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A¤r›’da
“Sinerji Oda¤›”
aç›l›yor
A¤r› Ticaret ve Sanayi Odas› (ATSO)
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mehmet
Erat, KOSGEB ile imzalanacak protokol sonras›nda A¤r›’ya “Sinerji Oda¤›”
aç›laca¤›n› söyledi.
ATSO Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Erat, yapt›¤› aç›klamada, ATSO bünyesinde en k›sa zamanda “Sinerji Oda¤›” kurulaca¤› müjdesini verdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baﬂkan› (TOBB) Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun kendilerine ve tüm A¤r› halk›na büyük jest yapt›¤› ifade edilen aç›klamada, “Bundan böyle KOSGEB kredileri A¤r›’dan kulland›r›lacak ve
tüm müracaatlar A¤r›’dan yap›lacakt›r. ‹nsanlar›m›z kredi kullanmak için Erzurum’a
gitmek zorunda kalmayacak. Bu bizim için çok önemli bir olayd›r. Tüm A¤r› halk›na
hay›rl› olsun” denildi. Ayr›ca yap›lan aç›klamada, “Sinerji Oda¤›” ile ilgili çal›ﬂmalara
hemen baﬂlan›laca¤› ve halk›n hizmetine aç›laca¤› vurguland›.

Alia¤a TO, “‹hale Bülteni”
yay›mlamaya baﬂlad›…
Alia¤a Ticaret Odas› (ALTO), üyelerine yönelik “‹hale Bülteni” yay›mlamaya baﬂlad›. ‹hale bülteninde, ‹zmir ve çevre il ve ilçelerdeki ihale duyurular› yer al›yor. Alia¤a
Ticaret Odas› Yönetim Kurulu Baﬂkan› Adnan Saka, ekonomik krizin yaﬂand›¤› bu dönemde “‹hale Bülteni” ile hizmet müteahhitli¤i ve yap› sektöründe faaliyet gösteren
oda üyelerine yard›mc› olmak istediklerini aç›klad›.
ALTO taraf›ndan yay›mlanmaya aﬂlayan ‹hale Bülteni on beﬂ günde bir Oda üyelerine ulaﬂt›r›lacak. Bültende ‹zmir ve çevre illerdeki kamu ve özel sektör ihalelerine
iliﬂkin detayl› bilgiler yer alacak.
ALTO Yönetim Kurulu Baﬂkan› Adnan Saka, oda olarak üyelere yönelik hizmet
kalitesi ve çeﬂitlili¤ini sürekli art›rd›klar›n› ifade ederek, “Üyelerimize ve kentimizdeki
tüm sanayi ticaret camias›na yönelik yay›nlarla hizmet çeﬂitlili¤imizi art›rmak istiyoruz. Piyasalar›n
darald›¤› ekonomik krizin yaﬂand›¤› böylesi bir dönemde Oda üyelerimize seçenekler yaratmak istiyoruz. ‹zmir ve yak›n çevre il ve ilçelerde kamu ve
özel sektör taraf›ndan yap›lacak ihale ve mal/hizmet al›m bilgilerini derleyip ‹hale Bülteni ad›yla
yay›nl›yoruz. Bültende ihalelerin yan› s›ra üyelerimizi ilgilendiren haber ve duyurular, mevzuat de¤iﬂiklikleri, yurt içi/yurt d›ﬂ› fuar duyurular›, yurt
içi/yurt d›ﬂ› mal, hizmet al›m, iﬂbirli¤i talepleri gibi bilgiler de yer al›yor. ‹hale bültenine yeterli ilgi
olmas› durumunda düzenli olarak ayda iki kez yay›m› sürecek” dedi.
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BODTO
üyelerine
Vak›fbank’tan
özel kredi
Bodrum Ticaret Odas›’n›n (BODTO), Vak›fbank ile yapt›¤› anlaﬂma
uyar›nca BODTO üyeleri düﬂük faiz
ve uygun vade ile kredi kullanma
olana¤›na kavuﬂuyor.
Bodrum Ticaret Odas›, üyelerinin finansal ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak
amac›yla içerisinde cazip kredi seçeneklerinin yer ald›¤› protokolü hayata geçirdi. BODTO Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Mahmut S. Kocadon ve Vak›fbank Müdürü Berna Özpolat’›n
imzalad›¤› protokolle oda üyelerine
10 y›la kadar vadeli iﬂ yeri edindirme
kredisi ve beﬂ y›la kadar iﬂletme ihtiyaç kredisi sunuluyor. Bodrum Ticaret Odas› üyeleri, Vak›fbank’tan iﬂletme ihtiyaç kredilerini yüzde
1,39’dan baﬂlayan faiz oran›yla kullanabilecek. Ayr›ca, pakette Eximbank
veya banka kayna¤›ndan oluﬂan döviz ve TL ihracat kredileri ile orta ve
uzun vadeli yat›r›m kredisi kullanma
imkân› da sa¤lan›yor. Pakette ayr›ca,
oda üyelerinin nakdi, gayrinakdi kredilerden ve d›ﬂ ticaret iﬂlemleri için
uygun faiz, komisyon ve ödeme seçeneklerinden faydalanma f›rsat› da
yer al›yor.
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Antalya Ticaret Borsas›’ndan tescil ata¤›

Antalya Ticaret Borsas› (ATB), üye say›s›n› ve tescil yapt›ran ﬂirket say›s›n› art›rmak amac›yla bir tan›t›m kampanyas› baﬂlatt›. Bu amaçla çeﬂitli afiﬂ ve broﬂürler
bast›ran Antalya Ticaret Borsas›, hem iﬂlem hacmini geniﬂletmeyi hem de ticaret-

te kay›tl› iﬂlem oran›n› yükseltmeyi hedefliyor. Borsada tescil yapt›rmak firmalara
birçok avantaj sa¤l›yor. Örne¤in tescil ettirilen bir iﬂlemde, normal stopaj›n yar›s›
ödeniyor. Tescil süreci, ürünün borsa koﬂullar›nda fiyatlanmas›n› sa¤l›yor ve haks›z

rekabeti önlüyor. Tescil yapt›ran üye firmalar, ticaret borsas›n›n üye firmalara yönelik baz› hizmetlerinden de yararlanma
imkân› buluyor.
5174 Say›l› Kanun’un 32. maddesi
gere¤ince, Ticaret Borsas› Kotasyonu’na
dahil maddelerin al›m-sat›m› ile u¤raﬂanlar, borsaya kay›t olmak ve tescillerini yapt›rmak zorunda. Ticaret borsas›na üye
olup ticari iﬂlemlerini kay›t alt›na ald›ran
firmalar›n elde edece¤i avantajlar ﬂöyle s›ralan›yor:
l Fatura tesciliyle birlikte ürün borsa
koﬂullar›nda, de¤erinde sat›l›yor; tescilli
fatura say›s› artt›kça piyasan›n kontrolü de
kolaylaﬂ›yor.
l Borsaya bildirilen müstahsil al›mlar›nda ödenen zirai stopaj, bitkisel ürünlerde yüzde 4’ten, yüzde 2’ye; hayvansal
ürünlerde yüzde 2’den, yüzde 1’e
düﬂüyor.
l Tescil edilen her fatura, müteselsil;
yani zincirleme sorumluluk halkas›na
dahil oluyor ve taraflar aras›nda birer akit
say›l›yor. Bu sayede firman›n ald›¤› ürünlerde fatura tescilini talep etmesi, firmay›
birçok sorumluluktan kurtar›yor.

