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Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kefeli, 

İlçe Müftülüğüne bir süre önce atanan, 

Sıtkı KAYA’yı makamında ziyaret etti. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 

getiren Müftü Sıtkı Kaya, “Çarşamba 

Ticaret ve Sanayi Odası’nın üyelerine 

vermiş olduğu kaliteli ve başarılı 

hizmetleri taktire şayan olduğu gibi, 

müftülüğümüz çalışmalarına da yapmış 

olduğu önemli katkılar vardır. 

İlçemizdeki tarihi camilerimizin Ticaret ve 

Sanayi Odası tarafından aydınlatılması ve 

hadis ve ayetlerin yayınlandığı led 

panoların, halkımızın hizmetine sunulması 

çok önemlidir. Bu nedenle, Başkanımın 

şahsında Ticaret ve Sanayi Odası 

mensuplarına teşekkür ediyorum” dedi.  

Başkan Yusuf Kefeli de yapmış olduğu 

konuşmasında “Camiler, önem verilmesi 

gereken kutsal mekanlardır. Bizde oda 

olarak şehrin her iki yakasında bulunan 

Rıdvan Bey, Abdullah Paşa ve ırmak 

Camilerinin dış cephelerini aydınlattırdık” 

dedi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üyelerimize Düşük Faizli Kredi 

 

Halkbank, Çarşamba Ticaret ve Sanayi 
Odası'yla imzaladığı protokolle, oda üyelerine 
her sektörün özgün ihtiyaçlarına göre kredi 
kolaylığı sağlayacak. 
Halkbank ve Odamız arasında imzalanan kredi 
protokolüyle, üyelerimize uygun faiz oranı, 
uzun vade ve esnek ödeme seçenekleriyle 
kredi kullanma fırsatı sunuldu.  
Üyelerimiz, 100 bin TL'ye kadar, işletme 
kredilerinden, 1 yıl ödemesiz, dönemli 4 yıla, 
makine alımına yönelik de kullandırılan yatırım 
kredilerinden ise, 2 yılı ödemesiz dönemli, 7 
yıla kadar uzanan vadelerde faydalanabilecek. 
Protokol töreninde bir konuşma yapan, 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kefeli, “Odamız 
üyelerine finansman kolaylığı sağlamak 
amacıyla, yapmış olduğumuz kredi 
protokollerine, bu gün bir yenisini ekleyerek, 
bir alternatif daha yaratmış olduk. Kredi 
protokolü kapsamında üyelerimize, aylık %1 
oranında faizle kredi kullandırılacaktır. Yine 
üyelerimizin kullanacakları makine ve ekipman 
kredilerinde de, özel imkanlar sunulmuştur. 



Yapmış olduğumuz protokolün, üyelerimize 
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.  
Halkbank Samsun Bölge Koordinatörü Erdoğan 
BAŞIHOŞ yaptığı konuşmada, bu protokol 
sayesinde, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası 
ile yaptıkları işbirliğinden mutluluk 
duyduklarını belirterek şunları ifade etti: "74 
yıldır KOBİ'lerin öncü ve lider bankası olan 
Halkbank yaygın şube ağı, deneyimli personeli 
ve KOBİ bankacılığı alanındaki tecrübesi ile bu 
alandaki liderliğini sürdürüyor. Reel sektöre 
uygun koşullarla kesintisiz destek sunma 
stratejisi çerçevesinde ve ülkemizde KOBİ 
Bankacılığı denince ilk akla gelen banka 
olmanın sorumluluğuyla hareket ediyoruz.  
Bu nedenle meslek birlikleriyle işbirliği 
yapmaya son derece önem veriyoruz. 
Halkbank, Sanayi ve Ticaret Odaları'nın kendi 
kaynaklarını, üyelerine çok uygun şartlarla 
kredi olarak kullandıran ilk ve tek banka 
konumundadır." 
Ticaret ve Sanayi Odaları ile imzaladıkları 
protokollerle, üyelere çok uygun koşullarda 
kredi kullandırdıklarını aktaran Başıhoş , 
"Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası ile 
imzaladığımız protokol kapsamında, çok sayıda 
Oda üyesine avantajlı kredi ürünleri sunmayı 
amaçlıyoruz. İşletme kredilerinin yanı sıra 
KOBİ'lerin, özellikle enerji giderlerini azaltarak 
rekabet güçlerini arttırmalarına yönelik 
yatırımlarının finanse edilmesi amacıyla yurt 
dışından sağladığımız kaynağı, Enerji Verimliliği 
Kredisi adı altında uygun vade ve faiz oranları 
ile Oda üyelerine sunuyoruz. Bunun haricinde 
Makine Alım Kredisi ile firmalarımızın yurt 
içinden satın alacağı yerli ve yeni makinelerin 
finansmanını da kolaylaştırmayı hedefliyoruz. 
Bankamız kaynaklarının yanı sıra Avrupa 
Yatırım Bankası, Dünya Bankası ve Fransız 
Kalkınma Ajansı gibi kuruluşlardan 
sağladığımız fonları da reel sektörün ihtiyaçları 
doğrultusunda kanalize ediyoruz" diye 
konuştu. 
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Çetinkaya’dan Odamıza Ziyaret 

