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Odalar ve Borsalar

◗ Iğdır TSO’dan danışmanlık hizmeti

◗ İş dünyasından Çanakkale’ye anlamlı armağan 

◗ EBSO Çevre Ödülleri sahiplerini buldu 

◗ Milas TSO’ya Makedonya’dan davet geldi

◗ Aksaray TB, Ortaköy Yunus Emre Tarım Ticaret Merkezi’nin temelini attı

◗ Karacabey TB, Bulgaristan Haskovo Ticaret Sanayi Odası’yla protokol imzaladı 

◗ Giresun TB’de “Yılın Hekimleri” ödüllendirildi

◗ Kırklareli Ticaret Borsası, Van TB ile “Kardeş Borsa” protokolü imzaladı

◗ Antalya TB, “Antalya Buğdayını Arıyor Projesi” ile çiftçiye yol gösteriyor

◗ DTO Fethiye, sınavlara ev sahipliği yapıyor

◗ Fethiye TSO’da ahşap kalıp ustaları belgelerini aldı

◗ Tekirdağ TSO’da “Katı atık uygulamaları” ile ilgili toplantı düzenlendi

◗ Kütahya TSO’da “Sanayi 4.0 ve Serbest Bölge” toplantısı
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I ğdır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Kamil Arslan, yaptığı 

açıklamada “SERKA destekli TRA2/17/
TD/0003 numaralı projemizle Odamızdan 
üyelerimize bir hizmet daha vermenin 
mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Arslan şöyle konuştu: “Teknik Yardım 
Masaları’ndan esinlenerek projelendir-
diğimiz teknik destek talebimizin içeriği 
üyelerimiz ile yaptığımız istişare ve araş-

Iğdır TSO’dan 
danışmanlık hizmeti

İş dünyasından Çanakkale’ye anlamlı armağan 

Ç anakkale Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 

Çanakkale’ye kazandırdığı 15 Temmuz Şehit-
leri Teknesi’nin tanıtımı yapıldı. 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk 
Semizoğlu, Yönetim Kurulu üyeleri İbrahim 
Gün, İbrahim Gürbüz, Emin Aydoğan, Fatih 
İş, Fikri Kutlu, Genel Sekreter Sema Sandal, 
Oda çalışanları,  GESTAŞ yetkilileri ve basın 
mensuplarının bulunduğu tanıtım gezisinde 
Başkan Yardımcısı Selçuk Semizoğlu tekne-
nin teknik özellikleri hakkında bilgi verdi.

Mesleki Yeterlilik Sınavları düzenlendi
Diğer yandan TOBB Mesleki Yeterlilik 

ve Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) tara-
fından, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası 
işbirliğinde Ahşap Kalıpçı, Betonarme De-
mircisi, Sıvacı, Isı Yalıtımcısı ve Betoncu 
mesleklerine yönelik Mesleki Yeterlilik Sı-
navları düzenlendi. 

Sınavlarda adaylar yazılı, mülakat ve 
uygulama aşamalarına tabi tutularak, mes-

leki bilgi ve yetenekleri doğrultusunda 
performanslarını sergiledi.

Çanakkale TSO bünyesinde TOBB 
MEYBEM ve Oda işbirliğinde kurulan sabit 
sınav merkezi ile inşaat mesleklerindeki 
gruplara yönelik olarak mesleki yeterlilik 

tırmalar sonucu iki ayaklı olarak şu şekil-
de şekillenmiştir: İlk ayak olarak Odamız 
üyesi şirketlere bir KOBİ mentorü tara-
fından iki günde toplam 10 saat sürecek 
eğitimde kurumsallaşma ve devlet des-
teklerinden de bahsedilecek olup bunu 
yanı sıra SWOT Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats- Güçlü yönler, Za-
yıf yönler, Fırsatlar, Tehditler analizi eğitimi 
verip firmaların kendi şirketlerinin güçlü 
ve zayıf yönlerini görmesini fırsatları ve 
tehditleri göz önüne alarak adım atmasını 
sağlamak istemekteyiz. Ticaret Odası üye-
lerimizin içinden dış ticaret ve büyüme 

hacmi olan ya da yeterli imkân ve bilgile-
re sahip olmadığın dış ticaret ve büyüme 
hacmi oluşturamayan 60 tane firma davet 
edilecektir.

