
 
 

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Haber Bülteni 

03.07.2017 – 18.07.2017

Çarşamba TSO'da 14.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  Çarşamba’da düzenlenen 14. 

uygulamalı girişimcilik kursu başladı. 
 

    Çarşamba TSO 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 işbirliği ile 

Çarşamba’da 14 Salıpazarı ve Ayvacık ile 
16.girişimcilik eğitimine devam ediyoruz, 

Katılımcı girişimci adaylarının kurs bitiminde 

alacakları sertifika ile KOSGEB'in Girişimcilik 
Destek Programı çerçevesinde kurdukları işleri 

için 50 bin lira hibe, 100 bin lira faizsiz kredi 
imkanına sahip olacaktır. 

 
    Bölgemizde kurulacak olan Organize Sanayi 

Bölgesi içerisinde yeni kuracağınız işletmeleri 

görmek bizleri son derece memnun edecektir. 
Girişimcilik kursu sonrasında Bölgesel Kalkınma 

ve Proje ofisi müdürümüz Sn.Mehmet 
AKBULUT ve çalışma arkadaşlarımız ile 

projelendirme aşamalarınızı görüşmeniz 

kuracağınız işletme için alabileceğiniz destek 
konusunda sizlerin yararına olacaktır. 

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu 
süreçte sizlere projelendirme dahil olmak üzere 

yardımcı olabilecek tüm desteği vermeye 
hazırız. Yapılacak eğitiminin tüm katılımcılara 

ve Çarşamba'mıza hayırlı olmasını diliyorum.’ 

dedi. 
 

 
 

 

 
 

TKDK Proje Kabulleri Toplantısı 

Çarşamba Ticaret Borsası Konferans 

Salonunda Yapıldı  
 

 
 
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret 

Borsası işbirliği ile , Çarşamba Ticaret Borsası 

M.Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonunda 
TKDK Proje Kabulleri konulu tıplantı, TKDK ( 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
) Samsun İl Koordinatörü Sn.Dr.Bülent 

TURAN’ın sunumu ile oda ve borsanın tarım ile 
ilgili imalat sektöründe faaliyet gösteren 

üyelerine anlatıdı. 

 
      Toplantıda bir konuşma yapan Çarşamba 

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sn.Ahmet 
YILMAZ; ‘TKDK Samsun İl Koordinatörü 

Sn.Dr.Bülent TURAN'a teşekkür ederek, yaptığı 

bilgilendirmeler ve gösterdiği özverili 
çalışmalardan ötürü kendisine teşekkür 

ediyorum. Çarşamba da kurulacak Organize 
Sanayi Bölgesi ile yatırımlar artık 

Çarşambamıza yapılacak ve bu sayede 

Çarşambamız ekonomik ve istihdam anlamında 
bir ivme kazanacaktır. Devlet destek 

programları ile Oda ve Borsa olarak 
firmalarımızın büyümesi için var gücümüzle 

çalışıyoruz. Yapılan toplantının Çarşamba’mız 
için hayırlara vesile olmasını dilerim.’ dedi ve 

katılımcılara teşekkür etti. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
 
TOBB Karadeniz Bölgesi Oda-Borsa 
İstişare Toplantısı  

 

 
 
Karadeniz Bölgesi’ndeki oda ve borsalar istişare 

toplantısı için TOBB’da buluştu. TOBB Başkanı 
M. Rİfat Hisarckılıoğlu’nun ev sahipliğindeki 

toplantıda oda, borsalar ve TOBB’un iş dünyası 
için yaptığı faaliyetler masaya yatırıldı. 

 

       Hisarcıklıoğlu istişarenin önemine işaret 
ettiği konuşmasında, oda ve borsa 

başkanlarından, gerçekleştirilen faaliyetleri ve 
oluşturulan imkanları üyeleriyle paylaşmalarını 

ve bilgilendirmelerde bulunmalarını istedi. 

