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Kütahya ile Bosna Hersek arasında ticari köprü kuruluyor
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nı 

(KUTSO) Bosna Hersek İle İlişkileri Geliş-
tirme Merkezi Vakfı (BİGMEV) Genel Sek-
reteri Cenita Kocaman ile Proje Yöneticisi 
Samir Vildiç, Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) 
yetkilileriyle birlikte ziyaret etti. 

KUTSO Meclis Başkanı İsmet Özotraç 
ve KUTSO Yönetim Kurulu üyelerinin ev 
sahipliği yaptığı ziyarette, Bosna Hersek 
ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik 
ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik ola-
rak, kalkınma ajanslarıyla, ticaret ve sanayi 
odaları aracılığıyla BİGMEV tarafından yü-
rütülen faaliyetler hakkında bilgi verildi. 
KUTSO Meclis Başkanı İsmet Özotraç, Bos-
na Hersek’le kültür ve gönül bağı bulun-
duğunu, ekonomik ve ticari ilişkilerin art-
masıyla bu bağların da güçleneceğini ifade 
etti. Üyelerin ticari ilişkilerini artıracak ve 

faaliyet gösteren tüccar ve sanayicileri Bos-
na Hersek’te bulunan işletmelerle bir araya 
getirmek istediklerini söyledi. Bu kapsam-
da, yerinde inceleme fırsatı sunulması ve 
firmaların ikili görüşmelerinin sağlanması, 
karşılıklı işbirliği oluşturulması amacıyla, 
Kütahya heyetini Bosna Hersek’e davet etti. 

Kütahya’nın gelişmesine katkı sağlayacak 
olan çalışmalarda KUTSO’nun işbirliğine 
hazır olduğunu belirten Özotraç, ziyaret-
ten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
BİGMEV Genel Sekreteri Cenita Kocaman 
ise ziyarette yaptığı konuşmada, Bosna Her-
sek’teki iş imkânlarını tanıtmak, Kütahya’da 

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası 
(ÇTSO)  Yönetim Kurulu, Eceabat Kayma-
kamı Nurettin Dayan ile Eceabat Belediye 
Başkanı Adem Ejder’i makamında ziya-
ret etti. Ziyaretlerin ardından Eceabatlı 
üyelerin sorunlarını dinlemek üzere bir 
araya gelindi. Ziyaretler ve Eceabatlı üye-
lerle toplantı programına ÇTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Bülend Engin,  Başkan 
Yardımcısı Mert Mildon, Yönetim Kurulu 
üyeleri Güven Barış Yüksel, Hikmet Sezen, 
Mustafa Kansu, Komite başkanları Kemal 
Pazarbaşı, Sevil Ersöz, Ahmet Uslu ile Ge-
nel Sekreter Sema Sandal katıldı. 

ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bü-
lend Engin toplantıda yaptığı konuşmada, 
ÇTSO’nun üyelerinin sıkıntılarını yerinde 
öğrenip, bu sıkıntıları gidermeye çalışan 
bir kurum olma hedefini dile getirdi. 

Toplantıda, Eceabatlı üyeler tek tek 
kendilerini tanıtarak, sorunlarını ve görüş-
lerini ifade etti. Anzac House şirketinden 

Hanifi Araz, Eceabat’ın 100. Yılla birlikte 
ivme kazanacağını, doğal güzelliklerinin 
ve Kilye Koyu’nun gelişimini hızlandı-
racağını belirterek, Eceabat’a gelenlerin 
gecelemeden gittiğini, bu konuda turizm 
yatırımlarının artırılması gerektiğini söy-
ledi. Araz, ÇTSO’nun Çanakkale’ye Yat 
Limanı kazandırma çabalarını takdirle 
izlediklerini ancak projeye çeşitli engeller 
çıkarıldığını vurgulayarak, “Eceabat da yat 
limanı için uygun konumdadır. Rüzgâr ve 
deniz trafiği bakımından uygun koylarımız 
vardır. Yat limanı buraya yapılabilir” dedi.

Ça-Ka Su Ürünleri’nden Muharrem 
Coşğun ise Eceabat Limanı’ndaki batık-
lardan dolayı teknelerin giremediğini, 
Eceabatlı balıkçıların balığını karaya çı-
karamadığını, başka limanlara giderek, 

ilçenin ekonomik değerlerini başka yerlere 
aktarmak zorunda kaldıklarını dile getirdi. 

Eceabat Sanayi Sitesi Başkanı Özkan 
Yantuç da, “Sanayi sitesini dört yıldır ku-
ruyoruz, son aşamadayız. Hep sıkıntı, hep 
engeller koyuluyor. Tarih önemli elbet ama 
sanayimiz de önemli. 100. Yıl yatırımla-
rından biz de faydalanmak istiyoruz” diye 
konuştu. 

ÇTSO Meclis Üyesi ve 16. Komite Baş-
kanı Kemal Pazarbaşı ise Eceabat’a yatırım 
için çok sayıda kuruluşun geldiğini ancak 
neyin, ne zaman ve nasıl yapılacağının bi-
linmemesinden dolayı sıkıntı yaşandığını 
vurgulayarak, “Turizm yatırımı yapmak 
isteyenler için kimin neyi, nereye ve nasıl 
yapacağını planlarsak, bölgenin çok hızlı 
ayağa kalkacağını düşünüyorum” dedi.

Çanakkale TSO 
Yönetim Kurulu 

Üyeleri, Eceabatlı 
üyeleriyle bir 
araya geldi
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Muğla Ticaret ve Sanayi (MUTSO), 
Ticaret, Deniz Ticaret Odaları ile Muğla 
Borsası’nın ortak toplantısı Milas’ta ya-
pıldı. Toplantıya MUTSO adına Meclis 
Başkanı Şükrü Altınay, Yönetim Kurulu 
Başkanı Bülent Karakuş, Yönetim Kuru-
lu Başkan Yardımcıları Mustafa Ercan, 
Mehmet Dişcigil ile Yönetim Kurulu ve 
Meclis üyeleri katıldı. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan 
Milas TSO (MİTSO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Reşit Özer, Bafa Gölü’nün aşı-
rı kirlenmesi nedeniyle her yıl binlerce 
balığın öldüğünü vurgulayarak Muğla 
odalarından Bafa Gölü’nün kurtarılması 
için destek vermelerini istedi. 

Özer, zeytincilik yasasında değişiklik 
yapılarak 25 dekardan daha küçük arazi-
lerin zeytinlik sayılmayacağını, burala-
rın sanayi ve madencilik faaliyetlerine 
açılacağını belirterek “Oysa Türkiye’nin 
zeytin ağacı sayısının yaklaşık %10’unun 
bulunduğu Milas’ta. Türkiye genelinde, 
zeytinliklerin %80’i 25 dönümün altında. 
Biz böyle bir yasa değişikliği yapılmama-
sını istiyoruz” dedi. MHP Muğla Millet-
vekili Mehmet Erdoğan’ın Muğla’ya üç 
yeni termik santral yapılmak istendiği-
ni ve bu konuda ÇED sürecinin devam 
etmekte olduğunu açıklayan Özer, “Şu 
andaki üç termik santralin yanına üç 

Muğla 
Oda/borsaları 

Milas’ta toplandı 

termik santral daha yapılırsa, Muğla’nın 
hava kirliliği aşırı derecede artar ve Muğ-
la yaşanmaz hale gelir. Ayrıca Muğla’da 
balcılık da ölür” diye konuştu.

Marmaris TO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Baysal, Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nin Muğla’nın 1/25 bin ölçekli 
Çevre Düzeni Planı’nda revizyon yapmak 
için çalışmalar yürüttüğünü anlatarak, 
“Plan değişikliğinde görüşlerimiz, öne-
rilerimiz alınsın” dedi.