Katma değeri artıracak
Projenin ikinci ayağı ise gelen 60 fir-

manın en az %50’si olan 30 firmaya saha 
ziyaretleri gerçekleştirip uygulamalı, de-
taylı ve yerinde anlatım yapılacaktır. Böy-
lelikle firmaların projeksiyonları ortaya 
çıkacaktır. Bu ziyaretlerimiz alanında uz-
man bir KOBİ mentorü tarafından 10 gün 
boyunca günde asgari altı saat aktif olarak 
faaliyet gösterecektir. Firma başına orta-
lama iki saat ayrılacak ve üç firma ile gö-
rüşülecektir. Toplam da en az 30 firmanın 
yararlanacağı bu danışmanlık hizmetinde; 
kurumsallaşma, ajans hibeleri, şirketlerde 
SWOT, SEO arama motoru optimizasyonu 
reklamları, markalaşma, TKDK ve diğer 
devlet destekleri Ekonomi Bakanlığı, KOS-
GEB vb. detaylı anlatılacaktır. KOSGEB kay-
dı olmayan firmaların KOSGEB kaydı olan 
firmaların da güncellemeleri yapılacaktır. 
Yapılacak bu danışmanlık hizmeti, fayda-
lanıcının iş hacmini ve katma değerini 
artırmaya yönelik olacaktır.”
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sınavları düzenleniyor.
TOBB MEYBEM, Çanakkale Ticaret ve 

Sanayi Odası işbirliğinde, Mayıs 2016-
2017 döneminde 11 farklı meslek dalında 
600’ün üzerinde adayın katılımıyla mesleki 
yeterlilik sınavları düzenledi. 



B u yıl ilk kez düzenlenen “Uluslararası Mi-
las 2017 Balık Festivali-Çocuk Oyunları” 

için altı ülkeden Milas’a gelen çocuk grupla-
rının öğretmenleri kendilerine gösterilen ilgi 
ve konukseverliğe teşekkür etmek için festi-
valin sponsorlarından Milas Ticaret ve Sanayi 
Odası’nı ziyaret ettiler. Konuk öğretmenler 

MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer’e 
çeşitli armağanlar vererek ülkelerine davet 
ettiler. Makedonyalı bir öğretmen, ülkelerine 
zeytinyağının Yunanistan’dan geldiğini belir-
terek “Siz gönderin” dedi.

Festival için Litvanya, Malta, Romanya, 
Letonya, Makedonya, Kosova ve Macaris-

tan’dan gelen çocuk gruplarının öğretmen-
lerinin MİTSO’ya yaptığı ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti ifade eden Yönetim Kurulu 
Başkanı Reşit Özer, konuk öğretmenlere Milas 
ve ekonomisi hakkında çeşitli bilgiler sunarak 
kendilerini her yıl Milas’ta görmekten mutlu-
luk duyacaklarını ifade ederek, “Sizi gelecek 
yılki festivale de bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Zeytinyağını sizden alalım”
Milas’ın zeytinyağı üretiminde önemli bir 

üretim merkezi olduğunu ifade eden Reşit 
Özer, “Coğrafi işaret tescili kazanan zeytinyağı-
mızı ülkelerinize göndermek isteriz. Ülkeleri-
nizde bu işle ilgilenen dostlarınız varsa onlara 
gereken kolaylığı sağlarız. Ayrıca sizin ülke-
nizde ve yaşadığınız şehirlerdeki Ticaret ve 
Sanayi Odalarıyla da yakın dostluklar kurmak 
isteriz” diye konuştu. Konuk öğretmenlerden 
Makedonyalı bir öğretmen ise ülkelerine 
zeytinyağının Yunanistan’dan gelmekte ol-
duğunu belirterek “Biz de sizin zeytinyağınızı 
ülkemizde görmek isteriz. Çünkü Makedonya 
ile Türkiye iki dost ve kardeş ülke. Elbette sizin 
ürünlerinizi tercih ederiz” dedi.

Milas TSO’ya Makedonya’dan davet geldi

E ge Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 2014 yılı 
Çevre Ödülleri sahiplerini buldu. Yarış-

mada 200 kişinin altında çalışan kategorisin-
de Çinkanlar Kimyevi Maddeler birinci, Viking 
Temizlik ve Kozmetik ikinci, Ege Deniz Tekstil 
üçüncü oldu. 200 kişinin üstünde çalışan 
kategorisinde ise BTM birinci, Tüpraş ikinci, 
Etapak Baskı ve Ambalaj Sanayi üçüncü oldu.

