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Kalibrasyon İşbirliği Protokolü imzalandı

Kayseri Sanayi Odası’nda (KAYSO),
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Hulusi Şentürk’ün de katılımıyla “Kalibrasyon İşbirliği Protokolü” imzalandı.
KAYSO toplantı salonunda düzenlenen imza törenine TSE Başkanı Hulusi
Şentürk, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Boydak, Kayseri Ticaret Odası
(KTO) Başkanı Mehmet Asaf Mehmetbe-

yoğlu, Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Şaban Ünlü ve davetliler katıldı.
İmza töreninin açılış konuşmasını
yapan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Boydak, TSE’nin firmaların gelişimi konusunda katkı sağladığını dile
getirerek, “Şirketlerimizdeki arkadaşlar
kurumdaki ekipleriyle her zaman beraberler. Firmalarımızın gelişimine, piyasa pay-

Ünye TSO’nun girişimcilik kursları
hız kesmeden devam ediyor
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larını artırmalarına, yurt dışına açılmalarına, TSE hem kurumsal anlamda hem de
bölgelerdeki temsilciler anlamında gerekli
yardımları yapıyor. Dünün KOBİ’leri bugün uluslararası bir boyuta taşınmış hale
geldiler” dedi.
KTB Yönetim Kurulu Başkanı Şaban
Ünlü de, “İlerlemenin en iyi yolu kalite
belgesine sahip, müşterilere güven arz ettirmek, diğer firmalar arasında da rekabet
gücünü arttırmaktır. Firmalar, eğer standartlara uygun üretim gerçekleştiremezse
pazarda başarılı olma şansları azalır. Standart denince akla ilk gelen kurum TSE’dir”
diye konuştu.
KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu ise, “KTO olarak, TSE ISO 9001 kalitesine sahip bir
odayız ve kuruluşuz. Standart tek başına
yetmiyor. Standartla beraber marka, patent ve lisanslarımızı da almada öncü olmamız gerekiyor. Sanayici, tüccar ve üretici olarak en önemli görevlerimizden biri
de budur” ifadesini kullandı.
Konuşmaların ardından Kalibrasyon
İşbirliği Protokolü imzalandı.

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası
(ÜTSO), tarafından düzenlenen üçüncü dönem girişimcilik kursu başladı. Karadeniz
Bölgesi’nde ilk olarak KOSGEB ile ÜTSO’nun
katkı ve destekleriyle açılan Genç Girişimci
Geliştirme Programı’nın üçüncüsü 23 Şubat
2013 tarihinde başladı. ÜTSO hizmet binasında düzenlenen kurs toplam 48 saatten
oluşuyor. Kursta Ordu Üniversitesi Öğretim
görevlisi Gökay Civelek görev alıyor.
ÜTSO Yönetim Başkanı Hasan Şimşek,
kursun açılışında, “KOSGEB ve ÜTSO olarak birlikte hazırladığımız Genç Girişimcilik
Programı’na devam ediyoruz. Biliyorsunuz iş
kurmanın maliyeti bayağı yüksek ama devlet
iş kurmak isteyenlere çeşitli imkânlar sunuyor. Kursun sonunda yaptığınız iş planlarıyla
KOSGEB’e müracaat edip muhtelif destekler
alacaksınız. Ben inanıyorum ki, bu guruptan
bölgenin ürünlerini öne çıkaracak ayrıca ortalama üç-beş kişilik istihdam yaratan işverenler çıkacak. Bu programa katılanlara, emeği geçenlere KOSGEB Müdürü Sinan Şahin’e
teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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TSE’nin “Kalite Bilinci ve Standartlaşma”
projesi Edirne’den start alıyor
Edirne Ticaret ve Sanayi
Odası’nı (ETSO),Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Marmara Bölge
Koordinatörü Mehmet Hüsrev,
Marmara Eğitim Müdürü Abdülkadir Öncel ile İstanbul Personel
ve Sistem Belgelendirme Müdürü
Ahmet Nursi Kartal ziyaret etti.
ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Güler, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
TSE’nin Edirne’de çok eski yıllara
dayanan bir yapısı olduğunu belirtti. Güler, “1992 yılında ETSO
tarafından TSE uygunluk belgesi
verilmeye başlandı. Daha sonra
ETSO’da TSE temsilciliği için yer tahsis ettik. Sınır kenti olan ve dış ticaretin yapıldığı
Edirne’de, TSE temsilciliğinin olması son derece önemli” dedi.
Güler, ETSO’nun 2008 yılında TSE Kalite
Belgesi aldığına dikkat çekerek, “2007 yılında
TOBB tarafından akredite olan ETSO, üyelerine en iyi hizmeti vermek için Kalite Yönetim Sistemi’nin temeli olan sürekli gelişme
ve iyileşme prensibini de uygulayarak, 2008

