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Odalar ve Borsalar

◗ Dünya Bakliyat Günü, Mersin Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde kutlandı

◗ Yenişehir TSO öncülüğünde sanayi sitesi kuruluyor

◗ Adıyaman TSO’da Cazibe Merkezleri Programı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

◗ Giresun fındığı, Borsa İstanbul’a açılıyor

◗ Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda Eximbank ile KGF’nin destekleri anlatıldı

◗ Van TSO’DA Engelsiz Kariyer Günleri

◗ Bozüyük TSO Meclis ve Meslek Komiteleri toplantısı yapıldı

◗ Denizli TB, üyelerini Antalya Gıda Fuarı’na götürdü

◗ Çorum TSO ile MEYBEM’den işbirliği

◗ Gaziantep SO’nun düzenlediği PENTEX, büyük ilgi gördü

◗ Malatya TSO, kente yatırım için işbirliği toplantıları düzenliyor

◗ Muğla TSO’dan Hindistan’a fuar çıkarması
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D ünya Bakliyat Günü, Mersin Ticaret Bor-
sası’nın düzenlediği etkinlikle kutlandı. 

Etkinlik, bakliyatın sağlıklı beslenmedeki öne-
mine dikkat çekmek amacıyla 2016’dan itiba-
ren her yıl ocak ayının üçüncü çarşamba günü 
Dünya Bakliyat Günü olarak kabul edilmesi 
kapsamında HiltonSA Oteli’nde gerçekleştirildi. 

Etkinliğe, Mersin Valisi Özdemir Çakacak, 
Kanada’nın Türkiye Büyükelçisi Chris Cooter, 
Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğami-
ral Kadir Yıldız, Dünya Bakliyat Konfederasyonu 
Başkanı Hüseyin Arslan, Mersin Ticaret ve Sa-
nayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut ile bakliyat 
sektöründen çok sayıda davetli katıldı.

Dünya Bakliyat Günü, Mersin Ticaret 
Borsası’nın ev sahipliğinde kutlandı

Yenişehir TSO 
öncülüğünde sanayi 
sitesi kuruluyor

Y enişehir’e bağlı Subaşı Köyü sınırları 
içinde bulunan 650 dönüm alana yeni 

bir “Küçük Sanayi Sitesi” kuruluyor. Yenişe-
hir’e yeni bir ivme kazandıracak olan Küçük 
Sanayi Sitesi çalışmaları, iki yıldan bu yana 
Yenişehir Belediyesi ile Yenişehir Ticaret ve 
Sanayi Odası gözetiminde sürdürülüyordu. 

Bursa Valiliği nezdinde toplanan “Toprak 
Koruma Kurulu”, Subaşı Köyü’ne yapılması 
planlanan araziyi görüştü ve bölgeye sanayi 
sitesi yapılmasına onay verdi. Küçük Sanayi 
Sitesi’nin Toprak Koruma Kurulu kararı sonrası 
işlemlerin hızlanması ve en kısa sürede temel 
atma aşamasına gelmesi beklenirken, konuy-
la ilgili bir açıklama yapan Yenişehir Belediye 
Başkanı Süleyman Çelik, “Subaşı köyü üzerin-
de yaklaşık 650 dönüm alan üzerinde yapmış 
olduğumuz bir çalışma var. Bu bölgede ve-
rimsiz araziler var. Sanayi bölgesi olarak arsa 
üretemiyorduk. Burası küçük sanayi için çok 

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah 
Özdemir’in ev sahipliğinde gerçekleşen et-
kinlikte, konuklara fasulyeden nohuda, merci-
mekten barbunyaya kadar bakliyat ürünleri ile 
yapılmış çorba, börek, salata ve ana yemekler-
den 15 çeşit ikramda bulunuldu.

Dünya Bakliyat Günü etkinliğinin açılış 
konuşmasını yapan Mersin Ticaret Borsası Baş-
kanı Özdemir, “Dünya nüfusunun yüzde 10’u 
açlıkla mücadele ediyor. 1 milyarı aşkın kişi ise 
yetersiz beslenme nedeniyle sağlık sorunları 
yaşıyor. Yüksek besin değerinin yanında daya-
nıklı olması ve kolay muhafaza edilebilir olması 
nedeniyle bakliyat ürünleri, açlık ve beslenme 

sorunu olan bölgeler için adeta bir kurtarıcıdır” 
diye konuştu.