EBSO Meclis toplantı salonunda düzenle-
nen Çevre Ödül Töreni’ne İzmir Valisi Erol Ay-
yıldız, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Dışişleri Bakanlığı 
İzmir Temsilcisi Büyükelçi Sibel Algan, İzmir 

EBSO Çevre Ödülleri sahiplerini buldu 

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yar-
dımcısı Yıldız Devran, Çevre ve Şehircilik İl 
Müdür Selahattin Varan, Deniz Ticaret Odası 
İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk ile firma 
temsilcileri ve bürokratlar katıldı. 

 
Ödül amaç değil, araç olmalı

Çevreye her zaman önem verdiklerini 
söyleyen TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı ve EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, emanet aldıkları çevreyi 
gelecek nesillere bırakmak için tıpkı Sanayi 
4.0’ı ülke gündemine getirmeleri gibi çev-

reyi de Türkiye’nin önemli konularından biri 
yapmayı amaçladıklarını kaydetti. Rakiplerle 
eşit şartlarda üretim yapmanın önemli ol-
duğunu, koşullardan birinin de çevre oldu-
ğunu belirten Yorgancılar, “Çevre duyarlılığı 
konusunda farkındalık yaratmak için ödül 
veriyoruz. Burada ödül alan ve almayan tüm 
sanayicilerimizi tebrik ediyorum. Bu ödüller 
bir amaç değil, araç olmalıdır” dedi.

 
En fazla görev sanayicinin

İzmir Valisi Erol Ayyıldız da çevre için sıfır 
büyümenin bile göze alındığını belirterek, 
"Dünyayı emanet olarak aldığımızdan daya 
iyi bırakmalıyız. Bugün sanayisini istenen 
seviyeye getiren ülkelerin çevreye her za-
man değer verdiğini görüyoruz. Bizler de 
tüm yatırımlarımızı çevreye göre şekillen-
dirmek zorundayız. EBSO’ya bu anlamda 
yaptığı çalışmadan dolayı teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu.

EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
ve Çevre Çalışma Grubu Başkanı Erdoğan 
Çiçekçi de Çevre Ödülü Jüri Başkanlığı'nı 
Şamil Girgin’in yaptığını hatırlatırken, “Dosya 
üzerinde 20 ve üzeri puan alan firmalara saha 
ziyareti düzenlendi. Elde edilen puanların 
sonucunu jüri üyeleri dahi bilmiyor” dedi.
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A ksaray Ticaret Borsası, Ortaköy İlçesi’n-
de inşaatına başladığı Ortaköy Yunus 

Emre Tarım Ticaret Merkezi’nin temelini attı.
Açılış konuşmasını yapan Aksaray Ti-

caret Borsası Başkanı Hamit Özkök, “39 bin 
545 metrekare toplam alan üzerinde altı 
bloktan oluşan, 36 adet tarımsal depo ve 
yaşam mekanlarından oluşan, toplamda 
10 bin metrekare kapalı alana sahip olan, 

Aksaray TB, Ortaköy Yunus Emre Tarım 
Ticaret Merkezi’nin temelini attı

Karacabey TB, Bulgaristan Haskovo Ticaret 
Sanayi Odası’yla protokol imzaladı

B ulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzen-
lenen Gıda ve Tarım Fuarı’na giden 

Karacabey Ticaret Borsası heyetiyle görüş 
alışverişinde bulunan Bulgaristan Haskovo 
Ticaret ve Sanayi Odası, bu kez Karacabey 
Ticaret Borsası’nın daveti üzerine karşılıklı 
“Kardeşlik ve İşbirliği Protokolü” imzalamak 
üzere ilçeye geldi.

