Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Haber Bülteni
10.07.2013 – 23.07.2013
Karadeniz Sanayici ve İşadamları
Dernekleri Federasyonu (KASİF) Ziyareti

KASİF Başkanı Osman Reis, KASİF Genel
Sekreteri Yaşar Bıyıklı ve Çarşamba Sanayici ve
İşadamları Derneği( ÇARSİAD) Başkanı Ali
Hayar Toroman, Odamız Başkanı Ahmet
Yılmaz’a Çarşamba TSO Başkanlığına
seçilmesinden dolayı ziyaret ederek yeni
görevinde başarılar diledi.
Ziyaret sırasında yapılan görüşmede KASİF
Başkanı Osman Reis, Federasyon olarak
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası’nın
etkinlerine her türlü desteği vermeye hazır
olduklarını söyleyerek, “Çarşamba TSO’nun
yapacağı çalışmalarda işbirliği yapmaya hazırız.
İşbirliğimizin ilk örneği olarak olarak da Gençlik
ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen
'KASİF Gençlerin Girişimcilik ve Geleceklerini
Destekleme Projesi' kapsamında Temmuz ve
Ağustos ayları arasında Samsun’da
düzenlenecek olan girişimcilik eğitimlerine
Çarşamba’da yaşayan 30 yaş altı gençlerin
katılımı sağlamayı hedefliyoruz. Çarşamba’da
kendi işini kurmak isteyen, bir iş fikrine sahip
18-30 yaşa arası gençleri girişimcilik
eğitimlerine bekliyoruz. Girişimcilik
eğitimlerine başvurmak isteyen adayların
www.kasifgirisimcilikakademisi.com
adresinden başvurularını yapmaları gerekiyor”
dedi.
Girişimcilik eğitimlerine katılımın ücretsiz
olduğunu belirten Reis, “Girişimcilik
eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar bir işyeri
kurmaları halinde KOSGEB’den 30 bin TL hibe,
70 bin TL sıfır faizli kredi olmak toplam 100 bin
TL destek almaya hakkı kazanacaklar” diye
konuştu.

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Ahmet Yılmaz da, KASİF Başkanı Osman Reis’in
nazik işbirliği teklifine teşekkür ederek, Ticaret
ve Sanayi Odası olarak Çarşambalı gençlerin
girişimcilik eğitimleri almaları ve işlerini
kurmaları yönünde gereken desteği
vereceklerini söyleyerek, “KASİF’in düzenlemiş
olduğu girişimcilik eğitimlerini Çarşamba
Ticaret ve Sanayi Odası olarak önemsiyoruz.
Çarşambalı gençleri KASİF’in düzenleyeceği
girişimcili eğitimlerine başvurmaya davet
ediyoruz. Gençlerimizin yapılacak olan
eğitimlerden yararlanması için elimizden
geleni yapacağız” şeklinde konuştu.
İŞKUR işliriğiyle, Çarşamba Sanayi Esnafı
6111 Sayılı Yasa Konusunda
Bilgilendirildik.

Odamız ve İŞKUR işliriğiyle, sanayi esnafı
6111 sayılı yasa konusunda bilgilendirildi.
Çarşamba Çıraklık Eğitim Merkezi'nde
düzenlenen bilgilendirme toplantısında
İŞKUR Samsun İl Müdür Yardımcısı
Ayhan Keleş, esnafa 6111 sayılı yasa
konusunda bilgi verdi.
Toplantı açılış konuşmasını yapan Odamız
Başkanı Ahmet Yılmaz, "Bundan sonra
üyelerimize başta teşvik ve hibe
programları olmak üzere tüm konularda
zaman zaman bilgilendirme toplantıları
yapacağız" dedi.

Samsun Engelliler Federasyonu Başkanı
Mehmet Akbulut Ziyareti

TOBB başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
Misafirliğinde Karadeniz Bölgesi Oda ve
Borsa Başkanlarıyla İstişare Toplantısına
Katıldık

Ziyarette bir konuşma yapan Samsun
Engelliler Federasyonu Başkanı Akbulut,
Samsun Engelliler Federasyonu'nun yeni
kurulan bir federasyon olduğunu söyledi.