yılında TSE’den TS-EN-ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi belgesi aldık” açıklamasında
bulundu. Güler, TSE’nin Edirne’de yapacağı
her türlü projeye destek olmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.
TSE Bölge Koordinatörü Mehmet Hüsrev, TSE olarak “Kalite Bilinci ve Standartlaşma” projelerine Edirne’den başlamak
istediklerini belirtti. Edirne’yi pilot bölge
olarak seçtiklerini ifade eden Hüsrev, Mar-

Bafra TSO İş Sağlığı ve Güvenliği
konusunda seminer düzenledi

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası’nın
(TSO) üyelerine yönelik düzenlediği İş Sağlığı ve Güvenliği bilgilendirme seminerinde
6331 sayılı kanunun öngördüğü düzen-

lemeler anlatıldı. İsmail Ahıskalı Çıraklık
Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleşen seminere Bafra TSO Yönetim Kurulu
Başkanı Recep Durgun, Bafra Öğretmene-

mara Bölgesi’ndeki meşaleyi
Edirne’den yakmak istediklerini
vurguladı.
Edirne’den Kars’a kadar
tüm illeri kalite şehri yapmak
istediklerini belirten Hüsrev, ilk
olarak Edirne’den başlamakyı
planladıklarını ve bir envanter
çalışması yaparak yol haritası çizeceklerini anlattı. Edirne’deki
her işletmenin alt yapısını güçlendirmeyi
hedeflediklerini
söyleyen Hüsrev, “Edirne’yi kalite şehri yapmak ve bunun için
de ETSO’nun teşvikiyle tüm
işletmelerin kalite belgeli olmasını istiyoruz ” diye konuştu.
Şehrin girişinden çıkışına kadar TSE
bayrakları olmasını istediklerini de belirten
Hüsrev, ETSO önderliğinde toplantılar yaparak tüm işletmeleri, kurum ve kuruluşları
konuyla ilgili bilgilendirmek istediklerini ifade etti. Gerçekleştirilecek eğitimlerde ETSO
üyelerine indirim yapılması için ETSO’yla bir
protokol imzalamayı da düşündüklerinin altını çizdi.

vi Müdürü Veysel Kırcalı, Çıraklık Eğitim
Merkez Müdürü Ahmet Gençay ile çeşitli
sektörlerde faaliyet gösteren firma temsilcileri katıldı.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu maddeleri hakkında sunum yapan
Samsun İŞKUR Müdürlüğü Eğitim Uzmanı
Hüseyin Özduman, iş yerlerinin tehlike sınıflarına göre hazırlık yapması gerektiğini
vurguladı.
Özduman, “Bu yasa iş sağlığıyla iş güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık, güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işverenle çalışanların görev, yetki, sorumluluk,
hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir”
dedi.
Bafra TSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Durgun da, 6331 sayılı kanunun iş sağlığı ve güvenliği konusunu tüm işletmelerin
öncelikli gündemine girmesi gerektiğini belirterek, işletmelerin kendilerini bu sisteme
adapte etmesi gerektiğini ifade etti.
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Trabzon TB, İspanya’da
incelemelerde bulundu
Trabzon Ticaret
Borsası’ndan (TTB)
bir heyet, üye olan işletmelerinin Avrupa
Birliği (AB) üyesi ülkelerdeki yöntemleri
anlamasını,
bunları
kendi mevcut koşullarına göre geliştirmesini
ve uygulamasını sağlayarak AB normlarına
ulaşmayı hedefleyen
“Yenilik AB Standartlarını Getirecek” projesi
kapsamında İspanya’da
incelemelerde bulundu. TTB heyetinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Şengül, Yönetim Kurulu Üyesi Hami Kuloğlu,
TTB Genel Sekreteri ve Proje Koordinatörü
Şükrü Erüz, Akreditasyon Sorumlusu ve
Kalite Yönetim Temsilcisi Özlem Arslan-

