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larıyla kırsal kalkınmaya destek veren çok 
sayıda iş insanı katıldı.

Kırsal kalkınmanın hayati önem ta-
şıdığının altını çizen Edirne Valisi Hasan 
Duruer, “Kırsal kalkınmayı çok önemsiyo-
ruz. Sizi bir araya toplamamızdaki amaç 
hem birbirinizle tanışmanız hem de varsa 
problemlerinize çözüm bulmaktır. Burada 

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası 
(TSO) Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Ahmet Koru, Keşan Ticaret 
Borsası (TB) Yönetim Kurulu üyele-
ri Fatih Boyalık, Gökhan Korucu ile 
Keşan TSO Akreditasyon Sorumlusu 
Seda Havale, Edirne Valiliği’nce dü-
zenlenen Kırsal Kalkınmaya Destek 
Veren Kuruluşlar Toplantısı’na katıl-
dı. Toplantıda, Edirne Valisi Hasan 
Duruer, kırsal kalkınmaya destek 
olan kuruluşlarla bir araya geldi.

Toplantıya Edirne Valisi Hasan Duru-
er ve Keşan Heyeti’nin yanı sıra, Özel İda-
re Genel Sekreteri Muhammet Öztürk, 
Edirne Ticaret Borsası (TB) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Özay Öztürk, Edirne Ticaret 
ve Sanayi odası (ETSO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Recep Zıpkınkurt, İl Tarım Mü-
dürü Orhan Sarı, bölge oda/borsa başkan-

çok önemli yatırımlara imza atmış 
kamu kuruluşları ve özel şirket tem-
silcileri bulunuyor. Bana iletilen çok 
önemli birkaç proje olduğunu biliyo-
rum. Projesi olan herkese bürokratik 
olarak, kanunlar çerçevesinde her 
türlü yardımı yapmaya hazır oldu-
ğumuzu belirtmek istiyorum. Maddi 
destek isteyenlere ise KOSGEB, Kal-
kınma Ajansı gibi kuruluşlarımızla 
destek de verebiliriz. Projeler sana-
yiyle ilgili olacak diye bir kural yok, 

tarım ve hayvancılık projelerini de önem-
siyoruz. Enez bölgemizde canlı midye ko-
nusunda çok önemli bir projeyi hayata ge-
çiren girişimci, yıllık 3 milyon lira ihracat 
yapabilecek bir tesis kurdu, biz de kendisi-
ne destek verdik. Her türlü projeye ayrım 
gözetmeksizin, imkânlar doğrultusunda 
destek vermeye hazırız” dedi.

Keşan TSO ve Keşan TB, Kırsal Kalkınmaya 
Destek Olan Kuruluşlar Toplantısı’na Katıldı

Dair Hibe Programı’ndan Gaziantep yatı-
rımcılarının daha fazla yararlanmalarını 
sağlamak amacıyla GTB’de düzenlenen 
tanıtım ve bilgilendirme toplantısına Ta-
rım İl Müdür Yardımcısı Bilal Özdal, GTB 
Meclis Başkan Yardımcısı Surur Aydın, 
GTB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Satıl 
ve GTB Meclis üyeleri Fatih Çakır, M. Emin 
Balyemez, Ziya Dinler, Mehmet Akıncı, Ali 
Alagöz, Hüseyin Keskin, Turgay Doğan ile 
girişimciler ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Des-

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), 
üyeleri için “Kırsal Kalkınma Yatırımları-
nın Desteklenmesi Programı” kapsamında, 
8. Etap Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım-
ların Desteklenmesi hakkında tanıtım ve 
bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Eko-
nomik yatırımlar için proje başvurularında 
hibeye esas proje tutarı, gerçek kişi başvu-
rularında 300 bin lira, tüzel kişi başvurula-
rı için ise 800 bin lirayı geçmeyecek hibeye 
esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla 
destek verilecek, diğer %50 oranındaki tu-
tar ise başvuru sahipleri tarafından temin 
edilecek.

14 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Kırsal Kal-
kınma Yatırımlarının Desteklenmesi’ne 

teklenmesi Programı ile kırsal alanda gelir 
düzeyinin yükseltilmesi, altyapının iyileşti-
rilmesi, tarımsal üretim ve tarımsal sanayi 
uyumunun sağlanması, gıda güvenliğinin 
güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif 
gelir kaynaklarının yaratılması, yürütül-
mekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının 
etkinliklerinin artırılması, temel kamu 
hizmetlerinin düzeyinin yükseltilmesi, hiz-
metlere erişimin artırılması ve kırsal top-
lumda belirli bir kapasitenin oluşturulması 
amaçlanıyor.

Gaziantep 
TB’den, kırsal 
kalkınma 
yatırımlarına 
büyük destek
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Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Aydın Genç 
İşadamları Derneği Başkanı Ufuk Hüseyin 
Devrim ve meslek kuruluşlarının temsil-
cileri katıldı. Etkinlik kapsamında zeytin-
yağıyla pişirilen lokmalar üzerine pekmez 
dökülerek vatandaşlara dağıtıldı.

Zeytinyağının Sağlık Bakanlığı’nca 
da desteklendiğini, Türkiye’de zeytinyağı 
üretiminin kişi başı 1 kilodan 1,5 kiloya 

Aydın Ticaret Borsası’nın (ATB) yanı 
sıra Aydın Ticaret Odası (AYTO), Aydın Sa-
nayi Odası (AYSO) ile Aydın Genç İşadam-
ları Derneği’nin işbirliğinde,  “Zeytinyağı 
Tanıtım Günleri” etkinliği yapıldı. Zeytin-
yağı tüketimini artırmak için düzenlenen 
etkinliğe ATB Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Borsalı, AYTO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hakan Ülken, AYSO Yönetim Kurulu 

çıktığını ifade eden ATB Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Borsalı, “Petrolden sonra 
en fazla harcamayı bitkisel yağlar için ya-
pıyoruz. Bitkisel yağ yiyeceğimize bundan 
sonra zeytinyağı yiyelim. Tüketimi artırır-
sak üreticinin yaşadığı sorunlar ortadan 
kalkacak” dedi. 

Zeytinyağını yerel, ulusal ve uluslara-
rası alanlarda tanıtmayı amaçladıklarını 
belirten AYTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Hakan Ülken, “Zeytinyağımızı tanıtmaya 
yönelik adımlardan ilkini attık. Bu etkin-
likte kültürel ve geleneksel damak tatları-
mızdan biri olan lokmanın aynı zamanda 
zeytinyağıyla pişirilebileceğini gösterdik. 
Bu sayede gıda sektöründe zeytinyağının 
teşvik edilmesini de amaçlıyoruz” ifadesini 
kullandı.

