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Alanya TSO ve Hamedan TSO
arasında işbirliği protokolü
imzalandı
Alanya Ticaret ve Sanayi
Odası (ALTSO), İran Hamedan
Eyaleti ile turizm, ticaret ve tarım alanlarında işbirliği protokolü imzaladı. Protokol, ALTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Aydoğan ve İran Hamedan Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı Sayed
Majid arasında imzalandı.
Alanya Ticaret ve Sanayi
Odası’nın (ALTSO) davetlisi olarak Alanya’ya gelen ve İran Hamedan Valisi başta olmak üzere
eyaletin üst düzey protokolü ve
çok sayıda iş adamından oluşan
50 kişilik heyet üç gün süren ziyaretlerinde
önemli temaslarda bulundu. Heyet içerisinde
yer alan Hamedan TSO ile Alanya TSO arasında 29 Eylül’de turizm, ticaret ve tarım alanlarında bir de işbirliği protokolü imzalandı. Protokol töreninden önce Alanya TSO şeref def-

terine görüş ve düşüncelerini yazan Hamedan Valisi Dr. Behrooz Moradi, bu anlaşma ile
İran’daki ürünlerin Alanya’daki iş adamlarının
yardımıyla dünyaya açılmasını arzuladığını
ifade ederken Gazipaşa Havalimanı’nın açılmasıyla beraber İranlıların Alanya’ya gelmesi

için yapacağı çalışmalardan söz etti.
Alanya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Aydoğan da gerçekleşen bu ziyaretin
uzun sürecek işbirliği ve dostluğun başlangıcı olduğunu söyledi. Aydoğan, Vali Moradi ve beraberindeki heyeti
Alanya’da ağırlamaktan son
derece memnun olduklarını da belirterek, “İran dost ve
kardeş ülke… Sınır komşumuz. Umarız yapılan bu anlaşma iki ülke ticaretinde farklı açılımları da beraberinde
getirir. Bölgenin iki güçlü ülkesine de işbirliği yapmak,
ortak çıkarlar doğrultusunda
hareket etmek düşer. Görüşmelerimiz ve temaslarımız artarak devam edecek. Özellikle
Gazipaşa Havalimanı’nın açılması İran ile olan ilişkilerimize çok önemli katkı sağlayacak” dedi.
Hamedan TSO Başkanı Sayed Majid de, iki
ticaret ve sanayi odası arasında imzalanan anlaşmanın bölge ve ülke ekonomilerine, dostluğa önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi.

Keşan TSO’nun AB projesi Drama’da başladı
Keşan Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KTSO) Avrupa
Birliği’nden kazanmış olduğu “Leonardo Da Vinci Mesleki Eğitim Projesi”nin ilk ayağı Yunanistan’ın Drama şehrinde başladı. Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi ortaklığında, Keşan Kaymakamlık
Proje Ar-Ge Birimi Koordinatörü Hasan Avcu’nun yönetiminde “AB Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Projesi”nin
ilk ayağının başlangıcını yapmak üzere Yunanistan’ın Drama şehrine gidildi. Keşan Kaymakamı Metin Borazan, Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Helvacıoğlu,
Meclis Başkanı Celil Tanyolaç proje ekibinde yer alan Keşanlı iş adamları Tolga Mercan, Ertan Sağoğlu, Murat Orhun, Önder İnceoğlu, Özgür Akpınar, Arda Balcı, Savaş
Kale, Onur Tanyolaç, Ş. Gökhan Kara, Saim Güner’den oluşan heyet
öncelikle Drama Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek proje ile
ilgili bilgi verdi. Drama TSO tarafından heyete proje katılım sertifikası verildi. Daha sonra Drama Valisi Konstantinos Evrimidis ziyaret
edilerek proje hakkında bilgi verildi.
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Proje Yunanistan’ın Drama şehrinde 1 Kasım’da başlamış olup,
iki hafta boyunca Bulgaristan ve Makedonya’nın çeşitli şehirlerinde devam ederek 14 Kasım’da ilk etap sona erecek. İkinci etap, 7-20
Mart 2010 tarihleri arasında İtalya’da devam ederek, 1 Temmuz
2010 tarihinde sona erecek.
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Norveç’in Ankara Büyükelçisi,
Diyarbakır TSO’yu ziyaret etti

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi
Odası’nı (DTSO), Norveç’in Ankara Büyükelçisi Cecilie Laidsverk ziyaret etti. Bir dizi
görüşme için Diyarbakır’a gelen Büyükelçi Cecilie Laidsverk, valilik ve belediye başkalığı ziyaretlerinden sonra, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nda da görüşmelerde bulundu. Diyarbakır TSO Yönetim Ku-

rulu Başkanı M. Galip Ensarioğlu, başkan yardımcıları M.
Diyadin Gezer ve Remzi Durmaz tarafından karşılanan Laidsverk, özellikle hidroelektrik
ve güneş enerjisi yatırımlarıyla
ilgili, kurulması gereken ikili iş
ilişkilerine değindi. Türkiye’nin
Norveç tarafından, sadece turizm potansiyeli açısından tanındığını, bunun yanında bölgede yapılacak yatırımlarla iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilebileceğini vurgulayan Laidsverk, amaçlarının modern Türkiye’nin yeni yüzünü Norveçlilere
tanıtmak olduğunu belirtti. Yılda 250 bin
Norveç vatandaşının ülkemizi ziyaret ettiğini belirten Laidsverk, bu sayının her geçen yıl katlanarak arttığını dile getirdi.

Erciş TSO 500 öğrenciyi giydirdi
Erciş Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO)
tarafından ilçede eğitim ve öğretimlerini
sürdüren 500 fakir öğrenciye çeşitli giyim
yardımında bulunuldu. Yapılan yardım törenine Erciş Kaymakamı Ferhat Kurtoğlu,
Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Köklü, İlçe Emniyet Müdürü Salih Metin Mete
,İlçe Milli Eğitim Müdürü Celalettin Bilik,
kamu kurum amirleri, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Arslan, ETSO Meclis
Başkanı Muhlis Karaman ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.
ETSO hizmet binasında düzenlenen
törende konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Arslan, her yıl olduğu gibi,
bu yıl da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Erciş Ticaret ve Sanayi Odası
(ETSO) işbirliğiyle sağladıkları yardım malzemelerini öğrencilere dağıtmanın mutluğunu yaşadığını belirterek, “TOOB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu’na yönetimim
adına teşekkür ediyorum. Odamıza yar-

dım verdikleri sürece bizler de öğrencilerimizi sevindirmeye devam edeceğiz. Bu
yıl 500 öğrencimize 20 bin TL tutarında giyecek yardımı yapmaktayız. Ayrıca, Ramazan ayında da 500 aileye gıda yardımında bulunmuştuk. Erciş ve diğer ilerde yaşayan kardeşlerimizi de eğitim seferberliğine katılarak öğrencilerimize burs vermeye davet ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından, yardım paketleri öğrencilere verildi.

