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◗ Salihli TSO’dan vergi rekortmenlerine plaketli teşekkür
◗ Gerede TSO’da dış ticaret eğitimi verildi
◗ Adana TB, daha iyi pamuk’ için toplantılar düzenliyor
◗ Milas TSO “ekmek israfı”na karşı üyelerini bilgilendiriyor
◗ Çaycuma TSO’dan ikinci “Bilgisayar Destekli Tasarım Eğitimi”
◗ Iğdır TSO’dan üyelerine “istihdam ziyareti”
◗ Erzurum TSO’da “Mesleki Yeterlilik” semineri
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◗ Çanakkale TSO, Mesleki Yeterlilik Sınavları düzenlemeye devam ediyor
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◗ Muğla, Bollywood’a set olacak
◗ Kütahya TSO’da sigorta acenteleri bilgilendirildi
◗ Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi inşaatı hızla ilerliyor
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Salihli TSO’dan vergi
rekortmenlerine
plaketli teşekkür

S

alihli Ticaret ve Sanayi Odası, vergi rekortmeni olan, en fazla ihracat yapan
ve en çok istihdam sağlayan üyelerine
yönelik yaptığı geleneksel ödül törenlerinden birini Kula’da gerçekleştirdi. Kula
ve Selendi’deki üyelerini teşvik etmek ve
onurlandırmak amacıyla ödül töreni düzenleyen Salihli TSO, bu iki ilçede bulunan
toplam 51 üyeye plaket takdim etti.
Plaket dağıtımından önce bir değerlendirme konuşması yapan Salihli TSO

Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel,
Kula ve Selendi’nin ekonomilerinin iç
açıcı olmadığını, Oda olarak buralara
katkı yapmaya çalıştıklarını anlattı. Kula
ve Selendi’de tespit ettikleri eksiklikler
hakkında bilgi veren Yüksel, Oda’nın bu
konularda yapacağı katkı hakkında şunları söyledi:
“Kula leblebisi için coğrafi işaret tescili alınması için Meclis’ten onay aldık.
Tescilli bir ürün Kula’nın tanıtımına yarar
sağlayacaktır. Bir sonraki adımımızı Selendi’nin fıstığına coğrafi işaret tescili almak
olacaktır. Kula’da engellilerin tekerlekli
arabalarına şarj istasyonu kurmak için
de girişimde bulunduk. Bunu da en kısa

zamanda merkezde, ulaşılabilir bir yere
yerleştireceğiz. Selendi’ye SGK birimi kurulması için yaptığımız girişimler sonuç
verdi, en kısa zamanda bu birim çalışmaya başlayacak.”

“İhracat Mevzuatı ve Dahilde-Hariçte
İşleme Rejimleri”; Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı Halise Büşra Ünsal, “Yurt Dışında
Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi - Uluslararası Rekabetçiliğin
Geliştirilmesinin Desteklenmesi, Pazar
Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, Pazara
Giriş Belgelerinin Desteklenmesi - Türk
Ürünlerinin Yurt dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve

Turquality’nin Desteklenmesi ile Yurt Dışı
Birim, Marka ve Tasarım Desteklenmesi”;
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İhracatı Geliştirme Uzmanı Arda
Ocak, “Çin Pazarına İhraç İmkanları”; Türk
Eximbank Krediler Pazarlama Yöneticisi
Yakup Külekçi, “İhracat Kredi Sigorta ve
Garanti Programları” ve Türk Eximbank
Sigorta uzmanı Pervin Balcı, “İhracatta
Sigorta İşlemeleri” konusunda detaylı bir
sunum gerçekleştirdiler.

Meclis toplantısı Kula’da yapıldı
Salihli TSO, ödül töreninden önce,
Mart ayı Meclis Toplantısı’nı Kula’da Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi. Aylık faaliyetlerin Meclis üyelerine
anlatıldığı toplantıda yapılan oylama ile
Kula leblebisi için coğrafi işaret tescili
başvurusu yapılması ve Kula’ya engelli şarj istasyonu kurulması konusunda
yetki alındı.

