GÜNDEM
ODALAR VE BORSALARDAN

HABERLER

100

ODALAR ve BORSALAR
TOBB ÜYELERİ HABERLER, GELİŞMELER VE GÖRÜŞLER

Keşan TSO’da
“Aşçılık Eğitimi”
kursu başladı
Keşan Ticaret ve Sanayi Odası’nın
(Keşan TSO) bölge istihdamına katkı sağlamak amacıyla başlattığı, Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüğü’nün de destekleyen kurumlar arasında olduğu, “İşte Yüz Yeni Yüz” projesi kapsamında verilecek beş eğitimden ikincisi olan
“Aşçılık Eğitimi” başladı.
Kursun açılış programına Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Helvacıoğlu,
Lokantacılar ve Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Çakmak, Keşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eralp Kula, KOSGEB Temsilcisi
ve Proje Sorumlusu Seda Havale ile Kursun
eğitmenliğini yapan Keşan TSO Genç Girişimciler Komite Üyesi Burak İşçimen katıldı.
Kursun açılış konuşmasını yapan Keşan
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kurumlar arasında sağlanacak güç birliğiyle bölgede sertifikalı meslek eğitimlerini
artıracaklarını ifade ederek konuşmasına şöyle
devam etti: “Mesleki eğitimlerin artırılması
gerektiğine inananlardanız. Kurumlarımız
arasında sağlanacak güç birliği bu kursların ar-

tıracaktır. Trakya’da örnek davranış ve başarılı
faaliyetler sergileyen Halk Eğitim Merkezi’nin
büyütülmesi, kurs salonlarımızın artırılması
gerekiyor. Ayrıca bölgemizde turizm meslek
lisesinin olması şart.”
Keşan Lokantacı, Kahveci ve Otelciler Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Çakmakda yaptığı
konuşmada mesleki eğitimlerin önemine dikkat çekerek, “Bir kişi mesleğini ve işini iyi yapıyor olabilir ama yaptığınız işin ehliyeti yoksa
bu hiç bir işe yaramıyor. Bölgemiz turizm ağırlıklı bir bölge, bunun gibi mesleki eğitimlere
katılarak sertifika alanlar, bölge turizminin
alt yapısını oluşturacaklar. Yakınlarınızı bir işe
teşvik ederken bu işin belgesinin de alınması

Körfez TO “ISO 9001-2008 Kalite
Yönetim Sistemi” belgesini aldı
Körfez Ticaret Odası’nda (KTO), ISO
9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi belge teslim töreni yapıldı. KTO Meclis Salonu’nda
gerçekleştirilen belge teslim töreninde, ADN
Kıraç Yönetim Danışmanlığı Şirket Müdürü
Muzaffer Kıraç tarafından Meclis üyelerine
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TOBB
Akreditasyon Sistemi’ne yönelik bir sunum
yapıldı.
KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Efe yaptığı konuşmada, “KTO’nun sunduğu
hizmetlerin kalitesinin artırılması amacıyla,
5 Şubat 2013 tarihinde Türk Akreditasyon
Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite bir
belgelendirme kuruluşu olan NETSERT Belgelendirme Kuruluşu’nun yaptığı belgelendirme denetimi sonucunda ISO 9001 Kalite
Yönetim Sistemi belgesini alma hakkını elde
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ettik. ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi
standartı kapsamında kalite yönetim sistemi
belgemizi alarak amacımıza ulaşmanın mut-

gerektiğini söyleyin. Sertifika mesleki yeterliliğinizin ehliyetidir” ifadesini kullandı.
Aşçılık kursunun eğitmenliğini yapacak
olan Keşan TSO Genç Girişimciler Komitesi
Üyesi Burak İşçimen de, aşçılık eğitiminin yemek pişirmekten ibret olmadığını vurgulayarak, “Kurslarımızın başlangıç aşamaları kişisel
imaj eğitimlerine ayrılmıştır. Daha sonra teorik
bölümlerle devam edeceğiz. Bu işten beklentilerimizi, vizyonumuzu ve bu işin neresinde olduğumuzu görmemiz gerekiyor. Aşçılık eğitiminin
yöneticilik ve yardımcılık kısımları var. Doğrama, pişirme ve dünya standartlarında olması
gereken teknikler ve benzer birçok konuyla işin
pratik kısmına geçiş yapacağız” diye konuştu.

luluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte emeği geçen
herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
Tören, ADN Kıraç Yönetim Danışmanlığı
Şirketi Muzaffer Kıraç’ın KTO Meclis Başkanı Osman Çalık’a ve KTO Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Efe’ye KTO ISO 9001-2008
Kalite Yönetim Sistemi belgesini takdim etmesiyle sona erdi.
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Kasaplar çırak bulamıyor
Antalya Ticaret Borsası’nın (ATB) bünyesinde faaliyet
gösteren Canlı Hayvan ve Et Ticareti Meslek Komitesi aylık olağan
toplantısını yaptı. Komite üyeleri,
sektörel konuları görüşürken, en
önemli sorunları arasında personel sıkıntısını gösterdi.
ATB Canlı Hayvan ve Et Ticareti Meslek Komitesi Başkanı
Süleyman Kaçaroğlu, “Kasaplar
tezgahta çalışacak çırak bulmakta
zorlanıyor” dedi. Kasaplığın emek
yoğun bir iş olduğunu ve özel bir
beceri istediğini vurgulayan Kaçaroğlu, eskiden ailelerin çocuklarını bir meslekte ilerlemesi için
çırak olarak verdiğini, ancak şimdi kimsenin
çocuğunu çırak olarak görmek istemediğini
söyledi. Bunun kasap esnafını zor durumda
bıraktığını ifade eden Kaçaroğlu, “Kasaplar
yetişmiş elemanınıa sahip çıkmak için elinden geleni yapıyor. Bu dönemde yetişmiş çalışan bulmak çok zor” dedi.

Komite Üyesi ve ATB Yönetim Kurulu
Üyesi Ata Sönmez, kasaplığın eski meslek
dallarından biri olduğunu belirterek, kasapların çırak bulamamasının üzüntü verici olduğunu söyledi. Sönmez, “Çırak yetiştirmek
eskilerde kaldı. Ama kasaplık mesleği küçümsenmeyecek kadar önemli bir meslek. İnsan-

Malatya TSO’da Kayısı Lisanslı
Depoculuk taslağı ele alındı
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda
(MTSO) standartları belirlenen kayısının
emniyetli ve uygun koşullarda depolanması
ve ürün senetleri vasıtasıyla ticaretinin kolaylaştırılmasını sağlamak için, kayısıda lisanslı depoculuk toplantısı yapıldı.
Toplantıya MTSO Yönetim
Kurulu Hasan Hüseyin Erkoç,
MTSO Meclis Başkanı Sami Payza, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç
Ticaret Genel Müdürlüğü Baş Müfettişi Hakan Çalış, İnönü Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Doç.
Dr. Bayram Murat Asma, Gıda,
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileriyle, ilgili ve yetkili
kurum temsilcileri katıldı.
Toplantıda açılış konuşması yapan MTSO Yönetim Kurulu
Başkanı Erkoç, “Kayısının ürün
bolluğunda üreticinin çektiği

sıkıntıyı önümüzdeki yıllarda çekmemesi
adına, kayısı bankacılığı lisanslı depoculuk
kurulması çalışması başlatıldı. 7-8 ürünle ilgili lisanslı depoculuk yönetmeliği çıktı. Kayısıyla ilgili taslak ve tebliğ çalışması devam
ediyor. Daha önce siyasilerin de katılımıyla

ların temel gıda maddesi olan etin sağlıklı bir
şekilde hazırlanması, tüketiciye sunulması
ayrı bir özen ve eğitim istiyor”
diye konuştu.
Komite Üyesi Nuri Cengiz, zorunlu eğitimin 12 yıla çıkmasıyla
çocukların 18 yaşına kadar okulda
olduğunu, belli bir yaştan sonra
da kimsenin çırak olarak bir kasap
reyonunda işe başlamak istemediğini vurguladı. Cengiz, meslek
yüksekokullarının et endüstrisi
teknikerliği bölümünde okuyan
öğrenciler için 1 yıllık stajın zorunlu olmasını isterken, bu stajın
kasap dükkânlarında yapılabileceğini ifade etti.
Komite Üyesi İlhan Ayhan, eskiden tatillerde çocukların kasap,
terzi, berber, fırın gibi yerlerde
çırak olarak çalışıp hem harçlığını çıkarıyor
hem de meslek öğrendiğini belirterek, kasaplıkta usta çırak ilişkisinin önemini vurguladı. Ayhan, “Bu meslek küçümsenmemeli.
Kasaplar etteki sorunların yanı sıra personel
bulmada da sıkıntı yaşıyor. 1000-2000 liraya
çalışacak çırak bulamıyoruz” diye konuştu.