türk ile Proje Asistanı Selda Muhçu yer aldı.
TTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Bekir Şengül başkanlığındaki beş kişilik heyet, işbirliği yapılan Ca’cares Ticaret ve Endüstri Odası’nın davetlisi olarak İspanya’ya

gitti. Heyet üyeleri İspanya’nın fındık üretim bölgesi olarak da bilinen Ca’ceres’de işletmelerde incelemelerde bulunarak, ortak
toplantılara katıldı.
Şengül, yörede kiraz ve incirden çeşitli
üretimler yapan iki fabrikayı gezdiklerini
belirterek, küresel dünya ekonomisinde
bu tür işbirliklerinin çok önemli olduğunu
söyledi.
Proje kapsamında Ca’cares Ticaret ve
Endüstri Odası yetkilileri ve uzmanları tarafından TTB heyetine piyasa analizleri,
innovasyon ve AB mevzuatı konularında
bilgiler vererek, Türkiye’deki uygulamalar
hakkında da bilgi aldı.

Karacan: “Girişimcilerimiz
geleceğimizin yol haritası olacak’’

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Yönetim Kurulu Başkanı Harun Karacan, Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu’yla bir araya
geldi. Karacan, Türkiye’nin hedeflerinde girişimcilerin çok büyük bir görev üstleneceğini
vurguladı.
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Yeni seçilen Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Güven Erdoğan ve
beraberindeki kurul üyelerine başarılar
dileyen Karacan, Eskişehir’e ve Türkiye’ye
büyük katkılar sağlamaları temennisinde
bulundu. TOBB’daki sorumluluklarından

birisinin de genç girişimciler olduğunu
ifade eden Karacan, üzerine düşen görevi
yerine getirmeye ve her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.
Türkiye’nin hedeflerinden de bahseden Karacan, “Eğer 2023 yılında dünyanın
10 büyük ekonomisi arasında yer almak
istiyorsak, girişimciliğe daha çok önem
vermemiz gerekmektedir. Çünkü girişimcilerimiz Türkiye’nin yol haritası görevini
üstlenecektir” diye konuştu.
TOBB ve Eskişehir Ticaret Odası’nın
girişimcilere verdiği destek ve önemin
altını çizen Eskişehir Genç Girişimciler
Kurulu Başkanı Güven Erdoğan, kurulun
ETO, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve
Eskişehir Ticaret Borsası’nın (ETB) iştirakiyle oluştuğunu, ildeki genç iş insanlarını
bir araya getirdiğini söyledi. Erdoğan, yeni
dönemde yürütecekleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.
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Gümüşhane’de Ekonomi Ödülleri töreni yapıldı

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), 2011 yılında yüksek düzeyde vergi
ödeyen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleriyle 2012 yılında en fazla ihracat yapan
firmalara plaketlerini düzenlenen törenle
verdi. Gümüşhane Defterdarlığı’nın katkısıyla Halk Eğitim Salonu’nda düzenlen törene
Gümüşhane Valisi Dr. Yusuf Mayda, AK Parti
Gümüşhane milletvekilleri Doç. Dr. Kemalettin Aydın, Feramuz Üstün, Belediye Başkanı Mustafa Canlı, Gümüşhane Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. İhsan Günaydın, Cumhu-

riyet Başsavcısı Mehmet Arslantaş, Gümüşhane TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail
Akçay, Gümüşhane Defterdarı Mehmet Adil
Demirel, İl Genel Meclisi Başkanı Sebahattin
Çobanoğlu, AK Parti İl Başkanı Ercan Çimen,
MHP İl Başkanı Orhan Mazman, Kamu Kurum Müdürleri, siyasi parti temsilcileri, davetliler ve vergi mükelleflerinin katıldı.
Gümüşhane TSO Meclis Başkanı Turan
Tuğlu, Gümüşhane’nin vergi tahsilatında
ikinci sırada yer almasının onur verici bir
durum olduğunu belirterek, tahsilata katkı