Bolu TSO’dan KOB‹’lere Kredi Garanti Fonu brifingi
Bolu Ticaret ve Sanayi Odas› (BTSO) taraf›ndan düzenlenen toplant›da, Bolulu giriﬂimciler Kredi Garanti Fonu A.ﬁ.’nin hizmetleri
hakk›nda bilgilendirildi. Toplant›ya, BTSO üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve giriﬂimciler kat›ld›. Toplant›n›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› BTSO Yönetim Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s› Atilla Çelikpençe yapt›. Çelikpençe, “Hepinizin bildi¤i gibi KOSGEB Kanunu’nda nisan
ay›nda de¤iﬂiklikler yap›ld›. Destekler KOB‹’lerin yan› s›ra hizmet
sektörüne de aç›ld›. Böylece KOSGEB’in üye potansiyeli çok geniﬂledi. Bu toplant›da KOSGEB destekleri aras›nda en çok talep gören
desteklerden birisi olan kredi faiz desteklerinin Kredi Garanti Fonu’nun iﬂlevlerini konuﬂaca¤›z. Kredi Garanti Fonu bankalardan
kredi al›rken teminat s›k›nt›s› yaﬂayan KOB‹’lere teminat aç›s›ndan
önem taﬂ›yor. Kredi Garanti Fonu’ndan faydalanmak için fonun iﬂlevlerinin de iyi anlaﬂ›lmas› gerekiyor. Bu toplant› ile bu konu hakk›ndaki bilgi eksikliklerimizi giderece¤imizi düﬂünüyoruz” dedi. Fonun hakim ortaklar›n›n TOBB ile KOSGEB olmas› nedeniyle Fon’u
“kendi içimizden bir kuruluﬂ” olarak niteleyen Çelikpençe, Fon’dan
etkin biçimde yararlanabilmek için Fon’un iﬂlevinin iyi anlaﬂ›lmas›

gerekti¤ini söyledi. Çelikpençe'nin konuﬂmas›n›n ard›ndan Kredi
Garanti Fonu Mali Tahlil ‹stihbarat Müdürü Haldun Sabit Özferendeci ve Müdür Yard›mc›s› Canan Y›ld›z ile birlikte, Sincan KOSGEB
Müdürü Tar›k Ferizo¤lu ve KOB‹ Uzman› Burhan Z›rhl›o¤lu kat›l›mc›lar› Kredi Garanti Fonu hakk›nda bilgilendirdi.
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Antalya TSO, Saint Petersburg ile “kardeﬂ oda” oldu
Antalya Ticaret ve Sanayi Odas› (ATSO), Rusya Federasyonu’nun ünlü sanayi ve turizm
kentlerinden Saint Petersburg
Pushkin-Pavlovsk Bölgesi Sanayi
ve Ticaret Odas› ile “kardeﬂ oda”
protokolü imzalad›. “Kardeﬂ oda”
protokolüne ATSO Yönetim Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s› Adnan
Vucudi Özen ile Saint Petersburg
Pushkin-Pavlovsk Bölgesi Sanayi
ve Ticaret Odas› Baﬂkan› Viktor
Afanesenko imza koydu. Konuk
heyetin iste¤i üzerine, imza töreninden önce
‹stanbul’da sel felaketinde yaﬂam›n› yitirenlerin an›s›na sayg› duruﬂunda bulunuldu.
‹mza töreninde bir konuﬂma yapan ATSO Baﬂkan Yard›mc›s› Özen, Rusya’n›n, Antalya’n›n hem d›ﬂ ticarette hem de turizmde
en önemli ticari partnerlerinden biri oldu¤unu söyledi. ATSO’ya kay›tl› yaklaﬂ›k 400 adet
Rus sermayeli ﬂirket bulundu¤unu belirten
Özen, Antalya’ya y›lda iki milyona yak›n Rus
turist geldi¤ini, yine yaﬂ sebze-meyve ve kesme çiçek ihracat›nda Rusya’n›n önemli bir yer
tuttu¤unu belirtti.
Rusya ile yaﬂ sebze ve meyve ihracat›nda
zaman zaman s›k›nt›lar yaﬂand›¤›n›, bunlar›n

diyalog ile çözülebilece¤ini belirten Özen,
“Rusya’dan ilk kez bir oda ile kardeﬂ oda oluyoruz. Bu tür iﬂbirliklerinin ortak yat›r›mlar›n
kurulmas› ve geliﬂtirilmesi bak›m›ndan önemli bir ad›m oldu¤unu düﬂünüyorum” dedi.
Saint Petersburg Pushkin-Pavlovsk Bölgesi Sanayi ve Ticaret Odas› Baﬂkan› Viktor
Afanesenko ise konuﬂmas›na ‹stanbul’da yaﬂanan sel felaketinden duydu¤u üzüntüyü
dile getirerek baﬂlad›. Saint Petersburg Pushkin-Pavlovsk Bölgesi Sanayi ve Ticaret Odas›’n›n Rusya’n›n en tan›nm›ﬂ odalar›ndan biri oldu¤unu ifade eden Afanesenko, Finlandiya, ‹sveç ‹talya, ABD ve Almanya’da çeﬂitli kentlerde kardeﬂ oda protokolleri imzala-

d›klar›n›, Türkiye’de ilk kez bir
kent ve oda ile protokol imzalad›klar›n› söyledi.
Moskova, Kiev ve Sibirya yollar›n›n kavﬂak noktas› olan Saint
Petersburg’un turistik kimli¤inin
yan› s›ra, özellikle otomotiv sanayi
ve lojistik konusunda geliﬂmiﬂ bir
bölge oldu¤unu belirten Afanesenko, “Pushkin-Pavlovsk Bölgesi
geçmiﬂte Rus çarlar›n›n yaz tatillerini geçirdi¤i bir bölge. Tarihi ve
kültürel zenginliklerimiz var. Bölgemizi y›lda iki buçuk milyon turist ziyaret ediyor. Ancak turizm altyap›s› Antalya kadar geliﬂmiﬂ de¤il. Özellikle turizm
alan›nda Antalya’n›n deneyimlerinden faydalanmak istiyoruz. Antalya’da sokaklarda, restoranlarda, al›ﬂ veriﬂ merkezlerinde, otellerde,
gitti¤imiz her yerde Rus turistleri görmek bizi çok memnun etti. Antalya Ticaret ve Sanayi Odas› ile imzalad›¤›m›z protokolün güzel
iﬂbirliklerine dönüﬂmesini ümit ediyoruz” diye konuﬂtu.
Konuk baﬂkan Afanesenko, ziyaretin an›s›na ATSO Baﬂkan Yard›mc›s› Özen’e, ünlü
Rus ﬂair ve yazar Puﬂkin’in resminin yer ald›¤›
bir tablo hediye etti.

ﬁ›rnak TSO 400 ö¤renciye burs veriyor
ﬁ›rnak Ticaret ve Sanayi Odas› (ﬁ›rnak TSO) 400 ö¤renciye
ayl›k 100 TL verecek. ﬁ›rnak TSO Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Osman Geliﬂ, burs verecekleri 400 ö¤renci ile bir araya gelerek, üniversitelere yerleﬂen ö¤rencilerle görüﬂ al›ﬂ-veriﬂinde bulundu. ﬁ›rnak TSO Yönetim Kurulu Baﬂkan› Geliﬂ, ö¤rencilerden çok çal›ﬂmalar›n› ve e¤itimlerini en güzel ﬂekilde bitirip
kendi memleketlerine gelip çal›ﬂmalar›n› tavsiye etti. ÖSS’ de
ﬁ›rnak birincisi olan ve Hatay Mustafa Kemal Paﬂa Üniversitesi T›p Fakültesi’ne yerleﬂen Münevver Subaﬂ›’na dizüstü bilgisayar arma¤an eden Geliﬂ, tüm ö¤rencileri göstermiﬂ olduklar›
baﬂar›dan dolay› kutlad›. ﬁ›rnak TSO Yönetim Kurulu Baﬂkan
Geliﬂ ö¤rencilere yönelik ﬂu konuﬂmay› yapt›:
“ﬁehirlerin kalk›nmas›n›n temel taﬂ› e¤itimdir. Sizler okuyup bu güzel memleketimizi kalk›nd›racak, e¤itecek ve gelecek
nesillere güzel ﬁ›rnak yaratmak için ülkemizin çeﬂitli illerinde
okumaya gideceksiniz ve gitti¤iniz yerlerde, yörelerde birer
ﬁehr-i Nur elçisi olacaks›n›z.”
Gençleri e¤itimsiz ve iﬂsiz bir toplumun gelece¤e umutla
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bakamayaca¤›n›n hat›rlatan Geliﬂ, e¤itim, sa¤l›k, ulaﬂ›m gibi
birçok alanda yap›lan yat›r›mlar›n mutluluk verici oldu¤unu,
ancak e¤itimde daha çok çal›ﬂ›lmas› gerekti¤inin alt›n› çizdi.
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Diyarbak›r TSO ile Vak›fbank aras›nda protokol imzaland›
Diyarbak›r Ticaret ve Sanayi Odas› (DTSO) ile Vak›fbank
aras›nda tüccar ve sanayicilerin finansal ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak
amac›yla içerisinde cazip kredi seçeneklerinin yer ald›¤› protokol imzaland›. Vak›fbank kredi paketine iliﬂkin protokol,
DTSO Yönetim Kurulu Baﬂkan› M. Galip Ensario¤lu ile Vak›fbank Güneydo¤u Anadolu Bölge Müdürü Recai Üstün
aras›nda imzaland›. Protokol paketinde oda üyelerine 10 y›la
kadar vadeli iﬂ yeri edindirme kredisi ve beﬂ y›la kadar iﬂletme
ihtiyaç kredisi sunuluyor. Diyarbak›r TSO üyeleri Vak›fbank'tan iﬂletme ihtiyaç kredilerini rekabetçi ve avantajl› faiz
oran› ile kullanabilecek. Ayr›ca pakette Eximbank veya banka
kayna¤›ndan oluﬂan döviz ve TL ihracat kredileri orta ile uzun
vadeli yat›r›m kredisi kullanma imkân› da sa¤lan›yor. Ayr›ca
oda üyelerinin nakdi, gayri nakdi kredilerden ve d›ﬂ ticaret iﬂlemleri için uygun faiz, komisyon ve ödeme seçeneklerinden
faydalanma f›rsatlar› da yer al›yor.

