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Keşan TSO Öğrenci Komitesi
Faaliyet Planlama Toplantısı yaptı

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası
(TSO) bünyesinde, üniversiteyle ticaret
işbirliğini geliştirmek ve güçlendirmek
amacıyla oluşturulan Keşan TSO Üniversite Öğrenci Komitesi, Faaliyet Planlama Toplantısı yaptı. Keşan TSO’nun
Öğrenci Komitesi’nden sorumlu Meclis
Başkan Yardımcısı Sevtap Engin, Meclis
Üyesi Evren Yörük ve Akreditasyon Sorumlusu Seda Havale ile Komite üyesi

öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı Keşan TSO Meclis Toplantı
Salonu’nda yapıldı.
Toplantının açış konuşmasını yapan Meclis Başkan Yardımcısı Sevtap
Engin, üniversite ticaret işbirliği kapsamında, Trakya Üniversitesi ve Keşan
TSO tarafından oluşturulan Öğrenci
Komitesi’nin 2014 yılı faaliyet çalışmalarıyla ilgili planlama toplantısı yapa-

caklarını belirterek şöyle konuştu:
“Öğrenci Komitemiz, 2014 yılında
daha sağlıklı bir zeminde ve çok daha
güzel işlerle çalışmalarını artırarak sürdürecek. Şehirdeki öğrencilerin neler istediğini duyarak ve bu bölgede yaşayan
öğrencilerin hayatını nasıl kolaylaştırabiliriz, neler yapabiliriz konularında
konuşup çözümler getireceğiz. Şu anda
hem üniversite ticaret işbirliğini artırmak hem de gençlere iş kollarıyla ilgili
saha deneyimi yaşatmak konusunda
işbirliğini sürdürülebilirlik ilkesi içinde
planlamak istiyoruz. Bu planlama toplantılarından çıkan fikir ve sonuçları
değerlendirip bir an önce uygulamaya
koyacağız.”
Engin’in konuşmasının ardından devam eden toplantıda, üniversite ticaret
işbirliği çerçevesinde uygulanabilecek
fikir ve görüşler sunularak faaliyet planlamasının ilk ayağı tamamlandı.

Gümüşhane TSO, Gümüşhane Ticaret Meslek
Lisesi öğrencileri tarafından ziyaret edildi
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi
Odası (GTSO), Gümüşhane Ticaret
Meslek Lisesi Muhasebe Finansman 10.
sınıf öğrencilerinden 55 kişilik bir grupla Okul Müdürü Nihat Olgun ve öğretmenler Birsen Yurttaş, Belgüzar Olgun,
Seyit Yolcu ve Meryem Akşam’ı ağırladı. Ticaret siciliyle ilgili okulda verilen
teorik bilgilerin uygulama alanında öğrencilere gösterilmesinin amaçlandığını
dile getiren GTSO Yönetim Kurulu Başkan İsmail Akçay, ticaret ve sanayi odalarının kuruluşu, GTSO’nun tarihçesi,
organları, idari yapısı, kimlerin kayıt olması gerektiği, üyelere verilen hizmetler, üyelerin odaya karşı sorumlulukları
hakkında bilgi verdi.
Akçay ayrıca, ticaret sicili ve görevleri, ticaret siciline kayıt olacak gerçek
ve tüzel kişiler, ticaret sicilinde tescil
talebinin reddedileceği durumlar, tica102
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ret sicil bilgilerine erişim, ticaret siciline kayıt yaptırmadan ticaret yapmanın
tespiti ve uygulanacak cezai müeyyideler, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü ve işleyişi, sicile kayıtlı işletmelerin kayıt silme usulleri, ticaret siciline