Aydın’ın Türkiye’de en fazla zeytin 
ağacı varlığına sahip kent olduğuna işa-
ret eden AYSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Yunus Şahin de, “Kentimizde 
22,5 milyon ağaç ve 2,5 milyon yetişecek 
ağaç olmak üzere toplam 24,5 milyon zey-
tin ağacımız olacak. Zeytinyağı ülkemizde 
yeterince tanınmış değil. Anadolu’da to-
humlu yağlar zeytinyağı olarak biliniyor. 
Kişi başı üretim 1 kilodan 1,5 kiloya çıka-
rıldı. Bunun kişi başına 2 kiloya çıkarılma-
sı hedefleniyor. Ege İhracatçılar Birliği’nin 
bunu sağlamak için yoğun faaliyetleri var. 
Önce Türkiye’ye sonra da tüm dünyaya 
zeytinyağının önemini anlatmamız gereki-
yor” diye konuştu.

Aydın TB, zeytinyağı 
kullanımını artırmayı hedefliyor

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası 
(ATSO), Avrupa Birliği Leonardo da Vin-
ci Projesi kapsamında Macaristan’ın ev 
sahipliğinde düzenlenen toplantılara 
Türkiye’yi temsilen katıldı. Hayat Boyu 
Öğrenme Programı (LLP) Leonardo da 
Vinci Projesi’nin gelişen ve büyüyen Tür-
kiye hedefleri arasında gösterildiğini ifa-
de eden ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Hacı 
İsmail Başer, şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye, İtalya, Yunanistan, Hırva-
tistan, Bulgaristan, Romanya ve Macaris-
tan heyetlerinin katılımıyla gerçekleştir-
miş olduğumuz görüşmelerle birlikte lise 

çağındaki gençlerin meslek seçimlerinde, 
devletlerin milli eğitim kurumları, ticaret 
odaları ve sivil toplumun kuruluşlarının 
etkisini yerinde inceleme fırsatı bulduk. 
Ayrıca uygulama örnekleri olarak tekstil 
okuluyla sanat okulunu ziyaret ederek bu-
radaki öğretmenler ve öğrencilerle görüş-
meler yaptık. ATSO olarak Macaristan’dan 
iyi niyet dileklerimizle ayrıldık.” 

Başer, LLP projesi kapsamında yapı-
lan görüşmelere, ATSO’nun yanı sıra İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ticaret Mes-
lek Lisesi koordinatörlerinin de katıldığı-
nı belirtti.

Aksaray TSO, AB Leonardo da Vinci Projesi 
kapsamında Macaristan’a gitti
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zarlara ve gelişmelere açık olması gerek-
tiğini söyledi.

Sanayicilerin ve üretim yapan iş in-
sanlarının gerek devlet gerekse AB hibe 
projelerinden yararlanması gerektiğini 
vurgulayan Parmaksız, “Bugün ihracat 
yapan, üretim yapan birçok iş insanı bu 
hibe kredilerden yararlanıyor. Odalarımı-
zın kapıları bu konuda yardım ve destek 
bekleyen her müteşebbise açıktır” dedi.

Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-

nan Saka açılış konuşmasında, ülkenin 
dört bir yanından gelip zirveye destek 
olan sektörün önemli firmalarına teşek-
kür ederek, amaçlarının Aliağa’dan ziyade 
Türkiye limanlarının uluslararası arenada 
daha iyi noktalara gelmesini sağlamak ol-
duğunu belirtti.

ALTO olarak Aliağa’nın lojistik ve de-
niz nakliyatı konusunda hızlı bir şekilde 

Nevşehir Ticaret ve Sa-
nayi Odası (NTSO), Nevşehir 
Ticaret Borsası (NTB) ve Ür-
güp Sanayi ve Ticaret Odası 
(TSO) Müşterek Toplantısı, 
NTSO Meclis Salonu’nda yapıl-
dı. Toplantıya NTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı M. Arif Par-
maksız, NTB Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Salaş, Ürgüp 
TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Aydın ile odaların Meclis başkan-
ları ve Meclis üyeleri katıldı.

NTSO Meclis Başkanı Seyit İnce, açı-
lış konuşmasında müşterek toplantıların 
sorunların tespiti ve çözümü için ortak 
tavır alma açısından önemli olduğunu 
dile getirdi. 

NTSO Yönetim Kurulu Başkanı M. 
Arif Parmaksız da, günümüzde gelenek-
sel ticaretin geçerliliğini kaybettiğine 
dikkat çekerek, ticaret erbabının yeni pa-

Aliağa Ticaret Odası 
(ALTO), denizcilik sektörün-
de yaşanan gelişmelere ışık 
tutmak ve müşterek sorun-
lara çözüm bulmak için 1. 
Uluslararası Liman Yönetimi 
ve Lojistik Zirvesi’ni ger-
çekleştirdi. ALTO’nun, EBY 
Summit CEO’su Yaşar Susek 
ile birlikte yürüttüğü çalış-
malara İMEAK Deniz Ticaret 
Odası (DTO) İzmir Şubesi, 
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet 
Üretenleri Derneği (UTIKAD), Türkiye Li-
man İşletmeleri Derneği (TURKLIM) baş-
ta olmak üzere, Nemport, Ege Gübre ve di-
ğer Aliağa limanları destek verdi. Yaklaşık 
250 kişinin katıldığı zirvede üniversitele-
rin liman ve lojistik bölümlerinde okuyan 
öğrenciler de yer aldı.

ALTO Yönetim Kurulu Başkanı Ad-

Antalya Hızlı Tren Projesi’nin 2030 yı-
lından sonra hizmete girmesinin plan-
landığını belirten Parmaksız, bu projenin 
geçtiği güzergâhtaki illerin, projenin öne 

alınması için ortak çalışma 
başlatması gerektiğini ifade 
ederek, “Bu proje özellikle Ka-
padokya Bölgesi’nin turizm po-
tansiyelinin artmasında önemli 
katkılar sağlayacaktır” ifadesini 
kullandı.

Yeni girişimciler ve yatırım-
cılar için NTO’nun düzenli ola-
rak gerçekleştirdiği girişimcilik 
kurslarının önemine değinen 
Parmaksız, konuşmasını şöyle 

sonlandırdı:
“Girişimcilik kursları, Ürgüp TSO ve 

NTB ile ortak kurslar haline getirilip, giri-
şimci sayısı artırılabilir. Bu kursların yanı 
sıra üyelerimizden gelen talepler doğrul-
tusunda eğitim ve seminerler de düzen-
lenebilir. Hedefimiz Nevşehir’de sanayici 
ve iş insanlarının gelirlerini artıracak 
projeler üretmek, bununla birlikte yeni 
yatırım sahaları açmak. Unutmayalım ki 
Nevşehir’in altyapısı buna müsaittir.”

geliştiğini görünce Avrupa’da Hamburg ve 
Bremen limanlarını incelemeye gittiklerini 
dile getiren Saka, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Görülüyor ki binaları konutları yap-
mak, para olunca mümkün oluyor. Fakat 
esas olan işletmedir. İşletmeyi nasıl yapa-
bileceğimizi bilmemizdir. Eğitimi ve in-
sanları ona göre hazırlamamız lazım. Ka-
litesini ona göre yapmamız gerekiyor. Bu 
konuda gerçekleri görerek ileriye dönük 
ne yapacağımızı bilmek amacıyla böyle bir 
toplantı düzenledik.” 

