
 
 

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Haber Bülteni 

11.01.2018 – 25.01.2018

21 ve22. Girişimcilik Kursu Seçmeleri 

(Engelli ve Eski Hükümlü) Çarşamba 

TSO'da 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 engelli ve eski 
hükümlülere  yönelik girişimcilik eğitimi seçmeleri 
daha önce engelli ve eski hükümlü olarak 
mülakatlara girerek yedek listelerde yer alanların 
içerisinden seçildi. Engelli ve Eski Hükümlülere 
yönelik 7 ve 8.'si düzenlenecek kurslar 15-
19.01.2018 ve 22-25.01.2018 tarihleri arasında 
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası toplantı 
salonunda yapılacak olup eğitimler Proje Ofisi 
müdürü Sn.Mehmet AKBULUT tarafından 
verilecektir. 
     Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Sn.Ahmet YILMAZ yaptığı açıklamada yoğun talep 
üzerine bu 2 kursumuzu daha önce mülakatlara 
girerek yedek listelere kalmış engelli ve eski 
hükümlü vatandaşlarımız için düzenledik.  Alacakları 
eğitim sonunda alacakları belge ile iş hayatına 
atılarak kendi işlerinin patronları olacaklardır, bu 
vesile ile alacakları belgelerin hayırlı olmasını dilerim 
dedi. 
 

Çarşamba TSO'da 21.Girişimcilik Kursu 

(Engelli ve Eski Hükümlü)  
 

 
 
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası - Ticaret Borsası 
Bölgesel Kalkınma Proje Ofisi tarafından 
Çarşamba’da 21, Salıpazarı ve Ayvacık ilçeleri ile 
birlikte 23., Engelli ve Eski Hükümlülere yönelik ise 
7. düzenlenen   girişimcilik kursu, Çarşamba Ticaret 
ve Sanayi Odası toplantı salonunda başladı. 
 
   Kurs açılışında konuşan Çarşamba Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Sn.Ahmet YILMAZ, toplamda 
23.sü düzenlenen Girişimcilik Kurslarının gelen 

talepler doğrultusunda  engelli ve eski hükümlülere 
yönelik 7. kursun açıldığını vurguladı. Kursu 
başarıyla tamamlayan engelli ve eski hükümlüler 
girişimci olacaklar. Aldıkları belgeleri ve projeleriyle 
KOSGEB hibe desteğiyle çalışma hayatına atılarak 
kendi işlerini kurabilecekler. Girişimcilik ve meslek 
edinme yolunda adımlarını atan kursiyerlerimize 
başarılar diler, eğitimler sonrasında her türlü desteği 
sunacağımızı belirtmek isterim.’ dedi ve tüm 
katılımcılara başarılar diledi. 
 
     Girişimcilik kursuna katılıp alacağı belgleyle 
birlikte kendi iş yerini açacak olan eski hükümlü 
kursiyer ,yeni açacağı işyerinde üreteceği el sanatları 
ürünlerinden Türk bayraklı saati Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Ahmet Yılmaz'a takdim etti. 
 
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Borsası 
Bölgesel Kalkınma Proje Ofisi ve İŞKUR ortaklığı ile 
Meslek Edindirme Kursu  

 

 
 
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Borsası 
Bölgesel Kalkınma Proje Ofisi ve İŞKUR ortaklığı ile, 
mesleği olmayan engelliler için meslek edindirme, 
Mevcut mesleğinde iş bulamayan engelliler için yeni 
bir meslek öğretme amacıyla, mesleki eğitim kursu 
düzenlenecektir. 
     Mesleki yeterlilik belgesi verilebilen mesleklerde 
kursa katılan kursiyerlere MYK Belgesi, verilemeyen 
mesleklerde kursa katılan kursiyerlere İŞKUR ve Milli 
Eğitim Bakanlığı onaylı Kurs Bitirme Belgesi 
verilmektedir. 
     Kurslara katılan işsizlerden hiçbir ücret 
alınmamakta; kursiyerlerin zaruri giderlerini 
karşılamak üzere her fiili eğitim günü için ödeme 
yapılmaktadır. 
     Ayrıca eğitim süresince İş Kazası ve Meslek 
Hastalığı Sigorta Primleri ile bakmakla yükümlü 
olunan kişi durumunda olmayanlar için Genel Sağlık 
Sigortası Prim Giderleri İŞKUR tarafından 
ödenmektedir. 
     Bu kapsamda 16-55 yaş arasında, 10 bedensel 
engelliye %20 istihdam garantili olarak Çarşamba 
Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda Büro 
Yönetimi ve Sekreterlik mesleğinde kurs 
düzenlenecektir. Son Başvuru tarihi 18.01.2018 
Perşembe günü olup, kurs seçmeleri 18.01.2018 
Perşembe günü saat 14:00’de Çarşamba Ticaret ve 
Sanayi Odasında yapılacaktır. 
 
