
TOBB ETÜ MED

T OBB ETÜ Makine Mühendisliği 
bölümünden mezun olan İlyas 
Burak Ummansu, diyet ve sağlıklı 
ürünler sektöründe yakaladığı ba-

şarı ile dikkat çekiyor. Okuldan mezun olma-
sından bu yana 58 kilo veren Ummansu’nun 
bu süreçte yaşadıkları onu sağlıklı ürünler 
pazarına girmesine vesile olmuş.

12 metrekarelik bir dükkânda başlayan 
iş hayatı, bugün 600 metrekare kapalı alanlı 
merkeze ve 11 çalışana ulaşan İlyas Burak 
Ummansu, başarı öyküsünü bizimle paylaştı.

Sizi tanıyabilir miyiz? Hangi bölüm-
den mezunsunuz ve hangi sektörde 
çalışıyorsunuz?

1988 yılında Kırşehir ’de doğdum. 
2011’de TOBB ETÜ Makine Mühendisliği bö-
lümünden mezun oldum. Hali hazırda bir 
arkadaşım ile ortak olarak kurduğum diyet ve 
sağlıklı ürünler pazarında hizmet veren Bega 
Fit Gıda firması adı altında FitNut %100 fıstık 
ezmelerinin, FitGrains %100 pirinç patlakla-
rının ve organiksatinal.com’un sahiplerinden 
biri olarak hayatıma devam etmekteyim. 

Okul yıllarım sırasında kendimi çok ba-
şarılı olarak görmesem de ortalamanın üze-
rinde bir öğrenci olduğumu düşünüyorum. 
Fakat başarılı sıfatının maalesef belli kriterlere 
sıkıştırıldığı ülkemizde bu kalıpların çok hızlı 
yıkılması gerektiğini düşünerek, okul hayatımı 
tamamladım ve ardından iş hayatına atıldım. 

Okul yıllarımdan beni hatırlayan dost-
larım ya da hocalarım beni şimdi görseler 
büyük ihtimalle tanıyamayacaklardır. Çünkü 
okuldan mezun olduğum yıldan bu yana 
tam 58 kilo vererek aslında hayatım için yap-
tığım değişim ve gelişime ilk olarak kendi 
vücudum ve düşüncelerimden başladım. 
Aslında okulumuz pek çok yönü ile bizleri her 
zaman girişimciliğe yönlendirme çabasında 
olmuştur. En azından oturduğu temeller ve 

sistemi bana kendi işimin başında olma ve 
hayata katma değer sağlama konusunda 
destek vermiştir. 

İş hayatınıza giriş hikâyenizi 
anlatır mısınız? 

2013 yılında yaklaşık 50 kilo verdikten 
sonra tıpkı kendim gibi kilo veren ve Türki-
ye’de sağlıklı diyet ürünlerin azlığı, Türkiye’de 
bulunmayan ürünlerin eksikliği yüzünden 
tıpkı benim gibi gitmediği yer, konuşmadığı 
üretici, satıcı, tedarikçi kalmayan şu anki 
ortağım Kerim Doğan ile tanıştım. 

Kilo verme sürecinde yaşadıklarımız, 
edindiğimiz tecrübeler ve öğrendiklerimiz 
ülkemizde bu sektörde inanılmaz bir açık 
olduğunu ve bu açığı dolduracak girişimle-
rin henüz bulunmadığını gösterdi. Bu işimiz 
ve ürünlerimiz aslında temel ihtiyaçlarına 
istediği gibi ulaşamayan bizlerin bu sektöre 
bir etkisi olarak ortaya çıktı. 

Yenilikçi fikirlere odaklandık
Kerim Doğan ile devamlı bu eksiklikler 

hakkında konuşurken, biz bu ürünleri arıyor-
sak ve eksikliğini çekiyorsak tıpkı bizim gibi 
bu sıkıntıyı yaşayan ve bu ürünleri arayan 
insanlar olabilir fikri ile öncelikli olarak Fitnut 
%100 yerfıstığı ezmesinin üretimine başla-
dık. Ardından organiksatinal.com e-ticaret 
sitesini kurarak yurt dışında bulunan fakat 
Türkiye’de üretilmeyen ya da tedariki çok 
zor olan sağlıklı yaşam ve diyet ürünlerini 
Türkiye’de üretip ürettirip ya da yurt dışından 
getirterek bu ekolü takip eden insanların 
kullanımına sunduk. Bu işteki temel moti-
vasyonumuz ve sloganımız aslında “Diyet ve 
Sağlıklı Yaşam Dünyasına Adaleti Getirmek 
İçin Geldik” oldu her zaman. Bu süreç boyun-
ca da her zaman yenilikçi fikirler ve üretim 
teknolojileri ile Türkiye’de olmayan ürünleri 
üretmeye ve ürettirmeye odaklandık. 