her bir depo 12 metre eninde, 22 m uzun-
luğunda, altı metre yüksekliğinde olup, 
kullanım alanı ile birlikte 625 metrekaredir. 
Yapılan her depo 850 ton arpa, bin ton 
civarında buğday depolama kapasitesine 
sahip. İçerisi yaşam mekânları ile donatı-
lan günümüz ortamında tüccarlarımızın 
modern ve teknik anlamda rahatça kulla-
nabileceklerini düşündüğümüz bu iş yer-

lerini, Aksaray Ticaret Borsası Meclisi’nin 
ve Ortaköy’deki değerli Meclis üyelerimiz 
Mehmet Ekici, İlhan Demir, Yakup Uğur’un 
gayretli çalışmaları ve heyecanları sonun-
da bu proje ortaya çıkmıştır. Ben buradan 
başından beri projemize sahip çıkan “Bu 
proje Ortaköy’ün projesidir” diyen proje 
ortağımız belediye başkanımıza teşekkür 
ediyorum. Ortaköy’e yapılan her yatırımın 
takipçisi olan ve çözüm odaklı çalışan çok 
değerli kaymakamımızın himayeleri ve 
destekleri ile gerçekleşen bu projede en 
önemlisi Ortaköy Borsa üyelerimizin sahip 
çıkması ve projeye destek vermesi bizleri 
heyecanlandırdı” dedi. 

Modern tesis
İlçe Kaymakamı Mustafa Can da “Yu-

nus Emre Tarım Ticaret Merkezi ilçemizin 
gerçekten ciddi bir ihtiyacıydı. Burası üre-
ticilerimizin, çiftçilerimizin, tüccarlarımı-
zın, esnafımızın sağlıklı, modern tesislere 
kavuşmasını sağlayacaktır” diye konuştu. 

Ortaköy Belediye Başkanı Mahmut 
Ütük ise “Ben Ortaköy’de 13 yıldır beledi-
ye başkanıyım. Hamit Özkök Başkanımız 
hizmete gelinceye kadar böyle hizmetler 
görmedik” diye konuştu.

Ziyarete Haskovo Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Yancho Yanev, Baş-
kan Yardımcısı ve aynı zamanda İnşaat ve 
Mühendisler Odası Başkanı Todor Boyadzhiev 
ile Yönetim Kurulu üyesi Shener Sabri katıldı.

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Murad Bertan ilk olarak Türkiye’deki ticaret 
borsalarının görev, tanım ve işlevlerinden 

bahsetti. Bertan, Karacabey Ticaret Borsası’nın 
önceki yıllarda da Yunanistan Gümülcine 
Esnaf, Zanaatkarlar ve Ticaret Odası’yla “Kar-
deşlik Protokolü” imzaladıklarını ifade ederek 
yurtdışından kardeş Oda/Borsa sayısını bu-
günkü imza ile ikiye çıkaracaklarını belirtti. 

İşbirliği fırsatı var
Haskovo Ticaret ve Sanayi Odası Başka-

nı Yancho Yanev de söz alarak, iki ülkenin 
ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerini ileriye 
götürmek üzere Türkiye’nin en büyük verimli 
ovalarından birinin de Karacabey Ovası oldu-
ğunu öğrendiklerini dile getirdi. 

Yanev, aynı zamanda yerli ve yabancı 
birçok gıda üretimi yapan fabrikaların da 
bulunduğunu öğrendiklerini dile getirerek, 
Karacabey’i görmek üzere Ticaret Borsası’nın 
davetlisi olarak Türkiye’de bulunduklarını 
belirtti. Yanev, Haskovo bölgesinde Türk fir-
maları tarafından her geçen gün tarım, gıda, 
tekstil ve benzeri sektörlerde işçilik maliyeti 
ve vergi oranlarının düşük olması ve devletçe 
her türlü imkanlar sağlandığından yatırımlar 
artarak yeni fabrikalar kurulduğunu kaydetti.
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K ırklareli Ticaret Borsası, tarım, hayvan-
cılık, sanayi ve ticarette işbirlikleri ya-

nında ulusal ve uluslar arası projeler konu-
sunda ortaklaşa yapılabilecekler hakkında 
görüş alışverişinde bulunmak ve de bunları 

hayata geçirmek için Van Ticaret Borsası ile 
“Kardeş Borsa” protokolü imzaladı.

İmza törenine, İçişleri eski Bakanı ve Van 
Milletvekili Prof. Dr. Beşir Atalay, Van Millet-
vekili Burhan Kayatürk, Van Valisi İbrahim 

Taşyapan, Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Peyami Battal, Van Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Enver Memduhoğlu, 
Van Ticaret Borsası Meclis Başkanı Nayif Süer 
ve Meclis üyeleri ile Kırklareli Ticaret Borsası 
Genel Sekreteri Umut Karaseyfioğlu katıldılar.

