
 
 

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Haber Bülteni 

03.06.2016 – 14.06.2016

Çarşamba Protokolü Tİcaret ve Sanayi 
Odası'nda 
 

 
 
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret 
Borsası Bölgesel Kalkınma Proje Ofisi, KOSGEB 
ve İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa 
2.si düzenlenen ,Kendi işini kurmak isteyip 
aldıkları belge ile KOSGEB 'ten 50.000 TL hibe 
100.000 TL faizsiz destek alabilmek amacıyla 
katıldıkları girişimcilik kursunu bitiren 25 
girişimci adayına sertifikalarını vermek amacı 
ile Çarşamba Protokolü, Çarşamba Ticaret ve 
Sanayi Odası'nda biraraya geldi. 
 
    ÇTSO Toplantı Salonu'nda düzenlenen 
sertifika törenine, Çarşamba Kaymakamı 
Sn.Caner YILDIZ, Jandarma Komutanı 
Sn.Ramazan ÜNAL, İlçe Emniyet Müdürü 
Sn.Tuncer İĞNELİ, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Sn.Mustafa ÖZDEMİR, Ticaret ve Sanayi Odası 
ve Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Meclis 
Üyeleri katıldı. 
 
2. Uygulamalı Girişimcilik Kursu Sertifika 
Töreni Çarşamba TSO’da Düzenlendi  

 

 
 

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret 
Borsası Bölgesel Kalkınma Proje Ofisi, KOSGEB 
ve İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa 
2.si düzenlenen ,Kendi işini kurmak isteyip 
aldıkları belge ile KOSGEB 'ten 50.000 TL hibe 
100.000 TL faizsiz destek alabilmek amacıyla 
katıldıkları girişimcilik kursunu bitiren 25 

girişimci adayına sertifikaları Çarşamba Ticaret 
ve Sanayi Odası (ÇTSO) toplantı salonunda 
verildi. 
 
    ÇTSO Toplantı Salonu'nda düzenlenen 
sertifika törenine, Çarşamba Kaymakamı 
Sn.Caner YILDIZ, Jandarma Komutanı 
Sn.Ramazan ÜNAL, İlçe Emniyet Müdürü 
Sn.Tuncer İĞNELİ, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Sn.Mustafa ÖZDEMİR, Ticaret ve Sanayi Odası 
ve Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Meclis 
Üyeleri katıldı. 
 
    Bölgesel kalkınma proje ofisi müdürü 
Sn.Ayfer İLHAN'ın konuşmalarından sonra, 
sertifika töreninde konuşma yapan Girişimcilik 
eğitimi kursiyerlerinden Ece SEZGİN ve Yusuf 
TOK eğitimi kendilerine sağlayan , Çarşamba 
Ticaret ve Sanayi Odası, Çarşamba Ticaret 
Borsası Bölgesel Kalkınma Proje Ofisi,Oda ve 
Borsa Başkan'larına ,idare amirlerine ve eğitim 
boyunca kendileriyle ilgilenen Proje Ofisi 
Müdürü Sn.Ayfer İLHAN'a teşekkürlerini 
sundular. 
 
    Kursiyerlerin yapmayı planladığı işler 
hakkında bilgi sunumlarından sonra konuşma 
yapan ÇTSO Başkanı Sn.Ahmet YILMAZ; 
‘Gayretli çalışmalarınızın sonucunda 
belgelerinizi almaya hak kazandınız, Girişimci 
sayımızı arttırmaya yönelik kurslarımız, 
Çarşamba ve çevre bölgelerin kalkınmasına yol 
açacağı temennisi ile devam edecektir. 
İnanıyoruz ki bu belgeleri almaya hak kazanan 
kursiyerlerimizin arasından,geleceğin 
işadamları ve iş kadınları çıkacak, kurs 
sonrasında da başarılarınızın devamını 
diliyorum." dedi. 
 
