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Odalar ve Borsalar

◗ Antalya TB’nin ‘hayvan borsası’ gün sayıyor

◗ Çorlu TSO  bir ilke daha imza attı

◗ Adana SO ile Zaporijya arasında işbirliği anlaşması yapıldı

◗ Orhangazi TSO öncülüğünde Asilçelik Yeniköy Meslek Yüksekokulu açıldı

◗ Kocaeli TO, üyelerini bilgilendirdi

◗ Bafra TSO’dan İstihdamla Mücadele semineri

◗ Kuşadası TO’dan dijital arşiv başarısı

◗ Karacabey Soğanı coğrafi işaretle tescillendi

◗ Trabzon TB’nin hedefi, fındıkta verim ve kaliteyi daha da artırmak

◗ Polatlı TO’nun desteği ile pancar pekmezi üretildi

◗ Van TSO’dan ‘genç mucit’e büyük destek

◗ Iğdır TSO kentteki yatırım imkanlarını anlattı

◗ Kastamonu TB’nin Ortak Kullanım İşleme Tesisi’nde üretim sevinci

◗ Karabük TSO’nun temsilcisi İsmail Şahin’den büyük başarı

◗ Ortadoğu’nun en büyük “Canlı Hayvan Borsası”na adım adım…

◗ Kahramanmaraş TSO’dan İşbaşı Eğitim Programları’na tam destek
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A ntalya Ticaret Borsası Müşterek Mes-
lek Komitesi Toplantısı, Yönetim Ku-

rulu Başkanı Ali Çandır ve Meclis Başkanı 
Hüseyin Cahit Kayan’ın katılımıyla yapıldı.

ATB Başkanı Ali Çandır da bölgeye has 
ürünlerin üretimine ağırlık verilmesi gerek-
tiğini belirtirken, “Bu memlekete ‘zeytinyağlı 
yiyemem, basma fistan giyemem’ diye türkü 
yazdılar. YÖREX’te de aynı şeyi yaşıyoruz. Ken-
dimize özgü ürünler varken başkalarının sos-
larını talep ettik. Şimdi kendi ürünlerimizi keş-
fetme zamanı” diye konuştu. Çandır, komite 
üyelerine ATB’nin hayvan borsası çalışmasıyla 
ilgili de bilgi verdi. Hayvan borsası için şirket 
kurulmasıyla ilgili Bakanlığa başvurduklarını 

Antalya TB’nin ‘hayvan borsası’ gün sayıyor

Çorlu TSO , bir ilke daha imza attı

Ç orlu Ticaret ve Sanayi Odası, Türk 
Standartları Enstitüsü (TSE) tarafın-

dan gerçekleştirilen tetkikler sonucunda 
TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sis-
temi Belgesi’ni yeniledi ve TS ISO 10002 
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi 
Belgesi'ni almaya hak kazandı.

TSE İstanbul Belgelendirme Müdür-
lüğü’nün yetki alanında TS EN ISO 9001: 
2015 Kalite Yönetim Sistemi Revizyonlu 
Belgesi’ni alan ilk Ticaret ve Sanayi Odası 

bildiren Çandır, “Hayvan borsasının yüzde 
30’una sahip olacağız, yüzde 70’i Büyükşehir 
Belediyesi’nde olacak. Umarım 2017’de An-
talya için önem taşıyan hayvan borsası pro-
jemiz hayata geçecek” dedi. ATB Meclis üyesi 
Osman Yardımcı da 2016 yılının tarım sektörü 
ve esnaf için çok sıkıntılı geçtiğini belirterek, 
“Umarız 2017 böyle geçmez” diye konuştu

Bölgeye has ürünler üretilmeli
ATB Başkanı Ali Çandır da bölgeye has 

ürünlerin üretimine ağırlık verilmesi gerek-
tiğini belirtirken, “Bu memlekete ‘zeytinyağlı 
yiyemem, basma fistan giyemem’ diye türkü 
yazdılar. YÖREX’te de aynı şeyi yaşıyoruz. Ken-

dimize özgü ürünler varken başkalarının sos-
larını talep ettik. Şimdi kendi ürünlerimizi keş-
fetme zamanı” diye konuştu. Çandır, komite 
üyelerine ATB’nin hayvan borsası çalışmasıyla 
ilgili de bilgi verdi. Hayvan borsası için şirket 
kurulmasıyla ilgili Bakanlığa başvurduklarını 
bildiren Çandır, “Hayvan borsasının yüzde 
30’una sahip olacağız, yüzde 70’i Büyükşehir 
Belediyesi’nde olacak. Umarım 2017’de An-
talya için önem taşıyan hayvan borsası pro-
jemiz hayata geçecek” dedi. ATB Meclis üyesi 
Osman Yardımcı da 2016 yılının tarım sektörü 
ve esnaf için çok sıkıntılı geçtiğini belirterek, 
“Umarız 2017 böyle geçmez” diye konuştu.