kayıt edilmesi zorunlu hususlar, tescil
terkin ve değişikliklerin yapılış şekli
konularında sunum eşliğinde açıklama
yaptı.
Ziyaret, öğrencilere hediye verilmesiyle sona erdi.
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Toprak sanayinin kömür
sorununun çözümü için
Salihli TSO devrede
Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın
(TSO), üyelerinin sorunlarını tespit etmek
ve çözümüne yardımcı olmak amacıyla
düzenlediği “Üye Anketi” çerçevesinde
olumlu adımlar atıldı. Salihli TSO’nun, halen faaliyette bulunan 16 tuğla ve kiremit
fabrikası temsilcileriyle yaptığı görüşmeler
sonucunda, fabrikaların kömür ihtiyaçla-

rını karşılamakta sorun yaşadıkları ortaya
çıktı. Bu sorun Oda’da yapılan sektör ortak
toplantısında yeniden dile getirildi. Salihli
TSO Yönetim Kurulu, toplantıda ele alınan
bu konunun çözümüne ilişkin bir adım
atarak, Soma TSO Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Mustafa Eroğul ve Soma TSO
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi İsmail Hak-

kı Kutlu’nun da eşliğinde, Soma’da bulunan Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) Müdürü
Hakkı Duran’la görüştü.
Görüşmeye, Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Toprak Sanayicileri Derneği Başkanı ve Salihli TSO
Meclis Başkanı Süleyman Oral, toprak
sanayi temsilcileri Şahin Balantekin, Mahmut Karademir ve Ayfer Alpaslan katıldı.
ELİ Müdürü Hakkı Duran’a Salihli’deki tuğla ve kiremit fabrikalarının kapasite
raporları sunuldu. Salihli TSO Yönetim
Kurulu Başkanı Yüksel, üyeler arasında
yaptıkları araştırmada kömür sorununun
ilk sıralarda yer aldığını tespit ettiklerini
belirterek, Salihli’de 2 bin kişiye istihdam
olanağı sağlayan sektörün bu talebinin
imkânlar ölçüsünde karşılanmasının önemine dikkat çekti. Yüksel, sıcak karşılama
için Soma TSO yönetimine ve ELİ Müdürü
Duran’a teşekkür etti.
Fabrikaların yıl boyunca ihtiyacı olan
kömürün ancak yarısının ELİ’den karşılanabildiğini belirten Dernek Başkanı ve
TSO Meclis Başkanı Süleyman Oral, geri
kalanın özel sektörden sağlandığını vurgulayarak, “Dışardan temin edilen kömür,
gerek fiyatının yüksekliği, gerekse de standart kalitede olmaması nedeniyle sorun
yaratıyor” görüşünü dile getirdi.

Orhangazi TSO, Gedelek Turşusu’nun tescili
için çalışmalarını sürdürüyor
Orhangazi Ticaret ve
Sanayi Odası (TSO), Gedelek Turşusu’nun coğrafi işaretini almak için çalışmalarını
sürdürüyor. Danışmanlık firmalarıyla yapılan görüşmeler
sonucunda, bir danışmanlık
firmasıyla anlaşma sağlayan Orhangazi TSO, Gedelek
Turşusu’nun, coğrafi işaretinin alınması için yapılacak
olan çalışmaların ilk adımını atmış oldu.
Çalışmaların devamında ise, turşu
üreticileriyle bir araya gelinerek, Gedelek
Turşusu’nun coğrafi işaretinin alınması
hususunda, üreticilerin görüş ve tavsiyeleri dinlendi. Toplantıya katılan turşu üreticileri, Gedelek Turşusu’nun özelliğinin
Pınarbaşı suyundan kaynaklandığını ifade

etti. Danışmanlık firması temsilcisi Ali Peker, Pınarbaşı suyunu analize yollayarak,
suyun özelliğinin yapılan test sonuçlarıyla
kanıtlanmasıyla, coğrafi işaret için büyük
bir yol katedeceklerini belirtti.
Orhangazi TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Efendioğlu, Gedelek Turşusu’nun
Orhangazi için büyük bir marka değeri ol-