İMEAK DTO İzmir Şubesi Yönetim Ku-
rulu Başkanı Yusuf Öztürk de, Aliağa’nın 
doğal bir lojistik yapılanmaya uyacak coğ-
rafi yapıya sahip olduğunu ve ülke ekono-
misinin daha iyi yerlere gelebilmesi için 
İzmir’de başlayıp, Foça, Nemrut, Aliağa, 
Şakran ve Çandarlı’ya kadar uzanan hattın 
liman, geri kalan alanların da lojistik köy 
olarak planlanması gerektiğini söyledi.

ALTO’da bu yıl ilki gerçekleşen 1. 
Uluslararası Aliağa Liman Yönetimi ve 
Lojistik Zirvesi, liman yetkilileri ve aka-
demisyenlerin teknik konulardaki su-
numlarıyla sona erdi.

Nevşehir TSO’da, Odalar 
Müşterek Toplantısı yapıldı

Türkiye liman ve lojistik 
sektörü, Aliağa’da buluştu
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süren AB Proje Hazırlama Eğitimi’nin 
açılış konuşmasını yapan ETSO Meclis 
Başkanı ve Edirne Gönüllüleri Kurucu 
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Eren, 
Edirne Gönüllülerinin dinamik bir şe-

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası 
(ETSO) ile Edirne Gönüllüleri’nin ortak 
eğitim projesi kapsamında ücretsiz, AB 
Hibe Programları Çerçevesinde Proje Ha-
zırlama Eğitimi gerçekleştirildi. İki gün 

Uşak Ticaret Borsası (UTB) Yö-
netim Kurulu Başkanı Mustafa Sezer, 
pirincin parlatılması nedeniyle besin 
değerinin düştüğünü ve her yıl ülke eko-
nomisinin 30 milyon dolar zarar ettiğini 
söyledi. Pirincin piyasaya sürülmeden 
önce sadece görünümü için parlatılması-
nın yanlış olduğunu çünkü pirincin par-
latılması sırasında insan sağlığına faydalı 
birçok vitaminin yok olduğunu, Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın bir teb-
liğiyle bu uygulamanın önüne geçebilece-
ğini dile getiren Sezer, şunları söyledi:

“Pirinç taneleri yani çeltik, kavuzla-
rından çıkartılarak parlatılıyor ve beyaz 
renkli pirinç taneleri elde ediliyor. Tane-
lerin görünümünü düzeltmek amacıyla 
yapılan parlatma işlemi, aslında ürünün 
besin değerinin büyük ölçüde yitiril-
mesine neden oluyor.  Çünkü bu işlem 
sırasında tanelerin yüzeyini çevreleyen 
protein, yağ, B1 vitamini, nikotinik asit, 
B2 vitamini, demir ve kalsiyumca zengin 
dış katman kayboluyor. Geriye yalnızca 

kilde çalışmalarını sürdürdüğünü, ETSO 
olarak çalışmalara destek verdiklerini ve 
gerçekleştirilecek projelere de destek ve-
receklerini söyledi. 

Edirne Gönüllüleri Derneği Başkanı 
Tuna Bekleviç’de yaptığı konuşmada, 
Edirne Gönüllüleri’nin son iki ayda cid-
di projeleri takip ettiğini ifade ederek, 
“Demirhanlı Havaalanı’nın Edirne tu-
rizmine ve Edirne’nin ekonomik hayatı-
na kazandırılması, çağrı merkezi projesi 
kapsamında genç işsizliğin azaltılması 
konusundaki projeleri takip ediyoruz” 
dedi. 

AB Proje Hazırlama Eğitimi’nin birin-
ci günü Proje Yöneticisi ve Yatırım Danış-
manı Göksel Akman tarafından katılım-
cılara, “AB projesi yazılması, proje fikri 
oluşturulurken dikkat edilmesi gereken 
hususlar, projenin planlanması ve yazıl-
ması” konularında bilgi verildi. Eğitimin 
ikinci gününde ise proje fikri olan 17 ki-
şiyle uygulamalı ve interaktif AB’ye proje 
yazma eğitimi gerçekleştirildi. 

İşin özü, çeltiğin en besleyici kısmı 
hayvansal yem olarak tüketilmekte, vi-
tamin değeri oldukça düşük olan kısmı 
ise insan tüketimine sunulmaktadır. 
Bu parlatma sırasındaki işlemde önemli 
miktarda zayiat olduğu gibi bu işin sağlık 
yönü yanında ekonomik yönü de bulun-
maktadır. Eğer ilgili bakanlık bir tebliğ 
yayınlar ve pirinçteki kepek oranını belli 
ölçülere çekerse pirinçteki zayiat azalır, 
30 milyon dolara yakın ithalatın önüne 
geçilebilir. Türkiye’de 1 milyon ton çel-
tik, 500 bin ton pirinç üretimi yapılıyor. 
Yanlış üretim sebebiyle 40 bin dekarlık 
alanda üretilen 20 bin ton pirinç nere-
deyse çöpe gidiyor.

Geçtiğimiz yıl ekmekteki kepek ora-
nının düzenlenmesiyle ilgili bir tebliği 
uygulamaya kondu. Tebliğ ile ekmeklik 
un üretiminde undaki kepek oranı artırı-
larak, gelecek nesillerin daha sağlıklı bes-
lenebilmesi amaçlandı. Aynı şekilde pi-
rinçte de benzer bir uygulama yapılmalı.” 

Pirincin daha kaliteli ve besleyi-
ci halde üretilmesi için TOBB’a talep 
dosyası sunacaklarını belirten Sezer, 
pirincin parlatılması uygulamasından 
vazgeçilmesiyle daha sağlıklı bir nesil 
yetişeceğini söyledi. 

Parlatılan pirinç 
ekonomiye zarar veriyor

Edirne TSO’da, ücretsiz AB Proje 
Hazırlama Eğitimi düzenlendi

nişastası zengin bir ürün kalıyor. Oysa-
ki kepek oranı artırılmış pirinç bütün bu 
riskleri ortadan kaldıracağı gibi sağlıklı 
nesiller yetişmesine katkı yapacaktır.
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Kızılırmak Havzası’ndan da Aksaray’a ra-
hatlıkla su getirilebilir. Böylelikle bölge-
nin rahatlaması sağlanır” dedi.

