


MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU BAŞLADI KARİYER VE İSTİHDAM GÜNÜ DÜZENLENDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığının 25/05/2015 tar�h�nde yayımlamış olduğu �lk tebl�ğ �le 40 meslekte belge zorunluluğu başlatılmıştır. 
Bu kapsamda söz konusu tebl�ğ ek�ndek� l�stede bel�rt�len mesleklerde Meslek� Yeterl�l�k Belges� zorunlu hale get�r�lm�şt�r. İşbu Tebl�ğ�n yayım 
tar�h�nden �t�baren on �k� ay sonra (25 Mayıs 2016) Meslek� Yeterl�l�k Belges� olmayan k�ş�ler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır. Bakanlık 
Tebl�ğ�nde yayımlanan 40 meslekte başlayan belge zorunluluğu kapsamı �ler�k� aşamalarda gen�şlet�lerek devam edecekt�r.

 Bu kapsamda belge zorunluluğu get�r�len meslekler �ç�n Odamız-TOBB MEYBEM �şb�rl�ğ� �le belgelend�rme yapılacaktır. Odamız başvuruları 
alarak sınav açılmasını sağlayacaktır.

EK’te yazılı meslek dallarında personeller� �ç�n Meslek� Yeterl�l�k Belges� almak �steyen üyeler�m�z�n formu doldurarak Odamıza �letmeler�n� 
r�ca eder�z.

Süreçte başarılı olan adayların sınav ücretler� İŞKUR teşv�ğ� kapsamında süreç �çer�s�nde adayların hesaplarına �ade ed�lecekt�r.

Burhan�ye T�caret Odası, Balıkes�r Ün�vers�tes� Burhan�ye Uygulamalı B�l�mler Yüksekokulu ve Edrem�t İŞKUR H�zmet Merkez�n�n katkılarıyla 
organ�ze ed�len Kar�yer Günü 03 Mart 2017 Cuma günü saat 10:00-18:00 arasında Burhan�ye Uygulamalı B�l�mler Yüksekokulu Yerleşkes�nde 
düzenlend�.

Burhan�ye Uygulamalı B�l�mler Yüksekokulu (BUBYO) öğrenc�ler�n�n gelecek �ş yaşamlarını planlayab�lmeler�, �ş hayatına hazırlanmaları, staj 
yer� bulmaları ve meslekler�yle �lg�l� kurumlar �le b�reb�r �let�ş�mde bulunmaları amacıyla “İst�hdam ve Kar�yer Günler�” düzenlend�ğ� b�ld�r�ld�.
Kar�yer günler�n�n, “Güven�l�r Eğ�t�m, Güven�l�r İşgücü, Güven�l�r Üret�m” sloganı �le 03 Mart 2017 Cuma günü BUBYO Fuaye alanında 
gerçekleşt�r�ld�.
Burhan�ye T�caret Odası, Türk�ye İş Kurumu (İş-Kur) ve Bubyo �şb�rl�ğ�yle gerçekleşt�r�len İst�hdam ve Kar�yer Günler�ne; otel �şletmeler�, 
seyahat acentaları, bölgede faal�yet gösteren �thalat ve �hracat firmalarından b�r çok tems�lc� katıldı. B�n 400’e yakın öğrenc�ye sah�p 
olduklarını bel�rten BUBYO Müdürü Doç. Dr. M. Oğuzhan İlban, Körfez bölges�nde yer alan firmaların kend�ler�ne �lett�ğ� temel sorunun kal�fiye 
eleman sorunu olduğunu ve sorunun çözümünde BUBYO Tur�zm ve Otel İşletmec�l�ğ�, Bankacılık ve F�nans �le Uluslararası T�caret 
bölümler�nde dört yıllık l�sans düzey�nde öğren�m gören öğrenc�ler�n anahtar rol oynayab�leceğ�n� bel�rtt�. Hem öğrenc�ler�n staj ve �ş 
�mkanlarını arttırmak adına hem de bölgede yer alan �şletmeler�n vasıflı eleman sorununu çözmek adına Burhan�ye T�caret Odası ve Türk�ye İş 
Kurumu (İş-Kur) �le ortaklaşa b�r kar�yer etk�nl�ğ� planladıklarını bel�rtt�. Yüksekokul Müdürü İlban, ”Yüksekokul �le sanay�, �ş dünyası ve s�v�l 
toplum kuruluşları arasında �şb�rl�ğ�n� teşv�k etmek ve arttırmak �ç�n öneml� b�r m�syona sah�p olduğumuzu düşünüyorum. Bu m�syonu yer�ne 
get�rme adına bölgede yer alan �şletmeler �le bu tür �şb�rl�kler�n� daha fazla yapmak �st�yoruz. Körfez bölges�nde ve tüm Türk�ye’de faal�yet 
gösteren �şletmeler �le �lg�l� bölümlerde öğren�m gören Balıkes�r Ün�vers�tes� öğrenc�ler�m�z� kar�yer günler�ne davet ed�yoruz” ded�.
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Burhaniye Ticaret Odasınca hazırlanmış olan 2016 yılı planlı yıllık eğitim ve seminer programları kapsamında Av. Erman PAZARBAŞI  - 
Vide Supra Eğitim ve Danışmanlık sunumlarıyla 28 Şubat 2016 Salı günü saat 14.00’de Burhaniye Ticaret Odası Seminer Salonunda

 ( “İnşaat/Emlak Sektöründe Gayrimenkul İle İlgili Karşılaşılan Hukuki Sorunlar Ve Çözüm Yolları Dış Ticarette Gümrük Mevzuatı Ve 
Uygulamaları” ) Konulu Katılım Sertifikalı seminer gerçekleştirildi.  Av. Erman Pazarbaşı gerçekleştirmiş olduğu sunumda ;

İÇERİK                                     :
Seminerde katılımcılara, gayrimenkullerin satım, kullanım ve diğer tasarruf hallerinde karşılaşılan hukuki sorunlar ve hukukun çeşitli dallarında bu 
sorunların niteliğinin tespiti ve çözüm yolları aktarılacaktır.
Seminer sonunda katılımcılar,bir taşınmazda miras hukukundan, eşya hukukuna, aile hukukundan, borçlar hukukuna, icra ve iflas hukukundan imar 
hukukuna kadar geniş bir zeminde karşılaşılabilecek sorunları tahmin edebilir, ön görebilir hale gelecektir.

GAYRİMENKUL İLE İLGİLİ KARŞILAŞILAN HUKUKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI 