Fethiye TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Akif Arıcan da, Büyükşehir Belediyesi’yle 
odaların ortak bir çalışma yürüterek 
Muğla için 20, 30, 50 yıllık hedefler ko-
nulmasını önerdi. 

Bodrum Deniz TO Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Arif Yılmaz da, şehirlerin 
imar planlarında özel çevre bölgeleri, 
turizm bölgeleri oluşturularak yetki-
nin bakanlıkta toplandığına dikkat çe-
kerek “Aslında nasıl bir turizm ve nasıl 
bir sanayi istiyoruz, bunun kararını biz 
vermeliyiz. Fakat yetkiler bakanlıkta top-
lanmış. Plan üzerinde Muğla Büyükşehir 

Belediyesi’nin yetki alanı o kadar dar ki, 
bizim buna itiraz etmemiz gerekiyor. 
Muğla kendi planını kendisi yapmalı” 
ifadesini kullandı.

Muğla TB Meclis Başkanı Mehmet 
Merpez, Muğla’da tarımla ilgilenen ke-
simin çok kötü durumda olduğunu vur-
gulayarak, AB aday ve potansiyel aday 
ülkelere destek amacıyla AB tarafından 
oluşturulan Türkiye İçin Kırsal Kalkınma 
Projesi IPARD’ın önce 20 il için uygula-
maya konulduğunu anımsattı. Bu iller 
içinde Muğla’nın yer almadığını, sonra 
uygulamanın 40 ile çıkarılmasına rağmen 
Muğla’nın 40 il içine de giremediğini dile 
getiren Merpez, “IPARD’ın desteklediği 
konular arasında süt, et, meyve ve seze, 
su ürünleri, çiftlik faaliyetleri, kırsal tu-
rizm ile kültür balıkçılığı gibi konular 
var. Bunların hepsi de Muğla’da var, fakat 
Muğla bu destek kapsamında yok. Muğla 
hep üvey evlat. Dalaman’dan Ankara’ya 
bir uçak seferimiz vardı, o da kaldırıldı. 
Bizim siyasi ilişkilerimiz yok ve bu işleri 
halledemiyoruz” dedi.

Bergama TO 
Dikili Belediyesi 

ile KOSGEB 
Protokolü 
imzaladı

Bergama Ticaret Odası (BERTO) 
Meclis Başkanı Erol Işıldak, Yönetim Ku-
rulu Başkanı Fikret Ürper, Meclis Üyesi 
Ahmet Avcı ile Genel Sekreter Gülay Koç, 
Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun’u 
makamında ziyaret etti.

Ziyarette KOSGEB Uygulamalı Gi-

rişimcilik Eğitimi ele alındı. BERTO 
Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper, 
KOSGEB UGE hakkında Dikili Belediye 

Başkanı Mustafa Tosun’a detaylı bilgi 
verdi. Eğitimi daha önce Bergama’da ve 
sonrasında Kınık Belediyesi’yle ortak 
olarak Kınık’ta gerçekleştirdiklerini, 
BERTO’nun faaliyet alanı içerisinde olan 
Dikili’de de bu eğitimi gerçekleştirmek 
istediklerini söyleyen Ürper, ilerleyen dö-
nemlerde buna benzer projelerde Dikili 
Belediyesi’yle ortak çalışmaktan mem-
nuniyet duyacağını dile getirdi. 

Yapılan görüşme sonrasında BERTO 
ve Dikili Belediyesi arasında KOSGEB 
UGE protokolü imzalandı. Eğitimin baş-
vuru ve başlangıç tarihleri daha sonra 
web sitesi, afiş ve sosyal medya aracılı-
ğıyla kamuoyuna duyurulacak.
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gerekmektedir. Marka her ne kadar yeni-
likçiliğin getirisini garanti altına alsa da, 
bunu sürdürülebilir kılmak için kurumsal 
bir yönetim anlayışını da beraberinde tesis 
etmek gerekir. 

Özellikle KOBİ Proje Destek Prog-
ramları kapsamında, “İşbirliği-Güçbirliği” 
projesine önem veriyoruz. İşletmeleri-
mizin bir araya gelerek ortak sorunlara 
ortak çözümler üretmesi aşamasında, 
destek verilecek olan bu projeye işletme-
lerimizi davet ediyoruz.  KOBİ’ler arası 
ortaklık ve işbirliği kültürünün gelişti-
rilmesi amacıyla en az beş işletmenin bir 
araya gelmesi gerekiyor. KOSGEB tarafın-
dan oluşturulan bu önemli destek prog-
ramıyla ilgili üyelerimiz Keşan TSO’nun 
KOSGEB Temsilciliği’nden ayrıntılı bilgi 
alabilirler” dedi.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası 
(TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Helvacıoğlu, KOSGEB Edirne Bölge Müdü-
rü Bedri Döngel, KOSGEB Uzmanı Cesur 
Sekmez ve Keşan TSO Akreditasyon So-
rumlusu Seda Havale düzenledikleri top-
lantıda KOSGEB’in KOBİ Destek Program-
larıyla ilgili yapılacak çalışmalar ele alındı.

Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Helvacıoğlu, bölgedeki KOBİ’lerin 
sağlıklı bir biçimde büyüyebilmesi, daha 
uzun ömürlü olabilmesi, ekonomideki 
etkinliklerinin artırılabilmesi için özel-
likle yönetim becerilerinin ve kurumsal 
yetkinliklerinin geliştirilmesinin önemli 
olduğunu söyledi.

Helvacıoğlu, “Keşan TSO hizmet ala-
nı içindeki KOBİ’lerimizin rekabet gücü 
kazanmalarında ve marka olmalarında 
doğru stratejilere ihtiyaçları bulunduğu bir 
gerçek. İşletmelerimizin markalaşabilmesi 
için öncelikle kurumsal bir yapı olması 

Edirne Ticaret ve Sanayi Oda-
sı (ETSO) Meclisi selden zarar gören 
ETSO üyelerinden bir yıl boyunca aidat 
almama kararı aldı.  

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Re-
cep Zıpkınkurt, Edirne’de yaşanan ne-
hir taşkınlarından dolayı yaşanan sel 
felaketinden büyük üzüntü duyduğunu 
söyledi.  Bölgede faaliyetlerini sürdüren 
ticaret erbabı ve halkın zor durumda 
olduğunu belirten Zıpkınkurt, Yönetim 
Kurulu’na intikal eden sel felaketinden 

zarar gören ETSO üyelerine yardım 
konusunu gündeme getirdi. Önlem-
lerin bir an önce alınması gerektiğini 
belirten Zıpkınkurt, ETSO’nun bu konu 
üzerine iradesini kullanarak yıllardır 
yaşanan sorunun bir an önce çözüme 
kavuşturulması için çalışmalarını sür-
düreceğini söyledi. Tek tesellinin can 
kaybı olmaması olduğunu vurgulayan 
Zıpkınkurt, “Ancak bölgede yaşayan 

halk ve ticaret erbabı büyük maddi za-
rara uğradı. Bundan dolayı da üzüntü 
duyuyoruz” dedi. 

 Zıpkınkurt, son günlerde yaşanan 
yüzyılın en büyük nehir taşkınlarından 
dolayı sel felaketinden zarar gören ne-
hir kenarlarında faaliyetlerini sürdü-
ren ETSO üyelerinden bir yıl boyunca 
Oda aidatlarının alınmaması önerisini 
Meclise sundu. ETSO Meclisi, Yönetim 
Kurulu’ndan intikal eden maddeyi oy 
birliğiyle kabul etti. 

