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Kütahya TSO, Kütahya’ya
30 girişimci daha kazandırdı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
(KUTSO) ile KOSGEB arasında, kendi işini
kurmak isteyen girişimcilere destek olmak
amacıyla Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
İşbirliği Protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında
KUTSO’da, 2-18 Kasım 2013 tarihleri
arasında, 30 katılımcıyla 70 saat süreli
girişimcilik eğitimi gerçekleştirildi. Eğitmen Yrd. Doç. Dr. Aydın Kayabaşı tara-

Bursa TSO’nun “Sinerji
Buluşmaları” devam ediyor
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
(BTSO) “Sinerji Buluşmaları”nın ikincisi
Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası’nın
(TSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
İznik’te gerçekleştirilen toplantıya, BTSO
Meclis Başkanı Remzi Topuk, Yönetim
Kurulu üyeleri Emin Akça, Fahrettin
Gülener, Hasan Gürses ve Aytuğ Onur
katıldı. Toplantıda ayrıca, Bursa Ticaret
Borsası, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası,
Gemlik Ticaret Borsası, İznik Ticaret ve
Sanayi Odası, Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası, Karacabey Ticaret Borsası, Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası,
Mustafakemalpaşa Ticaret Borsası, Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası ile Yenişehir Ticaret Borsası da yönetim kurulu ve
meclis başkanları katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay “tanımlanan” değil “tanım108
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layan” Bursa olmak için yola çıktıkları
sinerji buluşmalarının önemine dikkat
çekerek, hızla değişen ve dönüşen dünyada ekonomilerin artık ülkeler değil
kentler üzerinden yarıştığını vurguladı.
Burkay, “Ülkelerin gelişmişliğini, cazibe merkezi kentlerinin sayısı ve gücü
belirliyor. Bu nedenle Bursa’yı yalnızca
ülkemizde ve bölgemizde değil dünya-

fından verilen girişimcilik eğitiminde
girişimcilik özellikleri, iş fikri geliştirme,
pazarlama, üretim, yönetim ve finans
planı, iş planı hazırlanması, sunulması
ile örnek uygulamalar konularında kendi
işini kurmak isteyen girişimcilere bilgi
verildi.
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni tamamlayan ve katılım belgesi almaya hak
kazanan girişimci adaylarının belgeleri,
KUTSO’da düzenlenen törenle, KUTSO
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet
Bağırgan ve KUTSO Yönetim Kurulu üyeleri tarafından takdim verildi.
KUTSO Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Ahmet Bağırgan, girişimcilik eğitimine katılan kursiyerleri tebrik
ederek, başarılar diledi. KUTSO Yönetim
Kurulu Üyesi Enver Özer ve Fatih Alkış da, KOSGEB’le yapılan işbirliğinden
ve KOSGEB Kütahya Hizmet Merkezi
Müdürlüğü’nün çalışmalarından duyulan
memnuniyeti dile getirdi.
Girişimci adayları, Girişimcilik Belgesiyle kuracakları işyerleri için, KOSGEB’in
Yeni Girişimci Desteği’ne başvurabilecek
ve bu destek kapsamında, 30 bin ile 70 bin
larasındaki desteklerden yararlanabilecek.