Bozüyük TSO Müﬂterek Meslek Komiteleri
Toplant›s› yap›ld›
Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odas›, Müﬂterek Meslek Komiteleri Toplant›s›’n›
yapt›. Bozüyük TSO Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Habib Esel, toplant› sonunda
yapt›¤› aç›klamada “Bozüyük ilçesi yönetiminde söz sahibi icra makamlar› aras›nda etkin iletiﬂim ve koordinasyonun acilen sa¤lanmal› ve ilçe yöneticileriyle ortak hedefler belirleyerek Bozüyük’ün sorunlar›na karﬂ› birlikte çözümler aramal›y›z” dedi.
Bozüyük TSO Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Esel yapt›¤›
aç›klamada toplant›da, küresel
ekonomik krizin ilçe ekonomisine etkilerini de¤erlendirdiklerini ve bu süreçte Toprak
Grubu’na ba¤l› fabrikalar›n
TMSF ye devredilmesi nedeniyle bu iﬂletmelerin bir an önce tekrar hayata geçirilmesi gerekti¤i konusunda fikir birli¤i
oluﬂtu¤unu söyledi.
Esel, Bozüyük’te yeni fakülte ve yüksek okullar›n kurulmas› ve nihai hedef
olarak da Bozüyük Üniversitesi’nin hayata geçirilmesi konusunda da ortak bir ka-

rar al›nd›¤›n› belirterek aç›klamas›n› ﬂöyle
sürdürdü:
“Oda Meslek Komitelerimizin daha
etkin çal›ﬂmalar›n›n sa¤lanmas› ve mesle-

ki problem ve s›k›nt›lar›n Odam›z arac›l›¤› ile masaya yat›r›l›p çözümler aranmas›n› karar›na vard›k. Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi’nde (BORSAB) yeni üretime baﬂlayan
Demir Çelik Fabrikas›’n›n sevindirici bir geliﬂme olmas›na
karﬂ›n BORSAB’›n altyap› sorunlar›n›n hala devam etmekte olmas› nedeniyle bu konunun önümüzdeki günlerde tüm ilgili taraflar›n kat›l›m›yla, geniﬂ kat›l›ml› bir
toplant›da ele al›nmas›n›n uygun olaca¤›
üzerinde görüﬂ birli¤ine var›ld›.”
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‹zmir’in Giriﬂimci Kad›nlar Projesi’ne baﬂvurular baﬂlad›…

Ege Bölgesi Sanayi Odas›’n›n (EBSO) ‹zmir
Kalk›nma Ajans›’n›n Sosyal Kalk›nma Mali
Destek Program› kapsam›nda destek alan
“‹zmir’in Giriﬂimci Kad›nlar›” projesi için
baﬂvurular baﬂlad›. Ege Bölgesi Sanayi Odas›
taraf›ndan ‹zmir Valili¤i ve ‹ZS‹AD ortakl›¤›
ile yürütülecek olan “‹zmir’in Giriﬂimci Kad›nlar›” Projesi ile kad›nlar›n bir araya gelme-

leri, üretmeleri, istihdam yaratmalar› ve ekonomik aç›dan daha etkin konuma gelmeleri
için kooperatif, dernek ve ﬂirket oluﬂumu süreçlerine yönlendirilmeleri amaçlan›yor. Proje ile iﬂ dünyas›ndan, sivil toplumdan, yerel
yönetimlerden kad›nlar ve e¤itimli ev kad›nlar› olmak üzere yüz adet kad›n belirlenecek.
Dokuz ay sürecek olan proje sürecinde ka-

d›nlara dernekleﬂme, ﬂirketleﬂme ve kooperatifleﬂme e¤itimleri verilecek. Bu yolla kad›nlar
aras›ndaki etkileﬂimi artt›rarak, kad›nlar›n
hem iﬂ dünyas›nda hem de sosyal hayat›n
içinde daha fazla yer almas›n› kurumsal yap›lar oluﬂturarak sürdürmesi desteklenecek.
‹ﬂ Kad›nlar›ndan 30, Sivil Toplum Kuruluﬂlar›ndan 30, Ev kad›nlar›ndan 40 kat›l›mc›n›n seçilece¤i projede kat›l›mc›lar›n 2550 yaﬂ aras›nda, en az lise mezunu olmalar›
temel kriterler olarak dikkate al›nacak.
‹zmir’in Giriﬂimci Kad›nlar› Projesinin
ana hedeflerini EBSO Yönetim Kurulu Baﬂkan› Ender Yorganc›lar ﬂöyle s›ralad›: Giriﬂimcili¤ini ve kat›l›mc›l›¤›n› kurumsal yap›lar
alt›nda artt›rmak. kooperatifleﬂme, dernekleﬂme ve ﬂirketleﬂme, iﬂletimi ve/veya mensubu olma konular›nda bilgi düzeylerini artt›rmak ve yeni bir vizyon kazand›rmak. Kooperatifleﬂme, dernekleﬂme ve ﬂirketleﬂme
konular›nda deneyimli kiﬂi ve kurumlarla etkileﬂimini ve deneyim paylaﬂ›m›n› sa¤lamak.
Kooperatif, dernek, ﬂirket kurulmas› için
gruplar›n yol haritas› ç›karmas›n› ve kat›l›mc› gruplar oluﬂmas›n› sa¤lamak. Mevcut
yap›lar› tan›malar› ve bilgi sahibi olmalar›n›
sa¤lamak.

SATSO ve Vak›fbank aras›nda kredi protokolü imzaland›
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odas›’n›n (SATSO), üyelerinin finansman ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak, uygun ödeme ﬂartlar›nda, uzun
vadelerde ve düﬂük faiz oranlar›yla kredi
kullanabilmelerine imkân sa¤lamak amac›yla bankalar ve finans kuruluﬂlar› ile kredi
protokolleri imzalamaya ve imzalanan protokolleri günün ﬂartlar›na göre yenilemeye
yönelik faaliyetleri devam etmekte.
Bu faaliyetler kapsam›nda, Vak›fbank
ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odas› aras›nda önceki y›llarda imzalanan kredi protokolü revize edildi. Ekonomik koﬂullar göz
önünde bulundurularak faiz oranlar› ve
ödeme ﬂartlar› yeniden belirlenen yeni bir
kredi protokolü imzaland›.
Protokol imza töreni, SATSO Yönetim Kurulu Baﬂkan› A. Akgün Altu¤ ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Vak›fbank Adapa104 EKONOM‹K FORUM k Eylül 2009

zar› ﬁubesi Müdürü Ahmet ﬁahin ve Vak›fbank Ticari Portföy Yöneticisi Vildan
Sert’in kat›l›m› ile gerçekleﬂtirildi.
SATSO Yönetim Kurulu Baﬂkan›
A.Akgün Altu¤, Vak›fbank ile daha önceki
y›llarda imzalanm›ﬂ olan kredi protokolü’nün günümüz ekonomik ﬂartlar› göz

