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“Bayır-Salihpaşalar’da yapılacak olan
kamulaştırma iş insanlarımıza zarar vermemeli”
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası
(MUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent
Karakuş, Bayır-Salihpaşalar mevkisinde
yapılacak olan kamulaştırmanın o bölgede
faaliyetl gösteren üyelerinin mağduriyetine
yol açmaması için Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı düzeyinde girişimde bulundu.
MUTSO tarafından Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’a gönderilen
mektupta şu ifadelere yer verildi:
“Yatağan Termik Santrali’nin yakıt ihtiyacının karşılanmasına devam edilebilmesi
amacıyla kömür üretimine açılacak olan
Muğla-Bayır-Salihpaşalar rezerv alanındaki 600 hektarlık alanda Bakanlığımızın 18
Mart 2013 tarihli ve 372 sayılı yazısı üzerine 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun
27. maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca 25
Mart 2013 tarihinde acele olarak kamulaştırılma kararı alındığını 26 Nisan 2013 tarihli
Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla öğrenmiş
bulunmaktayız. Ülkemizin enerji üretiminde yaşanan sıkıntılarını ve ihtiyaçlarını yakinen biliyor ve takip ediyoruz. Muğla ilimiz

ülkemizin enerji üretimindeki üç termik
santraliyle katkıda bulunduğu açıktır. Yine
Muğla ilimiz turizm ve ihraç ürünleriyle ülke
ekonomisine büyük katma değer sağlamaktadır. Türkiye’nin diğer illerini Muğla ilimize
bağlayan ana arter üzerinde olan Yatağan
Bayır Salihpaşalar yolu ve mevkisi üzerinde
Muğlalı iş insanlarımızın ciddi bir boyutta

Turgutlu TSO ile Turgutlu
TB’den eğitime büyük destek

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası (TUTSO) ile Turgutlu Ticaret Borsası
(TB), fiziki şartları büyük ölçüde tamamlanan Celal Bayar Üniversitesi Hasan
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Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi’nin
malzeme ve tefrişatının tamamlanması
konusunda iki sınıfın malzeme tefrişatını üstlendi. TUTSO ile Turgutlu TB,

ekonomik yatırımları mevcuttur. Özellikle
Yatağan-Bayır ve Muğla aksı üzerinde ve
Muğla’ya giden güzergâhın sol tarafında
Muğla ekonomisine yaklaşık 400 kişilik istihdama büyük katkıda bulunan 16 yatırımcı kurumumuz var ve yatırımlarını yapmaya devam etmektedirler. Yine Bayır-Muğla
istikametinin sağ tarafında da yaklaşık 200
metre iç cephesinde de mermer ve taş sektöründe yatırımcı üyelerimiz bulunmakta.
Acele olarak yapılması planlanan bu kamulaştırmanın bu bölgedeki yatırımcı üyelerimizi rahatsız ve huzursuz ettiğini yakinen
bilmekteyiz. Bu yatırımları yapan yatırımcılarımızın başka bir bölgeye taşınarak yatırım
yapmaları da mümkün görünmemektedir.
Bu karar üyelerimizi ve yatırımcılarımızı
ciddi bir sıkıntıya düşürmüştür. Ayrıca çok
değerli olan bu yerlerin kamulaştırılmasının
da devletimize ekonomik olarak bir getirisi
olmayacağına inanmaktayız. İlimiz ve ülke
ekonomisine katkıda bulunan özel yatırım
alanlarının bu güzergâhtaki kamulaştırma
alanından çıkarılmasını talep etmekteyiz.”

teslim tesellüm taahhütlerini Turgutlu
Kaymakamlığı’nda yapılan protokolle teslim etti.
İmza töreni öncesinde açıklamada bulunan Kaymakam Nazmi Günlü, fakültenin bu yıl eğitim öğretime başlayacağını,
ilk etapta gerekli malzemelerin temini
konusunda Turgutlu’nun mahalli olarak
katkı sağladığını belirtti.
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Yurdasev ise yazılım mühendisliği için tekliflerin uygun bulunduğunu söyledi.
TUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın da, sivil toplum kuruluşları olarak eğitime önem verdiklerini, fakültenin
her türlü eksiğinin giderilmesi için çaba
harcadıklarını dile getirdi.
Turgutlu TB Yönetim Kurulu Başkanı
Yılmaz Orcan, gelir bütçelerinin büyük bir
kısmını eğitim ve sağlık alanlarında kullandıklarını, gelişen imkânlarla eğitime
bundan sonra da katkıda bulunmak istediklerini belirtti.
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Antalya TB, Tarım Sohbetleri düzenliyor
Antalya Ticaret Borsası’nın (ATB)
düzenli olarak yapmayı planladığı Tarım
Sohbetleri’nin ilk konuğu Gıda, Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürü Ahmet Dallı oldu.
ATB toplantı salonunda düzenlenen
Tarım Sohbetleri’ne Ahmet Dallı’nın yanı
sıra Batı Akdeniz Tarım Araştırmaları
Enstitüsü Müdürü Abdullah Ünlü de katıldı.
ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır, Tarım Sohbetleri’nde sektörde faaliyet gösteren üyeleriyle yetkili makamları bir araya getirip sohbet etme fırsatı
sunduklarını belirterek, toplantıya katılanlara teşekkür etti. Tarımın önemine
dikkat çeken Çandır, tarım ürünlerinin
ihracatından elde edilen gelirin %90’ının
Türkiye’de kaldığını, bunun da ülke ekonomisini güçlendirdiğini belirtti.
“Tarımsal potansiyelimizi tam olarak
hayata geçirebilmiş değiliz” diyen Çandır,
tarımsal ticareti yavaşlatan konular olduğunu belirtti.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü
Ahmet Dallı, gerek Antalya gerekse Türkiye tarımının giderek daha da önem kazan-

dığını ifade ederek, “Bizler de sizlerle el
ele çalışıp vatandaşa hizmet etmeye gayret ediyoruz” dedi. Dallı, ATB üyelerine
Antalya tarımıyla ilgili sunum yaptıktan
sonra üyelerin sorunlarını ve taleplerini
dinledi.
Tarım Sohbetleri’nde, üretimdeki doğru ve yanlışlar, üretimin modernleşmesi,
analiz ücretleri, kalıntı, tarım sektörüne

uygun sosyal güvenlik yapısının oluşturulması, ürünlerin standardizasyonu,
Tuta zararlısı, zararlılara karşı kullanılan
ilaçların standardı, yerinde denetimlere
öncelik verilmesi, destekleme konusundaki sıkıntılar, sulama maliyetlerinin yüksekliği, ürün çeşitliliğinin olmaması, toprak analizleri için teşvik edici çalışmaların
yapılması konuları gündeme geldi.

