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Gençlik spor müdürlüğü ve 

Odamızın kurumların birlik ve 

beraberliğini daha çok 

pekiştirilmesi için organize ettiği 

Kurumlar arası voleybol turnuvası 

Devlet Hastanesi ile Odamız 

arasında müsabaka ile başladı. 

Kaymakamız Sn. Mehmet 

ÖZTÜRK müsabakayı tribünden 

takip etti. Hafta içi 17:30 ile 20:00 

saatleri arasında devam edecek olan 

turnuva 22 Şubat 2019 tarihinde 

final maçıyla sona edecektir. 

Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası İlk Maçında İlçe Kaymakamımız             

Tribünlerden Destek Verdi 

 

 

Turizm Rehberliği Tezli ve 

Tezsiz Yüksek Lisans 

Programları Başlıyor 

T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN’ın destekleriyle 

Üniversitemizin Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 

Dalı Tezli ve Turizm Rehberliği Anabilim 

Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programları 

YÖK’ten onay almıştır. 

T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm 

Rehberliği Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek 

Lisan Programı 2018-2019 akademik yıl 

bahar döneminde akademik faaliyetlerine 

başlayacaktır.  

 

 

 

Programa başvurular başlamış olup, 

06.02.2018 tarihinde sona erecektir. 

Turizm rehberliği anabilim dalı tezsiz yüksek 

lisans programına ilişkin faaliyetler Ardeşen 

Külliyesi’nde sürdürülecektir. Ardeşen Turizm 

Fakültesi bünyesindeki Turizm İşletmeciliği 
Bölüm akademisyenlerince yürütülecek dersler, 

akademik dönem ile birlikte 18.02.2018 tarihinden 

itibaren başlayacaktır. 
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Coğrafi İşaret Tescilli Çayeli Kuru Fasulyesi 

Yemeği İle İlgili Tanınırlığı için Toplantı 

Düzenlendi 

 
Tescilli coğrafi işaretimiz olan Çayeli Kuru 

Fasulye Yemeği’nin ilçe ve bölge ekonomisine 

sağlayabileceği katkılar görüşüldü. 

Aynı zamanda coğrafi işaretli ürünün tanınırlığını, bilinirliğinin daha iyi nasıl yapılması gerektiği, 

turizimle bağının en iyi şekilde nasıl kurulabileceği, denetlemesinin nasıl yapılması konusunda ve 

çeşitli faaliyetler konusunda fikirler oluşturuldu. 

Toplantı Çayeli Kaymakamı Sn. Mehmet Öztürk başkanlığında, Çayeli Tı̇caret ve Sanayı̇ Odası 

Başkanı Mehmet Ali MERT, Meclis Başkanı Hüseyin Öztürk Genel Sekreter Osman DOĞRU, Doğu 

Karadeniz Kalkınma Ajansı yetkilisi Fatih Özdemir, Dr.Öğr.Üyesi Deya Nizam Bilgiç  , Kaliforniya 

üniversitesi Doktora adayı M.Fatih Tatari ve DOKA yetkilileri ile gerçekleştirildi 

2019 Yılı İlk Personel 

Toplantımız Gerçekleşti 

 

2019 yılı başında ilk 

personel toplantımız 

Genel sekreter 

başlandığında 

gerçekleştirildi. 

bütçe hakkında 

değerlemeler yapıldı 

aynı zamanda 

akreditasyon ve yıllık 

faaliyet planı 

çerçevesinde 

yapılmadı planlanan 

faaliyetler 

değerlendirildi. 

 

Üyelerimizin mesleki ve 

sektörel sorunlarının tespit 

edilip ilgili makamlara 

bildirilmesi için düzenlenen 

Meslek Grubu Üyeleri İstişare 

Toplantılarının ilk ayağı 

olarak 1. Meslek Grubu ve 2. 

Meslek Grubu üyelerinin 

katılımıyla Odamızda 

gerçekleştirildi. Oda 

başkanımız Mehmet Ali 

MERT’ in açılış konuşmasını 

yaptığı toplantıda katılan 

üyelerimiz sorunlarını dile 

getirdiler 
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TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ve İl Genç 

Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçmen Listesi 

Yayınlandı 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

İl Kadın Girişimciler Kurulu ve İl 

Genç Girişimciler Kurulu İcra 

Komitesi seçimleri 27 Şubat 2019 

Çarşamba Günü Saat: 10.00 – 

16.00 arasında Odamızda 

gerçekleştirilecektir 

Mal veya hizmet sektöründe ürün 

satışı gerçekleştiren işyerlerini 

ilgilendiren “Perakende Satışa 

Sunulan Ürünlerde Düzenlenen 

Kampanyalar ve Fiyat Etiketi” 

düzenlemeleri detaylı bilgi için 

www.cayelitso.org.tr 

Doğu Karadeniz 

Bölgesi'nin her 

mevsim farklı tatlar 

sunan kenti Rize, 

Coğrafi konumun 

sunduğu fırsatlarla bir 

doğa ve kültür cenneti 

durumundadır.Kuzeyd

oğu Anadolu'nun 

turizm potansiyeli en 

yüksek kentlerinden 

biri olarak yükselmeye 

devam ederken , yılın 

dört mevsiminde fırsat 

tanıdığı aktivitelerle 

gezginlerinlistelerinde 

her geçen gün daha üst 

sıralara çıkmaktadır. 

İlimiz tarihi , turistik , 

ekonomik ,kültürel ve  

doğal güzelliklere sahip olması ve bu 

değerlerini yurtiçi ve yurtdışı tanıtım 

organizasyonlarında etkin bir şekilde 

tanıtması son yıllarda ilimizi ziyaret eden 

turist sayısında artış sağlamıştır. Son yıllarda 

başta Arap turistler olmak üzere yerli ve 

yabancı ziyaretçi sayısındaki artış genel 

anlamda tüm hizmet birimlerimizin turizm 

etkin bir şekilde tanıtması son yıllarda 

konusunda katkıda bulunması gerekmektedir  

. 

ilimizi ziyaret eden 

turist sayısında artış 

sağlamıştır. Son 

yıllarda başta Arap 

turistler olmak üzere 

yerli ve 

yabancıziyaretçi 

sayısındaki artış genel 

anlamda tüm hizmet 

birimlerimizin turizm 

konusunda katkıda 

bulunması 

gerekmektedir. 

Valiliğimizce Arapça 

ve İngilizce konuşma 

becerisinin gelişmesi 

konusunda eğitim 
verilmesi 

planlanmaktadır.  

www.cayelitso.org.tr 
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KOSGEB Bilgilendirme 

Seminerine   Davet 

21.02.2019 Perşembe Günü Saat : 14.00 'da Odamız 

Toplantı Salonunda KOSGEB İl Müdürü tarafından 

KOSGEB destekleri ve Yeni girişimci destekleri hakkında 

üyelerimize bilgilendirme semineri verilecektir. 

www.cayelitso.org.tr 

7143 sayılı Kanununa göre peşin ya da taksitli 

yapılandırılan prim borçlarınızı süresinde 

ödemediyseniz size sunulan fırsatı kaçırmayın 

Sigortalılarımızın ve işverenlerimizin Sosyal 

Güvenlik Kurumuna 7143 sayılı Kanununa  göre 

peşin ya da taksitli yapılandırılan prim borçlarını 

süresinde ödemeyenler için; 28/02/2019 Tarihine 

kadar geç ödeme zammıyla birlikte ödemeleri halinde 

yapılandırmadan yararlanmaya devam edeceklerdir. 

www.cayelitso.org.tr 

SGK Çayeli Hizmet Müdürlüğünden 

Önemli Duyuru!!!! 

KOSGEB Uygulamalı Girişimci Kursu Başlıyor 

14-15-16-17 MART 2019 

Tarihlerinde  Çayeli  Ticaret  ve  

Sanayi  Odası  seminer salonunda   

KOSGEB  ortaklığı ile   

Uygulamalı Girişimci Kursu  

başlıyor.  Başvurular  e-Devlet  

üzerinden  KOSGEB  web sayfası 

üzerinden  yapılacaktır.  son 

başvuru tarihi  08 Mart 2019  saat  

23.59  olacaktır. 

www.cayelitso.org.tr 
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2019 İstihdam Seferberliği Başlıyor. 

"Burası Türkiye Burada İş Var" 

İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Toplantısı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Kültür ve 

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde yapıldı. 

TOBB Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu, toplantının 

açılışında yaptığı konuşmada, 

istihdam seferberliği başlatılması 

konusuna Bakan Selçuk ve 

Bakan Albayrak ile bir araya 

gelip çalıştıklarını ifade ederek, 

iki bakanın olumlu 

yaklaşımlarıyla teşviklerin 

tasarlandığını söyledi. 

Hisarcıklıoğlu, “Bu topraklarda 

bereketi ve umudu hiç 

kaybetmedik. Kaybetmeyeceğiz. 

Bereketli ve umut dolu bir güne 

merhaba demek için, Burada iş 

var, Burada aş var, Burada gelecek 

var diyoruz” şeklinde konuştu. 