Önceliğimiz para olmadı
Bu sektörde yer alma şeklimiz aslında 

para kazanmaktan daha çok her zaman ül-
kemizde eksikliğini hissettiğimiz ve kendi 
yaşantımızda arayışında olduğumuz ürünleri 
insanlara ulaştırmak şeklinde oldu. Temel 
motivasyon olarak kendimize hiçbir zaman 
parayı belirlemedik. Kendimizi her zaman 
“Be More Be Kong” felsefesi ile motive ettik; 
yani “daha fazlası ol, şanlı ol” felsefesini izledik. 
Çünkü para ile satın alınabilecek hayallerin bir 
gün yok olabileceğini bilerek dünyaya bir kat-
ma değer vermenin daha mühim olduğunu 
düşündük her zaman. Bunların sonucunda 12 
metrekarelik bir dükkanda başlayan serüve-
nimiz bugün 600 metrekare kapalı alan mer-
kezimiz ve 11 çalışanımız ile orta büyüklükte 
bir işletme olarak devam etmekte. 

TOBB ETÜ MED’den beklentilerinizi 
öğrenebilir miyiz?

Mevcut ve mezun öğrencilerimiz içeri-
sinde hali hazırda piyasada girişimci olarak 
çalışan tüm öğrencilerinin yanında olma-
sıdır. Başarılı olan girişimlerin yanında start 
up olan girişimlere de TOBB bünyesinden 
gerekli teşvikler ile büyümelerine ve geliş-
melerine destek olmasıdır.  

Çok değil altı yıl önce TOBB ETÜ Makine Mühendisliği bölümünden mezun 
olan İlyas Burak Ummansu’nun iş hayatı tam bir başarı öyküsü. Genç girişimci 
Ummansu, “Okulumuz pek çok yönü ile bizleri her zaman girişimciliğe 
yönlendirme çabasında olmuştur” diyor.

“Okulumuz bizleri her zaman 
girişimciliğe yönlendirdi”
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Odalar ve Borsalar

◗ Aydın TB’den önemli proje

◗ Çorlu TSO’da "İş Sağlığı ve Güvenliği” semineri 

◗ Kuşadası TO’da “Kapalı alanlarda sigara yasakları” anlatıldı

◗ Milas TSO’dan raf başarısı

◗ Erzurum TSO’ya yatırım ziyareti

◗ Düzce TSO’da kayıtlı istihdam teşvik edildi 

◗ Giresun TSO’da iş kadınları geleceğin girişimcilerine tecrübelerini anlattı

◗ Bursa Yenişehir eski Sanayi Çarşısı, şehir dışına taşınıyor
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A ydın Ticaret Borsası, ülkemizin en önem-
li 10 tarım ürününden birisi olan zeytin 

ve zeytinyağına yönelik başarılı projelere imza 
atmayı sürdürüyor. Aydın Ticaret Borsası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı da Borsanın 
konu ile ilgili çalışmalarından şöyle bahsetti: 
“Aydın Ticaret Borsası tarafından hazırlanan 
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenme-
ye uygun görülen “Degüstatör Eğitmenliği & 
Degüstatörlük” adlı Erasmus+ Mesleki Eğitim 
Personel hareketliliği projesiyle mevcut de-
güstatör panelini, degüstatör yetiştiren bir 
eğitim birimine dönüştürmeyi hedeflemiştir. 
Bu bağlamda degüstatör panelinden do-
kuz kişilik bir ekip İtalya’nın Assoform Rimini 
Forlì-Cesena S.C.a R.L. eğitim kurumunda 
iki haftalık degüstatör eğitmenliği eğitimi 
almışlardır. Ayrıca proje kapsamında dört gıda 
teknolojisi öğretmeni, beş yiyecek ve içecek 
öğretmeni ile altı Zeytindostu Derneği üyesi 
ilk defa degüstatör eğitimi almışlardır. 