Rusya olumsuz etkiledi
Komite üyeleri, 2016 yılının yaş meyve 

ve sebze sektörü için de çok kötü geçtiğini 
dile getirdi. “2014’ten 2016’ya kadar 2013’te 
yaptığımız ihracatın yüzde 50’sini yaptık” di-
yen komite üyeleri, Rusya pazarının kaybının 
sektörü olumsuz etkilediğini vurguladı.

Meclis üyesi Mustafa Çetin, 2016 yılında 
en büyük yarayı yaş meyve sebze sektörünün 
aldığını söylerken, “Biz böyle bir kriz yaşamadık” 
dedi. Çetin, 2015’te Rusya ile yaşanan uçak kri-
zinin ardından başlayan talihsizliğin yaş meyve 
sebze sektörü için devam ettiğini de kaydetti.

olduğunu belirten Çorlu TSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Enis Sülün, bir ilke daha imza 
atıldığını dile getirdi. 

Enis Sülün, “1 Eylül 2005 tarihinde TS EN 
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni 
alan Odamız 11 yıldır sürdürdüğü çalış-
maları ile bu belgenin sadece duvarlara 
asılan belge olmadığını bugün bir kez daha 
kanıtlamıştır. Bölgemizde hem üyelerimize 
hem de diğer Oda ve Borsalarımıza öncü-
lük ederek Türk Standartları Enstitüsü’nden 

almış olduğumuz TS EN ISO 9001:2015 
Revizyonlu Kalite Yönetim Sistemi Belge-
miz ve TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti 
Belgemiz ile A Sınıfı 5 yıldızlı Akredite Oda 
olduğumuzu bir kez daha kanıtladık” dedi.

Saygınlığı artırdı
Müşteri memnuniyetinin önemin-

den bahseden Enis Sülün; “Üyelerimizin 
taleplerini, önerilerini ve şikayetlerini 
müşteri memnuniyet sistemi kapsamın-
da alarak Odamızı, Çorlu’yu, Çorlu’daki 
ticaret ve sanayiyi geliştirmeye çalışıyo-
ruz. Odamızın tüm faaliyetleri için etkin 
ve verimli bir şikayet ele alma sürecinin 
kurulumu ve geliştirilmesi için rehberlik 
sunan ISO 10002 Müşteri Memnuniyet 
Yönetim Sistemi ile üyelerimize daha 
iyi bir hizmet sunarak fayda sağlamayı 
hedefliyoruz. Almış olduğumuz bu belge 
ile Odamızın saygınlığını, memnuniyet-
sizlikleri giderme yeteneğini artırırken, 
üyelerimizin geri bildirimlerine dayana-
rak hizmet kalitesini iyileştirilmesine kat-
kı sunulacaktır” açıklamasında bulundu.
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A dana ile Ukrayna’nın Zaporijya kenti 
arasında ekonomik işbirliği ve ticari 

ilişkilerin artırılması amacıyla Adana Sanayi 
Odası ile Zaborijya Ticaret ve Sanayi Odası 
arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Adana Sanayi Odası’nın davetlisi olarak 
10. Adana Tarım Fuarı’na katılan Zaporijya 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Volodymyr 
Shamilov ile beraberindeki heyet üyeleri 
Adana Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Adana 
Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Zaporij-
ya Heyeti’ni Adana’da görmekten mutlu 
olduklarını ifade etti. 

Orhangazi TSO öncülüğünde Asilçelik 
Yeniköy Meslek Yüksekokulu açıldı

P rojesi Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından başlatılan Uludağ Üniver-

sitesi Orhangazi Asilçelik Yeniköy Meslek 
Yüksekokulu’nun yeni binası Başbakan Yar-
dımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un katı-
lımıyla açıldı. Açılışa ayrıca Bursa Milletvekili 
İsmail Aydın, Bursa Valisi İzzettin Küçük, U.Ü 
Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, İlçe Kaymakamı 
Dr. Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet 

Adana ile Zaporijya arasında ekono-
mik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik 
gerçekleşen ikinci buluşmayı önemse-
diğini ve sevindirici olduğunu belirten 
Kıvanç, imzalanan işbirliği anlaşması-
nın ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine 
büyük katkı sağlayacağına inandığını 
söyledi.

Sinerji yaratacak
Kıvanç, Adana ve Zaporijya kentleri-

nin önemli benzerlikler gösterdiğini, her 
iki şehrin de tarım ve sanayi anlamında 

önemli potansiyel taşıdığını belirterek, 
özellikle yağlı tohumlar, demir çelik ve 
makine sanayinde faaliyet göstermekte 
olan firmaların önemli bir sinerji yarata-
bileceğini ifade etti.  

Zaporijya Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kanı Volodymyr Shamilov de endüstriyel 
açıdan çok gelişmiş olan iki kentin eko-
nomik yapılarının da benzer özellikler 
taşıdığını, bunun ilişkilerin geliştirilmesi 
için önemli fırsat yarattığını belirtti. 