önünde bulundurularak revize edildi¤ini,
revize edilen her protokol ﬂartnamesinin
bir öncekinden daha avantajl› ve üyelerin
menfaatine olacak ﬂekilde revize
edilece¤ini, bu kredi protokolünden finans
ihtiyac› olan tüm Oda üyelerinin
yaralanabilmesini umduklar›n› ifade etti.
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Elaz›¤’da “Model Yat›r›m ve D›ﬂ Ticaret A.ﬁ.” kuruldu…

Elaz›¤ Ticaret ve Sanayi Odas› Yönetim
Kurulu öncülü¤ünde Elaz›¤’da istihdam yaratmak, il ekonomisine canl›l›k getirmek,
özelleﬂtirme nedeniyle sat›ﬂ› yap›lacak olan
kurumlar› il ekonomisine kazand›rmak, üretimini durdurmuﬂ sanayi tesislerini üretime
geçirmek, ithalat ve ihracat faaliyetleri ile
Elaz›¤ ürünlerini d›ﬂ pazarlara açmak amac›yla çok ortakl› model bir ﬂirket kuruldu.
Elaz›¤ TSO Meclis Salonu’nda büyük
bir kat›l›mla gerçekleﬂen ﬂirket ortaklar›n›n
ilk toplant›s›nda konuﬂan Elaz›¤ TSO Yönetim Kurulu Baﬂkan› Ali ﬁekerda¤,
giriﬂimi ﬂöye anlatt›:“Odam›z seçimleri öncesinde kamuoyunun bilgilerine sunuldu¤u gibi ilimizin önceliklerini belirleyerek,
istihdam›n art›r›lmas›na katk› sa¤lanmas› ve

at›l durumdaki yat›r›mlar›n ekonomiye kazand›r›lmas› do¤rultusunda projelerimizi
paylaﬂm›ﬂt›k. Bu do¤rultuda Odam›z Yönetim Kurulu olarak bir dizi çal›ﬂma baﬂlatm›ﬂ ve çok say›da iﬂ adam›m›z›n yak›ndan
ilgisi ile karﬂ›laﬂ›lm›ﬂt›r. Odam›z Yönetim
Kurulu üyelerinin tamam›n›n içerisinde yer
ald›¤› ve Meclis üyelerimizin büyük ço¤unlu¤unun kat›l›m› ile çok ortakl› model bir
ﬂirketi Elaz›¤’a kaz›nd›rm›ﬂ bulunuyoruz.
ﬁirketimiz ilk olarak özelleﬂtirilecek olan
kurumlar›n Elaz›¤’a kazand›r›lmas› ve OBS
baﬂta olmak üzere ilimizde kurulu olan, ancak çeﬂitli nedenlerle üretim yapmayan tesislerin il ekonomisine kazand›r›lmas› için
giriﬂimlerde bulunacakt›r. ﬁirket ithalat ve
ihracat faaliyetlerinin yan› s›ra hizmetler

sektöründe ve çeﬂitli imalat alanlar›nda da
yer alacakt›r. Bu konuda ön fizibilite çal›ﬂmalar›na baﬂlam›ﬂ bulunuyoruz. Yaﬂanan
küresel ekonomik kriz ile birlikte dünya devi büyük firmalar›n güçlerini birleﬂtirerek
ayakta kalma mücadelesine ﬂahit olmaktay›z. ‹ﬂte böylesi bir ortamda ilimizin rekabet gücünü art›rarak, ortakl›k kültürü ve bilincinin geliﬂtirilmesi ad›na lokomotif görevi üstlenecek model bir ﬂirket kurmuﬂ bulunuyoruz. Destek veren tüm iﬂadamlar›m›za
ﬂükranlar›m›z› sunuyoruz. ‹nﬂallah Elaz›¤
ad›na son derece olumlu çal›ﬂmalara bu ﬂirket vesile olacakt›r.”
Üç trilyon 750 milyar lira sermaye ile
kurulan ﬂirketin 45 ortakl› oldu¤unu belirten Elaz›¤ TSO Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Ali ﬁekerda¤, bu say›n›n önümüzdeki süreç
içerisinde art›r›laca¤›n› ve kap›lar›n›n her
kesime aç›k oldu¤unu söyledi.
Toplant›ya kat›larak söz alan ﬂirket ortaklar›, Elaz›¤’da bugüne kadar hep sözü
edilen ancak gerçek manada uygulamaya
geçilemeyen bir yap›n›n Elaz›¤ TSO öncülü¤ünde oluﬂturulmuﬂ olmas›n›n Elaz›¤
ad›na büyük önem ve kazan›m oldu¤unu
belirtti.

‹nebolu TSO ile SGK aras›nda protokol imzaland›
‹nebolu Ticaret ve Sanayi
Odas› ile Sosyal Güvenlik Kurulu (SGK) aras›nda 14 Nisan’da
imzalanan protokolle ‹nebolu,
Sosyal Güvenlik Merkezi’ne kavuﬂtu. ‹nebolu Kaymakam› ‹lhan
Karakoyunlu, SGK ‹l Müdürü
Aydo¤an Ergün ve ‹nebolu TSO
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mehmet ﬁevki Uzun taraf›ndan imzalanan protokol ile mülkiyeti
‹nebolu TSO’ya ait olan hizmet binas›n›n
ikinci kat› üç y›ll›¤›na bedelsiz olarak Sosyal Güvenlik Merkezi’ne tahsis edildi.
‹nebolu TSO Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mehmet ﬁevki Uzun ve meclis üyelerinin destekleriyle oluﬂturulan ‹nebolu Sosyal Güvenlik Merkezi’nde Kastamonu ‹l
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun her türlü

sigorta iﬂ ve iﬂlemleri yap›lacak. Sosyal
Güvenlik Merkezi, ‹nebolu ilçesi haricinde Çatalzeytin, Abana, Bozkurt, Küre,
Do¤anyurt, A¤l› gibi çevre ilçelere de hizmet vererek bölgenin önemli bir ihtiyac›n› karﬂ›layacak. Ayr›ca sosyal güvenlik iﬂ
ve iﬂlemleri yapt›rmak için ‹nebolu d›ﬂ›ndaki çevre ilçe ve beldelerden gelenler il-

çede ticari bir hareketlilik de sa¤lam›ﬂ olacak. Sigorta tescil hizmetleri, iﬂyeri tescil, e-sigorta iﬂlemleri, emeklilik, emekli sigortal›lara hizmetler gibi birçok konuda “yerinde hizmet” sunularak
‹nebolu Ticaret ve Sanayi Odas›
üyesi kiﬂi ve kurumlar›n da Kastamonu’ya gitmesi s›ras›nda oluﬂan
zaman ve ekonomik kay›p önlenmiﬂ oldu.
SGK ‹l Müdürü Aydo¤an Ergün protokol imzalan›rken yapt›¤› konuﬂmada, ‹nebolu TSO Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mehmet ﬁevki Uzun ve tüm ‹nebolu
TSO Yönetim Kurulu üyelerine teﬂekkür
ederek “Bina tahsisi bizim için en önemli
konuydu ve bu merkezin aç›l›ﬂ›nda en büyük pay ‹nebolu TSO’ya aittir” dedi.
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Konya KAG‹M bir dizi ziyaret gerçekleﬂtirdi
s›’n› kad›n giriﬂimcili¤ine verdi¤i
desteklerden dolay› kutluyorum”
dedi. Vali Do¤an, Konya Valili¤i
olarak kad›n giriﬂimcilerin yer ald›¤›
projeleri destekleyeceklerini sözlerine ekledi.
Konya Kad›n Giriﬂimciler Kurulu Heyeti, ‹l Genel Meclisi Baﬂkan› Ali Selvi’yi de ziyaret etti. Konya’da kad›n giriﬂimcili¤inin durumu
hakk›nda Selvi’ye bilgi veren Mendi,
“Geliﬂen, kalk›nan bir Konya’da kad›nlar›n daha fazla iﬂ hayat›nda bulunmalar› ﬂehir ekonomisine büyük
katk›lar sa¤layacakt›r” dedi.
‹l Genel Meclisi Baﬂkan› Ali Selvi, Konya Kad›n Giriﬂimciler Kurulu’nun baﬂar›l› çal›ﬂmalar›ndan dolay› Mendi’ye teﬂekkür etti. Konya’n›n ﬂehircilikte gösterdi¤i baﬂar›n›n alt›nda yatan temel etkinin ticaret ve sanayi alan›ndaki geliﬂimi oldu¤unu söyleyen Selvi, “Konya
TO’nun ilimizdeki giriﬂimcilik ruhunu geliﬂtiren önemli çal›ﬂmalar›
vard›r. KAG‹M projesiyle de Konya’n›n bir büyük eksi¤ini kapatacak
çal›ﬂma gerçekleﬂtirilecek” dedi.

