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BAFRA TÝCARET VE SANAYÝ ODASI Gazetesi

ODAMIZIN WEB SÝTESÝ ÞÝMDÝ DAHA GÜNCEL!..
Odamýzýn web sitesi yenilenen yüzüyle üyelerine daha hýzlý ve
faydalý hizmet vermeye baþladý.Daha zengin ve daha verimli
içerikle hizmet vermeye devam eden web sitemizden bazý içerik
sayfalarý;
- Güncel oda haberleri
- Üyelik bilgileri
- Odamýzca verilen hizmetler ve belgeler
- Yeni Kayýt Olacak firmalar için gerekli belgeler ve örnek
dilekçeler(tescil ve kayýt evraklarý)
- Uluslar arasý nace kodlarýyla hazýrlanmýþ ve tüm
üyelerimizin tamamýna ya da istenilen herhangi bir
firmaya geliþmiþ arama motoru ile arayabilmek
- Bafra,Alaçam,Yakakent,19 Mayýs ilçelerinde
tarým,hayvancýlýk,sanayi,Turizm ve kapasite hakkýnda
bilgiler
- Ziyaretçi defterinden öneri ve görüþler yazýlabilir
Ve daha bir çok içeriði içinde barýndýran sitemizi ziyaret etmek
için http://www.bafratso.org.tr 'yi týklamanýz yeterli olacaktýr.
Ayrýca Web sitemiz Odamýzýn Bilgi Ýþlem Memurluðu tarafýndan
sürekli olarak güncellenmektedir.

YAPI KREDÝ ÝLE KREDÝ PROTOKLÜ
Yapý Kredi, Türkiye genelinde sanayi ve ticaret
odalarýyla yaptýðý protokollere bir yenisini ekledi. Yapý
Kredi'yle Bafra Ticaret ve Sanayi Odasý arasýndaki
kredi protokolü, 14 Ekim 2008 tarihinde imzalandý.
Bafra Ticaret ve Sanayi Odasý'ndaki imza törenine
Yapý Kredi Bafra Þube Müdürü Hasan Türker
Ekeþ ile Bafra Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný
Rýzvan Aksoy katýldý. Ýmzalanan yeni protokol
sayesinde, oda üyeleri iþletme finansmaný
gereksinimlerini uygun þartlarla karþýlamak üzere
Yapý Kredi'de özel kredi olanaklarýndan
faydalanabilecek.
Ýmza töreninde bir konuþma yapan Yapý Kredi Bafra
Þube Müdürü Hasan Türker Ekeþ, Türkiye'deki
iþletmelerin %99'unu oluþturan KOBÝ'lerin ülke
ekonomisinin belkemiði olduðunu ve KOBÝ'lerin
katkýsýnýn ülkenin ekonomik ve sosyal geliþimi için
çok önemli olduðunu belirtti. Bu yüksek öneme
raðmen KOBÝ'lerin kredi pazarýndan aldýðý payýn hala
yeterli seviyeye gelmediðini hatýrlatan Ekeþ, “Bu
durum bankamýzý KOBÝ Bankacýlýðý alanýnda daha
esnek yaklaþýmlar getirmeye yönlendirmiþtir.
Üretimde kalite ve ürün çeþitliliði saðlamayý
amaçlayan ama finansman yetersizliði nedeniyle
geliþmiþ teknolojilere sahip olamayan ve üretim
yöntemlerini geliþtiremeyen KOBÝ'lerin çeþitlilik arz
eden yatýrým ve iþletme ihtiyaçlarýna cevap
verebilecek nitelikte kredileri uygulamaya koymayý
amaçlýyoruz” dedi.