Gerede TSO’da dış
ticaret eğitimi verildi

Ü

yelerinin bilgi dağarcığını genişletme ve dünya pazarlarında yer
alabilmesi konusunda her ay farklı bir
etkinlik düzenleyen Gerede Ticaret ve
Sanayi Odası’nda bu kez dış ticaret eğitimi verildi.
Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) ile İstanbul İhracatçı
Birlikleri Koordinasyonu ve Gerede Ticaret
ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenen dış ticaret eğitimi Gerede Ticaret ve
Sanayi Odası Konferans salonunda yapıldı.
Genel Sekreter Şerafettin Dağyıldızı’nın program akışı konusunda bilgilendirmesinden sonra Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kaşka, Gerede ekonomisi ve Oda
faaliyetleri konusunda bir konuşma yaptı.
Sunumlar yapıldı
İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Şube Müdürü Necati Korkmaz
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Adana TB, ‘daha iyi pamuk’ için
toplantılar düzenliyor

T

OBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana
Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç,
“better cotton (Daha iyi pamuk) - sürdürülebilir pamuk” üretiminin artırılması ve konunun tabana doğru yayılarak genişlemesi
ile daha çok katma değer oluşturulmasına
katkı sağlanabileceğini söyledi.
ATB Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Milli,
Çukobirlik Genel Müdürü Ahmet. D. Çakıcı

ve Kooperatif ve İşletmeler Müdürü Harun
Almacı, İyi Pamuk Uygulamaları Derneği
(IPUD) Yönetim Kurulu Başkanı Leon Piçon
ve IPUD Genel Müdürü Şükran Bayçura,
ATB Genel Sekreteri T. Gökhan Öztürk ile
Ar-Ge Birimi Sorumlusu Dr. Kenan Boyacı’nın katıldığı toplantıda konuşan Bilgiç,
“Pamuk ekim alanlarının better cotton-sürdürülebilir pamuk alanlarına dönüştürüle-

rek dışa bağımlılık azaltılabilir” dedi.
Bilgiç, “Türkiye ve Adana’da pamuğun
ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik ilkelerinde üretilebilmesi için çabalarımız sürmektedir. Üretici örgütleri,
çiftçiler, borsalar, borsaların pamuk ticareti
yapan üyeleri, tekstil ve hazır giyim sektörü
ile tüketiciler ele ele vererek bunu şahlandırabiliriz. better cotton- sürdürülebilir
pamuk için 2020 yılı hedefi; dünya pamuk
üretiminin % 30’unun better cotton olması
ve 5 milyon üreticiye ulaşmasıdır. Özellikle
de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın
yeni havza modeli ile beyaz altın dediğimiz pamuğun üretiminin ve ekim alanının
bölgemizde artacağını bu artışın sürdürülebilir pamuk üretimine de yansıyacağını
düşünüyoruz” diye konuştu.
Önemli markaların sürdürülebilir pamuk kullandığını söyleyen İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (IPUD) Yönetim Kurulu
Başkanı Leon Piçon de “Türkiye’deki pamuk
üretimini sürdürülebilirlik esaslarında dönüştürmek ülkemiz kaynaklarının daha
etkin kullanımını sağlayarak verimliliğimizi
artıracak, aynı zamanda pamuk ve tekstil
sektörünün iç ve dış pazarlarda rekabet
gücünü artıracaktır” dedi.

sorumluluk anlayışıyla askıda ekmek kampanyasını başlatmıştır. Biz de bu nedenle
kendilerini ziyaret ettik. Bu kampanyanın
diğer fırınlarda da yaygınlaşmasını istiyoruz.
Türk halkında var olan yardımlaşma duygusunun bu tür kampanyalarla sürdürülmesini
çok önemsiyoruz. Bu girişimi başlattıkları
için Kabaçam fırınını kutluyor ve teşekkür
ediyoruz" diye konuştu.

Milas TSO “ekmek israfı”na karşı
üyelerini bilgilendiriyor

M

ilas Ticaret ve Sanayi Odası, ülkemizde yoğun şekilde yaşanmakta
olan ekmek israfına dikkat çekerek “Ekmek
israfına hayır” diyor. Milas’ta, bir süre önce
Kabaçam fırını tarafından ihtiyaç sahibi aileler veya kişiler için başlatılan "askıda ekmek"
kampanyasını da öven MİTSO Yönetimi, bu

uygulamanın diğer fırınlarda da yaygınlaştırılmasını istiyor.
Reşit Özer başkanlığındaki MİTSO yönetimi, Türkiye’de yaygın şekilde devam eden
ekmek israfına dikkat çekmek için Kabaçam
fırınını ziyaret etti. MİTSO Yönetim Kurulu
Başkanı Özer "Kabaçam fırını örnek bir sosyal