Zıpkınkurt yaptığı açıklamada, aynı 
hassasiyeti Edirne’deki diğer kurum ve 
kuruluşlardan da beklediklerine dikkat 
çekerek, “Selden zarar gören bölgedeki 
ticaret erbabının sıkıntılarına bir nebze 
de olsa çare olmak için diğer kurum ve 
kuruluşların da aynı hassasiyeti göste-
receklerine inanıyorum” diye konuştu. 

KOSGEB Edirne Bölge Müdürü Bedri 
Döngel’de yaptığı açıklamada, KOBİ Proje 
Destek Programı’nın çağrı esaslı olarak 
açıldığını ve bu çağrı takvimlerinin sürekli 
yenileneceğini belirterek şunları söyledi:

"KOSGEB olarak, KOBİ Proje Destek 
Programı kapsamında 'KOBİ’lerin Yönetim 
Becerilerini ve Kurumsal Yetkinliklerini 
Geliştirmek ve KOBİ’lerin Markaya Yön-
lendirilmesi' konularında çağrıya çıkılması 
ve KOBİ’lerin projelerinin desteklenmesi 
yönünde çalışmalar tamamlanmış bulun-
maktadır. Proje Başvuru Formu www.kos-
geb.gov.tr internet adresinden doldurulup 
çıktısı alınarak eki belgelerle birlikte ilgili 
Keşan TSO’nun KOSGEB Temsilciliği’ne 
verilir. Proje süresi en az altı ay en fazla 24 
aydır. KOSGEB’in destek üst sınırı ise 150 
bin lira olarak belirlenmiştir.”

Keşan’da 
KOSGEB KOBİ 
Proje Destek 

Programı 
başladı

Edirne TSO 
selden zarar 
gören üyelerine 
elini uzattı 



ODALAR ve BORSALAR

EKONOMİK FORUM  105i

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası 
(ETSO) Yönetim Kurulu ile İran’ın Batı Azer-
baycan eyaletinden Erzurum’a gelen 15 ki-
şilik bir ticaret heyetiyle bir araya gelerek, 
bir toplantı yaptı. ETSO Yönetim Kurulu 
Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Hasan Akal, Meclis 
Başkan Vekili Fehmi Arslan, ETSO Yönetim 
Kurulu üyeleriyle Batı Azerbaycan Eyaleti 
Maku Valisi Şahin Alizadeh, Batı Azerbaycan 
Valiliği Siyasi ve Seçim İşleri Genel Müdürü 
Ali Mustefevi, Maku Başsavcısı Muhammed 
Alipour, Maku Belediye Başkanı Menucehr 

Ferzi, Maku Valiliği Siyasi 
İşler Sorumlusu Muham-
med Reza Abdullahnejad, 
Bazergan Belediye Başka-
nı Yousef Hatemi, Maku 
Meclis Başkanı Mehdi 
Ahmedi, Bazergan Güm-
rükler Başmüdürü Ali 
Rıza Abbaspour ve İranlı 
iş insanları katıldı.

Toplantıda konu-
şan ETSO Yönetim Ku-
rulu Başkan Vekili Hasan Akal, İran ile 
Türkiye’nin tarih boyunca iyi ilişkiler içinde 
olduğunu belirterek, ticari ilişkilerinin daha 
da gelişmesini arzu ettiklerini ifade etti. 
Bunun için her iki tarafın da çaba göstermesi 
gerektiğinin altını çizen Akal, sektörel bazda 
toplantılar düzenleyerek daha objektif bir 

bakış açısıyla işbirlikleri 
yapılması gerektiğini dile 
getirdi.

İran Heyeti’ne baş-
kanlık eden Batı Azer-
baycan Eyaleti Maku Va-
lisi Şahin Alizadeh de,  iki 
ülke arasında ticaretinin 
artması için ülkelerin bir-
biriyle daha da yakınlaş-
ması gerektiği belirterek, 
Maku şehrinde bulunan 

serbest bölgenin, İran’la ticaret yapmak 
isteyen Türk iş insanlarının işlerinin kolay-
laştırdığını söyledi. Vali Alizadeh, Erzurumlu 
iş insanlarını da Maku’da görmekten büyük 
mutluluk duyacaklarını, Erzurum’dan bir ti-
caret heyetini Batı Azerbaycan’da ağırlamayı 
arzu ettiklerini ifade etti. 

İran Heyeti 
Erzurum TSO’yu 

ziyaret etti 

ticarette dünyanın evrensel ve en büyük yön 
veren gerçekleri oldu. Bunun da Türkiye’deki 
temsilcisi TSE’dir. Bugün dünyada küresel 
aktör, küresel güç olmak için güçlü uygunluk 
değerlendirme kuruluşları tarafından test, 
analiz ve belgelendirilmiş olma zorunluluğu 
söz konusudur. Bu bağlamda TSE olarak 
değerli tüccar ve sanayicilerimizin ürünlerini 
veya ticari faaliyetlerini daha kolaylaştırmak, 
daha etkin ve verimli bir mecraya taşıya-
bilmek için kendi hizmetlerimizi bölgenin 
temsilcilerine arz etmeyi hedef seçtik. Bolu 
TSO’nun ve bölge odalarının hizmetlerine, 
ürünlerine katkı sağlama amacıyla bir pro-
tokol yapıyoruz.”

Konuşmaların ardından protokol TSE 
Deney Kalibrasyon Merkez Başkanı Meh-
met Hüsrev ile Bolu TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Türker Ateş, Zonguldak TSO Meclis 
Başkanı Zafer Sağlam, Bartın TSO Yönetim 

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) 
öncülüğü ve ev sahipliğinde, bölgede yer alan 
il ve ilçe odalarının başkanlarının katılımıyla, 
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafın-
dan reel sektör kuruluşlarına yönelik verilen 
deney ve kalibrasyon hizmetleri, eğitim ile 
CE belgelendirme hizmetlerinde %20-40 
arasında indirim sağlayan işbirliği protokolü 
düzenlenen bir törenle imzalandı. Törende 
TSE’yi temsilen Deney Kalibrasyon Merkez 
Başkanı Mehmet Hüsrev ile beraberinde-
kiler, Bolu Bölge Temsilcisi Mithat Yılmaz, 
Bolu TSO Yönetim Kurulu üyeleri, KOSGEB 
Bolu Hizmet Merkezi Müdürü Kürşad Dereci 
ile konuk odaların Genel Sekreterleri yer aldı. 

Bolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Türker Ateş yaptığı konuşmada, imzala-
nacak protokolün bölgeye hayırlı olmasını 
temenni etti.

TSE Deney Kalibrasyon Merkez Başkanı 
Mehmet Hüsrev ise protokol hakkında bilgi 
vererek şunları söyledi: 

“Dünyadaki evrensel değerler çok hızlı 
değişmekte. Bunların en önemlisi de ar-
tık üçüncü taraf olan muayene ve gözetim 
hizmetleri. Düne kadar satan ve alan vardı. 
Ticaret ve ekonomi bu iki nokta arasında 
gidip geliyordu. Artık yeni dünya düzeninde 
yeni bir nokta, taraflara yön verecek yeni 
bir üçüncü nokta oluştu. Muayene eden, gö-
zetleyen, belgelendiren akredite kuruluşlar 

TSE ile Odaların işbirliği reel sektöre kazanç sağlıyor

Kurulu Başkanı Cihat Çakır, Karadeniz Ereğli 
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Tetiker, 
Gerede TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ersin 
Kaşka, Alaplı TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Recep Ocak ve Karabük TSO Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Yılmaz Ersöz arasında ayrı ayrı 
imzalandı. 