Mersin dünyanın bakliyat merkezi
Mersin’in sadece Türkiye’nin değil, dün-

yanın sayılı bakliyat merkezlerinden biri ol-
duğunu belirten Özdemir, Türkiye’de bakliyat 
ürünlerinin işlenmesine dayalı sanayinin yak-
laşık yüzde 70’inin Mersin’de bulunduğunu, 
bakliyat dış ticaretinin yüzde 85’inin de Mersin 
üzerinden yapıldığını dile getirdi. 

Özdemir, “Türkiye’nin en büyük 500 sanayi 
kuruluşu içinde yer alan 5 Mersinli firmadan 
üçü bakliyat sektöründe faaliyet göstermek-
tedir. Ayrıca Türkiye’nin en büyük ihracatçı 
firmaları arasına giren 16 Mersinli firmadan 7 
tanesi bakliyat ihracatçısıdır. Bu da bakliyatın 
Mersin’de ne kadar önemli bir sektör olduğunu 
göstermektedir. Mersin’de 25 kırmızı mercimek 
işleme tesisinde yıllık 1 milyon ton mercimek, 
100’e yakın eleme, paketleme tesisinde yıl-
lık 1,5 milyon ton nohut, kuru fasulye, yeşil 
mercimek işleme kapasitesi mevcuttur. 2016 
yılında borsamızda işlem gören ürün miktarı 
750 bin tondur. Bu ürünlerin değeri 2,5 milyar 
lirayı bulmaktadır. Bu yüksek işlem hacmi ile 
bakliyatta lider borsa, Mersin Ticaret Borsası’dır” 
ifadelerini kullandı.

uygun bir arazi. Toprak Korumu Kurulu da bu 
bölgeyi sanayi bölgesi için uygun gördü. Bu-
radaki çalışmalarımızı hızlandırıp hem güzel 
bir sanayi bölgesi, hem de sosyal ve belediye 
hizmet alanlarımızı hayata geçireceğiz. Tarım 
Kredimiz’in de orada bir çalışmasının olacağı-
nın düşünüyorum. İnşallah ilçemize hayırlar 
getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.  

İstihdam artacak
Yenişehir’in böyle bir sanayi tesisine ih-

tiyacı olduğunu ifade eden Yenişehir Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Torun ise 

yapılacak Küçük Sanayi Sitesi’nin istihdama 
yapacağı katkıya dikkat çekti. Orhan Torun, 
“Yenişehir için bu türde bir küçük sanayi 
sitesinin gerekliliği kesinlikle tartışılmaz. Sa-
nayi bölgesi yapılacak araziyi herkes biliyor. 
O bölgede tarım yapılmıyor ve sanayiye 
çok uygun bir bölge. Biz de Ticaret ve Sa-
nayi Odası olarak çalışmaları hızlandırarak 
projenin en kısa sürede hayata geçmesini 
sağlayacağız. Sanayi sitesi hayata geçtiği za-
man 100’ün üzerinde firma buraya gelecek 
ve binlerce kişiye de istihdam kapısı açılacak” 
şeklinde konuştu. 
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D oğu ve Güneydoğu Anadolu bölge-
lerinde 23 ili kapsayan ve içerisinde 

Adıyaman’ın da yer aldığı ‘Cazibe Merkez-
leri Programı’ ile ilgili bilgilendirme toplan-
tısı Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nda 
gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan 
ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, 
Adıyaman için fırsatın doğduğunu ifade 
ederek, “Başlatılan Cazibe Merkezleri projesi 
gerçekten cazip konumda olan Adıyamanı-
mız için son derece önem arz eden bir olay. 
Dolayısıyla fırsatı iyi değerlendirmemiz, eli-

Giresun fındığı, Borsa 
İstanbul’a açılıyor

G iresun Ticaret Borsası Yönetim Kuru-
lu Başkanı Temel Yanıkoğlu, Meclis 

Başkanı Harun Aydın, Ar-Ge ve Proje Uy-
gulama Müdürü E. Suat Başkan ve Ge-
nel Sekreter Eren Nizam, Borsa İstanbul 
Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet 
Karadağ’ı makamında ziyaret ederek, 
lisanslı depo ve Giresun fındığı ile ilgili 
görüş alışverişinde bulundu.