Dünyada tarımın ilk olarak 
Aksaray’da yapıldığını belirten Özkök, 
“Bizim olmazsa olmazımız tarım ve hay-

Aksaray Ticaret Borsası 
(TB) Yönetim Kurulu Başkanı 
Hamit Özkök, son 20 yılın en ku-
rak dönemini yaşayan Aksaray’da 
159 milyon metreküp kapasiteli 
Mamasın Barajı’ndaki su seviye-
sinin 26 milyon metreküp sevi-
yesine düştüğünü belirtti. Ma-
masın Barajı’nda su seviyesinin 
düşmesinin Aksaray’ın tarım ve 
hayvancılığını tehdit ettiğine, 
su seviyesini kontrol etmek için 
Mamasın Barajı’na giden Aksaray 
Tarım Platformu’nun barajda in-
celemelerde bulunduğuna dikkat 
çeken Özkök, şu açıklamayı yaptı: 

“Barajda şu an itibarıyla sa-
dece içme suyunu karşılayacak seviyede 
su mevcut. Türkiye genelinde kurak il-
ler arasında beşinci sıradayız. Yer altı su 
kaynaklarımızdan şu anda 300 metreküp 
su almaya başladık. 2015 yılında belki de 
banyo yapacak suyu bile bulamayacağız. 

vancılıktır. Tarım ve hayvan-
cılığın olmazsa olmazı sudur. 
Bu kapsamda Aksaray’ın su 
sıkıntısı konusunda yoğun bir 
çalışma başlattık. Aksaray Üni-
versitesi ve Selçuk Üniversitesi 
akademisyenlerinden oluşan 
bir heyetle birlikte su sorunu-
nu ve çözüm önerilerini içeren 
geniş kapsamlı bir dosya ha-
zırladık. Nüfusunun %80’inin 
geçimini tarım ve hayvancılık-
tan sağladığı Aksaray’a acilen 
dış havzalardan su getirilmesi 
gerekiyor. Aksaray TB olarak 
sonuca ulaşmak için ne gere-
kiyorsa yapacağız. Çalışmalar 

kapsamında hazırlanan bu dosyayı TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı 
Kutbettin Arzu’ya verdik. Herkesi suya 
sahip çıkmaya davet ediyorum” ifadesini 
kullandı.

Aksaray TB, Mamasın Barajı’nda 
su seviyesinin düştüğünü açıkladı 

dırma TO’nun  her ay gerçekleştirdiği 
Meslek Komitesi ve Meclis toplantılarına 
çeşitli kurumların yetkililerinin davet 
edilerek oda üyelerin sorunlarıyla çözüm 
arayışlarının birlikte değerlendirildiğini 
ifade eden Kılkışlı, kurumlar arası iletişi-
min önemine dikkat çekti.

Kılkışlı,Balıkesir’in büyükşehir olma-

Bandırma Ticaret Odası’nın 
(TO) ev sahipliğinde, Meclis üye-
leri ve Meslek Komite’si başkan-
ları ile Bandırma Ticaret Borsası 
(TB) ve tüm ilçe esnaf odası baş-
kanlarının yoğun katılımıyla ye-
mekli bir toplantı gerçekleştirildi. 
Bandırma’daki odalar arasındaki 
ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 
düzenlenen toplantıda konuşan 
Bandırma TO Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Kılkışlı, lobicilik 
faaliyetleri ve ilçedeki kanaat ön-
derleriyle ilişkilerin güçlendirilmesinin 
amaç edinildiğini dile getirdi. Kılkışlı, ka-
tılımcılara ortak proje üretme ve birlikte 
hareket etme çağrısında bulundu. 

Kılkışlı, oda seçimlerinin ardından 
üye ilişkilerinin geliştirilmesine verilen 
önem ve gerçekleştirilen çalışmalar hak-
kında katılımcıları bilgilendirdi. Ban-

sı ve 1/100.000’lik çevre planında Ban-
dırma-Biga arasının sanayi bölgesi olarak 
açıklanmasıyla birlikte Bandırma’da bü-
yümenin hızlanacağını, kalkınma ve ya-

pılanmanın daha hızlı gerçekleşe-
ceğini, kent görünümüne, imajına 
daha çok önem verileceğini be-
lirtti. Ayrıca artan bütçeyle daha 
çok projenin hayata geçirileceğini, 
bunun da yatırım ve kalkınmanın 
yanı sıra istihdamı, dolayısıyla 
şehre olan ilgiyi artıracağını ifade 
eden Kılkışlı, bütün bunlarla bir-
likte kurumlar arası işbirliğinin 
daha da güçlendirilmesi ve sürek-
liliğinin sağlanarak Bandırma’ya 
daha güzel hizmetler verilmesi 
gerektiğini söyledi.

Bandırma TB Yönetim Kurulu Başka-
nı Halit Sezgin başta olmak üzere diğer 
esnaf odaları başkanları da toplantıda sı-
rayla söz alarak, bu tür organizasyonların 
faydalı ve sürekli olması konusunda hem-
fikir olduklarını dile getirdi ve Bandırma 
TO Yönetim Kurulu’na teşekkürlerini 
ifade etti.

Bandırma TO lobicilik 
faaliyetlerini güçlendiriyor
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kileri geliştirmeyi amaçladıklarını söy-
ledi. Hacısalihoğlu, Avrasya Bölgesi’nde 
ticareti geliştirmek isteyen İspanyollar 
için Türkiye’nin ideal bir ortak olacağını 
vurgulayarak “Trabzon, İpek Yolu’nun 
Karadeniz’e açılan bir liman kentidir. 
Türk iş insanları dünyada girişimciliğiy-
le her yerde başarılar kazanmaktadır. 
İspanya ile ticareti geliştirmeyi planlı-
yoruz. Bunu da başaracağız” dedi.

Trabzon’un 100’ü aşkın ülkeye 1 
milyar doların üzerinde ihracat gerçek-
leştirdiğini vurgulayan Hacısalihoğlu, 
İspanya ile Doğu Karadeniz arasında 
geliştirilecek olan ilişkilerin özellikle 

Ajansı (BAKKA)/Avrupa Birliği (AB) 
gibi kurumlar için proje hazırlama faa-
liyetlerine yardımcı olabilmek amacıyla 
Devrek TSO bünyesinde Proje Müdürlü-
ğü Birimi kurduk. Proje Müdürlüğümüz, 
üyelerimizin ilgili kurumlara sunmak 
üzere hazırlayacağı projelere danışman-
lık hizmeti verecek. Yeni birimimizin, 
üyelerimizin gelişim haritalarında alter-
natif çözümler yaratabileceği ve ihtiyaç 
duyulan rehberlik faaliyetlerini sunacağı 
inancındayız.” 

Trabzon Ticaret ve 
Sanayi Odası (TTSO) ile 
Ordu Ticaret ve Sanayi 
Odası’ndan (OTSO) 30 kişi-
lik heyet, Avrupa Birliği’yle 
(AB) yürütülen “Doğu 
Karadeniz’in Uluslararası 
Gelişimi Projesi” kapsamın-
da, İspanya’nın Valencia, 
Castellon ve Barcelona şe-
hirlerinde iş görüşmeleriyle 
resmi temaslarda bulundu. 