Törenin sonunda TSE Deney ve Kalib-
rasyon Merkez Başkanı Mehmet Hüsrev 
tarafından, protokole imza atan odalara birer 
plaket takdim edildi. TSE ve bölge odaları 
arasında imzalanan söz konusu protokol 
kapsamında, Bolu, Zonguldak, Bartın ile 
Karabük illerinde faaliyet gösteren reel sek-
tör firmaları, ilgili odalara üye olduklarını 
TSE nezdinde belgeleyerek TSE tarafından 
sunulan deney ve CE belgelendirme hizmet-
lerinden %20, eğitim hizmetlerinden %30 ve 
kalibrasyon hizmetlerinden %40 oranında 
indirimden istifade edebilecekler.
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Nargile ile Meslek Komitesi Üyesi Yücel 
Bayram’ın ATO üyesi firma stantlarını 
tek tek ziyaret ederek bilgi aldığı İstanbul 
Mobilya Fuarı (İSMOB) süresince, 1 mil-
yon 305 bin dolarlık ihracat bağlantısı ya-
pıldığı belirtildi. Emine Nargile ATO’nun 
üyelerine sağladığı desteğin önemine 
değinirken, “Stantlarımızı Fas, Tunus, 
Filistin, Libya, Özbekistan, Azerbaycan, 
Yunanistan, Makedonya, Ürdün, Yemen, 
Irak, Arabistan, Türkmenistan, Cezayir, 
Slovakya, Katar, Dubai, Belçika, Kıbrıs, 
Rusya, Kazakistan, Dağıstan, Kosova, 

Adana Ticaret Odası’nın (ATO) Mes-
lek Komitelerine sağladığı desteklerden 
yararlanarak İstanbul Mobilya Fuarı 2015’e 
katılan 16 firma, toplam 1 milyon 315 bin 
dolarlık ihracat bağlantısı yaptı. ATO Yöne-
tim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, sağla-
nan fuar ve stant desteklerinin, Adana’nın 
ekonomik göstergelerine pozitif yansıma-
larda bulunmasının sevindirici bir gelişme 
olduğunu söyledi. 

ATO’nun, üyelerinin ihracata yönelme-
sini sağlamak amacıyla uygulamaya koydu-
ğu, “Fuar ve Stant Desteği” kentin ihracat 
rakamlarına yansımaya başladı. 27 Ocak-1 
Şubat 2015 tarihleri arasında gerçekleşen 
ve Türkiye’nin birinci dünyanın da üçüncü 
büyük organizasyonu olarak bilinen İstan-
bul Mobilya Fuarı’na, ATO desteklerinden 
yararlanan 16 üretici firma katıldı.

ATO Yönetim Kurulu Üyesi Emine 

Tunus, Arnavutluk, Bulgaristan gibi ülke-
lerden yüzlerce toptan ve perakende alıcı 
ziyaret etmiş ve önemli miktarda ihracat 
bağlantısı sağlanmıştır. Mobilya sektörü 
olarak ATO’nun sağladığı destekleri en 
iyi şekilde değerlendirmeyi hedefledik 
ve bunu da önemli ölçüde başardık” diye 
konuştu.

Fuar süresince İstanbul, Nevşehir, Gazi-
antep, Şanlıurfa, Malatya, Mardin, Konya, 
Aksaray, Kayseri, Trabzon, Elazığ, Van, Ma-
nisa, Samsun ve Konya’daki firmalardan ise 
500 bin dolarlık sipariş alındığı belirtildi.

Adanalı 
mobilyacılardan 
1.3 milyon 
dolarlık ihracat

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası 
(NİTSO), Niğde Ticaret Borsası (TB), Es-
naf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Orga-
nize Sanayi Bölgesi, Mali Müşavirler ve 
Muhasebeciler Odası, Ziraat Odası Baş-
kanlığı, Bor Organize Sanayi Bölgesi ile 
birçok sivil toplum kuruluşu “Niğde Hava-
alanı İstiyor” kampanyasına destek verdi.  
NİTSO’nun Toplantı Salonu’nda düzenle-
nen basın toplantısında kurum başkanları 
adına NİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şev-
ket Katırcıoğlu şu açıklamayı yaptı: 

“Niğde’mizim gelişimini, yeni yatırım-
cılar için cazip hale gelmesini, bu bağlamda 
yatırım ve teşvik alanlarının kullanılarak 

mevcut sanayinin ve ticaretin daha da can-
landırılmasını istiyoruz. Artan ticaret, sa-
nayi ve turizm hacmiyle birlikte gelişmekte 
olan zirai altyapısı değerlendirildiğinde 
Niğde artık geleceğine doğru yol almak 
isteyen ve kabuğunu kırmak isteyen şehir 
konumundadır. Yüksek potansiyeliyle öncü 
marka şehir arzusundaki Niğde’mizin bu 
yoldaki en önemli adımı hiç şüphesiz büyük 
bir ihtiyaç olarak kabul edilen bir bölge ha-
vaalanıyla mümkündür. Potansiyel olarak 
1 milyondan fazla kişiye hizmet vermesi 
beklenen bölge havaalanın sadece Niğde’ye 

değil, aynı zamanda tüm bölgeye önemli 
katkı sağlayacağı da aşikârdır. Daha önce 
farklı kampanyalarla dile getirilen hava-
alanı ihtiyacı, şehrimizin vazgeçilmezleri 
arasında en ön sıraya yerleşmiştir. Bölge ve 
ülke ekonomisine olan potansiyel katkıları 
değerlendirildiğinde yapılacak havaalanı 
şehrin ve bölgenin tüm paydaşları tara-
fından arzu edilmektedir. Bu çerçevede ili-
mizde başlatılan ‘Niğde Havaalanı İstiyor’ 
kampanyasını önemsiyor, kurumlar olarak 
Niğde’den tüm Türkiye’ye yayılan bu sese 
kulak verilmesini diliyoruz.” 

“Niğde 
Havaalanı 

İstiyor” 
kampanyası 

büyük ilgi gördü



ODALAR ve BORSALAR

EKONOMİK FORUM  107i

Marmaris Ticaret Odası (MTO), 
Rodos ve Marmaris arasında ticari kapa-
siteyi artırmayı hedefleyen, dış ticaret 
eğitimleri ile dış ticaret yapabilme beceri-
sine sahip üyelerinin analizini içeren bir 
araştırma projesiyle Güney Ege Kalkınma 
Ajansı’ndan (GEKA) %100 destek almayı 
hak kazandı. MTO İle GEKA arasında 
projeye yönelik bir protokol imzalandı. 

GEKA Genel Sekreteri Süleyman 
Alata, projeden çok memnun kaldıkla-
rını, GEKA’nında Yunanistan’la işbirliği 
amaçlı proje fikrini 2015 yılı için planla-
dıklarını belirtti. Alata, MTO’nun GEKA 
bölgesinde bir ilk olan projesinin diğer 
kurum ve kuruluşlara örnek, olmasını, 
GEKA için de araştırmalarına kaynak 
olacağını vurguladı.