Fethiye’de kadın
girişimciler
onurlandırıldı
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası,
Fethiye’de istihdam oluşturan kadın girişimcilere plâket verdi. TOBB bünyesinde kurulan Kadın Girişimciler Kurulu’nda Fethiye’yi temsil eden
Fethiye Kadın Girişimci Kurulu Üyeleri Münüre Uysal, Kıymet Günay ve Aysel Göksu’ya teşekkür plâketleri Fethiye TSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, Meclis Başkanı Mustafa Büyükteke
ve Genel Sekreter Füsun Şahin tarafından verildi.
Fethiye Ticaret Odası’nda düzenlenen plâket
töreninde konuşan Fethiye TSO Yönetim Kurulu
Başkanı Akif Arıcan, bir önceki dönemle kıyasladığında üç misli artış olduğunu ifade ederek, “Ancak kadın girişimcilerimizin odamızın yönetim
organlarında daha fazla yer alması konusundaki çalışmalarımız ne yazık ki sonuçsuz kalmış, seçim sonucu odamız yönetim organlarında sadece üç kadın girişimcimiz göreve başlamıştır. Kadın girişimcilerimiz bölgemizde son derece başarılı projelere imza atıyor. Fethiye TSO olarak bu
başarılardan gurur duyuyoruz. Toplum için kadın girişimcilerimizin rol model olmalarını istiyoruz. Hedeﬁmiz, kadın girişimcilerimizin yönetim
organlarımızda daha fazla sayı ile yer alması. Burada TOBB bünyesinde kurulan Kadın Girişimciler Kurulu’nda ilçemizi başarıyla temsil eden Fethiye Kadın Girişimci Kurulu Üyeleri Münüre Uysal, Kıymet Günay ve Aysel Göksu’ya teşekkürlerimizi iletmek adına toplanmış bulunmaktayız.
Kendileri 29 Ekim 2009 tarihine kadar görevlerini en iyi şekilde yürütmüş ve bayrağı yeni kadın
girişimcilerimize 29 Ekim tarihinde devretmişlerdir” diye konuştu.
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Konya TO’nun “Kadınları Güçlendirme
Projesi”nin kapanış toplantısı Milano’da yapıldı

Konya Ticaret Odası (KTO) ve Milano Ticaret Odası’na bağlı Formaper Ajansı’nın ortaklığı ile yürütülen “Kadınları Güçlendirme:
Konya’da Kadın Girişimciliğinin Kapasite ve
Hizmet Bakımından Ortaklık Kurma Yoluyla
Desteklenmesi” projesinin kapanış toplantısı
Milano’da gerçekleştirildi. Konya Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hüseyin Üzülmez, “Başarıyla tamamladığımız proje, KTO ve AB odaları arasında, farklı programlar çerçevesinde
yeni ortak çalışma alanlarının oluşmasına kat-

kı sağlayacaktır” dedi.
KTO-Konya Kadın Girişimci Masası (KAGİM), Sivil Toplum Diyalogu AB-Türk Odaları Forumu AB-Türkiye Odaları Ortaklık Hibe
Programı çerçevesinde Konya Ticaret Odası ve Milano Ticaret Odası’na bağlı Formaper Ajansı’nın ortaklığı ile yürütülen “Kadınları Güçlendirme: Konya’da Kadın Girişimciliğinin Kapasite ve Hizmet Bakımından Ortaklık Kurma Yoluyla Desteklenmesi” projesi kapanış toplantısı Milano’da gerçekleştirildi. KTO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yö-

netim Kurulu Sayman Üyesi Hüseyin Üzülmez
başkanlığında, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temiz ve Genel Sekreter Yardımcısı Recep
Baltacı’dan oluşan KTO heyetini Formaper
Ajansı Başkanı Renato Borghi karşıladı.
KTO ile ortak yürütülen projenin başarı
ile tamamlandığını belirten Formaper Ajansı Başkanı Renato Borghi, kadın girişimcilerin sayısını artırmak için KTO ile bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Projenin hem Milano’daki kadın
girişimciler hem de, Konya’daki kadın girişimciler açısından önemli olduğunun altını çizen
Broghi, “KTO ile ortak yürüttüğümüz çalışmada kadın girişimciliğine yönelik uygulanacak
metotlar karşılıklı olarak görüşülmüştür. Başarılı geçen çalışmalarımızla projede istediğimiz
verim sağlandı. KTO ile işbirliğinden son derece memnuniyet duyduk. Bundan sonra da
ortak projelerde birlikte çalışma isteği içerisindeyiz” dedi.
KTO heyeti Milano ziyareti kapsamında Milano Ticaret Odası’na bağlı Mediasyon
Ajansı, Tarım ve Çevre Ajansı (AGRIMERCATI), Uluslararası Faaliyetler Ajansı (PROMOS)
yetkilileriyle de görüştü. Uluslararası Faaliyetler Ajansı’nın 2010’da hedef ülke olarak
Türkiye’yi seçmesi sebebiyle iki odanın işbirliği içerisinde olması konusunda görüş birliğine varıldı.

Malatya TSO’dan
sosyal dayanışma örneği
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’nin (TOBB) işbirliğinde 500 fakir öğrenciye kaban ve ayakkabı yardımı yapıldı. Merkez İzollutepe Mahallesi’nde bulunan Hacı
İbrahim Işık İlköğretim Okulu’nda düzenlenen yardım programına, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, MTSO Yönetim Kurulu üyeleri Oğuzhan Ata Sadıkoğ102 EKONOMİK FORUM l Kasım 2009

lu ve Mehmet Dursun ile Genel Sekreter Sait
Kabadayı katıldı. Hacı İbrahim Işık İlköğretim
Okulu Müdürü Ali Seydi Kılıç’ın teşekkür konuşmasından sonra söz alan MTSO Yönetim
Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, TOBB işbirliği ile Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği 18 okulda toplam 500 öğrenciye kaban
ve ayakkabı yardımı yapılacağını belirterek,
“Sosyal dayanışma örneği gösteriyoruz” dedi.