sağlayan herkese teşekkür etti.
Gümüşhane TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Akçay konuşmasında, Gümüşhane TSO’nun mesleki bir kuruluş olduğunu
anımsatarak, “Bazen, bizi aşan görevlerimiz
dışındaki beklentileri tebessümle karşılamak
durumunda kalıyoruz. Diğer meslek odalarımızda olduğu gibi bizlerde yasalarla verilmiş
görevlerimizi yaparken, sosyal sorumluluğumuzun gereği olarak ta Gümüşhane’yle ilgili
her türlü çalışmanın da içinde olduk” dedi.
Sosyal, kültürel ve ekonomik alanda,
birçok çalışma ve proje yaptıklarını, ticaretin zorlaştığı, acımasız rekabetin yaşandığı
sıkıntılı günlerden geçildiğini dile getiren
Akçay, “Esnaf, tüccar ve işverenler olarak,
değişen ticaret şartlarını takip ederek uyum
sağlamamız ve kendimizi yenilememiz kaçınılmaz olmuştur. Önceliğimiz müşteri memnuniyeti olmalı” ifadesini kullandı.
Akçay, “Bütün üyelerimiz bizim için çok
değerlidir ve aynı değerdedir. Hiçbir üyemizi diğerinden ayırmamız söz konusu bile
olamaz. Mensuplarımıza olduğu gibi bütün
kurumlara kuruluşlara, siyasi partilerimize
karşı, tarafsızlık ve eşitlik ilkemize bağlı kalmaya devam edeceğiz” diyerek konuşmasını
sonlandırdı.

Bergama’da “At Şu Adımı” rüzgârı esti
Bergama Ticaret Odası
(BERTO) kişisel gelişim ve girişimcilik üzerine birçok kitabı bulunan,
yurt içi ve yurt dışında pek çok seminer veren Ahmet Şerif İzgören’in
“At Şu Adımı” adlı seminerine ev sahipliği yaptı. Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksek Okulu konferans salonunda yapılan seminerin
açılış konuşmasını yapan BERTO
Yönetim Kurulu Başkanı Melih
Kahraman, girişimcilik, mücadele
ruhu, liderlik konularını kapsayan
seminerden ticaret odası üyeleri,
yöre halkıyla esnafın en güzel şekilde istifade edebilmesi temennisinde bulundu.
Ahmet Şerif İzgören, Anadolu’nun bağrında yetişmiş nice girişimcilerin var olduğunu belirterek, gençliğinde dürüst olup,
işini hakkıyla yapıp öğrenime önem vermiş

olanların şimdi çok önemli mevkilerde bulunduklarını, onlarca ülkeye ihracat yaptıklarını dile getirdi. İzgören, işini en iyi şekilde
yapmanın yanında kendini geliştirmenin ve
bilgi artırmanın gerekliliği üzerinde durdu.
Seminer sonrasında BERTO Yönetim Ku-

rulu Başkanı Melih Kahraman, Ahmet Şerif
İzgören’e, etkileyici seminer için memnuniyet ve teşekkürlerini iletti. Seminere katılanlar da BERTO’nun, yöre halkına ulaşıp fayda
sağlama adına güzel bir seminere aracı olmasından dolayı teşekkürlerini dile getirdi.
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İstanbul TO, Piyasa Güven
İndeksi’ni açıkladı
İstanbul Ticaret Odası (İTO), üçer
aylık dönemler itibarıyla gerçekleştirilen
İstanbul Piyasa Güven İndeksi ile İstanbul Piyasa Eğilim ve Beklenti İndeksi’nin
2013 yılı Ocak ayı sonuçlarını açıkladı.
Reel kesimin sektör bazlı, ekonomi geneli
itibarıyla güven ve eğiliminin belirlenmesine yönelik olarak hazırlanan Güven İndeksi, 2013 Ocak ayında 2012 Ekim ayına
göre %4 artarak 98.94 indeks değeriyle
iyimserlik seviyesi olan 100 puan seviyesine yaklaştı.
Reel sektörün ve ekonominin geleceğe dönük performans beklentilerini tespit
eden İstanbul Piyasa Eğilim ve Beklenti
İndeksi de 2013 yılı Ocak ayında 2012
Ekim ayına göre %7.8 artarak 104.58
puan oldu.
İTO
Yönetim
Kurulu
Başkanı
Murat Yalçıntaş, Güven ve Beklenti
İndeksleri’nde görülen iyileşmenin, reel
sektörün iyimserlik düzeyinin de arttığını
gösterdiğini söyledi.

