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Odalar ve Borsalar

◗ Karacabey TSO, Karacabey’in geleceğini kitaplaştırdı

◗ Zonguldak Çaycuma Seracılık İhtisas OSB tamamlanıyor

◗ Iğdır TSO’dan kadın girişimcilere finansman ve danışmanlık desteği

◗ Fethiye TSO bilime ev sahipliği yapıyor

◗ Marmaris TO’dan dalış turizmine büyük destek

◗ Gümüşhane TSO’da ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ sınavları 

◗ Selçuk TO, Ortodoks dünyasını ağırladı

◗ 2. Polagri Tarım Fuarı büyük ilgi gördü

◗ Mardin’in yol haritası çıkarıldı
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K aracabey Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Naci Güncü, Karacabey TSO 

ile Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek 
Yüksekokulu’nun birlikte gerçekleştirdiği 
Karacabey Sempozyumu’nun sonuçları-
nın derlendiği kitabı, basın toplantısında 
kamuoyu ile paylaştı.

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Mec-
lis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya 
Karacabey MYO’nda proje koordinatörü 
Prof. Dr. İbrahim Ak ve Yrd. Doç. Dr. Metin 
Güldaş katıldı. Toplantıda konuşan Başkan 
Güncü, nüfus bakımından Türkiye’nin dör-
düncü büyük şehri olan Bursa’nın tarım ve 
hayvancılık açısından çok önemli bir ilçesi 
olan Karacabey’in hızla sanayileştiğine, 
İstanbul-Bursa-İzmir otobanı ile de ilçenin 
cazibesinin daha da artmakta olduğuna 
dikkat çekti. Karacabey’in sahip olduğu de-
ğerlerin bir envanterini oluşturmak, ilçenin 
güçlü yanlarını ortaya çıkarmak, zayıf ve 

Karacabey TSO 
Karacabey’in 
geleceğini 
kitaplaştırdı

Zonguldak Çaycuma Seracılık İhtisas OSB tamamlanıyor

Ç aycuma’da kurulacak olan Seracılık İh-
tisas Organize Sanayi Bölgesi için Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu 
Genel Müdürlüğü Tarıma Dayalı Organize 
Sanayi Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç ve 
beraberindeki heyet yerinde inceleme yaptı.

Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, 
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ce-
malettin Çataklı, Çaycuma TSO Başkanı 
Rifat Sarsık, Zonguldak TSO Başkanı Metin 
Demir, Çaycuma Ziraat Odası Başkanı Rıza 
Çapkın ve diğer ilgililer de heyetle birlikte 
bu incelemeye katıldı.

Yıl sonunda tamamlanacak
Çaycuma TSO Başkanı Rifat Sarsık in-

celeme sonrası yaptığı açıklamada şunları 
söyledi: “Bölgemizde tarım ve hayvancılık 
yatırımları ile ilgili en önemli gelişmelerden 
biri olan Seracılık İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi’ne bir adım daha yaklaştık. İşlemle-
rim 2017 yılının sonuna kadar tamamlan-
masını ve tahsislerin yapılmasını bekliyoruz.”

tehdit edici yönleri azaltmak ve Karaca-
bey’in gelecek vizyonunun belirlenmesi 
amacıyla UÜ Karacabey MYO ile Karaca-
bey’in tüm kurum ve kuruluşlarının katılım 
ve katkısıyla “Karacabey Sempozyumu” dü-
zenlediklerini hatırlatan Güncü, “Şimdi de 
sempozyumun sonuçlarıyla ilgili bilgilerin 
yer aldığı kitabımızı Bursa ve Karacabey 
kamuoyuna duyuruyoruz” dedi.

Tarım toprakları korunmalı
Güncü, “İlçemiz turizm açısından da 

önemli bir potansiyele sahip. Karacabey’in 
Bursa, İstanbul ve İzmir gibi büyük kent 

merkezlerine yakın olması, bitkisel ve hay-
vansal üretim ile tarıma dayalı sanayide 
ilçeyi önemli bir merkez haline getiriyor. 
Karacabey’de okullaşma oranı ve eğitim 
düzeyi de oldukça yüksek. Karacabey Ova-
sı’nın verimli topraklarının amaç dışı kulla-
nımı ise bölgede tarımın geleceği açısın-
dan önemli bir tehdit oluşturuyor. Tarımda 
ve sanayide yetişmiş ara eleman sorunu 
yaşanmakta. Organize sanayi bölgeleri 
planlanırken tarım topraklarının amaç dışı 
kullanımı ve sonrasında sanayinin neden 
olacağı çevre kirliliği dikkatle değerlendi-
rilmelidir” ifadelerini kullandı.