da bir çekim merkezi yapabilmek için
vizyonumuzu birkaç basamak daha üste
taşımalı, farklı bir gelecek için mutlaka
daha değerli adımlar atmalıyız” dedi.
OTSO Yönetim Kurulu
Başkanı Ergün Efendioğlu
da Orhangazi’nin sanayi ve
tarımda oldukça güçlü durumdayken, turizm açısından
henüz arzu edilen noktaya gelemediğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:
“İlçemizden geçecek olan
Gebze-Orhangazi-İzmir otoyoluyla birlikte İstanbul gibi
büyük bir metropole olan uzaklığımız 45
dakikaya inecek. Bu sayede ilçemizin turizmden de hak ettiği payı alacağını düşünüyorum. Keramet köyü ılıcasıyla, İznik Gölü’yle, Gürle Dağı yamaç paraşütü
ve doğa yürüyüşü parkurlarıyla, su sporları imkânlarıyla ilçemiz, özellikle hafta
sonları İstanbulluların dinlence merkezi
haline gelecektir.”
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Fatsa’da “Başarı Öyküleri 1/
İşte Kadın” semineri yapıldı
Fatsa Ticaret ve Sanayi
Odası (FATSO) Kadın Girişimciler Kurulu’nun (KGK) organizasyonuyla Fatsa Kaymakamlığı ve
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün
desteğiyle “Başarı Öyküleri 1/
İşte Kadın” semineri yapıldı.
Seminere Kaymakam Bekir Atmaca, FATSO Yönetim Kurulu
Başkanı Tayfun Karataş, FATSO
KGK üyeleri, öğretmenler ve çok
sayıda vatandaş katıldı.
Seminerin açılış konuşmasını yapan FATSO KGK Başkanı
Ferhunde Olgun, “Yoğun iş programının
arasında Fatsa’ya gelerek kadın girişimcilerle buluşan Koton AŞ Yönetim Kurulu
Başkanı ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu
(GGK) Başkanı Gülden Yılmaz’a teşekkür
ediyorum. Ayrıca bu önemli organizasyonun gerçekleşmesinde yoğun çaba har-

cayan FATSO Yönetim Kurulu Başkanı
Tayfun Karataş ve ekibine de sonsuz teşekkürler sunuyorum. Programımızın tüm kadın girişimciler için faydalı geçeceğini ümit
ediyorum” dedi.
FATSO Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Karataş da, “FATSO özellikle kadın

Edirne’de otel sektörünün
sıkıntıları ele alındı
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nda
(ETSO), düzenlenen ve kentteki otel
sektörünün sorunlarının konuşulduğu toplantıya çok sayıda otel temsilcisi
katıldı. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı
Recep Zıpkınkurt toplantının açılış konuşmasında ETSO olarak, tarihsel ve
kültürel zenginliklere sahip Edirne’yi
turizmde daha ilerilere taşımak istediklerini belirtti.
Zıpkınkurt, “Turizm sektöründe
önemli bir yeri olan otel sektöründeki
sorunları konuşmak ve ETSO’dan beklentilerinizi dinlemek için bu toplantıyı
gerçekleştirdik. Valilikten, ETSO’dan ve
Belediyemizden beklentilerinizin neler
olduğunu bilmek istiyoruz. El ele, kol
kola girerek sorunları çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum. ETSO olarak
her zaman sizlerin yanınızdayız” dedi.
Edirne’de otel sektörüne yeni katılanları
da tebrik eden Zıpkınkurt, Edirne’ye yap-

tıkları yatırımlardan dolayı teşekkür etti.
ETSO’da göreve geldiklerinden bu yana
Edirne turizmi için çalışma yaptıklarını
söyleyen Zıpkınkurt, turizmde tanıtımın
sürekliliğinin sağlanması için yelpazenin
genişletilerek çeşitliliğin artırılması gerektiğini ifade etti. Zıpkınkurt, “Food in
Life” dergisi organizasyonuyla 2013’ün
eylül ayında yemek yazarı, gurme ve beş
yıldızlı otellerin mutfak şeflerinden oluşan yaklaşık 40 kişilik bir heyetin yemek