ABD ile Türkiye arasındaki
tarım ilişkilerinin 200. yılı kutlandı
Adana Ticaret Borsası (ATB)
Yönetim Kurulu Başkanı Muammer
Çalışkan, Çukurova’daki çiftçilerin,
yılların kazandırdığı tecrübeyle bugünkü teknolojiyi birleştirerek bilinçli tarım yaptıklarını söyledi. Çalışkan,
Çukurova’nın veriminin, birçok bölge
ve ülkeden daha fazla olduğuna dikkat çekti.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
ve Türkiye arasındaki tarım ilişkilerinin başlangıcının 200. yılı dolayısıyla, ATB tarafından Seyhan Oteli’nde
kutlama yemeği düzenlendi. Yemeğe,
ATB Yönetim Kurulu Başkanı Muammer
Çalışkan’ın yanı sıra, ABD Tarım Bakanlığı
Sekreter Yardımcısı Michael Scuse ve dört
eyaletin tarım bakanlığı yetkilileri katıldı.
ABD’li misafirlere sunum eşliğinde

Adana’yı tanıtan Çalışkan, Türkiye’de tarımsal ürünlerin ihracatının tüm ihracata
oranı %12,5 iken, bu oranın Çukurova için
%28 civarında olduğunu söyledi. Çalışkan,
“Bu oran bile bölgemizdeki tarımın ve ta-

rımsal üretimin önemini göstermektedir” dedi.
Çukurova’daki çiftçilerin, yılların kazandırdığı tecrübeyle bugünkü
teknolojiyi birleştirerek, bilinçli tarım
yaptıklarını ifade eden Çalışkan, “Bunun neticesinde bölgemizde pek çok
üründen birim alanda dünya ortalamasından hatta ABD ortalamasından
daha fazla verim alındığı bilinmektedir. Örnek olarak bir hektar alandan
ABD’de ortalama 897 kilogram pamuk
alınırken, bu rakam Türkiye için 1484
kilogramdır” diye konuştu.
Michael Scuse da, “ATB 100. yılını kutluyor, umarım bir güzel 100 yıl daha yaşasın. Türkiye ile Amerika tarım ticareti 200.
yılını kutluyor, umuyorum 200 yıl daha
birlikte geçiririz” ifadesini kullandı.
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Fransa’dan Eskişehir TO
üyelerine vize kolaylığı

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) ile
Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği arasında,
Vize Kolaylığı Protokolü imzalandı. ETO
üyelerine, Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle ticarette bir adım önde olmalarını sağlayacak
uzun süreli Schengen imkânı sunacak protokole, Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Laurent
Bili ile TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETO
Yönetim Kurulu Başkanı Harun Karacan
imza attı.
Törende konuşan ETO Yönetim Kurulu

Başkanı Harun Karacan, protokolle 500’üncü
yılına yaklaşan Türkiye-Fransa ilişkilerinde
Eskişehir’den yeni bir sayfa açtıklarını söyledi. Protokol sayesinde Eskişehir’in küresel
vizyonuna, ETO’nun sınırları aşan prestijine, Fransa’yla Türkiye’nin dostluk bağlarına değer kattıklarını ifade eden Karacan,
“Fransa’nın desteğiyle üyelerimize sağlayacağımız vize kolaylığının 2023 vizyonumuzu
da kuvvetlendireceği kanaatindeyim. Yalnızca tüccar ve sanayicilerimiz için vize kolaylığı

Aliağa’da 2. Uluslararası
Demir Çelik Zirvesi yapıldı
Aliağa Ticaret Odası’nda (ALTO)
gerçekleştirilen ve sektörün liderlerini bir
araya getiren Uluslararası 2. Aliağa Demir
Çelik Zirvesi’nde sektörü yakından ilgilendiren konular ele alındı. Zirveye Güney
Afrika, Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere,
Rusya ve ABD’nin yanı sıra Türkiye’den de
sektörün önde gelen firmaları katıldı.
Sanayinin gelişmiş toplumlarda sosyal
yaşamı da düzenlemesi gerekliliğine inandığını ifade eden ALTO Yönetim Kurulu
Başkanı Adnan Saka, 2. Aliağa Demir Çelik
Zirvesi’ni gerçekleştirme nedenlerini şöyle
açıkladı:
“Aliağa’nın en önemli sanayi kollarından olan demir-çelik sektörünü başlan106
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gıç olarak seçtik. Aliağa
demir-çelik sektörünün
bölgemize ve ülke ekonomisine etkisinin ne denli
önemli olduğunu biliyoruz. EBY Summit CEO’su
Yaşar Şuşek’le birlikte yaptığımız çalışmalar sonucunda bu yıl ikinci kez bu
zirveyi gerçekleştirmenin
mutluluğunu yaşıyoruz.
İkinci yılında 100’ün üzerinde katılımcıyla gerçekleştirdiğimiz bu
zirvenin üçüncüsünü de daha kapsamlı
hale getirerek, demir-çelik firmalarının
potansiyel alıcılarıyla buluşmalarını sağla-

sağlamakla kalmıyor, Fransa ve Eskişehir’in
ilişkilerinde de güçlü temeller atıyoruz. Bu temeller üzerinde hem ticaret hem de dostluk
köprülerimizi inşa edecek ve yakın zamanda
yenilerini ekleyeceğiz” diye konuştu.
Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Laurent
Bili de, imzalanan anlaşmanın, istihdam
sağlamak, ticari ilişkileri geliştirmek ve araştırma çalışmaları yapmak isteyen kişilerin
vize işlemlerinin kolaylaştırılması yönünde
Fransa Cumhurbaşkanı’nın bulunduğu taahhüdün somutlaştığının bir göstergesi olduğunu söyledi. Protokolün içeriğine ilişkin bilgi
veren Bili, “Söz konusu anlaşma, şirketlerin
ve iş insanlarının devletler arası ilişkilerin
gelişmesinde giderek artan bir rol oynadıkları
bir dünyada yaşadığımıza dair bir tespitin de
sonucudur. Eskişehir, Avrupa Bilgi Merkezi
ve dünyanın çeşitli ülkeleriyle kurmuş olduğu ortaklıklar sayesinde yüzünü kararlılıkla
Avrupa’ya ve dünyaya çevirmiş bir şehir. Dolayısıyla, iş insanlarımızın, başta Fransa’ya olmak üzere bütün Schengen bölgesi ülkelerine
yapacakları seyahatlerin kolaylaştırılmasına
katkı sağlayacak bu anlaşmanın imzalanmasından özellikle mutluluk duyuyorum” dedi.
Protokol kapsamında Fransa’yla ticaret
yapan ve yapmak isteyen ETO üyeleri uzun
süreli Schengen vizesi alabilecek. Protokol,
Eskişehir’in Fransa’yla ticaretinin hızlandırılması ve pazar payının artırılması açısından
da önem taşıyor.