Borsa İstanbul (BIST) ile projeyle ilgili 
ortak çalışma içerisine girmek amacıyla 
girişimlerin devam ettiğini kaydeden Ya-
nıkoğlu, bu konuda Başbakan Yardımcısı 
Nurettin Canikli’nin ciddi desteğini aldık-
larını belirterek, kendisine teşekkür etti.

Yanıkoğlu, Başbakan Yardımcısı Canik-
li’nin talimatıyla Borsa İstanbul Yönetim 
Kurulu Başkanı Himmet Karadağ ile gö-
rüşmeler yaptıklarını söyleyerek, “Olumlu 
geçen bu görüşmelerle Giresun Fındık 
Lisanslı Deposu ve Spot Borsası’nı BIST’e 

mizi çabuk tutmamız lazım. Bu bölge sıkıntılı 
bir bölge. Adıyaman terör bölgesi olmasa 
da biz de bu işin sınırındayız. Ama bizden 
sonra 23 ilden Elazığ, Malatya ve Adıyaman’ı 
çıkarırsak diğer iller sıkıntılı iller. 

Dört destek paketi var
Devletin özellikle 23 ilde Cazibe Merkez-

leri üzerinde odaklanmasının temel nede-
ni de bu. Minimize edilen terörü destekler 
mahiyette Cazibe Merkezleri’ni getirip bu 
bölgede istihdamı sağlamak hem de yarım 
kalan yatırımları da tamamlamak. Yapacağı-

mız yatırımın yüzde 30’unu öz kaynak ola-
rak koyacağız. Bu dikkat etmemiz gereken 
bir husus” dedi. Bilgilendirme toplantısın-
da İpekyolu Kalkınma Ajansı Adıyaman 
Koordinatörü Onur Yıldız, destek paketi 
hakkında bilgi verdi. Yıldız, “Cazibe mer-
kezleri programında temelde dört tane 
destek paketi var. Bunlar, Yatırım ve Üretim 
Destek Paketi, Üretim Tesisi Taşıma Destek 
Paketi, Çağrı Merkezi Destek Paketi, Veri 
Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi’dir. 
Adıyaman’ı en çok Yatırım ve Üretim Destek 
Paketi ilgilendiriyor. Bu destek paketi kapsa-
mında Danışmanlık Hizmet Desteği, Yatırım 
Yeri Tahsis Desteği, Bina Yapım Desteği, 
Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği ve Faizsiz Ya-
tırım Kredi Desteği sağlanacak. Bunlara tek 
tek bakacak olursak Danışmanlık Hizmet 
Desteği kapsamında yapılması düşünülen 
yatırımla ilgili öncelikle fizibilite çalışma-
ları, mühendislik projeleri, imtiyaz, lisans, 
danışmanlık hizmeti desteği de yüzde 100 
hibe olarak karşılanabilecek. İkinci destek 
unsuru olan Yatırım Yeri Tahsisi kapsamında 
bina yapımı desteğine konu yatırımların 
çağrı merkezi yatırımlarının veri merkezi 
yatırımlarının yatırım yeri karşılanacaktır” 
diye konuştu.  

açacağız. Yapılacak ortak çalışma ile Borsa 
İstanbul'un lisanslı depoculuk şirketine 
büyük bir sermaye miktarı ile ortak olma 
durumu var. Üreticimizin emeğinin karşı-
lığını alması için devlet yetkililerimiz de 

elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Gire-
sun’un fındıkta söz sahibi olan ve fındık 
piyasalarının takip edildiği bir il olması 
ve fındığa hizmet eden bir çalışma olması 
için bize fazlasıyla katkılar sağlıyor” dedi.