ODALAR VE BORSALAR



Ö zel Sena Fen Lisesi öğrencileri bilimsel 
bir deney olan “Analemma” projesini, 

eğitime verdiği destek ile dikkat çeken Fethi-
ye Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde 
yürütüyor. Astronomide, “Analemma” (gün 
izi), yeryüzünden gökyüzüne bakıldığında 

güneşin yıl içinde değişen açısal görünüm-
lerinin bir eğrisi olarak açıklanıyor. 

Özel Sena Fen Lisesi yürütüyor
Bir analemma fotoğrafı, yıl içerisinde farklı 

günlerde hep aynı saatte güneşin fotoğrafını 

çekerek elde edilebiliyor. Dünyanın güneş 
çevresindeki yörüngesinin eğikliği ve elipsliği 
yüzünden, bu durumda 8’e benzeyen bir şekil 
elde edilir. Özel Sena Fen Lisesi’nin yürütmüş 
olduğu analemma projesi, Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın bahçesinde gerçekleştiri-
liyor. Özel Sena Fen Lisesi öğrencileri, FTSO 
bahçesinde oluşturulan platform üzerinde 
gölge boyu ölçüm ve işaretlemeleri yaparak, 
dünyanın şeklinin gölge üzerindeki etkisini 
gözlemliyorlar.

Fethiye TSO bilime ev sahipliği yapıyor
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I ğdır Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri 
Gökçen Turan ve kadın girişimcilerin ön-

derliğinde Kadın İşletmelerine Finansman ve 
Danışmanlık Desteği Programı’nı içeren semi-
ner, Odanın Meclis toplantı salonunda yapıldı.

TEB Banka Müdürü Erhan Ayhan ve İş 
Bankası yetkililerinin katıldığı toplantıda ka-
dın girişimcilere programla ilgili detaylı bilgi 
kıdemli kadın girişimciliği uzmanı Belgin Gü-
zaltan tarafından verildi. 

Programla ilgili açıklama yapan Başkan 

Iğdır TSO’dan kadın girişimcilere 
finansman ve danışmanlık desteği

Kamil Arslan, “Program Türkiye genelinde 
toplamda 15 binden fazla kadın girişimciye 
ulaşmayı hedeflemektedir. Program 250’den 
az çalışanı olan ve yıllık cirosu 50 milyon 
Euro’dan az veya toplam bilançosu 43 milyon 
Euro’dan az olan işletmelere yöneliktir. Bunun 
yanı sıra, şirketin genel operasyonel yönetim 
sorumluluğu bir kadının elinde olmalıdır. Ka-
dın yönetici şirketin belli bir miktar ya da tüm 
hisselerinin sahibi de olabilir, ancak bu bir ön 
koşul değildir. Kadın İşletmelerine Finansman 

ve Danışmanlık Desteği Programı ve başvuru 
süreci hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak 
için www.kadinisletme.com adresini ziyaret 
edebilirsiniz” dedi.

Kan bağışı
Bu arada Başkan Kamil Arslan ve Başkan 

Yardımcısı Tahir Talay önderliğinde Oda perso-
neli Kızılay’a kan bağışında bulundu. Başkan 
Kamil Arslan, “Kan acil değil sürekli bir ihtiyaç-
tır. Kan, üretilemeyen bir dokudur ve halen tek 
kaynağı sağlıklı bağışçılardır. Kan bağışı hem 
toplumsal hem kişisel açıdan çok önemlidir. 
Eğer kan verirsek vücut yeni kan üretir ve bu 
vücut için yararlıdır. Biz de Odamız personeli 
ile ilimiz belediye meydanında kurulan seyyar 
Kızılay kan toplama merkezinde kan vererek 
üyelerimize örnek olmak istedik” dedi.
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M armaris ilçesinde Genelkurmay Baş-
kanlığı’ndan hurdaya çıkarılan 1941 

yapımı savaş tankı, dalış turizmini geliştir-
mek amacıyla Marmaris Ticaret Odası’nın 
desteği ile batırılıyor. “M48 A5 T1” adlı tank, 
Konya’daki askeri üsten karayoluyla Marma-
ris’e getirildi. Savaş tankı 2. Dünya Savaşı’nda 
hizmet etmiş, askeriyede uzun yıllar görev 
yaptırıldıktan sonra hurdaya ayrılmıştı.

