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Marmaris TO Turizm Çalıştay Toplantısı yaptı
Marmaris Ticaret Odası’nın (MTO) sürekli
hale getirmeyi planladığı “Turizm Çalıştay Toplantıları”nın ilkinin, onur konuğu TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy oldu. 5 Ağustos 2011 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya; İl Turizm Müdürü Kamil Özer, TÜRSAB Marmaris Yürütme Kurulu Başkanı İsmail Özbozdağ, GETOB Başkanı
İlhan Açıkgöz, MTO Meclis Başkanı Hüseyin Süer,
MTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baysal,
Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri ile Marmaris’in önde gelen turizmcileri katıldı.
TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, “Bu bölgenin tek geçim kaynağı turizm. Turizmi ne kadar çok çeşitlendirirseniz kazancınız o kadar iyi
olur” diyerek, “Marmarisliler olarak karar vermelisiniz Marmaris’i bir marka mı yapacaksınız?
Yoksa bir moda mı olacak? Cevabınız marka ise
siz de, biz de işimize bakalım. Markanız için en
iyisi neyse onu yapın, en sağlam yol hangisiyse oradan gidin, inceleyin, eleştirin, karar verin
ve uygulayın. Ulusal ve uluslararası ortamı ta-

kip edin, her türlü ayrıntıyı göz önünde tutmalısınız. Yarını değil 10 yıl, 20 yıl sonrasını düşünmelisiniz. Marmarisimiz, doğamız beş yıldızlı, daha çok, daha paralı turisti nasıl getiririz
diye uğraşalım ve kalite çıtamızı yükseltelim”
dedi.
Ulusoy, Marmaris’e en çok Marmarislilerin
sahip çıkması gerektiğini ve Marmarisli iş insanlarının kendi memleketlerine yatırım yapmasının gerekliliğini de ifade etti. Üzerine düşen her görevde Marmarislilerin yanında olduğunu vurgulayan Ulusoy, en kısa süre içerisinde bu toplantının 2’ncisinin gerçekleştiril-

Bosna Büyükelçisi, Samsunlu
iş insanları ile bir araya geldi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın
(TSO) davetlisi olarak Samsun’a gelen Bosna
Hersek Ankara Büyükelçisi Dragoljub Ljepoja, “Bosna Hersek ile Türkiye arasında çok derin ve tarihsel bağlar mevcut” dedi. Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Dragoljub Ljepoja’nın, Bosna Hersek’ten gelen heyet ile birlikte yaptığı ziyarette konuşan Samsun TSO
Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Bosna
Hersek bizim için hep özel
bir anlam ifade etmiştir. Bugünkü ziyaret sadece iki ülke
arasındaki ticari ilişkilerin
gelişmesine katkı sağlamaktan öte, kültürel ve sosyal bir boyuta taşınmaktadır.
Geçtiğimiz günlerde 2011 yılının ikinci çeyreğine ilişkin
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açıklanan büyüme rakamları Türkiye’nin dünyada en çok büyüyen 2’nci ekonomi sıralamasına yükseltmiştir. Bu rakamlarda şüphesiz girişimciliğimizin katkısı büyüktür. Öte yandan, sahip olduğu potansiyele rağmen geçmişteki merkez konumu muhafaza edemeyen Samsun, bugün girişimcisiyle yerel yönetimlerin ortaya koyduğu ve uyguladığı pro-