MTO’nun projesi kapsamında Rodos’a 

Marmaris TO, yeni projesiyle GEKA’dan %100 destek aldı

Üç tarafı denizle çevrili Bodrum'un deniz 
turizminin ve Bodrum'da üretilen tekne-
lerin tanıtımı açısında fuarların önemli 
olduğunu vurgulayan BODTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Mahmut Kocadon, “BOD-
TO girişimleriyle, belediyemizin deste-
ği ve Bodrumlu firmaların katılımıyla bu 
fuarda yer alıyor. Bodrum’da imal edilen 
teknelerin tanıtılması ve Bodrum turiz-
minin en önemli değerlerinden olan mavi 
yolculuğun anlatılması için bu tür fuarlar 
çok önemli. Bu sene standımızda yer alan 

Bodrum Ticaret Odası (BODTO) 
tarafından hazırlanan ve yaklaşık 5 yüz 
metrekare alana sahip Bodrum standı, 
8. CNR Avrasya Boat Show Uluslararası 
Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesu-
arları Fuarı’nda ziyaretçi akınına uğradı. 
Bir motor yat, bir yelkenli ve Bodrum Be-
lediyesi tarafından yaptırılan gulet ma-
ketinin sergilendiği Bodrum standında 
ayrıca bir kokteyl düzenlendi. Bodrum 
Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve 
BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut 
Kocadon’un ev sahipliğinde gerçekleşen 
kokteyle; Bodrum Esnaf Odası Başkanı Er-
doğan Başeymez, Emekli Orgeneral Bilgin 
Balanlı, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 
Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Ser-
hat Belli, Mübariz Mansimov, CNR Fuar-
cılık sahibi Ceyda Erem, Gani Müjde, Eren 
Talu, Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Ge-
liştirme Derneği (DENTUR) ve Yat ve Tek-
ne Endüstrisi Federasyonu (YATEF) Başka-
nı Alpaslan Sirkecioğlu, dünyanın çevresini 
yelkenli teknesiyle gezen ilk Türk denizcisi 
Sadun Boro ve AK Parti Bodrum İlçe Baş-
kanı Çiğdem Demiralp gibi isimlerin yanı 
sıra çok sayıda iş insanı ile BODTO Yöne-
tim Kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı. 

tekneler, birçok katılımcının ilgisini çekti. 
Bodrum Guletinin burada maket de olsa 
sergileniyor olması ve insanların bu guleti 
inceliyor olması bizleri mutlu ediyor” dedi. 
Dünyada karada yapılan ikinci en bü-
yük Boat Show olan CNR Avrasya Boat 
Show’da küçük, orta ve mega sınıfında 
400 yat, tekne ve yelkenli sergileniyor ve 
tüm ürünlerin değeri yaklaşık 250 mil-
yon euroyu buluyor. Bine yakın markanın 
katıldığı fuarın sektörde 1 milyar dolar 
düzeyinde iş hacmi yaratması bekleniyor. 

Bodrum TO, Boat Show’da yerini aldı

uzmanlar tarafından araştırma ve çalış-
ma ziyaretleri yapılacak. Aynı zaman-
da GEKA’dan da uzmanların katılımıyla, 
Marmaris’te ihracat hacmine ve kapasite-
sine sahip firmalar ile sektörler analiz edi-

lerek, bu firmaların dış ticaret eğitimleri 
saptanacak. Tüm bunları içeren envanter 
kitapçığı ve fizibilite raporları hazırlanacak. 
Üç ay sürecek olan projenin araştırma rapor-
ları MTO’nun web sayfasında yayınlanacak. 
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Gaziantep Sanayi Odası (GSO) des-
teğiyle, Akort Fuarcılık tarafından dü-
zenlenen 6. Tarım, Tarım Teknolojileri ve 
Hayvancılık Fuarı (GAPTARIM) ile ’11. 
Gıda, Gıda Teknolojileri ve Ambalaj Fuarı 
(GAPFOOD) Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakan Yardımcısı Kudbettin Arzu’nun ka-
tıldığı törenle açıldı. Fuarın açılış progra-
mına Vali Erdal Ata, GSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Adil Konukoğlu, STK temsilcileri, 
kamu kurum müdürleri ve çok sayıda da-
vetli katıldı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil 
Konukoğlu, GAPTARIM ve GAPFOOD 
fuarlarının düzenlenmesinde emeği geçen 
herkese teşekkür ederek, her geçen yıl ka-
tılımcı sayısı ve ziyaretçi sayısı artan fuarın 
sektörün önemli bir buluşma noktası oldu-
ğunu, ülkenin dört bir yanından gelen fir-
maların stant açtığını belirtti. Dünya nüfu-
su hızla artarken tarım alanlarının giderek 
azaldığını, tarımın geleceğin en stratejik 

sektörlerinden birisi olduğunu vurgulayan 
Konukoğlu, Türk tarımını daha verimli 
hale getirmek için çaba göstermek gerekti-
ğini ifade etti. Özellikle son yıllarda verilen 
hayvancılık teşviklerinden yararlanan Ga-
ziantep ve bölgedeki yatırımcıların yarar-
landığını ve aldıkları destekler sayesinde 
hayvancılığın belli bir noktaya geldiğini 
anlatan Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdür-
dü: "Tarımın önemini ne kadar söylesek de 
az olur. Ama tarımda öyle önemli bir mad-
de var ki, o da pamuk. Ülkemizde toplam 
kullanılan pamuk 1 milyon 400 bin ton, 
toplam üretimimiz ise 600 bin ton civa-
rında. Pamuk stratejik, tekstil sektörünün 
en önemli ürünlerinden biridir. Türkiye’de 
otomotivden sonra en fazla ihracat gerçek-
leştirilen tekstil sektörüdür. Tekstil dış ti-
caret fazlası veren bir sektördür. Sizlerden 

ricam önce pamuğa verilecek desteklerin 
yükseltilerek bir an önce açıklanmasıdır. 
Aksi takdirde Mayıs’tan sonra verilen 
destek işe yaramıyor, çünkü ekim zamanı 
geçmiş oluyor. Desteklerin daha önce belir-
tilerek açıklanmasında fayda görüyoruz.”  
Gaziantep’in, bölgede üretilen tarım ürün-
lerinin sanayileşmesinde ve ihracatının 
gerçekleştirilmesinde merkez konumuna 
geldiğini anlatan Konukoğlu, Gaziantep’in 
2014 yılında 1 milyar 800 milyon do-
larlık gıda ihracatı yaptığını ve Türkiye 
gıda ihracatında %10 pay aldığını belirt-
ti. Konukoğlu, ‘’Hedefimiz Türkiye’deki 
payımızı %20’lere ulaştırmaktır. Tarıma 
verilecek her kuruş, kat kat geriye döne-
rek ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Bu 
konuda sizlerden desteklerin artırılarak 
devam etmesini bekliyoruz’’ diye konuştu. 

Gaziantep’te 
6. GAPTARIM ve 

11. GAPFOOD 
fuarları açıldı 

standartlara taşırken, iş güvenliği konusu-
nun da uyulması gereken bir mecburiyetten 
ziyade çalışanların sağlığını ve güvenliğini 
destekleyen, verimi ve kaliteyi artıran bir 
araç olarak görülmesi gerektiğini dile getir-
di. Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu olan 
BTSO’yu örnek projelerin hayata geçirildiği 
bir uzmanlık merkezi haline getirdiklerini 
ifade eden Burkay, iş güvenliği konusunda 
da Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendir-
me Merkezi (MESYEB) ile hizmet sunmaya 
başladıklarını anlattı. 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
(BTSO) yapı sektöründe iş kazalarını ön-
lemek amacıyla “Güvenli İskele, İskelede 
Güvenlik Eğitim Semineri”ne ev sahipliği 
yaptı. BTSO Merkez Binası’nda gerçekleş-
tirilen toplantıya Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanı Faruk Çelik, Bursa Valisi Münir 
Karaloğlu, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Burkay, AK Parti Bursa Milletve-
kili Tülin Erkal Kara, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Genel Müdürü Kasım Özer, Almanya İnşaat 
Meslek Sandığı Temsilcisi Karl Heinz Noetel 
ile BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve inşaat 
sektör temsilcileri katıldı. 