mak için çalışacağız” dedi.
8 Ekim 2013 tarihinde “Liman Yönetimi ve Lojistik” konulu uluslararası bir zirve
daha planladıklarını belirten Saka, enerjiyle ilgili de çalışma yaptıklarını, üyelerinden destek
geldiği sürece Aliağa’nın
geleceği için daha önemli
çalışmalar yapacaklarını
ve projeler üreteceklerini
söyledi.
Demir-çelik sektörüyle
ilgili gelişmeleri istatistiklerle aktaran Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Dr.
Veysel Yayan, 2023’e giden
yolda doğru teknolojilerle doğru yatırımların yapılmasıyla Türkiye’nin çelik üretiminde dünya sıralamasında daha iyi yerlere gelebileceğini belirtti.
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EBSO, Çek Cumhuriyeti ile işbirliğinde
ilk adımı otomotiv ve eğitimle atıyor
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO),
Çek Cumhuriyeti’nin önemli endüstri şehirlerinden Plzen’in Bölge Başkanı Milan
Chovanec başkanlığındaki heyeti ağırladı. EBSO’yu ziyaret eden Plzen heyetinde ayrıca, Yatırım ve Gayrimenkullerden
Sorumlu Bölge Başkan Yardımcısı Zdeňka
Lišková, Plzen Belediyesi Ekonomiden
Sorumlu Başkan Yardımcısı Martin Zrzavecky, Plzen Belediyesi Kültür ve Turizmden Sorumlu Başkan Yardımcısı Eva
Herinková, Plzen Belediyesi Gayrimenkul
Yönetiminden Sorumlu Meclis Üyesi Helena Matoušová, Plzen Bölgesi Yönetimi
Sözcüsü Šárka Stará, Plzen Bölge Başkanlığı, Medya İletişim, Dış İlişkiler ve Pazarlama Bölümü Sorumlusu Milan Kozel de
yer aldı.
Heyete ev sahipliği yapan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar,
Odanın yapısı ve işlevleri hakkında bilgi
verdi. Kentteki 4500’ü aşkın sanayicinin
gıdadan tekstile, otomotiv ve yedek parçadan inşaata, makineden elektroniğe,
petrokimyadan plastiğe kadar 64 değişik
meslek komitesinde yer aldığına dikkat
çeken Yorgancılar, EBSO öncülüğünde kurulan 13 organize sanayi bölgesinin (OSB)
her türlü imkânıyla yatırıma hazır oldu-

ğunu söyledi. İzmir’in jeotermal, rüzgâr
ve güneş gibi yenilenebilir enerji alanında
da söz sahibi olduğunu belirten Yorgancılar, hava, deniz, kara ve demir yolu ulaşım
imkânlarıyla lojistik açıdan da avantajlı
konumdaki kentin yatırımlar açısından
büyük fırsatlar sunduğuna dikkat çekti.

Sanayiciler açısından sektörel işbirliklerinin önemine de değinen Yorgancılar,
“BMW ile gerçekleştirdiğimiz ‘Türk Sanayisinden Alım Günleri’ etkinliğini Skoda
ile de yapabiliriz. Skoda ithal ettiği parçaları bize de iletirse sanayicilerimiz orada
stant açarak ürünlerini sergileyebilirler ya
da Skoda’nın teknik heyetini kentimizde

Düzceli genç girişimcilerden
Çin ve Singapur çıkarması
Düzce Ticaret ve Sanayi
Odası (DTSO) koordinatörlüğünde faaliyet gösteren TOBB
Düzce İl Genç Girişimciler Kurulu (GGK), Çin ve Singapur’da
fuar ve iş gezisi etkinlikleri düzenledi.
Çin’de düzenlenen Canton
Fuarı’na ve ayrıca Singapur’a
giden TOBB Düzce GGK üyeleri, Singapur’da Büyükelçi Taner
Seben tarafından kabul edildi.
GGK üyelerine ayrıca Singapur Ticaret
Müşaviri İbrahim Eriş de yardımcı oldu.

Ziyaretlere TOBB Düzce GGK Yönetim
Kurulu Başkanı Cemal Aksan, üyeler

konuk ederek fabrikalarımızı tanıtabiliriz. Böylelikle Çek Cumhuriyeti ile İzmir
arasındaki ticaret hacmini 100 milyon
dolardan daha yüksek rakamlara çıkarma
imkânımız doğar” dedi.
İzmir’i tanıtmak amacıyla Almanya’nın Baden Württemberg ile Kuzey Ren
Westfalya eyaletlerine yaptığı ziyaretleri
de örnek gösteren Yorgancılar, “Üniversitede bilgi, burada uygulama var. Biz
sanayiciler teoriyle pratiği birleştirmek istiyoruz. Baden Württemberg heyetimizde İzmir İleri Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden’le dönemin
TOBB ETÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı
da yer aldı. Karşılıklı görüşmeler neticesinde şimdi eğitimde işbirliği yapılıyor”
diye konuştu.
Plzen Bölge Başkanı Chovanec, kentte sanayi ile ekonominin iç içe olduğunu
vurgularken, İzmir ile gerek ekonomik
gerekse eğitim alanındaki işbirliğinin gelişmesi için her türlü desteği vereceklerini ifade etti. Chovanec, “Plzen’den içinde
önemli şirketlerin temsilcisi iş insanlarının da yer aldığı heyetin ziyaretine ilişkin
resmi yazımızı önümüzdeki iki hafta içinde göndererek, programın ayrıntılarını
görüşmeye başlamak istiyoruz” dedi.

Atilla Çelebi, Taner Özsoy, İlhami Velioğlu, Serdar Demir, Candoğan Bektaş,
Sebahattin Uzun, Bilecik GGK Yönetim
Kurulu Başkanı Fikret Karaçalı ve yardımcısı Cüneyt Dönmez katıldı.
Singapur Büyükelçisi Taner
Seben, Türkiye ve Singapur arasındaki ticari bağlar ve gelişmeleri aktararak GGK üyelerine iki
ülke arasında oluşturulabilecek
iş bağlantılarını anlattı.
Düzce GGK Yönetim Kurulu
Başkanı Cemal Aksan, Singapur Büyükelçisi Taner Seben’e
kendilerine gösterdikleri yoğun
ilgiden dolayı teşekkür ederek,
Çin ve Singapur’da yapılan çalışmaları rapor halinde DTSO ve Düzce
Belediyesi’ne sunacaklarını ifade etti.
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“Osmanlı Deniz Ticaretinin
Yükselen Değeri Mersin” kitabı tanıtıldı
Mersin Deniz Ticaret Odası
(MDTO) Genel Sekreteri Korer Özbenli,
yayımladıkları “Osmanlı Deniz Ticaretinin
Yükselen Değeri Mersin” adlı kitapla, ileriye dönük planlamada kent kültürüne ışık
tutacak bir çalışma ortaya koyduklarını
söyledi.
Mersinli Araştırmacı-Yazar Mehmet
Mazak’ın MDTO tarafından yayımlanan
“Osmanlı Deniz Ticaretinin Yükselen Değeri Mersin” adlı kitabının tanıtımı yapıldı. Odada yapılan tanıtım toplantısında
konuşan MDTO Genel Sekreteri Özbenli,
Mersin’in tarihine katkı sağlayacak bir çalışmayı yayın hayatına ve araştırmacıların
emrine sunduklarını belirtti. Bir kentin
geleceğini planlarken, kentin bugününü
bilmek kadar geçmişini bilmenin de önemli olduğunu vurgulayan Özbenli, “MDTO
olarak, deniz ticaretinin kentin sosyal ve
kültürel kimliğine kattığı değerleri araştıran, ileriye dönük planlamada kent kültü-

rüne ışık tutacak bir çalışma ortaya koyduk” dedi.
Özbenli, yazar Mehmet Mazak’a, ekibiyle arşivini açarak çalışmaya katkı sağlayan Ali Murat Merzeci’ye, projeye destek
veren MDTO Yönetim Kurulu Başkanı
Cihat Lokmanoğlu’na ve Yönetim Kurulu
üyelerine teşekkür etti.
Yazar Mehmet Mazak da insanın doğduğu, büyüdüğü şehirle ilgili bir yayın yapmasının önemli, yaşadığı şehrin kültürüne