MTSO’da bir toplantı yaptık. Bu toplantıların kayısının daha kaliteli, verimli olması ve
ticaret dengesine yönelik bir katkı sunulması
adına yararlı olacağını ümit ediyoruz. STK
ve bakanlık çalışmasıyla önemli sonuçlar
alınacağına inanıyoruz. Bu toplantıların sonucunda, dönem dönem kayısıda yaşanan
fiyat istikrarsızlığının ortadan kaldırılıp, üreticinin mağduriyetinin giderileceğini ümit
ediyorum.”
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret
Genel Müdürlüğü Başmüfettişi
Hakan Çalış ise, “5300 sayılı lisanslı depoculuk kanunu yürürlüktedir. Bu kanun uyarınca, hububat, fındık, pamuk, zeytin ve
zeytinyağı yönetmeliklerimiz yayınlanıp yürürlüğe girdi. Malatya
özelinde ülkemizde önemi tartışılmayacak olan kayısı ürününün
de lisanslı depolarda saklanması
için, altyapıyı hazırlamak için buradayız. Amacımız, sektörün tüm
taraflarına metni taşımak ve en
iyi şekilde yürürlüğe koymaktır”
dedi.
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Kırsal kalkınmaya yönelik
kaçırılmayacak fırsat…
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
(STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki
Murzioğlu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından açıklanan Katılım Öncesi Mali Yardım Programı
(IPARD) 9. Proje teklif çağrısıyla ilgili açıklamada bulundu. Murzioğlu, Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu
olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Avrupa Birliği’nin
(AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan
IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 23 Ocak
2013 tarihinde 9. başvuru ilanına çıkıldığını
söyledi. TKDK tarafından açıklanan Gıda ve
Hayvancılık Bakanlığı ile AB destekli Kırsal
Kalkınma’nın tarım sanayisinin gelişmesi
için büyük fırsat olduğuna vurgu yapan Murzioğlu, “Tarım ve gıda sektöründe iş yapan
üyelerimiz başta olmak üzere tüm girişimcilerimizi bu fonlardan yararlanmaya davet
ediyorum” dedi.

2013 yılı için IPARD bütçesinin,
Samsun’un da dâhil olduğu 42 ilde kullandırılacağını belirten Murzioğlu, IPARD desteklerinin %75’inin AB, kalan kısmının da Türkiye tarafından karşılandığını söyledi. IPARD
Programı’nda süt ve et üretimi, süt, et ve su
ürünleri işleme, süs, tıbbi ve aromatik bitkiler, arıcılık, yerel ürünler, kırsal turizm ve
kültür balıkçılığı sektörlerine destek verileceğinin altını çizen Murzioğlu, “Kırsal Kalkın-

Alanya TSO proje merkezi
olma yolunda hızla ilerliyor
Alanya Ticaret ve Sanayi
Odası (ALTSO) Türkiye’de akredite olan pilot odalar arasında
kendi adına ve ortak olarak yürüttüğü toplam sekiz projede yer
alma başarısını gösterdi. ALTSO
Sürekli Eğitim Merkezi Projesi,
5 Nisan 2011 tarihinde 140 ülkeden odaların proje sunduğu
Dünya Odalar Yarışması’nda finale kalan beş oda arasına girerek büyük bir başarıya imza attı.
Dört yıl içinde toplam 30
proje başvurusu yapan ALTSO, son dönemde
ülke genelinde ses getiren projeler gerçekleştirdi. 2009 yılından itibaren hibe projeleri
kabul edilen ALTSO’nun halen ortağı olduğu
beş, kendi adına yürüttüğü üç projesi bulunuyor. Projelerinin toplam bütçesi 3 milyon
euroyu aşan ALTSO’dan yapılan açıklamada,
“Bunlardan odamızın sahip olduğu üç proje-
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nin bütçeleri toplamı 500 bin euro tutarındadır ve üç yılda alınabilen bu hibeler bize göre
önemli bir başarıdır” denildi.
Voc-Test Merkezi, “İşte Standart İşte Kalite” projesiyle geleceğe koşan ALTSO, yakın
gelecekte “Personel Sınav ve Belgelendirme
Merkezi” olmayı hedefliyor. Üstün Yetenekliler Eğitim Programı (ÜYEP) projesi kapsa-

ma programı kapsamında süt tesislerine, süt
hayvancılığına, besi hayvancılığına, kırmızı
et ve beyaz et işleme tesislerine sektör başına
3 milyon euro, kümes yapımına 500 bin euro
destek verilmektedir. İlana çıkan destekle
ayrıca tarihinde ilk defa bölgemizde kanatlı
et hayvancılığı da program kapsamına alındı.
Kentimiz tarımsal potansiyel olarak birçok kriterde diğer illerden üstün olmasına
rağmen, maalesef bu alanda hak ettiği yerde
değil. Üretici tarafında, tarımsal sanayiye yönelik üretim yetersizliği, sanayi tarafında ise
kullanılan teknik ve teknolojide aynı üstünlüğün olmadığı net bir şekilde görülüyor. Refah
düzeyimizin artması kırsal alanda da yapılacak çalışmalara bağlı. Özellikle kırsal alanda
ve tarım sektöründe klasik yöntemlerin terk
edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çağa uygun modern, kaliteli ve yüksek verimin sağlanacağı işletmeler geliştirilmeli. Bu kapsamda TKDK tarafından açıklanan 9. proje teklif
çağrısı, ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz biçin bulunmaz bir fırsat. Ayrıca 40 yaş altı genç yatırımcılara %5 daha fazla hibe verilecek. Dağlık
alanlarda yapılacak projelere %5 fazla destek
verilecek. Bu fırsatı tüm hemşerilerimizin değerlendirmesini bekliyorum” diye konuştu.