Toplantıda konuşan BTSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’deki 
iş kazalarının üçte birinin inşaat sektöründe 
meydana geldiğini ifade etti. “Maddi kayıpla-
rı telafi etsek de kaybedilen yaşamın telafisi 
mümkün değildir” diyen Burkay, sektörde 
üretim ve hizmet kalitesini uluslararası 

Burkay, MESYEB’in nitelikli iş gücünü 
ve iş güvenliğini uluslararası standartlara 
taşıyacak önemli bir merkez olduğunu ifade 
ederek, şunları söyledi: 

“MESYEB’de herhangi bir eğitim alma-
dan çalışan kimselere, mesleki yeterlilik 
belgesi verirken, iş sağlığı ve güvenliği il-
kelerinin de ideal düzeyde ele alınmasını 
amaçlamaktayız."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, her yıl ortalama 350 işçinin 
yüksekten düşerek hayatını kaybettiğini, 
önlem alınması için atılan adımların da bü-
yük önem taşıdığını vurguladı. Bakan Çelik, 
MESYEB’in hayata geçirilmesi nedeniyle 
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay’a te-
şekkür etti. Bakan Çelik, “Artık uluslararası 
sertifikaya sahip olan işçilerle bu işi yapaca-
ğız. Yasa meclisten geçer geçmez uygulama 
da hayata geçecek. Belgesi olmayan işçilerin 
çalışmasına izin verilmeyecek” diye konuştu. 

Bursa TSO’da “Güvenli İskele Semineri” yapıldı
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sadece bu değil tabii. Başka firmalarla da 
temaslarımız sürüyor ama ticari nedenler-
le bilgileri kamuoyuyla paylaşamıyoruz.” 
Demirtaş, Ulaştırma Haberleşme ve De-
nizcilik Bakanı Lütfi Elvan’ı 30 Aralık 
2014’te İzmir’de ağırladıklarında “Bakan 
Elvan’ın bize inanamadığımız bir sürat 
ve kararlılıkla tüm sorunlarımıza çare 
olacak talimatları verdi” dedi. Demirtaş, 
Bakan Elvan’ın “Parmak iskeleleri yaparız, 
hangarları terminal haline çeviririz, liman 
yanaşma kanalının taramasını yaparız, 
tarifeleri de gözden geçiririz” demesi-
nin büyük moral ve güç verdiğini söyledi. 
İzmir’in artık çıkmaz bir sokak olmadığını 
vurgulayan Demirtaş, Anadolu’nun 22 

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, 
dünyanın en büyük kurvaziyer şirketle-
rinden  MSC’nin en tepe yöneticileriyle 
15 Ocak’ta İsviçre’nin Cenevre kentinde 
bir araya geldiğini belirterek, zirveden 
yeni sefer haberleriyle döndüğünü söy-
ledi.  İZTO Turizm Müdürü Mine Güneş 
Kaya’yla birlikte, MSC Crociere Başkanı 
ve Kurvaziyer Hatları Uluslararası Birli-
ği (CLIA) Avrupa Başkanı Pierfrancesco 
Vago, MSC Crociere CEO’su Gianni Ono-
rato ve MSC Kurumsal Kara Turları Plan-
lama Müdürü Gianluca Suprani ile bir 
araya geldiğini belirten Demirtaş, 2014 
yılında İzmir kurvaziyer pazarında %45 
payı olan MSC’nin, 46 sefer ile 157 bin 
90 yolcu getirdiğini belirtti. Demirtaş, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

“MSC, İzmir’den çok memnun ve se-
ferleri daha da artırmak istiyor. Yönetici-
leri bunu son derece net olarak ortaya koy-
dular. MSC 2015 yılında İzmir’e devamlı 
olarak iki gemi koyacak ve bu gemiler dü-
zenli sefer yapacak Bir gemi de dönemsel 
gelecek. Böylece 2015 yılında MSC’nin 
İzmir’e olan sefer sayısı 46’dan 68’e yükse-
lecek, 220 bin de yolcu getirecek. MSC’nin 
2016 programına göre de İzmir’e 250 bin 
kişi getireceği öngörülüyor, kentimizde 
de yatırım yapması planlanıyor. MSC’nin 
bir önceki yıla göre göstereceği bu cid-
di artış, İzmir’in telaşlanmasına gerek 
olmadığını gösteriyor. Tek güzel haber 

kenti ve Avrupa ve Türkiye’nin komşusu 
olan ülkeler dâhil 36 farklı kent ile uçak 
bağlantısı olan bir şehir olduğunu söyledi. 
Demirtaş, “Bu avantaja yeni, güzel ve  eko-
nomik bir havaalanına sahip olduğumuz 
avantajı da eklenince İzmir home-port 
olma şansını da yakalayacak. Ama birden 
değil, yavaş yavaş, önce kabin satışlarının 
İzmir’de artırılması, terminalde gerekli 
fiziki ve operasyonel koşulların yaratıl-
ması gerekiyor. Otellerimiz pik sezon dı-
şında iki gece İzmir’de kalan kurvaziyer 
yolcusuna bir yıl süre ile bir gece bedava 
oda verirlerse, böyle bir projeyi hayata 
geçirebilirsek, yine İzmir odak noktası 
olacaktır” dedi.

Cenevre’deki Kurvaziyer Zirvesi’nden İzmir’e MSC müjdesi 

Kocaeli TO, 19 
kişiye Girişimcilik 
Sertifikası verdi

Meclis Salonu’nda yapılan sertifika tö-
renine, KOTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Murat Özdağ, KOTO Meclis Başkanı 
Bülent Karagöz, KOSGEB İl Müdürü 
Ertuğrul Çetinkaya ve sertifika almayı 
hak kazanan kursiyerler katıldı.

Törende konuşan KOTO Meclis Baş-
kanı Bülent Karagöz, “Programınız sa-
dece eğitim değildi. Eğitimle beraber 
KOSGEB’den destek alacaksınız. Karınca 
kararınca sizlere maddi olarak destek 
olacaklar” dedi. KOSGEB il faaliyetle-
rinden söz eden KOSGEB İl Müdürü 
Ertuğrul Çetinkaya, “Bizler iki yıldır 
KOSGEB’de Kocaeli olarak, İstanbul, 
Ankara, İzmir, Bursa’dan sonra açık 

Kocaeli Ticaret Odası’nın (KOTO) 
hayata geçirdiği KOTO Akademi ilk me-
zunlarını verdi. KOTO Akademi tarafın-
dan başlatılan “Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimi” kapsamında 19 kişi, Girişim-
cilik Sertifikası almaya hak kazandı. Bir 
yıl içinde KOTO Akademi tarafından 67 
farklı alanda 81 eğitim ve dokuz bilgi-
lendirme semineri düzenlendi. KOTO 

ara beşinci sıradayız. Geçtiğimiz yıl 12 
milyon lira istihdam kullandık. Bu sene 
bunu çok üzerinde rakamlara ulaşmayı 
hedefliyoruz” ifadesini kullandı.
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sına katkı sağlamak amacıyla geliştirildi. 
Proje sonunda mobil teknolojiler sektö-
ründe istihdam edilen ve yenilikçi iş fik-
rini hayata geçiren genç sayısının artı-
rılmasına katkı sağlanması planlanıyor. 
Teknoloji Uzmanlığı Eğitim Programı’nı 
başarıyla tamamlayan katılımcılara, üç 
ayda bir bilgi ve iletişim teknolojileri ala-
nındaki gelişen son teknolojiler hakkında 
bilgi vermek amacıyla online seminerler 
düzenlenecek. Ayrıca İTO tarafından 

