
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Haber Bülteni 

06.10.2012 – 16.10.2012

Çarşamba Profilo Bayii Açıldı. 

 

 
 
Odamız üyesi Arat Halı Tekstil Ltd.Şti. 
tarafından, Orta Mahalle Atatürk Bulvarı 
üzerinde Profilo Bayiliğ açıldı. Açılışa 
Kaymakam Caner Yıldız, Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Kefeli, Profilo Genel Müdürü 
Semir Kuseyri, ve Çarşamba halkı katıldı. Açılış 
sonrasında, yapmış oldukları yatırımdan dolayı 
Ali Arat'a Başkan Kefeli tarafından bir plaket 
takdim edildi. 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Başkan Kefeli’den KESİCİ’ye Ziyaret 

 

 
 

Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kefeli, 

Çarşamba Sosyal Güvenlik Merkezi 

Müdürlüğü’ne atanan Canan Kesici’yi 

makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun 

temennisinde bulundu.  

Ziyarette,  SGK Çarşamba Şube 

Müdürlüğünün,  faaliyete geçtiği tarihten 

bu yana, başta 

üyeleri olmak üzere, Esnaf Kefalet 

Kooperatifine bağlı odalara ve tüm 

emeklilere  vermiş olduğu hizmetleri, her 

zaman  takdir ettiklerini dile 

getiren  Başkan Kefeli, “ daha önce 

odamızı ziyaret eden, SGK Şube Müdürü 

Canan Kesici’ye iadeyi ziyarette 

bulundum.   

İlçemize değerli hizmetler vereceğine 

inandığım  Kesici’ye , yeni  görevinde 

başarılar diliyorum” dedi ve bir plaket 

takdim etti. 

          Çarşamba Sosyal Güvenlik Merkezi 

Müdürü Canan Kesici de ziyaretten 

duyduğu memnuniyeti dile getirerek 

Başkan Kefeli’ye teşekkür etti. 

 

 

 



İşkur’dan Odamıza Ziyaret 

 

İŞKUR İl Müdürü Hasan Kılıçaslan, 

Müdür Yardımcısı Ayhan Keleş ve Uzman 

Rıfat Yıldız  Yönetim Kurulu Başkanı 

Yusuf Kefeli’yi makamında ziyaret ederek, 

İŞKUR’un işveren destekleriyle ilgili 

bilgiler verdi.  

Ziyarette bir konuşma yapan İŞKUR 

Müdürü Kılıçaslan “İŞKUR olarak, iş ve 

işçi bulma faaliyetlerimiz dışında, 

işverenlerimize vermiş olduğumuz çok 

önemli destekler de 

bulunmaktadır. Bu kapsamda en az 2 işçi 

çalıştıran işverene, 3’üncü işçiyi de alması 

durumunda, 3’üncü işçinin 6 ay boyunca 

günlük 25TL (aylık 650 TL)  maaşı ve 

SGK’sı, İŞKUR tarafından ödenmek 

suretiyle, destek verilmektedir. 6 ay 

sonunda alınan elemanların, işverence 

istihdamına devam edilmesi durumda, 

işverenler 6111 sayılı torba yasa ile işveren 

primi desteğinden yararlanacaklardır. Bu 

da işçinin çalıştığı süre 

boyunca, SGK priminin 2/3 oranında 

indirimi demektir. 

Bu destekten yararlanabilmek için,  işçinin 

en az 16 yaşından gün almış ve işveren ile 

1’inci dereceden yakını olmaması 

gerekmekte, işverenin ise son 3 ay boyunca 

çalışan sayısı en az 2 işçi olmalıdır.  

 

 

İşçi seçimi ise işveren tarafından 

yapılacaktır.Bu desteğin Çarşamba, 

Salıpazarı ve Ayvacık İlçelerinde ki 

işverenlere tanıtılması noktasında, 

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası’nın 

desteklerini bekliyoruz ” dedi. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 

getiren Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 

Kefeli de yaptığı konuşmasında, 

“Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası olarak 

her zaman üyelerimize en iyi hizmetleri 

verebilmenin gayreti içerisinde olduk. 