Adıyaman TSO’da Cazibe Merkezleri Programı 
bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi
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E ge Bölgesi Sanayi Odası, Türk Eximbank 
ile Kredi Garanti Fonu tarafından sa-

nayiciye sağlanan finansman destekleri ve 
finansmana erişim konularındaki son düzen-
lemelerin ayrıntılarıyla ele alındığı bir seminer 
düzenledi. 

Seminerde, Türk Eximbank Genel Mü-
dürü Adnan Yıldırım ile Kredi Garanti Fonu 

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda Eximbank 
ile KGF’nin destekleri anlatıldı

Van TSO’DA Engelsiz Kariyer Günleri

V an Ticaret ve Sanayi Odası Genç 
Girişimciler Kurulu ile Van İşitme 

Engelliler ve Aileleri Derneği işbirliğinde 
“Engelsiz Kariyer Günleri” etkinliği ger-
çekleştirildi.

Engelsiz Kariyer Günleri programı 
kapsamında engelliler ile işadamları bir 
araya gelerek işgücü kaynağı yaratılma-
sı noktasında tüm katılımcıların cv’leri 

Genel Müdürü İsmet Gergerli, kurumlarının 
uygulamaları hakkında açıklamalarda bulu-
nup üretim ve ihracata verdikleri desteğin 
arttığını rakamlarla ortaya koyarken, sana-
yicilerden gelen soruları da yanıtladı. 

Açılış konuşmasını yapan EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, banka-
ların ticari kredi faizlerinin yüzde 14-15’ler 

düzeyinde olduğu ortamda TOBB Nefes 
Kredisi ile yüzde 10’un altında kredi imkanı 
sağlandığını vurguladı.

Yorgancılar, “Bu zor günlerde, özellikle 
yenilenen yapısıyla Kredi Garanti Fonu’nun 
ismini çok daha sık duymaktasınız. TOBB 
Başkan Yardımcılığım dolayısıyla kendileriyle 
birçok projede yer aldık. Son olarak TOBB 
Nefes Kredisi kapsamında birlikte önemli bir 
projeye imza attık ve çok yoğun ilgi gördü-
ğünü bizler de başvurulardan anlamaktayız” 
diye konuştu. 

Yorgancılar, “İçinde yaşadığımız sürecin 
belki de en kilit kurumlarından birisi Türk 
Eximbank’tır. Neden kilit? Çünkü, sınırların 
kalkması ile birlikte küreselleşen dünyada 
ticaret başka bir noktaya evrilmekte. Yeni 
dünya düzeninin en önemli yaklaşımla-
rından birisi de, artan jeopolitik birliktelik-
lerdir. Yani ülkeler ticari ve enerji ağırlıklı 
olmak üzere kıtalar arası anlaşmalara imza 
atmakta ve dışarda kalan ülkeleri dolayısıy-
la firmaları ticaret noktasında sıkıştırmakta-
dır. TTIP, TPP, CETA bunlardan bazıları. Böyle 
bir sistem içerisinde özellikle de KOBİ’leri-
miz için ihracat yapabilmek güçleştiği gibi 
ülkemiz için de döviz kaynakları azalmak-
tadır” dedi.

hazırlanarak becerileri ve almış oldukları 
eğitimler ve sertifikalar hakkında bilgi 
toplandı. 

Programda açılış konuşmasını yapan 
Genç Girişimciler Kurulu Başkanı E. Görsel 
Görmen, amaçlarının engellilerin iş haya-
tına entegresini sağlamak üzere bir temel 
atmak olduğunu kaydederek, güçlü bir 
iletişimle her şeyden önce engelliler ile 

ilgili bilgi sahibi olmayı hedeflediklerini 
belirti. Görmen, sözlerine şöyle devam 
etti: “Amacımız yetenekli arkadaşlarımızı 
cesaretlendirmek, onların iş hayatında 
rol alabileceklerini hissettirmektir. Ayrıca 
burada bulunan işadamlarımız mutlaka 
sizlerin cv’lerine bakarak kendi yapmış 
oldukları işlerde sizleri değerlendirecektir” 
dedi. 