İstanbul Ticaret Odası (İTO) koordi-
natörlüğünde faaliyetlerini yürüten TOBB 
İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu’nun 
(İKGK) çalışmalarından biri olan Tekno-
loji Melekleri Projesi’nin birinci grup eği-
timleri İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde 
başladı. İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 
“Çocuklar ve Gençler Mali Destek Prog-
ramı” kapsamında hibe desteği almaya 
hak kazanan projeye en az lise mezunu 
kadınlar katılabiliyor. Proje, 18–25 yaş 
arası 90 kadına istihdam ve yurt dışın-
da geçerli sertifika garantisi sağlayacak. 
Proje destekçileri arasında İTO, İŞKUR ve 
İstanbul Ticaret Üniversitesi bulunuyor. 
Teknoloji Melekleri Projesi, üniversite ve 
iş dünyası işbirliğinde eğitim, danışman-
lık ve yönlendirme hizmetlerinin veril-
mesiyle, genç kadınların mobil teknolo-
jiler sektöründe istihdam edilmelerine 
ve girişimcilik kapasitelerinin artırılma-

genç kadınların istihdamının izlenmesi 
için bir havuz oluşturulacak ve projenin 
sona ermesini takip eden bir yıl süresince 
katılımcılar izlenecek ve istihdam edilme-
leri için destek verilmeye devam edilecek. 
Teknoloji Melekleri Projesi’nde İTO proje 
sahibi kurum, İstanbul Ticaret Üniversitesi 
proje ortağı ve sektörde faaliyet gösteren 
öncü firmalar ise iştirakçi olarak yer alıyor. 
İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından 
geliştirilen “Teknoloji Uzmanlığı Sertifika 
Programı”, altı farklı eğitim alanı çerçeve-
sinde 14 modülden oluşuyor. Yüz yüze ve 
çevrimiçi (online) yaklaşımların birlikte 
kullanıldığı program toplam 120 saat sü-
rüyor. Program, uluslararası boyutta tanın-
mış bir mesleki eğitim akreditasyon kuru-
luşu olan City&Guilds tarafından akredite 
edilecek. Programı başarıyla tamamlayan 
katılımcılara uluslararası geçerliliğe sahip 
sertifika verilecek.

Teknoloji Melekleri Projesi’nin ilk eğitimi başladı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 
(TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Ha-
cısalihoğlu, TTSO’nun girişimcilik prog-
ramlarından son beş yılda yaklaşık 3 bin 
500 girişimcinin mezun olduğunu belirtti.  
Hacısalihoğlu, bir televizyon kanalı tara-
fından yayınlanan ekonomi programında 
Trabzon ve bölgede girişimcilik çalışma-
larını anlatırken, “Odamızın girişimci-
lik programının ana hedefi devletimizin 
üzerindeki istihdam yükünü azaltmaktır. 
Bu girişimcilik potansiyeli olan kişilerdi 
destekleyerek sağlanabilir. Oda olarak 
girişimcilik programından mezun olan 
başarılı adaylar kurdukları işletmelerde 
istihdam sağlayarak kendilerine sunu-
lan devlet desteğinin çok fazlasını gerek 
ödediği vergi gerekse yaptığı istihdam ile 
fazlasıyla ödemektedir” dedi.

Hacısalihoğlu, bu anlamda girişim-
cilerin yararlandığı desteklerin özellikle 
KOSGEB gibi kuruluşlar aracılığı ile kul-
landırılan devlet desteklerinde bürokrasi-
nin daha azaltılması gerektiğini ifade etti. 
Hacısalihoğlu, girişimcilerin iş fikirlerini 
aldıkları eğitimlerin ardından hayata ge-
çirmeye çalıştıklarını ancak bürokrasinin 

TEB Trabzon Girişimcilik Merkezi açılıyor 

bu süreçte geride kaldığını vurgulayarak, 
“Sermayesi devletten alacağı destek olan 
girişimciler yatırımlarını yapıyorlar ama 
destek gecikince borca girmiş oluyorlar. 
Ve maalesef başarılı olması için destek 
verdiğimiz girişimci bu nedenle başarısız 
oluyor. Biz bu desteklerin hem çok kolay 
hem de çok hızlı girişimci adaylara veril-
mesinden yanayız” diye konuştu.

Hacısalihoğlu’nun yanı sıra programa 
katılan TEB KOBİ Bankacılığı Pazarlama 
Direktörü Devrim Tavil de, illerin sos-
yoekonomik sıralamasında Trabzon’un 
31’inci sırada yer aldığını söyledi. Kişi 
başı gayri safı milli hasılaya bakıldığın-
da ise Trabzon’un 45’inci sırada olduğu 

söyledi. Bu iki veri arasında önemli bir 
fark olduğunu vurgulayan Tavil, ülkelerin 
girişimcilik endeksi çalışmasını Türkiye’de 
uyguladıklarını, hatta il ve bölge bazında 
girişimcilik endekslerinin çıkarıldığını 
belirtti. 

Tavil, “Türkiye’de 33 binden fazla ki-
şinin katılımıyla gerçekleşen, 12 bölge 
çapında, 26 bölge detayında girişim faali-
yetleri inceleyen araştırmayı tamamladık. 
Biz bir fotoğraf çektik. Bundan sonra bu 
verileri nasıl kullanacağımız önemlidir. Bu 
amaçla illere gidiyoruz ve Girişim Merkez-
lerini hayata geçiriyoruz. İstanbul ve Gazi-
antep illerinden sonra Trabzon’da Girişim-
cilik Merkezi’ni hayata geçireceğiz“ dedi. 
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toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri 
ilçede bulunan firmaların yetkilileri katıldı. 
Ziyaretçiler stantları tek tek ziyaret ederek 
firma yetkililerinden bilgi aldı.

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ah-
met Boztaş, bu organizasyonla tedarikçi 
ve toplu alım yapan firmaları ikili iş gö-
rüşmeleri çerçevesinde buluşturduklarını 
söyledi. Boztaş, “Toplu satın alım yapan 
firmalara başta konaklama tesisleri olmak 
üzere diyoruz ki ‘Ne varsa Manavgat’ta var, 
aradığınız her şeyi Manavgat’ta MATSO 
üyelerinde bulabilirsiniz’ diyoruz. Pazar 
arayışında olan, mal satmak isteyen iş in-
sanlarına da ‘kendinizi geliştirin, firma-
larınız kurumsallaştırın, gerekli yeterlilik 
belgelerinizi oluşturun, çünkü önünüzde 
200 bin yataklı kocaman pazar var’ diyoruz. 
Bizim konaklama tesislerimizin tükettiği 

Manavgat Ticaret ve Sanayi Oda-
sı (MATSO) ve Manavgat Belediyesi iş-
birliği, turizm dernekleri ve sivil toplum 
kuruluşlarının katkılarıyla 8-9 Ocak ta-
rihlerinde Manavgat Belediyesi Atatürk 
Kültür Merkezi’nde gerçekleşen “Ne Var-
sa Manavgat’ta Var” etkinliği büyük ilgi 
gördü. İki gün açık kalan ve 85 firmanın 
katıldığı etkinlik tedarikçi ve toplu alım 
yapan firmaları bir araya getirerek iki-
li iş görüşmeleri yapılmasını sağladı.  
Etkinliği Antalya Vali Yardımcısı Recep Yük-
sel, Manavgat Kaymakamı Emir Osman 
Bulgurlu, Akdeniz Üniversitesi Manavgat 
Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Ha-
cer Bakır Sert, İlçe Emniyet Müdürü Ercan 
İlhan, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Akaydın, AK Parti 
İlçe Başkanı Hasan Öz ve yönetim Kurulu 
Üyeleri, MHP İlçe Başkanı İsmail Hakkı Ka-
radağ ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Manav-
gat Side Turistik Otelciler Birliği Derneği 
(MASTOB) Başkanı Cengiz Haydar Barut, 
Kızılağaç Turizm Yatırımcıları Derneği (KI-
TUYAD) Yönetim Kurulu Üyesi Zekai Aydın, 
Manavgat Titreyengöl-Sorgun Turizm Yatı-
rımcıları Birliği (TİSOYAB) Başkanı Hüseyin 
Aydoğan, Manavgat Sanayici ve İşadamları 
Derneği (MASİAD) Başkanı Turgay Akar, Ev-
renseki Turizm İşletmeciler Birliği (ESDER) 
Başkanı Ali Güneş, Manavgat Belediyesi 
Kültür Müdürü Halis Akkaya, Manavgat’ta 
bulunan meslek odaları başkanları ile sivil 

