Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Haber Bülteni
21.10.2016 – 29.10.2016
3. Uygulamalı Girişimcilik Kursu Sertifika
Töreni Çarşamba TSO’da Yapıldı

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret
Borsası Bölgesel Kalkınma Proje Ofisi, KOSGEB
ve İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından üçüncüsü
düzenlenen “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi”
programını tamamlayan kursiyerlere
sertifikaları ,Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası
Toplantı salonunda yapılan tören ile verildi.
ÇTSO Toplantı Salonu'nda düzenlenen
sertifika törenine, Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Sn.Ahmet Yılmaz,İlçe Milli Eğitim
Müdürü Sn.Mustafa Özdemir,Çarşamba
Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı
Sn.Muharrem YARALI, Meclis Üyesi Sn.Uğur
Fatih DİNÇER, Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi
(İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu
Üyesi)Sn.Fikriye PEKŞEN, Sn.Nejla TAK,
Çarşamba Ticaret Borsası Meclis üyesi
Sn.Sezayi ATSAN katıldı.
Sertifika töreninde konuşma yapan
Girişimcilik eğitimi kursiyerlerinden Ayşe ÇELİK
SEYİS ve Metehan ŞAHİN 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.AyferİLHAN'a
teşekkürlerini sundular.
Sertifika törenine katılan eski kursiyerlerden
Sevda LAFÇI ve Emine SAĞLAM başarı
hikayelerini anlatarak, yeni kurdukları işlerde
kat ettikleri mesafe ile ilgili tecrübelerini
paylaşarak, kendilerine bu imkanı sağlayan
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret

Borsası Bölgesel Kalkınma Proje Ofisi
yetkililerine ve KOSGEB il müdürü Sn.Ahmet
DURSUNOĞLU’na teşekkürlerini ilettiler.
Çarşamba TSO Yönetim Kurulu Başkan
Sn.Ahmet YILMAZ yaptığı
konuşmasında;‘’Eğitimlerin, girişimcilerin
ufkunu açtığını ve işlerini daha profesyonel bir
şekilde kurmayı öğrettiğini ifade ederek,
Çarşamba’nın ekonomik kalkınmasının, yeni
kurulacak işletmeler ve mevcut işletmelerin
büyümesiyle mümkün olacağını söyledi ve
girişimcilik eğitimin düzenlenmesinde Samsun
İŞKUR ve KOSGEB müdürlüğümüze
teşekkürlerimizi sunuyor, yeni
girişimcilerimizin açacağı işletmelerin ülkemize
ve ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum,
Allah yolunuzu açık etsin." dedi.
Çarşamba TSO Başkanı Sn.AhmetYILMAZ’ın
ardından söz alan Çarşamba Milli Eğitim
Müdürü Sn.Mustafa ÖZDEMİR; ‘Sertifikalarını
alacak arkadaşlarımıza iş hayatlarında
başarılar diler, verilen eğitimlerin, kuracağınız
işletmelerle birlikte, ülkemiz ekonomisine
hayırlı olmasını tememni ediyorum. Asla
umutsuzluğa kapılmayın, çaresiz değiliz, çare
sizsiniz’ diyerek sözlerini noktaladı.

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası
İspanya 'E power&Building' İnşaat
Fuarı'nda

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası üyesi 22
firma, İspanya’nın en büyük İnşaat ve inşaat
teknolojileri fuarı olan "E-power&Building
Fuarı" için İspanya’ya çıkarma yapıyor.
İspanyanın Başkenti Madrid’de İFEMA Fuar ve
Kongre Merkezinde 24-28 Ekim 2016
tarihlerinde açılacak "E-power&Building Fuarı"
na oda üyesi 22 firma katılıyor. Çarşamba TSO
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet YILMAZ fuarla
ilgili yapmış olduğu açıklamasında, “Şehir
ekonomisini canlandırmak için şirketlerimizi
büyütmemiz, rekabetçi yapılarını
güçlendirmemiz gerekiyor. Firmalarımızın
yurtdışı pazarındaki gelişmeleri yakından takip
etmesi, yabancı şirketlerle işbirliklerine
girebilmesi, ihracata yönlendirilip yeni
pazarlarla tanışması bu açıdan büyük önem
taşıyor. Bu düşüncelerimiz kapsamında İnşaat
sektöründeki 22 firmamızla birlikte, sektördeki
yeni gelişmeleri yerinde gözlemlemek,
şirketlerimizin yabancı şirketlerle işbirliğine
girebilmesine imkân vermek üzere, KOSGEB
destekli olarak, bu organizasyonu düzenlemiş
bulunuyoruz. Organizasyonumuz çerçevesinde,
Fuar ziyareti dışında (B2B) ikili iş görüşmeleri,
İspanya’nın inşaat sektöründeki en büyük
derneği SEOPAN’ı ziyaret ereceğiz. " dedi.
KOSGEB tarafından proje kapsamındaki
organizasyona katılan firmaların ulaşım,
konaklama, tercümanlık, rehber ve fuar giriş
ücretleri için 3 bin TL’ye kadar destek veriliyor.

YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'nda
Çarşamba TSO Rüzgârı

Türkiye'nin her köşesinden yöresel ürünlerin
tanıtıldığı 7. YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'na
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası adına
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn.Hüseyin
DALGIÇ, Meclis Başkanı Sn.Muharrem YARALI
ve Genel Sekreter Sn.Gültekin SÜRÜL katıldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından açılışı yapılan
Antalya'daki 7. Yörex Yöresel Ürünler Fuarı'nın
gözsesi; "Çarşamba kıvratması", "Çarşamba
ayakkabısı" ve "Çarşamba kasketi" ile katılan
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası oldu.
Samsun standında sergilenen Çarşamba
yöresinin sekiz köşe kasketi ve yumurta topuk
ayakkabısı, kıvratması ve kuru çay simidi,
Bafra’nın nokulu, salçası, pidesi, pirinci ve
Terme’nin pidesi, pirinci ile Vezirköprü’nün
semaveri, Samsun lokumu ve simidi gibi çeşitli
yöresel ürünler bu yıl da büyük ilgi gördü.
Standı gezen konuklara Samsun ürünlerinden
hediye edildi.

Bazı Alacakların Yapılandırılmasına
İlişkin Kanun (6736 Sayılı Kanuna İlişkin
Süre Uzatımı)

ÜYELERİMİZE DUYURULUR
19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6736
Sayılı "Bazı Alacakların Yapılandırılmasına
İlişkin Kanun" gereği gecikmiş aidat borcu
bulunan üyelerimize, 25 Kasım 2016 tarihine
kadar Odamıza bir dilekçe ile başvurmalan
halinde borçlarını yapılandırma imkanı
getirilmiştir.
Anılan kanunun 1l.Maddesi'nin beşinci fıkrası
gereği düzenleme, 30.06.2016 tarihinden
önceki alacaklar için yapıldığından 2016 yılı
aidatlarının 2. taksitleri madde kapsamı
dışındadır.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği 19.08.2016
tarihinden önce üyelerin borç asıllarını
tamamen veya kısmen ödemiş olması halinde,
ödenmiş borç asıllanna isabet eden faiz,
gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i
alacaklar üyelerin herhangi bir başvuru
yapmasına gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu
karanrta istinaden alacak kayıtlarından
silinecektir.
üyelerimizin ilgili maddede düzenlenen
taksitiendirme imkanından yararlanabilmesi için
25 Kasım 2016 tarihine kadar Odamıza bir
dilekçe ile başvurmalan şarttır. Bu tarihten
sonra yapılan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
Başvuru üzerine aidat borç asılları azami altı
taksite kadar bölünebilecektir. Birinci taksitin
son Ödeme tarihi 30 Kasım 2016 olup, kalan
beş taksit birer aylık dönemler halinde tahsil
edilecek ve bu alacaklara uygulanan gecikme
zammı silinecektir. Taksitli ödeme yapmak
istemeyen üyelerimiz başvuru dilekçelerinde
belirtmek suretiyle ilk taksit ödeme süresi (30
Kasım 2016) sonuna kadar aidat borcu aslının
tamamını yatırarak bu kanun hükmünden
yararlanabilir.
Oda aidat borçları nedeniyle icra işlemlerinin
başlatılmış olması durumunda taksitiendirme
için başvuran üyelerin icra işlemleri durdurulur.
Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin
yargılama giderleri ile icra masraftan ve vekalet
ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.
Borçlannı taksitlendiren askıdaki üyeler,
borçlarının tamamını ödemedikleri müddetçe
askıdan indirme işlemi yapılmayacaktır.

29 EKIM CUMHURIYET BAYRAMINIZ
KUTLU OLSUN.

CUMHURİYETİMİZİN KURULUŞUNUN 93.YILI
VESİLESİ İLE BAŞTA CUMHURİYETİMİZİN
KURUCUSU GAZI MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
OLMAK ÜZERE, SİLAH
ARKADAŞLARINI,KAHRAMAN ŞEHİTLERİMİZİ
VE GAZİLERİMİZİ HÜRMET, MİNNET VE
ŞÜKRANLA ANIYORUZ. 29 EKIM CUMHURIYET
BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. AHMET YILMAZ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI.