Zaporijya’da faaliyet gösteren az sa-
yıda Türk firması bulunduğunu belirten 
Shamilov, anlaşmanın kentlerin yanı sıra 
iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin artması-
na da imkan yaratacağını kaydetti.

Zaporijya heyetinde yer alan ve tarım 
sektörünün yanı sıra elektrik, metalürji, 
makine üretimi konusunda faaliyet gös-
teren firma temsilcileri ile Adana firmaları 
arasında ikili görüşmeler ve fabrika ziya-
retleri gerçekleştirildi. 

Adana’dan Ukrayna’ya bu yılın ilk 9 
ayında yapılan ihracat 13 milyon dolar 
oldu. İhracat kalemleri arasında önemli 
bölümü narenciye ve yaş sebze meyve 
oluştururken, bunları makine aksamları 
ve tekstil ihracatı izledi.

Çağlayan, Yönetim Kurulu Başkanı Ergün 
Efendioğlu, Meclis Başkanı Erol Hatırlı, yöne-
tim kurulu üyeleri ve Meclis üyeleri de katıldı. 

Diğer yandan Oda tarafından çalışma-
ları yapılan, Orhangazi Kaymakamlığı,  il-
çedeki çeşitli kamu kurumları ve bazı sivil 
toplum kuruluşlarının ortak akıl toplantısı 
ile kentin geleceğini şekillendirecek veri ve 
bilgileri paylaşması, analiz etmesi, kurum-

ların stratejik öngörüleri arasında ortak bir 
koordinasyon ve işbirliği sağlanması amacı 
ile başlatılan Orhangazi Vizyon Çalıştayı 
tamamlandı. 

Çalıştayın son gününde kamu kurum-
ları, belediye ve STK temsilcilerinin katılımı 
oturumlar gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu 
Başkanı Ergün Efendioğlu da Odayı temsilen 
çalıştaya katıldı.  Orhangazi Vizyon Çalış-
tayı’nda Orhangazi’nin güçlü, zayıf, fırsat 
ve tehdit unsurlarını içeren ve swot analizi 
olarak bilinen çalışma masaya yatırıldı.

Adana SO ile Zaporijya arasında 
işbirliği anlaşması yapıldı
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R esmi Gazete’de yayınlanarak yü-
rürlüğe giren ‘Yatırım Ortamının 

İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ kapsa-
mında yapılan değişiklikle ‘şirket kuruluş 
sözleşmesinin ticaret sicili müdürü veya 
yardımcısı huzurunda imzalanmasının 
yasal dayanağı oluşturuldu.

Kocaeli Ticaret Odası da ilde faaliyet 
gösteren muhasebecilerin konu ve uygu-
lamayla ilgili bilgilendirilmesi amacıyla, 

Kocaeli, TO üyelerini bilgilendirdi 

Bafra TSO’dan İstihdamla Mücadele semineri

O rta Karadeniz Kalkınma Ajansı ta-
rafından yürütülen, ‘OKA Kayıtdışı 

İstihdamla Mücadele Ediyor’ projesi kapsa-
mında Samsun KOSGEB İl Müdürlüğü’nün 
katkısı ve Bafra Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
ev sahipliğinde bilgilendirme toplantısı 
düzenlendi.

Proje kapsamında kayıtlı İstihdamın 
ana aktörlerinden biri olan işletmelerin, 
kayıtdışı istihdam konusunda farkında-
lıklarının artırılması ve gelişimleri adına 
teşvik ve hibe mekanizmaları konusunda 

Kocaeli Serbest Muhasebeciler ve Mali 
Müşavirler Odası’nda seminer düzenle-
di. KSMMMO Başkanı Fikret Gökmen ve 
Meclis Başkanı Okşin Beçet başta olmak 
üzere Oda üyelerinin yoğun ilgi göster-
diği seminerin açılış konuşmasını KOTO 
Meclis Başkanı Akın Doğan yaptı.

Muhasebeci ve mali müşavirlerin, 
ticaret erbabının en yakın dostu ve mesai 
arkadaşı olduğuna işaret eden Başkan 
Doğan, “Gerek ekonomik düzenimiz ge-

rekse iş dünyasının geleceği açısından 
çok önemli bir görev icra ediyorsunuz. 
Bir yandan biz iş dünyasının haklarını 
korurken, bir yandan da devletimizin 
haklarını koruyorsunuz. Bugün tüm de-
taylarıyla ele alacağımız şirket kuruluş 
sözleşmelerinin, aynı zamanda ticaret 
sicili müdürlüklerince de imzalanması 
konusu da mevcut işbirliklerimizi daha 
da pekiştirecektir” dedi.