duğunu ve coğrafi işaret almak
için gerekli bütün çalışmaları
yapacaklarını ifade etti. Efendioğlu, “Orhangazi’nin tanıtımını yaparken, meşhurluğu
ilgili makamlarca da onaylanmış olan Gedelek Turşu’sunu
her alanda tanıtarak, ürünümüzün marka değerini artırmak istiyoruz. Coğrafi işareti
alınacak Gedelek Turşu’suylabirlikte, ürünün kalitesi, geleneksel üretim
metodu ve coğrafi kaynağı arasında kurulan sıkı bağ sayesinde tüketicinin güveni
turşularımıza ilgiyi daha da artıracak ve
tanıtım ataklarıyla bu ürüne olan talep
gün geçtikçe artarak devam edeceği gibi bu
sayede üreticilerimize çok daha fazla katma değer sağlanacaktır” dedi.
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GAPSHOES Fuarı açıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve
Akort Fuarcılık işbirliğiyle düzenlenen
18. Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı (GAPSHOES),
Ortadoğu Fuar Merkezi’nde törenle açıldı. GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu, Gaziantep’ten yapılan ayakkabı
ihracatının bu yıl 11 ayda 98 milyon dolar olduğunu belirterek, “Ayakkabıcılık,

lokomotif sektörlerimizden biridir” dedi.
Türkiye’de son dönemlerde ihracatını artıran en büyük sektörlerden birinin
ayakkabı sektörü olduğunu belirten Konukoğlu, Türkiye’nin ayakkabı ürünleri
ihracatının Ocak-Eylül 2013 döneminde
%28 artışla 551 milyon dolara ulaştığını
ve geçen yıl yapılan toplam ihracatın bu
yıl dokuz ayda yapıldığını söyledi.

Uşak TSO’dan Kişisel
Performans ve Zaman
Yönetimi Eğitimi
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası
(UTSO), Atatürk Kültür Merkezi’nde “Kişisel Performans ve Zaman Yönetimi”
konulu eğitim düzenledi. UTSO Kadın ve
Genç Girişimciler Kurulu üyelerinin organize ettiği eğitim, TOSYÖV Proje Koordinatörü Cüneyt Örkmez tarafından verildi.
Eğitimle ilgili açıklama yapan UTSO
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kuvvet, “Yaşam içinde zamanın önemini
kavrayamıyoruz. İş hayatının yoğun
temposu ve devam etmesi, zorunlu olan
gündelik işler bir araya geldiğinde etrafımızdan en çok duyduğumuz sözler, ‘Fırsat bulamıyoruz, zaman çok hızlı geçiyor,
104
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işler yetişmiyor’ oluyor. Zaman yönetiminin herkesi yakından ilgilendiren bir
konu olduğuna inanıyorum. Hepimiz
zamanın bir parçasıyız. Günümüzde yaşadığımız bu zaman sorununu, düzenlenen farkındalık
eğitimleriyle etkili ve verimli zaman kullanımına çevirebileceğimize inanıyorum”
diye konuştu.
Üyelerine farklı konularda eğitimler
vermeye çalıştıklarını vurgulayan Kuvvet, UTSO üyelerine hem kişisel geli-

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer de konuşmasında, “Gaziantep
Türkiye’nin iki katı büyüyen bir şehir.
30 milyar dolar ihracat hedefi olan, bu
yıl 6,5 milyar dolarlık ihracatıyla beşinci sırada yer alacak bir şehir. Her türlü
sıkıntıya rağmen Suriye ile ihracatını
ikiye katlayan bir şehir. Ar-Ge’nin, inovasyonun, yenilikçiliğin, markalaşmanın
ve birçok projenin Türkiye’de öncüsü bir
şehir. Bu fuarın önümüzdeki yıl çok daha
büyüyeceğine inanıyorum” dedi.
Gaziantep Valisi Erdal Ata konuşmasında, oluşturduğu istihdam ve ihracat
artışıyla ekonomik büyümesini hep Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleştiren Gaziantep’e binlerce kez teşekkür
ettiğini dile getirdi.
Konuşmaların ardından Vali Erdal
Ata, AK Parti Milletvekili Nejat Koçer,
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu, Akort Fuarcılık Genel Müdürü
Hülya Akkaya ile diğer davetliler kurdeleyi keserek, GAPSHOES Fuarı’nın açılışını
gerçekleştirdi.
Suriye, Irak ve Çin’den de katılımcıların olduğu fuarda, Gaziantep’in yanı sıra
İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri, Antalya,
Adana, Şanlıurfa, Kırklareli ve Balıkesir illerinden gelen 220 civarında firma
stant açtı.