girişimcilerimize önem veren kurumların
başında geliyor. TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, Türkiye genelinde kadın
girişimcilere heyecan yaşatıyor, Biz de
bunu Fatsa’da yaşatmaya çalışıyoruz. Nüfusunun yarıdan
fazlası kadın olan bir ülkede,
ticaret açısından bakıldığında
aynı oranı göremiyoruz. Bu
noktada FATSO KGK güzel çalışmalara imza atıyor” ifadesini kullandı.
Seminerin açılış konuşmalarının ardından TOBB GGK
Başkanı Gülden Yılmaz, “Fatsa bizim başımızı döndürdü,
çok etkilendik ve unutmamız
mümkün değil. Kadınlarımız,
Türkiye’miz için çok büyük bir
değer. Fatsalı kadın girişimcileri bir arada
görmek çok önemli ve girişimcilik konusunda kendilerine naçizane rol modeli olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.
Yılmaz, iş yaşamından örnekler verdiği
konuşmasının ardından “Başarı Öyküleri 1”
adlı sunumu yaptı.

çeşitlerini yerinde tatmak, ticarileştirmeye yönelik değerlendirmeler ve önerilerde
bulunmak amacıyla Edirne’yi ziyaret edeceğini belirtti. Zıpkınkurt, bu ziyaretin
Edirne’nin turistik tanıtımında yararlı
olacağını vurguladı.
ETSO Meclis Başkanı Mehmet Eren
de, turizmde önemli bir yere sahip otel
sektörünün sorunlarının olduğuna dikkat
çekerek, “Toplantı sonunda çıkacak sonucu ilgili mercilere ileteceğiz. Toplantı, sektörün sorunlarının çözülmesi noktasında
önemli bir adım olacak” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından, otel
temsilcileri kendilerini tanıtarak sektörle
ilgili sorunları dile getirdi.
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Aydın’da “Hayallerimiz Gerçekleşsin”
imza kampanyası başladı
Aydın Sanayi Odası
(AYSO), Aydın Ticaret Odası
(AYTO), Aydın Ticaret Borsası
(ATB) ile Aydın Ziraat Odası tarafından Çıldır Havaalanı’nın
yolcu taşımacılığına açılması
ve 2023 yılı Yatırım Programına alınan İzmir-Aydın Denizli Hızlı Tren Taşımacılığı
Projesi’nin 2014 yılında başlatılması için “Hayallerimiz
Gerçekleşsin” temasıyla imza
kampanyası düzenlendi. “Bir
imza da sen at” sloganıyla
başlatılan kampanya boyunca
toplanan imzalar, Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı’na iletilecek.
AYTO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, “Aydın 2014 Mart ayı itibarıyla artık büyükşehir statüsünde olacak.
Günümüzdeki ticari imkânlar, lojistik
maliyetler, ulaşım ve iş insanlarının birbirleriyle iletişimlerinin maliyetleri düşünüldüğünde Aydın’da mutlaka hem
hava yolunun hem de demir yolunun
aktif olması gerekiyor. Buna paralel olarak da uzun süredir gündemde olan Çıldır Havaalanı’nın yolcu taşımacılığına

ve aynı zamanda tarımsal ürünlerimizin
transferine imkân sağlayabilecek şekilde
hazır hale getirilmesi şart. Dolayısıyla
2023 planının içerisine dâhil edilmiş olan
Hızlı Tren Projesi’nin 2023 beklenmeden
2014 yılı itibarıyla Aydın’a kazandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yönde
üyelerimizden ve kamuoyundan destek
gördüğümüz için bir imza kampanyası
başlattık. Aydınlıların bu konuda duyarlı
olduğunu biliyoruz” diye konuştu.
AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin de, “Aydın, Muğla ve

Biga’da girişimci adayları
belgelerini aldı
Biga Ticaret ve Sanayi
Odası (TSO) ile KOSGEB işbirliğiyle düzenlenen Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimi’ni başarıyla bitiren kursiyerlere belgeleri
verildi.
Biga TSO’da yapılan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
belge törenine, Biga Kaymakamı Fatih Genel, Biga Belediye
Başkanı Mehmet Özkan, KOSGEB Çanakkale Hizmet Merkezi Müdürü Erdoğan Yüksel, Biga İş
Adamları Derneği Başkanı Habib Yeni,
Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şa110
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dan Doğan, Biga TSO Yönetim Kurulu
ve Meclis üyeleri, Biga Ticaret Borsası
Genel Sekreteri Halil Erol, basın men-