Ülke ekonomisi için kayıp
Türkiye’de ekmek israfının çok yaygın
şekilde sürdüğüne de dikkat çeken MİTSO
Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, “Türkiye
Fırıncılar Konfederasyonu’nun açıklamasına
göre ne yazık ki Türkiye’de günde 4 milyon
900 bin ekmek israf ediliyor. Bunların çoğu
da ihtiyaç fazlası üretim yaptıkları için fırınlarda yapılıyor. Fırınları, satış kapasitelerine
uygun miktarda ekmek üretmeye çağırıyoruz.
Evlerde ihtiyaç miktarı kadar ekmek alınmasını öneriyoruz. Lokantalarda ekmek israfına
dikkat edilmesini istiyoruz. Herkesin ekmeğin
değerini bilmesini istiyoruz. Çöpe atılan her
ekmek ülke ekonomisi için bir kayıptır” dedi.
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Çaycuma TSO’dan
ikinci “Bilgisayar
Destekli Tasarım
Eğitimi”

Ç

alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi
Başkanlığı “Dezavantajlı Kişilerin Sosyal
Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliğinin Geliştirilmesi” Hibe Programı çerçe-

vesinde Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası
tarafından yürütülen “Kadın Tasarımcılar
Çaycuma’yı Değiştiriyor” projesi kapsamında ikinci kez açılacak olan Mobilya ve
İç Tasarım Kursu için kadın katılımcıların
başvuruları alınıyor.
Şubat ayı içinde açılan kursun katılımcılarının eğitimleri mayıs ayının ilk haftası sona
eriyor. 8 Mayıs’ta ikinci grup kursiyerlerin
eğitimi başlayacak. Bu kursa katılmak isteyen
20-50 yaş aralığındaki kadınların başvurularını Çaycuma TSO’ya yapmaları gerekiyor.

Üç aylık eğitim
Kursa gelecek olan kadınların yeni bilgi, beceri ve yetkinlikleri mesleki eğitim
yolu ile kazanması için açılan “mobilya ve
iç tasarım” kursunda üç aylık bir eğitim sonunda yapılacak sınav sonucunda alacakları sertifikalar ile meslek sahibi olacaklar.
Çalışmak ve tercih edilen bir meslek sahibi
olmak isteyen kadınların öncelikle yer alması hedeflenen bu eğitimin kapsamında
staj imkânı da sağlanacak. Böylece projede işbirliği yapılan Çaycuma TSO üyesi
işyerlerinde staj görecek olan kursiyerler
ayrıca bu işyerlerinde istihdam edilebilme
olanağına da kavuşacaklar.

Iğdır TSO’dan üyelerine “istihdam ziyareti”

I

ğdır Ticaret ve Sanayi Odası, istihdam
seferberliği kapsamında üyelerini ziyaret
ederek bilgilendirmede bulunuyor.
Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamada bu ziyaretlerle ile ilgili şu
bilgiler verildi:
“Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirilen TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda Birliğimiz ve Çalışma Sosyal
Güvenlik Bakanlığı ile yürütülen istihdam
seferberliği projesi kapsamında bizzat
Cumhurbaşkanımız tarafından ülke gene-
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linde istihdamı artırmaya yönelik çalışma
başlatılmış ve teşvikler açıklanmıştı. Bu
bağlamda TOBB Başkanımız sayın M. Rifat
Hisarcıklıoğlu öncülüğünde hazırlanan
“Bu iş olur” afişleri ile üyelerimizi Yönetim
Kurulu Başkanımız Kamil Arslan, Başkan
Yardımcımız Tahir Talay ve Genel Sekreter Gökçen Turan’dan oluşan bir heyet ile
ziyaret ettik. Milli istihdam seferberliğini
anlattık. Üyelerimizin taleplerini dinledik.”
Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Arslan ise
yaptığı açıklamada “Iğdır Ticaret ve Sanayi

Odası olarak milli istihdam seferberliği bizim için çok önemli. Her platformda Odam
adına biz bu işin takipçisi olacağız” dedi.

bin 650’sinin de ‘çok tehlikeli’ işler sınıfında
çalıştığını belirtti.