Yeni seçilen başkanların kendilerini tanıtmaları
ve tanışma faslından sonra TOBB (Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği) Başkanı
Hisarcıklıoğlu, göreve geldiği günden bugüne
TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ‘nin
yaptığı çalışmalarla ilgili sinevizyon gösterisi
eşliğinde bir sunum yaptı. 3 saat süren
sunumda, son yıllarda TOBB (Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği)’ nin üstlendiği misyon ve bu
misyon gereği, ulusal ve uluslararası yaptığı
önemli çalışmalara dikkat çekti.

Federasyon olarak engelliler adına yararlı
çalışmalar yapmak istediklerini anlatan
Akbulut, "Federasyonumuza üye
derneklerin projeleri üzerinde çalışıyoruz.
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Sayın Ahmet Yılmaz'ın da bir
rehabilitasyon merkezi var ve kendisi
ÇarşambaTicaret ve Sanayi Odası
Başkanlığı'na yeni seçildi. Engelliler
hakkında hem kendisi ile fikir alışverişinde
bulunmak hem de kendisine hayırlı olsun
demek için kendisini ziyaret ettik" dedi.
Yılmaz ise "Engelliler hakkında fikir
alışverişinde bulunacağız ve ne gibi
çalışmalar yapılabileceğini
değerlendireceğiz. Aldığımız kararlar ve
yapılacak çalışmalar daha sonra basına
bildirilecektir" ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde 365 adet Oda ve Borsa
bulunmaktadır. Sizden aldığım güçle, şimdiye
kadar gerçekleştirdiğimiz ciddi çalışmaları,
bundan sonra da bir bütün olarak hep birlikte
el birliği ve güç birliğiyle çalışmalara devam
edeceğiz dedi. İstişare toplantısında söz alan
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih
Zeki Murzioğlu; 1 Ağustosta yapılacak olan
TOBB Genel Kurulu için başta Samsun’dan
başlamak kaydıyla Karadeniz’deki tüm Oda ve
Borsa Başkanlarının siz saygıdeğer TOBB
Başkanımızı tekrar başkan görmek istiyoruz ve
imza altına alarak tüm başkanların imzasıyla
size takdim etmek istiyoruz dedi. Basının
huzurunda Karadeniz Bölgesindeki tüm Oda ve
Borsa Başkanları metne imza atarak,
Hisarcıklıoğlu’na desteklerini ilettiler.
Toplantıda söz alan odamız Başkanı Ahmet
Yılmaz; Sn. Hisarcıklıoğlu’na desteklerini ifade
ettikten sonra çalışmalarla ilgili bilgi verdi,
projelerinde destek istedi. Bölgede seçimden
sonra yeni bir heyecan başladığını birlik ve
beraberlik havası oluştuğunu, bu beraberliğin
Hisarcıklıoğlu’nun Çarşamba’ya ziyaretiyle
daha da pekişeceğini ifade etti.
Hisarcıklıoğlu’da birlik ve beraberlik içinde tüm
Oda ve Borsa Başkanlarımızla her türlü
sorunun üstesinden geleceklerini ifade etti.

Çarşamba Belediyesi Tarafından
Düzenlenen İftar Sofrasına Sponsor
Olduk

Odamız , Çarşamba Belediyesi tarafından katlı
otoparkta açılan İftar Sofrası’na sponsor oldu.
Başkan Ahmet YILMAZ, “Çarşamba
Belediyemiz 2004 yılından beri
burada iftar sofrası kurarak vatandaşlarımıza
iftar yemeği dağıtıyor. Bugün bu iftar
yemeğine sponsor olarak vatandaşlarımızla bir
arada orucumuzu açmak istedik. Bu konuyu
ÇarşambaBelediye Başkanımız Sayın Hüseyin
Dündar’a ilettik ve kendisi de
bundan büyük memnuniyet duyacağını dile
getirdi” diye konuştu.
İftara, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin
Dündar, TSO üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