Türk heyetle bir araya 
gelen Castellon TSO Başka-
nı Maria Dolores Guillamon 
Fajardo, İspanya’nın sera-
mik merkezi olduklarını belirtti. Türk 
iş insanlarıyla çalışmak istediklerini, 
Türkiye’yle ticareti geliştirmek arzu-
sunda olduklarını dile getiren Fajardo, 
Castellon’un özellikle mandalina üreti-
mi ve limanıyla önemli bir merkez ol-
duğunu söyledi. Mandalina ihracatında 
en büyük pazarlarının Avrupa ülkeleri-
nin yanı sıra Rusya Federasyonu oldu-
ğunu vurgulayan Fajardo, kış aylarında 
İspanya’dan Rusya’ya mandalina ihraca-
tının arttığını belirtti.

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı M. 
Suat Hacısalihoğlu da, İspanya ile Tür-
kiye arasındaki ekonomik ve ticari iliş-

Devrek Ticaret ve Sanayi Odası 
(TSO) bünyesinde Proje Müdürlüğü Bi-
rimi faaliyete geçti. Devrek TSO Yöne-
tim Kurulu Başkanı Zekayi Bükrü, yap-
tığı açıklamada şunları söyledi:

“2014 yılı faaliyetlerimiz çerçeve-
sinde, üyelerimize sunduğumuz hizmet 
kalitesini ileri seviyeye taşımak,  firma 
potansiyellerini yükseltebilmek ve Kü-
çük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliş-
tirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
(KOSGEB)/Batı Karadeniz Kalkınma 

Karadeniz Havzası, Rusya 
Federasyonu, Kafkas ülke-
leri, Türk Cumhuriyetleri ve 
Orta Doğu pazarına yönelik 
avantaj sağlayabileceğini 
söyledi. Castellon’un sera-
mikte güçlü olmasının iş 
fırsatı doğuracağına dikkat 
çeken Hacısalihoğlu, Türk iş 
insanlarının özellikle Doğu 
Karadenizlilerin inşaat sek-
töründe bir marka olduğunu 
ve bu karşılıklı avantajın ti-
cari hayata yansıtılabileceği-
ni sözlerine ekledi.

OTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Servet Şahin ise düzenlenen 
toplantıların ve iş görüşmelerinin 
Türkiye-İspanya ve İspanya-Karadeniz 
ticari ilişkilerinin gelişmesine büyük 
katkı sağlayacağına inandığını belirtti. 
Şahin, son dönemlerde basında çıkan, 
Türk fındığının AB’ye girmesine İspan-
yolların engel olduğu şeklindeki görüş-
lere inanmadıklarını dile getirerek, “Bu 
söylentiler Karadenizli iş insanlarını ve 
üreticileri üzüyor. Türk fındık üretici-
leri, asla Avrupalı ve İspanyol tüketi-
cilere sağlığa zararlı ve alfatoksinli bir 
ürünü satmayı düşünmemektedir” diye 
konuştu.

Devrek TSO Proje Müdürlüğü 
Birimi faaliyete geçti

Trabzon ve Ordu TSO heyeti 
İspanya’ya iş ziyaretinde bulundu
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Ticaret Kanunu’nun ve AB normlarının 
ticari hayatımızda daha fazla yer alma-
sıyla birlikte, çok daha rahat işleyebile-
cek sistemler oluşmaya başladı” ifadesini 
kullandı. Ayrıca bu uygulama sayesinde 
kâğıt ortamından dijitale taşınan işlerin, 
kırtasiye masraflarını minimum düzeye 
indireceğini, yapılan işlemleri de büyük 
oranda hızlandıracağını dile getiren Öz-
türk,  şöyle konuştu:

“Bu elektronik uygulamalardan biri 
olan, e- imza sayesinde üyelerimiz, kendi-
lerine tahsis edilen e-imzalarını kullana-

GEKA’nın 2013 Yılı Proje 
Teklif Çağrısı kapsamında yü-
rüttüğü, “Alternatif Turizm ve 
Turizm Altyapısı” mali destek 
programlarında proje değer-
lendirme süreci tamamlana-
rak, sözleşme imzalamaya hak kazanan 
projeler kamuoyuna açıklandı. 

Marmaris civarındaki köyleri de içine 

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası 
(TSO) e-fatura ve e-defter uygulamaları 
hakkında üyelerini bilgilendirmek ama-
cıyla, Bursa ile Orhangazi Serbest Mu-
hasebeci ve Mali Müşavirler Odası’yla 
(SMMMO) birlikte bilgilendirme semi-
neri düzenledi. Vergi Mevzuatı Komisyon 
uüyesi Fatma Çil Eradaş ve Birol Köse’nin 
sunum yaptığı seminere çok sayıda mu-
hasebeci ve oda üyesi katıldı. 

Orhangazi TSO Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Murat Öztürk, seminerin 
açılışında yaptığı konuşmada, “Yeni Türk 

Marmaris Ticaret Odası’nın 
(MTO) iştirakçileriyle birlikte hazırladığı 
Marmaris’in alternatif turizm alanları-
nın tanıtımında yenilikçi uygulamalar ile 
yöreye özgü tatlarının denenmesini ve bu 
kapsamda bir gastronomi turunu da içe-
ren “Rota Marmaris” isimli proje, Güney 
Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından 
onaylandı. Bölgede alternatif turizmin 
ekonomiye katkısını artırma, turizm fa-
aliyetlerini geliştirme ve çeşitlendirmeye 
yardımcı olmak amacıyla alternatif tu-
rizm dallarının tanıtımı ile pazarlaması 
için yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi 
doğrultusunda GEKA’nın proje teklif çağ-
rısı nisan ayında ilan edildi. 

rak yeni şirket kurulumu, bilgi güncelle-
me, şirket birleştirme, unvan değişikliği, 
iflas başvuruları, genel kurul bildirimleri-
nin yapılması, onaylanması, arşivlenmesi, 
çeşitli lisans başvuruları, mali destek ve 
teşvik başvuruları, çalışan SGK kayıtları 
vergi beyan ve ödemeleri gibi işlemleri 
online ortamda yapılabileceklerdir.” 

Vergi Mevzuatı Komisyonu üye-
si Fatma Çil Eradaş yaptığı sunumda, 
e-faturanın ne olduğunu, yasal dayanak-
larını, e- fatura başvurusunun nasıl yapıl-
dığı ve e-faturada mali mühür  ile elektro-
nik imza konularına açıklık getirdi.

