
 
 

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Haber Bülteni 

01.02.2018 – 23.02.2018

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası’nda 

Engelliler için ücretsiz Büro Yönetimi ve 

Sekreterlik Kursu Açıldı.  
 

 
 
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Borsası 
Bölgesel Kalkınma Proje Ofisi tarafından İŞKUR Hibe 
destek komisyonu desteği ile Büro Yönetimi ve 
Sekreterlik hazırlık kursu açıldı. 
 
     Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası başkanı 
Sn.Ahmet YILMAZ yaptığı açıklamada; ‘Engellilere 
yönelik istihdam garantili ücretsiz verilen Büro 
Yönetimi ve Sekreterlik kursunda, farklı engelleri 
olan toplam 10 kişi görevlendirilen öğretmenlerden 
824 saatlik eğitim görecektir. Engelli kardeşlerimizin 
iş hayatına atılabilmeleri ve başarılı olmaları için bu 
kursumuzu açtık, temennimiz tüm katılımcı 
kursiyerlerin iş sahibi olmalarıdır.’ dedi ve 
kursiyerlere başarılar diledi. 
 

365 Oda–Borsa’dan Zeytin Dalı 

Harekâtına Destek Açıklaması  

 

 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve ona 
bağlı 365 oda ve borsa, ortak bir açıklama ile Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin yürüttüğü Zeytin Dalı 
Harekatı’na tam destek verdi. 
 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu evsahipliğinde 
biraraya gelen oda ve borsaların Harekata ilişkin 
açıklaması şöyle: 
 
 “Türkiye’de iş alemini temsil eden Oda ve Borsa 
camiası olarak bu ortak açıklamayı yapıyoruz. 
 

 Bizler ulusal güvenliğimizi korumak amacıyla 
devletimizin başlattığı Zeytin Dalı harekâtının, haklı 
ve meşru olduğuna inanıyor ve destekliyoruz. 
 
 Bu harekâtın, ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak, 
hem kendisi, hem de bölge ülkeleri için tehdit 
oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak için 
olduğunu görüyoruz. 
 
 Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine 
de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz 
kalmamızı kimse beklemesin. 
 
 Bölge, terör örgütlerinden temizlenerek, huzur, 
güven ve barış ortamı yeniden tesis edilmelidir. 
 
 Fırat Kalkanı ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekâtıyla 
devam eden operasyonlarıyla Türkiye, terör 
örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en 
güçlü şekilde vermektedir. 
 
 Yurtdışında muhataplarımızı ve tüm küresel iş 
örgütlerini de, teröre karşı ortak duruş sergileme 
yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek, 
ülkemize destek vermeye davet ediyoruz. 
 
 TOBB ve 365 Oda-Borsa olarak milletimizin, 
devletimizin yanındayız. 
 

 Ülkemizin birliğini, bütünlüğünü, huzurunu bozma 
niyetinde olanların da karşısındayız. 
 
 Bizler ülkemiz ve milletimiz için daha büyük bir 
azimle çalışacak ve Türkiye’yi büyük hedeflerine 
taşıyacağız. 
 
 Yeter ki birlik ve beraberliğimizin kıymetini 
aklımızdan çıkarmayarak omuz omuza verelim. 
 
Yeter ki birbirimizi sevelim, birbirimize inanıp, 
güvenelim. 
 
 Türkiye iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün 
gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin 

yanındayız. 
 
 Hayatını kaybeden bütün şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Allah, 
Mehmetçiğimizi korusun, Ordumuzu muzaffer kılsın. 
Yar ve yardımcımız olsun.” 
 

 

 

 
 

 
 

 



 
 
23-24. ve 25. Girişimcilik Kursu 
Mülakatları Çarşamba Ticaret ve Sanayi 

Odası’nda Yapıldı  

 

 
 
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası, Çarşamba 

Ticaret Borsası, İŞKUR ve KOSGEB İl Müdürlükleri 
işbirliği ile KOSGEB’in Girişimcilik Hibe ve Kredi 
Desteğinden faydalanmak isteyen girişimci 
adaylarına yönelik düzenlenecek 23-24. ve 25. 
kurslara ait mülakatlar, İŞKUR personelleri Sn.Akif 
ALTUN, Sn.Arzu ALAN BAYRAM ve Sn.Olcay ÇİFTÇİ  
tarafından Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası’nda 
yapıldı. 205 kişinin katıldığı mülakatta 75 asil ve 15 
yedek girişimci seçilerek girişimcilik kursuna 
katılmaya hak kazandı. 
 
     Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Sn.Ahmet YILMAZ yaptığı açıklamada; ‘ Mülakatlar 
ile 2 ayrı grupta vereceğimiz kurslar için başvuru 
sayısı fazla olduğundan dolayı İŞKUR il müdürlüğü 
ile yaptığımız görüşmeye istinaden kurs sayısını 3’e 
çıkarmış bulunmaktayız. Yapılan Mülakatı başarı ile 
tamamlayan girişimcilere 19-22.02.2018 , 23-
28.02.2018 ve 06-09.03.2018 tarihleri arasında 
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası toplantı 
salonunda  Proje Ofisi müdürü Sn.Mehmet AKBULUT 
tarafından eğitim verilecek olup, eğitim sonucunda 
sertifika  verilecektir. Mülakat sonucunda kurslara 
katılım sağlayan girişimci adaylarımız, düzenlenen 
girişimcilik eğitimi sonunda alacakları sertifika ile iş 
hayatına atılarak kendi işlerinin patronları olacak, 
ülke ekonomisine katkıda bulunacaklardır. Tüm 
girişimcilere alacakları belgelerin hayırlı olmasını 
dilerim.’ dedi. 
 