ifade etti. Ekeþ, güçlü sermaye yapýlarý ve geniþ þube
aðlarýyla giriþimcilerin hizmetinde olduklarýný
belirterek, “KOBÝ'lerin temel ihtiyaçlarýnýn baþýnda
yatýrým ve iþletme finansmaný geliyor. Bu gerçekten
hareketle 2003 yýlýndan bu yana Yapý Kredi olarak
100'ün üzerinde sanayi, ticaret ve meslek odasýyla
anlaþmalar yaptýk ve bu çerçevede binlerce KOBÝ'ye
finansman desteði saðladýk. Bugün burada
gerçekleþtirdiðimiz ve Yapý Kredi'nin KOBÝ'lere
desteðinin sürdüðünün bir göstergesi olan bu iþbirliði
ile de Bafralý giriþimcilerin de yanýnda yer almak,
onlara yeni ufuklar açmak istiyoruz.” dedi.
KOBÝ'leri VIP müþterileri olarak kabul ettiklerini
belirten Ekeþ, yýlbaþýndan bu yana Yapý Kredi
þubelerinde yalnýzca KOBÝ'lere hizmet vermek üzere
özel eðitimlerden geçmiþ KOBÝ Portföy
Yönetmenleri bulunduðunu sözlerine ekledi. Özel
olarak tasarladýklarý KOBÝ ürün paketleriyle
önümüzdeki dönemde de müþterilerinin her türden
bankacýlýk ihtiyacýný karþýlayacaklarýný belirten Ekeþ,
ayrýca Yapý Kredi'nin hibe fonlarý, Basel II ve
uluslararasý ticaret gibi kritik konularý içeren eðitim
toplantýlarýyla Anadolu'nun farklý noktalarýnda
KOBÝ'lerle bir araya gelerek desteðini sürdüreceðini
de ifade etti.

Bafra Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim
Kurulu Baþkaný Rýzvan Aksoy;“Yapý kredi
Bankasý ile imzalanan bu protokolde odamýza
kayýtlý faaliyet gösteren üyelerimizin düþük faiz ve
Yapý Kredi Bafra Þube Müdürü Hasan Türker olanaklardan yararlanabileceði ve herkese hayýrlý
Ekeþ, Yapý Kredi'nin 2007 yýlýyla baþlayarak KOBÝ olasýný temenni etti” dedi.
bankacýlýðý alanýnda önemli atýlýmlara imza atacaðýný

YENÝ ÇARÞI AÇILDI
Yeni Çarþý alýþveriþ Merkezi 15 Kasým 2008
tarihinde açýlýþýný gerçekleþtirdi.
Açýlýþ Bafra Belediye Baþkaný Þükrü
Neiþ,Huzurevi Müdürü Muzaffer
Þahin,Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný
Rýzvan Aksoy'un katýlýmýyla gerçekleþti.
Yani Çarþý Alýþveriþ Merkezi sahibi Nevzat
Dirican açýlýþ konuþmasýnda þunlarý dile
getirdi:“Öncelikle katýlýmlarýndan dolayý
sayýn Þükrü Neiþ, Rýzvan Aksoy, Muzaffer
þahin'e ve misafirlerimize çok teþekkür
ederim. Çoðunuzun bildiði gibi 30 yýla yakýn
bir süredir memleketimizde tekstil sektöründe
sizlerle birlikteyim.
Bu süre zarfýnda olduðu gibi, bundan donrada
sizlere en iyi hizmeti verebilmek gayesiyle
Bafra'da Yeni Çarþý maðazamýzý sizlerin
hizmetine sunuyoruz.

Gayemiz kaliteyi sizlere en iyi þekilde ve
hesaplý olarak sunmaktýr.
Ürünlerimizden memnun kalacaðýnýz mutlu
yarýnlar diler, çalýþanlarým ve kendi adýma
sizlere teþekkür eder, saygý ve sevgilerimi
sunarým.”dedi.
Nevzat Dirican' ýn ardýndan bir konuþma
yapan Þükrü Neiþ ise þunlarý söyledi:
“Yeni Çarþý Alýþveriþ Merkezi Bafra'mýza
hayýrlý uðurlu olsun.Gerçekten kaliteli bir
maðazadýr.Bu kaliteli maðazayý Bafra'mýza
kazandýran Sayýn Nevzat Dirican' a teþekkür
ediyorum ve bol kazançlar diliyorum” dedi.
Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Rýzvan
Aksoy da konuþmasýnda ““Yeni Çarþý nezih
bir mekandýr.Bafra'mýzda nezih mekanlarýn
çoðalmasýný temenni ediyoruz.”dedi.
Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan açýlýþ,
kurdele kesimi ile açýlýþ gerçekleþmiþ oldu.