Bafra TSO, Kızılırmak Kuş
Cenneti için atağa geçti
Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim
Kurulu Başkanı Göksel Başar
ve Yönetim Kurulu üyeleri
gündeme aldıkları projelerle
ilgili açıklamalarda bulunmak üzere Ali Kale Turistik
Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Bafra TSO Yönetim Kurulu Başkanı Başar, “Bafra
TSO olarak asli yapmamız
gereken görevlerin yanı sıra
sivil toplum örgütü olmamız
nedeniyle de bölgemiz için hazırladığımız
projeler hakkında ilgililerle görüşmeler
yaparak, lobi faaliyetlerinde bulunarak
uygulanması için gayret göstereceğiz. Bu
faaliyetler için başka kurumların çalışma
alanlarına girmeden, gündemde tutarak
gerçekleşmesine katkı sağlayacağız” dedi.
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Başar, Bafra Pidesi’nin Coğrafi İşaret
olarak Bafra TSO tarafından tescil edildiğini anımsatarak şunları belirtti:
“Odamızla sözleşme imzalamış olan ve
pide üreten firmaların belirlenen standartlarda pide üretimi yapmaları gerekiyor. Bu
nedenle gerekli kontrol ve denetimleri Bafra

sahip çıkmasının ise çok daha
önemli olduğunu ifade etti. Osmanlı arşiv belgelerini taradıklarında Mersin’de çok ciddi bir
deniz kültürü olduğunu gördüklerini dile getiren Mazak, “Mersin demek Akdeniz demektir.
Bunu bir Antalya, bir İzmir için
kullanamayız. Mersin’in kuruluşunda ve harcında deniz ticareti
ve deniz kültürü var. Böyle bir
şehrin deniz kültürünün ülkemizde ve hatta uluslararası alanda bilinmesinin önemli
olduğunu düşünerek böyle bir çalışmayı
ortaya koyduk” ifadesini kullandı.
Çalışmanın 1812-1922 dönemini kapsadığını vurgulayan Mazak, liman bölgeleriyle ilgili ilk bulguya 1812’de rastlandığını
dile getirdi. Mazak, “Mersin deniz kültürü
ile yoğrulmuş bir kent. Billurlaşmış bir deniz kültürü var. Bu kültürü MDTO ile birlikte kitap haline getirdik” dedi.

İlçe Tarım Hayvancılık Gıda Müdürlüğü’yle
işbirliği içerisinde devam ettireceğiz.
İş insanlarımızın yurt dışı seyahatlerinde vize işlemleri açısından karşılaştıkları sorunlara yardımcı olunması açısından özel bir
firmayla anlaşarak, üyelerimizin daha sağlıklı çalışması için gerekli adımları atacağız.
Özellikle Alaçam, 19 Mayıs ve Yakakent’teki
üyelerimizin Bafra TSO’ya gelmelerinin
kendilerine zaman kaybettirdiğini biliyoruz.
Üyelerimizin odamızdan alması gereken
evraktan prosedüre uygun olanların online
olarak internet üzerinden gönderilmesini
sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor.
Kızılırmak Kuş Cenneti için yollar
yapılmalı ve en önemlisi Kızılırmak kuş
cennetinin Bafra fotoğraflarıyla tanıtılması için çalışmalara başlanmalıdır.
Bafra’da da belli kesimlerde Kızılırmak Kuş
Cenneti’nin fotoğraflar asılarak, dışardan
gelenlerin dikkati çekilebilir. Ayrıca Kızılırmak Kuş Cenneti’yle ilgili tabelalar konulmalı, otel ve pansiyon gibi turizm yatırımları yapılmalıdır. Bütün bunlar Bafra’nın
ekonomisinin gelişimi açısından büyük
önem taşıyor.”
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Kırklareli TB’de girişimcilik
sertifika töreni yapıldı
Kırklareli Ticaret Borsası (TB) ile
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
(KOSGEB) ortaklığında açılan Girişimcilik Kursu’nu başarıyla bitiren 20 kursiyer
Kırklareli TB’de yapılan törenle sertifikalarını aldı.
Sertifika töreninde konuşan Kırklareli
Valisi Mustafa Yaman, kursiyerlere iş yeri
açmaları durumunda 100 bin TL’ye kadar
destek verildiğini, verilen desteklerin bir
kısmının teşvik hibe, bir kısmının da faizsiz kredi olduğunu belirtti.
Kırklareli TB Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Altıntel de, girişimciliğe büyük
önem verdiklerini ifade ederek, “Girişimci
kadın ve erkeklerimiz bizleri yarınlara taşıyacaklar. Türkiye’nin doğal gazı, petrolü
yok ama girişimci ruhu var” dedi.

Kırklareli KOSGEB Müdürü Hasan Tarık Altuntaş da, KOSGEB’in girişimcilere
vermiş olduğu destekleri anlattı. Altuntaş
şöyle konuştu:
“Kursiyerlerimizden başarılı olanlar
KOSGEB Girişimcilik Kursu’nun ilk aşamasını başarıyla bitirdiler. İkinci aşama-

AB Öykü Yarışması’nda
birinci Samsun’dan çıktı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
(STSO) bünyesinde hizmet veren AB Bilgi Merkezi adına AB Türkiye Delegasyonu tarafından düzenlenen 2013 AB Öykü
Yarışması’nda Samsun’u temsil eden İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi
öğrencisi Firuze Nur Atmaca, Türkiye birincisi oldu.

AB Türkiye Delegasyonu, AB Bilgi Merkezleri Ağı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “Farklılıklar İçinde Birlik”
konulu AB Öykü Yarışması’nın ulusal finali
ve ödül töreni Eskişehir’de yapıldı.
Samsun TSO bünyesinde hizmet veren
AB Bilgi Merkezi’nin il elemelerini geçerek,
finallerde Samsun’u temsil eden Tanrıverdi

da işini kuracak ve iş planlarını hazırlayacaklar, üçüncü aşamada bu planlarını
KOSGEB’e getirecekler. KOSGEB’td planladıkları işlerle ilgili tecrübelerine bakacak.
Kurdukların işleri gelecekte ‘bir katma değer katacak mı, istihdamı artıracak mı ve
bir eksiği kapatacak mı?’ diye inceleyecek.
Eğer projeleri onaylanırsa 30 bin lira hibe,
70 bin liralık da geri ödemeli krediyi vereceğiz. 30 bin liranın 3 bin lirası iş kurarkenki masrafları, 15 bin lirası da kurduğu işle
ilgili malzemeleri, 12 bin lirası da elektrik,
su, telefon gibi giderlerin karşılanmasına
yönelik veriliyor. 70 bin lirası da işini büyütecekse verilen bir miktar ve bu miktar
iki yıl geri ödemesiz olarak veriliyor.”
Konuşmaların ardından başarılı olan
kursiyerlere sertifikaları, Kırklareli Valisi
Mustafa Yaman, İl Jandarma Komutanı
Kıdemli Albay Ömer Lütfi Mor, Kırklareli
TB Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Altıntel, Kırklareli İŞKUR İl Müdürü Hasan Aksoy ve Kırklareli KOSGEB Müdürü Hasan
Tarık Altuntaş tarafından verildi.

Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Firuze Nur
Atmaca, “Havva’nın Kızları” öyküsüyle, 550
okuldan 4500 öğrenciyi geride bırakarak
Türkiye birincisi oldu. Samsun’un gururu
olan Atmaca’ya ödülü, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Bela Szombati ile
Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Orhan Erdem tarafından verildi.
Dereceye girenlerin, Türk yazar ve uzmanların yanı sıra, AB Türkiye Delegasyonu
ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcilerinden
belirlendiği yarışmada Erzurum Hasan Basri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Besra Rümeysa Küçük “Gökkuşağının Altında”
öyküsüyle ikinci, Konya Meram Fen Lisesi
öğrencisi Leyla Önal “Benim Dünyam” öyküsüyle üçüncü seçildi.
Her yıl AB Türkiye Delegasyonu ile Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Türkiye genelinde 22 AB Bilgi
Merkezi tarafından koordine edilen yarışmada dereceye giren öğrenciler, Brüksel ve
Litvanya’ya seyahatle ödüllendiriliyor. Bu
yılki yarışmada öğrenciler, Oylum Talu moderatörlüğünde, yazar Mario Levi, sanatçı
Yıldız İbrahimova, İskoçya Storytelling
Centre’dan öykü anlatıcısı Daniel Allison ile
“Farklılıklar İçinde Birlik” konusunda sohbet etme imkânı da buldu.
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Aksaray TB, su kotasıyla ilgili proje
geliştirme çalışmalarına başladı

Aksaray Ticaret Borsası (ATB) ile
Aksaray Tarım Platformu işbirliğinde, 2014
yılında Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında yer alan illerde uygulanacak su kotasına yönelik bir değerlendirme toplantısı
düzenlendi. Toplantıya ATB Yönetim Kurulu
Başkanı Hamit Özkök, Aksaray Tarım Platformu ve Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak,
Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı
Mahmut Aktürk, Aksaray Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Mustafa Afşin, Doç. Dr. Levent Atlaş, Konya Selçuk Üniversitesi’nden Doç. Dr.
Bilgehan Naz ve üniversitelerden çok sayıda
uzman katıldı.
ATB Yönetim Kurulu Başkanı Hamit

Özkök, geçiminin %70’ini tarım ve hayvancılıktan sağlayan su kotasının Aksaray’da tedirginlik yarattığını belirtti. Bölgede yer alan
Aksaray, Konya, Karaman ve Niğde illerinde
2014 yılı itibarıyla su kotası getirileceğini ifade eden Özkök, bu uuygulamanın Aksaray’da
tarım ve hayvancılığının bitmesi anlamına
geleceğini dile getirdi. Bu nedenle ATB başta olmak üzere Aksaray Tarım Platformu’yla
birlikte bir ekip oluşturduklarını vurgulayan
Özkök, ekip ve üniversitedeki uzmanlarla bir
araya gelerek konuyla ilgili değerlendirme
yaptıklarını söyledi. Uygulama kapsamında
Aksaray’ın su kotasının 200 tona düşürüleceğine dikkat çeken Özkök, “Aksaray’ın

gelecekteki su potansiyelini, su rezervini ve
üreticilerimizin yaşanabilir düzeyde üretim
yapmaları için su rezervleri başta olmak üzere dış havzalardan da su getirme adına proje
üretmek için bir ekip oluşturduk. Aksaray’a
ve bölgedeki illere geçtiğimiz yıl içerisinde 200 ton su vermek üzere bir kota tahsis
edildi. Bu tahsisi Aksaray Tarım Platformu
nezdinde gerekli makamlara ulaştırdık ve
iki yıl gibi bir erteleme gerçekleşti. Ama iki
yıl sonra uygulanacak su kotasının üreticilerimize çok büyük mağduriyetler yaşatacağı
aşikârdır. Şu anda yeşil bitkilerde, yonca ve
pancar üretiminde bin ton su ihtiyacı karşılamaktadır. Bin ton uyguladığımız suyun
200 tona düşmesi demek, Aksaray’ın tarımının ve hayvancılığının bitmesi demektir.
Bu duruma Aksaraylı siyasiler, otoriteler ve
ilgili makamlar göz ardı edemez ve duyarsız
kalamaz. Dolayısıyla, uygulanacak kotanın
başta üreticilere, bölgedeki yatırımcılara ve
hayvancılara, özünde Aksaray’ın gelişimine
zararı olacağından bir proje oluşturulması
için ekip oluşturduk. Bu ekip önümüzdeki
günlerde iyi projeler hazırlayacak diye düşünüyorum” dedi.

Trabzon TB’den yoğun bakım ünitesi…
Trabzon Ticaret Borsası (TTB)
tarafından, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’ne yaptırılan Dahiliye ve Göğüs Hastalıkları Yoğun
Bakım Ünitesi altyapısı tamamlanarak
teslim edildi.
Farabi Hastanesi yeni binasının altıncı katındaki 14 yataklı yoğun bakım
ünitesinin hizmet teslim törenine KTÜ
Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, TTB
Meclis Başkanı Mehmet Cirav, TTB Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu, Farabi Hastanesi Başhekimi Prof.
Dr. Tevfik Özlü ve TTB Meclis üyeleri
katıldı.
TTB Meclis Başkanı Mehmet Cirav,
TTB’nin kısıtlı imkânlarla yaptığı ve
yaklaşık 650 bin liraya mal olan yoğun
bakım ünitesinin altyapısını büyük bir
hizmet olarak gördüklerini ifade ederek,
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“Borsa olarak daha önceki yıllarda eğitim
ve sağlık sektöründe bu gibi hizmetler
yapmıştık. Ancak, yoğun bakım ünitesi
çok farklı ve önemli bir hizmet. Başta bizim gibi kuruluşlar olmak üzere hayırsever herkesin bu hizmetlere destek olması
lazım” dedi.
Prof. Dr. Tevfik Özlü de, Farabi
Hastanesi’nin Doğu Karadeniz’de yaşa-