Fuarda büyük ilgi gördü
Kırklareli Ticaret Borsası, imza töreni 

sonrası, bu yıl yedincisi düzenlenen Doğu 
Anadolu Tarım ve Hayvancılık Gıda Fua-
rı’na Van Borsası ile ortak bir stant açarak 
katıldı. Borsanın sergilediği yöresel ürün-
leri peynir, hardaliye ve helva, fuarı gezen 
misafirler tarafından büyük beğeni gördü. 

Kırklareli Ticaret Borsası, Van TB ile 
“Kardeş Borsa” protokolü imzaladı

G iresun Ticaret Borsası (GTB) tarafından 
Türkiye Acil Tıp Teknisyenleri (ATT) 

ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği’nin 
düzenlediği Altın Ambulans Sağlık Ödülleri 
yarışmasında “Yılın Başhekimi” ve “Yılın He-
kimi” ödüllerine layık görülen Dr. Mesut Öz-
demir ile Dr. Ziya Özdemir’e ödülleri verildi.

Valilik önünde düzenlenen törende 
konuşan Giresun Sağlık Müdürü Opr. Dr. 
Ahmet Bal, Giresun 112 Ambulans Servisi 
Başhekimi Dr. Mesut Özdemir’in “Yılın Baş-

Giresun TB’de “Yılın Hekimleri” ödüllendirildi

hekimi”, 112 Komuta Kontrol Merkezi (KKM) 
Hekimi Dr. Ziya Özdemir’in de “Yılın Hekimi” 
seçildiğini söyledi.

GTB Başkanı Temel Yanıkoğlu da dok-
torları başarılarından dolayı kutlayarak, “Ben 
duyduğumda gurur duydum. Tüm sağlık 
teşkilatı kutsal görev yapıyor. Ama 112’nin 
yeri ayrı. İlk müdahale, teşhis çok önemli. 
Zor şartlarda çalışıyorlar. Ben böyle bir ba-
şarı gösteren doktorlarımızı kutluyorum. 
GTB olarak bu tür başarıları ödüllendirmeye 

devam edeceğiz” dedi. 
Yapılan konuşmaların ardından Dr. Me-

sut Özdemir ile Dr. Ziya Özdemir’e ödülleri 
verilirken, törene Giresun Vali Yardımcısı 
Yüksel Çelik, GTB Yönetim Kurulu üyeleri ile 
sağlık müdürlüğü çalışanları katıldı.

Fındıktaki sıkıntılar görüşüldü
Diğer yandan Giresun İl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürü Dr. Muhammed Angın 
ve Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Mü-
dürü Arif Kahya, Borsa Yönetim Kurulu ve 
Meclis üyelerini ziyaret etti. 

Ziyarette, fındıkta yaşanan külleme 
hastalığı üzerine yaşanan olaylardan yola 
çıkılarak beyin fırtınası yapıldı. Bahçelerde 
görülen bu hastalık ile ilgili çözüm önerileri 
ve ilaçlama yöntemleri konuşuldu. 

Toplantı sonrası Giresun İl Gıda Tarım 
Hayvancılık Müdürlüğü ve Giresun Ticaret 
Borsası ortaklığında üreticileri, tüketicileri 
bilinçlendirmek ve hastalığa karşı önlem 
almak amacıyla bilgilendirme broşürü, yerel 
televizyonlarda kamu spotu ve şehrin çeşit-
li yerlerine billboard ve raketler hazırlanarak 
görselliğin artırılması konusunda çalışma-
ların hızla başlatılması ve hastalık ile etkin 
mücadele yapılması yönünde karar alındı.
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A ntalya Ticaret Borsası’nın BATEM, 
TİGEM, Akdeniz Üniversitesi, Zira-

at Odası gibi kurumlar ve özel sektörün 
desteğiyle Antalya’ya en uygun buğday 
çeşidinin belirlenmesi amacıyla başlattığı 
“Antalya Buğdayını Arıyor Projesi” çiftçiye 
yol gösteriyor. BATEM’in Aksu’daki tarım 
alanına Aralık ayında ekilen sekiz çeşit 
buğdayın hasadı yapıldı.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, 

Antalya TB, “Antalya Buğdayını Arıyor 
Projesi” ile çiftçiye yol gösteriyor

DTO Fethiye, sınavlara ev sahipliği yapıyor

üyelerinden gelen talep doğrultusunda sahil 
ve yaylaya has buğday çeşidini belirlemek 
amacıyla 2014 yılında “Antalya Buğdayını Arı-
yor Projesi” başlattıklarını belirterek, projenin 
meyvelerini almaya başladıklarını söyledi. Bu 
yıl ekimi yapılan sekiz çeşit içerisinde kalite 
ve verimde ön plana çıkan buğdayların be-
lirlendiğini kaydeden Çandır, “Proje sonun-
da Antalyalı üretici kalite ve verimde en iyi 
buğday çeşidini ekmeye başlayacak. Borsa 

olarak üreticimizin ve tüccarımızın daha fazla 
kazanması için çalışıyoruz” dedi.

