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Başkan Kefeli; “Şeker Fabrikası yeniden
üretime geçmeli ”

Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kefeli,
Çarşamba Şeker Fabrikası Müdürlüğüne
vekaleten atanan Sezgin Öncü’yü,
makamında ziyaret etti.
Ziyarette bir konuşma yapan Başkan
Kefeli, “ Çarşamba Şeker Fabrikası,
İlçemizdeki tek ve en büyük sanayi
tesisidir. İlçemiz ekonomisine
ve istihdamına çok büyük katkıları olan,
bu denli önemli bir tesisin, atıl duruma
gelmesi bizleri üzmektedir. Özelleştirme
kapsamında bulunan ve iki yıldan buyana,
kampanya ve üretim yapmayan, Çarşamba
Şeker Fabrikasının satışı, bir kez daha iptal
edilmiştir.Umarız ki bir yanlıştan dönülür
ve önümüzdeki yıl için kampanya
yapılarak, fabrikanın tekrar faaliyete
geçirilmesi sağlanır ” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getiren, Şeker Fabrikası Müdür Vekili
Sezgin Öncü de yaptığı konuşmasında,
“Çarşamba Şeker Fabrikasının tekrar
faaliyete geçebilmesi
için, öncelikle üreticilerden ekim talebi
toplayacağız. Bununla birlikte,
fabrikamızın, yaklaşık 2 yıldır
çalışmadığından ciddi bir revizyona
da ihtiyacı var. Diğer taraftan, şu anda
çalışanlarımızın büyük bir bölümü de,
Genel Müdürlüğümüzce, kampanya
dönemi süresince, faaliyette olan diğer

fabrikalarımızda geçici olarak
görevlendirilmiştir.

Çarşamba’da yetişen pancardaki şeker
oranı, iklimsel ve coğrafi nedenlerden
dolayı düşüktür. Ancak, üreticilerimiz
açısından rekolte yüksekliği, bu açığı
dengelemektedir. Bununla birlikte
üreticilerimizin ekimlerini, fındık ve kavak
alanların bitişiğinde, gölge etkisi olan
yerlerde değil açık alanlarda yapması ve
taban suyuna dikkat etmesi
gerekmektedir.
Aksi takdirde, pancarın kök kısmı yerine,
yaprak kısmı gelişmekte, bu durumda
çiftçimizin
daha az kazanmasına yol açmaktadır ”
dedi.
Ziyaret sonrasında, Başkan Kefeli, Şeker
Fabrikası Müdür Vekili Sezgin Öncü’ye,
yeni görevinin hayırlı olması dileğiyle, bir
plaket takdim etti.
Çarşamba'ya Kültür Mantarı Üretim Tesisi

Girişimci iki kardeş tarafından kurulan
kültür mantarı üretim tesisi düzenlenen
törenle açıldı.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı'nın desteği ile, Kavakdibi mevkiinde,
120 metrekarelik alan üzerine İrfan ve
Muharrem Temiz kardeşler tarafından
kurulan
mantar üretim tesisinin açılışı
gerçekleştirildi.

Açılışa katılan Kaymakam Caner Yıldız,
mantar üretim tesisinin ilçenin gelişimine
katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

"Geçmişten Bugüne, Çarşamba TSO" adlı
kitap yayımlandı.

Odamız tarafından yayımlanan, "Geçmişten
Bugüne Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası" adlı
kitap büyük ilgi gördü.

Çarşamba'nın gelişmesi için herkese
görevler düştüğünü belirten Yıldız, 'Bu tür
tesisler ilçemizin gelişmesi ve ekonomik
anlamda ilerlememiz için önem taşıyor.
Tesisin herkese hayırlı olmasını diliyorum"
dedi.
İşletme sahibi İrfan Temiz ise, tesiste
ürettikleri mantarın pazar sorunu
olmadığını ilk ay içinde de 10 ton mantar
ürettiklerini söyledi.
Açılışa Çarşamba İlçe Kaymakamı Caner
Yıldız, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin
Dündar, Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık
İl Müdürü Kadir Güven, Çarşamba Ticaret
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Yusuf Kefeli, Çarşamba Gıda Tarım ve
Hayvancılık İlçe Müdürü Osman Akman ve
çok sayıda davetli katıldı.

Odanın kuruluşundan bu yana, her
kademesinde görev yapanların ve
çalışanlarının adlarının bulunduğu kitapla
ilgili bir açıklama yapan, Yönetim Kurulu
Başkanı Yusuf
Kefeli, “Kuruluşumuzdan buyana, Odamıza
hizmeti geçenlerin, adlarını yaşatmak
adına hazırlatmış olduğumuz, “Geçmişten
Bugüne, Çarşamba Ticaret ve Sanayi
Odası" adlı yayınımız üyelerimiz başta
olmak üzere, tüm kamu kurum ve
kuruluşlarımıza dağıtılmıştır. Bu vesileyle
odamıza hizmeti geçenlere bir kez
daha teşekkür ediyor, ebediyete intikal
edenleri ise minnet ve şükranla
anıyoruz ” dedi.