Denizli’nin demir yolu projesi uzun zamandır devam
ediyor. Aydın için demir yolu
olmazsa olmaz. Projenin 2014
yılına dâhil edilmesi için bir
imza kampanyası başlattık.
Bu kampanyaya Aydın halkı
büyük ilgi gösteriyor. Bu ilgiye
layık bir sonuç almak istiyoruz. Havaalanıyla ilgili olarak
da çalışmalar devam ediyor
hatta son aşamalara gelindi.
Türk Hava Yolları (THY) konuyla ilgileniyor” ifadesini
kullandı.
ATB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan
Bosnalı, hem havaalanının hem de tren
yolunun Aydın’ın ihtiyacını olduğunu ifade ederek, “2023 yılı dâhilinde Hızlı Tren
Projesi onaylandı, ama biz bunun daha
erkene alınmasını istiyoruz. Bununla beraber havaalanı konusunda da ısrarcıyız.
Zaten bu yönde çalışmalar devam ediyor.
Ama hızlandırılması konusunda istikrarlı
bir şekilde hareket etmek zorundayız. Bu
nedenle de bir imza kampanyası başlattık. Havaalanı ve hızlı tren Aydın ekonomisini de canlanacaktır” dedi.

supları ile girişimci adayları katıldı.
Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan törende yaptığı konuşmada,
“Bu eğitimler, yeni iş yerlerinin açılmasına ve yeni istihdam alanlarının
oluşmasına katkı sağlamaktadır.
Türkiye’mizin 2023 hedeflerine
ulaşmasında girişimcilik anahtar
rol üstlenmektedir. Eğitimlere
katılan girişimcilerimiz yalnızca
kendilerine değil, ülke ekonomisine de katkı sağlayacaklardır.
Eğitimci Selim Gökaslan tarafından iki haftada verilen bu eğitim
en üst düzeyde katılımla gerçekleştirildi. Eğitimleri başarıyla
tamamlayıp yeni iş fikirlerini
hayata geçirenlere, 30 bin lira hibe ve 70
bin liraya kadar da faizsiz kredi desteği
veriliyor” dedi.
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Erzurum TSO, KUYAP’la KOBİ’lerin eğitim
merkezi olmayı hedefliyor
Erzurum Ticaret ve Sanayi
Odası’nın (ETSO) ev sahipliğinde Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) ile aralarında ETSO’nun
da bulunduğu beş oda tarafından finanse edilen, Çalışanların
ve İşverenlerin Küresel Ekonomideki Değişimlere Uyum Yeteneğinin Artırılması Projesi’nin
(KUYAP), ilk tanıtım toplantısı
gerçekleştirildi. Toplantıya Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Hikmet Koçak, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, ETSO
Meclis Başkanı Saim Özakalın, ETSO
Yönetim Kurulu ve Meclisi üyeleriyle,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
TOBB, AB Türkiye Delegasyonu temsilcileri, proje illerinden yetkililer, projeyi
yürüten Teknik Destek Ekibi uzmanları
ve basın mensupları katıldı.
ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik toplantının açılış konuşmasında, kısa adı KUYAP olan projenin,

sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ve
sosyal kalkınma adına, insan kaynaklarına yatırımda bulunarak işveren ve
çalışanların küresel ekonomideki değişimlere uyum yeteneğini artırmayı hedeflediğini belirtti. Projenin, ETSO’nun
ortak olduğu önemli eğitim projelerinden biri olduğunu vurgulayan Yücelik,
“24 aylık bir uygulama sürecine sahip
olan KUYAP’ın başarıya ulaşması için
projeye Odamız kadar üyelerimizin de
sahip çıkması büyük önem taşıyor. Neyi,