ÇTSO Başkanı Sn.Ahmet YILMAZ’ın ardından 
söz alan Çarşamba Kaymakamı Sn.Caner 
YILDIZ; 'Devletle yakın işbirliği içinde olmak 
işin püf noktasıdır. Verilen eğitimlerin, 
öncelikle siz girişimcilere ve kuracağınız 
işletmelerle birlikte, ülkemiz ekonomisine 
hayırlı olmasını diliyorum.’ dedi. 
 
 



 
 
KOBİGEL'den Üç Yeni Çağrı İle 300 
Milyon TL'lik Destek  

 

 
ÇARŞAMBA TİCARET VE SANAYİ ODASI VE 
TİCARET BORSASI ÜYELERİNİN DİKKATİNE...!! 
 
    KOSGEB KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek 
Programı ile “Bilişim Teknolojileri KOBİ’lerinin 
Geliştirilmesi”, “Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde 
Kapasite Geliştirme” ve “KOSGEB Destekli 
Girişimlere İvme” isimli üç yeni çağrı daha 
yayınladı. KOBİ Gelişim Destek Programı 
kapsamında 3 ayrı çağrıdan oluşan yeni destek 
paketi KOBİ’lere 300 milyon TL Hibe 300 
MİLYON tl sıfır faizli kredi vermekte. 
KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı’na 
yönelik projesini hazırlayan KOBİ’ler, 
projelerinin kurul tarafından kabul edilmesi 
durumunda destek alma hakkını 
kazanacaklardır. 
Başvuru Tarihi: Başvurular 30 Mayıs–1 
Temmuz 2016 
 
Not: Konu ile ilgili olarak Bölgesel Kalkınma 
Ofisimize başvurunuzu bekliyoruz… 
 
Saygılarımızla... 
 
Bilgi için; 
 
Ayfer İLHAN 
Bölgesel Kalkınma Ofisi Müdürü 
 
Tel: 3628331360- Dahili:17 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

10 Kişiden Az Çalışanı Olan İş Yerleri İle 
İlgili Önemli Duyuru!!!  

 

 
 

Sayın Üyemiz, 
 
6331 Sayılı kanuna göre, 10 kişiden az çalışanı 
(1-9 kişi) olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan 
işyerleri de 1 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla 
tüm iş güvenliği konularında yükümlülük altına 
girmektedirler. 
 
1-9 çalışanı olup da az tehlikeli işyeri sahibi 
İşveren veya işveren vekilleri, Anadolu 
Üniversitesinden 16 saatlik uzaktan eğitim 
yöntemiyle (açık öğretim) alacakları eğitim 
sertifikalarıyla, sağlıkla ilgili konular hariç kendi 
işyerleriyle ilgili diğer iş güvenliği hizmetlerini 
yürütebileceklerdir. 
 
Bilgilendirme Detayları 
 
6331 sayılı kanunla, Haziran 2012 ‘de  50 ve 
üzerinde çalışanı olan ve tehlikeli ve çok 
tehlikeli işyerleri yükümlülük altına girmiş, 
Ocak 2013 tarihinde ise  10-49 çalışanı ve 
tehlikeli çok tehlikeli işyerleri de kapsam 
içerisine girmişti. 
 
Son aşamada ise 1 Temmuz 2016 tarihinde 10 
kişiden az çalışanı (1-9) olan ve az tehlikeli 
sınıfta yer alan işyerleri ile kamu kurumları da 
kapsam altına girecek. 
 
Bu noktada ise daha önce yürürlük kapsamına 
giren işyerlerinden farklı olarak; 
 
10 kişi üzerinde yer alıp tehlikeli ve çok 
tehlikeli gurupta yer alan işyerleri, iş güvenliği 
yükümlülüklerini kadrolu iş güvenliği personeli 
bulundurarak veya dışarıdan OSGB’ lerden 
(ortak sağlık güvenlik birimleri) hizmet almak 
suretiyle yerine getirmekteyken, 
 
İş Güvenliği yükümlülüğünüzü kendiniz yerine 
getirebileceksiniz. 
 