 

 
 

Ak Parti İl Başkanı Osman Çetinkaya, Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Kefeli’yi makamında 
ziyaret etti.  
Ziyarete, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Köse ile 
birlikte il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri de 
katıldı. 
Ziyarette bir konuşma yapan Ak Parti İl 
Başkanı Osman Çetinkaya, 
“Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odasının, yapmış 
olduğu çalışmalar hakkında bilgiler aldım. 
Özellikle, Çarşamba TSO'nun, bir çok il 
odasından daha önce akredite oda olması ve 
bunu ikinci dönem de devam ettirmesi, vermiş 
olduğu hizmetlerin ne denli kaliteli olduğunu 
bize göstermektedir. Bu başarılı 
çalışmalarından dolayı, başta Kefeli Başkan 
olmak üzere, yönetim kurulu üyelerini tebrik 
ediyorum” dedi. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kefeli de yaptığı 
konuşmasında “ İl Başkanımız, Sn. Osman 
Çetinkaya ve değerli yönetim kurulu üyelerini 
ağırlamaktan memnunuz. Kendisine odamız ve 
çalışmalarımızla ilgili bilgiler verdik. Çarşamba 
Ticaret ve Sanayi Odası olarak, tüm siyasi 
partilerimize, aynı uzaklık ve yakınlıkta olmaya 
özen gösterirken, diyalog içerisinde 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu açıdan 
baktığımızda, Ak Parti İlçe teşkilatımızla da, 
karşılıklı iyi diyaloglarımız mevcuttur. Hep 
birlikte Çarşamba için çalışıyoruz. Sn, 
Çetinkaya ve ekibine, önümüzdeki günlerde 
yapılacak genel kurul da başarılar diliyorum” 
dedi. 
 
 



 
Başkan Kefeli “Güvenlik ve Düzenin 

Olmadığı Yerde, Ne Ticaret Ne de 
Ekonomik Kalkınma Olur’’ Dedi 

 

 
 

Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kefeli Türk Polis 
Teşkilatının 167. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle, 
İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kadri Özaslan’ı 
makamında ziyaret etti. 
Ziyarette bir konuşma yapan Başkan Kefeli “İç 
güvenlik ve kamu düzeninin sağlanmasında en 
önemli paydaşlardan biri olan Türk Polis 
Teşkilatı, halkımızın huzurunun temininde de 
vazgeçilmez konuma sahiptir. Güvenlik ve 
düzenin olmadığı yerde ne ticaret nede 
ekonomik kalkınma olur. Çoğu zaman mesai 
mefhumu gözetmeden gece-gündüz çalışan, 
gerektiğinde kendi canlarını feda etmekten 
çekinmeyen Türk polisinin, bugüne kadar 
yaptığı çalışmaları her türlü takdirin 
üzerindedir. Suçluluğu önlemek ve buna ilişkin 
çözümler geliştirmek yalnızca Polisin görevi 
değildir. Çağdaş suçla mücadele yaklaşımlarına 
göre; suç ve suçluluğa yönelik toplumun da 
duyarlı ve bilinçli olması gerekmektedir. Ben 
bu duygu ve düşüncelerle, 167. kuruluş yıl 
dönümünü idrak eden Türk Emniyet 
Teşkilatını, değerli temsilcilerini ve bütün 
mensuplarını en içten duygularımla tebrik 
ediyorum. Bu çatı altında görev yaparken şehit 
düşmüş, ebediyete intikal etmiş polislerimize 
Allah’tan rahmetler diliyor, halen görevi 
başında olan kahramanlara üstün başarılar 
temenni ediyor, bütün Emniyet 
mensuplarımıza da sağlık, mutluluk ve uzun 
ömürler niyaz ediyorum” dedi. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Çarşamba Emniyet Müdürü Ahmet Kadri 
Özaslan ise “ Başkanımın duygu ve 