Yeni dönem başladı
Programın akabinde KOTO Ticaret 

Sicil Servisi Müdürü İsmail Özkul kap-
samlı bilgiler verdi. Özkul, “Ticaret sicili 
müdürlüklerine verilen bu yetki ile şirket 
kuruluşlarında sözleşmelerin noter huzu-
runda imzalanması zorunluluğu kaldırıldı 
ve sicil müdürlüklerinde de kurucuların 
imza atabilmesine imkan tanınarak şirket 
kuruluşları kolaylaştırıldı. Şirket kuruluş iş-
lemleri için MERSİS üzerinden hazırlanan 
sözleşmenin sistem üzerinden onayı alın-
dıktan sonra kurucular sicil müdürlüğüne 
gelerek sözleşmeyi sicil müdürlüğünde 
imzalama imkanına sahip olacaklar. Bu 
sayede şirket kuruluşlarının süresi ve mas-
rafları azalmış olacak” diye konuştu.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Samsun 
KOSGEB İl Müdürlüğü’nden gelen uzman-
lar bilgi aktarımında bulundu.

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Göksel Başar açılış konuş-
masında  “Faaliyet alanımız içerisinde yer 
alan üyelerimizin gelişimleri ve bilgilen-
dirilmeleri hususunda çalışmalarımız de-
vam etmektedir. Bugün Orta Karadeniz 
Kalkınma Ajansı’nın koordinasyonunda 
Samsun KOSGEB Müdürlüğü’nün desteği 
ve Odamızın ev sahipliğinde bilgilendirme 

toplantısı gerçekleştirildi. Siz üyelerimiz-
den gelen talepler göz önünde bulundu-
rularak organizasyonlarımız artarak devam 
edecektir” dedi.

Toplantıya, Bafra TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Göksel Başar, Bafra TSO Genel Sek-
reteri Talip Şahin, Orta Karadeniz Kalkınma 
Ajansı’ndan Planlama, Programlama ve Ko-
ordinasyon Birimi uzmanı Meltem Yılmaz, 
Samsun KOSGEB İl Müdürlüğü’nden KOBİ 
uzmanı Nebahat Livaoğlu ve Bafra TSO 
üyeleri katıldı. 
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K uşadası Ticaret Odası’nda, Dijital Arşiv 
Projesi ve Bilişim Teknolojileri Alt Yapı 

yenileme çalışmalarının sonuna gelindi.
Dijital Arşiv Projesi kapsamında, Kuşa-

dası Ticaret Odası’na ait tüm birimlerdeki 
dosyalar, yazılı ve baskılı evraklar, yüksek 
çözünürlüklü, hassas A3 formatındaki hızlı 
tarayıcılar ile taranarak, TSE 13298 stan-
dartlarına uygun EBYS (Elektronik Belge 
Yönetimi Sistemi) yazılımına anahtar keli-
meler ile indekslenerek aktarıldı. 

Üyelere ait dosyaların içerisinde bu-
lunan evrakların tasniflenerek elektronik 

Karacabey Soğanı coğrafi işaretle tescillendi

K aracabey’in ünlü kuru soğanı, Kara-
cabey Ticaret Borsası (KTB) yönetimi 

tarafından Türk Patent Enstitüsü nezdin-
de yapılan girişimler sonunda, “Karaca-
bey Soğanı” adıyla coğrafi işaretle tescil 
edildi. Türkiye çapında, doğal değerlerin 
korunması açısından KTB’nin bu başarısı 
örnek girişim olarak kabul edildi. KTB 
Yönetim Kurulu Başkanı Murad Bertan, 
konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ”Ül-
kemizin en değerli tarım alanlarından 
biri olan ilçemizin adıyla tarımsal ürün 
ortamında sürekli aranan, sağlıklı kuru 
soğanımızın diğer il ve ilçeler tarafından 
sahiplenilmesinin önüne geçtik. Soğa-
nımıza sahip çıktık. Bundan böyle kuru 
soğanımız, kendisine verilen logo dışın-
da aynı isimle satılamayacak. Şimdi sıra 
Mihaliç Peynirimizin tescilini yaptırmaya 
geldi. Bu konuda da gerekli çalışmaları 
tamamladık” diye konuştu. 

İmralı, Kantartopu ve İmralı Kırması 
adıyla piyasada bulunan her üç cinsi 

ortama atıldığı bu uygulama ile üye dos-
yaları, kurul karar defterleri, gelen-giden 
evraklar gibi Oda bünyesindeki tüm yazılı 
ve basılı dokümanlar, günümüz şartlarına 
uygun olarak elektronik ortamda korun-
maya alındı.

Kuşadası Ticaret Odası bünyesinde ku-
rulan EBYS (Elektronik Belge Yönetimi Sis-
temi) ile dijital arşiv oluşturmanın yanı sıra, 
iç ve dış yazışmaların elektronik ortamda 
gönderilip alınmasına, KEP (kayıtlı elekt-
ronik posta) hizmeti ile gönderilen belge-
lerin bir sekteye uğramamasına, birimler 

arası iletişim ve işlerin sevki, onaylanması, 
takibi gibi işlerin de akışının elektronik 
ortamda yapılmasına imkan sağlandı.

