Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Haber Bülteni
17.02.2017 – 27.02.2017
Bölgesel Kalkınma ve Proje Ofisi
Bilgilendirme Toplantısı ÇTSO’da Yapıldı

ilçelerde istihdamın artırılabileceğini
söyleyerek, oda faaliyetlerinden bahsetti ve
tüm katılımcıları birlikte çalışmaya davet etti.
ÇTSO Başkanı Sn.Ahmet YILMAZ’ın ardından
Proje Ofisi Memuru Sn.Oğuzhan KILINÇ ve
Bölgesel kalkınma proje ofisi müdürü
Sn.Mehmet AKBULUT kendilerini tanıtarak;
Projelerin ilk aşamasının Sorun ve İhtiyaç
Analizi olduğunu, ciddi anlamda destek ve hibe
kredilerin varlığından bahsederek, kendilerine
başvuru yapılmasını istediler ve bu kapsamda
tüm katılımcıları birlikte çalışmaya davet ettiler.

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret
Borsası İşbirliği ile kurulan, Çarşamba Bölgesel
Kalkınma ve Proje Ofisinde yürütülmekte olan
proje çalışmaları ve yapılabilecek hizmetler
hakkında bilgilerin verildiği toplantı Çarşamba
Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO)meclis
salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıya Çarşamba Kaymakamı
Sn.Mustafa GÜNEY, Çarşamba Ticaret ve
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Sn.Ahmet YILMAZ, Meclis Başkanı
Sn.Muharrem YARALI, Yönetim Kurulu Üyesi
Sn.Hasan KIR, Meclis Üyesi Sn.Ali ERKEN,
Sn.Uğur Fatih DİNÇER, ÇTSO Kadın ve Genç
Girişimci Üyeleri, Çarşamba Genç İş Adamlar
Derneği üyeleri ve Oda-Borsa Personeli katıldı.
Ziyarette bir konuşma yapan Çarşamba
Kaymakamı Sn.Mustafa GÜNEY, ‘Çarşamba
Ticaret ve Sanayi Odası ve şahsında değerli
Başkan Sn.Ahmet YILMAZ’a toplantı daveti için
teşekkür ederim, Ülkemizin refah seviyesini
yükseltmek için eğitim seviyesinin
yükseltilmesinin ve kadın girişimcilerin
ekonomiye katılmasının çok önemli olduğuna
inanıyorum. Çarşamba için yapılabilecek tüm
projelerde Oda ve Borsamızın yanında olmak
istiyoruz. Değerli başkanların çalışmalarında
başarılar dilerim.’ dedi.
Toplantıda konuşma yapan Çarşamba
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Sn.Ahmet YILMAZ; Çarşamba,
Salıpazarı ve Ayvacık başta olmak üzere çevre
ilçelerinin ekonomisine katkı sağlamayı
hedeflediklerini, yapılabilecek projeler
kapsamında ve Çarşambada kurulacak
Organize Sanayi Bölgesi ile Çarşamba ve çevre

Girişimcilik Kursu Mülakatları 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
isteyenlere yönelik girişimcilik eğitimi
mülakatlarına; KOSGEB Kobi Danışmanı
Sn.Hakan GÜREL, İŞKUR Personelleri Sn.Akif
ALTUN, Aysun KUMAŞ ve İş ve Meslek
Danışmanı Arzu ALAN BAYRAM katıldı. 139
kişinin katıldığı mülakatta 75 asil ve 21 yedek
girişimci seçilerek girişimcilik kursuna katılmaya
hak kazandı.
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Sn.Ahmet YILMAZ yaptığı açıklamada
girişimciliğin önemine dikkat çekerek; ' Yeni
düşüncelerin yaratılması ve uygulamasının
hızlandırılması noktasında girişimcilik önemli bir
faktördür. Ülke ekonomilerinde girişimcilik
potansiyelindeki artış yeni endüstrilerin
doğmasına ve istihdama yol açar.' dedi ve
alacakları belgenin tüm girişimciler için
hayırlara vesile olmasını diledi.

Girişimcilik Kursu Mülakat Sonuçları Belli
Oldu (6-7-8.Gruplar)