Yalçıntaş, “İndekslerdeki düzelme
eğiliminde hem yurt dışında hem de yurt
içinde yaşanan ekonomik olayların etkisi
oldu. Öncelikle ABD’de beklenen resesyon riskinin büyük ölçüde atlatılmış olmasının, finans kaynaklarının artacağına
dair verdiği ümit etkili oldu. Yine, Euro
Bölgesi’nde yaşanan olumsuzlukların so-

İzmir TB, elektronik ürün senedi
ticareti yapma yetkisini aldı

İzmir Ticaret Borsası (İTB), pamuk
konusunda faaliyet lisanslı depo işletmelerince üretilecek ürün senetlerinin ve alivre
sözleşmelerin ticaretini yürütmek ve ulu-

112

EKONOMİK FORUM

sal faaliyet göstermek üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan beklediği onayı aldı.
İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu
Kestelli, Türkiye’de ilk defa İTB’nin elekt-

nuna gelindiğinin işaretlerinin ortaya
çıkmasının da iyimserlikte etkili olduğu
kanaatindeyim” diye konuştu.
Yurt içindeki olumlu gelişmeleri değerlendiren Yalçıntaş, şunları
söyledi: “Merkez Bankası’nın
uyguladığı Destekleyici Para
Politikası’nın ekonomideki etkileri belirginleşmeye başladı. Piyasa,
bu uygulamaları olumlu karşıladı.
Yurt içinde nihai talepte toparlanma başladı. Yine yakın dönemde kredilerde izlenen ivmelenme
de bunu teyid etti. Ayrıca yeni
siparişlerdeki artış beklentisi de,
İTO’nun İstanbul Piyasa Güven
İndeksi ile İstanbul Piyasa Eğilim
ve Beklenti İndeksi’ne olumlu şekilde yansıdı.”
Yalçıntaş, bu eğilimin yılın
gelecek dönemlerde de devam edeceğini
umduğunu belirterek, “Ekonominin, en
önemli taraflarından birisi olumlu beklentilerdir ki, biz bunu yeniden yakaladık.
Ancak, yelkenleri yeni rüzgârla doldurmak
için reel sektörün içinde bulunduğu finansal koşulların geliştirilmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.

ronik ürün senedi alım satımını gerçekleştirme hakkını elde ettiğini söyledi.
Kestelli, İTB tarafından 2011’de kurulan Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ’nin (ELİDAŞ) yetkili sınıflandırıcı
lisansı için 15 Kasım 2012 ve lisanslı depo
için 19-23 Kasım 2012’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın oluşturduğu komisyonlar tarafından denetlendiğini belirterek,
“Türkiye’de ilk defa kurulan elektronik satış platformu modelinin işleyişi test edildi.
Başarıyla tamamlanan denetim sürecinin
ardından, tarafımıza ulaşan resmi yazı ve
ekinde yer alan yetki belgesiyle Türkiye’de
ilk defa borsamız elektronik ürün senedi
alım satımını gerçekleştirme hakkını elde
etti.
Bakanlık tarafından verilecek iznin
ardından ülkemizde ilk kez bir tarım ürününün elektronik ortamda satışı borsamızda gerçekleşecek. İTB’de spot piyasayı
elektroniğe taşıyacak, alıcı ve satıcının
buluştuğu şeffaf bir piyasa modeli kurduk.
Bu model, Türkiye’nin tarım sektörü için
adeta bir devrim niteliğinde” diye konuştu.
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Kütahya TSO
Eğitim Vakfı
kuruldu
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
(KUTSO) Eğitim Vakfı (KUTSEV), 1 Şubat
2013 tarih ve 28456 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan kararla kuruldu. Amacı “Çocuk
ve gençlerin iyi eğitimli, kültürlü, iyi ahlaklı, meslek sahibi, topluma yararlı, ülkesini
seven, çevreye ve doğaya saygılı bireyler olarak hayata atılmalarını sağlamak amacıyla
eğitimlerine yardımcı olmak
ve bu doğrultuda eğitimle
ilgili konularda kamu yararına faaliyetlerde bulunmak,
her türlü eğitim tesisi yaptırmak ve bunları işletmek
ya da Kütahya İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’ne devretmek”
olan KUTSEV’in ilk genel
kurul toplantısı KUTSO’da
yapıldı.
Toplantının açılışında, KUTSO Meclis
Başkanı Nihat Delen, vakfın kuruluş kronolojisiyle yönetim kurulu ve denetim kurulunun yapısı hakkında bilgi sundu. Delen,
KUTSEV’in çok önemli ve büyük bir hizmet
olduğunu belirterek, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.
KUTSO Meclis Başkanı Nihat Delen’in
konuşmasının ardından, yönetim kurulu ve