İş dünyasına çağrı
Görmen, “Engelsiz Kariyer Günleri 

programımızın ikincisini en kısa zamanda 
yapacağız bu sürede cv’lerini almış oldu-
ğumuzu arkadaşların verilerini bir datada 
toplayarak, işadamlarımızın Odamızdan 
bu bilgilere ulaşmasını sağlayacağız” diye 
konuştu. 

Van İşitme Engelliler ve Aileleri Der-
neği Başkanı Filiz Yörükoğlu ve Van TSO 
Meclis üyesi Yusuf Konak da birer konuş-
ma yaparak bu programın çok kıymetli 
olduğunu belirterek, tüm iş dünyasının 
engelli istihdamına önem vermeleri ge-
rektiğinin dile getirildiler.

ODALAR VE BORSALAR



B ozüyük Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
Meclis ve Müşterek Meslek Komiteleri 

toplantısı yapıldı.  Düzenlenen toplantıya 
Bilecik Valisi Süleyman Elban, Bozüyük Kay-
makamı Hasan Yaman, Bozüyük Belediye 
Başkanı Fatih Bakıcı, Kent Konseyi Başkanı 
Osman Tekeli, Bozüyük Emniyet Müdürü 
Hakkı Güner, Bozüyük TSO Başkanı ve yö-
neticileri katıldı.

Meclis toplantısında yeni hizmet bi-
nasının hayırlı olması dileğinde bulunan 

Denizli TB, üyelerini 
Antalya Gıda 
Fuarı’na götürdü

D enizli Ticaret Borsası, üyelerini bu yıl 
24’ncüsü gerçekleştirilen Antalya 

Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı’na 
(Food Product 2017) götürdü.

Denizli Ticaret Borsası’nın 14 üyesi ile 
katıldığı fuarda, Borsa üyeleri, kuruyemiş, 
baharat, bakliyat, et sektörlerinde ürünle-
rini ve kataloglarını sergiledi. 

Üyeler, Borsanın bu hizmetlerinden 
duydukları memnuniyeti ifade ederken, 
“Ulusal ve uluslararası düzeyde firmalar ile 
görüşerek ticari anlaşmalar sağlamayı he-
defliyoruz, bu bakımdan fuarların önemini 
biliyoruz ve Borsanın bize sunduğu bu gü-
zel hizmetten yararlanmak istedik Umarız 
fuar tüm katılımcılar için verimli olur” dedi.

Fuar büyük ilgi gördü
Fuarda, Antalya Valisi Münir Karaloğ-

lu, Borsa üyelerinin standlarını gezerek 

ve TSO yöneticileri ile tanışan Vali Elban, 
Bozüyük ilçesinin hem nüfus bakımın-
dan hem ekonomik hem de sanayi potan-
siyeli açısından Bilecik’in önemli ilçelerin-
den birisi olduğunu vurguladı. 

Vali Elban şöyle konuştu: "Bozüyük il-
çemiz bir çok şehirden ileridedir. Bu kadar 
potansiyelin olmasına rağmen bulunduğu 
yeri kabullenemiyoruz. İstihdam ve geliş-
mişlik açısından ciddi sıkıntı yok. Ama bu 
kadar potansiyele, imkana, üretim kapa-

sitesine sahipken, bunların ne kadarın-
dan şehir olarak yararlanıyoruz, çok fazla 
yararlandığımızı söyleyemiyoruz. Mevcut 
potansiyeli ve üretilen tüm değerleri daha 
fazla şehre yansıması ve katkı sağlaması 
için o alanda çalışma yapılması gerekiyor. 
Ortak aklı çıkarıp, strateji ortaya koymalı-
yız. Avantajlı ve güçlü olduğumuz yönleri 
daha fazla güçlü kılmak, zayıf olduğumuz 
yönleri de takviye etmemiz gerekiyor’’.

Ticaret ivme kazanacak
Bozüyük TSO Başkanı Buğra Levent ve 

Meclis Başkanı Mehmet Doğan Tunç’un, 
Odanın faaliyetleri hakkında bilgi verme-
sinin ardından Vali Elban, sanayicilerin ta-
leplerini dinledi. 