şimleri hem de mesleki
faaliyetleri
konusunda
f
destek
olmaya çalıştıkd
larını
belirtti.
l
TOSYÖV Proje Koordinatörü
Cüneyt Örko
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m de, “Eğitimin amacı
zamana
ve yaşama daha
za
doğru
bir bakışla, doğru
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yaklaşarak,
te
daha
da etkin sonuç üreten
çalışma
alışkanlıkları yaçal
ratmak,
verimliliği artırrat
mak,
ma kişisel performansı
yükseltmek ve zaman
yönetimi konusunda uygulanabilir beceriler kazandırmaktır” dedi. Zamanın,
ödünç verilemeyen, satın alınamayan ve
geri getirilemeyen bir kavram olduğunun altını çizen Örkmez, zamanı etkin
kullanmak konusunda öncelikle planlı
olmanın önemli olduğunu söyledi.
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Uzunköprü TB üyeleri
Bursa Tarım Fuarı’nı gezdi
Uzunköprü Ticaret Borsası (UZTB) üyeleri, 4-5 Ekim 2013
tarihinde BURTARIM 2013, Bursa
11. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile Bursa 6. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları
Fuarı’nı ziyaret etti. 11 yıldır başarıyla düzenlenen ve bu sene rekor katılıma gsahne olan Bursa
Tarım ve Hayvancılık Fuarı Çin,
Belçika, Hindistan ve Yunanistan
başta olmak üzere 27 ülkeden 538
firma ve firma temsilciliğinin katılımıyla, yedi ayrı salonda, 40 bin
metrekare kapalı, 30 bin metrekare açık
sergileme alanından oluşan 70 bin metrekare alanda düzenlendi.
Fuarı ziyaret eden UZTB’nin 45 üyesi
stantlarda ikili iş görüşmeleri yaptı. Mekanizasyon ekipmanları, zirai donanım

ve hayvancılık ekipmanları alım satımı
yapan kurum yetkilileriyle tanışarak
sektörleriyle ilgili yenilik ve gelişmeleri yerinde gören UZTB üyeleri katılımcı
firmalarla iş bağlantıları kurdu.
Fuar gezisi kapsamında UZTB Yöne-

Samsun TSO, işveren ile
iş arayanlara köprü olacak
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile İŞKUR
İl Müdürlüğü, işverenin nitelikli eleman sıkıntısını giderme noktasında önemli bir
adım attı. İki kurumun ortaklaşa yapacağı çalışmada,
ilk etapta imalat ve hizmet
sektöründe belirlenecek firmalarla, bire bir görüşülerek
nitelikli eleman ihtiyaç talepleri alınacak. Daha sonra
açılacak, Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri
Projesi (UMEM) ve benzeri
kurslarla nitelikli eleman yetiştirilerek
işverenin talebi karşılanacak.
Samsun TSO’da yapılacak çalışmanın
detaylarının görüşüldüğü toplantıya,
Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı
Salih Zeki Murzioğlu, Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Şa-

hin, İŞKUR İl Müdürü Hasan Kılıçaslan
ve iki kurumun yöneticileri katıldı.
Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, işverenin
nitelikli eleman bulma konusunda ciddi
sıkıntı yaşadığını belirterek, “İşveren nitelikli işçi arıyor, bulamıyor. İşverenleri-