Erzurum TSO’da “Mesleki Yeterlilik” semineri

E

rzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO)
tarafından düzenlenen ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Ulusal Yeterlilik Bilgilendirme
Semineri’, ETSO konferans salonunda gerçekleştirildi.
Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK)
tanıtıldığı sinevizyon gösterisiyle başlayan
seminerin ilk konuşmasını yapan MYK Sınav
ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Mehmet
Ordukaya, çalışma hayatındaki bazı genel
sorunlara değindi. Bu sorunların başında,
mesleklerin standartlarının olmaması nedeniyle eğitimde, ölçme değerlendirmede
ve üretimde kalite ve verimliliğin sağlanamaması olduğunu kaydeden Ordukaya, bu

alandaki başka bir sorunun da uzun süren
mesleki ve teknik eğitimlerden mezun olan
kişilerin gerçek iş piyasasının beklentilerini
karşılamaması ve iş ortamına uyum sağlayamaması olduğunu dile getirdi.
MEYBEM Genel Müdürü A. Saygın Balaban da “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Mesleklerle
ilgili Mevzuat”, “Ulusal Yeterlilik Sistemi” ile
MEYBEM’in faaliyetleri ve bu alandaki teşviklerle ilgili bilgiler verdi. İstihdamın yüzde
51’inin tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştığını söyleyen Balaban, tehlikeli işlerde
çalışan 13 milyon 783 bin istihdamın 6 milyon 794 bin 909’unu ‘az tehlikeli’, 4 milyon
230 bin 486’sının ‘tehlikeli’, 2 milyon 757

54 ay teşvik var
Mevcut haliyle 48 meslekte zorunlu olan
Mesleki Yeterlilik Belgesi olmadan personel
çalıştıran iş yerlerinde iş müfettişlerince yapılan denetimlerde belgesiz her bir çalışana,
her bir ay için 500 lira idari para cezası kesileceğini kaydeden Balaban, buna karşılık
Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip personel
çalıştıran işverenlerin de istihdam konusunda sağlanan teşviklerden faydalandığını
vurguladı.
Balaban, “Eğer mevcut çalışan mesleki
yeterlilik belgesi alırsa, firma SGK işveren
primini 12 ay ödemiyor. Belgesi olan bir işçiyi
işe alan firma ise SGK işveren primini 54 ay
ödemiyor. Bu da işverenlerimiz için çok ciddi
destekler anlamına geliyor” diye konuştu.

DTO Fethiye’de Gemi Acenteliği Yenileme Eğitimi verildi
MEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi Eğitim Salonu’nda Gemi Acenteliği
Yenileme Eğitim Semineri gerçekleştirildi.
Gemi Acenteleri Yönetmeliği gereğince beş yıllık kullanım süresi dolmak üzere
olan Acente Tanıtım Kartı sahipleri her yıl
İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından düzenlenen eğitimlere katılarak belgelerinin
sürelerini uzatabiliyor.
Fethiye Liman Başkanlığı’ndan uzman
personel Mahmut Mumcu tarafından ve-

İ

rilen eğitimlerde katılımcılara bilgi aktarımında bulunuldu. Eğitim seminerinde
ağırlıklı olarak yakın zamanda uygulamaya
geçirilen “Yabancı Bayraklı Yatların Türk
Bayrağına Geçişi” konusu ele alındı. Bu hususta yürürlükteki uygulama esasları detaylı olarak acente personeline açıklandı.
Hangi konular görüşüldü?
Ele alınan diğer konular ise “Gemilerde
Atık Su Yönetimi” ve “Mavi Kart Uygula-

ması” oldu. Özellikle Atık Su Otomasyon
Sistemi ve Mavi Kart uygulamasında karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik
bilgiler aktarıldı. Çevre il ve ilçelerden de
katılımın gerçekleştiği eğitim sonunda
İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Arıkan,
Fethiye Liman Başkanlığı uzman personeli
Mahmut Mumcu ve İMEAK Deniz Ticaret
Odası Fethiye Şubesi Müdürü Bülent Telli
tarafından katılımcılara sertifikaları verildi.
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sağlanan desteklerin ve hazırlanan kamu
spotlarının da etkisi büyük” dedi.
Nisan ayında yoğun bir sınav programları olduğunu ifade eden Genel Sekreter
Sandal, “7-8 ve 9 Nisan tarihlerinde, gelen
başvurular doğrultusunda toplam 55 aday
için Çelik Kaynakçı sınavları düzenledik. 1314 ve 15 Nisan tarihlerinde ise inşaat sektörünün farklı dallarında başvuru yapan 100’ün
üzerinde aday için Mesleki Yeterlilik Sınavları
düzenleyeceğiz” dedi.