mesini istedi. Ulusoy, “Daha kesin adımlarla, birlik olarak kararlar alınmalı ve uygulanmalıdır, gerekirse devleti de yanımıza alarak Marmaris İçin,
Marmarisliler ile neler yapacağımıza karar vermeliyiz” dedi.
Marmaris’in 2011 yılında yaşadığı sorunların
konuşulduğu ve 2012 yılı turizm sezonunda beraberce yapılabilecek iyileştirici projelerin belirlendiği, Marmaris’te ortak akıl, ortak çalışma
ortamı sağlanması için önerilerin değerlendirildiği toplantıda, Marmaris adına aynı şeyi
düşünüp birlikte çözüm aramak, kamuoyuna
toplu fotoğraf çektirebilmek konularında hem
ﬁkir olundu. MTO Yönetim Kurulu’nca, “Yerel güzeldir, yerel yetkindir, dolayısıyla bir yerden başlamalıyız” inancıyla yola çıkılan toplantılar serisinin ilki sonunda, ileriki günlerde ikinci bir toplantıda yeniden buluşup önem sırasına göre sorunların ve çözüm önerilerinin yer aldığı bir raporun hazırlanmasına ve yetkililere iletilmesine karar verildi.

jelerle ‘kuzey yıldızı’ olma yolunda hızla ilerlemektedir” dedi.
Samsun ile Bosna Hersek’in ilişkilerinin gelişmesinde katkıda bulunacağını söyleyen
Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Dragoljub
Ljepoja, “İki dost ülkenin arasında hiçbir anlaşmazlık bulunmamaktadır. Benim önceliğim
iki ülke arasındaki iktisadi ilişkilerin geliştirilmesinde katkıda bulunmaktır. Bosna Hersek
ile Türkiye arasında çok derin ve tarihsel
bağlar mevcuttur. Türkiye’nin uluslararası
arenada Bosna Hersek’i daima destekçisi olmuştur. Son 5 yıl içinde Türkiye’nin Bosna Hersek’e yaptığı yatırımlarda tüm yabancı yatırımlar arasında 3’üncü sırada bulunmaktadır.
Türkiye’den gelen yatırımlarda Saraybosna’da 2 tane üniversite inşa edildi. Bölgemizdeki en ucuz elektrik Bosna Hersek’te bulunmaktadır. Bosna Hersek’te en büyük sorunumuz işsizliktir. 2010 yılı verilerine göre
Bosna Hersek’te işsizlik oranı yüzde 27’dir. Bosna Hersek’e yatırım yapan yabancı yatırımları
devlet güvencesi altında korunmaktadır”
diye konuştu.
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Adana “Enerji
üssü”ne
dönüşüyor

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Gizer, Çukurova Bölgesi’nin
coğraﬁ ve stratejik avantajlarının hızla ortaya çıkmasıyla tüm dünyada dikkatleri üzerine çektiğini belirterek, “Bakü-CeyhanTiﬂis (BTC) Petrol Boru Hattı” ile birlikte Adana’nın “geleceğin enerji üssü” olacağını vurguladı.
Adana ve Çukurova’nın; kara, hava ve deniz bağlantılarının yanı sıra serbest bölgeleri,
limanları, Hacı Sabancı Organize Sanayi
Bölgesi ile yabancı yatırımcının ilgisini çe-

kebilen özelliklere sahip olduğuna dikkat çeken Gizer, (BTC) Petrol Boru Hattı ve Yumurtalık Serbest Bölgesi’nin de eklenmesiyle
birlikte bölgenin önemli avantajlar elde ettiğini vurguladı. Adana’nın, BTC Petrol Hattı’nın limana ulaştığı son nokta olduğunu hatırlatan Gizer, 10 Mayıs 2005 tarihi itibariyle
petrol pompalanmaya başlayan hattın, Adana’yı “geleceğin enerji üssü haline getirecek
olan çok büyük bir proje olduğunu ifade etti.
Gizer, “3.6 milyar dolara mal olan bin 176
kilometre uzunluğundaki boru hattı, yıllık 50
milyon ton ve günlük bir milyon varil Hazar
petrolünü taşıma ve boşaltma kapasitesine
sahip. Buradan aktarılan petrol, sürekli olarak Yumurtalık Limanı’ndan dünyaya ulaştırılıyor. Bu nedenle dünyanın en önemli
enerji projelerinden birinin en önemli ayağı Adana’dır. Kentte günümüze kadar enerji alanında çok fazla bir yatırım yapılmamışsa
da BTC Projesi ile birlikte bölgedeki enerji ve
petrokimya üretim tesisleri sayısında artış yaşanıyor. Adana’da 2010 yılı içerisinde yatırımına başlanan büyük ölçekli bir petrol işleme