nasıl ve ne zaman yapmamız gerektiğini çok iyi etüt etmemiz
gerekiyor. Bunun en iyi yöntemi
de iyi bir eğitim almaktır. ETSO
olarak, KOBİ’lerimizin yönetici
ve çalışanlarının ücretsiz eğitim ile danışmanlık hizmetleri
alabilmesi için üzerimize düşeni
yapıyoruz. KOBİ’lerimizden de
aynı heyecan ve istekle bu projelere sahip çıkmasını bekliyoruz.
Odamız, ilimizin ve bölgemizin
kalkınmasına katkı sağlayacak
bütün kurum ve kuruluşlara her
türlü desteği veriyor. Başta AB projeleri
olmak üzere Odamıza gelen bütün işbirliği tekliflerine şehrimizin ve üyelerimizin fayda sağlaması adına sahip çıkıyoruz” diye konuştu.
Toplantıda KUYAP Teknik Destek
Ekip Lider Vekili Carlo Penco, projenin
tanıtım sunumunu yaptı. Penco, yeni
koşullara uyum sağlamak için, değişimin hayatın gerçeği olduğu bilinciyle
davranış biçimlerinin de yenilenmesi
gerektiğini dile getirdi.

Karacabey TSO, “Karar Vericiler İçin
Üçüncü Göz” semineri düzenledi
Karacabey Ticaret ve Sanayi
Odası’nın (KTSO) seminer ve eğitim
faaliyetleri kapsamında 5’inci Meslek
Komitesi’nin organizasyonuyla Karar
Vericiler İçin Üçüncü Göz semineri yapıldı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü
İstatistik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Erkan Işığıçok’un sunumunda
gerçekleştirilen seminere KTSO üye ve
çalışanlarıyla Karacabeyliler katıldı.
Küreselleşmenin acımasız rekabet
koşullarında girişimcilere, yöneticilere,
politikacılara ve tüm karar vericilere artık iki gözün yetmediğini anlatan Prof.
Dr. Erkan Işığıçok, gelinen noktada insanların karar alırken farklı bir gözle bak-

masının kaçınılmaz olduğunu ve pek çok
firmanın rekabet koşullarına dayanamayarak yok olduğunu dile getirdi.
Prof. Dr. Işığıçok, başarılı yapılan istatistiğin olaylardan önce doğru karar
aşamasında önleyici tedbirler almaya katkı sağlayan, yenilikçi ve sistematik yaklaşımlara sahip olduğunu belirtti. Ar-Ge
ve inovasyon kavramları doğrultusunda
firmaların çalışmalarını hızlandırmaları
gerektiğine de değinen Prof. Dr. Işığıçok,
istatistik verilerin önemine dikkat çekti.
Seminerin sonunda Karacabey TSO
Yönetim Kurulu Başkanı Naci Güncü,
katılımcılara teşekkür ederek, Prof. Dr.
Erkan Işığıçok’a günün anısına bir tablo
hediye etti.
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Arı sütü ve polen üretimi
eğitimini bitiren 147 arıcı
sertifika aldı

Marmaris Ticaret Odası (MTO)
Osmaniye Köyü Marmaris Bal Evi’nde,
Marmaris Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, İlçe Tarım, Hayvancılık ve Gıda
Müdürlüğü, Marmaris Bal Evi ve Muğla
Üniversitesi işbirliğiyle arı sütü ve polen
üretimine yönelik eğitim gören 147 arıcı
sertifikalarını aldı.
Marmaris Bal Evi’nde düzenlenen

sertifika törenine il ve ilçelerin Tarım,
Hayvancılık ve Gıda müdürlerinin yanı
sıra MTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baysal, Marmaris Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Doğan, Jandarma
Komutanı Yarbay Cafer Öz, Müftü Hasan
Ersöz, daire amirleri, civar köy muhtarları ve arıcılar katıldı.
Sertifika töreninde sertifika alan