Talep olduğu sürece her ay sınav açabileceklerini ifade eden Genel Sekreter H.
Sema Sandal; “Bir yıldır Çanakkale’de Mesleki
Yeterlilik Sınavları düzenliyoruz. Üyelerimizi
bu konuda bilgilendirmeye ve belgesiz olarak çalışan personellerini Mesleki Yeterlilik
Sınavları’na yönlendirmeleri için çalışıyoruz.
Bu bir yıllık süre içerisinde 356 kişi Odamız
aracılığı ile Mesleki Yeterlilik Sınavları’na katıldı.
Özellikle son dönemlerde başvuru sayısında
ciddi bir artış var. Bunda devletimiz tarafından

Yeni meslekler de gelecek
Şu an için 48 farklı meslek dalında Mesleki
Yeterlilik Belgesi ile çalışmanın zorunlu olduğunu söyleyen Genel Sekreter Sandal, 25 Mart
2017 tarihinden itibaren asansör mesleklerine
Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu başladığını, önümüzdeki dönemde ise kapsamın
genişletilerek; tarımdan turizme, emlakçılıktan
motosikletli kuryeye kadar çok geniş bir yelpazede Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu
getirileceğini belirtti. Genel Sekreter Sandal
Oda bünyesinde mesleki yeterlilikle ilgili olarak proje uzmanı Gökhan Doğru’nun görevlendirildiğini belirterek, bilgi almak isteyen
firmaların 217 10 14 numaralı telefon aracılığı
ile bilgi alabileceklerini ifade etti.

müzdeki günlerde Bafra’mıza geleceklerdir”.
Başkan Başar “Bürokratik işlemlerinin
önemli bir bölümü bitirilen Bafra Sera
OSB’nin bugüne gelmesinde emeği geçen
ve beraber çalıştığımız Samsun Valisi Sayın
İbrahim Şahin, Samsun Milletvekili Sayın
Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye

Başkanı Sayın Yusuf Ziya Yılmaz, Bafra Belediye Başkanı Sayın Zihni Şahin, Ak Parti
İlçe Başkanı Sayın Tuncay Yurduseven, Bafra
Ticaret Borsası Başkanı Sayın Namık Kibaroğlu, Bafra Ziraat Odası Başkanı Sayın Osman
Tosuner ve katkı sağlayan herkese teşekkür
ediyorum” dedi.

Çanakkale TSO, Mesleki Yeterlilik
Sınavları düzenlemeye devam ediyor

Ç

anakkale Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen Mesleki Yeterlilik Sınavları’nın sekizincisi Çelik Kaynakçı
Sınavları ile başladı. TOBB tarafından kurulan
MEYBEM A.Ş. işbirliği ile Çan ve Çanakkale’de gerçekleştirilen sınavlarda toplamda
55 aday belge almak için ter döktü. Ark Aktif
Gaz Kaynağı ve Elektrotla Ark Kaynağı sınavları için başvuru yapan adaylar meslekleriyle
ilgili olarak teorik ve pratik olmak üzere iki
aşamada sınavlara tabi tutuldu.

Bafra Sera OSB’ye
bedelsiz arazi tahsisi
onaylandı

B

afra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Göksel Başar, “Samsun
Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bafra
Belediyesi, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası,
Bafra Ticaret Borsası, Bafra Ziraat Odası’nın
müteşebbis heyetinde yer aldığı Bafra Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi
Bölgesi’nin kurulacağı Hazine arazisinin
Maliye Bakanlığı tarafından bedelsiz olarak
OSB’ye tahsis edildiğini” açıkladı.
Önemli bir adım atıldı
Başar, sözlerine şöyle devam etti: “Böylece Sera OSB için önemli bir adım daha
atılmış oldu. Tarım Bakanlığı yatırım programına alınan Bafra Sera OSB’nin Kalkınma Bakanlığı yatırım programına alınması ile ilgili
çalışmalar devam etmektedir. Bununla ilgili
olarak Kalkınma Bakanlığı uzmanları önü-
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Kayseri TO’dan Engelli
İstihdamında İş ve
İşlemler Semineri

K

ayseri Ticaret Odası ve İŞKUR işbirliğinde düzenlenen Engelli İstihdamında İş
ve İşlemler konulu seminer, Kayseri Ticaret
Odası Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi.
Seminere, İŞKUR engelli istihdamı uzmanı
Songül Tufan, iş ve meslek danışmanları
Canan Gonca Altınordu ve Tuğba Erdoğan
ile Kayseri Ticaret Odası üyeleri katıldı.
Seminerin açılışında konuşan Kayseri
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, “İş dünyası olarak, istihdamın
artırılması noktasında gayret göstermemiz
gerekiyor” dedi. Hiçyılmaz, “Günümüzde
işsizlik çok önemli bir konu. İşsizlik sadece
Türkiye’de değil dünyanın birçok ülkesinde,
hatta gelişmiş ülkelerde dahi önemli bir
sorun olup, işsizliğin çözümüyle alakalı çalışmalar yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.
70 bine yakın engelli var
Türkiye’de işsizliğin 2016 yılında yüzde
11 civarında çıktığını belirten Hiçyılmaz, “Bu,