Salihli TSO üyeleri fuara katıldı
Salihli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO)
üyeleri, İstanbul’da düzenlenen 26’ıncı
Uluslararası Ambalaj, Paketleme
ve Gıda İşleme Sistemleri Fuarı,
19’uncu Uluslararası Gıda Ürünleri
ve Teknolojileri Fuarı ile 26’ncı
Uluslararası Promosyon Ürünleri
Fuarı’nda incelemelerde bulundu.
İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarlara gıda, alkollü ve
alkolsüz içecek ve tütün ürünlerinin oluşturduğu 4. Meslek Grubu ile gıda imalatçılarının oluşturduğu 19. Meslek Grubu üyeleri
katıldı.

Salihlili tüccar ve sanayiciler, Avrupa’nın belli başlı fuarları arasında yer alan

tesisi bulunuyor. Bu tesisin yatırım maliyeti
yaklaşık 10 milyar dolar. Tesisin bölgeye katacağı ekonomik hareketlilik ve oluşturacağı yan sektörler bölgemizde önemli ekonomik hareketliliğe neden olacağı gibi istihdam oranlarında yükselme ve özetle kalkınma için katkı sağlayacak” dedi.
BTC Petrol Boru Hattı, Sugözü Termik
Santrali, Botaş ve Toros Gübre Sanayi gibi büyük ölçekli 7 ayrı gaz dolum tesisi yatırımlarının ardından Turkuaz, Petrol Oﬁsi, Çalık
Grubu gibi büyük sermayeli ﬁrmaların da Yumurtalık Serbest Bölgesi’ne yatırım konusunda girişimlerde bulunduklarını belirten
Gizer, yabancı ortaklı çok sayıda ﬁrmanın da
yine bölgeye yatırım konusunda araştırma
ve incelemelerde yaptıkları yönünde duyum
aldıklarını belirtti. Gizer, “4.5 milyon metrekarelik alanda kurulu Yumurtalık Serbest Bölgesi, Enerji Sanayi Bölgesi’ne dönüşme yolunda hızla ilerliyor. Çukurova Bölgesi uzun
yıllar önce dile getirdiğimiz coğraﬁ ve stratejik avantajlarının hızla ortaya çıkmasıyla
tüm dünyada dikkatleri üzerine çekmiş ve
yabancı sermayenin ilgi gösterdiği bir enerji üssüne dönüşme konusunda da emin
adımlarla ilerliyor. Özetlemek gerekirse; bir
yatırımın rantabl olabilmesi için en önemli
unsurlardan biri hedef pazara olan uzaklık ve
ulaşım ağıdır. Adana, bu anlamda her türlü
yatırım için ideal bir altyapıya sahip” dedi.

Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı’nda, Türk
ambalaj endüstrisinin üretim gücünün ve
teknolojik gelişiminin yanı sıra, tasarım
becerilerini de görme imkânı buldu. Üyeler, İstanbul Gıda-Tek Gıda Teknolojileri, Unlu Mamuller Teknolojileri (Unmatek) Fuarı’nda ise içecek
teknolojileri, gıda güvenliği, katkı
ve yardımcı maddeler, değirmen
makineleri, ekipman ve yan sanayi,
soğutma, havalandırma, depolama sistemleri ve lojistiği konularındaki gelişmelere yönelik bilgi
aldı. Salihli TSO üyeleri, aynı tarihte
düzenlenen 26’ncı Uluslararası
Promosyon Ürünleri Fuarı’nı da gezip inceleme fırsatı buldu.
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Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası’ndan
kümelenmeye 15 milyon euro kredi