Çarşamba TSO’da 23.Girişimcilik Kursu 
Başladı  

 

 
 
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Borsası 
Bölgesel Kalkınma Proje Ofisi, KOSGEB ve İŞKUR İl 
Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen , 
KOSGEB desteği ile Kendi işini kurmak isteyen 
kursiyerlerden başarılı olan girişimcilere kurs 

sonunda belgelerinin verileceği 23.düzenlenen 
Girişimcilik eğitimi Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası 

toplantı salonunda başladı. 
 
     Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası başkanı 
Sn.Ahmet YILMAZ yaptığı açıklamada; 'Samsun 
Kosgeb İl Müdürlüğü, İşkur İl Müdürlüğü, Çarşamba 
Ticaret ve Sanayi Odası ve Çarşamba Ticaret Borsası 
Bölgesel Kalkınma Proje Ofisi İşbirliği ile gerçekleşen 
Girişimcilik Eğitimlerine Proje Ofisi müdürümüz 
Sn.Mehmet AKBULUT eğitmenliğinde devam 
ediyoruz. Katılımcıların eğitim sonrasında, 
işletmelerini kurdukları takdirde KOSGEB’den 50 bin 
liraya kadar hibe ve 100 bin lira faizsiz kredi 
imkanına sahip olacaktır, girişimcilik eğitiminin 
katılımcılara ve Çarşamba'mıza hayırlı olmasını 
diliyorum.’ dedi. 
 

Çarşamba TSO’da 24.Girişimcilik Kursu 

Başladı 
 

 
 
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Borsası 
Bölgesel Kalkınma Proje Ofisi, KOSGEB ve İŞKUR İl 
Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen , 
KOSGEB desteği ile Kendi işini kurmak isteyen 
kursiyerlerden başarılı olan girişimcilere kurs 

sonunda belgelerinin verileceği 24.düzenlenen 
Girişimcilik eğitimi Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası 
toplantı salonunda başladı. 
 
        Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası başkanı 
Sn.Ahmet YILMAZ yaptığı açıklamada; 'Samsun 
KOSGEB  İl Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü, 
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası ve Çarşamba 
Ticaret Borsası Bölgesel Kalkınma Proje Ofisi İşbirliği 
ile gerçekleşen Girişimcilik kurslarımıza devam 
ediyoruz. Kurslarımıza görev bölgemiz olan 
Çarşamba, Salıpazarı ve Ayvacık ile birlikte diğer 
Şehir ve İlçelerden de başvurular gelmektedir. 
Gücümüz yettiğince taleplere cevap vermeye gayret 
gösteriyoruz. Eğitimlerimizi Proje Ofisi müdürümüz 
Sn.Mehmet AKBULUT  vermekte olup, eğitim 
sonrasında da projelendirme aşamasında proje ofisi 
olarak kursiyerlere yardımcı olacağız. Projelerini 
tamamlayarak işletmelerini kuran kursiyerlere 
KOSGEB’den 50 bin liraya kadar hibe ve 100 bin lira 
faizsiz kredi imkanına sahip olacaktır, girişimcilik 
eğitiminin katılımcılara ve Çarşamba'mıza hayırlı 
olmasını diliyorum.’ dedi. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
 
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Sn.Salih Zeki Murzioğlu'ndan Çarşamnba 

Ticaret ve Sanayi Odası Ziyareti  

 

, 

 
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu 

Üyesi Sn.Salih Zeki MURZİOĞLU ve Meclis Başkanı 

Sn.Aydın ÖZVATAN Çarşamnba Ticaret ve Sanayi 

Odası başkanı Sn.Ahmet YILMAZ'ı makamında 

ziyaret etti. 

Çarşamba OSB Müteşebbis Heyet 

Toplantısı İcra Edildi.  
 

 
 
Çarşamba ‘da kurulacak olan Organize Sanayi 
Bölgesi’nin müteşebbis heyeti , ilk toplantısını 
Samsun valisi sn.Osman KAYMAK’ın başkanlığında 
valilik toplantı salonunda gerçekleştirdi. 
 
     Toplantıya Samsun Valisi sn.Osman KAYMAK, 
Çarşamba Kaymakamı sn.Mustafa GÜNEY, 
Çarşamba Belediye Başkanı sn.Hüseyin DÜNDAR, 
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı sn.Ahmet 
YILMAZ, Büyükşehir Belediyesi grup başkanvekili 
sn.Nihat SOĞUK ve OSB Müteşebbis Heyet üyeleri 
katıldı. 
 
     Bilim Sanayi veTteknoloji il Müdürü sn.Selahattin 
ALTINSOY ve Samsun Merkez OSB Müdürü 
sn.Hakan TÜTÜNCÜOĞLU ‘nun da işleyiş ile ilgili 
tecrübelerini paylaştığı toplantıda, Çarşamba’da 
kurulacak olup içinde 100’lerce fabrika , binlerce 
çalışanı olacak olan OSB’nin bundan sonraki başta 
imar planı olmak üzere işleyiş ile ilgili kararlar alındı. 
 
     Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Sn.Ahmet YILMAZ toplantıda alınan karar gereği 
OSBÜK ( Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu‘na 
seçildi. 


