Müşavirler,  tüccar, Sanayici ve Esnafın, 
ticari faaliyetlerine yol gösteren, mali ve 
hukuki sorunlarına çözüm bulan, diğer bir 
ifadeyle bizlerin sağ kolu ve en önemlisi 
ise, sırdaşımızsınız. Bu bakımdan, sizleri 
ticari faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası, 
diğer bir ifadeyle dişlinin asıl unsuru olarak 
sayıyor ve görüyoruz” dedi.  

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 
muhasebecilerle aynı şahıs ve firmalara 
hizmet verdiklerini söyleyen Başkan Kefeli, 
“ Sizleri aynı amaca yönelmiş yol 
arkadaşlarım olarak görmekteyim. Ayrıca 
üyelerimizden çok, sizlerle muhatap 
olduğumuzdan, Odamız hizmetlerini en iyi 
bilen ve değerlendiren de, yine 
sizlersiniz.Yaklaşık 10 yıldır sizlerle birlikte 

çok önemli çalışmalar yaptık. 10 yılda 
odamızın kat ettiği mesafe ve hizmet 
kalitesindeki yükselişi en iyi sizler 
biliyorsunuz. Hizmet kalitemizdeki bu 
yükselişin, sizin 
çalışmalarınızı da olumlu etkilediği 
kanaatindeyim. 

 Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odasının, üye 
sayısını artırarak, bu gün Türkiye’nin belli 
başlı odaları arasına sokabildiysek, bunda 
şüphesiz sizlerinde katkıları çok büyüktür” 
dedi. 

Törende bir konuşma yapan Samsun 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 
Başkanı Ahmet Hayvalı da yaptığı 
konuşmasında, Çarşamba Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Samsun Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir Odamız, 2002 yılında Türkiye de 
bir  ilki gerçekleştirerek, kardeş oda 
protokolü imzalamışlardır. Yusuf 
Başkanımın konuşmasından da bahsettiği 
üzere, biz Serbest Muhasebeci ve Mali 
Müşavirleri, kendisine yol arkadaşı olarak 
görmesi, her iki camia arasındaki dostluk 
ve kaynaşmanın en güzel tasviri olmuştur. 

 Gerçekten bu 10 yıllık dönemde, 
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası hizmet 
kalitesini çok geliştirerek, Türkiye’deki 
sayılı odaların arasında yer almıştır. 
Çarşamba TSO Her geçen gün başarılarına 
bir yenisini eklemektedir. Camiamızla 
kurmuş oldukları samimi diyaloglarından 
dolayı başta Yusuf Kefeli Başkanı’mın 
şahsında tüm oda yönetimine teşekkür 
ediyorum” dedi.  

Oda üyelerine yapmış oldukları 
hizmetlerden dolayı, 36 Serbest 
Muhasebeci ve Mali Müşavirin yanı sıra 
SSMMMO Başkanı Ahmet Havyalı’ ya da, 
plaket verildi. 



Başkan Kefeli’den Kurul Üyelerine Plaket 

 

Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, 2009-
2012 döneminde görev yapan, Disiplin, 
Genç ve Kadın Girişimciler Kurulu 
Üyelerine, Oda hizmet binasında 
düzenlenen törenle plaket takdim edildi. 

 Konuyla ilgili bir açıklama yapan  Başkan 
Kefeli “ Odamızda başarıyla görev yapan 
Disiplin, Genç ve Kadın Girişimciler Kurulu 
üyelerine, vermiş oldukları 
değerli  hizmetleri anısına bir plaket 
takdim etmek istedik. 6 şar kişiden oluşan 
Genç ve Kadın Girişimciler Kurulu 
üyelerimizin görev süresi, 2012 Aralık 
ayında dolmuş ve yerlerine 17 üyeden 
oluşan Kadın 
Girişimciler Kurulu ve 30 üyeden oluşan 
Genç Girişimciler Kurulu seçilmişti.Bizde 
bu üyelerimize bu gün plaketlerini takdim 
ediyoruz. Şahsım ve yönetim kurulum 
adına kendilerine bir kez daha teşekkür 
ediyorum” dedi. 

Basın Mensuplarına Plaket 

 

 
 

Odamız tarafından, İlçede görev yapan 
TV ve  gazete sahipleri ile muhabirlerine 
düzenlemiş olduğumuz törende, plaket 
takdim edildi. 

Basın mensuplarına hitaben bir konuşma 
yapan Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Kefeli, sizlerin içinden gelen ve basın 
sektöründe, hemen hemen her branşta 
çalışan biri olarak,  yapmış olduğunuz 
görevin önemini ve zorluklarını çok iyi 
biliyorum. Gazetecilik çok kutsal ve onurlu 
bir meslek olmasının yanı sıra aynı 
zamanda çok meşakkatli bir kamu 
görevidir. Bizim mesleğimizin en önemli 
değeri ise tarafsızlıktır. Çok şükür 
Çarşamba’daki yayın organlarının 
tarafsızlığı noktasında bir sıkıntı yoktur. Bu 
konudaki hassasiyetinize teşekkür 
ediyorum. 

Ancak Çarşamba’da daha güçlü bir 
medyanın olması gerekiyor. İlçemizle aynı 
büyüklükte olan yakın ilçelerimiz, Bafra ve 
Ünyede, basının kıyasla bizden daha güçlü 
olması, bir basın mensubu olarak benim 
için üzüntü kaynağıdır. Bu durumun büyük 
ölçüde sizden kaynaklanmadığını 
biliyorum. Ancak, İlçemizdeki basını daha 
güçlü hale getirmek, öncelikle basın 
mensupları olarak bizlerin 
sorumluluğundadır. 

İçinizden biri olarak, her zaman sizlerin 
yanında oldum, her istediğiniz zaman bana 
ulaşabildiniz, bundan sonrada inşallah, bu 
iletişimimiz aynı şekilde devam edecek. Bu 
onurlu ve zorlu görevinizde, vermiş 
olduğunuz hizmetlerinizden dolayı 
hepinize en içten 
teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.  
 
Başkan Kefelinin konuşması sonrasında, 
İlçede görev yapan TV, gazete sahipleri ile 
muhabirlerine plaketleri takdim edildi. 

 