tim Kurulu Başkanı Egemen Aslan, Meclis Başkanı Ahmet Gür ve Meclis Üyesi
Serhat Eren, Bursa Ticaret Borsası’nı
(BTB) ziyaret ederek Meclis Başkanı
Mehmet Aydın’la görüştü. BTB
Meclis Başkanı Mehmet Aydın,
Bursa’nın Türkiye’de yumurta,
salça, meyve, meyve suyu, süt
ve süt ürünleriyle kanatlı ve büyükbaş hayvancılık sektörlerinde
lokomotif şehir olduğunu dile
getirdi. Ziyarette, Uzunköprü ve
Bursa tarımı ve tarımsal sanayinin durumuyla, Uzunköprü için
geliştirilebilecek alternatif sektörler ve yapılabilecek çalışmalar
hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
UZTB Yönetim Kurulu Başkanı Egemen Aslan, Meclis Başkanı
Ahmet Gür ve Meclis Üyesi Serhat Eren
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı (BTSO)
da ziyaret ederek, BTSO Yönetim Kurulu
Başkanı İbrahim Burkay ve BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Gülener’le
görüştü.

mizin çoğu bunun sebebini mesleki nitelik ve beceri eksikliği olarak belirtiyor.
Her işverenin nitelikli çalışana ihtiyacı
var. Yani Türkiye’nin temel sorunu mesleksizlik sorunudur” dedi.
İŞKUR ile birlikte yürütülecek projeyi çok önemsediklerini belirten Murzioğlu,
“İŞKUR’la kalifiye eleman
sorununun çözümü noktasında Türkiye’de örnek olabilecek güzel bir işbirliğine
imza attık. Proje kapsamında ilk etapta imalat ve hizmet sektöründe belirlenecek firmalarla bire bir anket
çalışması yapılarak, hangi
mesleklerde eleman ihtiyacı var o belirlenecek. Daha
sonra gerekli tüm imkânları
sağlayarak kurs düzenleyeceğiz. Böylelikle hem vasıfsız işçileri meslek sahibi
yapmış olacağız hem de işverenin ihtiyacını karşılamış olacağız. Bu projeyi il
geneline yayacağız. Böylelikle Samsunlu
işverenlerimizin büyük bir sorununu da
çözmüş olacağız” dedi.
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Alaplı’da ALPORT zirvesi yapıldı

Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası
(TSO) koordinasyonunda, bölgedeki TSO
Yönetim Kurulu ve Meclis başkanlarının
katılımıyla ALPORT Alaplı Limanı istişare
toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya Alaplı Belediye Başkanı Dr.
Nevzat Çimenoğlu, Alaplı TSO Yönetim
Kurulu Başkanı Recep Ocak, Alaplı TSO
Meclis Başkanı Hasan Öztürk, Alaplı TSO
Yönetim Kurulu Başkan yardımcıları Tarık
Yazıcı, Nedim Kaplancan, Alaplı TSO Yönetim Kurulu üyeleri Burak Yaman, Selçuk
Oktay ve Alaplı TSO Genel Sekreteri Taner
Arslan, Karadeniz Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Tetiker, Meclis Başkanı

Faruk Yazıcı, Düzce TSO Meclis Başkanı Ertan Civak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Öz, Meclis Üyesi Şemsi Durdu,
Akçakoca TSO Meclis Başkanı Hüsnü Koç,
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Nazım Pazvant ve iş insanları katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan
Alaplı TSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep
Ocak, bölgenin geleceği adına projeye destek olunması gerektiğini vurguladı. Ocak,
“Alaplı Liman Projesi ile Karadeniz Ereğli,
Alaplı Akçakoca, Düzce, Bolu illerimizde
faaliyet gösteren tüm sanayicilerin, imalatçıların, ithalat ve ihracata yönelik çalışan
tüm sektörlerdeki işletmelerin sevkiyatları-