Projeyi hazırlayan Marmaris Ticaret Oda-
sı ve Marmaris Dalış Merkezleri Derneği iş-
birliği ile dalış turizmini geliştirmek amacıyla 

Marmaris TO’dan dalış turizmine büyük destek

Gümüşhane TSO’da ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ sınavları 

M esleki yeterlilik belgelendirme hiz-
metleri kapsamında belge alma 

zorunluluğu bulunan meslekler içerisinde 
yer alan Asansör Bakım Onarımcı, Ahşap 
Kalıpçı, Betonarme Demircisi, Betoncu, 
Duvarcı, İskele Kurum Elemanı, Sıvacı, CNC 
Programcısı, Metal Saç İşlemeci alanlarında 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) 
ve Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Mer-
kezleri A.Ş. (MEYBEM) işbirliğinde belge-
lendirme sınavları yapılıyor. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından belirlenen 48 meslek dalında 
Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunun 
getirildiğini vurgulayan Gümüşhane Tica-
ret ve Sanayi Odası (GTSO) Yönetim Kurulu 
Başkanı İsmail Akçay, belirlenen bu meslek 
dallarında 31 Aralık 2016 tarihinden itiba-
ren Mesleki Yeterlilik Belgesi bulunmayan 
personel çalıştırmanın yasak olduğunu ve 
belgesiz çalıştırılan her işçi için işletmelere 
cezai işlem uygulanacağının unutulmama-
sı gerektiğini söyledi.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan alınan hibe 
izni ile hurdaya çıkarılan tankı Marmaris 
Keçi Adası Limanı’nda sorumlu ekiplerin 
ve dalgıçların yardımıyla güvenli bir şekilde 
batırılacak.

Marmaris’in muhteşem bir denize sahip 
olduğunu ancak su altı ve su üstü sporların-
dan yeteri kadar faydalanamadığını ifade 
eden MTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Baysal, “Bunları geliştirmek için ‘neler yapa-
biliriz’ diye düşünürken, araştırmalarımızı 
yaparken Genelkurmay Başkanlığı’ndan 

hurdaya çıkmış bir gemiyi tarafımıza hibe 
edilmesi için valiliğimiz aracılığıyla talepte 
bulunduk” şeklinde konuştu.

Savaş tankı denize batırılacak
Mehmet Baysal, “Dalış Merkezi Derneği 

ile yapmış olduğumuz işbirliği sonucu, ta-
leplerinin kabul edilerek gemi yerine ellerin-
de bulunan bir savaş tankını hibe işleminin 
gerçekleşmesinden son derece mutluluk 
duyduk. Amacımız Marmaris’te alternatif 
turizme ve dalış turizmine katkı sunmaktır. 
Yakında alınacak izinlerle kısa süre içinde 
Marmaris Körfezi’nde belirlenen beş nok-
tadan birinde savaş tankı dalış turizmi için 
batırılacaktır” dedi.

Marmaris Dalış Merkezleri Derneği Baş-
kanı Tuncer Uysal da “Marmaris Ticaret Oda-
sı ile gerekli kurumlarda ilgili çalışmalarımızı 
tamamlayarak çeşitli deniz tabiatına ve pek 
çok canlıya ev sahipliği yapmak üzere ve 
Marmaris dalış turizmine katkıda bulunmak 
üzere bir savaş tankını denize batıracağız. 
Bu Türkiye’de bir ilk olacak. Yabancı ve yerli 
misafirlerimiz bu tankın batırıldığı bölgeye 
çok rağbet gösterecek ve Marmaris’te alter-
natif turizmin gelişmesine destek olacak” 
diye konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
yetkili belgelendirme kuruluşu MEYBEM 
tarafından görevlendirilen sınav değerlen-
diricileri tarafından yazılı, sözlü mülakat ve 
uygulamalı olmak üzere üç farklı aşama-
dan oluşan sınavda başarılı olan ve mes-
leki açıdan yeterlilik koşullarını sağlayan 
katılımcılara Mesleki Yeterlilik belgelerini 
yaptıkları törenle teslim ettiklerini belirten 
Başkan Akçay, bu değerlendirme sonu-
cunda mesleki açıdan, yeterli düzeyde 
olmayanların ise belge alabilmeleri için 

başarılı olamadıkları bölümler için tekrar 
sınava tabi tutulacağını söyledi.