Neler amaçlanıyor?
Aydın Ticaret Borsası proje ile zeytinyağı-

Aydın TB’den 
önemli proje

nın üretimi ve ticaretinde vazgeçilmez yasal 
bir kriter olan duyusal analiz için;

◗ Türkiye’de ilk defa bir Degüstatör Eğit-
menliği kadrosunu oluşturmayı,

◗ AYTB’nin bünyesinde IOC ve TÜRKAK 
nezdinde akreditasyonu sağlanmış, degüs-
tatör eğitimi veren bir birim kurmayı,

◗ Degüstatör eğitimini kalıcı kılacak ve 
IOC tarafından uluslararası tanınırlığı olan bir 
mesleki eğitim yapılanmasını ve COI/T.20/
Doc.14 metodolojisine uygun eğitim kaynak-
larının Türkiye’ye transferlerini,

◗ Degüstatör eğitiminde, Türkiye’nin dışa 
bağımlılığını sonlandırmayı,

◗ Yeni degüstatörler yetiştirmeyi,
◗ Zeytinyağında duyusal analiz konusun-

da mesleki uzmanlıklarını geliştirmiş öğret-
menler yetiştirmeyi,

◗ Meslek liseleri için, “Zeytinyağında Du-
yusal Analiz” modülünü üretmeyi,

◗ Tüketicileri zeytinyağının duyusal anali-
zi, lezzeti ve nefaseti konusunda bilinçlendi-
rerek, natürel sızma zeytinyağı talep eder hale 
getirmeye katkı sağlamayı,

◗ Üreticilerde uluslararası normlarda kat-
ma değeri yüksek natürel sızma zeytinyağı 
üretimi gerçekleştirme bilincini yerleştirmeyi 
amaçlamaktadır.”
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Çorlu TSO’da "İş Sağlığı ve Güvenliği” semineri 

Ç alışma Hayatında Milli Seferberlik kap-
samında; Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem'in ka-
tılımıyla Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürlüğü ve Çorlu Ticaret ve Sanayi 
Odası işbirliğinde hazırlanan “İş Sağlığı 
ve Güvenliği” semineri Odanın Batı Eği-
tim Salonu’nda gerçekleştirildi. Seminerin 

açılış konuşmasını yapan Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet 
Erdem, "İstatistiklere göre dünyada her 
15 saniyede 160 işçi, iş kazası geçirmekte 
ve her 15 saniyede bir işçi iş kazası veya 
meslek hastalığı sonucunda hayatını kay-
betmektedir. Dolayısıyla her gün yaklaşık 
altı bin kişi iş kazası veya meslek hastalığı 

sonucunda hayatını kaybetmektedir. Bu 
durum her yıl iki milyon 300 binden fazla 
kişinin ölmesi anlamına gelmektedir. Ülke-
mizde ise 2002 yılında 727 bin olan işyeri 
sayımız, yüzde 141 artışla 1 milyon 700 
bine ulaşmış, 2002 yılında beş milyon 200 
bin olan çalışan sayımız ise yüzde 164 ar-
tışla 13 milyon 7 bine ulaşmıştır. Bu önemli 
artışlar karşısında, 100 binde ölümlü iş 
kazası oranı 16.7’den 9.9’a düşmüş olup, 
son 14 yıllık dönemde 100 binde ölümlü 
iş kazası oranında yüzde 40.7 oranında 
azalma meydana gelmiştir" dedi.

İş güvenliği önemli
Ahmet Erdem şöyle devam etti: “30 

Haziran 2012 tarihinde yayımlanan 6331 
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 
ülkemizde yeni bir dönem başlamıştır. 
Kanun ve alt düzenlemeleri ile ülkemiz 
artık uluslararası normlar ile uyumlu bir 
iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına sahip 
olmuştur. Modern iş sağlığı ve güvenliği 
yaklaşımında önleyici ve sürekli iyileşmeye 
odaklı bir yapılanma söz konusudur”.



M ilas’ın Sakarkaya mahallesinde (kö-
yünde) elde edilen Sakarkaya Kırmızı 

Çam Balı, Milas ve Bodrum’dan sonra şimdi de 
İzmir'in tanınmış mağazalarının raflarına girdi.

Sakarkaya yöresinde, yıllardır üretilen 
çam balının ilk kez böyle bir ilgi ile karşılaş-
tığını belirten Günlük Köyü Muhtarı Mehmet 
Şimşek, kendilerine bu kapıyı MİTSO’nun 
açtığını belirterek MİTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Reşit Özer'e teşekkür etti. 