Konya Sanayi Odası (KSO), Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi ve Türkiye Kalkınma Bankası işbirliğiyle hazırlanan proje kapsamında, KSO tarafından otomotiv yan sanayi ve döküm sektörlerinde yürütülen kümelenme projelerine üye ﬁrmalara Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası tarafından 15 milyon
euro tutarında fon sağlandı. Küme üyesi ﬁrmalar bu fonu Garanti Bankası aracılığıyla
kullanabilecek.
KSO’da yapılan proje tanıtım toplantısına;
KSO Yönetim Kurulu üyeleri İbrahim Bozkurt
Çağlayan ve Mehmet Ali Acar, Türkiye Kalkınma
Bankası ve Garanti Bankası yöneticileri, Konya Otomotiv Yan Sanayi ve Döküm Kümesi
üyeleri ile sanayici ve iş insanları katıldı.
Toplantının açılışında konuşan KSO Yönetim Kurulu Üyesi Bozkurt Çağlayan, ﬁ-

nansmana erişimin bir sanayici için önemli olduğunu belirterek, “Konyalı sanayicilerimizin
üretim gücüyle ﬁnans sektörünün ve devletin destek mekanizmalarını bir araya getirebilirsek inanılmaz başarılara imza atabiliriz.” dedi.
Türkiye Kalkınma Bankası İş Ürün ve Planlama Daire Başkanı Serdar Kabukçuoğlu, “İki yıldır çalıştığımız Konya Sanayi Odası ile yürüttüğümüz bu projenin temel nedeni, kümelenmenin geliştirilmesi ve KOBİ’lerin rekabet
gücünün artırılmasıdır. Yurtdışında Avrupa
Konseyi Bankası’na bu projeyi anlatarak, 15 milyon euroluk kaynak temin ettik. Bu kaynak Konya Otomotiv Yan Sanayi Kümesi ile bu kümedeki ﬁrmaların yatırım ve işletme sermayesi
ﬁnansmanında kullanılmak üzere temin edildi. Konya Otomotiv yan sanayisi kümelenme
çalışması, Türkiye’deki kümelenmeler içinde en

Çarşamba TSO’dan eğitime katkı
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası
(TSO), çalışma sınırları içerisinde bulunan Çarşamba, Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerindeki ilköğretim okullarında eğitim ve öğretim görmekte olan öğrencilere 25 bin TL’lik kırtasiye malzemesi dağıttı.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Çarşamba TSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kefeli, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da TOBB ön110 EKONOMİK FORUM l Eylül 2011

ciddi yol almış kümelerden birisidir” dedi.
Garanti Bankası Orta Anadolu Bölge Müdürü Gültekin
Keskin ise Türkiye’nin üretim
gücü için kümelenme yatırımlarına sağlanan 15 milyon euroluk fonu işletmelerle buluşturacaklarını söyledi.
Proje hakkında sunum yapan Garanti Bankası KOBİ Pazarlama Yöneticisi Selin Öz, fonun kullanım şartları hakkında
verdiği bilgiye göre; ﬁrmalar, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası tarafından sağlanan
fonu, kalite yükseltme, makine ve ekipman alımı, mevcut yatırımın tamamlanması, çevre yatırımları, enerji verimliliği gibi rekabet gücünün artırılmasına yönelik yatırımlarda kullanabilecek.
Minimum vadenin 2 yıl olduğu projede,
krediler, TL, euro ve dolar cinsinden, kredi tutarı toplam projenin yüzde 50’sini geçmeyecek şekilde kullanılabilecek. Maksimum bir milyon euro tutarında yatırım kredisinden yararlanmak isteyen işletmelerde, maksimim
250 çalışanın bulunması, varsa KOBİ harici ortaklık sermaye payının yüzde 25’in altında olması şartı aranıyor. İşletme kredileri ise maksimum 3 yıl vade ve 50 bin euro tutarında kullandırılacak.