arıcılar adına konuşma yapan Mehmet
Kaya, arı sütü üretimine başladıktan
sonra gelirinde artış olduğunu belirtti.
Osmaniye Köyü Muhtarı Hasan Hüseyin
Aydın da konuşmasında, “Artık halkımız
ve turistler Çin’den gelen ithal arı sütünü
değil Osmaniye Arı Sütü’nü yiyecekler”
dedi. Aydın, kaliteli ürün üretildiği takdirde arıcının da emeğinin karşılığını alacağını söyledi. Aydın ayrıca, Marmaris’te
bir soğuk hava deposunun kurulması
gerektiğine dikkat çekerek, kurum ve kuruluşlardan destek istedi. Marmaris İlçe
Tarım, Hayvancılık ve Gıda Müdürü Nazif Çiftçi de, 147 arıcıya arı sütü ve polen
üretimiyle ilgili hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildiğini, bu eğitimlerden
sonra kovan başına yaklaşık 5 kilogram
artış beklediklerini dile getirdi. Üretimin
ve kalitenin artması için eğitim verildiğine dikkat çeken Çiftçi, “Çin’den gelen arı
sütü yerine bölgemizde üretilen arı sütünü tüm dünyaya pazarlamalıyız” dedi.
Konuşmaların ardından arıcılara sertifikaları dağıtıldı. Bal Evi’ni gezen arıcılara
ve davetlilere ballı yoğurt, ballı lokma ve
gözleme gibi çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Denizli TO, KOSGEB Müdürü Erkoç ve
Ticaret Lisesi öğrencilerini ağırladı
Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Özer, Küçük
ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
Denizli Müdürü Selim Erkoç ile beraberindeki Ticaret Lisesi öğretmen ve öğrencilerini kabul etti.
Ziyarette konuşan KOSGEB Denizli
Müdürü Selim Erkoç, Avrupa KOBİ Haftası kapsamında DTO’yu ziyaret ettiklerini belirterek, “Türkiye’deki işletmelerin
%99’u KOBİ’dir. Bu KOBİ’lerin de çatı kuruluşu olan DTO’nun faaliyetlerinin öğrencilerimiz tarafından yakından tanınması amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdik”
diye konuştu.
Üyelerinin KOBİ’lerden oluştuğunu ifade eden DTO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Özer, konuşmasına şöyle devam etti:
“DTO’da Yönetim Kurulu Başkanı olmamın yanında şu anda TOBB Yönetim
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Kurulu Üyesi’yim. Denizli’de 15 bin, TOBB
bünyesinde de 1,5 milyon üyemiz var. Yasal mevzuat çerçevesinde ve sosyal sorumluluğumuz gereği Denizli’de çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. KOBİ’lerden oluşan
üyelerimizin işlerine katkı sağlaması, yeni
müşteriler edinmeleri amacıyla yurt içinde
düzenlenen fuarlara ücretsiz olarak katılımlarını sağlıyoruz. Ayrıca yurt dışında

düzenlenen fuarlarda da
yeni teknolojilerle tanışmalarını ve yeni pazarlarda yer edinebilmeleri
için KOSGEB destekli iş
seyahatleri düzenlenmeye
başladık.”
Denizli’nin üreten ve
ürettiğini dünyanın 174
ülkesine ihraç eden bir yapıda olduğunu dile getiren
Özer, “İhracat sıralamasında Denizli sekizinci sıradadır. Dolayısıyla
şanslı bir ilde yaşıyoruz” ifadesini kullandı.
Özer, öğrencilere mutlaka bir sivil
toplum kuruluşunda görev almalarını
tavsiye ederek, “Hangi işle meşgul olursanız olun, işinizi aksatmadan bir sivil
toplum kuruluşuna üye olun. Zira bu sosyal bir sorumluluktur ve sizlerin ufkunu
daha da açacaktır” dedi.