denetim kurulu asil ile yedek üyeleri oylamayla seçildi. Yönetim kurulu asil üyeliklerine, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Nafi
Güral, Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmet
Özotraç, Yönetim Kurulu Üyesi Enver Özer,
Meclis Başkan Yardımcısı Ali Karaaytaç,
11. Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Aktaş seçildi. KUTSEV Yönetim Kurulu yedek
üyeliklerine de, KUTSO Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Ahmet Bağırgan, KUTSO

Yönetim Kurulu üyeleri Sezai Ar ve Harun
Yurdagül, Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet
Akdemir, 7. Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Kıratlı seçildi. Denetim Kurulu asil üyeliklerine, KUTSO Meclis üyeleri Habil Yılmaz
ve Göksel Özçınar, Yönetim Kurulu Üyesi H.
Mithat Delen, yedek üyeliklerine, KUTSO
Meclis üyeleri İsmet Çatık, Ali Kongu, Naime
Göker Ekim seçildi.
KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Nafi
Güral, toplantıda yaptığı konuşmada, üniversiteden, okullardan ve katılımcılardan destek
beklendiğini belirterek, planlanan eğitim
faaliyetlerinde gönüllü desteğin de büyük
önem taşıdığını söyledi. “Güzel ve önemli bir
hizmetin kurucularından olacağız” diyen Güral, “Bu sürece katkı konusunda fikirlerinize
ihtiyacımız var. Olması gereken tempoyla,
çalışmalar yaparsak vakıf üniversitesini de
şehrimize kazandırabiliriz. Bu çalışmalar
hepimiz için ayrı bir onur ve gurur taşıyor”
ifadesini kullandı.

Bozüyük TSO Vergi Dairesi ve SGK’yı ziyaret etti
Bozüyük Ticaret ve Sanayi
Odası (TSO) temsilcileri, Bozüyük
Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Bozüyük Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
Her iki kuruma yapılan ziyarete
Bozüyük TSO Meclis Başkanı Osman Tekeli, Bozüyük TSO Yönetim
Kurulu Başkanı Habib Esel, Meclis
Başkan Yardımcısı Ali Çoban, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Fahri Tunca, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Aksa, Sabri Katrancı,
Meclis üyeleri Osman Çetin, Murat Ege,
Recep Uzel, Mete Ayaz, Meclis Şeref Üyesi

Mustafa Öztürk ile Genel Sekreter Bedri
Öztürk katıldı.
Bozüyük TSO temsilcilerini, Bozüyük