yan yaklaşık 4 milyon nüfusun yanı sıra,
çevre illere de hizmet verdiğini anımsatarak şunları söyledi:
“Bölgede yoğum bakım ünitelerine büyük bir ihtiyaç var. Hastanemizde
üçüncü basamaktan 90 yoğun bakım yatağımız var ama yetmiyor. Çünkü yoğun
bakım hizmetini tam olarak biz verebiliyoruz. Bu da bize olan talebi artırıyor. Bu
üniteyle ihtiyacın bir kısmına daha cevap
vermiş olacağız.”
Rektör Prof. Dr. Süleyman Baykal ile
TTB Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu da, sağlık sektörüne her kesimden destek beklediklerini söyledi.
Ünite altı ayda tamamlandı ve yaklaşık 650 bin liraya mal oldu. 14 yataklı Dahiliye ve Göğüs Hastalıkları Yoğun
Bakım Ünitesi, bir ay içinde tıbbi cihazlarla donatılarak hizmete açılacak.
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Özışık:“Yozgat’a acemi birliği kurulması şart”
Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası
(TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Özışık, Yozgat’a acemi birliği kurulmasına ilişkin kamuoyuna açıklamada bulundu. Milli
Savunma Bakanlığı’nın büyükşehirlerdeki
acemi birliklerini Anadolu’ya taşımak için
çalışma başlattığını ancak bu şehirler içinde Yozgat’ın olmamasının Yozgat kamuoyunda büyük bir hassasiyet oluşturduğunu
dile getirdi.
Özışık, Yozgat ekonomisine bir eğitim
birliğinin katkısının neler olacağına yönelik şu açıklamayı yaptı:
“Bir askeri birlik Yozgat için artı en
az iki adet otel, 10 adet lokanta, 30 adet
askeri malzemelerin satıldığı iş yeri, var
olan birçok işletme için büyüme ve kendini geliştirme anlamına gelmektedir. Ayrıca ulaşım sektörüne ve diğer sektörlere
artı değer katacaktır. Bir ilin ve bölgenin
ekonomik yapısını belirleyen ve lokomotif vazifesi gören temel dinamikler vardır.
Bu ciddi potansiyeli olan bir üniversite,
devlet destekli savunma sanayi merkezi,

hayvancılık OSB gibi büyük bir proje olabilir. Askeri birliklerin Anadolu’ya taşınması
kararı da Yozgat için bir dönüm noktası
olma özelliği taşıyor. Çarpan etkileriyle
değerlendirildiğinde Yozgat ekonomisine
ve Yozgat’ın gelişmişlik düzeyine çok ciddi
katkılar sağlayacak olan bir askeri birliğin
Yozgat’a taşınmasını desteklemekteyiz.
Yozgat için, Yozgat’ın gelişimi ve hak ettiği
yerde bulunması için bir sivil toplum kuruluşu ve bir meslek odası olarak üzerimize

ne düşüyorsa yapacağız.”
Yozgat’ın siyasi iradesinin bu konuda ısrarcı olması
için ne gerekiyorsa yapmaya
hazır olduklarını söyleyen
Özışık, sivil toplum kuruluşlarıyla en kısa sürede gerekli
planlamaları
yapacaklarını
belirtti. Özışık, “Bir kampanya başlatarak bu konuya hak
ettiği ehemmiyetin verilmesi
için elimizden geleni yapmayı
düşünüyoruz. Bu konuda bütün siyasilerin, Yozgat ekonomisinde var
olan bütün aktörlerin ve daha da önemlisi
bire bir etkilenecek olan Yozgat halkının
desteğini istiyoruz. Neler yapabiliriz noktasında her bireyin fikrine ihtiyacımız var.
Düşüncelerinizi almak üzere Yozgat TSO
ya ait https://www.facebook.com/YozgataAcemiBirligiIstiyoruz sayfasında değerli
görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Her bir
fikir bizzat Yönetim Kurulu Başkanı olarak
tarafımdan cevaplanacaktır” dedi.

Manisa TSO’nun düzenlediği İş Sağlığı ve
İş Güvenliği paneli büyük ilgi gördü

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası
(MTSO) ile Manisa Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ortaklaşa düzenlediği konferansta, oda üyeleri iş güvenliği ve kanunu
konusunda bilgilendirildi. Konferansa,
Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkan yardımcıları Yaşar Coşkun ve Adnan Erbil,

Manisa TSO Yönetim Kurulu Muhasip
Üyesi Mehmet Yılmaz, Manisa SGK Müdürü Murat Saygı, Manisa İŞKUR Müdürü
Yüksel Uçar, İzmir İş Teftiş Kurulu Başkanı
Şuaip Er ile Manisa TSO üyeleri katıldı.
Panelin açılış konuşmasını yapan Manisa
TSO Başkan Yardımcısı Yaşar Coşkun, Ulus-

lararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından
açıklanan rakamları vererek şöyle konuştu:
“Dünyada 1,2 milyarı kadın olmak üzere 3 milyar civarında bir iş gücü bulunmakta
ve her 15 saniyede bir, her gün yaklaşık 6
bin işçi iş kazaları veya meslek hastalıkları
nedeniyle hayatını kaybetmekte. SGK verilerine göre, Türkiye’de günde yaklaşık 200
iş kazası olmakta, bazı çalışanlarımız iş
göremez hale gelmekte. Ülkemiz maalesef
iş kazalarında Avrupa ve dünyada ilk sıralarda. Ölümlü iş kazalarında ise Avrupa’da
birinci, dünyada üçüncü sırada yer alıyor.
İncelediğimiz bazı araştırmalara göre, iş
kazalarının %98’inin, meslek hastalıklarının %100’ünün önlenebilir olduğunu ifade
ediyor.”
Katılımcıların sorularının tek tek cevaplandırıldığı panelin sonunda düzenlenen kokteylde katılımcılar, panelistlerle bire
bir görüşme imkânı da buldu.
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Bezci:“Türkiye’nin daha fazla
genç girişimciye ihtiyacı var”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’ni makamında
Kabul etti. ATO ve Ankara için başlattıkları
projeler hakkında bilgi veren Bezci, Ankara
Uluslararası Fuar Merkezi projesinin hazır
olduğunu, ağustos ayında temel atmayı
planladıklarını belirtti. Türkiye ekonomisinin özel sektör eliyle büyüme kaydettiğini

ve bundan sonra da aynı şekilde büyümeye
zorunlu olduğuna dikkat çeken Bezci, “Türkiye ekonomisinin dinamizmini koruması
ve özel sektörün gelişmesi için daha fazla
genç girişimciye ihtiyacımız var” dedi.
Bezci, iş hayatına girişimci olarak başlayan gençlerin, edindikleri tecrübelerle
ilerleyen yıllarda büyük yatırımcılar olabileceğini söyledi.