 
       Toplantıda ekonomide yaşanan 

gelişmeler, Türkiye’de ve bölgede iş dünyasının 
röntgenini çeken anket çalışmaları ve özellikle 

son 6 ayda iş dünyası adına hükümetten neler 

talep edildi ve hayata geçirildiğine dair ayrıntılı 
sunumlar yapıldı. 

 
       TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

büyüme rakamlarının moral verdiğini belirten 
konuşmasında, yıl sonuna kadar büyemenin 

devam edeceğini umduklarını belirtti. 

Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın öncülüğünde başlayan istihdam 

çalışmalarına da değinerek, TOBB üyelerinin 6 
ayda 1 milyon 200 kişiye iş imkanı sağladığını 

dile getirdi. 

 
Haber: TOBB 

 
Çarşamba TSO başkanı Sn.Ahmet 

YILMAZ’dan Samsun valisi Sn.Osman 
KAYMAK’a Hayırlı olsun Ziyareti  

 

 
 
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

Sn.Ahmet YILMAZ, Çarşamba Kaymakamı 
Sn.Mustafa GÜNEY, Belediye Başkanı 

Sn.Hüseyin DÜNDAR, AK Parti İlçe Başkanı 

Sn.Halit DOĞAN, Ziraat Odası Başkanı 
Sn.Muammer AYDEMİR, Çarşambalılar 

Yardımlaşma ve Haberleşme Dernek Başkanı 
Sn.Sadettin SARIOĞLU ve  Çarşambalılar 

Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Yönetim 
Kurulu Üyesi Sn.Hüseyin Avni ÖZDEMİR 

Samsun’a yeni atanan Vali Sn. Osman 

KAYMAK’ı makamında ziyaret ederek Çarşamba 
hakkında bilgi verdiler ve hayırlı olsun 

temennisinde bulundular. 
 

Samsun Sivil Toplum Kuruluşlarından 
(STK) 15 Temmuz Darbe Girişimi Basın 

Bildirisi  

 

 
 

Samsun'da Sivil Toplum Kuruluşları (STK) 15 

Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili bir araya 
gelerek Samsun Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanı Sn.Salih Zeki MURZİOĞLU ev 
sahipliğinde ortak basın açıklamasında 

bulundular. 

 
 15 TEMMUZ’U ASLA UNUTMAYACAĞIZ, 

UNUTURMAYACAĞIZ 
 

“GÜCÜMÜZ MİLLİ İRADE, HEDEF BÜYÜK 

TÜRKİYE” 
 

 Değerli Basın Mensupları, 
 

Türkiye’nin sivil toplumunu temsil eden; 
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye 

kanadı olan; 

 
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 

(TÜRK-İŞ), 
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 

(TESK), 

Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-
SEN), 

HAK- İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-
İŞ), 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), 
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 

(TİSK), 

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları 
Konfederasyonu (Türkiye KAMU-SEN), 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
olarak buradayız. 

Bu masada oturan demokrasi sevdalısı 

kurumlar olarak bu ortak açıklamayı 81 ilde 
aynı anda yapıyoruz. 

 
Tarihimizin en zor günlerinden biri olan 15 

Temmuz’un yıldönümüne giriyoruz. 

 
İki hafta boyunca, farklı etkinliklerle, 

hazırladığımız afişlerle ülkemizin tamamında 15 
Temmuz ruhunu canlı tutacağız. 



 
 
15 Temmuz’u unutmayacağız, 
unutturmayacağız. 

 

15 Temmuz’un Türkiye için bir milat olduğuna 
inanıyoruz. 

 
Çünkü bu alçak, darbenin ötesinde bir işgal 

girişimiydi. 
 

15 Temmuz, İstiklal Harbinden bu yana 

ülkemizin karşılaştığı en büyük tehlikeydi. 
 

O gece Fetullahçı terör örgütü, “devleti” ele 
geçirmeye, milleti tahakküm altına almaya 

kalkıştı.  

 
Darbe girişiminin asıl amacı; ülkemizi 

tarihimizde görülmemiş bir kaosa sürüklemek, 
kardeş kavgası başlatmak, Türkiye’yi iç savaş 

ortamına sokmaktı. 