Kanun tasarısının torba kanuna eklendiğini ve hızla Meclis'ten geçerek Resmi Gazete'de 

yayımlandığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, " Türk iş dünyası için böyle bir hızlı hareket eden 

bakanlarımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum. İşte burada sizlerle birlikte 2019 İstihdam 

Seferberliğini başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımızın istihdam seferberliği çağrısına yönelik ilk 

adımı atıyor, kampanyayı başlatıyoruz. Sloganımız ‘Burası Türkiye Burada İş Var’. TOBB, 

sektör meclislerimiz ve odalar-borsalar olarak bu kampanyayı 81 ilde ve 160 ilçede en yaygın 

şekilde tanıtacak ve en geniş katılımın sağlanması için çalışacağız. Buradan tüm iş dünyamıza 

ve işverenlere de çağrıda bulunuyorum, Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam 

kampanyasına katılın, bu tarihi desteklerden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe 

alarak hem işinizi geliştirin hem ekonominin büyümesine katkınız olsun, hem de Türkiye 

geleceğine yatırım yaparak kazanan siz olun" dedi. 
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A SINIFI HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYORUZ 

Odamız Akreditasyon Denetlemesi Sonucunda 103 İl 

ve İlçe Oda Borsa Arasında 59.Sırada Yer Aldı 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 

törende yaptığı konuşmada, 

bakanlık olarak politika 

oluşturma süreçlerinde sivil 

toplumun görüş ve önerilerini 

çok önemsediklerini belirterek, 

oda ve borsalarla Türkiye’nin 

güçlü yanları için birlikte 

çalıştıklarını söyledi. Bakan 

Pekcan 21. Yüzyılın küresel 

ekonomisinde akreditasyonun 

öneminin farkında olduklarını dile 

getirerek. “akreditasyon güven 

demek kalite demek, kalite ise 

marka demek. 

       Günümüzde güven veren, 

kaliteli olan, markalaşan 

rekabette her zaman öne çıkıyor. 

Artık ülkeler, şehirler 

markalaşıyor.” İfadesini kullandı. 

     Hisarcıklıoğlu. TOBB ikiz 

kuleler’de düzenlenen 

Akreditasyon  

Sertifika Töreni’nde Yaptığı 

konuşmada hızla gelişen ve 

dönüşen dünyada iş 

dünyasının kendisini 

geliştirmeye devam etmesinin 

çok önemli olduğunu. 

Akreditasyon sistemi sayesinde 

oda ve borsaların da kendilerini 

dönüştürüp geliştirdiklerini 

söyledi. Hisarcıklıoğlu, TOBB’un 

oda ve borsa sisteminin tüm 

dünyaya ihraç edecek konuma 

geldiklerini belirterek, “Mesela 

Türk Cumhuriyetlerinden, 57 

islam ülkesinden talepler var. Oda 

borsa sistemimizi öğrenmek 

istiyorlar.” dedi. TOBB 

akreditasyon Kurulu Başkanı Faik 

Yavuz’da dünyadaki tüm oda 

yapıtlarını inceleyerek 

akreditasyon sistemini Türkiye’ye 

getirdiklerini, hedeflerinin 

üyelerine birinci sınıf hizmet 

sağlamak olduğunu belirtti. 

Akreditasyonun bunun 

en önemli adımları 

arasında yer aldığını 

dile getiren Yavuz , 

üyeler ve odalara 

arasında kurulan 

bağların gün geçtikçe 

kuvvetlendiğini 

söyledi. Yavuz 

toplamda 269 oda ve 

borsanın akredite 

olduğunu , 365 oda ve 

borsayı akredite etmeyi 

hedeflediklerini bildirdi. 

Tören hakkında görüş 

bildiren Oda Başkanı  

MERT, 2018 yılında 

akredite olduklarını beş 

yıldız unvanıyla üyelerine  

hizmet verdiklerini belirtti. 

Türkiye’nin beş yıldızlı 

oda olarak birçok ilden 

daha önde  olarak bu 

hizmet anlayışıyla 

çalışmalarına tüm hızıyla 

devam edeceklerini, 

kendilerine destek veren 

üyelerine teşekkür 

ettiğini söyledi. 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde Ticaret bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu  Ve TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Akreditasyon Kurul 

Başkanı Faik Yavuz’un katılımıyla gerçekleşen Akreditasyon Sertifika Töreni’nde Çayeli 

Ticaret ve Sanayi Odası  adına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali MERT, Meclis 

Başkanı  Hüseyin ÖZTÜRK  ve Genel Sekreteri Osman DOĞRU aldı 