Manavgat TSO, Akbank ile
kredi protokolü imzaladı
Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası
(MATSO) ile Akbank arasında kredi protokolü imzalandı.
MATSO hizmet binasında gerçekleştirilen imza törenine, MATSO Yönetim
Kurulu Başkanı Şükrü Vural, Akbank
Manavgat Şube Müdürü Mehmet Şahin,
KOBİ Müşteri İlişkileri Yöneticisi Muhsin
Çetinkaya ile Akdeniz Bölge Müdürlüğü
Yöneticileri Ahu Fettahoğlu ve Belgin Duyar hazır bulundu.
İmza protokolünde konuşan MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Vural,
“Dönem dönem üyelerimiz için kredi anlaşmaları ve protokolleri imzaladık. Bunlara bugün bir yenisini daha ekledik. Krediler, ekonominin, ticaretin vazgeçilmezidir.
Krediler, ekonominin işlemesinde, ticaretin canlı tutulmasında son derece önemlidir. Yerinde, etkin ve verimli kullanılmadır. Krediler, iş dünyası için önemli bir
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kaynaktır. Biz de bu kaynağı, yaptığımız
bu anlaşma ve protokollerle üyelerimizin
kullanımına sunuyoruz. Bugün ülkemizde
bankalardan kullanılan kredilerin toplamı
yaklaşık 834 milyar liraya yaklaşmıştır.
Kullanılan işletme kredileri toplamı yaklaşık 230 milyar TL’ye, tüketici kredileri de
yaklaşık 207 milyar TL’ye ulaşmış bulunu-

Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişiminde sahip olduğu tüm yer altı ve yer
üstü kaynakları etkin bir şekilde kullanması gerektiğini de belirten Bezci, Türkiye’nin
su kaynaklarının zenginliğine dikkat çekti.
Yağmur sularıyla yer altı su kaynaklarının
desteklenebileceğini vurgulayan Bezci, “Yağmur suları ne yazık ki bizim ülkemizde değerlendirilmiyor, kanalizasyona karışıp akıp
gidiyor. Belediyeler bu konuda yeni projeler
üretemiyorlar. Oysa kentlerin rögarları 5
metre daha derinden kazılsa, yarısı beton
olan şehirlerde yağmur suları toprağa ve yer
altı sularına karışma imkânı bulur ve böylece yer altı suları beslenir” diye konuştu.
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği
Başkanı Nezih Allıoğlu da konuşmasında,
girişimci iş insanları olarak yatırım ve istihdam ortamları oluşturup ekonomiye katkı
sağlayan derneklerinin, çeşitli alanlarda
ticari, sosyal ve kültürel projeler ürettiğini
ifade etti.
Yeni girişimciler yetiştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren
Allıoğlu, “Amacımız ülke ekonomisinin gelişmesi için kalıcı ve yararlı hizmetler yapmaktır” dedi.

yor. Rakamların ulaştığı boyut da kredilerin sosyoekonomik yaşamın gerçeği olduğunu gözler önüne seriyor. Üyelerimiz için,
ekonomimiz için hayırlı olsun” dedi.
İmzalanan protokol,
MATSO üyelerine bankacılık işlemlerinde avantajlar içeren KOBİ destek
paketi, avantajlı krediler
paketi ve üye iş yeri paketi sunuyor. KOBİ destek paketi üyelere; KOBİ
destek kredisi kullanmaları halinde üç ay süreyle Akbank şubelerinden
yaptıkları 20 havale, 20
EF, 20 çek tahsilatı, internet şubesinden sınırsız
havale ve EFT, 25 yapraklı çek karnesi,
Pos hizmet ücreti feragatı sağlıyor. Avantajlı krediler paketi üyelere; taksitli ticari
krediler, gayrinakdi krediler, ticari iş yeri
kredilerinde 60 aya kadar vade ve TL/YP
cinsinden kullanım olanağı veriyor. Üye iş
yeri paketi üyelere; cazip oran ve blokelerle üye iş yeri imkânı tanıyor.
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu adına
Elazığ’da hatıra ormanı kuruluyor
Elazığ Ticaret Borsası (ETB) üyeleri,
Karakoçan’a 16 derslikli imam-hatip lisesi ve 200 kişilik öğrenci yurdu inşa edecek
olan TOBB’a teşekkür mahiyetinde TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu adına hatıra
ormanı kuruluyor. ETB üyeleri tarafından
Hayvan Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi
(OSB) yanında oluşturulan hatıra ormanına
“Biriniz Binbir Olsun” projesi kapsamında
1001 adet çam fidanı dikildi. Fidan dikim
törenine Elazığ Valisi Muammer Erol, ETB
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Kutbettin Demirdağ, Elazığ Belediye
Başkanı Süleyman Selmanoğlu, Kovancılar
Belediye Başkanı Bekir Yanılmaz, Karakoçan
Belediye Başkanı Nurettin Aslan, TÜMSİAD
Elazığ Şube Başkanı Süleyman Şeker ile çok
sayıda davetli katıldı.
ETB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Ali Dumandağ törende yaptığı konuşmada,
“Bugün 1001 fidan dikiyoruz. Bunun anla-

mı da biriniz 1001 olsun dileğidir” dedi.
Dumandağ, TOBB’un gerek Türkiye’de
gerek uluslararası arenada çok büyük başarılara imza attığını belirterek, “Biz de başkanı-

Üreten, işleyen ve tüketenler
Bursa TSO’da toplandı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
(BTSO), Bursa Ticaret Borsası (BTB), Gıda,
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü iş birliğiyle Bursa’nın üreten, işleyen ve tüketenleri “Ortak Akıl Toplantısı”nda bir araya geldi.
Bursa’nın tarım konusunda yol haritasının belirlenmesi için BTSO’da düzenlenen “Ortak Akıl Toplantısı’nda” konuşan

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim
Burkay, “Üreten, işleyen ve tüketen tüm
kesimlerin sektörün meselelerine hâkim
olması ve ortak çözümler etrafında birleşmesi şarttı. İş dünyasının çatı örgütü
BUTSO olarak, Bursa’yı 2023 vizyonuna
hazırlarken, kilit öneme sahip bu sektörümüzden gelecek taleplere açığız” dedi.

mız hayattayken onun ismini yaşatmak için
bir orman oluşturuyoruz” diye konuştu.
Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Kutbettin Demirdağ da, ağaçlandırmanın
önemine dikkat çekerek, “Biz özellikle şehirleşen dünyada, betonlaşan ve çölleşen bir
dünyada ağaçlandırmanın ne kadar önemli
olduğunun bilincindeyiz” ifadesini kullandı.
Elazığ Belediye Başkanı Süleyman Selmanoğlu, yeşilin her tonunu sevdiklerini
ifade ederek, “Güzel bir araziye çam fidanı dikerek güzel bir iş başlattık. Özellikle
şehrin güzelleşmesi, insanların daha rahat
nefes alması ve çevre için ekibimizle beraber elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz”
diye konuştu.
TÜMSİAD Elazığ Şube Başkanı Süleyman Şeker ise Hisarcıklıoğlu gibi bir
marka ismin Elazığ’da hayırlı bir işte yaşatılmasının büyük bir başarı olduğunu
söyleyerek ETB Yönetim Kurulu Başkanı
Dumandağ’a teşekkür etti.