Konya Ticaret Odas› (KTO) bünyesinde oluﬂturulan Konya Kad›n Giriﬂimciler Kurulu, Konya Kad›n Giriﬂimci Masas›’n›n (KAG‹M) tan›t›m›
amac›yla Konya Valili¤i ve ‹l Genel
Meclisi’ne ziyaret gerçekleﬂtirdi. Konya Ticaret Odas› bünyesinde faaliyete
geçen KAG‹M projesinin tan›t›m›
amac›yla Konya Kad›n Giriﬂimciler
Kurulu Baﬂkan› Hatice Mendi ve Kurul üyeleri, Konya Valisi Ayd›n Nezih
Do¤an’› ziyaret etti. Proje hakk›nda
Vali Do¤an’a bilgi veren Mendi,
“Konya Ticaret Odas›’n›n deste¤iyle
haz›rlanan KAG‹M projesinin amac›,
kad›nlar›n iﬂ kurmalar›n› teﬂvik etmek,
kad›n giriﬂimci say›s›n› art›rmak ve iﬂsizli¤in azalt›lmas›d›r” dedi.
Ziyaretten duydu¤u memnuniyeti dile getiren Konya Valisi Ayd›n Nezih Do¤an, ﬂehrin kalk›nmas› için kad›nlar›n iﬂ hayat›nda daha aktif rol almalar› gerekti¤ini söyledi. Konya’da
kad›n giriﬂimci potansiyelinin fazla oldu¤unu belirten Do¤an, “ﬁehir nüfusunu oluﬂturan kad›nlar›n, ekonomiye
katk› sa¤layacak giriﬂimlerde bulunmalar› önemlidir. Konya Ticaret Oda-

Gelece¤in kaptanlar› Manavgat’ta yetiﬂecek
Manavgat Ticaret ve Sanayi Odas› (MATSO) taraf›ndan Çeltikçi köyünde yapt›r›lan
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin Milli
E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan “Manavgat TSO
Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi” olarak isminin de¤iﬂtirilmesi ve 2009-2010 e¤itim-ö¤retim y›l›nda ö¤renci alaca¤›n›n aç›klanmas›
Manavgat’ta sevinçle karﬂ›land›.
Manavgat TSO Anadolu Teknik Lise-
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si’nin geçici kabulünün yap›larak Milli E¤itim
Bakanl›¤›’na teslim edildi¤ini belirten MATSO Yönetim Kurulu Baﬂkan› Dr. ﬁükrü Vural,
“Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan bölgenin
ekonomik ﬂartlar› de¤erlendirilerek
gelece¤in sektörü olarak kabul edilen denizcilik sektörünün geliﬂtirilmesi ve sektör için kalifiye eleman
yetiﬂtirilmesi için Manavgat TSO

Anadolu Teknik Lisesi’nin, Manavgat Ticaret
ve Sanayi Odas› Denizcilik Anadolu Meslek
Lisesi olarak aç›lmas› uygun görülmüﬂtür.
Aç›lacak olan Manavgat TSO Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi, Antalya’da denizcilik alan›nda aç›lan ikinci okul
olma özelli¤ini taﬂ›yor” diye konuﬂtu
Okulda, denizcilik alan› ile
birlikte Gemi Yönetimi ve Yat
Kaptanl›¤› dal›, Gemi Yap›m› ile
birlikte Ahﬂap Yat ve Tekne imalat› bölümleri aç›lacak. Manavgat
Ticaret ve Sanayi Odas› Denizcilik
Anadolu Meslek Lisesi, 2009-2010 e¤itimö¤retim y›l›nda ö¤renci alacak. Ö¤renci al›m›
ile ilgili olarak ‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤ü’ne baﬂvurulmas› gerekiyor.
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ﬁUTSO’dan 1000 aileye g›da yard›m›
ﬁanl›urfa Ticaret ve Sanayi Odas› (ﬁUTSO) yoksul ve dar gelirli
1000 aileye Ramazan dolay›s›yla g›da yard›m›nda bulundu. Türkiye
Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin (TOBB) de deste¤i ile haz›rlan g›da paketleri ﬁanl›urfa Gönüllü Kuruluﬂlar Aﬂevi’nin bahçesinde da¤›t›ld›.
Gönüllü Kuruluﬂlar Aﬂevi’nin belirledi¤i dul ve yard›ma muhtaç aileler
g›da paketlerini ﬁanl›urfa Ticaret Odas› Yönetim Kurulu Baﬂkan› E.
Sabri Ertekin ve Genel Sekreter M. Emin Bayaslan’n›n elinden ald›.
1000 aileye göre haz›rlanan 10 kilo bulgur, 10 kilo un ve 5 kilo s›v›
ya¤dan oluﬂan g›da paketleri da¤›t›m› esnas›nda herhangi bir izdiham›n
yaﬂanmamas› dikkat çekti.
Toplam 28 milyon 300 bin TL tutar›ndaki g›da yard›m›n› muhtaç
ailelere da¤›tan ﬁATSO Yönetim Kurulu Baﬂkan› E. Sabri Ertekin,
“Ramazan ay›nda yoksul vatandaﬂlar›m›z›n ve yard›ma muhtaç insanlar›m›z›n çorbas›nda bizim de bir katk›m›z olsun istedik. Bunu da Gönüllü Kuruluﬂlar Aﬂevi arac›l›¤› ile gerçekleﬂtirdik. Ayr›ca TOBB’a bize
verdi¤i destekten dolay› teﬂekkür ediyoruz” dedi.

Estonya büyükelçisinden KAYSO’ya ziyaret
Kayseri Sanayi Odas› (KAYSO) Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Mustafa Boydak’› 4 Eylül’de oynanan Türkiye-Estonya milli maç›
öncesi makam›nda ziyaret eden Estonya’n›n Ankara Büyükelçisi Aivo Orav ve
Müsteﬂar Vahur Luhtsalu, Kayseri Sanayi
Odas›’nda bulunmaktan duyduklar› memnuniyeti dile getirdi. Büyükelçi Orav, 2010
Dünya Kupas› elemeleri kapsam›nda oynanacak Türkiye-Estonya milli maç›n› izlemek üzere Kayseri’ye geldiklerini söyledi.
Milli maç dolay›s›yla Kayseri’nin Estonya’da, Estonya’n›n ise Kayseri’de daha iyi
tan›naca¤›na dikkat çeken Büyükelçi Orav,
“Bu maç vesilesi ile iki ülke iﬂadamlar›n›n
kendi aralar›nda görüﬂerek ikili iliﬂkileri nas›l geliﬂtirecekleri konusunda görüﬂmeler
yapacaklar›n› umuyorum. Burada bulunmam›n bir sebebi de ikili iliﬂkilerin geliﬂmesine katk›da bulunmak ve hâlihaz›rda alt›
olan ihracatç› firma say›s›n› daha da art›rabilmektir” dedi.
Türkiye-Estonya maç› öncesinde misafirlerini KAYSO’ da a¤›rlamaktan duydu¤u
memnuniyeti dile getiren KAYSO Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Mustafa Boydak, Estonya’n›n Avrupa’n›n küçük ancak önemli bir
ülkesi oldu¤unu ve her zaman Türkiye’ye
yak›n durdu¤unu söyledi. Kayseri’den alt›
firman›n Estonya’ya ihracat yapt›¤›n› hat›r-