Eradaş, özellikle kayıt dışı ekonomi-
nin azaltılması ve uluslararası ekonomik 
entegrasyonun hızlanması bakımından 
e-faturanın büyük etkileri olacağının, 
ancak zorunluluk kapsamındaki işletme-
lerin sisteme geçiş maliyetlerinin yük-
sekliği ve takvim sıkışıklığıyla ilgili ciddi 
kaygılar olduğunu ifade etti. Bu kaygıla-
rın giderildiği bir geçiş süreciyle e-fatura 
uygulamasından birçok ekonomik ve 
mali parametrenin olumlu etkileneceğini 
ifade eden Eradaş, uygulamanın kolaylık-
ların yanı sıra iş dünyasına, iş insanlarına 
ve mali müşavirlere ciddi yükler getire-
ceğini, cezai yaptırımlar olabileceğini de 
belirtti.

alan “Rota Marmaris” projesi kapsamın-
da, Marmaris’i ziyaret etmemiş kişilerde 

merak uyandırılması, zi-
yaret etmiş olanlarda tek-
rar gelme isteği yaratması, 
hedef kitlenin, tatillerini 
Marmaris’te yapmaları için 
harekete geçirilmesini sağ-
layıcı tanıtım ve bilgilen-
dirme stratejileri belirlendi. 
Ayrıca “Rota Marmaris” için 
yerel halk ve ziyaretçilerin 
faydalanabilecekleri altyapı 
kurulması öngörüldü. MTO 
tarafından proje bütçesinin 

%75’inin desteklendiği, uygulamaya da 
GEKA ile sözleşme imzalandıktan sonra 
başlanacağı belirtildi.

Orhangazi TSO’da, e-fatura ve e-defter 
uygulamaları anlatıldı

Rota Marmaris 
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FTSO’ndan beklentilerini sıraladı. Gö-
cekli işletmeciler, Gökçeovacık ve İnlice 
gibi yerleşimlerin mimarisinin korun-
ması gerektiğine dikkat çekti. Sorunlar 
arasında yer alan sahil yolundaki resto-
ranlarda çalışan hanutçuların tatilcileri 
rahatsız etmesinden yola çıkarak turizm-
de çalışan personelin eğitimden geçmesi 
istendi. Göcek’te yaklaşık 1000 yatak 

Arlı adına oğlu Hasan Arlı’ya da üyeliği-
nin 52’nci yılı anısına Bafra TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Göksel Başar tarafından 
plaket verildi. 

Başar konuşmasında, “Değerli üyele-
rimizi tebrik ediyor, başarılarının ve üye-
liklerinin devamını diliyorum” dedi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
(FTSO) tarafından, sorunların belirlene-
rek çözümü için çaba sarf edilmesi kap-
samında organize edilen Göcek bölge 
toplantısı büyük ilgi gördü. FTSO Yöne-
tim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, Genel 
Sekreter Füsun Şahin, Göcekli esnaf ve 
işletmecilerin katıldığı toplantıda oluş-
turulan çalışma grubunda FTSO, Göcek 
Kültür ve Turizm Derneği ile Deniz Tica-
ret Odası da yer aldı. 

FTSO Başkanı Akif Arıcan konuşma-
sında, FTSO’nun faaliyetleri hakkında 
bilgi verdi. Sorunları üyelerine giderek 
öğrenip, çözümü için çalışma yapılması 
amacıyla bölgesel toplantı düzenledikle-
rini belirten Arıcan, “Burada öğrendiği-
miz sorunlar, yapacağımız çalışmalar için 
veri tabanı oluşturuyor. Bu sayede çözü-
me gidiyoruz” dedi.

Göcekli işletmecileri ve esnaf da 
yaşadıkları sorunları dile getirerek, 

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası’na 
(TSO) kayıtlı 40 yıl ve üzeri üyeliği bu-
lunan firmalara şükran plaketi takdim 
edildi. Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Kre-
di ve Kefalet Kooperatifi adına Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Aydoğdu’ya 
üyeliğinin 45’inci yılı anısına, Mustafa 

kapasitesi olmasına karşılık, denizde yat-
larda konaklayan 4 bin kişi bulunduğu 
belirtilerek, deniz sektörünü destekle-
yici yapılanmanın oluşması talep edildi. 
Bölgenin organize olarak, etkin bir des-
tinasyon tanıtımına geçmesi isteği kabul 
gördü. Sorunlar arasında nitelikli eleman 
ihtiyacının önemli bir yere sahip olduğu-
nu belirten işletmeciler, teknik elemanla-
rın İngilizce bilmediğini, özellikle turizm 
sezonunda elektrikçi ve elektronikçi bul-
manın zor olduğunu dile getirdi. 

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan, yaz aylarında bazı koylara bağ-
lanan teknelerin koyu yazlık gibi kullan-
dığına dikkat çekildiğini anımsatarak, 
“Göcek’te deniz korunmazsa turizm biter” 
dedi. Ayrıca geçen yıl UMEM Projesi kap-
samında ara eleman sorununu çözmek 
için ciddi çalışma yapıldığını vurgulayan 
Arıcan, “Talep edin, İŞKUR ile görüşüp 
kurs açılmasını sağlayalım” diye konuştu. 

FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin 
de, turizmde çalışan elemanların 12 ay 
çalışacakları başka sektörlere kaydığını 
belirterek “Elemanlar 12 ay çalışıp maaş 
alabilecekleri, sigortalarının yatacağı işe 
yöneliyor. Yapılan araştırmada turizm 
sektöründe çalışan elemanların %80’i 
ilkokul ve ortaokul mezunu. %46’sı da 
Doğu illerinden geliyor. Bu nedenle hiz-
met sektöründe ciddi sıkıntı var. Eğitimli 
insanlar tutulamıyor. Bunun nedenleri-
nin başında da maaşın düşük olması, faz-
la çalışma, işin sezonluk olması geliyor. 
Elemanlar açısından en büyük sorun kış 
aylarında çalışamamaları ve sigortaları-
nın yatmaması” dedi. 

Şahin, gereğinden fazla işletme açıl-
masının engellenmesine yönelik yaptık-
ları bir çalışmayı Muğla odaları olarak 
TOBB ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 
gönderdiklerini belirtti.

Bafra TSO, üyelerine plaket verdi

Arıcan: “Göcek’te deniz 
korunmazsa turizm biter”
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Ar-Ge’yi ve tasarımı ürünlerimize yan-
sıtabilirsek, yüksek katma değer oluş-
turabiliriz” ifadesini kullandı. Burkay 
açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Üniversitelerimizin ve araştırma 
merkezlerimizin gerçekleştirecekleri 
araştırma faaliyetlerinden teknoloji 
üretmeleri ve bu teknolojilerin de sa-

sektörel dağılımında mobilya imalatının 
%11’lik payla ikinci sırada yer aldığını be-
lirtti. Mobilyacılar sitesinin kentsel dönü-
şüm kapsamına alınarak yenilenebileceğini 
dile getiren Bezci, şunları söyledi: “Sitelerde 

Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın (BTSO) da ortakla-
rı arasında olduğu Teknoloji 
Transfer Ofisi (TTO), çalışma-
ları için TÜBİTAK’tan 5 milyon 
lira destek alacak.