Erkoç, Ramazan ayında gıda, kış öncesi de giyecek yardımını her yıl geleneksel olarak sürdürdüklerini belirtti.
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VATSO 6’ncı
Uluslararası Sivil
Toplum Kuruluşları
Kongresi’ne katıldı
Manisa Ticaret
Borsası’ndan eğitime
destek
Manisa Ticaret Borsası’nın katkılarıyla, Manisa’da ihtiyaç duyulan beşinci Anadolu lisesinin yapımına başlanıyor. “Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi” adı verilecek olan 24 derslikli okulun protokolü 17
Ekim’de Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Manisa
Valisi Celalettin Güvenç, Milli Eğitim Müdürü Aziz Ersoy, Manisa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ergun Türek ve Yönetim Kurulu Başkanı Arif
Koşar tarafından imzalandı.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Manisa Ticaret Borsası’nda düzenlenen törendeki konuşmasında, eğitime katkı açısından, Borsanın önemli bir çalışmaya daha imza atacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, özellikle eğitimle ilgili çalışmalara ayrı bir önem verdiklerini, “Eğitime Yüzde Yüz Destek
Kampanyası”nda Manisa’nın 81 il içinde ilk beşte yer aldığını söyledi. Manisa Ticaret Borsası’nın kentteki beşinci Anadolu lisesinin yapımına önemli katkı sağladığını ifade eden Arınç, “Borsanın öncülüğünde bunun yapılacağını duymak beni sevindirdi. Çünkü evlatlarımız
geleceğimiz, güvencemiz. Her şeyi kendisine bağladığımız yavrularımız ne kadar iyi eğitim alırlarsa, okuluyla, sınıﬂarıyla laboratuvarlarıyla, öğretmenleri, ders kitaplarıyla, onlar ne kadar iyi yetişirse bizim bugünümüz de geleceğimiz de mutlaka daha iyi olur. Okumak, eğitim
görmek, bugünümüzü, geleceğimizi yorumlamak, milli manevi değerlerle yetişmek, en azından aile içinde büyüklere saygı, küçüklere
şefkatli çocukların yetişmesi, aynı zamanda tarihimize, kültürümüze,
inancımıza sahip çıkacak nesillerin yetişmesi fevkalade önemli” dedi.
Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Arif Koşar da başarılı olmanın yolunun eğitimden geçtiğini, kaliteli eğitime Türkiye’nin
bu aralar daha fazla ihtiyaç duyduğunu söyledi. Koşar, okulun yapımında emeği geçen herkese teşekkürlerini ifade etti.
Konuşmaların ardından Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Vali Celalettin Güvenç, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Arif Koşar ve Milli Eğitim Müdürü Aziz Ersoy protokolü imzaladı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VATSO) Çanakkale 18 Mart
Üniversitesi’nin davetlisi olarak “6’ncı Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi”ne katıldı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Biga İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından organize edilen ve bu yılki ana teması “Sosyal Girişimcilik” olan Kongre’nin açılış törenine Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan,
18 Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdemir, Melikşah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reşit Özkanca, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
M.Niyazi Eruslu, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İnci Varinli, Namık
Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nizamettin Şenköylü ve Silesian
Üniversitesi Rektörü Doc. Ph Dr Rudolf Zacek ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, Kongre’de
“Van Ticaret ve Sanayi Odası ve Sosyal Girişimcilik” başlığı altında yaptığı sunumda “Bölgede önemli bir dinamik olarak sosyal, kültürel ve
ekonomik faaliyetler içinde bulunup, bu anlamda başta üyeleri olmak
üzere birçok sivil toplum örgütüne de öncülük etmekteyiz. Fakirlere
yardımlardan, okulların eğitim ihtiyaçlarına, kadın girişimciliğinin desteklenmesinden, üyelerin yeni pazarlara açılması noktasına kadar her
anlamda aktif faaliyet içindeyiz. Bu anlamda bölgedeki birçok oda, sivil toplum örgütüne de öncülük etmekte, ortak çalışmalar yürütmekteyiz” dedi.
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nin davetlisi olarak 6’ncı Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi’ne katılan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, Meclis Başkanı Ata Altay, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Osman Çelik, Mehmet Naci Çakırgöz, Yönetim Kurulu üyeleri Ayhan Fidan, Metin Abi, Serdar Orhun,
Mustafa Kantarcıoğlu ile birlikte Gelibolu Yarımadası’ndaki Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret etti.
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“YÖREX Türkiye 2009 1. Yöresel
Ürünler Fuarı” geliyor!

Antalya Ticaret Borsası, Antalya’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteğiyle “YÖREX Türkiye 2009 Yöresel Ürünler
Fuarı” adı altında bir fuar düzenliyor. TOBB’un
öncülüğünde yürütülen “Kriz Varsa Çare de
Var” kampanyası çerçevesinde Antalya Ticaret
Borsası, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya İhracatçı Birlikleri ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı’nın ev sahipliğinde,
Türkiye’nin önemli tarım, gıda, el sanatları ve
sanayi ürünlerinin sergileneceği YÖREX Türkiye 2009, Yöresel Ürünler Fuarı, “Sizin Oraların
Nesi Meşhur?” sloganıyla, 16-19 Aralık 2009
tarihleri arasında Antalya Expo Center fuar
merkezinde gerçekleştirilecek.

Fuarda, coğraﬁ işaret al-mış ya da henüz almamışş
olan, yöresinin adıyla anılan
n
ya da yöresinin adıyla anıl-ması istenen, bu adla ticarii
değer kazanmış ürünleri ta-nıtarak; pazarlarını geliştir-mek, yeni pazarlar yaratmak
ve bu ürünlerin ticari değerini artırmak için
yatırımcıları teşvik amacıyla tarım, gıda, el sanatları ve sanayi ürünleri sergilenecek.
Antalya TB Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır, konuya yönelik şu açıklamayı yaptı:
“Yöresel ürünler, yerinde istihdam konusundan tutun, ekonomik nedenli göç-