latan Boydak, “‹ki ülke aras›ndaki d›ﬂ ticaret hacmi giderek artmaktad›r. Bu maç vesilesi ile iki ülke aras›ndaki ticaret hacminin
artmas›n› ümit ediyoruz” diye konuﬂtu.
Konuk büyükelçinin Kayseri’de fahri
konsolosluk açma konusunu gündemlerine
ald›klar›n› aç›klayan Boydak, ileriki günlerde ﬂartlar olgunlaﬂt›ktan sonra Kayseri’de
Büyükelçi Orav ile bir fahri konsolosluk aç-

ma konusunda da mutabakata vard›klar›n›
belirtti ve “Oda olarak burada iﬂ yapmak isteyen Estonyal› iﬂ adamlar›na kap›lar›m›z
her zaman aç›k” dedi.
Estonya’n›n Ankara Büyükelçisi Aivo
Orav, KAYSO Baﬂkan› Mustafa Boydak’a
Estonya Milli Tak›m›’n›n atk›s›n› ve rozetini hediye ederken Baﬂkan Boydak ise Büyükelçi Orav’a çini tabak hediye etti.
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Van’da ihtisas
gümrü¤ü ﬂart
Van Ticaret ve Sanayi Odas› (VATSO)
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Zahir Kandaﬂo¤lu, s›n›r ticaretinin yap›ld›¤› illerden
biri olan Van’da ihtisas gümrük müdürlü¤ünün olmamas›n›n tüccar ve esnaf›
zor durumda b›rakt›¤›n› belirterek, “Bu
sorunun giderilmesi ve Van’da bir ihtisas
gümrük müdürlü¤ü aç›lmas› için giriﬂimlerde bulunduk” dedi.
VATSO Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Kandaﬂo¤lu yapt›¤› aç›klamada, “E¤er s›n›r ticareti bu kentte bir umut, bir ekmek
kap›s› olacaksa acilen bir ihtisas gümrük
müdürlü¤ü kurulmal›d›r” diye konuﬂtu.
S›n›r ili olan Van’da henüz ihtisas gümrük müdürlü¤ünün olmamas›n›n bir eksiklik oldu¤unu belirten Kandaﬂo¤lu,
“Y›llard›r Van’da s›n›r ticareti yap›lmaktad›r. Özellikle demir yolu ile Kap›köy S›n›r
Kap›s›’nda ciddi bir ekonomik al›ﬂveriﬂ
mevcuttur. Ayr›ca s›n›r ticareti nedeniyle
ithalat yapan üyelerimiz ihtisas gümrük
müdürlü¤ü olmad›¤›ndan büyük zorluklarla karﬂ›laﬂmaktad›r. Ülkemize getirilen
ürünler, maalesef Gaziantep ya da Mersin
‹htisas Gümrük müdürlüklerine gönderilmektedir. Bu durum ticaret yapan üyelerimizi, esnaf› zor durumda b›rakmakta,

Ni¤de TSO
üyelerine düﬂük
faizli kredi

ma¤dur etmektedir” dedi.
Van’da bir ihtisas gümrük müdürlü¤ünün kurulmas› için y›llard›r her platformda konuyu yetkililere aktard›klar›n›
da ifade eden Kandaﬂo¤lu, “S›n›r ticaretinin baﬂlad›¤› y›llardan itibaren Van’da
ihtisas gümrük müdürlü¤ü kurulmas›
için mücadele veriyoruz. Ancak gerek
Kap›köy S›n›r Kap›s›’n›n transit yol olmamas›, gerekse s›n›r ticaretinin istenen
seviyelere ulaﬂmamas› ihtisas gümrük
müdürlü¤ünün kurulmas› için engel kabul edildi. Ama s›n›r ili olan Van’da mutlaka ihtisas gümrük müdürlü¤ü kurulmal›d›r. Van, çevresindeki illere de hizmet veren bir ildir. Van’da ihtisas gümrük müdürlü¤ünün kurulmas› çevre illere de hizmet verilmesi anlam›na gelecektir” diye konuﬂtu.

Ni¤de Ticaret ve Sanayi Odas›
(N‹TSO) ile Halk Bankas› aras›nda,
N‹TSO üyelerinin daha uygun ﬂartlarda
kredi kullanabilmesine yönelik olarak önceki aylarda imzalanan kredi anlaﬂmas›
do¤rultusunda birçok N‹TSO üyesi krediden faydaland›. Konuyla ilgili bir aç›klama yapan N‹TSO Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Serdar Ecemiﬂ, “Üyelerimizden
gelen yo¤un talepler üzerine Halkbank
ile imzalanan anlaﬂma do¤rultusunda, finansman ihtiyac› duyan birçok üyemizi,
koﬂullar› çok cazip olan bu krediden faydaland›rd›k. Kendi kaynaklar›m›zdan
ay›rm›ﬂ oldu¤umuz 1 milyon 600 bin
TL’nin banka taraf›ndan ﬂartlar› yerine
getiren üyelere
kulland›r›lmas›n›
sa¤lad›k. Oda yönetimi
olarak,
üyelerimize çok
düﬂük faiz oran›
ile kredi kulland›rman›n mutlulu¤unu yaﬂ›yoruz” dedi.

Pasinler TSO, fakülte aç›lmas›n› talep etti
Pasinler Ticaret ve Sanayi Odas› (PTSO) Yönetim Kurulu, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörlü¤ü’nü ziyaret ederek, Pasinler
Meslek Yüksek Okulu’na ilave edilen alt› yeni bölüm için teﬂekkür
etti. PTSO Yönetim Kurulu Baﬂkan› Turgut Bak›r, Meclis Baﬂkan› Yakup T›rpan ve PTSO Yönetim Kurulu üyeleri, Atatürk Üni-
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versitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak’a yapt›klar› ziyarette Pasinler’e bir fakülte aç›lmas› taleplerini dile getirdi. PTSO Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Turgut Bak›r, Pasinler ilçesinin bir fakülteye ihtiyac› oldu¤unu ifade ederek, kurulacak bir fakültenin ilçeye sosyal,
kültürel ve ekonomik aç›dan büyük katk›lar sa¤layaca¤›n›, göçü
azaltarak Pasinler’in kalk›nmas›na olanak yarataca¤›n› anlatt›.
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak,
PTSO’nun ziyaretinden duydu¤u memnuniyeti ifade ederek, yeni
aç›lan alt› bölümün önümüzdeki ö¤retim y›l› içinde faaliyete geçece¤ini söyledi. Koçak, üniversite olarak bu bölgenin kalk›nmas›
için her türlü katk›n›n sa¤lanmas›na yönelik çal›ﬂmalar›n› sürdürdüklerini, ﬂartlar›n uygun görülmesi halinde Pasinler ilçesine bir fakülte açacaklar›n› ifade etti.
PTSO Yönetim Kurulu Baﬂkan› Turgut Bak›r ve PTSO Yönetim Kurulu üyeleri ayr›ca Atatürk Üniversitesi Personel Daire Baﬂkan› Selahattin Ç›¤al’› da ziyaret etti.
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Helvac›o¤lu: “Türk bankac›l›¤› krizi iyi yönetiyor”

Keﬂan Ticaret ve Sanayi Odas› ile Vak›fbank aras›nda kredi protokolü imzaland›.
Keﬂan TSO toplant› salonunda yap›lan
imza törenine, Keﬂan TSO Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa Helvac›o¤lu, Yönetim Kurulu üyeleri Selahaddin Uyulgan,
Önder ‹nceo¤lu, Olgaç Çelik, Vak›fbank
‹stanbul 3. Bölge Müdürü Eﬂref Önder,
Müdür Yard›mc›s› Mukadder Öztürk ile
Vak›fbank Keﬂan ﬁube Müdürü Erdo¤an
Karado¤an kat›ld›.

Keﬂan TSO Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Mustafa Helvac›o¤lu imza töreninde yapt›¤› konuﬂmada, Keﬂan’›n tar›m kenti oldu¤unu belirterek, “Keﬂan tek baﬂ›na de¤il, bölge ile birlikte de¤erlendiriliyor. Keﬂan denince akla ‹psala, Enez ve Saros da
geliyor. Turizm giderek geliﬂiyor. Bu nedenle k›ﬂ›n 120 bin olan nüfusumuz yaz›n
250 bine ulaﬂ›yor. Bir kavﬂak noktas›nda
olan Keﬂan’da, ticaret, sanayi, tar›m ve turizm potansiyeli bulunmaktad›r” dedi.