1-9 kişi çalışana sahip ve az tehlikeli gurupta 
yer alan işyerleri isterlerse yine aynı diğer 
guruplarda olduğu gibi kadrolu iş güvenliği 
personeli bulundurarak veya OSGB’ lerden 



 
 
hizmet alabilecekler, isterlerse sağlık 
hizmetleri hariç iş güvenliği yükümlülüklerini 
işveren veya işveren vekili aracılığıyla bizzat 
yürütebileceklerdir. 
 
Eğitim sertifikasını alanlar, iş güvenliği 
sorumluluğunu üzerine alabilecek. 
 
1-9 çalışanı olup az tehlikeli gurupta yer 
alanlar,  işveren veya işveren vekili tarafından 
Anadolu üniversitesinin (açık öğretim) açacağı 
uzaktan eğitimleri tamamlamak şartıyla işe 
giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç 
iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini 
yürütebilecekler. 
 
  
 
Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı arasında 9 Ekim 2015 
tarihinde İşyerlerinde İşveren veya İşveren 
Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve 
Güvenliği Hizmetleri Eğitim, Sınav ve 
Belgelendirme işbirliği protokolü 
imzalanmıştır. 
 
  
 
Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan 
sertifika programına katılarak başarılı olan 
işveren veya işveren vekilleri ondan az çalışanı 
bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan 
işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini 
kendileri yürütebilecektir. 
 
  
 
Herhangi bir diploma derecesi aranmaksızın 
programa 18 yaşını doldurmuş herkes 
başvurabilir. 
 
  
 
Başvuru Tarihi ve Kayıt Bedeli 
 
Başvuru işlemleri 6 Haziran 2016 – 24 Haziran 
2016 tarihleri arasında yapılacaktır. Yaşadığınız 
ildeki AÖF bürolarından başvuru işlemleriyle 
ilgili bilgi alabilirsiniz. 
 
Kayıt bedeli 250 TL’dir. 
 
Daha önceki sınavında başarısız olup tekrar 
sınava girecek adaylar için kayıt yenileme 
bedeli 125 TL'dir. 
 

Kitap 
 
Sertifika programı kapsamında bir ders kitabı 
hazırlanmış olup 4 Temmuz 2016 tarihinden 
itibaren 81 ildeki Açıköğretim Fakültesi 
Bürolarından temin edilecektir. 
 
  
 
e-Öğrenme Hizmetleri 
 
Katılımcılar ders kitabının yanı sıra 4 Temmuz 
2016 tarihinden itibaren e-Sertifika 
Programları Portalında kullanıcı adı ve 
parolalarını yazarak aşağıdaki adresten 
oturum açtıklarında tüm e-Öğrenme 
hizmetlerine ulaşabilirler. 
https://ekampus.anadolu.edu.tr/# 
 
Giriş Yap: Diğer kısmından TC Kimlik 
Numaranız ve şifrenizle derslerinize 
erişebilirsiniz. 
 
Kullanım Kılavuzunu www.carsambatso.org.tr 
adresimizden bilgisayarınıza indirebilirsiniz: 
 
 Sınav 
 
Sınav 14 Ağustos 2016 tarihinde belirli 
merkezlerde tek oturumda yapılacaktır. 
Başvuru sırasında adaylar sınav merkezini 
tercih edebilirler. 
 
Başarı Ölçütleri ve Tamamlama Belgesi  
 
Katılımcıların başarılı olabilmesi için sınavdan 
100 tam puan üzerinden 50 puan alması 
gerekmektedir. 50 ve üzeri puan alan 
katılımcılar “İş Sağlığı ve Güvenliği 
Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya 
İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi” 
almaya hak kazanacaktır. 
 
Sınavdan 15 gün sonra adayların başarı 
durumunu gösteren “Sınav Sonuç Belgesi” 
internette yayınlanacaktır. 
 
Sınav sonuçları ayrıca Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığına bildirilecektir. İSG 
Hizmetlerini üstlenmek isteyen ve sınavı 
kazanan işveren veya işveren vekilleri İSG-
KÂTİP sistemine internet üzerinden elektronik 
olarak kendi kayıtlarını yapmaları halinde  iş 
sağlığı ve güvenliği hizmetlerini 
yürütebileceklerdir. 