Para cezası var
Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu ge-

tirilen mesleklere ilişkin tebliğe aykırı davra-
narak belgesiz çalıştırılan her bir işçi için 500 
TL idari para cezası uygulandığını kaydeden 
Başkan Akçay, işletmelerin bu tür cezalara 
maruz kalmaması için çalışanları için gerekli 
yeterlilik belgelerini tamam olup olmadıkları-
nı kontrol etmeleri gerektiğini söyledi. 

ODALAR VE BORSALAR



P olatlı Belediyesi ile Polatlı Ticaret Oda-
sı öncülüğünde ve birçok sivil toplum 

kuruluşunun 27-30 Nisan tarihleri arasında 
düzenlenen 2. Polatlı Tarım Ekipmanları Gıda 
Hayvancılık Fuarı sona erdi. 

180 firmanın doğrudan temsilcilikleriy-
le yer aldığı, 65 tanesi ilçe firması olan fuarı, 
Türkiye’nin dört bir köşesinden gelen ziyaret-

çiler ile birlikte yaklaşık 60 bin kişi ziyaret etti. 
Zümrüt Fuarcılık’ın ev sahipliğinde 15 bin m2 
açık ve 5 bin m2 kapalı olmak üzere toplam 
20 bin m2 alanda düzenlenen 2. Polatlı Tarım 
Ekipmanları Gıda Hayvancılık Fuarı, sektörün 
Ankara’daki buluşma noktası oldu. 

Polatlı Ticaret Odası’ndan yapılan açık-
lamada şu bilgilere yer verildi: “Fuarımıza 60 

binin üzerinde ziyaretçi geldi. Bu fuarla ilçe-
mizde üretilen tarımsal ürünlerle makinele-
rin tanıtımını yaptık. Polatlı dışından gelen 
firmalar da ilçemiz çiftçilerine kendi ürünlerini 
tanıtma şansı buldu. Fuarda ciddi sayılabilecek 
düzeyde bir sirkülasyon yaşandı. 

İş görüşmeleri yapıldı
Tarımsal mekanizasyon ve teknolojileri, 

hayvansal üretim makineleri, su ve sulama 
teknolojileri, gübreler, zirai ilaçlar, tohum-fi-
de-fidan ve bahçecilik ilgili teknolojiler, 
ekolojik tarım sektörlerinde onlarca ürün ile 
makinenin ziyaretçilerin ilgi ve beğenisine 
sunulduğu fuarda, ilçemiz ve birçok ilden 
gelen sektör ilgilileri ile katılımcı firmalar aynı 
çatı altında bir araya gelerek, ziyaretçilerle 
yeni tarım teknolojisi ve ürünleri ile tanışarak 
verimli iş görüşmeleri yapma fırsatı yakaladı. 
Ayrıca tarım ve hayvancılık konusunda bölge 
yatırımlarına da ışık tutacak ticari bağlantılar 
yapıldı. Sektöre sahip çıkmamız, çiftçimizi 
tarlada tutmamız lazım. Bunun yanında da 
çiftçilerimizin gelişen teknolojiye ayak uydur-
maları gerekir.”

2. Polagri Tarım Fuarı büyük ilgi gördü
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S elçuk Ticaret Odası, Ortodoksların Azizler 
Sempozyumu’nda Ortodoks Hıristiyan 

din ve bilim adamları ile Rum Ortodoksların 
lideri Barthelomeos’u konuk etti.

Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi hima-
yesinde İzmir Ortodoks Cemaati organizas-
yonuyla bu yıl üçüncüsü yapılan Uluslararası 
Azizler Sempozyumu’nun son oturumu Sel-
çuk’ta yapıldı.  Selçuk Ticaret Odası katkılarıyla 
Pamucak’ta yapılan son oturumda çeşitli ülke-
lerden gelen edebiyatçılar, bilim adamları ve 
profesörlerle, Ortodoks ilahiyatçılar konuştu. 