cülüğünde eğitim ve öğretime katkıda bulunuyoruz. İlçe milli eğitim müdürlükleriyle
yaptığımız görüşmeler sonucunda bu yıl öğrencilerimize kırtasiye yardımı yapmayı kararlaştırdık. Bin paket olarak hazırlattırılan, toplam 25 bin TL tutarındaki kırtasiye malzemeleri, bir öğrencinin yıl boyunca ihtiyaçlarını karşılayacak. Bu yardım paketleri, Çarşamba ilçesinde taşımalı eğitim yapmakta
olan köy ilköğretim okullarının yanı sıra, Salıpazarı ve Ayvacık ilçelerindeki ilköğretim
okullarında da dağıtılmaya başlandı” dedi.
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Makedonya Ankara Büyükelçisi
ETO’yu ziyaret etti

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Yönetim
Kurulu Başkanı Harun Karacan’ı, Makedonya’nın Ankara Büyükelçisi Goran Taskovski ziyaret etti.
ETO Yönetim Kurulu Başkanı ve Aynı zamanda TOBB Yönetim Kurulu Üyesi, Eskişehir ile
Makedonya arasında tarihi ve kültürel derinliği olan güçlü ticari bağların olduğuna işaret ederek, halen devam eden akrabalık ilişkilerinin ticaretin gelişimine üst düzeyde katkıda bulun-

duğunu ifade etti. Makedonya’nın
bağımsızlığını kazandıktan sonra
Türkiye ile ilişkilerin ivme kazandığını
vurgulayan Karacan şöyle konuştu:
“2005 yılında Eskişehir’den Makedonya’ya gerçekleştirilen ihracat
650 bin dolar düzeyinde iken, 2010
yılında bu rakam yaklaşık 4,5 milyon
dolar düzeyine çıkmıştır. Makedonya ile ticari ilişkilerimiz çok sıcak
ve artan ivme ile devam etmektedir.
Bundan sonraki aşamada ekselanslarından bizim isteğimiz, Makedonyalı iş insanlarından oluşan bir heyeti Eskişehir’e getirip müteşebbislerimizle görüşmeler yapmasını sağlaması.
Makedonya yeniden yapılanıyor. İnşaat ve inşaat malzemeleri sektöründe büyük bir boşluk
var. Elektronik sektöründe, Makedonya’nın yeniden yapılanmasında Eskişehirli iş insanlarının
oradaki yeni imkânlardan yararlanabileceği
düşüncesindeyiz. ETO olarak Makedonya Eko-

1’inci Akdeniz Sanayi
Yatırımları Zirvesi yapıldı
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın
(MTSO)ev sahipliğinde Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME) 1. Akdeniz Sanayi Yatırımları Zirvesi, 29 Eylül-1 Ekim 2011 tarihleri
arasında Mersin’de yapıldı. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut,
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın da katıldığı 1’inci Akdeniz Sanayi Yatırımları Zirvesi’nde
yaptığı konuşmada, MTSO olarak 1982’de kurulan ASCAME’nin çok yeni bir üyesi olduklarını söyledi. 2007 yılında bu büyük ailenin bir parçası olduklarını anımsatan Aşut, 2009 yılında ise
üye ülkelerin desteğiyle ASCAME Sanayi Komisyonu Başkanlığı’na seçildiklerini belirtti. Bu
desteğin ve güvenin arkasında Mersin’in Akdeniz’de artan marka değeri, yükselen sanayi
gücü ve girişimci Mersin iş dünyasının bölge-

deki başarılarının yattığına işaret eden Aşut,
“Mersin olarak hiçbir zaman ASCAME’yi sadece kentimizi zenginleştirmek için kullanacağımız bir enstrüman olarak görmedik. Aksine, tüm
Akdeniz’i bir bütün olarak algılamadan, zenginliği ve refahı eşit bir şekilde paylaşmadan, ger-