Muhtar Mehmet Şimşek “Balımızın bazı 
mağazalara girmeye başlamasıyla birlikte 
talep de arttı, balımızın değeri de yükseldi. 
Geçen yıl 210 bin lira olan balın tenekesi bu 
yıl 320 bin liraya çıktı. Üretici de memnun, 
aracı da. Bu gelişme MİTSO sayesinde oldu. 
MİTSO yerli ürünlerin mağazaların raflarında 
yer almasının önünü açınca balımız değer 
kazandı” dedi.

Sakarkaya Kırmızı Çam Balı’nın pazarlama 

firması yöneticisi Selahattin Tezcan da çam 
balına büyük bir ilgi olduğunu belirterek “Bize 
büyük mağazalara girebilmemiz için kapıyı 
ilk kez MİTSO açtı. Eğer, MİTSO’nun girişimi 
ile yerel ürünlerin büyük mağazalarda ve 
zincir mağazalarda yer alma zorunluluğu ge-
tirilmemiş olsaydı Sakarkayalıların kırmızı balı 
hala köylerinde alıcı bekler olurdu. Yıllardır 
hak ettiği değeri bulamamış olan Sakarkaya 
köylülerinin ürünleri şimdi değerini buldu. Bu 
nedenle MİTSO’ya ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Reşit Özer’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

İlk ve çok önemli bir örnek 
MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer 

de yerel ürünlerin büyük mağazaların rafların-
da yer alması için Sakarkaya Kırmızı Balı’nın ilk 
ve çok önemli bir örnek olduğunu belirterek 
"MİTSO olarak yerel ürünlerin zincir mağazala-
rın raflarında yer almasını düzenleyen yasanın 
çıkmasını sağladık. Fakat yasanın çıkmış ol-
ması tek başına bir şey ifade etmiyor. Önemli 
olan uygulamaya girmesiydi. Bunu da Sayın 
Selahattin Tezcan ve Sakarkayalılar başardılar. 
Kendilerini kutluyorum” dedi.

Milas TSO’dan raf başarısı

K uşadası Ticaret Odası, Aydın Halk Sağlığı 
Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Sağlık Mü-

dürlüğü tarafından organize edilen “5727 sa-
yılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi 
ve Kontrolü Hakkında Kanun ve Uygulamaları 
Bilgilendirme Toplantısı” Kuşadası Ticaret Oda-
sı Konferans Salonu’nda yapıldı.

Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı 
Hastalıklar Kontrol Programları Şube Müdürü 
Dr. Şeniz Karademir, Kuşadası İlçe Sağlık ve İlçe 
Toplum Sağlığı Müdürü Dr. Osman Cesuroğlu 
ve Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü denetmen 
personeli ve doktorları tarafından sigaranın 

Kuşadası TO’da “Kapalı alanlarda sigara yasakları” anlatıldı

zararları, 5727 sayılı Tütün Ürünlerinin Zarar-
larının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki 
Kanun, sahadaki uygulamalar ve yapılan de-
netimler hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Serdar Akdoğan, Meclis Başkanı 
Mahmut Öztaş, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcıları Nejat Özalp ve Namık Kemal 
Daylan, Yönetim Kurulu Üyeleri Seydi Yıkıl-
maz ve Ahmet Semih Arcan ve İlçe Tarım 
Müdürü Mehmet Arif Yılan’ın da katıldığı 
toplantıya, özellikle restoran, kafe, bar, gibi 
yeme içme sektörünün yanında, diğer sek-

törlerdeki üyeler ilgi gösterdi. 
Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar 

Akdoğan, Kuşadası’nın temel geçim kayna-
ğının turizm olduğunu, özellikle son yıllar-
daki turizm sektöründeki sıkıntılar nedeniyle 
üyelerin büyük sıkıntılar çektiğini ve gelirleri-
nin azaldığını, söz konusu Kanun nedeniyle 
bir de idari para cezası almalarından dolayı 
daha da sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

Denetimler dikkatli yapılmalı
Bu yasakların sadece restoran, cafe, bar 

gibi işletmeleri ilgilendirmediğini, avukatlık 
bürosu, muhasebe bürosu gibi kapalı alanlar-
da faaliyet gösteren her işletmeyi kapsadığını 
belirten Akdoğan; işletmelerin ve denetim 
yapan ekiplerin de bu konuda daha fazla has-
sasiyet göstermeleri gerektiğinin altını çizdi. 