Deneme ekimleri başarılı
ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Ka-

yan da deneme ekimlerinin üçüncü yılını 
tamamladığını belirterek, “Bu yıl yaptığımız 
deneme ekimi oldukça başarılı” dedi. An-
talya hububat üretimi için iyi bir çalışma 
yaptıklarını kaydeden Kayan, “Yaptığımız 
deneme ekimleri sonucunda çiftçiye öne-
rebileceğimiz çeşitler belirleniyor. Borsa 
olarak deneme ekimlerini önümüzdeki yıl 
da devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu.

BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, dene-
mesi yapılan sekiz çeşit içerisinde BATEM’in 
tescil ettirdiği çeşitlerin de bulunduğunu 
belirterek, “Bölge çiftçisinin buğdayda kali-
te ve verimi alabileceği çeşidi bulmak için 
çalışıyoruz. Proje hedefine ulaşıyor. Önü-
müzdeki yıllarda buğdayda daha iyi verim 
ve kaliteden söz ediyor olacağız” dedi.

Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Aralık 
ayında ekimleri yapılan buğday çeşitlerinin 
hasadını yaptıklarını belirterek, “Bu proje 
buğdayda verim ve kaliteyi artıracak bir ça-
lışma. Borsamıza öncülük ettiği için teşekkür 
ederiz” diye konuştu.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi, 
balıkçı gemilerinde çalışan gemi adam-

larına STCW (Gemi Adamlarının Eğitim, Bel-
gelendirme ve Vardiya Tutma Standartları) 
sertifikalarının yenilenmesine yönelik yazılı 
sınavlarında Fethiye Liman Başkanlığı kont-
rolünde ev sahipliği yapıyor. 

Gemi Adamları Yönetmeliği’nin 19’uncu 
maddesinde belirtilen STCW sertifikalarının 
yenilenmesine yönelik değerlendirme sınav-
ları, balıkçı gemilerinde çalışan gemi adam-
larının eğitim düzeyleri, bilgisayar kullanma 
kabiliyetlerinin az olması ve çalışma zorlukla-
rından dolayı çevirim içi sınav salonlarına gide-
memelerinden dolayı Fethiye Liman Başkanlı-
ğı’nın kontrolünde İMEAK Deniz Ticaret Odası 
Fethiye Şubesi sınav salonunda gerçekleştirildi 
ve söz konusu sınava 38 gemi adamı katıldı.

Denizde çalışma hayatını standart altına 
almayı hedefleyen, deniz, gemi ve gemi 
adamı güvenliğini esas alan STCW denizde 
çalışmak isteyen kişilerin öncelikle alması 
gereken eğitimleri, yeterlilik yükseltmelerini, 
eğitim kalite standartlarını ve benzeri birçok 
konuyu açıklığa kavuşturan temel bir eğitim.
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T ekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası ev sa-
hipliğinde katı atık uygulamaları ile il-

gili toplantı Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası 
konferans salonunda düzenlendi. 

Toplantıya Tekirdağ Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB 

Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Sü-
leymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşki-
nat, Tekirdağ TSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcıları Galip Öge ve Erhan Tanrıöver, 
Sayman Üye Taner Karaoğlu, Yönetim Kuru-
lu üyeleri Cemil Koçaş, Muzaffer Destereci, 

Göksel Karaevli, Süleymanpaşa Belediye 
Başkan Yardımcıları Gülferah Güral, Volkan 
Berkay Çakır ve esnaf ve sanatkarlar oda 
başkanları katıldı.

Bilgilendirmede bulunuldu
Toplantının açılışında Süleymanpaşa 

Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral, 
belediyeleri tarafından hazırlanan katı atık 
uygulamalarının esaslarını içeren bir bilgi-
lendirme sunumu gerçekleştirdi. Katı atığın 
hangi kriterleri barındırdığı, nasıl ücret tari-
fesine tabii tutulduğu gibi tüm konu baş-
lıklarını dair bilgiler katılımcılarla paylaşıldı. 