Ayrıntılı bilgi için İŞKUR adresi; 
https://esube.iskur.gov.tr/Kurs/ViewKursDetailsPop
Up.aspx?id=618517 



 
 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.Genel 
Müdürlüğü baş Müfettişi Sn.Necati 

KURT'dan Çarşamba Ticaret ve Sanayi 

Odası Ziyareti  
 

 
 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.Genel Müdürlüğü baş 
Müfettişi Sn.Necati KURT ve Çarşamba Şeker 
Fabrikası Müdür Vekili Sn.Sezgin ÖNCÜ Çarşamba 
Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Sn.Ahmet YILMAZ'ı 
makamında ziyaret ederek, Çarşamba Organize 
Sanayi Bölgesi ve Çarşamba Şeker Fabrikası 
hakkında istişare ettiler. 
 

Meslek Edindirme Kursu Mülakatları 

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası’nda 
Yapıldı  
 

 
 

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Borsası 
Bölgesel Kalkınma Proje Ofisi ve İŞKUR ortaklığı ile, 
mesleği olmayan engelliler için meslek edindirme, 
Mevcut mesleğinde iş bulamayan engelliler için yeni bir 
meslek öğretme amacıyla, açılacak mesleki eğitim 
kursu için yapılan mülakatlar Çarşamba Ticaret ve 
Sanayi Odası toplantı salonunda yapıldı. 

    Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
başkanı Sn.Ahmet YILMAZ yaptığı açıklamada; ‘16-55 
yaş arasında, 10 bedensel engelliye %20 istihdam 
garantili olarak düzenlenecek eğitim için mülakatı 
başarı ile tamamlayarak kursa katılan kursiyerlere 
eğitim verileceğini ve eğitime katılan kursiyerlerin 
eğitim sonunda İŞKUR ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 
kurs bitirme belgesine sahip olacağını belirterek, 
Çarşamba Ticaret ve Sanayi ve Ticaret Borsası işbirliği 
ile kurduğumuz Proje Ofisi’nin yazdığı proje ile 
İŞKUR’dan destek aldık, görev alanımız olan Çarşamba, 
Salıpazarı ve Ayvacık ilçelerinin ekonomisine katkı 
amaçlı düzenlediğimiz Girişimcilik ve Meslek Edindirme 
kurslarımız devam edecektir.’ dedi. 

 
 
 

Çarşamba TSO'da 22.Girişimcilik Kursu 
(Engelli ve Eski Hükümlü)  

 

 
 

 Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası - Ticaret Borsası 
Bölgesel Kalkınma Proje Ofisi tarafından Çarşamba’da 
22, Salıpazarı ve Ayvacık ilçeleri ile birlikte 24., Engelli 
ve Eski Hükümlülere yönelik ise 8. düzenlenen 
  girişimcilik kursu, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası 
toplantı salonunda başladı. 

    Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sn.Ahmet 
YILMAZ, yaptığı konuşmada toplamda 24.,  engelli ve 
eski hükümlülere yönelik 8. kursun açıldığını 
vurgulayarak, Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler 
aldıkları belgeler ile birlikte projelerini yazarak  
KOSGEB’e başvuracaklar. KOSGEB’in onayı sonrasında 
çalışma hayatına atılarak kendi işlerini kurabilecekler. 
 Tüm kursiyerlerimize başarılar diler, eğitimler 
sonrasında da proje aşamasında elimizden gelen 
desteği sunacağımızı belirtmek isterim’ dedi ve tüm 
katılımcılara başarılar diledi. 

Çarşamba cezaevi müdürü Sn.Selman 
AKIN’dan Çarşamba Ticaret ve Sanayi 

Odası Ziyareti. 

 
 
Çarşamba cezaevi müdürü Sn.Selman AKIN’dan 
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Ziyareti. 

 
     Çarşamba cezaevi müdürü Sn.Selman AKIN , 
Müdür vekili Sn.Bülent ALBAYRAK Çarşamba Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Sn.Ahmet YILMAZ’ı 
makamında ziyaret etti. 
 
     Çarşamba cezaevi müdürü Sn.Selman AKIN 
engelli ve eski hükümlülere yönelik yapmış oldukları 
girişimcilik eğitimlerini takdir ile karşıladıklarını ifade 
ederek, hükümlülere yönelik yapmış oldukları 
girişimcilik eğitimlerinin sayısının artırılmasını , 
Cezaevinde de kurslar açılmasını ve bu konuda 
karşılıklı işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade etti. 
 
     Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Sn.Ahmet YILMAZ; ‘Engelli ve Eski Hükümlü 

vatandaşlarımız için Girişimcilik Kurslarının devam 
edeceğini ,  kursların cezaevinde yapılması için de 
planlama yapılacağını vurgulayarak ziyaretlerinden 
dolayı cezaevi müdürü Sn.Selman AKIN ve Müdür 
vekili Sn.Bülent ALBAYRAK’a teşekkür etti. 



 
 
Samsun İl Jandarma İstihbarat Müdürü 
Yarbay Sn.İbrahim Afşin TİRYAKİ’den 

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası 

Ziyareti.  
 

 
 

Samsun İl Jandarma İstihbarat Müdürü Yarbay 
Sn.İbrahim Afşin TİRYAKİ, Asayiş Müdürü Yarbay 
Sn.İsmail KARACA, Çarşamba ilçe jandarma komutanı 
Sn.Ramazan ÜNAL Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Sn.Ahmet YILMAZ’ı makamında ziyaret etti. 

     Samsun İl Jandarma İstihbarat Müdürü Yarbay 
Sn.İbrahim Afşin TİRYAKİ;’    Çarşamba Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın çalışmalarını yakından takip ettiğini 
belirterek Engelli ve Eski Hükümlü vatandaşlar için 
açmış oldukları kurslar için teşekkür  etti ve 
devamlılığını diledi. 

     Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Sn.Ahmet YILMAZ yaptığı açıklamada; ‘Toplumun huzur 
ve güvenini tesis etmekle görevli olan güvenlik 
güçlerinin daima destekçisi olduklarını belirterek, 
gücümüz yettiğince vatandaşlarımıza yardımcı olmaya 
çalışıyoruz. Bu kapsamda Engelli ve Eski Hükümlü 
vatandaşlarımız için Girişimcilik Kursları düzenliyoruz. 
Bu vesile ile kurs sonunda Sertifikasını alan kursiyerler 
KOSGEB ve İŞKUR desteği ile işyeri açabiliyor ve kendi 
işyerlerinin patronu oluyorlar.’ dedi ve Ziyaretlerinden 
ötürü  Samsun İl Jandarma İstihbarat Müdürü Yarbay 
Sn.İbrahim Afşin TİRYAKİ, Asayiş Müdürü Yarbay 
Sn.İsmail KARACA, Çarşamba ilçe jandarma komutanı 
Sn.Ramazan ÜNAL’a teşekkür etti. 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası ve 
MEYBEM işbirliği ile Mesleki Yeterlilik 

Belgesi Telafi Sınavı yapıldı  

 
 

İnşaat işlerinde çalışanlar için zorunlu hale gelen, 
MEYBEM A.Ş tarafından yapılan, Çarşamba Ticaret ve 
Sanayi Odası'nın organize ettiği telafi sınavına, Ahşap 
Kalıp ve Sıva ustaları katıldı. 

    Ustalık belgesi sınavları Çarşamba endüstri meslek 
lisesinde yapılacak olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu 
(MYK) standartlarında, yazılı ve uygulamalı olarak iki 
bölümde gerçekleştirilen telafi sınavına 10 ahşap kalıp 
ve 1 sıva ustası katıldı. Yazılı, mülakat ve uygulamalı 
olarak üç bölümden oluşan sınav toplam 8 saat sürdü. 

    Ahşap Kalıpçılığı ve sıvacılık konularında kavram, 
proje bilgisi ve ölçüm tekniklerine dair soruların 
yoğunlukta olduğu yazılı sınavdan geçen ustalar, 
mülakat bölümünde proje okuma ve ustalık alanları ile 
ilgili bütün becerilerinin test edildiği uygulamalı 
sınavlara alındılar. Çarşamba Endüstri Meslek lisesinde 
özel olarak hazırlanan alanda ustalara, inşaat alanında 
yapmaları gereken her şey uygulamalı olarak 
yaptırılarak kontrol edildi. 

    Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Sn.Ahmet YILMAZ yaptığı açıklamada;, 
“Belgesini alan inşaat ustaları, uluslar arası yeterlilikte 
meslek erbabı  olarak çalışmaya başlayacaklar. 
İşverenler mesleki yeterlilik belgesi olan ustaları 
çalıştırdıklarında ise SGK teşviki alacak olup, yanlarında 
çalıştırdıkları ustalar için 12 ay süre ile ve yeni istihdam 
ettikleri ustalar için 54 ay SSK işveren payı 
ödemeyecekler, bu nedenle alacakları belge ile 
işverenler tarafından tercih edilerek önemli bir 
ayrıcalığa da sahip olacaklar.” dedi ve katılımcı ustalara 
başarılar diledi. 

 