ülke olarak hiç arzu etmediğimiz bir durumdur. Bu rakamın daha aşağılara çekilmesi ve
istihdamın artırılması noktasında hükümetin
sağladığı birçok destek bulunmaktadır. Bu
destekler, teşvikler bir taraftan verilirken, bir
taraftan istihdamın artırılması noktasında
gayretler gösterilmektedir. İş dünyası olarak,
bizim bunları takip edip, verilen destek ve
teşvikleri iyi değerlendirip, yatırım yapmamız
ve istihdamın artırılması noktasında gayret
göstermemiz gerekiyor” diye konuştu.
Kayseri’de 70 bine yakın engellinin bulunduğunu ve kayıtlarda bunların 30 bininin erkek, 40 bin kadarının da kadın olarak
göründüğünü belirten Hiçyılmaz, “2015
verilerine göre 2 bin 500 engelli istihdam
edilmiş durumdadır. Engellilerin sosyal hayat

içerisinde istedikleri noktada olabilmeleri bakımından, kendi hayatlarını normal şartlarda
idame ettirilebilir hale getirilmesi gerekiyor.
Özellikle bu noktada iş arayan engellilerimizin mutlaka istihdam edilip, diğer insanlarla
beraber aynı şartlara sahip olmalarını hissettirmemiz gerekir” dedi.

Giresun TB, çocuklara
fındık sevgisi aşılıyor

G

iresun Ticaret Borsası tarafından ikincisi
düzenlenen “Çocuk Gözüyle Giresun
ve Fındık” konulu resim yarışmasından öğrenciler fındıkla ilgili düşüncelerini resmetti.
Öğrenciler, resimlerinde fındık hasadından
kurutulmasına kadar kendi hayallerini yansıttı. İlkokul öğrencileri arasında düzenlenen
yarışmaya il genelinden 452 öğrenci katıldı.
Yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye
hak kazanan 40 resim beğeniye sunuldu.
Giresun Can Akengin Sanat Galerisi’nde
görücüye çıkan ‘Çocuk Gözüyle Fındık’ sergisi
aynı zamanda çocuklarda fındık algısı oluşturdu. Serginin açılışı Vali Hasan Karahan, AK Parti
Milletvekili Cemal Öztürk, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretimler Genel Müdürü Ercan Türk,
Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa
Saraydemir, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Cevdet Coşkun, Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu, Meclis
Başkanı Harun Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü

Necati Akkurt, İl Kültür ve Turizm Müdürü
Kemal Gürgenci, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürü Muhammet Angın, Giresun Ticaret
ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mustafa
Halilbeyoğlu, AK Parti İl Başkanvekili Kenan
Tatlı ve davetlilerin katılımıyla yapıldı.
Hediyeler verildi
Yarışmada birinciliği Dereli Atatürk İlkokulu’ndan Damla Karaman, ikinciliği Giresun
Merkez Şehit İsa Yüksel İlkokulu’ndan Nazlıcan
Tetire, üçüncülüğü Giresun Merkez Yeşilgiresun

İlkokulu’ndan Zeynep Naz Demir elde ederken;
Borsa özel ödülüne Bilim ve Sanat Merkezi’nden Zeynep Esen layık görüldü. Dereceye giren
öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi.
Giresun Ticaret Borsası Meclis Başkanı
Harun Aydın ve Yönetim Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek kutladı. Yanıkoğlu, amaçlarının Türk fındığının önemini 7’den 77’ye
toplumun her kesime yaymak olduğunu
ifade ederek, “Olmazsa olmazımız olan fındığı
çocuklarımızın belleğine yerleştirmek” dedi.
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Muğla, Bollywood’a set olacak