Hizmet kalitesi arttı
Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Serdar Akdoğan, "Üye memnuniyeti 
odaklı çalışan Odamızda, üyelere, personele 
ve tüm faaliyetlere yönelik tüm verilerimizi 
geçmişe yönelik elektronik olarak arşivle-
dik. Bundan sonra da kurulan bu modern 
sistemimizle arşivlememiz, bu doğrultuda 
devam edecek. Zaman içerisinde olabilecek 
evrak kayıplarının önüne geçilebilecek ve 
aynı zamanda harcanan zamandan da tasar-
ruf edilebilecektir. Yenilediğimiz elektronik 
alt yapı çalışmalarımız ile hizmet kalitemizi 
daha da yükselterek, daha verimli bir çalış-
ma ortamı sağlamış olduk” dedi.

de tescil edilerek, logo ile satışına izin 
verilen Karacabey Soğanı’nı korumak 
amacıyla KTB tarafından bir denetim 
kurulu oluşturulması ve ünlü ürünün 
ekimine özen gösterilmesi sağlanacak. 
KTB’ye bu doğrultuda gerekli yetkiler 
verildiği belirtildi. 

Karacabey’de sevinçle karşılandı
Tarım ilçesi Karacabey’de sevinçle 

karşılanan tescil işlemine göre, değerli 
ürünü satmak isteyenler KTB’ye başvu-
rup, logo temin edecekler. Tescil adının 
haksız kullananlar hakkında yasal işlem-
lerin yapılacağını kaydeden KTB Yönetim 
Kurulu Başkanı Murad Bertan, ilçenin 
değerlerini koruma konusunda kendi-
lerini görevli kabul ettiklerini belirterek, 
görüşlerini şu ifadelerle dile getirdi: “So-
ğanımızla ilgili süreç tamamlandı. Şimdi 
sırada Mihaliç Peynirimiz var. Onu da 
hak ettiği şekilde tescilli düzeye getire-
ceğiz. Mihaliç türü peynir üretenler kim 

ve nerede olursa olsun, ürünün üzerine 
Mihaliç (Karacabey) Peyniri diye yazmak 
zorunda kalacaklar. Yaptıklarımız ilçemi-
zin değerlerine bir nebze olsun katkıda 
bulunmaktır. İlçemize hangi yönüyle hiz-
met edecek isek, onu yerine getirmeyi 
kendimize görev biliyoruz.”

Kuşadası TO’dan dijital arşiv başarısı
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F ındık ihraç firmalarının üyesi olduğu Trab-
zon Ticaret Borsası (TTB) adına değerlen-

dirmede bulunan Yönetim Kurulu Başkanı 
Şükrü Güngör Köleoğlu, 2015’te Trabzon’un 
Türkiye fındık ihracatındaki payının miktar 
bazında yüzde 41, kazanılan dolar bazında ise 
yüzde 39 civarında olduğunu hatırlattı.

Köleoğlu, 2016 rakamları ile ilgili şun-
ları söyledi: “2016 yılında Trabzon’dan yapı-
lan ihracat bir önceki yıla göre yaklaşık 20 
bin tonluk bir artış göstermiştir. Bu da mik-
tar bazında Trabzon’un pay oranını yüzde 
52’ye yükseltmiştir. Kazanılan dövizde ise 

Trabzon TB’nin hedefi, fındıkta 
verim ve kaliteyi daha da artırmak

P olatlı Ticaret Odası’nın, Ankara Kal-
kınma Ajansı desteği ile yürüttüğü 

“Pancar İle İlgili Tarımsal Üretime Dayalı 
Ürün Geliştirme” projesi kapsamında 
kurulan atölye, faaliyetine başladı ve 

100 milyon dolara yakın bir azalma olması-
na rağmen, ihraç fiyatlarından kaynaklanan 
bu düşüşe rağmen Trabzon’un geneldeki 
payı bir önceki yılın yüzde 39’undan, geçen 
yılın yüzde 56’sına yükselmiştir.”

Türkiye, dünyada söz sahibi
TTB Başkanı Köleoğlu, Trabzon’un tarih-

ten gelen bir ticaret merkezi ve bu merkez 
çerçevesinde istikrarlı bir ticaret anlayışın-
daki firmalara sahip bulunduğuna dikkat 
çekerek, “Bizim amacımız her geçen yıl Tür-
kiye’de üretimi, içeride ve dışarıda ise fındık 

tüketimini artırmaktır. Dünya fındık üretim 
ve ihracatında büyük oranda söz sahibi 
olan Türkiye’nin amacı da bu olmalıdır. Yani 
istikrarlı bir üretim, istikrarlı bir tüketim ve 
istikrarlı bir şekilde artarak 2023 hedefinde 
yıllık 4 milyar doların üzerine çıkan bir ihra-
cat rakamı. Bunu yapabilecek imkanlara ve 
potansiyele sahibiz. Yeter ki her alanda istik-
rarlı, maliyeti düşürücü, üretimi artırarak ka-
zandırıcı politikalar izleyelim” diye konuştu.