Afyonkarahisar Ticaret
Borsası’ndan eğitime destek
Afyonkarahisar Ticaret Borsası (ATB), öğrencilere ayakkabı ve mont yardımında bulundu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Afyonkarahisar Ticaret Borsası aracılığıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verilmek
üzere 750 çift ayakkabı ve
mont yardımında bulunuldu. TOBB tarafından odalarına 750 çift ayakkabı ile mont gönderildiğini belirten ATB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mühsürler, eğitim ve öğretime desteklerinin süreceğini gelen malzemelerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla öğrencilere dağıtıldığını söyledi.
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lerin önlenmesine kadar pek çok sosyoekonomik sorunla da yakından ilgili bir olgu.
Ulusal varlıklarımızdan sayılması gereken yöresel ürünlerimizin korunması, aynı zamanda
milli bir meseledir. Fransa ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinde geçmişi 13’üncü yüzyıla kadar uzanan yöresel ürünler ve bunların coğraﬁ işaretlerinin tescili konusu, bugüne kadar ülkemizde maalesef ihmal edilmiş ekonomik değerlerimizdendir. YÖREX Türkiye
2009 1. Yöresel Ürünler Fuarı’nın, bu konuda gelişecek olan kamuoyu
kanaatlerinde önemli katkılar yapacak etkinlikler arasında parlak bir yer bulacağına inanıyoruz. Türkiye’de
ilk defa gerçekleşecek olan
bu fuarın, yöresel ürünlerimizin tanıtımında, ürünlerimizin ulusal ve uluslararası
ölçekte bilinirliğini geliştirmede büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz.
Coğraﬁ İşaret konusunda çalışan uzmanlar ve bürokratların da katılacağı YÖREX Türkiye 2009 1. Yöresel Ürünler Fuarı, coğraﬁ işaret almamış yöresel ürün üreticilerinin bu komanuda rehberlik almadesına aracılık da edesel
bilecek ve yöresel
ürünlerin geniş kaenlabalıklara sergilenmesi için değerli bir
afırsat yaratmış olancaktır. Yöresel ürünilerimizin bilinirliğinin artırılmasındaa
ve ticari değer ka-zanmasında çokk
önemli
katkıları olacağına inandığımız bu fuara destek
vermeniz, bizleri mutlu edecektir.”
Antalya TB Yönetim Kurulu Başkanı Çandır, “Baklavamız, Buldan bezimiz, lokumumuz,
Hacivat ve Karagözümüz, Türk kahvemiz aklımıza, başkaları coğraﬁ işaret tescili almaya kalktığında gelmesin! YÖREX Türkiye 2009
1. Yöresel Ürünler Fuarı’nda buluşalım, yöresel ürünlerimize sahip çıkalım!” çağrısında bulundu.
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Bartın TSO, üyelerine yeni “Kredi
Faiz Desteği” programından
yararlanma çağrısı yaptı
Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Toksöz, yeni Kredi
Faiz Desteği ile ilgili bir açıklama yaptı. 5 Mayıs itibarıyla KOSGEB Kanunu’nun değişmesiyle hizmet kapsamındaki işletme sayısında ciddi
bir artış olduğuna dikkat çeken Toksöz yaptığı
açıklamada şu görüşleri dile getirdi:
“KOSGEB tarafından yeni hedef kitlesindeki
KOBİ’lerin, esnaf ve sanatkârların rekabet edebilirliğini artırmak ve sorunlarına çözüm sunmak amacıyla üç farklı desteği kapsayan yeni
bir kredi faiz desteği programı hazırlanmıştır.
Özellikle küçük esnaf ve KOBİ’lerimizi derinden

etkileyen ekonomik krizde çoğu işletme ve esnafımızın üretim ve satışlarını durdurmak zorunda
kalmıştır. Esnaf ve sanayicimiz çıkış noktası beklemektedir. Buna yönelik
KOBİ’lerimizin yeni teknoloji kullanımı, yeni iş yerine taşınma, işlerini büyütme, yeni yatırım, hammadde alımı, üretim ve
pazarlama, eğitim ve danışmanlık, yurt dışı pazarlara açılım ve geliştirme, ihracat ﬁnansmanı

Edirne Kadın Girişimciler
Kurulu yeni başkanlarını seçti
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO)
Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Alamut’un başkanlığında gerçekleştirilen bir toplantıyla Edirne
Kadın Girişimciler Kurulu yeni başkan ve başkan
yardımcılarını seçti. ETSO, TOBB bünyesinde kadın girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasında katkıda bulunan, kadın girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci ﬁkirlerini hayata geçirmelerine destek sağlamak üzere kurulan ve

çeşitli sektörlerde iştigal eden girişimci kadınların bir araya gelerek oluşturduğu TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile koordineli olarak çalışmak üzere Edirne Kadın Girişimciler Kurulu’nu
oluşturdu. Ayten Eren, Banu Toker, Berrin Tanyolaç, Bilge Meriçliler, Canan Altın, Elmas Aslan,
Feride Çakır, Fikriye Sazlı, Gönül Uyanıktır, Haﬁze
Şimşek, Leyla Çobanoğlu, Nehir Suekinci, Nevin
Öz, Nil Sirel Türkoğlu, Nursel Arseven, Sebile Atlı,
Semra Gözaçan, Sevgi Özgünay, Sevtap Engin,
Sıdıka Öztürk, Suna Çelik,
ve Yasemin Şentürk’ten
oluşan Edirne Kadın Girişimiciler Kurulu, 12 Kasım’da
ETSO’da bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Alamut, kadınların iş
hayatındaki önemine değinerek, “Ülkemizde hanımlar
önceden evlerinde oturur-
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ve münferit projelerin ﬁnansmanı amacıyla geliştirilmiş olan ‘Yeni Kredi Faiz Desteği Programı’
GAP bölgesinde faaliyet gösteren KOBİ’lere yönelik olarak geliştirilmiş olan ‘Makine-Techizat
Kredi Faiz Desteği Programı’ ve özellikle sel,
su baskını ve doğal afetler
vb. olumsuzluklardan etkilenen işletmelere yönelik olarak geliştirilmiş olan
‘Acil Destek Kredisi Programı’ 12 Ekim 2009 tarihi itibarıyla başlatılmış bulunmaktadır.”
Bartın TSO Yönetim
Kurulu Başkanı Toksöz, kredi faiz desteklerinden üyelerinin azami derecede
faydalanabilmesi için Bartın TSO bünyesinde
kurulmuş olan KOSGEB Sinerji Odağı’na en kısa
zamanda başvurmaları gerektiğini söyledi.

du ama şimdi Avrupa’da olduğu gibi iş hayatına
atılarak ekonomiye katkıda bulunuyorlar.
Ülkemizdeki kadın girişimci potansiyelinin
nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve
daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek ve girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesine öncülük etmek amacıyla TOBB şemsiyesi altında bütün illerde Kadın Girişimciler Kurulu oluşturuldu. Bölgemiz ve ilimiz
ekonomisine katkı sağlayacağına inandığımız
ilimiz Kadın Girişimciler Kurulu’nun ETSO olarak
her zaman yanındayız. Birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyoruz” dedi. Alamut, ETSO olarak kadınların hem sosyal hayatta hem de iş hayatında daha fazla inisiyatif ve görev üstlenmesini istediklerini belirtti.
Daha sonra, Edirne ve ilçelerinde çeşitli sektörlerde iştigal eden 22 kadın girişimciden oluşan Edirne Kadın Girişimciler Kurulu yaptığı seçimde başkanlık için tek aday gösterilen Elmas Aslan, oybirliği ile Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığına, Canan Altın ve Sevgi
Özgünay’da başkan yardımcılığına seçildi.
Toplantının ardından Kadın Girişimciler
Kurulu, Edirne’deki Tarihi Ekmekçizade Ahmet
Paşa Kervansaray’ında bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Kültür- El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı’nı gezdi.
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Mısır ve Türkiye’nin
ortak projesi zenginleşmek…