M

uğla’nın turizmden hak ettiği değeri alabilmesi için alternatif pazar
arayışları kapsamında çalışmalar sürüyor.
Dalaman Ortaca Köyceğiz Turizm Birliği Derneği (DOKTOB) ve Muğla Ticaret ve Sanayi
Odası (MUTSO) çalışmalarıyla, Hindistan’ın
turizm, düğün ve film organizasyonlarının
tecrübeli firması Island Grup Başkanı Aman
Bhantia Muğla’ya geldi. 17 ülkede firması
bulunan Island Grup Başkanı Aman Bhantia,
Muğla’da incelemelerde bulundu. DOKTOB
ve MUTSO evsahipliğinde gerçekleştirilen
incelemeler kapsamında, sanatçı Yılmaz
Erdoğan’ın Köyceğiz Döğüşbelen’de oluş-

turduğu BKM Film Platosu ziyaret edildi.
Heyet öncelikle, Ekşi Elmalar, Tatlım Tatlım
ve Kolonya Cumhuriyeti filmlerinin çekildiği
BKM Film Platosunu gezdi. Platoyu gezen
Aman Bhantia, bölgenin bugüne kadar gördüğü en güzel yerlerden olduğunu, turizm
açısından Hindistan’dan turist gruplarının
rahatlıkla Muğla’ya gelebileceğini belirtti.
Turizm için yeni fırsat
MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülent
Karakuş da “2015 ve 2016 yılı yaz sezonunda turizmde ciddi düşüşler yaşandık ve yeni
pazarlar arama çabalarına girdik. Hindistan

ve Ukrayna ile vizelerin kaldırılmasına yönelik protokolün ardından yüzümüzü bu ülkelere çevirdik. Hindistan halkının, bizim aktif
turizm sezonumuz dışında ilk bahar ve son
bahar mevsimlerinde tatil yapmaları bizim
için daha avantajlı bir durum. Ayrıca Muğla,
pek çok dizi ve filme ev sahipliği yapmakta
olan bir kent. Hindistan ile yapılacak ortak
yapımlar ile uluslararası arenada da ismini duyuracak. Bu çalışmalar kapsamında
emeği geçen herkese teşekkür ederim.
Yılmaz Erdoğan’a, Muğla’ya böyle bir film
platosu kazandırdığı için ayrıca teşekkür
ediyorum” dedi.
Yılmaz Erdoğan ise şunları kaydetti:
“Başrol olmak için doğmuş bir ülke ve yardımcı oyuncu olmaktan da çok sıkıldık.
Türkiye’nin içinde Muğla da öyle bir yer.
Ben Muğla’nın hak ettiği başrolü alacağına
inanıyorum. Sinema denince akla daha çok
Batı, Avrupa ve Amerika geliyor ama her
anlamda bize daha akraba olan koskoca
Bollywood var burada”.

sigorta acenteliği alanında faaliyet gösteren
üyeler katıldı.

Kütahya TSO’da sigorta acenteleri bilgilendirildi

T

OBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi’nin
(SAİK) Kütahyalı Başkanı Hüseyin Kasap,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO)
tarafından düzenlenen toplantıda sigorta
acenteleri ile bir araya geldi.
KUTSO sosyal tesisinde düzenlenen kahvaltının ardından, KUTSO toplantı salonunda
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“Sigorta Acenteleri Bilgilendirme Toplantısı”
gerçekleştirildi. TOBB Sigorta Acenteleri İcra
Komitesi (SAİK) Başkanı Hüseyin Kasap’ın
katılımı ve sunumuyla düzenlenen toplantıya, TOBB Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi
Başkan Vekili ve aynı zamanda KUTSO Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Ali Kongu ile

KOSGEB destekleri anlatıldı
Toplantıda, TOBB Sigorta Acenteleri İcra
Komitesi Başkanı Hüseyin Kasap tarafından, TOBB SAİK İcra Komitesi’nin çalışmaları
hakkında bilgi verildi. Kütahya merkez ve
ilçelerde faaliyet gösteren sigorta acentelerine yönelik bilgilendirme sunumu yapıldı. Bu sunumda, dünyada, ülkemizde ve
ilimizdeki sigorta sektörü verileri, acente
sayıları, sigorta bilinci ve tüketici eğilimleri konularında bilgi verdi. Hüseyin Kasap,
ayrıca, SAİK’in oluşumu, görevleri, yapılan
toplantılar, lobi faaliyetleri, SAİK çalışmaları
neticesinde yürürlüğe giren mevzuatlar,
sigorta acentelerinin KOSGEB desteklerinden yararlanabileceği konularında, sektör
temsilcileri ile bilgi paylaştı.

Başkan M. Suat Hacısalihoğlu, çalışmaların süratle devam ettiğini ifade ederek, “7
milyon 890 bin TL bedelle ihale edilen inşaat bir yıl içinde tamamlanacak. Merkezimiz,
Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde
TTSO’ya tahsis edilen 11 bin 30 metrekare
açık alan üzerinde, 7 bin 379 metrekare
kapalı alanı kapsıyor” şeklinde konuştu.

Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji
Merkezi inşaatı hızla ilerliyor

T

rabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Yönetim
Kurulu üyeleri Selahattin Bektaş, Nevzat
Özer ve proje yürütücüsü Cengizhan
Sungurlu ile Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Merkezin Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği tarafından desteklendiğini ve finanse edildiğini belirten Başkan
Hacısalihoğlu, “TOBB Başkanımız Rifat

Hisarcıklıoğlu’na bölgemize ve ülkemize yaptığı bu destekten dolayı teşekkür
ediyoruz. Bu merkez Trabzon'un ekonomik kalkınmasına ve rekabet edebilirliğine katkıda bulunacaktır. Bir taraftan da
Trabzon'da mevcut veya gelişmekte olan
kamu ve özel girişimlerin, girişimcilerin
ve üniversitelerin Ar-Ge ve inovasyon
potansiyelini artırmaya ve geliştirmeye
katkı yapacaktır” dedi.

Van TSO, turizm sezonunun startını verdi

V

an Valiliği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
(YYÜ) ve Van Ticaret ve Sanayi Odası
(Van TSO) işbirliği ile düzenlenen “Van &
İran Hedef Pazar ve Müşteri İlişkileri Yönetim
Stratejileri” konulu panelde önemli mesajlar verildi. Panelde YYÜ Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü Başkanı Suvat Parin, İranlı
turistlerle yapılan anketin sonuçlarını açıkladı. Ankette İranlıların Van’a bakışını ortaya
koyan önemli veriler yer aldı. Vali İbrahim

Taşyapan ve Van Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Necdet Takva da anketten önemli
sonuçlar çıktığını belirterek, bunun üzerine
değerlendirmelerde bulundu.
Van TSO Başkanı Necdet Takva, ankete
değinerek, şunları söyledi: “Biz bu etkinliği Turizm Haftası nedeniyle yaptık. Panelin önemli
çıktıları var. İran masasının kurulması önemli
bir çalışma olacaktır. Farsça kurs açtık. Ancak
istediğimiz kadar talep olmadı. Bu anlamda

İlaç endüstrisine katkı
Başkan Hacısalihoğlu, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Merkezin en önemli katkılarından biri de ilaç endüstrisine olacak. Ar-Ge
laboratuvar ve ofislerinin bir kısmı merkezin
misyon ve vizyonuna uygun başarılı projeleri bulunan girişimcilere tahsis edilerek
merkezin aynı zamanda bir kuluçka merkezi
olması hedeflenmektedir. Bu sayede merkezin yaptığı çalışmalar ile sürdürülebilirliğini
sağlayacak mekanizmanın da tesis edilmesine katkıda bulunacaktır. Ayrıca merkez
Ar-Ge’ye yatkın girişimcilerin bu alanda çalışmalarına olanak sağlayarak yeni fikirlerin
ortaya çıkması ile sürdürülebilir toplumsal
fayda yaratacaktır. Biyoteknoloji alanında;
ilaç biyoteknolojisi araştırma ünitelerini içeren ve biyoteknolojik ilaç sanayisine yönelik
Ar-Ge çalışmalarının yapılabileceği bir yapı
oluşturulacaktır. İlaç biyoteknolojisi araştırma
ünitesi sayesinde doğal zenginlik kaynağı
ilaç hammaddesi olan bitkilerimizden ilaç etken maddelerinin elde edilmesi konusunda
araştırmalar yürütülecektir.”

daha fazla katılım için çalışmalarımız olacaktır.
Ben şuna inanıyorum; sınır kapımızla
ilgili çıkan çıktılar bir kapımız olmadığından
dolayı ortaya çıkmıştır. Bir Kapıköy Sınır Kapımız var ancak istenildiği düzeyde şu ana
kadar hizmet vermiyordu. Hükümetimizin
destekleri ile bir temel atma törenimiz oldu.
Daha uluslararası düzeyde bir kapımız yakında açılacak. Kapımız olmadığı halde bu
eleştirilerin yapılması önemlidir.
Burada bunları tartışıyor olmamız önemli
bir aşamadır. Tüm olumsuzluklara rağmen
bu anketi yapmamız ve İranlıları dinlememiz
çok kıymetlidir. Bugün bunu tartışmamız da
önemlidir. Biz Van TSO olarak meseleye böyle
bakıyoruz. Shopping Fest önemli bir çalışmadır. Dönemsel olarak bu doğru mudur değil
midir bunun bir tartışması var. Bunun için
de yeni bir çalışma yapılabilir. Bunun dışında
konaklama önemli çıktılar ortaya çıkarmıştır.”
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