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Başkan Kefeli’den Ziraat Bankası Şube 

Müdürü’ne Plaket  
 

 
 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf KEFELİ, Ziraat 
Bankası Çarşamba Şubesini ziyaret ederek, 
vermiş olduğu başarılı hizmetlerden dolayı 
plaket takdim etti.  
Törende konuşma yapan, Başkan KEFELİ “ 
Ziraat Bankasının Çarşamba şubesi, vermiş 
olduğu hizmetler ve işlemlerindeki kalite ve 
verimliliklerinden dolayı, A2 şube sınıfına 
yükselmiştir. Bizde, bugün bölgemizdeki bir 
çok ilçenin şubelerini geride bırakarak, hizmet 
kalitesi ve verimlilik açısından, illerdeki banka 
şubeleriyle yarışır hale gelen, Ziraat Bankası 
Çarşamba Şubesi’ne, bu başarılarından dolayı, 
bir plaket takdim ediyoruz. ” dedi. 
Ziraat Bankası Çarşamba Şubesi Müdürü 
Servet Aydemir’de yapmış olduğu 
konuşmasında “ Başkanımında konuşmasında 
belirttiği üzere, Şubemiz bu gün, A2 sınıfına 
yükselme başarısını göstermiştir. Gerek 
kredilerde ve gereksede mevduatlarımızda, 
verimlilik ve karlılık prensiplerini en iyi şekilde 
sağlayan şubemizin, sunmuş olduğu 
hizmetlerin kalitesi de başarımızı tetikleyen 
faktörler olmuştur. Çorum, Amasya gibi il 
şubeleriyle aynı niteliğe sahip olan Ziraat 
Bankası Çarşamba Şubemiz, personelimizin 
gayretli çalışmalarıyla çok daha iyi yerlere 
gelecektir. Ben Ticaret ve Sanayi Odamızın çok 
değerli Yönetim Kurulu Başkanı’na ilgi ve 
teveccühlerinden dolayı teşekkür ediyorum” 
dedi. 
Tören sonrasında, Başkan Kefeli, Ziraat 
Bankası Çarşamba Şube Müdürü Servet 
Aydemir’e bir plaket takdim etti. 

Jandarma Komutanlığı’ndan Başkan 

Kefeli’ye Plaket 

 

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığınca, 

Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf KEFELİ’ye, 

plaket takdim edildi.  

Başkan Kefeli’nin makamında gereçekleştirilen 

plaket takdiminde konuşma yapan, İlçe 

Jandarma Komutanı Rıza Gündoğdu “ Görev 

alanımız içerisinde vermekte olduğumuz 

hizmetleri geliştirmek, kalitesini artırmak ve 

askeri personelimize gerekli eğitimleri vermek 

için, bazı teknik donanımlara ihtiyacımız vardı. 

Başkanımdan bu donanımların temini 

hususunda talepte bulunduk, sağolsun bizi 

kırmadı ve bu konudaki ihtiyaçlarımızı 

karşıladı. Değerli Başkanım Yusuf KEFELİ’nin 

şahsında,  

tüm oda mensuplarına teşekkür ediyorum” 

dedi. 

Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kefeli’de yapmış 

olduğu konuşmasında “ Çarşamba Ticaret ve 

Sanayi Odası olarak her zaman ilçemize hizmet 

vermekte olan tüm kurum ve kuruluşların 

yanında olduk. Maddi imkanlarımızın elverdiği 

ölçülerde onlara destekler sağlamaya çalıştık. 

İlçe Jandarma Komutanımızda bize 

hizmetlerini geliştirme noktasında eksiklerini 

iletti, bizde Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası 

olarak, bu eksiklerini karşılamış olduk, başta 

Gündoğdu komutanım olmak üzere tüm mesai 

arkadaşlarına çalışmalarında başarılar 

diliyorum” dedi. 



Başkan Kefeli, Türk-Meksika İş Konseyi 

Toplantısına Katıldı 

 

Meksika’da Haziran ayında gerçekleştirilecek 

B-20 ve G-20 Zirvesi hazırlıkları kapsamında, 

Meksika’nın Başkenti Mexico City’de 

düzenlenen, Türk-Meksika İş Konseyi 

Toplantısına’ Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve 

DEİK Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim 

Kurulu üyesi Çetin Budak, Yönetim Kurulu 

Başkanımız Yusuf Kefeli ve bazı oda ve borsa 

başkanları katıldı.  

Başkan Kefeli “Dünyanın 11. büyük 

ekonomisine sahip Meksika’nın ABD pazarına 

açılan kapısı konumunda olması, Türk 

ihracatçıları için çok önemlidir. Bu pazarda 

mutlaka yerimizi almamız gerekir. Bölgemiz 

fındık ihracatçıları başta olmak üzere, tüm 

ihracatçılarımız bu pazarı mutlaka 

değerlendirmelidirler” dedi. 

 

 

Çarşamba TSO'da 32 yıl 

 

 

Odamız Şubat ayı olağan meclis toplantısında, 

aralıksız 32 yıl meclis üyeliği yapan ve ticari 

faaliyetlerine son vermesi nedeniyle bu 

görevinden ayrılan, Mahmut Öztürk’e, yaptığı 

hizmetler anısına bir plaket takdim eden 

Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf KEFELİ, 

konuşmasında “Odamız kayıtlarındaki 

araştırmalarımız sonucu, 32 yıl aralıksız meclis 

üyeliği görevini sürdüren, Mahmut ÖZTÜRK’ e 

vermiş olduğu değerli hizmetlerden dolayı 

teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında 

sağlık ve mutluluklar diliyorum ” dedi. 

Mahmut Öztürk’de yaptığı konuşmasında, 

“Öncelikle bugün beni onurlandıran, Yönetim 

Kurulu Başkamız, Yusuf Kefeli’ye ve yönetim 

kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Uzun 

yıllardır hizmet vermiş olduğum Çarşamba 

Ticaret ve Sanayi Odasında gördüğüm en 

başarılı Başkan Yusuf Kefeli olmuştur. Bu 

başarısının altında yatan en önemli faktör ise, 

daha önceki dönemlerde uzaktan kumanda 

yönetilen odanın, düzenli yapılan yönetim 

kurulu ve meclis toplantılarıyla, kaliteli 

hizmetler veren ciddi bir kurum haline 

gelmesidir. Sizlere bundan sonraki 

çalışmalarınızda başarılar dilerken, en derin 

sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi. 