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, “Mısır ve Türkiye Arasında Yeni İşbirliği Fırsatları” konulu iş
forumunda yaptığı konuşmada, her iki ülkenin halklarının daha rahat bir hayat yaşabilmeleri için zenginleşmeleri gerektiğini belirterek, “Halkların daha müreﬀeh yaşayabilmesi için zenginleşmek her iki ülkenin de ortak
projesidir. Her iki ülkenin de olmazsa olmaz
şartıdır” dedi.
Mısır Arap Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı H.E. Rachid Mohamed Rachid ve
beraberindeki iş adamı heyeti 11 Kasım’da
KAYSO’yu ziyaret etti. Ziyaret vesilesi ile KAYSO konferans salonunda “Mısır ve Türkiye Arasında Yeni İşbirliği Fırsatları” konulu iş forumu
düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını
yapan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, Mısır ile dost ve kardeş bir ülke olduğumuzu belirterek, iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin giderek arttığını söyledi.
Kayseri’nin dünyaya açık önemli bir sanayi
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ve ticaret şehri olduğunu vurgulayan Boydak,
60 yıllık sanayi kültürüne sahip Kayseri’nin
yaklaşık 150 ayrı ülkeye ihracat yaptığını ve
yıllık dış ticaret hacminin 2,5 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi. Türkiye’nin ilk bin
şirketi arasında 32 Kayserili ﬁrma olduğuna
dikkat çeken Başkan Boydak, şirket büyüklüğü bakımından ise ilk altı içerisinde olduğunu belirtti. Yakın komşulardan başlayarak ticaret hacmini artırmak gibi ülkelerde yeni bakış açısı oluştuğunu, bu vesile ile dostlukların
da geliştiğini ifade eden Boydak, “Biz bir taraftan sanayicilerimizi yurt dışında yatırım yapmaya teşvik ederken, bir taraftan da yabancı
yatırımcılara kapımızı sonuna kadar açıyoruz.
Özellikle KAYSO olarak şehrimize gelecek yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlamayı taahhüt
ettik ve bunu bizzat da uyguluyoruz” dedi.
Daha sonra kürsüye gelen Mısır Arap
Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı H.E. Rachid Mohamed Rachid, Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret hacminin 2004 yılında 600 milyon
dolar olmasına rağmen 2009’da bu rakamın

3 milyar dolara çıktığını söyledi. Hedeﬂerinin beş yıl içerisinde iki ülke arasındaki ticaret
hacmini 10 milyar dolarlara çıkartmak olduğunu ifade eden Bakan Mohammed Rachid,
Türkiye ile Mısır’ın tarihi ve kültürel birlikteliği olduğunu hatırlattı. Bu iki önemli
birlikteliğin temel olmasını ümit ettiklerini ve ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin daha üst
seviyelere çıkması için çaba gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Mohammed Rachid, Türkiye’den yatırım yapacak iş adamlarını ülkelerine
beklediklerini söyledi.
Bunun yanı sıra çok büyük tüketici pazarlarına sahip olduklarını aktaran Mohammed Rachid, Mısır’da
on yıl içerisinde yüz milyon tüketici olacağını tahmin ettiklerini açıkladı. Yatırımcıların tüketicilere direkt
ulaşabilmesi için gerek Avrupa gerekse Amerika ülkelerinden hiçbir
gümrük vergisi almadıklarının altını
çizen Mohammed Rachid, “Bunun
yanı sıra arsa, fabrika, iş gücü gibi
konularda da çok ciddi destek vereceğiz. Yeter ki ülkemizde yatırım
yapmak isteyin. Biz özellikle mobilya, tekstil, mühendislik ve dekorasyon konularında yatırımcı bekliyoruz. Mısır, bu alanlara
aç bir ülke. Dolayısıyla da ciddi bir pazar. Bu
pazardan Türkiye’nin önemli derece de yararlanmasını bekliyoruz. Türkiye’ye yaptığımız ziyarette Mısır’ın en büyük iki şehri Kahire ve
İskenderiye’nin TO başkanlarıyla birlikte çok
sayıda iş adamını beraberimizde getirdik. İki
ülkenin iş adamlarının birbirlerini daha yakından tanıması ve ortak noktalarda birleşmesini istiyoruz. Bu birlikteliğin iki ülkeye de ciddi
katkı sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.
Mısır’da 350’ye yakın Türk şirketinin yatırım yaptığını ve ülke olarak bu yatırımcılardan
çok memnun olduklarını, bu ﬁrmaların Mısır halkı ve devleti üzerinde olumlu imaj bıraktığını anlatan Mohammed Rachid, Türkiye
ile Mısır arasında 2005 yılındaki serbest ticaret
anlaşmasının ardından çok ciddi ticari gelişmelerin yaşandığını bundan sonra da bu gelişmelerin artarak devam edeceğini ümit ettiklerini söyledi.
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“Alman Ülke Günü”
toplantısı Antalya’da yapıldı
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
(ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Osman Budak, “ATSO üyeleri arasında tekstilden tarıma, havacılıktan medikal sektörüne
kadar birçok sektörde faaliyet gösteren Alman ortaklı 406 üye ﬁrmamız var. Bu sayı her
yıl artıyor, biz de bundan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi. Almanya’nın önemli endüstri merkezlerinden Köln Kenti Ekonomi Teşvik Kurumu Encümeni Dr. Norbert
Walter-Borjans başkanlığında, Türk-Alman
Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileri ve iş
adamlarından oluşan bir heyet, Antalya TSO
Başkanı Çetin Osman Budak’ı ziyaret etti.
Alman heyete Antalya ekonomisini hakkında bilgiler veren ATSO Yönetim Kurulu
Başkanı Budak, Antalya’nın 2008 yılında yapmış olduğu yaklaşık 725 milyon dolarlık ihracatın yüzde 15’ine yakın kısmının Almanya’ya
gerçekleştiğini bildirdi. Antalya’ya 2008 yılında iki milyon 300 bin civarında Alman vatan-

daşının geldiğini belirten Budak, Antalya’ya
gelen turistlerin yüzde 25’ini Almanların
oluşturduğunu söyledi.
Almanya’nın özellikle 1980’den sonra ülkemizde yatırım yapan önemli ülkelerden birisi olduğunu ifade eden Budak, “ATSO
üyeleri arasında tekstilden tarıma, havacılıktan medikal sektörüne kadar birçok sektörde
faaliyet gösteren Alman ortaklı 406 üye ﬁr-
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mamız var. Bu sayı her yıl artıyor, biz de bundan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.
Köln Kenti Ekonomi Teşvik Kurumu Encümeni Dr. Norbert Walter Borjans da,
Antalya’nın Almanya’da bir tatil cenneti olarak tanındığını söyledi. Ziyaretin karşılıklı tanışma ve ﬁkir alışverişi yapmak adına iyi bir
fırsat olduğunu belirten Borjans, Köln’de çok
fazla kimya ve eczacılık işletmeleri olmasından dolayı sağlık turizmine önem vermeye başladıklarını, Antalya ile karşılıklı olarak sağlık turizmini geliştirmek için işbirliği içinde olunabileceğini belirtti. Köln’de iki
bin 500 Türk girişimci bulunduğunu da ifade eden Borjans, “Bugün daha çok tanışma amaçlı olan bu ziyaret sayesinde ileride Antalya-Köln ekonomik işbirliğinin gelişeceğini umuyoruz”
dedi. Borjans, ATSO
Yönetim Kurulu Başkanı Budak ile birlikte
Antalyalı iş adamlarını
Köln’e davet etti.

