Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Haber Bülteni
24.12.2012 – 09.01.2013
2013 Bütçemiz 750 Bin TL.

"Osmanlıdan Günümüze Çarşamba" adlı
tarihçe kitabını yayımladık.

Odamızın 2013 bütçesi, Meclis Salonunda
gerçekleştirilen, Aralık ayı olağan meclis
toplantısında, 750 Bin TL olarak belirlendi.
Toplantıya katılan meclis üyelerince, oy
birliğiyle kabul edilen bütçe tasarısında,
yönetim kurulunun teklifi sonucu bir çok
belge ve hizmetlerin ücretleri
artırılmazken, oda aidatlarında ise %8’lik
bir artışa gidildi.
Bütçe görüşmeleri sonrasında, bir
konuşma yapan, Yönetim Kurulu Başkanı
Yusuf Kefeli, “2012 yılı bütçemiz, şu an
itibariyle %85 olarak gerçekleşmiştir.
Meclise getirdiğimiz bütçe
tasarısında, enflasyon oranının %8
civarında seyretmesini göz önüne alarak,
2013 yılı Bütçesini, bir önceki yıl bütçesine
göre %8’lik bir artışla 750 Bin TL olarak
belirlemiş bulunuyoruz. Bütçenin,
Odamıza hayırlı olmasını dilerken, tüm
üyelerimizin yeni yılını kutlar, sağlık
mutluluk ve bol kazançlı nice yıllar
temenni ederim” dedi.

Odamız tarafından, İlçenin tarihini
fotoğraflarla anlatan bir kitap yayımlandı.
“Osmanlıdan Günümüze Çarşamba” adlı
kitap hakkında bir açıklama
yapan, Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf
Kefeli, “Konusunu, yaşanan gerçeklikten
alan fotoğraf; insanların kültürlerinin,
yaşam biçimlerinin ve toplumsal
değerlerinin yansıtıldığı, çok önemli bir
araçtır. Söz, unutulup giderken, görüntü,
her zaman kalıcı olabilmektedir. Gelecek
nesillerin, geçmişimizi öğrenebilmesi, o
dönemin kültürünü, yaşantısını
anlayabilmesi ve toplumsal bilincin
oluşması için, fotoğrafla anlatım, en etkili
yöntemlerdendir.
Bu gerçeklerden yola çıkarak,
Çarşamba’mızın yakın geçmişinin, o
dönemde yaşayan insanlarımızın ve
kültürlerinin unutulmaması adına,
“Osmanlıdan Cumhuriyete Çarşamba” adlı
eserimizi, üyelerimizin ve Çarşambalı
hemşerilerimizin takdirine sunduk
Çarşamba’mızın kültürünün daha iyi
anlaşılması ve Çarşamba’lılık bilincinin
pekişmesine katkı sağlayacağına
inandığımız bu eserimizin, yayınlanması
sürecinde, emeği geçenlere teşekkür
ediyorum” dedi.

Başkan Kefeli’den Bank Asya Şubesine
Ziyaret

Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kefeli, yeni
açılan Bank Asya Çarşamba Şubesi Müdürü
Engin Kurt’u makamında ziyaret etti.
Bank Asya Şube Müdürü Kurt’a yeni
görevinde başarılar dileyen Başkan Kefeli “
Öncelikle geçtiğimiz aylarda İlçemizde
faaliyetine başlayan bankanızın İlçemize
hayırlı olmasını diliyorum.
Bankalar ekonominin bel kemiğini
oluşturan faktörler arasındadır. Sayıları
artan banka şubeleri, en küçükten en
büyüğe kadar insanların tasarruflarının
değerlendirilmesinde ve finansman
ihtiyaçlarının karşılanmasında bir rekabet
ortamı oluşturmaktadır. Bu açıdan
bakıldığında İlçemizdeki ilk katılım bankası
şubesi olarak iyi bir alternatif olacağınıza
inanıyorum” dedi.
Ana enstrümanı finansman desteği
sağlamak olan katılım bankalarının her
geçen gün değerinin daha iyi anlaşıldığının
altını çizen Bank Asya Şube Müdürü Engin
Kurt, katılım bankacılığının üretici ve
girişimci için en güvenli ve en iyi büyüme
reçetesi olduğuna değinerek, Bank
Asya’nın en kritik zamanlarda bile
işletmelere desteğini ve reel ekonomiye
katkısını sürdürdüğünü ifade etti.
Ziyaret sonrasında Başkan Kefeli Bank Asya
Şube Müdürü Kurt’a plaket takdim etti.