mında hibe almaya hak kazanan 26 kuruluştan biri olarak faaliyetlerine başlayacak olan
ALTSO, proje kapsamında turizm, konaklama, yiyecek-içecek hizmetleri sektöründe ön
büro görevlisi, ön büro yöneticisi
ve çamaşırhane görevlisi ulusal
yeterlilikleri hazırlayıp, sınav ve
belgelendirme yapacak.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve yine
ALTSO’nun sahibi olduğu “Sorumlu Turizm ve Sorunsuz Gelecek” projesi kapsamında, sürdürülebilir turizm için kullanılan
“Travelife Sürdürülebilirlik Sistemi” de bulunuyor. Travelife Sistemin ana hedefleri düşük kaynak kullanımı sağlayarak çevreye
duyarlı olma, yerel kültürel değerleri koruma
ve turizmin yerel ekonomiye katkıda bulunmasını sağlama olarak tanımlanıyor. Sistem
birçok turizm merkezinde acenteler tarafından şart koşulmaya başlandı. ALTSO projelerini gerçekleştirirken hedefini hızla büyüyen
ve gelişen turizm sektöründe Alanya’yı geleceğe taşımak olarak değerlendiriliyor.
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Çanakkale
TSO kongre
turizminden
pay almayı
hedefliyor
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası
(ÇTSO), kentin kongre turizminden pay almasını hedefliyor. Çanakkale, önümüzdeki
yıllarda hızla büyümesi beklenen kongre turizmi pazarına, ÇTSO’nun kente kazandırdığı Kongre ve Fuar Merkezi’yle giriş yaptı.
Dünyada 200 milyar dolarlık bir pazar
olan kongre turizminde, Türkiye hızlı bir
yükselişte olmasına rağmen 2011 sonu itibarıyla 2,5 milyar dolar gelir sağladı. Gelecek beş yıl içinde bu rakamın 5 milyar
dolara ulaşacağı tahmin edilirken, Çanakkale tarihi Truva Antik Kenti ve Gelibolu
Şehitliği gibi mekanları dâhil ederek kongre
turizminde öne çıkan kentlerden biri olmak
istiyor.
21 Kasım 2011 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ve TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı bir törenle açılan ÇTSO Kongre ve Fuar Merkezi,
Çanakkale-Bursa yolu üzerinde yer alıyor.

Şehir ve boğaz manzaralı Kongre ve Fuar
Merkezi, kent merkezine beş, hava alanın, on
dakika ve otogara yürüme mesafesinde bulunuyor. Dört katlı, 5000 metrekare kullanım
alanı bulunan Kongre ve Fuar Merkezi’nde,
Çanakkale’nin kongre turizminden pay alması amacının yanı sıra oda üyelerine yönelik
eğitsel, ticari toplantıların yapılması, sosyal
etkinliklerin düzenlenmesi de planlanıyor.

Merkez’de, 510 ve 210 koltuk kapasiteli iki
konferans salonunun yanı sıra, çeşitli boyutlarda toplantı ve eğitim salonlarıyla sergi salonları da yer alıyor.
ÇTSO’nun Yönetim Kurulu ve üyelerinin
gönüllü katkıları ve özverili çalışmalarıyla bir
yıl gibi kısa bir sürede Çanakkale’ye layık bir
eser kazandırdıklarını dile getiren ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin, Kongre
ve Fuar Merkezi’nin Çanakkale’nin kongre
turizminde dünyaya açılan yeni bir penceresi
olduğunu söyledi.
Engin, “Her türlü teknik imkânların bulunduğu yüksek kapasiteli konferans salonlarımız, geniş sergi alanlarımız ve eğitim salonlarımızla Çanakkale’ye uzun yıllardır eksikliği
hissedilen bir tesis kazandırdık. Kongre turizminde ve fuarcılık sektöründe ne kadar
başarılı olursak, Çanakkale esnafı, konaklama, yeme-içme sektörü kısacası turizmden
ekmek yiyen herkes kazanacak” dedi.

Aliağa’da KOSGEB destekli Mum Evi açıldı
Aliağa Ticaret Odası’nda (ALTO)
düzenlenen “Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimi”ne katılan kadın girişimci Nazan Ülkü, KOSGEB’den aldığı hibeyle
Aliağa’da mum imalatı ve satışına başladı. Aliağa’da faaliyete başlayan Mum
Evi’nin açılışına ALTO Yönetim Kurulu
Başkanı Adnan Saka ve ALTO Yönetim
Kurulu Üyesi Hamdi Erdem katıldı.
Mum imalatı ve satışı yapacak olan
işletmenin açılışını yapan ALTO Başkanı Adnan Saka, Aliağa’nın yeni bir
işletme kazanmış olmasından dolayı
duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
kadınların ticari hayata katılmasının
önemine dikkat çekti.
Saka, “Oda olarak Aliağa’nın yeni yatırımlar alması, yeni işletmeler kurulması, var
olan işletmelerin ve çalışanlarının gelişme-