girişimcileri katıldı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen panele konuşmacı olarak TOBB Kadın Girişimler Yönetim Kurulu Başkanı Aynur Bektaş, Genç Yönetici ve İşadamları Derneği Başkanı Pınar Eczacıbaşı, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Ayata, AB Genel Sekreterliği Genel Koordinatörü Başak İlisulu katıldı. Panelin sunuculuğu ve yöneticiliği ise
Bolu Kadın Girişimciler Yönetim Kurulu Üyesi Narin Orkide İka tarafından yapıldı.
İlk girişimcilik adımlarını öğrencilerle paylaşan Leyla Alaton, Üzeyir
Garih’i kendine örnek aldığını belirterek, “Kadınların çalışmaması beni
rahatsız ediyor. Onlar üretmeli ve iş dünyasında olmalı. Bu ülkenin ayağa kalkması için de bir diğer faktör sivil toplum kuruluşları. En itici güç
o. Türkiye’de bir şeyler değişiyorsa toplum için bir şeyler yapan insanlar
sayesinde, sivil toplum kuruluşları sayesinde değişiyor” dedi.
Türkiye’de eğitim reformunun şart olduğunu ifade eden Pınar Eczacıbaşı ise Türkiye’de mesleki eğitime önem verilmesini istedi.
Sempozyumda misaﬁrlere geleneksel Bolu kına gecesinin canlandırıldığı Bolu halk oyunları gösterisi sunuldu. Katılımcılara Bolu yöresinin özel ürünlerinden oluşan hediye sepeti ve plaket takdim edilmesiyle sempozyum sona erdi.

Türkiye’nin önde gelen kadın
girişimcileri Bolu’da buluştu

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) birlikte düzenlediği “Başarı ve Zorluklarıyla Siyaset ve Ekonomide Kadın” adlı panele Türkiye’nin tanınmış kadın
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Çorum bir ilki gerçekleştirerek üreticilerle
tedarikçileri bir araya getirdi…

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO)
tarafından desteklenen EXPO TR83 Anadolu Tarım, Tarım Makineleri ve Endüstrisi İhtisas Fuarı,
Anadolu Hayvancılık ve Tavukçuluk Teknolojileri, Et, Süt ve Yumurta Endüstrisi Fuarı, 7-11 Ekim
tarihleri arasında gerçekleştirildi. Fuarın açılışına
Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker
de katıldı. Kalabalık bir heyetin hazır bulunduğu
açılışa Bakan Mehdi Eker’in yanı sıra, Çorum Valisi Mustafa Toprak, Çorum TSO Yönetim Kurulu
Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum milletvekilleri Agâh Kafkas, Murat Yıldırım, Ahmet Aydoğmuş, Cahit Bağcı, Çorum Belediye Başkanı Muzaﬀer Külcü, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Serdar Kılıçkaplan, Garnizon ve İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Bölük, Tarım Kredi Kooperatiﬂeri Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Teke, İl Tarım
Müdürü Abdulbaki Şahin, Çorum Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Güney, TÜSEDAD
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Yıldız, TÜSEDAD
Genel Sekreteri Atilla Celep’in da aralarında bulunduğu çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Fuara Ankara, Samsun,Tokat, Amasya ve Çorum’dan
45 ﬁrma katıldı.
Çorum TSO fuar açılışında bir konuşma yapan Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Anadolu Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nı önemsediklerini,
bölgeye önemli fırsatlar sunacağını söyledi. Ta108 EKONOMİK FORUM l Kasım 2009

rım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, fuarların sektör paydaşlarının bir araya geldiği, sektörle ilgili en son bilgi ve teknolojilerle buluştuğu
faaliyetler olduğunu söyledi. Tarımın son yıllarda
bilgi ve teknolojileri çok iyi kullanan bir sektör haline geldiğine işaret eden Bakan Mehdi Eker, “Tarıma dayalı sanayi öne çıkmaya başladı. Sektörde
ne olup bittiği, fuarlar aracılığıyla paydaşlarla buluşturuluyor.
Çorum binlerce yıldır insanlığa katkı yapan
medeniyetlerin beşiği bir ildir. Bu boş yere olmaz.
İnsanlar binlerce yıldır bir yerde yaşıyor ise bu boşuna değildir. Bunun ilk nedeni ekolojidir. Çorum
iklim olarak bir geçiş yeridir. Çorum`un sahip olduğu coğraﬁ potansiyel, ülkemiz için de önemlidir” şeklinde konuştu.
Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin
Başaranhıncal, yaşanan ekonomik kriz ortamın-

da tarımın yeniden keşfedildiğini söyledi. Tarım
ve Hayvancılık Fuarı açılışında Çorum’un tarımsal potansiyeline ilişkin önemli veriler aktaran Başaranhıncal, eskiden bu yana leblebisi ve unu ile
ünlü olan Çorum’un aynı zamanda yıllık 500 bin
ton üretimi ile buğday ambarı olarak da bilindiğini ve bunun yanı sıra Türkiye pirinç üretiminin
yüzde 18’inin bu topraklardan sağlandığını belirtti. Başaranhıncal, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
“Çorum’da en önemli ekonomik faaliyet kolunu tarım ve hayvancılık oluşturur. İlimizde öncelikli olarak üretimi yapılan tarım ürünleri arasında buğday, arpa, yeşil mercimek, nohut, şeker pancarı, pirinç ve kuru soğan sayılabilir. İl sınırları içinde yumurta tavukçuluğu da önemli bir tarımsal faaliyet
dalı olup, günlük yumurta üretimi
bir milyon 500 bin ile iki milyon arasında değişmektedir. İlimizde sadece kiracılık yaparak ya da sadece ortakçılıkla arazi kullanan işletme yoktur. Anadolu Tarım Fuarı, tarım sektöründe faaliyet gösteren imalatçılarla sektördeki kurum, kuruluş ve
işletmeleri, çiftçilerle bir araya getirmiştir. Fuar, imalatçıların en son
sistem ve teknolojiyle ürettikleri makinelerini ve
imalatlarını gerek rakiplerine gerekse ziyaretçiye
sergilemeleri için uygun zemin hazırlamıştır. Türk
üreticisine ve tüketicisine dünya kapılarını açarak, ithalat ve özellikle ihracat imkânları da sunacaktır. İlk iki fuarımızı önceki aylarda sizlerinde katılımıyla gerçekleştirdik. Düzenlenen fuarlar tüketiciye ulaşmak adına önemli, Çorum’da 2010 yılı
sonuna kadar 26 fuar düzenlenecektir.”
Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Güney ise, tarım nüfusundaki fazlalığın, tarım arazilerinin çok parçalı olması ve üretimdeki verim düşüklüğünün tarım alanında üreticileri etkileyen sorunların başında geldiğini söyledi. Güney, yaşanan sorunların çözümü için tarım ile teknolojinin mutlaka buluşturulması gerektiğini vurguladı.
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Salihli TSO’dan rekortmen iş
adamlarına plâket