Toplantıda konuşan Buğra Levent de 
“İlçemiz bir sanayi kenti, irili ufaklı birçok 
sanayi kuruluşuna ev sahipliği yapıyoruz. 
Bizler her ne kadar sanayi kenti olsak da 
kuruluş ve kurtuluşa ev sahipliği yapmış 
olan bir coğrafyada yaşıyoruz. Sayın Valimi-
zin Metristepe konusunda vermiş olduğu 
müjdeler, turizmin canlanması konusunda 
vermiş olduğu müjdeler bizler için çok 
anlamlı. Ticaret ve kalkınmamıza ciddi an-
lamda bir ivme kazandıracaktır” dedi.

ürünler hakkında bilgi aldı ve Borsanın bu 
girişiminden dolayı teşekkürlerini iletti. 
Denizli Ticaret Borsası, fuara katılan ve 
üyelerini fuara götüren tek Borsa olarak 
dikkat çekti.

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ 
(ANFAŞ) tarafından düzenlenen, Antalya 
Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in 
açılışını gerçekleştirdiği fuar, Antalya Expo 
Center’de 15 – 18 Şubat tarihleri süresin-
ce açık kaldı. Fuarda, ulusal ve uluslararası 
düzeyde birçok firma boy gösterdi.

Bozüyük TSO Meclis ve Meslek 
Komiteleri toplantısı yapıldı
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Ç orum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

iştiraki olan MEYBEM A.Ş. işbirliğiyle ilde ilk 
kez gerçekleştirilen  “Mesleki Yeterlilik Belgesi” 
sınavlarında başarılı olan işçilere sertifikaları 
dağıtıldı. Çorum TSO’ya talepte bulunan Oda 
üyesi iş yerleri çalışanlarına yönelik 29-30 Ara-
lık 2016 tarihlerinde çelik kaynakçısı, makine 
bakımcısı ve CNC tezgah operatörü meslek-
lerinde sınavlar düzenlenmişti. 

Çorum TSO ile MEYBEM’den işbirliği

Gaziantep SO’nun 
düzenlediği PENTEX 
büyük ilgi gördü

G aziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından 
düzenlenen, “6. Penye, Tekstil ve Tekno-

lojileri Fuarı (PENTEX)”, büyük ilgi gördü.
GSO tarafından, KOSGEB, Penye Kon-

feksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği 
(PENKON), Moda ve Hazır Giyim Federasyo-
nu destekleriyle Akort Fuarcılık tarafından 
düzenlenen PENTEX Fuarı’nın açılışı, Baş-
bakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Vali Ali 
Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fat-
ma Şahin’in de katılımıyla gerçekleştirildi. 
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konu-

Yazılı test ve iş başında uygulamalı olarak 
gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olan 38 
kişiye sertifikaları, Mesleki Yeterlilik Kurumu 
(MYK) Başkan Yardımcısı Metin Karaman, MYK 
Denetleme Dairesi Başkanı Nuri Bilseloğlu, 
Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin 
Başaranhıncal, TOBB MEYBEM A.Ş. Genel Mü-
dürü A. Saygın Baban tarafından iş yerlerinde 
ziyaret edilerek verildi. 

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Duran 

Cesur, İş Kur İl Müdürü Ali Şahan, TSO Danış-
manı Zafer Eyvaz’ın da eşlik ettiği programda, 
organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren 
Mone Medikal, Dura Makine ve İki El Makine 
ziyaret edildi. Ziyaretlerde açıklamalarda bu-
lunan MYK Başkan Yardımcısı Metin Karaman, 
Çorum’un ilk mesleki yeterlilik belgesine sa-
hip olan 38 elemanın belgelerini dağıttıklarını 
kaydederek, bu sayının ileriki günlerde TSO ile 
Hitit Üniversitesi’nin katkı ve desteklerinde 
daha da artacağını ümit ettiğini söyledi.  