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası, Çarşamba
Ticaret Borsası, İŞKUR ve KOSGEB İl
Müdürlükleri işbirliği ile KOSGEB'in Girişimcilik
Hibe ve Kredi Desteğinden faydalanmak
isteyenlere yönelik, girişimcilik eğitimi
mülakatlarına ait 3 grubun sonuçlarına,
aşağıda yer alan bu haberin resimleri yazan
bölümdeki resimlere tıklayarak, yada bu
habere ait dosyalar kısmındaki ekli dosyayı
indirerek bakabilirsiniz.
-27.02.2017 Pazartesi - 02.03.2017 Perşembe
6. Girişimcilik Eğitimi
-13.03.2017 Pazartesi - 16.03.2017 Perşembe
7. Girişimcilik Eğitimi
-27.03.2017 Pazartesi - 30.03.2017 Perşembe
8. Girişimcilik Eğitimi
AYVACIK Kaymakamı Sn.Emre
YILDIZBAŞ'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Kaymakamımızla yapmış olduğumuz istişareler
neticesinde, Odamız çalışma sınırları içerisinde
bulunan Ayvacık İlçesinde, KOSGEB ve İŞKUR
ile yapacağımız protokolle, Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimi açılmasına karar verdik.
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası olarak, her
yıl gençlerimizin önünü açmak için, Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimi düzenlemekteyiz. Dün
Çarşamba’da gerçekleştirdiğimiz mülakatlar
sonucunda, 3 adet Uygulamalı Girişimcilik
Eğitiminin seçmeleri de tamamlandı.
Önümüzdeki haftadan itibaren eğitimleri,
Odamız toplantı salonunda
gerçekleştireceğeyiz. Bu konuda Ayvacık’ta da
bir adım atmak istedik. Kaymakamlığımızın
işbirliğiyle, söz konusu eğitimleri, Ayvacık’ta da
gerçekleştireceğiz. Uygulamalı Girişimcilik
Eğitiminin başarıyla tamamlanmasından sonra,
kursiyerlerimiz, işletme açılışı yapılarak
KOSGEB'e başvuruda bulunulabilmektedir.
KOSGEB'in başvuruyu uygun bulması halinde
ise girişimcilik belgesi olanlara destekleme
işlemi yapılabilmektedir” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getiren Ayvacık Kaymakamı, Emre YEŞİLBAŞ
da yaptığı konuşmasında, “Çarşamba Ticaret
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sn.
Ahmet YILMAZ beyle yapmış olduğumuz
istişareler neticesinde, İlçemizde de Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimi düzenlemeye kara verdik.
Gerçekleştireceğimiz eğitimlerle, başarılı ve
sürdürülebilir işletmelerin kurulması, girişimcilik
kültürünün yaygınlaştırılması ve istihdamın
artırılmasını amaçlamaktayız. Ahmet YILMAZ
Başkanımın şahsında, tüm Çarşamba Ticaret ve
Sanayi Odası yönetimine, işbirlikleri ve
desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Çarşamba TSO 'Akıllı uzmanlaşma
stratejisi' konferansı'nda

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Sn.Ahmet YILMAZ, Yönetim
Kurulu Sayman Üyesi Sn.Hasan KIR ile birlikte,
Ayvacık Kaymakamı Sn.Emre YEŞİLBAŞ’ı
makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar
diledi. Ziyarette Başkan Ahmet YILMAZ
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odasının yapmış
olduğu çalışmalar hakkında bilgiler verirken,
Ayvacık’ın ihtiyaçları ve yapılabilecek
faaliyetlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu
ve Ayvacık ilçesinde Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimi açılması planlandı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan
Çarşamba TSO Başkanı YILMAZ, “Sayın

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)
tarafından yürütülen "Rekabetçiliğin Arttırılması
Projesi" kapsamında "Akıllı uzmanlaşma
stratejisi" konferansı düzenlendi.
Samsun Valisi İbrahim Şahin, kentteki bir
otelde düzenlenen konferansın açılışında,
evrensel düşünüp yöresel yaşamanın önem
taşıdığını belirterek, herkesin her şeyi yapması
durumunda dünyanın yaşanmaz hale

geleceğini, bu durumun da rekabeti ortadan
kaldıracağını söyledi.
Öldürücü rekabet yerine dayanışmacı
rekabetin ortaya konulması halinde
kalkınmanın gerçekleşebileceğini dile getiren
Şahin, "Lojistik merkez yapmak lehimize mi
aleyhimize mi? Acaba bu yapılar bizi serbest
pazar haline mi dönüştürüyor, yoksa gerçekten
'ürettiğim ürünleri buradan yurt dışına daha
rahat ihraç edeyim' diye mi bu tarz
yapılanmalar oluyor. Bu konudaki
tereddütlerimi Avrupalı dostlarımızın gidermesi
gerekiyor." diye konuştu.

Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı
Yusuf Ziya Yılmaz, OKA Genel Sekreteri Mevlüt
Özen, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odasından
Proje Müdürü Mehmet Akbulut ve ilgililer de
katıldı.
ÇTSO Başkanı Sn.Ahmet YILMAZ
Çarşamba OSB için Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı'nda

Yöresel ürünlerin öne çıkartılarak rekabet
edebilecek şekilde desteklenmesi gerektiğini
vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:
"Samsun'da cerrahi aletler alanımız var.
Dünyada 3 ülkede medikal alet üretiliyor.
Almanya ve Pakistan ile Türkiye'de Samsun. 40
yıllık bir geçmişi bulunuyor. Kalkınmada
öncelikli yöre kavramı var. Onun için sektörel
desteklemenin öne çıkarılması gerekiyor. Eğer
bu sektörün desteklenmesini sağlayabilirseniz
buradaki medikal alet üretimi biraz daha
yukarıya çıkar, daha fazla istihdam oluşur.
Amasya'nın elması meşhurdur ama sadece
elma üretilmesin, elmayla ilgili her şey üretilsin.
Çorum'da da leblebicilik önde. Leblebiyle ilgili
sektörü de destekleyelim. Tokat başka
alanlarda öne çıkmış, o alanları destekleyelim.
Diğer türlü biri bir ürün üretiyor, diğeri
kopyalıyor, bu sefer rekabet acımasız hale
dönüşüyor. Biz adeta kendi kendimizi
öldürüyoruz."
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa
Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü AB Mali
Programlar Dairesi Başkanı Murat Altun da
özellikle uluslararası destekli programlardan
önemli kazanımlar elde edildiğine dikkati çekti.