si için farklı birçok program uyguluyoruz.
KOSGEB ve Aliağa Belediyesi’yle işbirliğine
giderek gerçekleştirdiğimiz uygulamalı girişimcilik eğitimine katılan Nazan Ülkü mum

imalatı ve satışına yönelik açtığı işletmeyle hem Aliağa hem ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Hiçbir zaman
unutulmaması gereken konu bir işletmenin açılmış olması değil, devamlılığının sağlanmasıdır. Bunu sağlamak
için de müşteriyle kurulan diyalogdan,
ihtiyaçlara cevap olabilmeye kadar
birçok konuya dikkat edilmelidir. Oda
olarak bu işletmenin devamlılığı olması en büyük dileğimizdir. Aliağa için ve
Nazan Ülkü için hayırlı olmasını dilerim” dedi.
Adnan Saka’ya iyi dilekleri ve işletmesinin açılışını yaptığı için teşekkür
eden Nazan Ülkü, etkin ve kaliteli hizmet
sunarak kalıcı olabilmeyi amaçladığını, müşterilerine belki de ilk defa görecekleri mum
çeşitleri sunmayı amaçladığını söyledi.
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İhracat Değerlendirme
Toplantısı Gaziantep’te yapıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), İhracat Değerlendirme Toplantısı düzenledi. GSO
Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Ekonomi Bakan Yardımcısı Mustafa Sever, Ekonomi Bakanlığı’na bağlı İhracat Genel
Müdürü Tarık Sönmez, Teşvik Uygulama ve
Yabancı Sermaye Genel Müdürü İbrahim Uslu,
Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler
Genel Müdürü Emel Emirlioğlu, GSO Meclis
Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, GSO Yönetim
Kurulu üyeleri, Gaziantep ve çevre illerden gelen STK temsilcileri, sanayiciler ile iş insanları
katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ekonomi Bakan Yardımcısı Mustafa Sever, 2012
yılını yine bir cumhuriyet tarihi rekoruyla kapattıklarını ifade ederek, “2012 yılı gelişmiş
ülkelerin ekonomik resesyon hayaletinden kurtulamadığı, gelişmekte olan ülkeler açısından
ise tedirginliklerle dolu bir yıl olmasına karşın,
Türkiye gösterdiği yüksek performansla sağlıklı
ve kontrollü bir büyümenin örnek ülkesi oldu.
Türkiye’nin ekonomik yavaşlamasını kontrollü
ve makro dengeleri sarsmadan gerçekleştirmesinde 2012 yılında yaklaşık 152,6 milyar dolar
olan ihracatımız, çok önemli bir rol oynadı.

Özdebir: “Ankara istihdam
yaratmada iyi bir konumda”
Ankara Sanayi Odası (ASO) ile
İŞKUR’un OSTİM Çıraklık Eğitim ve Öğretim Vakfı’nda ortak düzenlediği “İŞKUR
Destekleri Bilgilendirme, İş ve Meslek
Danışmanları ile Sanayicilerin Buluşması”
toplantısında konuşan ASO Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, İŞKUR’un işverenlere birçok imkân sağladığını belirtti.
İşsizliğin Türkiye’nin önemli sorunlarından olduğunu ifade eden Özdebir, “Ankara her yıl 100 binin üzerinde göç almasına rağmen istihdam yaratma konusunda
daha iyi. Ankara Türkiye’nin tamamından
oldukça farklı bir konumda” dedi.
Ankara’nın eğitim ortalamasının da
Türkiye ortalamasının üzerinde bulunduğunu ve bunun Ankara’nın kazanımlarından olduğunu anlatan Özdebir, bu avantaj-
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dan yararlanılması gerektiğine işaret etti.
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın da işverenin çalışma ortamını iyileştirmek ve çalışanlara daha iyi iş imkânı
sağlamak gibi belli yükümlülükleri olduğunu dile getirdi.
Kimsenin kimseyi artık karın tokluğu-