Zorunlu hale geldi
Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu-

nun 2017 yılı içerisinde 115 meslek dalına 
çıkartılması için çalışmaların sürdürüldüğünü 
kaydeden Karaman, “48 meslekte, bu belge 
zorunluluk haline getirilmiştir. Mesleklerden 
17’si inşaat, 7’si otomotiv, 10’u metal, 10’u 
enerji ve 4’ü ise elektrik-elektroniktir. Bu mes-
leklerden Türkiye genelinde toplam 130 bin 
kişi MYK Meslek Yeterlilik Belgesi almaya hak 
kazanmıştır” dedi. 

Karaman, ayrıca verilen belgelerin ulus-
lararası geçerliliğe sahip olduğunu ve bu 
belgeye sahip olanların diğer ülkelerde de 
bu belgelerle iş bulma imkanına sahip olabi-
leceğini sözlerine ekledi. 

koğlu açılışta yaptığı konuşmada Gaziantep’in 
tekstilin önemli başkentlerinden birisi oldu-
ğuna işaret etti. Konukoğlu, sözlerine şöyle 
devam etti: “Şehir olarak 2017 yılı Ocak ayında, 
geçen yılın aynı ayına göre hazır giyim ihraca-
tımızı yüzde 55,7 oranında artırdık. Zorluklara 
rağmen yılmayarak ihracatımızı gerçekleştir-
meye çalışıyoruz. Gaziantep’in toplam ihracatı 
da yüzde 16 arttı. Atalarımız milli mücadeleyi 
nasıl yaparak 96 yıl önce ‘Gazi’ unvanını aldıy-
sak, bugün de ekonomik seferberlikte varız. 
Gerek istihdam seferberliğine gerekse ekono-
mi seferberliğine var gücümüzle katkıda bu-
lunacağız. Bu konuda bizi destekleyen bütün 
sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Çünkü 
onların sayesinde bu şehir ayakta duruyor, 
Türkiye’ye katkıda bulunuyoruz.”

PENTEX Fuarı’na, Gaziantep’in yanı 
sıra Adana, Ankara, Aydın, Denizli, Diyar-
bakır, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, 
Konya, Mersin illerinden 120 firma katı-
larak, stant açtı.

250 marka temsil edildi
Penye ürünleri, konfeksiyon ürünle-

ri, kumaş, dikiş makinaları, konfeksiyon 
yan sanayi ve aksesuarları, etiketleme ve 
desen baskı sistemleri, katlama ve paket-
leme makinaları, temizleme makinaları, 
kalite kontrol ve metraj ölçüm makinaları, 
ütü makine ve presleri, depolama ve askı 
sistemleri gibi geniş bir yelpazede ürün 
ve hizmetlerin vitrine çıktığı fuarda, 250 
marka temsil edildi.

ODALAR VE BORSALAR



B irleştirici İş Dünyası Konfederasyonu 
(BİRKONFED) Genel Başkanı Osman 

Ünsal, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret 
ederek, Malatya’da yapmayı planladıkları 
yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

Ziyarette konuşan MTSO Başkanı 
Hasan Hüseyin Erkoç “İş dünyasının en 
önemli görevlerinden biri üretim ve is-
tihdamdır. Bu noktada iş dünyasına ciddi 
görevler düşüyor. Türkiye’nin geleceğini 

Muğla TSO’dan 
Hindistan’a fuar 
çıkarması 

H indistan’ın Mumbai şehrinde dü-
zenlenen IITT Uluslararası Gezi ve 

Turizm Fuarı’nda Muğla Ticaret ve Sanayi 
Odası (MUTSO) heyeti de yerini aldı.  
MUTSO adına Yönetim Kurulu Başkanı 
Bülent Karakuş, Yönetim Kurulu üyeleri 
N. Fatih Dağdelen ve Hasan Şahin’in 
katıldığı fuarda, Hintli acenteler Muğla 
standına büyük ilgi gösterdi.