nomi Odası ve Makedonya Türk Ticaret Odası
ile görüşmelerimiz devam etmektedir.”
Türkiye’nin son dönemlerde ciddi reformlar yaptığını söyleyen Büyükelçi Taskovski, “Gerçekten dünyada kimse bu reformları takip
edecek veya uygulayabilecek durumda değil,
sadece ilk 3 ayda yüzde 11’lik bir büyüme yakaladı” dedi.
“Biz, dost ülke Türkiye’nin bu atılımından ve
tecrübesinden yararlanmak istiyoruz” diyen
Taskovski, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Türkiye’de yaşayan tüm Makedonyalı
dostlarımızın, hemşehrilerimizin bu konuda yardımlarını istiyoruz. Başkanımızın da söylediği gibi
Türkiye ile Makedonya arasındaki ilişkilerinin seviyelerini hızlandırmamız gerekiyor. TAV’ın Makedonyada havaalanı açılışı yapması Türkiye’deki şirketlerin Makedonya’yı bir dost olarak
gördüklerinin ispatıdır. Makedonya’yı 20 yıldır
karşılıksız olarak tek destekleyen ülke Türkiye.
Bizim için en önemli olan şey ise Makedonya’yı
yasal ismiyle tanıyan ilk ülkenin Türkiye olmasıdır. Türkiye 20 yıldır Makedonya’nın arkasında olmasaydı belki de bugün Makedonya,
Makedonya Cumhuriyeti olarak ayakta kalamayacaktı.”

çek gelişmeyi yakalayamayacağımızın bilinci ile
hareket ettik. Bu anlamda, ASCAME’nin hemen
hemen tüm etkinliklerine katılarak birliğimize
güç verdik” dedi.
ASCAME’nin etkin ve doğru çalışması durumunda, Akdeniz’in gerçek
zenginliğe ve mutluluğa ulaşacağını
vurgulayan Aşut, “Mersin’de hep birlikte gerçekleştirdiğimiz bu sanayi
yatırımları zirvesi, bu dayanışmanın en
somut ve umut veren göstergesi olmuştur. ASCAME Akdeniz’in zenginliği için bir fırsattır. ASCAME Akdeniz’in
huzuru için bir fırsattır. ASCAME Akdeniz’in tekrar tarihin derinliklerindeki
o eski parlak günlerine ulaşması için
bir fırsattır. ASCAME ekonomik, sosyal, siyasal,
kültürel her alanda bizim birlik ve dayanışmamızın adresi olacaktır. ASCAME ile Akdeniz'de
birlikten kuvvet doğmuştur. Artık yapmamız gereken şey, bu kuvveti doğru ve verimli bir şekilde kullanmaktır” diye konuştu.
Eylül 2011 k EKONOMİK FORUM 111

 HABER

Afyonkarahisar TSO’nun “Digital Arşiv ve
Doküman Yönetimi Projesi” imzalandı
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) Zafer Kalkınma
Ajansı Bölgesel Potansiyelin Harekete
Geçirilmesi Mali Destek Programı’na
sunulan projesi onaylanarak, sözleşme
imzalandı. Proje ile ATSO’nun evrak
otomasyonu ve doküman takibi (belge yönetim sistemi yazılımı) uygulamalarının web tabanlı bir yapıda yazılması, bütün belge evrak ve doküman işlemlerinin elektronik ortamda, mevzuata uygun ve güvenli bir şekilde takibi, yönetilmesi ve arşivlenmesi gerçekleşecek. ATSO Yönetim Kurlu Başkanı
Hüsnü Serteser, konuya yönelik yaptığı açıklamada görüşlerini şöyle dile getirdi:
“Odamız üyelerine verilen hizmetler manüel olarak gerçekleştirilmektedir. Son yıllarda
gelişen teknoloji ile alınan bilgisayar sistem-

leri ile oda ve borsa işlemleri hız kazandı. Ancak hizmetlerin sunumu sırasında oluşturulan belge bilgi ve dokümanların tasniﬁ, istendiğinde erişiminin sağlanması hali hazırda geleneksel arşivleme yöntemleri ile yapılmakta. Bu da Odamızın çalışmalarının verimliliğini azaltarak, gereksiz zaman ve iş ka-