yumurta sayısı yıllık 100 milyon adet. 6 
milyon kilo kırmızı et, 12 milyon kilo beyaz 
et, 8 milyon kilo domates, 1 milyon kilo 
zeytin, 5 milyon kilo peynir çeşitleri, 15 
milyon kilo süt ve yoğurt, 5 milyon kilo 
sıvı yağ, 16 milyon kilo kavun ve karpuz, 6 
milyon kilo narenciye tüketiliyor. Bunların 
birçoğu Manavgat’ta üretilebilen ürünler, 
satılabilecek ürünler. Firmalarımız, kendi-
lerini yenileyerek, geliştirerek, ürettikleri 
ürünün servisini yaparak arkasında dur-
duklarında, kendilerini kurumsallaştırdıkla-
rında böyle bir pazar var” ifadesini kullandı. 
Organizasyonun yoğun ilgi gördüğünün 
altını çizen Boztaş, iş dünyasını bir araya 
getiren ikili iş görüşmelerinin ziyaretçi akı-
nına uğradığını ve verimli geçtiğini belirtti. 
Boztaş, “Daha büyük alanlarda daha büyük 
organizasyon yapmayı hedefliyoruz” dedi. 

“Ne Varsa Manavgat’ta Var” etkinliği büyük ilgi gördü

Tokat’tan 
Amasya’ya 

işbirliği ziyareti 

Bora ve Zile TB Yönetim Kurulu Başka-
nı Mehmet Yeni’yi konuk eden ATSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırlan-
gıç, ziyarette bölge odalarının ortaklık 
ve işbirliğinin önemine dikkat çekti. 
Konuklarıyla bölge ekonomisine nasıl 

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası’nı 
(ATSO),  Tokat ve ilçelerindeki Oda/
borsa başkanları ziyaret etti. Tokat 
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Arat, Erbaa TSO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Gökalp Coşkun, Niksar TSO Yö-
netim Kurulu Başkanı Mahmut Bülent 
Aybak, Turhal TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer Çenesiz, Zile TSO Yöne-
tim Kurulu Başkanı Şükrü Sargın, To-
kat TB Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi 

katkı sağlanacağı 
konusunda fikir 
alışverişinde bu-
lunduklarını an-
latan Kırlangıç, 
ortaklaşa yürütü-
lebilecek projele-
re ilişkin görüşle-
rin paylaşıldığını, 
doğacak fikirlerin 
hayata geçir i l -

mesi noktasında üstlerine düşen tüm 
görevlerin değerlendirildiğini söyledi. 
Misafirlerine yenilenen oda binasını gez-
diren Kırlangıç, Tokat bölgesi Oda/Borsa 
başkanlarına ziyaretlerinden dolayı te-
şekkür etti.
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Yalova Ticaret ve Sanayi Odası 
(YTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tah-
sin Becan, Yalova’nın gayrimenkul sa-
tın almak isteyen yatırımcıların cazibe 
merkezi haline geldiğini söyledi.  Becan, 
Yalova’da yabancıların hızla gayrimenkul 
edinmeye başladıklarını belirtti. Körfez 
Köprüsü ve Otoban Projesi ile yıldızı 
daha da parlayan Yalova’nın yabancıların 
daha fazla ilgisini çekmeye başladığını 
ifade eden Becan, “Körfez Geçiş Köprüsü 
Projesi ve İstanbul, Bursa, Kocaeli met-
ropolleri arasında kalan maviyle yeşilin 
buluştuğu Yalova, sahip olduğu konum 

itibarıyla yabancıların cazibe merkezi 
haline gelmiştir” dedi.  

Becan sözlerini şöyle sürdürdü: “Tür-
kiye İstatistik Kurumu verilerine göre 
yabancılara 2015 yılı ocak ayında 1289 
konut satışı gerçekleşti. İlk sırayı 392 
konut ile Antalya aldı. Antalya ilini sı-
rasıyla 377 konut satışıyla İstanbul, 95 
konut satışıyla Yalova, 81 konut satışıyla 
Bursa, 63 konut satışıyla Aydın ve 49 ko-
nut satışıyla Sakarya izledi. Bu durumda 
2015 yılı ocak ayında gösterilen yoğun 
ilgi sayesinde Yalova’mızın üçüncü oldu-
ğunu görüyoruz.” 

Yalova yabancıların cazibe merkezi oldu 

sın Danışmanı Aynur Tattersall,  Turhal 
ve Zile TSO Meclis üyeleri, GOP öğretim 
üyeleri, Zile TSO gıda sektöründe faaliyet 
gösteren üyeler ile öğrenciler katıldı. 

Zile TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Şükrü Sargın, Türk mutfağının dünyanın 
sayılı mutfakları arasında yer aldığını 
vurgulayarak, Zile TSO’nun gıda sek-
töründe faaliyet gösteren üyelerine ve 
öğrencilere yönelik iş temelli eğitim ve 
staj uygulamalarında Hüseyin Özer’le 
işbirliği yapacaklarını söyledi.

Hüseyin Özer ise yurt dışında lokan-
tadaki yemek düzeni, edilen sohbetler 
ile temizlik anlayışına kadar birçok şeyin 
Türk kültürünü yansıttığını, amacının 
Türkiye’de lokantacılar yetiştirerek on-

Zile Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), 
GOP Üniversitesi ile Zile Dinçerler Turizm 
İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu iş-
birliğinde “Türk Mutfağının Uluslararası 
Başarısı” konulu bir konferans gerçekleşti-
rildi. Londra’da dünyaca ünlü Özer ve Sof-
ra Restoran zinciri sahibi Türk mutfağının 
uluslararası alanda başarılı ismi Hüseyin 
Özer’in konuşmacı olarak katıldığı kon-
feransa; Tokat Valisi Cevdet Can, Turhal 
Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, Zile 
Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, Turhal 
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çene-
siz, Zile TSO Meclis Başkanı Sami Solmaz, 
Zile TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü 
Sargın, GOP Üniversitesi Zile Dinçerler 
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yükseko-
kul Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet 
Kocaman, Gazi Osmanpaşa Üniversite-
si Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve 
Otelcilik Yüksek Okul Yiyecek ve İçecek 
İşletmeciliği Bölüm Başkanı Yardımcı Doç. 
Dr. Emel Memiş, GOP İktisadi İdari Bi-
limler Fakültesi İşletme Bölümü TOBB 
Akademi Danışman Yrd. Doç. Dr. M. Said 
Döven, DHY London Correspondent Ba-

ları da yurt dışına göndermek olduğunu 
söyledi. Özer, Türkiye ve İngiltere’deki 
yaşam öyküsünü, restorancılıktaki ba-
şarı hikâyesini ve iş insanı olarak hayata 
bakışını anlatarak, “Lokantacılık cennet 
mesleğidir ve bu meslekte yüzde yüz dü-
rüst olunmalıdır” dedi. 

Dünyaya Türk kültürünü, Türk’ün 
cömertliğini, dürüstlüğünü, misafirper-
verliğini gösterdiğini, Türk yemeklerini 
de en sağlıklı ve lezzetli şekliyle sunarak 
tanıtmaya çalıştığını dile getiren Özer, 
çalışanlarla ilişkilerine de değinerek on-
lara “evlat” diyerek seslendiğini belirtti. 
Özer, “Bizim dükkânımızda işçi yoktur, 
evlat vardır. Müşteri yoktur, misafir var-
dır” ifadesini kullandı.

Türk mutfağının 
uluslararası ismi 

Hüseyin Özer 
Zile’de konferans 

verdi 


