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Dünya turizm sektörü İstanbul’da 

buluştu 

 
 
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Kent 
Turizmi Küresel Zirvesi, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) ile Kültür ve Turizm 
Bakanlığı işbirliğinde İstanbul Haliç Kongre 
Merkezi’nde başladı. Haliç Kongre 
Merkezi’nde bini aşkın konuğun katılımıyla 
açılan Zirve’nin açılış konuşmalarını TOBB 
Başkanı M. Rifat  Hisarcıklıoğlu, Kültür ve 
Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ve UNWTO 
Genel Sekreteri Taleb Rifai gerçekleştirdi. 
 
Zirveye; Çin’den Güney 
Afrika’ya,  Yunanistan’dan Meksika’ya çok 
geniş bir yelpazede 40’ı aşkın ülkeden temsilci, 
oda ve borsaların başkanları ve odamız adına 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kefeli de katıldı. 
 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
konuşmasında, salonda dünya turizmine yön 
veren, dünya turizminin yüzde 91’ini (yaklaşık 
890 milyon kişilik turist ve 900 milyar dolarlık 
turizm hacmini) temsil eden 55 ülkeden, 
300’den fazla yabancı, toplam 1,200’e yakın 
misafirler bulunduğunu ifade etti. 
 
İstanbul’un tarihi önemi hakkında bilgi veren 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoığlu “Dünya turizm 
zirvesi için İstanbul’u seçerek en uygun tercihi 
yaptığımız kanaatindeyim. İstanbul dünya 
tarihinin en kadim şehirlerinden birisidir” dedi. 
 
Turizm sektörünün hem iktisadi hem de insani 
boyutları bulunduğunun altını çizen 
Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “İktisadi boyutta 
turizm, küresel ekonomik durgunluğa karşı bir 
çıkış noktasıdır. Son yılda küresel turizm 
faaliyetleri yüzde 50 büyümüştür. 

 
Halen 1 milyar kişi olan uluslararası turist 
sayısının, 2020’de 1,3 milyara çıkması 
bekleniyor. Yani önümüzdeki 7 yılda turizmde 
300 milyar dolar ilave gelir fırsatı  
doğacaktır. 
 
İnsani açıdan baktığımızda, turizm küresel 
barışı kolaylaştırır. Zira insanlar bilmediğinden 
korkar, çekinir. Bildiği, tanıdığı insanlara 
yakınlık duyar. 
 
Büyük Türk şairi ve düşünürü Yunus Emre 
derki; Gelin tanış olalım, işin kolayın tutalım  
Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz.” 
 
Başkan Kılıç’tan Odamıza Ziyaret 

 

 
 

Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanı 
Şaban Kılıç, İlçe Başkanı Baki Demirtaş ve 
parti yöneticileri, Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Kefeli’yi makamında ziyaret ederek, 
Samsun ve Çarşamba gündemine ilişkin görüş 
alışverişinde bulundular. 
 
Ziyarette, Ağustos ayı içerisinde genel 
kurullarını yaparak, yeni yönetim kurulunu 
oluşturduklarını ve bu amaçla, ilimizdeki 
meslek ve sivil toplum örgütlerini ziyaret 
ederek görüş alışverişinde bulunduklarını 
belirten, MHP Samsun İl Başkanı Şaban 
Kılıç, Samsun’un kalkınma ve gelişmesi 
hakkında görüş ve düşüncelerini Başkan 
Kefeli’yle paylaştı. 
 
 
 
 
 



Başkan Kefeli ” Ziraat Bankası Hızla 

Kendini Yeniliyor.” 

 

 
 

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Kefeli,  Ziraat Bankası 
Çarşamba Şube Müdürlüğüne yeni atanan, 
Cahide Esen’i ziyaret etti.  

 İlçenin ekonomik durumu ve işletmelerin 
yapısı hakkında genel bilgiler veren Başkan 
Kefeli “ Öncelikle yeni görevinizin hayırlı 
olmasını diliyorum. 

Ziraat Bankasının yapısına bakıldığında, son 
dönemde değişime ayak uydurduğu ve kendini 
hızla yenilediği görülmektedir. 

 Çok güçlü bir sermaye yapısına sahip 
olmasının yanı sıra da çiftçi desteklerinin 
ödendiği bir banka olması, 
ilçemiz  ekonomisini 
hareketlendirmektedir.  Ancak bizim isteğimiz, 
Bankanın çiftçi dışında da  esnaf ve tacirlere 
kredi desteklerini artırmasıdır” dedi. 

  

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Ziraat Bankası Çarşamba Şubesi Müdürü 
Cahide Esen’de, Ziraat Bankasının güçlü 
sermaye yapısı ile her zaman için büyük bir 
avantaj sağladığını, bankacılık sektöründe 
denge unsuru olduğunu ve Çarşamba’da iş 
dünyasının ihtiyaç duyduğu finans ve 
bankacılık konusunda gereken hizmeti en 
güzel şekilde vereceklerini sözlerine ekledi.  
 
 
 
 
 
 
 

Başkan Kefeli’den İŞKUR Müdürü 

Kılıçarslan’a Ziyaret 

 

 
 

Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kefeli, İŞKUR İl 
Müdürü  Hasan Kılıçarslan’ı makamında ziyaret 
etti.                                                               
Ziyarette bir konuşma yapan Başkan Kefeli, “ 
İŞKUR İl Müdürlüğümüz son dönemde, çok 
etkin ve başarılı çalışmalara imza atmaktadır. 
Özellikle işverenler ile aralarındaki iletişimi 
geliştirmek adına yapmış oldukları saha 
çalışmalarını, çok yerinde ve faydalı buluyoruz. 
Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde Odamız 
çalışma sınırları içerisindeki, Çarşamba, 
Salıpazarı ve Ayvacık İlçelerinde 
gerçekleştirdikleri işveren ziyaretleriyle ilgili, 
odamız üyelerinden olumlu geri dönüşler 
olmuştur. Üyelerimiz özellikle, İŞKUR’un 
“İşbaşında eğitim programı” kapsamında 
sağlamış olduğu istihdam desteğini, çok 
yerinde bulduklarını ifade etmişlerdir. Bu 
vesileyle, başarılı çalışmalarından dolayı İŞKUR 
İl Müdürümüzü tebrik ediyorum” dedi.     
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 
İŞKUR İl Müdürü  Hasan Kılaçarslan da yaptığı 
konuşmasında,” Göreve başladığımız günden 
itibaren, kurumumuz ve 
hizmetlerimizin daha iyi bir şekilde tanıtılması 
yönünde çalışmalar yaptık. Bu kapsamda da 
İlimiz ve İlçelerimiz genelinde, işverenlere 
yönelik anket ve bilgilendirme çalışmaları 
gerçekleştirmekteyiz. Yapmış olduğumuz saha 
çalışmalarının etkin ve verimli gerçekleşmesi 
açısından, Ticaret ve Sanayi Odalarımızdan 
yardımlar alıyoruz. Bölgemizin en aktif 
odalarından biri olan Çarşamba Ticaret ve 
Sanayi Odası da bu bağlamda bizlere gereken 
desteği vermiştir.”  dedi. 
Ziyaret sonrasında, Başkan  Kefeli tarafından, 
İŞKUR İl Müdürü Hasan Kılıçarslan’a, günün 
anısına bir plaket takdim edildi. 