Köleoğlu, bunun ilk şartının da üretim-
de verim ve kaliteyi artırmak olduğunu, 
Trabzon Ticaret Borsası olarak da bu konuyu 
yaptıkları çalışmalarla ülke gündemine taşı-
dıklarını belirterek, devletin de bu aşamada 
acilen uygulaması gerekenler olduğunu da 
sözlerine ekledi.

Polatlı’nın ilk pancar pekmezi üretildi.
Proje ile pancar pekmezinin geliş-

tirilmesi ve kırsalda yaşayan kadınların 
girişimciliklerinin desteklenmesi, koope-
ratifçilik anlayışının geliştirilmesi yoluyla 

ekonomik ve toplumsal hayata entegre 
olunması ve gelirden pay almalarının 
sağlanması hedefleniyor.

Polatlı Ticaret Odası’nın yürüttüğü 
proje altı ayını geride bırakırken; bu sü-
rede projeden haberdar olup projeye 
dâhil olan kadınlara; güçlenme, özgü-
ven, kooperatifçilik ve pancar pekmezi 
üretimi teknik eğitimleri verildi. 14 giri-
şimci kadın, kurulan atölyede çalışmala-
rına başladı. İlçede ilk kadın kooperatifini 
kurmaya hazırlanan 14 girişimci kadın 
Polatlı’nın ilk pancar pekmezini ürettiler.

PanPek ismi konuldu
Kadınların kuracakları kooperatifin 

ismi ise Anadolu Bacıları Kadın Koope-
ratifi olarak belirlendi. “Anadolu Bacıları 
Kadın Kooperatifi”nin ürettiği pancar 
pekmezinin ismi ise PanPek. Kadınlar 
ürettikleri ürünleri Polatlı Belediyesi’nin 
tahsis edeceği satış yerlerinde, tanıta-
rak, satışlarını yapacaklar. Satış sadece 
Polatlı ile sınırlı kalmayarak tüm ülkeye 
yayılacak.

ODALAR VE BORSALAR

Polatlı TO’nun desteği ile pancar pekmezi üretildi



V an İpekyolu Fen Lisesi öğrencisi Birhat 
Turğut tarafından projelendirilen “Em-

niyet Kemerli Asansör Buluşu”, Van Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın da destekleri ile Türk 
Patent Enstitüsü tarafından onaylanarak, 
faydalı model olarak kayıtlara geçti.

Asansörlerde çelik halatların aşırı ısın-
malarından dolayı kopmalarıyla, asansörün 
zemine ani ve hızlı düşüşünü önlemeyi 
sağlayan buluş tescillendi. Konu hakkında 
açıklama yapan Birhat Turğut, 8. sınıfta Tek-
noloji ve Tasarım dersleri vardı. Bu derslerde 
hocalarımız bizlere proje hazırlamamızı ve 

hazırlanan projeler içerisinde en iyi projenin 
TUBİTAK Bilim Fuarı’nda sergileneceğini 
söyledi. Ben de Emniyet Kemerli Asansör 
projesini hazırladım ve projem hocam ta-
rafından kabul edildi ve ilk prototip ürünü 
hazırladım.  Hazırladığım proje TUBİTAK Fu-
arı’nda sergilendi. Proje katılımcılar tarafın-
dan büyük ilgi gördü. Bu ürünün patentini 
almak için Van Ticaret ve Sanayi Odası’ndan 
destek istedim. 

Onlar da projemin patentinin alınması 
için ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde 
bulundu ve her zaman yanımda oldular. 

Değerli hocam Oktay Tunç ve Van Ticaret 
ve Sanayi Odası’na teşekkür ediyorum” dedi. 

Takva: Gurur duyduk
Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Necdet Takva ise “Oda olarak 
bu tür çalışmalara imza atan kardeşlerimizin 
yanındayız. Böylesine önemli çalışmaların 
hayata geçmesi ve günlük hayatımızda kul-
lanılan üretimlere dönüşmesi bizleri umut-
landırıyor ve gururlandırıyor” diye konuştu.

I ğdır Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) ve 
Beypazarı Ticaret Odası (BTO) arasında 

imzalanan kardeş oda protokolü sonrasında 
Beypazarı Ticaret Odası’ndan gelen heyet 
kıyaslama ziyaretinde bulundu. 

Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Kamil Arslan, bu kıyaslama 

ziyareti ile Iğdır’ı tanıtma imkanı bulmaktan 
mutluluk duyduğunu belirtti. Arslan, “Iğdır’da 
yatırım olanaklarını, OSB’yi, yeni yatırım yapan 
üyelerimizi ziyaret ederek, Iğdır’a yatırımın 
önemini belirtmek bizi sevindirecektir” dedi. 
Ziyaretin anlam ve önemine ilişkin hediye 
takdimi yapıldıktan sonra ilin valisi Ahmet 

Turgay Alpman makamında ziyaret edildi. 
Ayrıca OSB ‘de Avelice Makina Sanayi, Seyi-

doğulları Gıda, Has Gıda, Movsan Metal, Gürşan 
Tekstil’in Iğdır Şubesi ile Gold Eğitim Kurumları 
da ziyaret edildi. Soykırım Anıt Müzesi, Alican Sı-
nır Kapısı, Koç Başlı Mezarlık ve üniversiteye ya-
pılan ziyaretler ile kıyaslama ziyareti son buldu.

Van TSO’dan ‘genç mucit’e büyük destek

Iğdır TSO, kentteki yatırım imkanlarını anlattı
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K astamonu Ticaret Borsası’nın ‘Rekabetçi 
Sektörler Programı’ kapsamında yaklaşık 

10 milyon Euro yatırımla Organize Sanayi 
Bölgesi’nde hayata geçirdiği Kastamonu’da 
Endüstriyel Orman Ürünleri İçin Ortak Kulla-
nım İşleme Tesisi’nde deneme üretimi başladı.

Yerel ekonominin dönüşümüne ivme 
kazandıracak proje ile orman ürünlerinde 
verimliliğe dayalı bir üretim gerçekleştirilme-
si, üretim çeşitliliği sağlanması ve bölgenin 
rekabet gücünün artırılarak sosyo-ekono-
mik gelişime katkı sağlanması hedefleniyor.

Kastamonu TB’nin Ortak Kullanım 
İşleme Tesisi’nde üretim sevinci

Deneme üretimine geçilmesi nedeniy-
le fabrika alanında tören düzenlendi. 
Kurban kesimi ve dua ile başlayan prog-
rama Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı 
Sedat İşeri, Borsa Yönetim Kurulu üyeleri 
ve çalışanları, Fabrika Müdürü Ömer Faruk 
Çakmanus, Teknik Yardım Takım Lideri Ja-
vier Casanova ve fabrika çalışanları katıldı.
Fabrikanın açılış kurdelesinin kesilmesinin 
ardından konuşan Ticaret Borsası Başkanı 
Sedat İşeri, “Bugün burada sizlerle birlikte 
çok önemli bir güne tanıklık ediyoruz. 2009 

yılından bu tarafa üstün gayretle sürdürdü-
ğümüz bu projede mutlu sona ulaşmanın 
heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tesis 
sadece Ticaret Borsası’nın değil, Kastamo-
nu’nun ve Türk Milletini bir malıdır, dolayısıyla 
kutsal bir yerdir” diye konuştu.

Kastamonu’da 700’e yakın KOBİ’nin or-
man ürünleri sektöründe faaliyet gösterdiği-
ne dikkat çeken İşeri, “Ancak KOBİ’ler değişen 
tüketici taleplerine cevap vermek ve gelişen 
teknolojiye uyum sağlamak konularında cid-
di sorunlar yaşıyor. Mevcut üretim yapısında 
kereste açık artırmayla toptancıya, toptancı-
dan da üreticiye yeniden satılıyor. Mobilya 
ürünlerinin imalatı için gerekli hammadde 
ya yurtdışından ya da Türkiye’nin diğer il-
lerden sağlandığı için maliyet artıyor. Masif 
panel ve ahşap lamine üretiminin olmaması 
ise sektörde büyük sıkıntı yaratıyor. Yerelde 
tekdüze ve katma değeri düşük ürünler imal 
ediliyor. Diğer yandan, yerel KOBİ’lerin büyük 
bölümü 60 metrekarelik işleme birimlerine 
sahip bulunuyor. 90 kadar işletme yalnızca 
yapı kerestesi üretiyor. KOBİ’lerin teknolojiyi 
takip etmek, yeni pazarlara açılmak ve yeni 
ürünler üretmek gibi hedefleri olmasına 
rağmen sınırlı bütçeleri buna izin vermiyor” 
diye konuştu.

K arabük Üniversitesi Öğretim Görev-
lisi Yard. Doç. Dr. İsmail Şahin, TOBB 

değerlendirmesinde üçüncü seçildi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) tarafından illerin kalkınmalarına 
ve üyelerinin iş dünyasındaki çalışmalarına 

katkı sağlamak üzere, bir süredir akademik 
danışmanlık çalışması yürütülüyordu.

TOBB’un bu çalışmasına istinaden Ka-
rabük Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 
TOBB temsilcisi olarak görevlendirilen 
Karabük Üniversitesi Öğretim Görevlisi 

Yard. Doç. Dr. İsmail Şahin yaptığı aka-
demik danışmanlık çalışmaları ile gerek 
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası yöneti-
minin, gerekse Karabüklü sanayicilerin 
takdirini kazanmıştı.