 
Darbe teşebbüsünün nihai amacı; Türkiye 

Cumhuriyetini bir daha ayağa kalkamayacak 
duruma düşürmekti. 

 
Allah’a şükürler olsun Milletimiz, cesareti ve 

feraseti ile bu belayı, bu fitneyi durdurdu. 

 
Milletimiz demokrasimize ve özgürlüğümüze 

kasteden bu saldırı karşısında dik durdu, canı 
pahasına değerlerini savundu. 

 

Bu masadaki kuruluşlarının tamamı da, ilk 
andan itibaren, devletimizin ve milletimizin 

yanında yer aldı. Darbe girişimine karşı net 
tavır gösterdiler. 

 
Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Gazi 

Meclisimiz, Başbakanımız, siyasi partilerimiz, 

milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve 
medyamızın kararlı duruşuyla bir destan 

yazdık. 
 

Haince planlanmış darbe girişimini savuşturan 

milletimizin önünde saygıyla eğiliyoruz. 
 

15 Temmuz’da Türkiye en zor demokrasi 
sınavını büyük başarıyla vermiştir. 

 

Demokrasimizin, hiçbir kaba kuvvete teslim 
olmayacak kadar güçlü olduğunu herkese 

gösterdik. 
 

Milletimiz darbeye karşı durarak şunu açık 
şekilde ilan etmiştir. “Türkiye Cumhuriyeti 

devletini Milletin iradesi dışındaki hiçbir güç 

yönetemez.” 
 

Bu, dünyaya örnek olacak bir tavırdır. 
 

Elbette bunun için büyük bir bedel ödedik. 

 
Darbe girişimine karşı verdiğimiz bu 

mücadelede, 250 vatandaşımız şehit edildi. 

2301 vatandaşımız gazi oldu. 
 

Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. 

Gazilerimizi şükranla anıyoruz. 
 

Milletimiz onları daima minnetle ve rahmetle 
anacaktır. 

 
Dünyada çok az millet, demokrasisi için bu 

bedeli ödeyebilir. 

 
Siyasi görüşü fark etmeksizin Türkiye’nin 

geleceğine sahip çıkan 15 Temmuz ruhu 
demokrasinin sigortasıdır. 

 

Bir daha böyle hain girişimlerin yaşanmaması 
için FETÖ ile mücadele her alanda etkin ve 

kararlı şekilde sürdürülmelidir. 
 

Yargı kurumları, darbecilere ve onların 

destekçilerine hak ettikleri en ağır cezayı 
vermeli, milletimizin vicdanını rahatlatmalıdır. 

 
Değerli basın mensupları, 

 
En az 15 Temmuz kadar, darbe girişiminden 

sonrası da, ülkemiz açısından zorlu bir süreç 

oldu. 
 

Darbe girişimi sonrası toplumumuz büyük bir 
travma yaşadı. 

 

FETÖ, yalan haberlerle yurt dışında ülkemiz 
aleyhine karalama kampanyaları yürüttü. 

 
Ekonomimiz de bu saldırıdan olumsuz etkilendi. 

 
Allah’a şükür, birlik ve beraberliğimiz sayesinde 

bunların hepsini de kısa sürede atlattık. 

 
Hükümetimizin bizlerle istişare içinde aldığı 

önlem ve yaptığı reformlarla hızla toparlandık. 
 

Daha darbe girişiminin üzerinden bir yıl 

geçmeden ekonomide yüzde 5’lik büyümeyi 
yakaladık. 

 
İstihdam rekorları kırdık. Bu yılın ilk altı ayında 

tam 1 milyon 200 bin insanımıza yeni istihdam 

sağladık. 
 

İhracatımızı rekor düzeyde arttırmaya başladık. 
 

Yabancı yatırımcıların güvenini yeniden 
kazandık. 

 

 Çok açık ifade ediyoruz ki Türkiye, dünyanın 
en zor stres testinden başarı ile çıkmıştır. 

 
Emin olun bizim son bir yılda yaşadıklarımızı 

başka bir ülke yaşasaydı bir daha ayağa 

kalkamazdı. 
 