Kapalı alan tanımı, açık alan tanımı, Ka-
nunun getirdiği yükümlülükler konuların-
da ayrıntılı bilgiler veren Aydın Halk Sağlığı 
Müdürlüğü yetkilileri toplantının sonunda, 
katılımcılardan gelen talepleri bir rapor şek-
linde üst makamlara ileteceklerini ve bu top-
lantının oldukça yararlı olduğunu belirterek 
Kuşadası Ticaret Odası’na teşekkür ettiler.
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T ürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve 
Türkiye Ekonomi Bankası’nın (TEB) or-

tak projesiyle dokuz ilde faaliyet gösteren, 
‘TİM-TEB Girişim Evi’nin 10.’sunu Erzurum’da 
kurmaya yönelik çalışma yürüten bir heyet, 
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) 
Meclis Başkanı Saim Özakalın’ı ziyaret etti.

TEB Girişim Bankacılığı Müdürü İbrahim 
Coşkuner, TİM Kurumsal İletişim Koordina-
törü Okan İnce, TEB Girişim Evi Danışmanı 

Erzurum TSO’ya 
yatırım ziyareti

Mehmet Sanlı ile DAİB Genel Sekreteri Mu-
rat Karapınar ve ATA Teknokent Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recep Sadeler’in 
yer aldığı heyet, ETSO Meclis Başkanı Öza-
kalın’la, ATA Teknokent’te kurulması planla-
nan ‘TİM-TEB Girişim Evi’yle ilgili görüş alış 
verişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Özakalın, Erzurum’un son dönemde 
yatırımcıların ve girişimcilerin ilgi odağı 
haline geldiğini ifade ederek, bu ilginin 
hükümetin Cazibe Merkezleri Programı ile 
daha üst seviyelere çıktığını söyledi. Erzu-
rum’da yatırım ve üretim yapmak isteyen 

müteşebbislerin her türlü ihtiyacına cevap 
verebilmenin, en az o yatırım kadar değerli 
olduğunu kaydeden Özakalın, bu açıdan, 
yatırımcıların projelerini geliştirebilmelerine 
imkan sağlayacak destekleri bulabileceği, 
‘TİM-TEB Girişim Evi’ gibi merkezlerin çoğal-
masının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Eğitimler düzenleniyor
ETSO’nun her zaman bu bilinçle ha-

reket ettiğini kaydeden Özakalın, 2008 
yılında bir Avrupa Birliği (AB) projesi olarak 
hayata geçen ve bulunduğu bölgede-
ki firma sahiplerine işlerini geliştirmeleri 
yönünde hizmet veren, Avrupa Birliği İş 
Geliştirme Merkezleri’nin (ABİGEM) bir-
çok bölgede proje bitiminde kapatıldığını 
ancak Erzurum ABİGEM’in, anonim şirket 
yapısıyla Oda bünyesinde faaliyetlerini sür-
dürdüğünü söyledi. Şimdiye kadar binlerce 
kişiye eğitim ve danışmanlık hizmeti veren 
Erzurum ABİGEM’in sadece Erzurum’da 
değil bölge illerinde de çok sayıda firmayla 
başarılı proje çalışmaları yürüttüğünü an-
latan Özakalın, ‘TİM-TEB Girişim Evi’nin de 
ATA Teknokent’te önemli çalışmalara imza 
atacağına ve girişimcilere güç katacağına 
inandığını ifade etti.

ODALAR VE BORSALAR

Düzce TSO’da kayıtlı istihdam teşvik edildi 

D üzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafın-
dan yürütülen, İnsan Kaynaklarının 

Geliştirilmesi Operasyonel Programı IPA IV. 
Bileşeni, Kayıtlı İstihdamın Teşviki II (PRE II) 
(Tekstil Sektöründe Kayıtlı İstihdamın Teş-
vik Edilmesi) projesinin kapanış toplantısı 
Fenerbahçe Topuk Yaylası tesislerinde ger-
çekleştirildi. Lansmana proje ortakları Düzce 
Üniversitesi yetkilileri, Çalışma ve İş Kurumu İl 

Müdürü Ferat Acar, Sosyal Güvenlik İl Müdürü 
Necmi Köroğlu ve ilgili firma yetkilileri iştirak 
etti. Toplantı sırasında kayıtlı istihdamın ve 
sigortalı olmanın önemi ile ilgili SGK tarafın-
dan hazırlanan kamu spotları da dönüşümlü 
olarak ekranlarda gösterildi.