Kriz ortam›nda Keﬂan’›n istikrar›n› korumaya çal›ﬂt›¤›n› söyleyen Helvac›o¤lu, s›k›nt› oldu¤unu ama bu daralman›n dünya
genelinde yaﬂand›¤›n› ve Keﬂanl› iﬂ adamlar›n›n genel olarak krizi yönetmeyi bildi¤ini ifade etti. Ayn› ﬂekilde Türk bankac›l›¤›n›n da krizi iyi yönetti¤ini dile getiren
Helvac›o¤lu, Keﬂan’da Vak›fbank ile iyi
iliﬂkiler içinde olduklar›n› söyledi.
Vak›fbank ‹stanbul 3. Bölge Müdürü
Eﬂref Önder ise ﬂunlar› dile getirdi: “Türkiye’de ticaret odalar›yla kredi protokolü
imzalayan ilk banka Vak›fbank. Bu protokolde pek çok ürünümüz var. ‹ﬂletme kredileri, iﬂ yeri edindirme kredileri var. Buradaki ana tema ödeme dönemi, vade, fiyatlar. Burada farkl› olarak 84 aya kadar
vadeli olan VAKOB‹ kredisi var. D›ﬂ kaynakl› kredilere de arac›l›k ediyoruz. Ayr›ca
‘Gümkart’ diye gümrükçülerin ödedi¤i
vergilere yönelik kapal› devre bir sistemimiz var.”
Konuﬂmalar›n ard›ndan Keﬂan TSO
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa Helvac›o¤lu ve Vak›fbank ‹stanbul 3. Bölge
Müdürü Eﬂref Önder taraf›ndan protokol
imzaland›.

Ürgüp TSO yeni hizmet binas›na kavuﬂuyor
Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odas› yeni hizmet binas›na 2009 y›l›
sonunda taﬂ›nmay› hedefliyor. Ürgüp TSO Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Ahmet Ayd›n yapt›¤› aç›klamada, sadece yar›m kalan
bodrum ve birinci katta eksik kalan iﬂlerin devam etmekte oldu¤unu ifade ederek “Odam›za arsa hususunda yard›mc› olan Ürgüp Belediyesi’ne, maddi
destek sa¤layan TOBB yönetimine, inﬂaatta mühendislik hizmetleri veren firmalara ve yeni hizmet binam›z›n yap›m›nda emeklerini
esirgemeyen Odam›z Meclisi ile Yönetim Kurulumuza
ﬂükranlar›m› sunar›m” dedi.
Ürgüp TSO Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Ayd›n,
1969 y›l›nda kurulan Ürgüp TSO’nun eski binas›n›n art›k üyelerine hizmet

vermede yetersiz kalmas› nedeniyle Yönetim Kurulu olarak
göreve baﬂlad›klar› 2005 y›l›ndan itibaren, uzun y›llar hizmet
verebilecek bir bina yapt›rmay› amaçlad›klar›n› söyleyerek ﬂu
aç›klamay› yapt›: “Yapt›¤›m›z arsa araﬂt›rmalar› sonucu ilçemizin
güzel bir yerinde, mülkiyeti Ürgüp Belediyesi’ne ait olan bir arsa üzerinde karar k›ld›k.
1500 metrekarelik alan›n ifraz›
yap›larak
Ürgüp
TSO’nun yeni binas› yap›lmas› kayd›yla tahsisini yapt›r›p 275 metrekarelik bodrum art› iki kat olarak binan›n inﬂaat›na baﬂlad›k. 1 Kas›m 2007’de baﬂlanan yeni
hizmet binam›z›n inﬂaat›n›n
yar›m kalan iﬂleri Odam›z
üyesi inﬂaat firmalar›na verilmiﬂ olup y›lsonunda taﬂ›nmay› amaçlamaktay›z.”
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Keleﬂ: “‹ﬂ adam› kalk›nman›n baﬂ aktörüdür”

Kocaeli Ticaret Odas› (KOTO) Yönetim
Kurulu Baﬂkan› H. ‹brahim Keleﬂ’i makam›nda ziyaret eden Dilovas› Sanayici ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i Baﬂkan› ‹smail Demir ve beraberindeki dernek yöneticileri Murat Erdo¤an, Adnan K›l›ç ve Yavuz Celep, bölgenin sanayi yo¤unluklu bir yerleﬂim yeri oldu¤unu belirterek
sanayi ile sosyal yaﬂam›n iç içe geçti¤ini ama
üreten bir bölge olman›n da avantajlar›n› yaﬂad›klar›n› söyledi. Sanayici ve iﬂ adamlar› olarak
Kocaeli Ticaret Odas›’n›n gücünü her zaman
kendilerini daha iyi hamleler yapabilmek için

arkalar›nda itici bir güç olarak hissettiklerini
belirten Dilovas› Sanayici ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i üyeleri, bölge ticaretinin ve ekonomi faaliyetlerinin art›r›lmas› için çal›ﬂt›klar›n› ifade etti.
KOTO Yönetim Kurulu Baﬂkan› H. ‹brahim Keleﬂ de kendisine yap›lan ziyaretten dolay› büyük bir memnuniyet duydu¤unu, bölge iﬂ adamlar›n›n sorunlar›na çözüm üretmek
için görev baﬂ›nda olduklar›n› söyledi. Keleﬂ,
güçlü bir odan›n varl›¤›n›n her zaman üyelerinin ve bölge ekonomisinin yarar›na olaca¤›n›
belirterek “Meslek odalar› ne kadar geniﬂ ala-

na hitap ederse, merkezi otorite karﬂ›s›nda o
kadar sesini yükseltir ve sorunlar› daha kolay
dile getirir. Bu da çözüm yolar›n›n daha baﬂtan sa¤lanmas› anlam›na gelir. Kocaeli Ticaret
Odas› olarak üyemiz olsun ya da olmas›n, bölge ekonomisinin canlanmas› için gereken bütün çal›ﬂmalar› yapar›z ve yap›lan çal›ﬂmalara
da yine bölge kalk›nm›ﬂl›¤› ad›na destek veririz” diye konuﬂtu.
Kalk›nman›n sa¤lanmas› için çal›ﬂmaya, çal›ﬂmak için de iﬂ alanlar›na gereksinim duyulaca¤›n› belirten KOTO Yönetim Kurulu Baﬂkan› H. ‹brahim Keleﬂ, “‹ﬂ alanlar›n› ancak iﬂ
adamlar› yaratabilir. Bunun için iﬂ adamlar› kalk›nman›n baﬂ aktörleridir” ﬂeklinde konuﬂtu.
Baﬂkan Keleﬂ, e¤er bir yerde giriﬂimcilik ruhu
yoksa orada kalk›nma ad›na hiçbir ﬂey yap›lamayaca¤›n›n alt›n› çizdi. Kocaeli’nin ald›¤› yat›r›mlar kadar yat›r›mc› da yetiﬂtirdi¤ini belirten Keleﬂ, bölgenin sanayi yat›r›mlar› alma konusunda art›k eskisi kadar aç olmad›¤›n›, gelen
yat›r›mc›lar› ve kendi bünyesinden ç›kartt›¤›
yat›r›mc›lar› daha elveriﬂli bölgelere kayd›rd›¤›n› vurgulad›. KOTO’nun bu yönde çal›ﬂmalara a¤›rl›k verdi¤ini belirten Keleﬂ, sanayici ve iﬂ
adamlar›yla her zaman diyalog halinde olduklar›n› ve yönlendirme çal›ﬂmas› yapt›klar›n› ifade etti.