Böylece, ihracatta 2011 yılına göre %13,1 oranında artış sağlamış bulunuyoruz. Böylelikle,
2012-2014 dönemini kapsayan Orta Vadeli
Program’da belirlenen 148,5 milyar dolar ihracat hedefi rahatlıkla geçilmiş oldu. Net ihracatın
ekonomi üzerindeki olumlu etkisinin çok açık
bir biçimde görüldüğü 2012 yılında, ihracatta
yaşanan bu yüksek artış, cari açığın düşmesinin
esas nedenini oluşturdu. Cari açıktaki azalmada
ithalattaki daralma cüzi bir rol oynarken, ihracat artışının tetikleyici etkisi, cari açığın 48 milyar dolara gerilemesine yol açtı” dedi.
Sever, GSO’nun tekstil ve hammaddeleriyle
ayakkabıcılık sektörlerinde iki, Gaziantep Ticaret Odası’nın (GTO) hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe bir, Güneydoğu Anadolu Halı
İhracatçıları Birliği’nin halıcılık sektöründe üç,
Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı
Tohumlar ve Mamulleri İhracatçılar Birliği’nin
kendi sektöründe iki ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KTSO) metal mutfak
eşyaları sektöründe bir projesi bulunduğunu
anımsatarak, “İlerleyen günlerde, bölgenin bu
kapsamda daha fazla projeyle ortaya çıkması,
ilerlemenin ölçütlerinden birisi olacaktır” ifadesini kullandı.
Yapılan konuşmaların ardından toplantının geri kalan bölümü, koordinatörlüğünü GSO
Meclis Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’nun yaptığı, soru-cevap şeklinde devam etti.

na çalıştıramayacağını vurgulayan Aydın,
“Bundan sonra iş yapmak isteyenler, çalışanları tatmin edecek ortamları oluşturmadığı müddetçe problemlerini çözemeyecekler. Şu anda emek sahipleri daha kıymetli, o
kişi iş yerini seçecek” diye konuştu.
İş barışının önemine değinen Aydın,
işçi ile işverenin karşı karşıya gelmesinin
önemli bir problem olduğunu söyledi.
İŞKUR Ankara İl Müdürü Talip Altuğ
da meslek danışmanlığı ve İŞKUR’un işverenlere sunduğu hizmetler hakkında bilgi
verdi. Altuğ, geçen yıl yaklaşık 50 bin iş yerinden eleman talebi aldıklarını, bunun 30
binini karşıladıklarını söyledi.
6111 sayılı Torba Yasa ile işverenlere
yönelik bazı destekler getirildiğini bildiren Altuğ, işverenin 18-29 yaş arasında
herhangi bir erkek işçi ya da 18 yaşından
büyük ve yaşta üst sınır olmaksızın kadın
işçi alması durumunda bunların 24 ay sigorta işveren payını kendilerinin ödediğini
anlattı.
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Konya’da kadın çiftçiler yarıştı

Konya Ticaret Borsası’nda (KTB)
gerçekleştirilen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen Kadın
Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Proje Yarışması
finalinde, 15 sorudan 12’sine doğru cevap
veren Sarayönü ilçesinden Aysel İnan 120
puanla birinci oldu.
Yarışmaya Gıda, Tarım ve Hayvancılık
İl Müdürü Seyfettin Baydar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Emin
Botsalı, KTB Meclis Başkan Vekili Namık
Köklüsoy, İl Genel Meclis Başkan Vekili
Doğan Çiftkat, Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürü Recep Özgül, Damızlık Koyun,
Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fettah
Öztürk, Konya Şeker AŞ Basın ve Halkla
İlişkiler Müdürü Yusuf İnanç, davetliler ve
yarışmacı yakınları katıldı.
KTB Meclis Başkan Vekili Namık
Köklüsoy yaptığı konuşmada, kadınlarını

eğitemeyen toplumların ilerlemesinin ve
gelişmesinin mümkün olmadığını ifade
ederek, “Kadınlarımız iş hayatında biraz
geri planda olmalarına rağmen, çiftçilik

konusunda en çok çalışan ve emek harcayanlardır. Onlar her şeyden önce annedir.
Toplum olarak ayakta kalmamızda, geleceğe güvenle bakmamızda kadınların önemi
çok büyüktür. Kalkınma kırsaldan başlar.
Bu kadın çiftçilerimizin sorumluluğunu
da daha da artırmaktadır” dedi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü
Seyfettin Baydar da, “Kadın çiftçi varlığıyla kutsal olan üretimin merkezindeki,
omurgasındaki en önemli varlıktır” ifadesini kullandı.
Yarışmanın Konya finaline Akşehir,
Beyşehir, Ereğli, Hüyük, Ilgın, Karatay,
Sarayönü, Selçuklu ve Seydişehir ilçelerinden dokuz yarışmacı katıldı. 15 soru üzerinden gerçekleştirilen yarışma sonunda
soruların 12 tanesini doğru cevaplayan
Sarayönü ilçesinden Aysel İnan, 120 puanla birinci oldu. Hüyük’ten Adife Nur Parlar
ikinciliği,
Akşehir’den
Lütfiye Ordu da üçüncülüğü elde etti.
Yarışma
sonunda
yarışmaya katılan kadın
çiftçiler altınla ödüllendirildi. Kadın çiftçilere
ödülleri, protokol üyeleri
tarafından verildi. Türk
Kadın Derneği Konya
Şubesi Yönetim Kurulu
Başkanı Lütfiye Ayar da,
ilk üçe giren kadın çiftçilere plaket verdi.
Yarışmada
birinci olan Aysel İnan, 3
Mayıs 2013 tarihinde
Ankara’da yapılacak bölge finalinde yarışarak Konya’yı temsil edecek. Yarışmaların Türkiye finalinin Balıkesir’de yapılacağı belirtildi.