Lansmana Projeden Sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyesi Hayati Eğilmez Odanın yürüttüğü 
ilk AB hibe destekli proje deneyimleri olması 

açısından özel bir öneme sahip olduğunu, bu 
proje deneyimi ile birlikte Odanın proje yazma 
ve uygulama kültürünün kalıcı ve sürdürüle-
bilir hale gelmesini hedeflediklerini ifade etti. 

Destekler anlatıldı
Sosyal Güvenlik İl Müdürü Necmi Köroğlu 

ise “Kayıt Dışı İstihdam ile Mücadele” ile ilgili bir 
sunum gerçekleştirdi. Köroğlu, sunumda kayıt 
dışı istihdamın çeşitleri, kayıtsız istihdamın 
yarattığı olumsuz sonuçlar, Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nun kayıt dışı istihdam ile mücadele 
stratejileri, kayıt dışı istihdamın maliyetleri ve 
SGK tarafından sağlanan devlet destekleri 
konusunda bilgiler verdi.

Proje Koordinatörü Tuncay Yüksel de 
www.kayitlitekstil.org adresinden ulaşıla-
bilen platformun Proje İçerik Bilgilendirme 
Bölümü ve Proje e-Konferans ile e-Eğitim 
Bölümü olmak üzere iki bölümden oluştu-
ğunu, Proje İçerik Bilgilendirme Bölümü’nde 
Ana Sayfa Modülü, Proje Hakkında Sayfası, 
Ortaklar, Ziyaretler, Çalıştaylar, Eğitimler, So-
nuç ve Ürünler, İletişim ve Yönetim Bölümü 
hakkında bilgiler verdi.



Y enişehir eski Sanayi Çarşısı, Üretim 
Reform Paketi kapsamında şehir dışına 

taşınıyor. Bursa Yenişehir eski Sanayi Çarşısı 
ile birlikte Isparta Merkez Yeni Sanayi Sitesi, 
Kastamonu Sanayi Sitesi ve Kastamonu 
Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, Düzce 
Sanayi Sitesi, Malatya Sanayi Sitesi, Elazığ 
Merkez Sanayi Sitesi, Rize Küçük Sanayi Site-
si, Sivas Keresteciler, Marangozcular ve Oto 

Tamircileri Küçük Sanayi Sitesi ile Yüzüncü 
Yıl Sanayi Sitesi ve Tokat Merkez Sanayi 
Sitesi ilk etapta taşınacak olan sanayi siteleri 
arasında yer aldı. 10 sanayi sitesinin taşınma 
maliyeti 2 milyar 200 milyon TL olacak.

Yenişehir pilot bölge oldu
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk 

Özlü, Bakanlık’ta konuyla ilgili bir toplantı 
düzenledi. Toplantıya, Yenişehir Kaymakamı 
Suat Seyitoğlu, Yenişehir Belediye Başkanı 
Süleyman Çelik ile birlikte Yenişehir Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Torun katıldı.

Bakan Özlü, Türkiye’de aktif toplam 858 

sanayi sitesi bulunduğunu, bu sitelerde 
yaklaşık 212 bin 141 iş yeri ve 1 milyon 63 
bin çalışan olduğunu söyledi. Özlü, “Sanayi 
sitelerinin Türk sanayisinin önemli bölümü-
nü oluşturduğunu dile getirdi. Bakanlığın 
son bir yıldaki çalışmaları sonucunda, sanayi 
sitelerindeki sanayicilerin daha geniş iş yer-
lerinde üretim yapabilmeleri amacıyla bu iş 
yerlerinin şehrin dışında makul mesafedeki 
geniş alanlara taşınmasını öngördüklerini 
belirten Bakan Özlü, uygulama kapsamın-
da dokuz ilde 10 pilot bölge belirledikle-
rini kaydetti. Konuyu değerlendiren YTSO 
Başkanı Orhan Torun da “Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanımızın Üretim Reform Pa-
keti açıklamasında ilçemize yapacağımız 
sanayi sitesi dokuz pilot bölgeden birisi 
oldu. Bakanlık olarak bu hususta finansal 
destek sağlayacaklar, ayrıca sanayi sitesinin 
altyapı, üstyapı ve arsa edinim maliyetleri 
dahil olmak üzere bütün maliyetlerini kredi-
lendirecekler, ilçemiz adına Sayın Bakanımız 
Faruk Özlü ve hemşehrimiz Ersan Arslan 
Müsteşarımıza çok teşekkür ederiz. İlçe ve 
bölgemize hayırlı olsun” dedi.