yıplarına neden olmaktaydı. ATSO
olarak görevimiz, üyelerimize en iyi hizmeti sunmak ve onların gelişmelerini
sağlamaktır. Odamız, Evrak Otomasyonu ve Doküman Takibi (Belge Yönetim Sistemi Yazılımı) uygulamalarının web tabanlı bir yapıda yazılmasını, bütün belge evrak ve doküman işlemlerinin elektronik ortamda, mevzuata uygun ve güvenli bir şekilde takibi, yönetilmesi ve arşivlenmesi dışında da, yeni Türk Ticaret Kanunu ile
Merkezi Sicil Kayıt Sistemi “MERSİS” veri aktarımı ve yaygınlaştırılması kullanılmaya başlanacaktır. Bu bağlamda Odamız, Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre uyum içinde çalışma
adına önemli bir hamle ve çalışmada bulunarak, üyelerimize daha kaliteli hizmet vermek
için proaktif bir hamle yapmıştır.”

Bozüyük’ün ihracat
potansiyeli belirlendi
Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası
(TSO) tarafından hazırlanan ihracat potansiyelinin geliştirilmesi için sorun tespiti ve çözüm önerileri konulu proje, Bursa, Eskişehir,
Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) “Kalkınma
Ajans’larının Kuruluşu, Koordinasyonu ve
Görevleri Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca incelenerek kabul edildi.
8 Ağustos 2011 tarihinde imzalanan
protokol ile çalışmalarına başlanan ve geçtiğimiz günlerde tamamlanan çalışmanın
sonuç toplantısı Bozüyük’te gerçekleştirildi.
Projeye destek veren Eskişehir Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri (ABİGEM) İş Geliştirme müdürleri Mehmet Çelebioğlu ve Hakan Kuşlar, biten çalışma hakkında Bozüyüklü
sanayicilere bilgi verdi. Toplantıda, Bozüyük’te ihracat potansiyelinin geliştirilmesi
için 123 ﬁrma ile yapılan görüşmeler sonra112 EKONOMİK FORUM l Eylül 2011

sında ortaya çıkan sonuçlar
değerlendirildi.
ABİGEM İş Geliştirme
Müdürü Mehmet Çelebioğlu, 123 ﬁrmayla görüştüklerini belirterek, “Proje
kapsamında Bozüyük TSO ya kayıtlı ﬁrmalar
ile bire bir adreslerinde karşılıklı görüşmeler
yapıldı. Proje kapsamında yapılan çalışmalar,
değerlendirmeler ve hazırlanan sonuç raporu
Bozüyük TSO adına proje çalışmalarını yürüten ES ABİGEM AŞ tarafından kitapçık haline
getirildi” dedi.
Bozüyük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Habib Esel ise çalışmanın Bozüyük’te ki işletmecilerin önünü açacak nitelikte olduğunu
belirterek, hazırlanan kitapçığı Bozüyük’ün ihracat rehberi olacağını ifade ederek şu açıklamayı yaptı: “Bozüyük için yapılan ihracat po-

tansiyelinin belirlenmesi için görüşülen ﬁrmaların yüzde 72’si inşaat-yapı, yüzde 13’ü seramik ile makine, yüzde 8’i metal ile diğer imalat ürünleri sektörlerinden oluşurken onları
yüzde 7 ile tekstil ve madencilik sektörlerinin
izlediğini gördük. Yapılan anketlerde belirlenen ihracat sorunları arasında ise işletmelerin uluslararası ticaret işlemleri konunda eğitim alması gerekliliği ön plana çıktı. Bozüyük’te
ihracat potansiyeli olarak makine sektörü, elektrik enerji sektörü ve hayvancılık sektörüyle
uğraşan işletmelerin yüksek ihracat potansiyeline sahip oldukları sonucuna varıldı.”