nı hızlandırmak, maliyetlerini daha düşük
seviyelere çekmek, bölgeye bir hareketlilik
kazandırmak, ilçemizde istihdam sağlamak, önemli bir ekonomik girdi sağlamak
amacıyla bu proje hayata geçirildi. Alaplı
OSB limana sadece 2,5 kilometre mesafededir. Hemen yanı başında yer alan Karadeniz Ereğli OSB’de yatırım yapacak firmalar
için ürettikleri ürünleri Alaplı Limanı’ndan
istedikleri bölgelere ya da ülkelere hiç beklemeden zaman kaybetmeden sevkiyat
edebilmeleri rekabet açısından son derece
büyük önem taşımaktadır” dedi.
İş adamı Emrullah Turanlı da, Alaplı Liman Projesi kendisine sunulduğunda yaptığı araştırmalarda bölge halkının, STK’ların,
çevre il ve ilçelerin bu projeye komple destek
verdiğini öğrenince harekete geçtiğini belirterek, “Alaplı, Karadeniz Ereğli, Akçakoca,
Düzce oda başkanlarının proje için zaman
ayırmaları konuya ciddi anlamda destek verdiklerini gösteriyor” ifadesini kullandı.
Karadeniz Ereğli TSO Yönetim Kurulu
Başkanı Yaşar Tetiker, Düzce TSO Meclis
Başkanı Ertan Civak, Akçakoca TSO Meclis
Başkanı Hüsnü Koç da, bu projeye Akçakoca
sanayicisinin ihtiyacı olduğunu, Oda olarak
kendilerinin de bu projeye destek verdiklerini söyledi. Toplantı karşılıklı istişarelerin
ardından sona erdi.

İnebolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı
Şakir İşeri, “Bugün itibarıyla vizyonumuzu, misyonumuzu ve kalite politikamızı
da ortaya koyan İSO 9001:2008 Kalite
Yönetim Sistemi Belgemizi alıyoruz. Görevi devraldığımızda İnebolu TSO’nun
İnebolu’ya yakışır, ileriye dönük, çağdaş,
güvenilir, aktif bir oda olmasını hedefle-

dik. Zamanla bu hedefimize
ulaşıyoruz. Bu kapsamda
kalite belgemizi alarak ilk
adımı atmış bulunuyoruz.
Bundan sonraki hedeflerimiz, ilk önce hizmet binamızı yenileyerek 5174 sayılı
TOBB Kanunu’nun verdiği
görev ve sorumluluk ile ilgili
mevzuat çerçevesinde çağdaş
ve modern odacılık ilkesiyle
üyelerimize, halkımıza verdiğimiz hizmet kalitesini artırmaktır. Böylece İnebolu’da sürdürülebilir kalkınma
modellinin oluşumunda söz sahibi olan
örnek saygın ve Avrupa standartlarında
bir oda olmayı hedefliyoruz. Belgelendirme aşamasında emeği geçen bütün arkadaşlarıma ve personelimize çok teşekkür
ederim” dedi

İnebolu TSO
ISO 9001
Belgesi aldı
İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası
(TSO), ISO 9001:2008 Kalite Yönetim
Sistemi belgesi aldı. Uzun süreli eğitim ve
yapılan denetimlerle bu belgeyi almaya
hak kazanan İnebolu TSO’da, Kaymakam
Gökhan Görgülüarslan, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Topal, İnebolu TSO Yönetim
Kurulu Başkanı Şakir İşeri, İnebolu TSO
Meclis Başkanı Ahmet Çeçen, İnebolu
TSO Yönetim Kurulu ve üyelerinin katıldığı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
belgesi takdimi töreni yapıldı.
Törende kalite yönetim belgesini alan
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ASLİDAŞ Bina ve Otomasyon
Temel Atma Töreni yapıldı

Konya Ticaret Borsası (KTB) bünyesinde kurulan Anadolu Selçuklu Tarım Ürünleri ve Lisanslı Depoculuk AŞ
(ASLİDAŞ) tarafından faaliyetine başlanacak olan lisanslı depoculuk için çelik
siloların yapımı son hızla devam ediyor.
ASLİDAŞ’ın faaliyetlerine, toplamda 300
bin ton kapasiteli çelik siloların ilk etapta 100 bin tonluk kısmının bitirilmesiyle
başlanacak. ASLİDAŞ Bina ve otomasyon
sisteminin temel atma töreni Gümrük ve
Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın katılımıyla yapıldı. Törene, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Müsteşarı Ziya Altunyaldız,
Konya Valisi Muammer Erol, Büyükşehir

Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti Konya milletvekilleri İlhan Yerlikaya,
Kerim Özkul, Ayşe Türkmenoğlu, Gülay Samancı ve Hüseyin Üzülmez, KOP
BİK Başkanı Prof.Dr. Mehmet Babaoğlu,
TMO yetkilileri, KTB üyeleri ve çok sayıda üretici katıldı.
ASLİDAŞ bina ve otomasyon merkezinin temel atma töreni açılış konuşmasını yapan KTB Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Uğur Kaleli, “Üreticinin
pazarlama sorunu yaşamadan, hazineye
yük getirmeyecek şekilde çağdaş depolama imkânına kavuşması ve pazarlama
mekanizmasının kurulması ancak lisans-

Çanakkale TSO’da girişimcilik
eğitimlerinin yedincisi başladı

lı depoculukla mümkündür. Bugün ülkemizde hububatın %80’i yeterli depolar
olmadan piyasaya sürülüyor. Avrupa ve
ABD’de nerdeyse 100 yıllık bir geçmişi
olan bu sisteme, Türkiye yeni kavuştu.
KTB bünyesindeki ASLİDAŞ’ın 100 bin
tonluk lisanslı depoculuk yatırımıyla bu
çağ değişimini yaşayacağız. Artık üreticimiz, tüccarımız ve sanayicimiz ürünü depolamak üzere, sağlıklı imkânlara
kavuşacak, ürününü hiçbir kaygıya kapılmadan bu lisanslı bu depolara teslim
edecektir. Ayrıca bu sistem sayesinde, tarım ürünleri ticareti kayıt altına alınarak,
kaliteli üretim teşvik edilecektir. Tarımsal üretim miktarı ve kalitesi hakkında
daha kesin veriler elde edilecek, tarımsal
üretimde ve tarımsal ticarette çok daha
etkili politikalar oluşturulacaktır. Sistem
ile üreticimiz, nihai tüketicimiz, sanayicimiz, tüccarımız ve devletimiz kazanacaktır” dedi.
Elektronik Satış Salonu, BorsaKonya
Platformu ve lisanslı depoculuk yatırımlarını gerçekleştiren KTB’nin yeni hedefinin 2023 vizyonuna uygun bir şekilde ticaret merkezleri oluşturulması olduğunu
açıklayan Kaleli, “Ticaret merkezlerinde
bitkisel ve hayvansal ürünler, modern
imkânlarla ulusal ve uluslararası piyasalarla buluşacaktır. KTB olarak, ilk aşamada sekiz ilçemizde kurmayı planladığımız
ve toplam maliyeti 100 milyon dolar olan
ticaret merkezleriyle bölgemiz tarımsal
ticaretin de merkezi olacaktır. Ticaret
merkezlerinin oluşturulması yönünde
çalışmalarımıza gerekli desteğin verileceğine inanıyoruz” ifadesini kullandı.

Çanakkale Ticaret ve Sanayi
Odası’nın (ÇTSO), KOSGEB’le işbirliği
yaparak başlattığı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’nin yedincisi başladı.
ÇTSO Kongre ve Fuar Merkezi’nde verilen eğitimler dokuz iş gününü ve eğitimin süresi 70 ders saatini buluyor.
Girişimcilik kurslarının sonunda katılımcılar 27 bin liraya kadar hibe kredi
ve geri dönüşümlü 70 bin liralık yatırım
kredisi alabiliyor.
ÇTSO ile KOSGEB işbirliğinde düzenlenen eğitimlere 30 kişi katılırken,
dersleri konunun uzmanı eğitimci Barış
Göker veriyor.
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