BTSO Yönetim Kuru-
lu Başkanı İbrahim Burkay, 
“TTO’nun  yurt dışı faaliyet-
lerine ve projelerine TÜBİTAK 
aracılığıyla finans desteği sağ-
lanması için BTSO olarak aktif 
bir sorumluluk üstlendik. Yap-
tığımız girişimler neticesinde, 
TÜBİTAK’tan TTO’ya beş yılda 
5 milyon liralık destek alınma-
sını sağladık” dedi.

Üretim tecrübesi ve oluş-
turduğu yüksek nitelikli yan 
sanayinin, Bursa’yı Türkiye’de 
ikinci ihracatçı kent yaptığının 
altını çizen Burkay, “Geldiğimiz nokta-
yı sadece korumak değil, aynı zamanda 
daha ileriye taşımak zorundayız” dedi. 

Ekonomik başarıyı daha büyük he-
deflere taşımak için de yüksek katma 
değerli ürünler satmanın ihracatçıların 
ortak hedefi olduğunu belirten Bur-
kay, “Bilim ve teknolojiyi, inovasyonu, 

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Salih Bezci, Ankara Mobil-
yacılar-Lakeciler Esnaf ve Sanatkârlar Oda-
sı Başkanı Hüseyin Taklacı’yı makamında 
kabul etti. Ziyaretinde, Bezci’ye Siteler es-
nafının yaşadığı sıkıntıları anlatan Taklacı, 
üyelerinin çok katlı binalarda üretim yap-
maya çalıştığını, ürünlerin sergileneceği 
geniş teşhir alanlarına ihtiyaç duyduklarını 
ifade etti. 

Bezci ise Ankara’nın, mobilyacılık 
sektörüyle uluslararası alanda rekabet 
edebilecek potansiyele sahip olduğunu 
vurgulayarak, Ankara’daki işletmelerin 

nayiye transfer edilerek yüksek 
katma değerli ürün ve hizmet-
lere dönüştürülmesi ülkemizin 
kalkınmasına hayati derecede 
önemlidir. İnovasyon ekono-
misinin hâkim olduğu günü-
müz rekabet ortamı, üniversite 
ve sanayi işbirliklerini genel 
araştırma zeminlerinin dışı-
na taşıyarak, bilgi transferini 
içeren araştırma ortaklıklarını 
kurmayı gerekli kılıyor. Yeni bir 
vizyonla kentin geleceğini şe-
killendirecek projeleri hareke-
te geçiren BTSO da, TTO’nun 
daha etkin ve üretken bir kim-
liğe kavuşması için daha fazla 
sorumluluk almıştır. Bu para-
lelde gerçekleştireceğimiz çalış-
maların ilk önemli neticesini de 
almış olduk.

Sanayimizde ürüne dönüşecek bilgi 
ve teknoloji üretimine ivme kazandıra-
cak bu sevindirici gelişmenin de ken-
timiz için hayırlı olmasını diliyorum. 
İşbirliği ve çalışmalarımıza sağladığı 
katkılar nedeniyle Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Kamil Dilek’e de te-
şekkürlerimi sunuyorum.”

imalathanelerin 3-5 bin metrekarelik üre-
tim tesislerine dönüştürülmesi ve burada 
üretilenlerin sergilenebileceği teşhir alanla-
rı açılması gerekiyor. 300 metrekarelik ima-
lathaneyle mobilyacılık sektörü gelişmez. 
Siteler bölgesinin doğal sınırlarına ulaştığı 
görülüyor. Oradaki 5 bin işletmeyi başka 
bir bölgeye taşımak mümkün değil. Bu du-
rumda genişleme çözümünü uygulamak ge-
rekiyor. Siteler’in kıyısında Çiğiltepe Askeri 
Lojmanı var. Buradaki lojmanların da eko-
nomik ömrünü tamamladığı, binaların çok 
eskidiği görülüyor. Lojmanlar bölgesi kent-
sel dönüşüme sokularak, karşılığında belir-
lenecek arazide yeni lojmanlar yapılabilir ve 
Siteler bu bölgeye doğru genişletilebilir. Bu 
yöntemle hem lojmanlar yenilenmiş olur, 
hem de mobilyacılar sitesi mekânsal anlam-
da yenilenme imkânı bulur.”

Bursa TSO devreye girdi, TTO için 
TÜBİTAK’tan 5 milyon lira destek geldi...

Ankara TO’dan, Siteler için 
“Kentsel Dönüşüm” önerisi 
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zenlenen törene Kaymakam Gökhan Gör-
gülüarslan, İlçe Emniyet Müdürü Oktay 
Topal, İnebolu TSO Yönetim Kurulu Başka-
nı Şakir İşeri, İnebolu TSO Meclis Başkanı 
Ahmet Çeçen, İnebolu TSO Yönetim Kuru-
lu ve Meclis üyeleri ile davetliler katıldı. 

hizmet ve destekleri yaygınlaştırmak, ülke 
kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde 
kullanmaktır.”

KOSGEB hizmet ve desteklerinin 
KOBİ’lere sunulmasında KOSGEB Zile 

İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası 
(TSO) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim sis-
temi belgesi aldı. Uzun süreli eğitim ve ya-
pılan denetimlerle bu belgeyi almaya hak 
kazanan İnebolu TSO için belge takdim 
töreni gerçekleştirildi. İnebolu TSO’da dü-

Zile Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) 
bünyesinde KOSGEB Temsilciliği açıldı. 
KOSGEG Zile Temsilciliği açılış protokolü 
için KOSGEB Tokat Hizmet Merkezi Mü-
dürü Köksal Özen tarafından Zile TSO’ya 
bir ziyaret gerçekleştirildi.  Zile 
TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Şükrü Sargın, yaptığı açıkla-
mada şunları söyledi: 

“Zile’de faaliyet gösteren 
küçük ve orta ölçekli sanayi 
işletmeleri için verilecek hiz-
metlerin KOSGEB tarafından 
kamu ve özel sektör işbirliği 
yaparak yaygın bir şekilde su-
nulmasını sağlamak amacıyla 
Zile TSO ile KOSGEB arasında 
2 Eylül 2013 tarihinde imzala-
nan protokolle Odamız bünye-
sinde KOSGEB Zile Temsilciliği 
kuruldu. Amacımız KOSGEB’ 
in KOBİ’lere vermekte olduğu 

Törenin açılış konuşmasını yapan 
İnebolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Şakir İşeri, İnebolu TSO olarak “önce 
üyemiz” anlayışıyla yola çıktıklarını be-
lirterek şunları söyledi:

“Vizyonumuzu, misyonumuzu ve 
kalite politikamızı da ortaya koyan İSO 
9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Bel-
gemizi alıyoruz. Odayı devraldığımızda 
kendimize bir hedef koymuştuk. İnebo-
lu TSO’nun, İnebolu’ ya yakışır ileriye 
dönük, çağdaş, güvenilir, aktif bir oda 
olacağını söylemiştik. Zamanla bu he-
defimize ulaşıyoruz. Bu kapsamda kalite 
belgemizi alarak ilk adımı atmış bulunu-
yoruz. Bundan sonraki hedeflerimiz, ilk 
önce hizmet binamızı yenileyerek 5174 
sayılı TOBB Kanunu’nun verdiği görev, 
sorumluluk ve ilgili mevzuat çerçeve-
sinde çağdaş, modern odacılık ilkesiyle 
üyelerimize ve halkımıza verdiğimiz 
hizmet kalitesini artırmaktır. Böylece 
İnebolu’da sürdürülebilir kalkınma mo-
dellerinin oluşumunda söz sahibi olan 
örnek, saygın ve Avrupa standartlarında 
bir oda olmayı hedefliyoruz. Belgelen-
dirme aşamasında emeği geçen bütün 
arkadaşlarıma ve personelimize çok te-
şekkür ederim.” 