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın (Salihli TSO) üyelerine teşekkür ve teşvik amacıyla düzenlediği “Kent Ekonomi Ödülleri Töreni”
bu yıl anlamlı bir buluşmaya sahne oldu. Ban-

kanın üst düzey yöneticileriyle istişare toplantısı için dört gün boyunca Salihli’de bulunan
Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, “Kent
Ekonomi Ödül Töreni”ne katıldı. Böylece ta-

Zile TB modern meyve
yetiştiriciliğini destekliyor
Zile Ticaret Borsası ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi işbirliği ile Zile’de “Bodur Meyve Yetiştiriciliği” konulu bir konferans
gerçekleştirildi. Konferansa Zile Belediye Başkanı Lütﬁ Vidinel, Borsa Başkanı Emin Başsevinç, Zile Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Berberoğlu, İlçe Tarım
Müdürü Erol OlcaL, Zile TB Meclis Başkanı
Mustafa Özen, Borsa Sayman Üyesi Nihat Açıkal, belde belediye başkanları, ziraat mühendisleri, ziraat teknisyen ve teknikerleriyle çok
sayıda meyve üreticisi katıldı.
Konferansın açılış konuşmasını yapan Zile
TB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Başsevinç,
2008-2009 yılları arasında Tokat-Zile yöresinde meyve yetiştiriciliğine uygun olan tarım
alanında iki aşamada yürütülen projeye yönelik bilgi verdi. Başsevinç, “Zile TB olarak, Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Gazi Üniversite-

si birlikteliği ile iki yıla yakın bir süredir ilçemize bağlı Yıldıztepe kasabası Baraj Mevki’inde
mevcut 40 dönüm borsa arazimiz üzerine
bodur elma ve bodur kiraz çeşitlerini AB standartlarında üretilmesine yönelik bir proje yürütmekteyiz” açıklamasını yaptı.
Başsevinç, bu çalışmayla bodur elma ye-
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rihte paranın ilk kullanıldığı yer olarak bilinen
Sardes/Salihli’de iş adamları, ödüllerini Türk
para politikasına yön veren en üst düzeydeki yöneticinin elinden almış oldu.
Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Talat Zurnacı, yaptığı konuşmada, Merkez Bankası’nın stratejik toplantılarını Salihli’de yapıyor olmasının çok anlamlı olduğunu ifade etti. Zurnacı, Sardes’in yeni
basılacak olan paralarda kullanılmasını talep
ettiklerini belirterek, şunları söyledi:
“Belirli periyotlarla yeni tasarım madeni
para ve banknotlar basılıyor. Bir sonraki basımda tarihte ilk paranın Anadolu’da Sardes/
Salihli’de basılmış olmasının anısına madeni para veya banknotlarda yer verilmesini istiyoruz. Antik çağlardaki Karun’un zenginliğini Gyges’i, Krezüs’ü, Lidya’yı, Sardes/Salihli’nin
tanıtımının yanında, 2640 yıl sonra bir kez
daha bu olayı yaşatmış olacağız.”
Tören sonunda Salihli TSO Başkanı Talat Zurnacı, Merkez Bankası Başkanı Durmuş
Yılmaz’a ilk parayı sembolize eden bir plaket
sundu.

tiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve farklı bodur elma çeşitlerinin yetiştirilmesinde, güneş
enerjili akıllı damla sulama sistemi tasarımlı su
ve enerji tasarrufunu esas alan sürdürülebilir
yöntemlerin geliştirilmesini amaçladıklarını
blirterek şöyle konuştu: “Projenin en önemli
bölümünü, güneş enerjili akıllı damla sulama
sistemi tasarımı ve bodur elma çeşitlerinin yetiştirilmesinde kullanımı oluşturmaktadır.”
Açılış konuşmasının ardından konferansın akademik sunumunu Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Özkan budama ve terbiye sistemleri konusunda, Prof. Dr. Resul Gerçekçioğlu muhafaza ve pazarlama konusunda, Prof. Dr. Yaşar Kasap bitki besleme ve gübreleme
konusunda, Prof. Dr. Hüseyin Şimşek sulama konusunda, Doç. Dr. Yusuf Yanar
hastalık ve zararlılar konusunda yaptılar.
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Nalçik heyeti
Kayseri TO’da
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu (KTO) Başkanı Hasan Ali Kilci’yi makamında Kabartay-Balkar Cumhuriyeti Nalçik Vali Yardımcısı Hızır Tubayev, Prohladni Belediye Başkanı Yulya Parhomenko ve beraberindeki heyet ziyaret etti.
Ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri TO
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Kilci, kardeş şehir Nalçik
ile her zaman iyi ilişkiler içinde olduklarını belirtti. İki halkın
aynı kökten geldiğini ve kardeş olduğuna vurgu yapan Kilci, Kayseri olarak Kabartay-Balkar halkını sevdiklerini ve Türk
girişimcilerin oralarda yatırım yapmalarını canı gönülden istediklerini söyledi. Nalçik’e Kayseri’den heyetlerin sık gittiğini, Kayserili birkaç ﬁrmanın orada büyük yatırımlar yaptığını belirten Kilci, Nalçik’e temsilcilik açılması konusunda da çalışmaları olduğunu ifade etti.
Kayseri’de gördükleri ilgiden son derece memnun kaldıklarını açıkEkonomik Forum Dergisi’nin Ekim sayısında 110’uncu
sayfasında yer alan Kayseri Ticaret Odası’na yönelik haberimizi
düzeltir, tüm okuyucularımızdan özür dileriz.

layan Nalçik Vali Yardımcısı Hızır Tubayev ise, Türk yatırımcıları ülkelerine
davet ederek onlara her türlü kolaylığı sağlayacaklarını, yapılan protokol ile iki ülke arasındaki ilişkilerin artarak devam edeceğine inandıklarını
söyledi. Kayseri’nin çok büyük ve başarılı bir şehir olduğunu vurgulayan
heyet başkanı, Kilci’ye ev sahipliğinden ötürü teşekkür ederek, Kayserili
girişimcileri Nalçik’e davet etti. Görüşme sonunda Kilci tarafından misaﬁrlere Kayseri Kilimi ve bornoz hediye edildi.