Hindistan ile gerçekleştirilecek turiz-
min, film endüstrisi, düğün turizmi ve 
turistik amaçlı olarak üç ayrı grupta de-
ğerlendirilmesi mümkün. Bu kapsamda 
fuar boyunca turizm acenteleri ve film 
endüstrisine hizmet veren acentelerle 
görüşmeler gerçekleştirildiğini ifade 
eden Karakuş, İstanbul, Antalya ve Kapa-
dokya’nın, kısmen de olsa Pamukkale’nin 
Hindistan pazarında tanındığı, Muğla 
ile ilgili bilgisi olan acente sayısının ise 

inşa etme noktasında, yeni Türkiye’nin 
inşasında iş dünyasına da ciddi görevler 
düşüyor” dedi.

Erkoç, 15 Temmuz’da Türkiye’nin ciddi 
bir felaketin eşiğinden döndüğünü belir-
terek, “İnşallah bu tür olayları bu ülke bir 
daha yaşamaz. Bu noktada ülkenin her 
zamankinden daha fazla birlikteliğe, be-
raberliğe, kardeşliğe ihtiyacı var. Etrafımız 
ateş çemberi içeride ve dışarıdaki hainler 
her fırsatta ülkeyi parçalamak, bölmek 

için bir çaba içerisindeler. Biz bunu ancak 
birlik ve beraberlik duygusuyla, güçlü bir 
Türkiye’yle aşabiliriz” ifadelerini kullandı.

BİRKONFED Genel Başkanı Osman Ün-
sal da Malatya’yı önemsediklerini ifade 
ederek, Malatya’nın üstlendiği misyon 
açısından Doğu'nun önemli illerinden bir 
tanesi olduğunu belirtti.

Malatya’nın coğrafi konumuna bakıl-
dığında bir maden şehri olduğunu kayde-
den Ünsal, Malatya’da genç nüfusun fazla 
olduğunu, bu kapsamda aktif ve çalışkan 
bir şehir olduğuna dikkat çekti.

Yeni istihdam alanları
Ünsal, Malatya ziyareti kendileri için 

ilk açılımının yatırım olduğunu belirte-
rek, şunları söyledi: “23 cazibe merkezleri 
kapsamında Malatya da var. Malatya için 
inşallah yapacağımız yatırımları yerel işa-
damlarımızla konuşacağız. Valimizle teknik 
anlamda bir görüşme yaptık. TSO Başkanı-
mızla da kapsamlı bir görüşme yapacağız. 
BİRKONFED olarak bünyemizde bulunan 
iki milyon işadamımızla Malatya’ya ne 
sağlayabiliriz, bu kenti kalkındırma, yeni 
istihdam alanları oluşturma noktasında 
neler yapabiliriz bunları konuşacağız.”

oldukça az olduğunu gözlemledikle-
rini, bu nedenle Muğla’nın bilinirliğini 
artırmak ve tanıtımını yapmak adına bu 
fuara gerçekleştirilen katılımın faydalı bir 
adım olduğu düşündüklerini kaydetti.

İşbaşı Eğitim Programı
Diğer yandan MUTSO Meclis toplan-

tısının şubat ayı konuğu İŞKUR İl Müdü-
rü İlyas Sarıyerli oldu. Sarıyerli, 9 Şubat 
itibariyle yürürlüğe giren, yeni perso-
nellerin 2017 yılı boyunca SGK prim-
lerinin İŞKUR tarafından ödenmesini 

Malatya TSO, kente yatırım için 
işbirliği toplantıları düzenliyor
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içeren gelişmeyi MUTSO Meclis üyeleri 
ile paylaştı. 

İstihdam konusunda açıklamalarda 
bulunan Sarıyerli, “2011 yılında İşbaşı 
Eğitim Programı’ndan sadece 32 kişi ya-
rarlanmıştı. Bu rakam 2016 yılında 6 bin 
669’a yükseldi.  Bu sonuçlar ile Türkiye 
üçüncüsü olduk. Bu sadece İŞKUR’un 
değil hepimizin ortak başarısı. Ancak 
Türkiye üçüncülüğü bizi kesmiyor, birin-
cilik kürsüsüne çıkmalıyız. Çalışırsak, üre-
tirsek tıkandığımız noktaları aktarmamız 
daha kolay oluyor” dedi.




