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EğitimIer

ıfiim kursiyerlere İş güvenliğ ve İşi
sağh6 eğitimi verilecek, ardından
KOSGEP ile işbirüğ halinde Girişimci-
ük eğümi verilecektir.

.kursiyerlerin iletişim becerilerini ge-
liştirmek amacı ile kursiyerlere Iş ve
Sosyal Hayatta iletişim eğtimi verile-
cektir.

Eğitimler

§uluova ficaret ve §anayi Odamızın
eğtim kurumlan ile §birliğ kapasitesi
aıthnlacak, İnşaat sektörü ve diğer
sektörler içinde fütiyaca u}rgıın perso-
nel yetiŞirilmesi konusırnda görev ala-
rak iş diinyası ile ğitim kunımlan ara-
sında köprü vazifesi görecektir.

Proje kapsamında web tabanlı tiim pay-
daşlann etkileşim içinde olacağ, bilgi
ve deneyim paylaşımı sağayacak e-
öğpenmeye ve bilgilendirmeye yönelik
bir internet sitesi kurularal« kurumla-
ıın ileüşim kapasitesi desteklenirken
farkındalık ve süreklilik sağlanagakhr.

Proje süresince yapilacak olan konfe-
fen§ı seminer ve bilgilendirme toplan-
lılar ile kamuoyunda genç işizliff ve
kayıt üşı istihdamla mücadele konu-
sunda farlnndalık oluşturulacaknr.

TuıEut AKSU
Suluova Ticaret Vc Sanayi Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

Yalçın ÇAI(MAK
Sulurıva'ficaret Vc Sanııyi ()clasr

Gencl sekreteri
Telefon: +qo (ıs8) 4ı7 ızgg- ı z89

Falrs: +9(358}+ız6sgz
mail: stso@ttmail.com

Webı www.sulueıvatşo. org.tr

Bu prııje, Avnıpa Birü§ ve fiirkiye Cumhuriyeü
tarafi ndan fi nanse edilmektedir.
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ıkuışiyerlere İşkuR' uN hizmetleri ve
ko§GEp hibeleri haldanda bir seminer
verilecektir. Bu sayede kuısiyerlerin bir
kısmının kendi işini kurmalan özenö-
rilecektir.

oEğtim ııe §erninerlerin tamamlanma-
sıııın ardındaıı kusiyerlerimiz uygula-
ma stqiına tabii tutulacaklardır.

.yapılan teori\ pratik ve uygulamalı
stai eğtimlerinin ardından kursiyerler
sınaya tabi hıtıılacak başan olanlara
Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı serti-
fikılan verilecektir.

oEğtimlerini başan ile bitiren kıırsiyer-
lerin %5o'si kayıü ve sürekli i§tihdamı
desteklemek amacı ile meşIekleri ile il-
gili §lere yerleştirilecektir.

Bu yğgr Awp Bhliği u Tiirkiye Qarıhurigetihin mali kai}:.gglo hurlonmş-
ar. Bu yoanın İçğiğinilen yolnw §ırIıffi Tİwü w sanagi odm sorumluilur

u bu içrik hiçblr şkilile Atııpn Birlği w I\irkiye öırrıhuigainin göri§ ue
ıtrtu'/,muaaEtrcma},odır.
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Proje Sahibi

Suluova Ticaret ve Sanayi Odası
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Bilgiler

Proje Adr:

İnşaat Sektörtinde Kendi Geleceğini
İnşaa Et

Süresi:

ızAy

Başlangrç ve Bitiş Tarihi:

o1.11.2tı16- 3ı.ıo.zoı7

Hedef Grup

Projenin Hedef Grubu:

. Amasya İl ve İlçelerinde ı8 yaş ve
iizeri;
ı En az İlttlgretlm okulu mezıınu,
. İşkur'a ka5nüı,
. sosyal yarümlaşma ve Dayanşma

Valcftndan yarüm alan,
. Eski hiikümlü veya suç riski altında

bulunanlar,
. kadrnlar öncelikli olmakiizere zoo

kişi
Projenin Genel Hedefi:

Bölgemizde ve iilkemizde gelişmek-
te olan İnşaat sanayi sektöriine yö-
nelik genç istihdamını destekleme\
genç işsidik oranının azaldarak
daha çok kişinin siirekli olan saha-
lannda istihdam edilmelerini sağla-
malçbr.

Buyayın Avrupa Birlği ue Türkiye Clımhuiyetihin mali kathsıyla
hazırlanmqnr. Bu yayının içeriğinden yalnaca Suluova Ticaret ue

Soıayi Odosı soru mludur ue bu içeik hiçbir şekilde Aurupa Birlği ue

Tiirkiye Cumhuigetdnin 9önğ ue fu tumunu uansıtmamakıadır.

Hedefler

Projenin Özel Hedefi:

ıoo bireyin inşaat sektöriinde sek-
törün gereklilikleri ve Mesleki Yeter-
lilik kurumu tarafindan kabul edilen
ulusal ve uluslar arası standartlar ve
yeterlilikler çerçevesinde mesleki
eğitim eksikliklerinin giderilerek
reel sektörle işbirtiği halinde l§üh-
dam edi|ebilirliklerinin sağanması-
dır.

Proje kapsamında eğiümlerini vere-
cek olduğumıxz 1«ı meslek grubunda
Mesleki yeterlilik kunımu Mesleki
Yeterlilik Belgesi zorunluluğu geti-
rilmiştir.
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Eğitimleri verilecek meslekler:
§ıvacılık
Alçı Ievha Uygulayıcısı
Alçı Sıva Uygulayıcısı
Betonculuk
Ahşap Kalıpçılık
Betonarme Demircisi
Duvarcılık
İnşaat Boyacısı
fiinel Kalıpçılü
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