Tekirdağ TSO’da “Katı atık uygulamaları” 
ile ilgili toplantı düzenlendi

T OBB MEYBEM tarafından Fethiye Ti-
caret ve Sanayi Odası işbirliğinde dü-

zenlenen ahşap kalıpçı mesleki yeterlilik 
sınavlarını başarıyla tamamlayan ustalar, 
mesleki yeterlilik belgelerini Fethiye Ti-
caret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Akif 
Arıcan’ın elinden aldı. 

Mesleki yeterlilik sınavları, Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası işbirliğinde Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği’nin kuruluşu olan MEYBEM 

Fethiye TSO’da 
ahşap kalıp ustaları 
belgelerini aldı

Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkez-
leri (MEYBEM) A.Ş tarafından gerçekleştirildi. 

Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anado-
lu Lisesi uygulama alanında gerçekleştirilen, 
Ahşap Kalıpçı (Seviye 3), alanında yapılan 
sınavlar sonucunda toplamda 21 aday; uy-
gulamalı ve yazılı sınavlarda başarılı olarak 
belge almaya hak kazandı.

Başarılı olan adaylara Mesleki Yeterlilik 
Belgeleri ile Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartları, 7 
Haziran 2017 tarihinde Fethiye Ticaret ve Sa-
nayi Odası’nda yapılan tören ile teslim edildi. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan törende yaptığı 
konuşmada, Türkiye’nin Avrupa standartla-

rında bir ülke olma yolunda ilerlediğini ve 
mesleki belgelerin daha da önem kazana-
cağını belirtti. 

Önderlik yapıyoruz
Mesleki yeterlilik belgelerinin gelecekte 

daha da önemli olacağını dile getiren Arı-
can “Herkes yaptığı işin eğitimini belgesini 
alarak çalışacak. Biz TOBB’un belgelendirme 
merkezi adına başvuruları topluyoruz. Artık 
bir mesleği, o işin belgesini alan yapacak. 
Biz de bu işi koordine ederek sınavların dü-
zenlenmesinde önderlik yapıyoruz” dedi. 
Konuşmanın ardından Akif Arıcan, başarılı 
adayları tebrik ederek mesleki yeterlilik bel-
gelerini takdim etti.

5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Ka-
nunu kapsamında 2015 ve 2016 tarihinde 
yayımlanmış olan tebliğler ile tehlikeli ve 
çok tehlikeli 48 meslekte mesleki yeterlilik 
belgesi zorunluluğu getirilmişti.

Belge zorunluluğu olan mesleklerde 
yapılan sınavların sınav ve belgelendirme 
ücretleri Bakanlar Kurulu'nun yayımladığı 
tarife kapsamında, 2017 yılının sonuna kadar 
İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanıyor. Sınav-
larda başarılı olan kişilerin sınav ücretleri İşsiz-
lik Fonu aracılığı ile kendilerine iade ediliyor.
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K ütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUT-
SO) ile Dünya Gazetesi işbirliğinde, 

“Sanayi 4.0” ve “Serbest Bölge” bilgilendir-
me toplantısı, KUTSO organizasyonu ve ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi. 

Toplantıda, konuşmacı olarak, Dünya 
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan 
Güldağ, Dünya Gazetesi yazarı Dr. Rüştü 
Bozkurt, Ege Serbest Bölge A.Ş. (ESBAŞ) 
yetkilisi Mehmet Pulak, İzmir Serbest Böl-
gesi (İZBAŞ) Genel Müdürü H. Gürsel Bah-
çıvancılar konuk oldu.

Toplantıya, Kütahya Valisi Ahmet 
Hamdi Nayir, KUTSO Meclis Başkanı İsmet 
Özotraç, KUTSO Yönetim Kurulu Başka-
nı Nafi Güral, KUTSO Meclis ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri, KUTSO üyesi işletmelerin 
yetkilileri ve temsilcileri katıldı. 