Marmaris TO ile TEB arasında anlaşma imzalandı
Marmaris Ticaret Odası (MTO) ve
Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) arasında, Oda üyelerine özel koşullar dâhilinde
kredi kullandırılmasına ilişkin sözleşme
imzalandı.
TEB’in “Nefes Aldıran Kredi” kampanyasından taksitli ticari nakit kredisi alan
MTO üyeleri, ödemeye üç ay sonra başlıyor. Maksimum kredi vadesi 36 ay, mak-

simum kredi limiti 500 bin lira olan kredi
fırsatından faydalanan iş yeri sahipleri,
“İşyerim Güvende Sigortası”yla birlikte
kredi komisyonlarında da indirim elde
edebiliyor.
MTO üyelerinden, taksitli ticari nakit
kredi almak için TEB şubelerine başvuruda bulunanlar, bu özel kampanyadan yararlanma şansına sahip oluyor.
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Uluslararası Zemin Fuarı
büyük ilgi gördü
Gaziantep Ticaret Odası
(GTO) tarafından organize edilen
Uluslararası Zemin Fuarı, Ortadoğu Fuar Merkezi’nde yapıldı. Fuara;
Gaziantep Valisi Erdal Ata, GTO
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Aslan, Gaziantep Sanayi Odası
(GSO) Meclis Başkanı Abdulkadir
Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu
Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Güneydoğu Halı İhracatçılar Birliği
Başkanı Selahattin Kaplan, Gaziantep Emniyet Müdürü Ömer Aydın,
Irak’ın Gaziantep Başkonsolosu
Sabah S. Debbağh, kaymakamlar,
ilçe belediye başkanlarının yanı
sıra, çok sayıda davetli ve iş insanı
katıldı.
Fuarın açılış töreninde konuşan
Vali Erdal Ata, “Gaziantep hepinizin
bildiği gibi, sanayi kenti ve üretim
merkezi. Halı, makarna, iplik, un,
ambalaj veya makine sanayisinde
gelişen bir kentiz. Küçük sanayi sitelerinde de
diğer illerden farklı olarak önemli bir üretim
yapılıyor. Ürettiğimiz ürünleri pazarlamak ve
ürettiğimiz ürünleri tüketicilere yansıtmanın
en güzel yolu bu fuarlardır. Fuara katılan firmalara başarılar diliyorum” dedi.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Aslan da, halı sektörünün ihracatta lokomotif konumda olduğunu ifade ederek, “Türkiye geçtiğimiz yıl 3,5-4 oranında büyürken,
halıcılık sektörü tam altı kat fazla büyüyerek %20 oranında büyüme gerçekleştirdi.

Türkiye’nin toplam ihracatı %12 civarında
artarken, halı ihracatı %29 civarında artış
gösterdi. Son günlerde halı sektörü üzerindeki, bazı kamu kuruluşlarının baskısını
duyduk. Halı sektöründeki arkadaşlarımızın biraz daha esneklik ihtiyacı var. Mümkün olduğu
kadar bilgi ve süre verip, kontrol
yapılırsa çok daha iyi sonuçlar elde
edeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.
Aslan, Gaziantep’te fuarcılığın
her geçen gün daha iyiye gittiğini
vurgulayarak, Gaziantep’i Orta
Doğu’nun en büyük fuar merkezi
yapmak istediklerini söyledi.
Güneydoğu Halı İhracatçılar
Birliği Başkanı Selahattin Kaplan,
sektörlerinin 2012 yılında %21
büyüme sağladığını anımsatarak,
“Sektördeki bazı sıkıntılara rağmen başarılarından dolayı tüm
halıcılarımızı kutluyorum. 2013
yılında ise büyüme ve ihracat rakamlarımızın %10 oranında artacağını tahmin ediyoruz. 2013 yılının geçen yıla oranla daha rahat
olmayacağını biliyoruz. Satışlarımız konusunda acil tedbirler almamız gerekiyor. Çünkü bu satışlar ticari ahlakı zedeler
duruma gelmiştir” ifadesini kullandı.
Yapılan açılış konuşmalarının ardından,
protokol üyeleri fuarın açılışını gerçekleştirdi ve stantları gezdi.