Ama biz dimdik ayaktayız.  



 
 
 
Böyle bir coğrafyada, en zor koşullar altında hiç 

kimsenin yapamayacağını yaptık. 

 
Ama rehavete kapılmayacağız. 

 
Yapacak daha çok işimiz, büyük hedeflerimiz 

var. 
 

15 Temmuz sonrası toparlanma sürecini 

tamamladık. 
 

Şimdi yeni bir atılım sürecini başlatmamız 
gerekiyor. 

 

Ayağımızdaki prangayı çözdük, şimdi koşma 
zamanı. 

 
Büyümede, istihdamda, ihracatta yeni rekorlar 

kırmalıyız. 

 
Vatandaşlarımızın refah seviyesini daha da 

arttırmalı, demokratik kazanımlarımızı 
güçlendirerek daha ileriye taşımalıyız. 

 
Bütün bunlar için ortak akılla ve istişare içinde, 

yeni bir reform süreci başlatmalıyız. 

 
Buradan yurt dışındaki dostlarımıza da 

sesleniyoruz. 
 

Aldığı yaraları saran milletimiz, bu büyük 

demokrasi sınavının birinci yılında bütün 
dostlarını yanında görmeyi arzulamaktadır. 

 
Dostlarımızı iftira kampanyalarına değil, 

gerçeklere kulak vermeye, buna göre tavır 
almaya davet ediyoruz. 

 

FETÖ ile mücadelede dost ve müttefik 
devletlerin de ciddi desteklerini bekliyoruz. 

 
Kaynağı ne olursa olsun darbe ve terör bir 

insanlık suçudur. Ancak birlikte çalışırsak daha 

iyi bir gelecek inşa edebiliriz. 
 

Bizler ülkemiz ve milletimiz için şimdi daha 
büyük bir azimle çalışacak ve Türkiye’yi büyük 

hedeflerine taşıyacağız. 

 
Üzerine basarak bir kez daha ifade ediyoruz: 

Türkiye’nin sivil toplumu olarak 15 Temmuz’u 
asla unutmayacağız, unutturmayacağız. 

 
Ülkemizin geleceğini inşa ederken 

yaşadıklarımızdan aldığımız dersler bize ışık 

olacak. 
 

Biz bu ülkenin geleceğinden umutluyuz. 
 

Gücümüz milli irade, hedefimiz büyük Türkiye. 

  
Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. 

 

 
ÇTSO Başkanı Sn.Ahmet YILMAZ'dan 15 

Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 

Kutlama Mesajı 
 

 
 

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK 

GÜNÜNÜZÜ KUTLAR, DEMOKRASİMİZE, 
VATANIMIZA SAHİP ÇIKAN YÜCE MİLLETİMİZE 

TEŞEKKÜR EDERİZ.  ŞEHİTLERİMİZİ 
RAHMETLE, GAZİLERİMİZİ MİNNETLE 

ANIYORUZ. AHMET YILMAZ YÖNETİM KURULU 

BAŞKANI. 
 

Çarşamba TSO’da 15.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 17 Temmuz 2017 
Tarihinde başlayan Çarşamba Ticaret ve Sanayi 
Odası toplantı salonunda 4 gün devam edecek olan 
15. uygulamalı girişimcilik kursu’nu, Çarşamba 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sn.Ahmet YILMAZ,  
Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Sn.Sinan ÇAKIR ve Çarşamba Ticaret Borsası Genel 
Sekreteri Sn.Eftal YETİMOĞLU ziyaret ederek 

katılımcılara başarılar dilediler. 
 
     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 mevzuatı 
çerçevesinde 50 bin liraya kadar hibe ve 100 bin lira 
faizsiz kredi imkanına sahip olacaktır, girişimcilik 
eğitiminin katılımcılara ve Çarşamba'mıza hayırlı 
olmasını diliyorum.'dedi ve programı ziyaret eden  

Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Sn.Sinan ÇAKIR’a ve Çarşamba Ticaret Borsası 
Genel Sekreteri Sn.Eftal YETİMOĞLU’na teşekkür 
etti. 