düşüncelerine katılmamak mümkün değil. 
Gerçekten çok zorlu bir görevimiz var. Her 
zaman özveriyle çalışıyoruz. Halkımızın huzuru 
bizim için her şeyden önde gelmektedir. Sayın 
Başkanıma ziyaretinden ve ilgisinden dolayı 
tüm teşkilatımız adına teşekkür ediyorum” 
dedi. 
Ziyaret sonrasında Başkan Kefeli günün anlam 
ve önemine binaen, Emniyet Müdürü 
Özaslan’a bir plaket takdim etti. 
 
Odamız Personeline “Etkili İletişim 

Becerileri Ve Beden Dili” Eğitimi Verildi. 
 

 
 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim 
Merkezince, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası ve 
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası personeline 
yönelik olarak Eğitim Fakültesi öğretim üyesi 
Yrd.Doç.Dr. Müge Yılmaz tarafından “Etkili 
İletişim Becerileri ve Beden Dili” konulu 
seminer gerçekleştirildi.  
Yrd.Doç.Dr. Yılmaz: “İnsanoğlu anne karnında 
10. haftadan itibaren çevresi ile iletişim 
içindedir. İletişim becerisi yaşam dönemleri 
içerisinde kazanılmakta ve bireyden bireye 
farklılık göstermektedir. Gerek iş hayatında 
gerek sosyal ve aile ilişkilerinde başarılı olarak 
nitelendirilen kişilerin yaşamlarına 
bakıldığında bu insanların iletişim becerileri 
yüksek ve bu becerileri etkili kullanan kişiler 
oldukları görülmektedir.” dedi.  
Etkili iletişim becerisinin kendiliğinden var 



olan bir yetenek olmadığını, öğrenilebilir ve 
geliştirilebilirliğine değinen Yılmaz; Toplum 
içindeki bireylerin birbirleri ile sağlıklı ilişkiler 
kurması bireylerin iyi ilişki kurma konusundaki 
birikimlerini, yaşamlarında uygun zaman ve 
yerde kullanmalarına bağlı olduğunu 
vurguladı. 
İnsanlar arası iletişimde genellikle, iyi bir 
dostluk ilişkisi kurma, bir konu hakkında bilgi 
verme, bir işi yaptırma veya bir görüş üzerinde 
ikna etme gibi amaçlar ön plana çıkmaktadır 
diyen Yrd.Doç.Dr. Yılmaz; İletişimin sağlıklılığı 
iki kişinin birbirine olan tavrı ile de doğrudan 
ilişkili olduğunu, günlük yaşamda sınırlı süreler 
içinde bir çok kişi ile iletişimde bulunan 
bireyin, her biri için özel yorumlama 
yapmadan ilişkiyi daha çok görsel etkileşime 
bıraktığını, insanlar hakkındaki ilk 
yargılarımızın, dış görünüşlerinden 
kaynaklandığını ifade etti. 
Yrd.Doç.Dr. Müge Yılmaz son olarak; 
Araştırmalara göre, iletişimin ilk birkaç dakika 
içinde daha çok görünüşe, fiziksel özelliklere, 
duruşa, diğer bir deyişle beden diline dayanan 
bir yoruma dayandığını bu yorumun aynı 
zamanda içinde yanlışlar yapma riskini de 
taşıdığını belirtti. İnsanlar arasında kişilik, 
çevre, değer yargıları, birikimler sonucu oluşan 
davranış ve görüş farklılıklarının iletişim 
sürecine de yansıdığını, iletişimin en temel 
türlerinden birisi olan sözsüz iletişimde ne 
söylendiğinden daha çok nasıl söylendiği 
önemli olduğunu, bir çalışan açısından sözsüz 
iletişim sinyallerini anlama ve 
değerlendirmenin hiç şüphesiz büyük önem 
taşıdığını sözlerine ekledi. 