Eskişehir SO ile Ukrayna arasında
OSB’lerde işbirliği yapılıyor
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Eskişehir Organize Sanayi
Bölgesi’ni (OSB) Ukrayna’dan gelen 19 kişilik heyet ziyaret etti.
Ukrayna’da kurulması planlanan organize sanayi bölgeleri için
örnek olarak Eskişehir OSB’nin incelenmesi, işbirliği imkânlarının
araştırılması amacıyla oluşturulan heyet, ESO Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Özaydemir ve diğer yetkililerden bilgi aldı. Heyete, Eskişehir OSB’nin kuruluşu ve yapısı hakkında ESO Meclis Salonu’nda
bilgi veren Özaydemir, “OSB’ler ülkemizdeki planlı sanayileşmenin
en önemli halkasını oluşturmaktadır. Özellikle Türkiye’de kurulan ikinci OSB olan Eskişehir OSB, düzenli altyapısı ve sunduğu
imkânlarla ülkemizde önemli merkezlerden biri haline gelmiştir.
Sizlerle her türlü iş birliğine ve bilgi paylaşımına açığız. 40 yıldan
fazla süredir edindiğimiz tecrübeyi birçok şehir hatta yurt dışında
ülkelerle paylaştık. Umarım iş birliğimiz gelişerek devam eder” dedi.
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Adana SO Meclis üyelerine
plaketleri törenle verildi
Adana Sanayi Odası (ADASO)
Meclisi’nde plaket heyecanı yaşandı. 20092013 dönemi Meclis üyelerine Vali Hüseyin
Avni Coş ve Büyükşehir Belediye Başkan
Vekili Zihni Aldırmaz’ın katıldığı törenle
plaketleri verildi.
Plaket töreninin açılışında konuşan
ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Sadi Sürenkök, ADASO’nun 2009-2013 döneminde çok önemli bir ilk yaşandığını belirterek,
Meclis ve Yönetim Kurulu’nda tüm kararların oybirliğiyle alındığını belirtti. Sürenkök,
“ADASO Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerimiz işinden, evinden, eşinden, çocuklarından fedakârlık ederek amatörce, maddiyat
ilişkisi olmadan görev yaptılar. Adana sanayisine yaptıkları hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ederim” dedi.
Adana Valisi Hüseyin Avni Coş da, üreten, istihdam eden ADASO Meclis üyele-

rinin hizmet dönemlerini tamamlamaları
nedeniyle düzenlenen plaket töreninde bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu
ifade etti. Vali Coş, “Tüm kamu hizmetlerin-

Fatsa TSO’yu, Ordu SMMMO
heyeti ziyaret etti

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası (FATSO), Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ertuğrul
Yüksel ile beraberindeki heyet tarafından

ziyaret edildi. Ziyarette, Ordu SMMMO
üyeleriyle Fatsa ilçesindeki Ordu SMMMO
üyeleri de hazır bulundu.
Ordu SMMMO Başkanı Ertuğrul Yük-

de aslolan bayrak yarışı şeklindeki bir önceki ekipten teslim alınan hizmet bayrağını
daha ilerilere götürmek için çalışmaktır”
ifadesini kullandı.
Adana
Büyükşehir Belediye Başkan
Vekili Zihni Aldırmaz,
2012’nin odalarla kucaklaşılan bir yıl olduğunu vurgulayarak “Her
fırsatta birlikte olunduğu ve bir masa etrafında
konuşulduğu bir dönem
oldu. Önümüzdeki süreçte çok önemli çalışmalar yapacağımız ve
işler başaracağımız inancındayım” diye konuştu.
Törende,
ADASO
Meclis Başkanı Ahmet
Kardeşler ve Yönetim
Kurulu Başkanı Sadi Sürenkök, Vali Hüseyin Avni Coş ile Büyükşehir Belediye Başkan
Vekili Zihni Aldırmaz’a şükran plaketi takdim etti.

sel, yaptıkları hizmetleri ve karşı karşıya
kaldıkları sorunları dile getirdi. Yüksel,
“Her meslek gibi biz de mesleğimize saygı
duyulmasını istiyoruz. Vergi dairelerinin
eskiden yaptığı bütün işleri, evraklarının
neredeyse tamamını biz yapıyoruz. Maddi
olarak neredeyse milyarlık bir paradan devleti kurtardık. Mükellefin tüm işlerini gördüğümüz halde, meslek olarak karşılığını
alırken zorlanıyor ve suçlanıyoruz.
Türk Ticaret Kanunu’ndaki yasalar,
piyasada farklılık gösterip, sıkıntılara yol
açıyor. Devreye biz giriyor, çarpıklıkları düzene sokuyoruz. Yaptığımız iş ve aldığımız
sorumlulukla kazandığımız orantılı değil.
Hak etmediğimiz bir sürü de eleştiri alıyoruz” diye konuştu.
FATSO Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Karataş da, Ordu SMMMO üyelerinin
anlatıklarını dinleyip, piyasalar ve yasalar
konusunda örnek vererek değerlendirmede
bulundu.
Karataş, “Bir işletmenin reklam panosu
her hangi bir sebeple düşüverse, oraya 70
bin lira ceza kesiliyor, cezayı yatırmaz ise
yaklaşık 700 gün hapis yatıyor. Böyle bir
yasa, böyle bir uygulama ne kadar doğru”
ifadesini kullandı.
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