Değişim ve dönüşümün adı
KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Nafi 

Güral, toplantının açılış konuşmasında, iş-
letmelerin yeniliklere ve değişimlere hızla 
uyum sağlamasının önemli olduğuna dik-
kat çekti. Ayrıca, düzenlenen toplantının, 
üyelerin bilgilendirilmesi ve menfaatleri-
ne ilişkin konuların takibi amacıyla yapı-
lan etkinliklerden birisi olduğunu belirtti. 
Konuşmacı misafirlere ve katılımcılara 
teşekkür ederek, toplantının yararlı olması 
dileklerini paylaştı. 

Açılış konuşmasının ardından, Dünya 
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan 

Kütahya TSO’da “Sanayi 4.0 
ve Serbest Bölge” toplantısı

Güldağ’ın moderatörlüğünde sunumlara 
geçildi. İlk olarak Dünya Gazetesi yazarı Dr. 
Rüştü Bozkurt, Sanayi 4.0 hakkında bilgi 
verdi. Bozkurt, Sanayi 4.0 kavramına top-
lumun ilgi duymasının büyük bir kazanım 
olduğunu belirterek, bu kazanımın, değer 
üretimine dönüştürme, maddi ve kültürel 
zenginlik üretimini artırma ve refah düze-
yini yükseltmeye aracı edilmesi gerekti-
ğini ifade etti. Sanayi 4.0 kavramının, çok 
boyutlu bir değişim ve dönüşümün adı ol-
duğunu söyleyerek, bu kavramı anlamak 
için önemli eğilimleri ve etkilerini paylaştı. 

Serbest bölgelerin
avantajları anlatıldı

Bozkurt, Sanayi 4.0 kavramı ile bir-
likte, sınırsız bağlantı, erişim ve iletişim, 
senkronize iş potansiyeli sağlandığını, 
uzmanlığın önem kazandığını, hız ve es-
nekliği artırarak çeviklik ihtiyacını tetikle-
diğini söyledi. Verimlilik artışını, rekabet 
gücünün odağına yerleştiren Sanayi 4.0 
yeniliğinin, kalite düzeyini artırdığını, bi-
reyselliği besleyerek çeşitlilik yarattığını, 
rekabet anlayışını değiştirdiğini, zamanla 
yarışın hızlanmasından dolayı, hızlı ka-
rar vermeyi gerektirdiğini, fiyat-maliyet 
dengesini değiştirdiğini, üretimde doğru 
konumlanmanın önemli olduğunu belir-
terek, katılımcılarla ayrıntılı bilgi paylaştı.

Toplantının ikinci bölümünde, Ege 
Serbest Bölge A.Ş. (ESBAŞ) danışmanı 

Mehmet Pulak, katılımcılara hitap ede-
rek, serbest bölge kuruluşu ve işleyişi, 
ESBAŞ’ın gelişimi ve faaliyet gösteren iş-
letmeler, ülkemizdeki serbest bölgelerin 
çeşitli istatistikleri hakkında bilgi verdi. 
Serbest bölge kuruluş aşamaları ve iş-
letmelerin yapmaları gereken çalışma-
lar hususunda da bilgi paylaşan Pulak, 
yatırımcıların serbest bölgede faaliyet 
göstermeleri halinde kendilerine sunulan 
avantajları anlattı. 

İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ) Genel 
Müdürü H.Gürsel Bahçıvancılar ise sunu-
munda, İZBAŞ’ın fiziki ve sektörel yapısı, 
firma ve çalışan sayısına ilişkin bilgileri 
paylaşarak, serbest bölgede yatırım yapa-
rak, ülkemizde fark yaratmış olan başarılı 
rol model işletme örneklerini sundu. 

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir de 
katılımcılara hitabında, toplantının, Kütah-
ya ev sahipliğinde gerçekleştirilmesinden 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöy-
le konuştu: “İki birbirinden değerli konu, 
bir tanesi Sanayi 4.0, diğeri serbest bölge-
ler. Herkesi ilgilendiren bu konulardaki ça-
lışmaların ilimizde yapılmasından duydu-
ğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. 
Sabah mesaiye başlarken Zafer Kalkınma 
Ajansı’mızın güzel bir programı vardı. 
‘Ayakta durmak istiyorsan değişime ayak 
uydur’ sloganı ile yola çıkılmış olan Avrupa 
Birliği projemizin tanıtım toplantısını ger-
çekleştirdik. Onun arkasından gelen bu 
programda da bütün değişimleri, sanayi 
4.0’da veya ticaret hacmimizi genişletecek 
olan serbest bölgelerdeki değişiklikleri 
duymaktan büyük bir mutluluk duydum.”