Vergi Dairesi Müdürü Hayati Çiçek
ile Müdür yardımcıları Mehmet Halil Ateş ve Öznur Sevuş karşıladı.
Ziyarette, Bozüyük ve Bilecik gündemine dâhil konular hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Bozüyük TSO temsilcileri, Bozüyük SGK Müdürlüğü’nde yeni
göreve başlayan Emin Şahin’e hoş
geldiniz ziyaretinde bulunarak,
yeni görevinde başarılar diledi. Karşılıklı sohbet şeklinde gerçekleşen
ziyarette Bozüyük, Bilecik ve Eskişehir gündemine yönelik konular üzerinde
karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.
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Nizip TO, Moldova Başbakanı
Tarlev tarafından ziyaret edildi
Nizip Ticaret Odası
(NTO), Moldova’nın 9’uncu
Başbakanı Vâsile Tarlev ve
beraberindeki heyet tarafından ziyaret edildi. Ziyarete
Nizip Kaymakamı Yaşar Karadeniz, Nizip İlçe Emniyet
Müdürü Mustafa Kantar, Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürü
Cengiz Gündeş, NTO Meclis
Başkanı Mustafa Doktoroğlu, NTO Yönetim Kurulu ve
Meclis üyeleri, çok sayıda sanayiciyle iş insanı katıldı.
NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt ziyaret dolayısıyla yaptığı konuşmada, “Son yıllarda Türk işletmelerin
yatırım hacmi Moldova’da önemli sayıda
artış kaydetti. 2010 yılı itibarıyla Türk sermayeli 908 şirket Moldova Ticaret Odası’na
kayıtlıdır. 2012 yılında iki ülke arasında
‘Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına

İlişkin Anlaşma’ başta olmak üzere toplam
yedi belge imzalanmıştır. Türkiye-Moldova
arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler, son
yıllarda kaydedilen gelişmelere karşın, halen mevcut potansiyelin altında seyretmektedir. Bundan dokuz yıl önce toplam dış
ticaret hacmimiz sadece 44 milyon dolardı.
2011 yılında ikili ticaret hacmimiz 450 mil-

yon dolar olarak gerçekleşti. 2012 yılında
ihracatımız 224 milyon dolar, ithalatımız
135 milyon dolar oldu. İkili ticaret hacmi bağlamındaki hedefimiz, Moldova’yla
müzakereleri sürdürülen Serbest Ticaret
Anlaşması’nın sonuçlandırılmasının da yaratacağı etkiyle, 2015 yılı sonu itibarıyla
1 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşılmasıdır.
Moldova’da Türk müteahhitleri 300 milyon
dolarlık iş üstlenmiştir ve bu ülkeye yatırım
yapanlar, gelecekte kârlı çıkacaklardır. Ayrıca Moldova’nın Rusya ve AB ülkelerine geçiş için önemli bir ülke olduğunu belirtmek
isterim” dedi.
Moldova’nın 9’uncu Başbakanı Vâsile
Tarlev de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getirerek, hem Türkiye hem de turizmde önemli bir yere sahip olan Gaziantep’i
daha yakından tanımak olduğunu belirtti.
Tarlev, Türkiye’yle her türlü ticari ilişkilere
hazırız olduklarını, Gaziantep ve Nizip’le
ticaretin gelişmesi için her türlü desteği vereceklerini söyledi.
Yapılan ziyaret kapsamında NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt,
Moldova Başbakanı Vâsile Tarlev’e plaket
takdim etti.

Kayseri TB, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’yla
ilgili bilgilendirme semineri verdi
Kayseri Ticaret Borsası (KTB), İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’yla ilgili bilgilendirme semineri düzenledi. KTB konferans salonunda gerçekleştirilen 6331 sayılı
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun getirdiği
yeniliklerin anlatıldığı bilgilendirme seminerine KTB üyeleri katıldı.
Seminerin açılış konuşmasını yapan
KTB Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Ünlü,
“Bilindiği gibi 30 Haziran 2012 tarih ve
28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 1
Ocak 2013 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.
Bu kanununla küçük ve büyük ayrımı yapmadan bütün iş yerlerini kapsayacak şekilde
işverenlere birçok yükümlülükler getirildi.
Ülkemizde her altı dakikada bir iş kazası olmakta, her altı saatte de bir işçimiz
hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde önemli
bir sorun olan bu iş kazalarının ve meslek
hastalıklarının korumaya yönelik önlemle-

114

EKONOMİK FORUM

ri almak, çalışma hayatındaki eksikliği ve
olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla
gelen bu yasayla, alınacak tedbirlerle birçok
yaralanma ve ölümle sonuçlanabilecek kazaların önüne geçmemiz mümkün. İş sağ-

lığı ve güvenliğini bir maliyet olarak değil,
işyerlerinin daha huzurlu, çalışanların daha
mutlu ve işletmelerinin daha verimli olabilmesi için bir öncelik olarak görülmesi gerekmektedir” dedi.