İŞKUR’un vermiş olduğu 

destek, bu manada çok önemli. Biz bu 

desteğin tanıtılması konusunda Oda olarak 

üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” 

dedi. 

Başkan Kefeli, ziyaret sonrasında, 17 Ekim 

Çarşamba günü Belediye Meydanında 

İŞKUR ve Çarşamba TSO işbirliğiyle 

tanıtım çalışması yapılacağını da ifade etti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kardeş Odalardan Ortak Eğitim Semineri 

 

Ağustos ayı içerisinde “Kardeş Oda” 

protokolü imzalayan ve birlikte faaliyetler 

düzenleyen Çarşamba ve Bafra Ticaret ve 

Sanayi Oda’ları bu kez de personellerine 

eğitim semineri düzenledi. “Öfke 

Yönetimi” konulu eğitim semineri, 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Müge 

Yılmaz tarafından verildi. 

Konuyla ilgili bir açıklama yapan 

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kefeli 

“Bildiğiniz üzere Ağustos ayında Bafra 

Ticaret ve Sanayi Odası ile “Kardeş Oda” 

protokolü imzalamıştık. Bu kapsamda da 

üyelerimizin katılımıyla Moskova Gıda 

Fuarına katılmış, Bafra’da da bir eğitim 

semineri düzenlemiştik. Bu kez de Odamız 

Meclis Toplantı Salonunda, yine 

personellerimize yönelik “Öfke Yönetimi” 

konusunda birlikte eğitim semineri 

düzenledik. Bafra Ticaret ve Sanayi Odası 

ile eğitim, toplantı ve 

benzeri organizasyonlarımızı artırarak 

devam ettireceğiz” dedi.  

 

 

 

 

 

 Özma Tekstilden, Çarşamba’da 

İstihdama Katkı 

 

Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kefeli, 

geçtiğimiz aylarda Çarşamba’da bir şube 

açarak, faaliyete başlayan Özma Tekstil 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini ziyaret 

etti. 

Başkan Kefeli’nin ziyareti esnasında, 

tesisle ilgili bilgiler aktaran Özma Tekstil 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Müdürü 

Hüseyin Mavilioğlu, “İŞKUR ile yapmış 

olduğumuz anlaşma 

kapsamında, şu anda 61 kursiyeri istihdam 

etmekteyiz. Bu arkadaşlarımıza meslek 

kazandırıyoruz. Toplam 1.800m² kapalı 

alana sahip olan tesisimizde, bayan pijama 

ve sabahlığı üretmekteyiz. Aylık, yaklaşık 

80.000 parça mal üretiyoruz ve 

ürettiklerimizin çok büyük bir bölümü de 

ihraç edilmektedir” dedi. 

Tesislerinde 76 işçi ve 80 civarında 

makinelerinin bulunduğunu ifade 

eden  Mavilioğlu “1.800 m²lik  kapalı 

alanımızın sadece 600 m² lik bir bölümünü 

kullanmaktayız. Önümüzdeki günlerde 

kademeli olarak kuracağımız makine parkı 

ile, istihdamımızı önce 120 ye daha 

sonrada 200 e çıkarmayı hedefliyoruz. 

İşçilerimizin tamamı Çarşamba’dan, Özma 

Tekstil olarak, bulunduğumuz yerin 

istihdamına katkı yapmaya çalışıyoruz” 

dedi. 

Tesisle ilgili, bilgiler alan Başkan 

Kefeli’de, Özma Tekstil Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi Müdürü Hüseyin 

Mavilioğlu’nu tebrik ederken, yapmış 

oldukları yatırım dolayısıyla bir plaket 

takdim etti ve teşekkür etti.  