Selçuk TO, Ortodoks dünyasını ağırladı
100 kişinin katılımıyla gerçekleşen sempoz-
yumda ev sahibi olarak konuşan Selçuk Tica-
ret Odası Başkanı Koray Yolcu, “UNESCO miras 
listesine girerken bu kadim kenti korumak ve 
gelecek kuşaklara güvenle emanet edebilmek 
için bir söz verdik. O sözü yerine getirebilmek 
için gayret ediyoruz. Yaklaşık dokuz bin yıllık 
tarihe sahip medeniyetlerin, inançların ve 
hoşgörünün beşiği UNESCO Dünya Mirası 
kentimizde sizleri ağırlamaktan memnunuz. 
Umarım bu sempozyum cemaatiniz ve tüm 
insanlık için faydalı olur” dedi. 

Her yıl 8 Mayıs’ta düzenlenen Aziz Yuhan-
na Yortusu nedeniyle Selçuk’ta Ortodokslar 
için kutsal olan St John Kilisesi ve Efes’te bu-
lunan Meryem Ana Kilisesi’nde ayin yapan 
Ortodoks cemaati üyeleri, Selçuk Belediye 
Başkanı Zeynel Bakıcı ve Kaymakam Ayhan 
Boyacı’yı da ziyaret ettiler. Barthelomeos’un 
yönettiği ayinlere çok sayıda Hıristiyan vatan-
daş ve sempozyuma gelen ilahiyatçı katıldı. 

Barthelomeos konuşma yaptı
Oturumun sonunda sempozyumu de-

ğerlendiren Fener Rum Patriği Bartholomeos, 
“İki ülke arasında zaman zaman bir takım 
anlaşmazlıklar olabilir. Tıpkı ailenin iki ferdi gibi 
arada sırada sorun çıkabilir. Bu demek değil 
ki sevgi, beraberlik ve anlayış bitecek. Ege 
Denizi’nin iki yakasında bulunan ülkeler olarak 
beraberlik devam edecektir. Bizim duamız 
da temennimiz de budur. Patrikhane olarak 
asırlar boyunca kültür ve medeniyet yaratan 
bir kurum olduk. Yirmi beş yıldır patrik olarak 
çalıştığım süre boyunca dinler arası diyaloga 
büyük önem verdim. Hepimiz için söylemek 
isterim ki barış, sevgi ve beraberlik için çalı-
şacak alan var. Bu alandan istifade etmeliyiz. 
Gelecek nesiller için daha güzel ve anlayış 
dolu bir dünya bırakabiliriz” dedi.
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
tarafından 2014 yılından itibaren yü-

rütülen “81 İle 81 Akademik Danışman” 
Projesi kapsamında Mardin’de gerçekleş-
tirilen yerel kalkınma faaliyetlerine müş-
terek toplantılar serisiyle devam ediliyor.

Söz konusu toplantılarda Oda ve Bor-
saların kurumsal kapasitelerini artırmaya 
ve bölgesel kalkınmaya katkı seviyelerini 
yükseltmeye yönelik önemli kararlar alı-
nıyor. Bu çerçevede Mardin İli ve İlçeleri 
Odaları/Borsaları, VIII. Müşterek Oda/Borsa 
Toplantısı Nusaybin Ticaret ve Sanayi Oda-
sı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Toplantıya Oda ve Borsalardan Nu-
saybin Ticaret ve Sanayi Odası, Kızıltepe 
Ticaret Borsası, Kızıltepe Ticaret ve Sanayi 
Odası, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası ve 
Nusaybin Ticaret Borsası katıldı.

Toplantının gündem maddeleri
Toplantının gündem maddeleri şöyle 

oldu: “Akademik danışmanlık dönem de-
ğerlendirmesi, Mardin ili istatistiklerinin 
revizyonu, Mardin’in ziraî, sınaî ve hizmet 
yapısına ilişkin saha çalışmaları, MAÜ öğ-
rencilerine yaz döneminde araştırma ve 
inceleme imkânı, Mardin Oda ve Borsaları 
ile ilgili üye anketleri, lisanslı depoculuk 
projesi, müşterek proje ekibi oluşturulma-
sı, sosyal sorumluluk projeleri, anız yakımı-
na ilişkin yayınlar, akademik danışmanlık 
dönem faaliyetleri, akademik danışmanlık 
dönem aksiyon planı.”