Tarım sektöründe gıda fiyatlarının
2000 yılından beri sürekli arttığını belirten
Burkay, “Otoriteler, yakın gelecekte artan
talebin karşılanması için dünya gıda üretiminin %70 artması gerektiğini söylüyor.
Sadece ekonomik kriz ve yoksulluktan mustarip bölgelerde tarım ve gıdaya olan yatırımların %50 oranında artması gerekiyor.
Bu durum zirai bir dönüşüm planını ve yeni
bir vizyonu zaruri kılıyor” diye konuştu.
Türkiye’nin avantajlarının fazla olduğuna dikkat çeken Burkay, “Tarım sektörü,
2004-2010 döneminde, 2007 yılı hariç,
istikrarlı bir şekilde büyüdü. Toprak, su
varlığı, ekolojik avantajları ve üretici varlığı
çerçevesinde sahip olduğu tarımsal potansiyel, küresel ölçekte ülkemiz için ayrıcalıklı bir pozisyon doğuruyor. %2,5 pay ile
Avrupa’nın en büyük, dünyanın yedinci en
büyük tarım ekonomisiyiz. Tarım Türkiye
ekonomisinin geleceği için kilit sektör” ifadesini kullandı. Bir tarım şehri olan Bursa’da
bunun göz ardı edilmesinin imkânsız olduğunu söyleyen BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer
Matlı da, “Tarım konusuna dar pencereden
bakmak yetersiz kalacaktır” dedi.
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Beypazarı Kurusu artık patentli ürün oldu
Beypazarı Ticaret Odası’nın
(BTO) başvurusu üzerine “Beypazarı
Kurusu” tescillendi. Grup Ofis Marka
& Patent vekilliği ile Beypazarı Kurusu için coğrafi işaret başvurusunda
bulunan BTO Coğrafi İşaret Tescil
Belgesi’ni düzenlenen törenle aldı.
BTO’da düzenlenen törene, Grup
Ofis Marka&Patent Vekili Selçuk
Akın ve BTO Yönetim Kurulu Başkanı H. Necdet Çalışkan katıldı. Akın,
BTO Yönetim Kurulu Başkanı H. Necdet Çalışkan’a tescil belgesini teslim
ederken yaptığı konuşmada, “Tescille
birlikte yapılacak en önemli şey denetlemelerin düzenli ve sağlıklı bir şekilde
yapılmasıdır. Bu öncelikli konu olarak ele
alınmalıdır. Başta ürünün hiyejenik koşulları olmak üzere diğer üretim şartları da
yerine getirmesiyle başka ilçelere de yayılmasını amaçlıyoruz” dedi.
BTO Yönetim Kurulu Başkanı H. Necdet Çalışkan da, yerel kültürün önemli bir
unsuru olan yöre mutfağına ait yemeklere

sahip çıkmaya çalıştıklarını belirtti.
Çalışkan, “Marka şehir haline gelen
Beypazarı’nda geleneksel lezzetlerimizden Beypazarı Kurusu patentinden sonra, şimdi de yaprak dolması, cevizli sucuk
ve tarhana gibi yöresel ürünlerimiz için
müracaatlarımız olacak. 15 yıl önce unutulmaya yüz tutmuş Beypazarı Kurusu
turizmin canlanmasıyla birlikte tekrar

İtalyan heyet Sakarya TSO’yla
işbirliklerini değerlendirdi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nı
(SATSO) ziyaret eden İtalyan heyeti, işbirliği çerçevesinde karşılıklı yatırım yapmak
istediklerini söyledi. Otokar ve Tırsan fabrikalarını da gezen heyet, fabrikalardaki
teknolojiye hayran kaldıklarını dile getirdi.
Orta İtaya’daki Abruzzo Bölgesi Chie114
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ti ilinden gelen Chieti Üretim Birliği Başkanı Paolo Primavera, Üreticiler Birliği
Üyesi Fabrizio Citriniti, Üreticiler Birliği
Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Rodolfo
D’Angelantone, Chieti Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Silvio Di Lorenzo, İnivasyon Otomotiv Temsilcisi Raffaele Polo,
IMM Hidrolik Hortumları Firması Temsilcisi Cilberto Candeloro’dan oluşan İtalyan
heyetine, Sakarya’nın ekonomisi hakkında bir sunum yapıldı. SATSO’nun yaptığı
hizmet, çalışma ve projelerin de yer aldığı
sunum sonrası, Doğu Marmara Kalkınma
Ajansı (MARKA) Sakarya Yatırım Destek
Ofisi Uzmanı İbrahim Pehlivan tarafından,
Sakarya’da yapılan yatırımlar anlatıldı.
SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, otomotiv sektörünü
özellikle çok önemsediklerini belirterek,
“Sakarya’yı Türkiye’nin otomotiv şehri
yapmak istiyoruz” ifadesini kullandı.

gündeme geldi. Maalesef iyi olan birçok şeyin yanında farklı ürünler üretilmeye başlandı. İyi üretim yapan
firmaların yanı sıra, aynı isim altında
farklı ürünler üretildi. Bu olay hem
ticari açıdan hem de Beypazarı’nın
imajı açısından olumsuzluğa sebep
oldu. Bundan sonra daha düzenli,
daha hijyejenik, önceden belirlenmiş
standartlarda üretim yapılması kapsamında bu belgenin katkı sağlayacağını düşünüyorum. Belge almakla
hiçbir şey bitmiyor, akabinde bunun
denetiminin yapılması, devamlılığının sağlanması bizim açımızdan
çok daha önemli. BTO olarak denetim
konusunda diğer kurumlarla işbirliği
içinde olup, kurunun Türkiye’yi aşarak
dünya çapında bir ürün olması için gerekli gayreti göstereceğiz. İlçemizin tanıtımına da büyük katkı sağlayan Beypazarı
Kurusu’nutescil sayesinde yurt içi ve dışında aynı kalite ve lezzetle satışa sunacağız” ifadesini kullandı.

Sakarya’da çarpık sanayileşmenin
önüne geçmek için, büyük mücadele
verdiklerini de dile getiren Kösemusul,
“Bunun için Organize Sanayi Bölgelerine
(OSB)önem veriyoruz. Kaynarca’da Mobilya İhtisas OSB’si, Geyve’de Gıda OSB’si
ile Karasu’da Lojistik OSB’nin altyapıları
tamamlandı. Geleceğin otomotiv şehri
olacağına inandığımız Sakarya’mızda, olmazsa olmaz Otomotiv İhtisas OSB’si için
gerekli çalışmaların startını da verdik.
SATSO olarak özellikle üzerinde durduğumuz Otomotiv İhtisas OSB’si hayata geçtiğinde, ilimiz Türkiye’nin hem otomotiv
üssü olacak, hem de ihracatında büyük
artışlar yaşanacak” dedi.
Chieti Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Silvio Di Lorenzo da, “İtalya otomotiv sektöründe önemli bir yere sahip.
Dünyanın en büyük Honda fabrikası
Japonya’dan sonra İtalya’da. Türkiye’yi
çok önemsiyoruz. Yatırım yapmayı da
çok istiyoruz. Sizleri de İtalya’ya yatırım
yapmaya bekliyoruz. Karşılıklı çok güzel
işbirliklerimiz olacağına inanıyorum” diye
konuştu.