Bursa Yenişehir eski 
Sanayi Çarşısı, şehir 
dışına taşınıyor 

G iresun Ticaret ve Sanayi Odası Kadın 
Girişimciler Kurulu ile Giresun Üni-

versitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte-
si İşletme ve İktisat Bölümü ortaklığında 
“Girişimci İş Kadınlarından Geleceğin Gi-
rişimcilerine Destek” konulu çalıştay ger-
çekleştirildi.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası’nda 
programlanan etkinlik öncesinde GTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmeli-
koğlu’nu ziyaret eden Giresun Üniversitesi 

Giresun TSO’da iş kadınları tecrübelerini anlattı

İşletme Bölüm Başkanı ve Gükam Müdürü 
Prof. Dr. Reyhan Ayşe Wolff, İ.İ.B.F. Dekan 
Yardımcısı Doç. Dr. Kurtuluş Yılmaz ile Yrd. 
Doç. Dr. Esra Gökçen Kaygısız ve bölüm 
öğrencileri, Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kanının kendileri için çok iyi bir rol model 
olduğuna değindiler.

Giresun Üniversitesi İşletme Bölüm 
Başkanı Reyhan Ayşe Wolff, “Giresun Üni-
versitesi Rektörümüz Prof. Dr. Cevdet 
Coşkun’un destekleriyle ciddi çalışmalar 

gerçekleştirdik. Bugün sizlerin de destekle-
rini görmekteyiz. Giresun Ticaret ve Sanayi 
Odası ile daha aktif etkinlikler çalışmalar 
yapacağımıza inanıyorum” dedi.

Projeler yapılacak
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-

tim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu 
ise ”Giresun Üniversitesi ile Rektörümüz 
Cevdet Coşkun vasıtasıyla yakın ilişkiler 
kurduk ve ciddi çalışmalar yapmaya baş-
ladık. Bundan sonra daha aktif ve Giresun 
yararına çalışmalar sergileyeceğimize inan-
cım tamdır. Rektörümüzün talebi doğrul-
tusunda oluşturulan GÜKİP, sivil toplum 
örgütleri ile üniversitemiz işbirliğinde pro-
jeler yapacaktır. Aynı şekilde üniversitemi-
zin bir bölümü olan İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi ile de bu doğrultuda çalışmalar 
yapmayı arzularız” diye konuştu.

Ziyaretin ardından Giresun’da yer alan 
kadın girişimciler, Ticaret ve Sanayi Odası 
mahzen katında oluşturulan masalarda Gire-
sun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi İşletme ve İktisat Bölümü öğrencilerine 
yönelik iş hayatındaki tecrübelerini aktardılar.
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ODALAR VE BORSALAR

Ç anakkale Ticaret ve Sanayi Odası tara-
fından hazırlanan, TR22 Çanakkale ve 

Balıkesir bölgesinde gıda değer zincirinde 
yer alan firmaların ihracat kapasitesi ile re-
kabet gücünü artırmak üzere yapılan “Hazır 
Paketlenmiş Gıda Sektöründe Uluslararası 
Rekabetçiliğin Geliştirilmesi” UR-GE projesinin 
açılış ve bilgilendirme toplantısı ÇTSO Kongre 
Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Açılış ve bilgilendirme toplantısında, Ça-
nakkale Valisi Orhan Tavlı, ÇOMÜ Mühendislik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Yılmaz, Ticaret 
İl Müdürü Hüseyin Aşkı, Çanakkale Bilim Sa-
nayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Bekir Tuncer, 
Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali 
Çalışkan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü 
Erdem Karadağ, GMKA yetkilileri, Güney Mar-
mara Gıda Kümesi Başkan Yardımcısı Bahar 
Yurt, ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülend 
Engin, Sayman Üye Mustafa Kansu ile kurum 
kuruluş yetkilileri, proje kapsamında taahhüt 
vererek yer alan ve bilgi edinmek isteyen fir-
malar, Genel Sekreter Sema Sandal ve proje 
uzmanı Gökhan Doğru hazır bulundu.  