Ayvalık TO, “Zeytin Hasat
Günleri” etkinliği yaptı
Ayvalık Ticaret Odası ile Ayvalık
Belediyesi’nin 6-8 Kasım tarihleri arasında
ortaklaşa düzenledikleri “5’inci Geleneksel Zeytin Hasat Günleri” etkinlikleri kapsamında açılan, “3’üncü Ayvalık Zeytinyağı Pazarı”, sektörün bölge ve ülke genelindeki dev ﬁrmalarını bir araya getirdi. Bu yıl
beşincisi organize edilen Zeytinyağı Pazarı,
Ayvalık Belediyesi’ne ait İsmet İnönü Kültür
Merkezi’nde kurulan stantlarla zeytinyağı
üreticisi ﬁrmalarının ürünlerinin tanıtımına
katkıda bulundu. Ülke genelinde tanınmış
markaların zeytin, zeytinyağı ve zeytinyağı
sabunlarının teşhir edildiği stantlarda zeytin ve zeytin türevi ürünlerini sergileyen ﬁrmalar, zeytinyağı
pazarına katılan vatandaşlara ürünlerini tanıtıp, satış yapabilme imkânını da buldular.
Ayvalık Zeytinyağı Pazarı’nın açılışında konuşan Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
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Rahmi Gencer, “Ülke ve bölge genelinde faaliyet
gösteren zeytinyağı sektörünü bir araya getirdiğimiz bu organizasyonu önümüzde ki yıllarda uluslararası zeytinyağı festivaline dönüştürmek istiyoruz” dedi.
Ayvalık Zeytinyağı Pazarı’nı beşinci kez Ayva-

l TO ile birlikte organize eden Aylık
vvalık Belediye Başkanı Hasan Büllent Türközen de, ülke genelinde
kkalitesi ve lezzetiyle tanınmış olan
Ayvalık zeytinyağını ekonomik anA
llamda da hak ettiği seviyeye çıkkarabilmenin öncüsü olacak olan
Ayvalık Zeytin Hasat Günleri etkinA
llikleri kapsamında düzenledikleri
Ayvalık Zeytinyağı Pazarı’nın üreA
tici ﬁrmaları bir araya getirmesinin önemli olduğunu belirterek, “Amacımız Ayvalık’ı ulusal ve uluslararası platformda zeytinyağının ve zeytinyağlı yemek kültürünün vazgeçilmez noktalarından biri haline getirmek. Geçtiğimiz
yıllarda Ayvalık TO zeytinyağı için coğraﬁ işaret aldı. Gelenlerin hem Ayvalık’ta
güzel bir hafta sonu geçirmesini hem de sağlığa
yararlı, kaliteli ve garantili yağımızı almalarını istiyoruz. Ayvalık’a gelen insanlara zeytinyağı fabrikalarını
gezdireceğiz. Zeytinyağının başkentinin Ayvalık olduğunu tescillemek ve turizme katkıda bulunmak
istiyoruz” dedi.
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Rodos Fuarı’na Milas TSO da katıldı
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) öncülüğünde gerçekleştirilen “2. Rodos
Fuarı” büyük ilgi gördü. Yunanistan’a bağlı 12
adalayla kıyı ticaretini geliştirmek ve iki ülke
arasında alışveriş köprüsü kurmak amacıyla
30 Ekim-2 Kasım 2009 tarihleri arasındayapılan 2. Rodos Fuarı, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) öncülüğünde; Milas TSO,
Bodrum TO, Fethiye TSO, Marmaris TO, Bodrum Deniz TO, Fethiye Deniz TO ve Marmaris Deniz TO’nun organizasyonunda gerçekleştirildi.
Fuarın açılış törenine, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat
Ergün, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ali Boğa,
Muğla AK Parti milletvekilleri Dr. Mehmet Nil Hıdır ve Prf.
Dr. Yüksel Özden, CHP Milletvekili Ali Arslan, Muğla Valisi
Dr. Ahmet Atıparmak, Muğla
Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla ve ilçelerinde bulunan TSO yöneticileri ile Milas TSO Yönetim Kurulu Başkanı Enver Tuna, Meclis Başkanı Reşit Özer ile Yönetim
Kurulu üyeleri, Ören Belediye Başkanı Kazım Turan ve fuara ürün getiren ﬁrma yetkilileri katıldı.
Rodos’ta gerçekleştirilen fuar hakkında değerlendirme yapan Milas TSO Yönetim
Kurulu Başkanı Enver Tuna “Gerçekten çok
güzel ve verimli bir etkinlik oldu. Bu tür etkinlikleri ilçemizi ve ilçemizde üretilen ürünleri tanıtmak açısından Milas’ta da gerçekleştirmek istiyoruz bu yönde bazı çalışmalarımız olacak İlçemizde buna benzer bir etkinliğe ev sahipliği yapmak istiyoruz, bu tür etkinlikler yörede yetişen ürünlerin tanıtımı ve
piyasaya sunumu açısından çok önemli. Ayrıca tüketicinin de bilinçlendirilmesine katkıda bulunuyor” dedi.
İlki 2006 yılında gerçekleştirilen fuarda
büyük ilgi gördüklerinden dolayı bu yıl da
ikinci kez Rodos’ta fuar gerçekleştirdiklerinin
altını çizen Muğla TSO Yönetim Kurulu Baş-

kanı Bülent Karakuş, “İlk fuarda elde ettiğimiz
10 milyon euroluk başarı bizi çok memnun
etti. Bunun üzerine ikincisini düzenlemeyi
planladık. Avrupa Birliği, 12 adaya 180 milyon euroluk bir hibe desteği verdi. Biz de çoğunluğu Muğla ürünlerinden oluşan bir fuar
düzenleyerek bu pastadan pay almayı he-

deﬂedik. 15 milyon euroluk bir ticari sözleşme imzalayacağız. Bu iş hacmimiz ileriki yıllarda katlanarak artacak” dedi. Fuarın ekonomik olarak Muğla’yı canlandıracağını ifade eden Karakuş şöyle konuştu:
“Fuarın kapsamını çok geniş tuttuk. Turizm ağırlıklı olmak
üzere otelcilere ve restoran işletmecilerine yönelik katılımcı proﬁli oluşturduk. Ürünleri geniş bir
yelpazede tutmayı hedeﬂedik. 80
ana katılımcı altında 20 bin değişik ürün sergiledik. Buradaki bağlantılarla Muğla ekonomisi canlanacak. Kaliteli ve güvenilir ürünlerle Rodos başta olmak üzere 12
adaya açıldık.”
Rodos piyasasında Çin malının hâkim
olduğunu söyleyen Karakuş, bunun için
çok daha kaliteli olan Türk ürünlerinin Rodos pazarında rahatlıkla yer bulacağını ve
Çin mallarının yerini Türk mallarının alacağını belirtti.
Kasım 2009 k EKONOMİK FORUM 111