Mardin’in yol haritası çıkarıldı 
Alınan kararlar

Söz konusu hususlardan bazılarına 
ilişkin şu müzakerelerde bulunuldu ve 
ilgili kararlar alındı:

◗ Mardin ili istatistikleri revize 
edilecek: Odalar/Borsalar, Mardin’e ilişkin 
özel bazı istatistiklere ve bilgilere ihtiyaç 
duyan kişilere/kurumlara yönelik olarak 
2015’ten itibaren hazırlayıp web sitele-
rinde yayınladığı dosyaları güncelleyecek. 
Bu dosyada; Odaların/Borsaların üyeleri-
ne ilişkin detaylı bilgiler, kapasite kullanım 
oranları, OSB firma bilgileri, banka şube/
sigorta acente bilgileri, Mardin ürün bil-
gileri vs. yer alıyor.

◗ Mardin’in ziraî, sınaî ve hizmet 
yapısına ilişkin saha çalışmaları ger-
çekleştirilecek: Üniversite-Oda/Borsa 
işbirliğiyle belli periyotlarla tarım, sanayi 
ve hizmet sektörleriyle ilgili çeşitli saha 
çalışmaları gerçekleştirilmesi kararlaştı-
rıldı. Bu çerçevede, MAÜ akademisyenle-
rinden de destek alınarak yapılacak saha 
çalışmalarından elde edilen sonuçların 
analiz edilmesi ve bunların birer rapor 
halinde ilgili kişiler, kurumlar ve kamuoyu 
ile paylaşılması hedefleniyor.

◗ MAÜ öğrencilerine araştırma ve 
inceleme imkânına devam edilecek: 
Üniversite-sanayi/hizmet işbirliğinin bir 
versiyonu olarak Odalarda/Borsalarda 
2015 yılından itibaren MAÜ öğrencilerine 
yönelik yürütülen araştırma ve inceleme 
programlarına 2017 yazında da devam 

edilecek olup her Oda/Borsa kendi fizik-
sel şartlarını dikkate alarak öğrenci kabul 
edecek. 2017 programları Temmuz-Eylül 
döneminde yürütülecek.

◗ Oda/Borsa üye anket sonuçları 
önemle ele alınacak: Üyelerle gerçek-
leştirilen anketler sayesinde Odaların/Bor-
saların işleyişinde ve kurumsal yapısında 
karşılaşılan aksaklıklar tespit edilerek bun-
lar yerinde ve zamanında müdahalelerle 
giderilmeye çalışılacak. Bu tür anketler dü-
zenli biçimde yapılmaya devam edilecek.

◗ Müşterek proje ekibi faaliyetle-
rine başlayacak: Odalar ve Borsalar, ilgi 
alanları dahilinde çeşitli projeler hazırla-
mak ve yürütmek maksadıyla bir proje 
ekibi oluşturma kararı aldı. Bu kapsamda 
her Oda ve Borsa birer personel tahsis 
etmek suretiyle bir ekip oluşturuldu. Söz 
konusu ekip, belli periyotlarla bir araya 
gelerek hem proje hazırlayacak/yürütecek 
hem de farklı alanlarda ortak faaliyetler 
icra edecek.

◗ Sosyal sorumluluk projeleri fark-
lı alanlarda sürdürülecek: Odaların/
Borsaların bulundukları mekanlarla ve 
insanlarıyla bağlarını kuvvetlendirmek 
maksadıyla sosyal sorumluluk projelerine 
devam edilecek. Bu çerçevede; eğitim, 
sağlık, sosyal ve benzeri alanlarda çeşitli 
projeler hayata geçirilecek.

Ayrıca programda, IX. Müşterek Toplan-
tı’nın Temmuz ayında Kızıltepe Ticaret Bor-
sası ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.

ODALAR VE BORSALAR



www.etu.edu.tr

Teknoloji 
Destekli 

TAM YERİ
TOBB ETÜ
Öğrenciler yeni teknolojileri kullanarak 
araştırmaya özendiriliyor, cazip burs imkanları   
ve  deneyimli    akademik  kadronun  desteği ile 
kaliteli eğitim görüyor.

www.etu
.edu.tr