Temsilciliği’nin aktif olarak görev alaca-
ğını ifade eden KOSGEB Tokat Hizmet 
Merkezi Müdürü Köksal Özen, “Ayrıca 
KOBİ’lere yönelik gelişme projelerinin ha-
zırlanarak hayata geçirilmesini sağlayacak 

ve koordine edecektir. Bunun 
yayında KOSGEB temsilcilik-
lerinin en önemli özelliği, KO-
Bİ’lerin sorun ve ihtiyaçlarının 
tespiti, işletmelerin hizmet 
ve desteklerin belirlenmesi, 
gerektiğinde proje bazında 
çözüm üretilmesi aşamaların-
da yol göstermektir. Bir başka 
deyişle, güçler ve imkânlar bir-
leştirilerek, Zile’de KOBİ’lerin 
rekabet güçlerinin geliştiril-
mesi, dünya pazarına açılması 
ve buna bağlı olarak Zile’nin 
ekonomik ve sosyal gelişme-
sine katkıda bulunulmasıdır” 
diye konuştu. 

Zile TSO’da, KOSGEB Temsilciliği açıldı

İnebolu TSO 
ISO 9001 Belgesi aldı 
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ği ilçemize, komşu ilçe ve köylerden hasta 
akını oluyor. Bu da pek çok sağlık sektörü, 
esnafımızın yanı sıra, eczacı, medikalci, 
optikçi gibi ilgili diğer firmaların işlerini 
canlandırıyor. 2011’de Özel Salihli Has-
tanesi, Can Hastanesi ve Medigüven Has-
tanesi toplam 9 milyon 971 bin lira gelir 

KTSO Yönetim Kurulu’nda kadınların da 
olması gerektiğini dile getirdi.

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Naci 
Güncü de, kadın girişimci sayısının arzu 
edilen seviyede olmadığını, bu konuda des-
teklerinin her zaman devam edeceğini ve 
KTSO Yönetim Kurulu’nda kadınların da 
yer almasının kendilerini mutlu edeceğini 
söyledi.

Salihli Ticaret ve Sanayi 
Odası (TSO), sektörel analiz çalış-
malarından ikincisini sağlığa yö-
nelik olarak gerçekleştirdi. Toprak 
sanayisinden sonra ikinci sektör 
olarak sağlık konusunda detaylı bir 
anket çalışması yapan Salihli TSO, 
tespit ettiği sorunların çözümüne 
yönelik ortak görüş oluşturmak 
üzere sağlık sektörü üyelerinin ka-
tılımıyla bir toplantı düzenledi.

Salihli TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Yüksel toplantı-
da yaptığı konuşmada, sağlık sek-
törünün Salihli’de önemli bir po-
tansiyele sahip olduğunu, Devlet 
Hastanesi’yle birlikte üç özel hasta-
nenin, 1200 civarında kişiye istihdam sağ-
ladığını ve ilçenin hinterlandıyla birlikte 
toplamda 500 bin kişiye hizmet verdiğini 
belirtti. Sağlığın Salihli’de katma değer 
yaratan başlıca sektörlerden biri olduğuna 
dikkat çeken Yüksel, şunları söyledi:

“Üç özel hastanenin faaliyet gösterdi-

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası 
(KTSO), TOBB Bursa Kadın Girişimciler 
Kurulu (KGK) İcra Komitesi ve TOBB Ka-
racabey KGK üyelerini bir araya getirdi. 
KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Naci Gün-
cü, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Feti 
Toprak ile Yönetim Kurulu Sayman Üye H. 
Fikri Sezer’in de katıldığı toplantıda TOBB 
Bursa KGK İcra Komitesi Başkanı Emine 
Örnek’le birlikte Serap Sayar, Müfide Ka-
raduman, Mefkure Zümbülova, Nurgül 
Özselek, Selda Meriç, Gül Öztürk, Süphan 
Baklacı, Hamdiye Burhan, Pınar Kuzu, Zer-
rin Özenli Güleç, Mihrican Ökçe yer aldı.

TOBB Bursa KGK Başkanı Emine Ör-
nek, yıl içerisinde yapılan faaliyetler hak-
kında bilgi verdi. Örnek, kadın girişimci 
sayısının artırılması, kadın girişimcilerin 
her zaman desteklenmesi gerektiğini ve 
bu konuda KTSO’dan destek bekledikle-
rini vurgulayarak, ilerleyen zamanlarda 

matrahı bildirdi. Bu rakam 2012’de, 
8 milyon 649 bin lira olarak gerçek-
leşti. Gelirlerin düşmesi, SGK’nın 
belirlediği ücret tarifelerinin beş 
yıldır artmaması, buna karşılık gi-
derlerin sürekli artmasından kay-
naklanıyor. 

Üç özel hastanede toplam 650 
kişi istihdam ediliyor. Salihli sağ-
lıkta bir merkez haline geldi. Bu du-
rum ilçe ekonomisi açısından son 
derece önemlidir. Oda olarak tespit 
ettiğimiz sorunların çözümü ko-
nusunda üyelerimize nasıl destek 
verebileceğimizi ortaya çıkarmak 
üzere bir araya geldik.”

Salihli TSO Meclis Salonu’nda 
gerçekleştirilen toplantıya üç özel hasta-
nenin temsilcileri ve diğer firma yetkili-
lerinin yanı sıra, TSO’nun konuyla ilgili 
meslek komitesi üyeleri katıldı. Bürokra-
tik sorunların had safhada olduğuna dik-
kat çeken hastane yetkilileri ortak öneri-
lerde bulundu.

TOBB Bursa KGK ile Karacabeyli KGK 
üyeleri arasında yapılan toplantıda, kadın 
girişimci sayısının artırılması için yapıla-
bilecek ortak çalışmalar hakkında görüş 
alışverişinde bulunuldu. Toplantının so-
nunda KTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Naci Güncü,  günün anısına TOBB Bursa 
KGK İcra Komitesi’ne tablo hediye ederek 
katılımları için teşekkür etti.

Sağlıkçılardan, sorunlara ortak çözümler

TOBB Bursa KGK İcra Komitesi 
Karacabey TSO’da üyeleriyle buluştu
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