Özellikle geçtiğimiz yıl başlatarak ça-
lışmalarını yürüttüğü ihracat koçluğu 
projesi başta olmak üzere oda bünyesin-
de yaptığı tüm araştırma ve çalışmalar 
son derece memnuniyet yaratmıştı. Yard. 
Doç. Dr. Şahin’in bu çalışmaları TOBB 
bünyesinde değerlendirilerek, Türkiye 
genelinde performans olarak 86 puan 
ile başarı sıralamasında üçüncü TOBB 
akademik danışmanı oldu.

ODALAR VE BORSALAR

Karabük TSO’nun temsilcisi Karabük TSO’nun temsilcisi 
İsmail Şahin’den büyük başarıİsmail Şahin’den büyük başarı



E rzurum Büyükşehir Belediyesi ile Er-
zurum Ticaret Borsası’nın gayretleri 

ile temeli atılan Ortadoğu’nun en büyük 
“Canlı Hayvan Borsası”nın tamamlanması 
için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire 
Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü’n-
ce yapımı devam eden Canlı Hayvan 
Borsası’nın inşaat çalışmaları ağır kış şart-

ları ve dondurucu soğuk havaya rağmen 
devam ediyor.

250 dönümlük devasa bir arazi üzerine 
yapılan, “Canlı Hayvan Borsası”, 3000-3500 
civarında küçükbaş, binin üzerinde de bü-
yükbaş hayvan kapasiteli olarak tasarlandı.

“Canlı Hayvan Borsası” müşahede, yem 
deposu, su deposu, büyük ve küçükbaş 
hayvan ahırı, çoban yatakhanesi, paket arıt-

ma tesisi, misafirhane, veteriner odası, kan-
tar, ısı merkezi, otopark, otel, banka, alışveriş 
alanları ve restorandan oluşacak. 

“Canlı Hayvan Borsası” inşaat sahasında 
kapalı satış padoklarının temel atma çalış-
maları ise tamamlandı. Büyükbaş hayvan 
satış padoklarının kat döşemesinden sonra 
çelik konstrüksiyon ankraj işlemleri bitirilen 
kısımlarda montaj çalışmaları sürüyor. 

En önemli yatırımlardan biri
Canlı Hayvan Borsası çalışmalarının 

Erzurum ve bölgeye yeni bir soluk getire-
ceğini vurgulayan Erzurum Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı İ. Hakkı Hınıslıoğlu, 
“Uzun yıllardır hayalini kurduğumuz ve artık 
son aşamasına geldiğimiz, “Canlı Hayvan 
Borsası” projemizin hayata geçmesi için 
gün saymaktayız. Uzun uğraşlar ve çabalar 
sonucunda Büyükşehir Belediye Başka-
nımız Sayın Mehmet Sekmen Bey’in de 
yoğun gayretleri ile 30 mart 2014 tarihinde 
girişimlerine başladığımız, dönemin Erzu-
rum şimdi ise Denizli Valisi Sayın Dr.  Ahmet 
Altıparmak‘ın da destekleri ve yaklaşık iki 
yıllık bir süre zarfında büyük mesafeler kat 
ettiğimiz, projemiz için emeği bulunan tüm 
kesimlere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncü-
lüğünde Odaların en önemli talepleri 

arasında yer alan ve Kahramanmaraş Tica-

ret ve Sanayi Odası’nın tüm raporlarında 
yer verilen istihdam sorunlarına çare ola-
cak İşbaşı Eğitim Programları ve Mesleki 

Eğitim Kursları ile hem işgücü niteliğinin 
artırılması hem de istihdamın güçlendiril-
mesi hedefleniyor. 

Konu hakkında bir açıklama yapan 
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Serdar Zabun, işgücü piyasası-
nı güçlendirmek adına İŞKUR ile devam 
eden işbirliğinin umut verici olduğuna 
değinerek, “Türkiye’nin dışa açılma, sanayi 
ve ihracatla büyüme stratejisi ülkemizde 
sanayi yatırımlarıyla beraber güçlü insan 
kaynaklarının da oluşmasını zorunlu kılıyor. 
Tarımdan sanayiye ve sanayiden bilgi top-
lumuna geçiş sürecinde belki de ülkemizin 
en önemli politik meselesi insan kayna-
ğımızın niteliğidir. İstihdamı ve kalitesini 
artırıcı ve özellikle gençlerin istihdamını 
teşvik eden uzun vadeli politikaların uy-
gulanması bu nedenle çok önemli. Bu 
nedenle, İşbaşı Eğitim Programları, Mesleki 
Eğitim Kursları ve TOBB MEYBEM tarafın-
dan yürütülen belgelendirme hizmetleri, 
piyasanın talep ettiği nitelikli ve donanımlı 
işgücünün oluşmasından stratejik rol oy-
nayacak” dedi. 

Ortadoğu’nun en büyük “Canlı 
Hayvan Borsası”na adım adım…
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Kahramanmaraş TSO’dan İşbaşı 
Eğitim Programları’na tam destek