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO)
Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Ahmet YILMAZ
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Organize
Sanayi Bölgeleri genel müdürü sn.Yaşar
ÖZTÜRK ve Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü
daire başkanı sn.Metin DEMİRTÜRK’ü
makamlarında ziyaret etti.
Başkan Sn.Ahmet YILMAZ yaptığı
açıklamada; ‘Çarşamba Karma Organize Sanayi
ile ilgili istişarelerde bulunduklarını söyleyerek,
gelişmelerin çok güzel gittiğini, gelişen ve
değişen Çarşamba ilçemize en kısa zamanda
10'larca fabrika kurulacak Organize Sanayi
gelecek.’ dedi ve bu amaçla çalışmalarının hız
kesmeden devam edeceğini vurguladı.
2017 Yılında Uygulanacak İstihdam
Teşvikleri

Yürütülen programlarla işbirliği içinde olunan
ülkelerin potansiyelinin de ölçülebildiğini
anlatan Altun, böylece diğer ülkelerin
potansiyelini nasıl farklı kullandıklarını daha iyi
analiz etme şansı bulduklarını söyledi.
Altun, "Rekabet etme komşunuzu yok
etmekle değil, aksine rekabet gücünün
artırılması, komşunuzla kol kola yürümekle
mümkün olabilir. Rekabetçi sektörler
programlarının ilkinde 500 milyon avroluk bir
kaynakla 44 projeyi uygulamaya geçirdik. Bu
projeler 2017 yılında tamamlanacak." dedi.
Konuşmaların ardından OKA Planlama,
Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı
İbrahim Ethem Şahin tarafından "Bölgesel Akıllı
Uzmanlaşma Stratejisi" konulu sunum yapıldı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
ERDOĞAN 7 Şubat 2017 Salı günü Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye
Ekonomi Şurası’nda özel sektörde faaliyet
gösteren işverenlerimizin oluşturacakları ilave
istihdam için destekleneceklerini açıklamıştır.
09/02/2017 tarih ve 687 Sayılı Resmi
Gazete’de söz konusu istihdam teşviki

yayımlanmıştır. Yeni teşvik kapsamında
uygulamaya ilişkin temel noktalar:

Çarşamba TSO'da 6.Girişimcilik Kursu
Başladı

- Teşvik uygulamasından özel sektör
işverenleri yararlanacaklardır.
- İşverenler, 31/12/2017 tarihine kadar
2016/Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet
belgelerindeki sigortalı sayısına ilave aldıkları
her bir sigortalı için dolayı bu teşvikten
yararlanacaklardır.
- İşverenlerin 01/02/2017 tarihinden itibaren
mevcut çalışanlarına ilave alacakları
sigortalıların; İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmaları ve
işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin
Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve
hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim
hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar
dışında olmaları gerekmektedir.
- Bugün için bir çalışanın işverene maliyeti
2.177 TL’dir. (SGK tarafından uygulanan 5
puanlık prim indirimi sonrasında işveren
maliyeti 2.088,56 TL olmaktadır.)
- Uygulanacak teşvikle işverenler, mevcut
çalışanlarına ilave olarak işe alacakları her 1
sigortalı için sadece 1.404 TL ödeyecek olup,
geriye kalan 773 TL tutarındaki prim ve vergi
yükümlülükleri devlet tarafından
karşılanacaktır.
- Başka bir deyişle, ilave istihdam edilen her 1
kişi için işverenlerin maliyeti 773 TL azalacaktır.
- Teşvik uygulaması 31/12/2017 tarihine kadar
geçerli olacaktır.
- Bu teşvikten yararlanacak işverenler; aynı
sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi
teşvik, destek ve indirimlerden
yararlanamayacaklardır.

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 6. 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, girişimcilik eğitimlerine kaldığımız yerden
devam ediyoruz, uygulamalı girişimcilik
kursumuz proje ofisi müdürmüz Sn.Mehmet
AKBULUT tarafından verilecek olup, 27 Şubat
2017 tarihinden 02 Mart 2017 tarihine kadar
(32 saat) devam edecektir. Kurs sonunda
katılımcılar alacakları sertifika ile KOSGEB'in
Girişimcilik Destek Programı çerçevesinde
kurdukları işleri için 50 bin lira hibe, 100 bin
lira faizsiz kredi imkanına sahip olacaktır.
Odamızın üyelerine verdiği hizmetlerin yanı
sıra, geleceğin yatırımcılarına da hizmet
etmektedir, girişimcilik eğitiminin katılımcılara
ve Çarşamba'mıza hayırlı olmasını
diliyorum.'dedi.