Türkoloji Yaz Staj Program› ö¤rencileri Konya’da
Konya Ticaret Odas› (KTO) Yönetim Kurulu Baﬂkan› ve TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hüseyin
Üzülmez, “Türkoloji Yaz Staj Program›” çerçevesinde 26 farkl› ülkeden
Konya’ya gelen 96 üniversite ö¤rencisine Konya’y› tan›tt›. Üzülmez, geniﬂ bir co¤rafyada kullan›lan Türk dilinin dünya dilleri aras›nda yer almas› için gerçekleﬂtirilen organizasyona
kat›lan ö¤rencileri Konya’da misafir
etmekten mutluluk duyduklar›n›
söyledi. Türkiye ‹ﬂbirli¤i ve Kalk›nma ‹daresi
Baﬂkanl›¤› (T‹KA), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB-ETÜ) ve Yunus
Emre Vakf›’n›n katk›lar›yla yedincisi düzenlenen “Türkoloji Yaz Staj› Program›na” kat›lan
ö¤renciler Konya’da Konya Ticaret Odas›’n›n
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ev sahipli¤inde tarihi ve turistik yerleri gezdi.
KTO Yönetim Kurulu Baﬂkan› ve TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hüseyin Üzülmez’le de bir araya gelen ö¤rencilere geleneksel Konya dü¤ün pilav› ikram edildi. “Türkoloji Yaz Staj Program›”n›n 26 ülkeden yüz

ö¤rencinin kat›l›m›yla gerçekleﬂtirildi¤ini belirten Üzülmez, “Dünya üzerinde geniﬂ bir co¤rafyada
Türk kültürünün izlerini görmek
mümkün. Tarihi ve kültürel ba¤lar›m›z olan ülkelerden gelen ö¤renciler burada hem kültürümüzü
yak›ndan tan›ma imkân› buldu
hem de dilimizi daha iyi ö¤renme
ﬂans› yakalad›. Bu ö¤rencilerimiz
ülkelerine geri döndüklerinde
Türkiye’nin kültür elçili¤ini yapacak. Türkiye özellikle son y›llarda d›ﬂa aç›l›mda önemli bir mesafe kaydetti. Türkçeyi de yeteri kadar tan›t›rsak uluslararas› alanda dilimizin kullan›m› yayg›nlaﬂacakt›r. Bu da bilim ve
kültürün yan› s›ra ekonomik olarak da ülkemize katk› sa¤layacakt›r” diye konuﬂtu.
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Karadeniz’in ilk tak› fuar› Trabzon’da düzenlenecek
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas›’n›n
(TTSO) deste¤iyle Karadeniz’in ilk tak›
fuar› “Gold Expo Karadeniz,” 2-4 Ekim
tarihleri aras›nda Trabzon
Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenecek. Fuara, 17 ilden kat›l›mc› ve
ziyaretçinin yan› s›ra, 13
ülkeden al›m heyeti bekleniyor. KOSGEB'in pazarlama ve tan›t›m destekleri kapsam›nda Gold
Expo Karadeniz Fuar›’na kat›lan KOB‹ niteli¤indeki firmalar, alt›
metrekareden 40 metrekareye kadar olan
stantlar›n›n her metrekaresi için 60 TL geri
ödemesiz destek alabilecek.
Konuyla ilgili bir aç›klama yapan
TTSO Yönetim Kurulu Baﬂkan› Suat Hac›saliho¤lu, 2-4 Ekim tarihleri aras›nda,

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas› ile Trabzon Kuyumcular Odas›’n›n deste¤iyle gerçekleﬂtirilecek fuar›n, Karadeniz’in ilk tak›
fuar› olma özelli¤i de taﬂ›d›¤›n› belirtti. Fuar›n
mücevher, tak› ve saat
alan›nda fuarlar düzenleyen ve 13 y›ld›r devam
eden organizasyonlar›yla bu alandaki uzmanl›¤›n› ispatlayan Sereks
Fuarc›l›k taraf›ndan düzenlenece¤ini belirten
Hac›saliho¤lu, bölgenin
el sanatlar›n› dünyaya açacak Gold Expo Karadeniz
1. Trabzon Kuyum Mücevher Tak› ve Saat Fuar›’n›n geleneksel hale getirilece¤inin alt›n› çizdi.
Haz›rlad›klar› koleksiyonlarla dünya
tak› piyasalar›nda isim yapm›ﬂ Türk markalar› ile Karadenizli kuyumcular› ayn› ça-

t› alt›nda buluﬂturacaklar›n› söyleyen Sereks Fuarc›l›k Genel Müdürü Gökhan
Yerdan, “Gold Expo Karadeniz Fuar›, Karadeniz bölgesine yönelik ilk kuyumculuk
fuar› olma özelli¤i taﬂ›yor. Tak› sektöründeki son koleksiyonlar› Karadenizli kuyum esnaf›n›n ilk elden görmesini ve al›ﬂveriﬂ yapmas›n› sa¤layaca¤›z. Karadeniz’deki ticaret ve sanayi odalar›, kuyumcu odalar› ve dernekleri Gold Expo Karadeniz Fuar›’na sahip ç›k›yor. Bölge odalar›ndan büyük destek al›yoruz” dedi.
Fuara yurt içi kat›l›m›n yan›nda, ‹ran,
Azerbaycan, Rusya, Ukrayna, Gürcistan,
Romanya, Bulgaristan, Suriye, Türkmenistan, Özbekistan, Irak, Macaristan, K›r›m Özerk Cumhuriyeti’nden al›m heyetlerinin fuar› ziyaretine yönelik çal›ﬂmalar
da yapt›klar›n› ifade eden Yerdan, “Bu çal›ﬂmalar konusunda da Trabzon Ticaret ve
Sanayi Odas›’ndan destek al›yoruz. Uluslararas› yaz›ﬂmalar› TTSO yürütüyor” diye konuﬂtu.

Nazilli Ticaret Odas› üyelerine uygun kredi imkân›
Nazilli Ticaret Odas› (NTO) ile Halk Bankas› Nazilli ﬁube Müdürlü¤ü aras›nda kredi anlaﬂmas› imzaland›. ‹mza törenine Nazilli Ticaret Odas› Yönetim Kurulu Baﬂkan› A. Gültekin K›l›nç,
Meclis Baﬂkan› Enes Ö¤ünçlü ile Halk Bankas› Ad›na Bölge Koordinatörü Atalay Tarduﬂ ve Nazilli ﬁubesi Müdürü Hülya Gürsoy kat›ld›.
NTO Baﬂkan› A. Gültekin K›l›nç “Günümüz ticari hayat›nda h›zl› ve ucuz bankac›l›k hizmeti bir iﬂletme için hayati önem
taﬂ›maktad›r. Oda üyelerimizin genel ekonomik kurallar içinde
mümkün olabilecek en düﬂük maliyetli finansal kayna¤a ulaﬂ›labilmesi Oda’n›n etkinli¤ini ve verimlili¤ini gösterir. Bu anlamda
T. Halk Bankas› A.ﬁ ile daha önce imzalanan protokolü yeniledi¤imiz ve kredi limitlerini Oda üyeleri için 500 bin TL düzeyine ç›kard›¤›m›z için mutluyuz. Otuz alt› ay bir ticari kredi için
oldukça önemli bir süredir. Bu rakam ve vadeler bize iki ﬂeyi gösteriyor. Birinci, olarak NTO üyelerine duyulan güven, ikinci olarak genel ekonomik yap›n›n olumlu sinyaller veriyor olmas›d›r.
Bu anlamda, imzalad›¤›m›z kredi protokolünün tüm Oda üyelerimiz için hay›rl› olmas›n› diliyorum” diye konuﬂtu.
Protokol töreninde Halk Bankas› ad›na konuﬂan Bölge Koordinatörü Atalay Tarduﬂ, “Küresel ekonomik krizin etkilerini
azaltmak ad›na Nazilli Ticaret Odas› ile iﬂbirli¤imiz devam ediyor. Daha önce imzalanan kredi anlaﬂmas›n›n limiti ve faiz oran-

lar›n›n günümüz piyasa koﬂullar›na göre de¤iﬂtirilerek yenilendi.
Yap›lan anlaﬂma gere¤ince NTO üyelerine, söz konusu vadelerde kulland›r›lan kredilerin faiz oran› yüzde bir eksik olarak uygulanacakt›r. Kullan›lan kredilerin geri ödemesi 60 aya kadar vadede eﬂit taksitlerle yap›labilecek. NTO üyeleri ticaret odas›ndan
alacaklar› kay›t belgesi ile bankam›zdan kredi talebinde
bulunabilir” dedi.
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