Bir ilk gerçekleşiyor
Toplantının açılış konuşmasını yapan Ge-

nel Sekreter Sema Sandal, “Bölgemizde bir ilki 

Güney Marmara 
ve Trakya’nın 
ilk Ur-Ge Projesi 
başladı

gerçekleştirmenin mutluluğunu birlikte yaşı-
yoruz. Ekonomi Bakanlığımız sürdürülebilirlik 
ilkesi gereği yol haritasını daha ileri düzeyde 
çalışmalarla geliştirmekte ve kümelenme ile 
ilgili birikimi de ihracatta devlet yardımları po-
litikalarına yansıtarak firmalarımızın uluslarara-
sı olma sürecinin tüm aşamalarının proje ile 
destekleneceği bir mekanizma oluşturmuştur.

Bu kapsamda 2010 yılında yürürlüğe 
giren “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştiril-
mesinin Desteklenmesi yani UR-GE Tebliği 
ile kümelenme anlayışı ve proje yaklaşımı 
çerçevesinde şirketlerimizin proje bazlı eğitim 
ve/veya danışmanlık, istihdam, yurt dışı pazar-
lama veya alım heyeti ve bireysel danışmanlık 
programlarının birbirine bağlı şekilde uygula-
nabileceği bütünleşik bir destek mekanizması 
oluşturulmuştur. Bu desteklerden üyelerimizi 
faydalandırmak amacı ile böyle bir proje hazır-
ladık ve Ekonomi Bakanlığı tarafından uygun 
bulundu. 

Yol haritası, 2023 hedefleri
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası, Çanak-

kale’nin kalkınmasına ve gelişmesine dair pro-
jeler hazırlarken yol haritamız öncelikli olarak 
2023 hedeflerimizdir. Çanakkale’nin gelişim 
yönü belirlenirken ülkemizin hedeflerinden 
ayrı bir yön düşünemezdik. Projelerimiz hep 
bu anlayışla hazırlandı. 

2023 yılında 500 milyar dolar ihracat he-
defimiz, kişi başına 25 bin dolar milli gelir 
hedefimiz var. Bu hedefe üretmeden, üretileni 
pazarlayamadan ulaşmak mümkün değil. Üç 
yıl sürecek Ur-Ge projemizin sonunda, inşal-
lah bu hedefe Çanakkale’den bir adım daha 

yaklaşacağımıza inanıyoruz. 
Ekonomi Bakanlığı tarafından destek-

lenen projemizin bugün ilk adımı olan “İh-
tiyaç Analizi” ve projemizin genel çerçevesi 
hakkında sizlere bilgi vereceğiz. Çanakkale 
ve Balıkesir illerinde faaliyet gösteren gıda 
değer zincirinde yer alan firmalarımıza yeni 
bir vizyon katacak ve üç yıl sürecek projemizin 
bütçesinin %75’i Ekonomi Bakanlığımız tara-
fından finanse edilecektir.

Bu proje aslında 2016 yılında başladı. 
GMKA, Odamız, Balıkesir Ticaret Odası ve Ba-
lıkesir Sanayi Odası iştiraki ile başlatılan Güney 
Marmara Gıda Kümesi Projesi ile bir yıl saha 
çalışmaları, ziyaret ve bilgilendirmeler yapıldı. 
Bu projenin 2017 Şubat ayında bitimi, yani 
sonuçları da bu UR-GE Projesinin başlangıcı 
oldu” dedi.

Rekabet gücü artacak
Başından beri tüm süreçte aktif rol alan 

Güney Marmara Gıda Kümesi Başkan Yardım-
cısı Bahar Yurt da proje süreci ile ilgili bilgi ve-
rerek “Güney Marmara ve Trakya’nın ilk Ur-Ge 
Projesi'nde görev ve yer alacak olmaktan dola-
yı çok gururluyum. Öncelikle en başından beri 
bizlere destek ve güç veren Sayın Başkanımız 
Bülend Engin’e ve Yönetim Kurulu’na çok te-
şekkür ediyorum. İnşallah üç yılın sonunda 
rekabet gücümüzü ve ihracatımızı artıracak 
Çanakkalemizin mevcut potansiyellerini ha-
rekete geçireceğiz” diye konuştu. 

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası proje 
uzmanı Gökhan Doğru ve ihtiyaç analizi yapa-
cak firma yetkilisi Hakan Zobu’nun proje süre-
ci hakkında bilgi vermesiyle toplantı sona erdi. 


