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Geçtiğimiz aylarda kardeş oda olan Odamız ve 
Bafra Ticaret ve Sanayi Odası, birlikte yapmış 
olduğumuz organizasyonla, gıda sektöründe 
yer alan üyelerimizi, Rusya Federasyonu’nun 
başkenti Moskova’da düzenlenen “Worldfood 
Moscow 2012 Fuarı”na götürdük.  
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kefeli 
ve Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Recep Durgun’un da katıldığı 
Gıda fuarında ithalatçı firmalar ile ikili iş 
görüşmeleri gerçekleştirilirken, Moskova 
Büyükelçiliği Ticaret Ataşeliği de ziyaret 
edilerek, ülkenin genel ekonomik durumu, 
yatırım imkanları, ihracat ve ithalat 
prosedürleri hakkında genel bilgiler alındı. 
Moskova seyahati ile ilgili bir açıklama yapan 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kefeli, “Rusya 
Federasyonu dünyanın en büyük pazarlarından 
birisi ve Moskova da, 17 milyonluk nüfusuyla 
dünyanın sayılı başkentleri arasında yer 
almaktadır. İlimiz Samsun’a çok yakın olan bu 
büyük pazardaki imkânları tam anlamıyla 
değerlendirdiğimizi söyleyemeyiz. Rusya’da 
özellikle yaş sebze meyve, et ve süt ürünlerine 
çok büyük bir talep var. Sebze ve Meyve 
fiyatları gerçekten oldukça yüksek. İlimizin en 
büyük iki ovasını çalışma sınırları içerisinde 
bulunduran kardeş odalar olarak, bu pazarda 
yer alabilmemiz için gerekli girişimlerde 
bulunabilecek üyelerimizi fuara getirdik. Bu 
seyahatin Çarşamba ve Bafra ovalarındaki 
ürünlerimizi daha iyi değerlendirebilmemize 
vesile olacağına inanıyorum” dedi. 

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Recep Durgun’da yaptığı 
konuşmasında, “Çarşamba Ticaret ve Sanayi 
Odası ile kardeş oda olarak birlikte 
gerçekleştirmiş olduğumuz organizasyonlara 
bir yenisini daha ekledik. Katılımcılar açısından 
verimli bir fuar oldu. İhracatçı ve ithalatçı 
firmalarla ve Ticari Ataşeliğimizle de 
görüşmeler yaptık. Kısacası Moskova’ya nasıl 
mal satacağımızı, çok iyi bir şekilde öğrenmiş 
olduk dedi.  
Bafra TSO Meclis Başkanı İsmail TUĞ’un da 
katıldığı seyahat 5 gün sürdü. 
 
Eğitime 35 bin TL Katkı 
 

 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB)  ile Odamız tarafından, Çarşamba, 
Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerinde bulunan, 30 
ilköğretim okulundaki 1200 öğrenciye, 35 bin 
TL değerinde, defter, kalem ve benzeri 
kırtasiye malzemesi dağıtıldı. 

Bu konuda bir açıklama yapan Çarşamba 
Ticaret ve Sanayi Odası, Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Kefeli “her yıl olduğu gibi bu 
yılda odamız görev alanı içerisindeki, 3 ilçenin 
merkez ve köy  okullarında  okumakta 
olan,  toplam 1200 öğrenciye  kırtasiye 
malzemesi  dağıtılmıştır. 
           
Geleceğe yapılan en iyi yatırım, insana yapılan 
yatırım olduğuna inanıyor 
ve bu anlayışla, eğitime olan katkılarımızı her 
yıl artırarak sürdürüyoruz” dedi. 


