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Odalar ve Borsalar

◗ Bergama TO, eğitim için çalışmalar yürütüyor

◗ Kayseri TO, Güney Afrika Büyükelçiliği ile işbirliği protokolü imzaladı 

◗ Vali Aksoy, Kocaeli TO’nun Meclisi’ne katıldı 

◗ Konya TB, Sudan’la ticari ilişkileri geliştiriyor

◗ THY’ye Milas için tanıtım önerisi geldi
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M eslek edindirme bilgilendirmesi ve 
Bergama’nın gelecekteki eğitim du-

rumu sebebiyle ev sahipliğini İlçe Milli Eği-
tim Müdürlüğü’nün yaptığı toplantıda fikir 
alış verişi yapılmak üzere bir araya gelindi. 
Toplantıya Bergama Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Fikret Ürper katılım gösterir-
ken, diğer Odaların başkan ve sekreterleri 
de davetliler arasındaydı.

Bergama TO, eğitim için çalışmalar yürütüyor
Son yıllarda hem bireysel hem de ilçe 

olarak eğitim alanında seviyenin yükseldi-
ğini dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Nuri Kiraz, “İlerleyen yıllarda Bergama Hav-
zası eğitimde parmakla gösterilen bir bölge 
haline gelecek ve bizler de bu kurumun bir 
parçası olarak çalışmalarımızı bu doğrul-
tuda sürdüreceğiz” dedi. Bergama Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper 

ise “Eğitim olmayan bir ülkenin gelişmesi 
ve toplumun refah seviyesinin yükselmesi 
mümkün değildir” diye konuştu.

Cazibe merkezi olacak
Eğitimin ilk olarak aileden ve çocukluk-

tan başladığını söyleyen Ürper, Organize 
Sanayi Bölgesi’ne kurulacak Endüstri Mes-
lek Lisesi ile hem ilçenin hem de Bergama 
Organize Sanayi Bölgesi’nin cazibe merkezi 
haline geleceğinin altını çizdi. Ürper, “Buraya 
kurulan Endüstri Meslek Lisesi sayesinde 
hem veliler üzerinde Meslek Lisesi’ne farklı 
bir perspektifle bakılmış olunacak; öğrencile-
rimiz ise bölgedeki firmalar ile hem staj hem 
de mezun olduktan sonra istihdam imkânı 
bulacak. Firmaların da bizden talep edeceği 
kalifiye personel ile karşılıklı olarak sorun en 
aza indirgenmiş olacak. Ayrıca bölgemizde 
yetişen nitelikli eleman ile birlikte dışarıdan 
göç de azalacaktır. Bu itibarla buraya kurula-
cak lise her açıdan önemlidir. Aksi takdirde 
çağın ekonomisinin karşılığını alamadığınız 
durumda atıl bir iş yapmanın ötesine gidile-
meyecektir” dedi. Diğer yandan İzmir Tabip 
Odası ve Bergama Ticaret Odası işbirliğinde 
ilk yardım eğitiminin 11.’si İrfan Yılmaz ve 
Öznur Bulut’un anlatımıyla gerçekleştirildi.
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Kayseri TO, Güney Afrika Büyükelçiliği 
ile işbirliği protokolü imzaladı

G üney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi 
Pule Isaac Malefane ve beraberindeki 

heyet, Kayseri Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Zi-
yarette, Kayseri Ticaret Odası ile Afrika Büyü-
kelçiliği arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin 
geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü 
imzalandı.

Konuk Büyükelçi’yi makamında ağırla-
yan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’a Başkan Yardım-

cısı Celal Hasnalçacı eşlik ederken, Büyükelçi 
Malefane heyetinde ise Başkatip Tshepo 
Ranamane ve Ticaret ve Yatırım Sorumlusu 
Sultan Onacak yer aldı. Başkan Hiçyılmaz zi-
yarette yaptığı konuşmada Kayseri’nin tarihi, 
kültürel ve ekonomik yapısına ilişkin bilgiler 
paylaştı. Kayseri’nin ihracat noktasında geldi-
ği yerden bahseden başkan Hiçyılmaz, Tür-
kiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasındaki 
ekonomik ilişkilere de değindi. İki ülke ara-

sındaki ticaretin gelişmesi için atılacak çok 
adımın bulunduğunu vurgulayan Hiçyılmaz, 
Güney Afrika Cumhuriyeti yatırımcılarının 
Kayseri’ye gelmesini önemsediklerini ifade 
etti. Macaristan’ın Mislkolc şehri ticaret ve 
sanayi odası ile kardeş oda oldukları bilgisini 
paylaşan Hiçyılmaz, Güney Afrika Cumhuri-
yeti’nden bir şehrin ticaret ve sanayi odası 
ile kardeş oda olabileceklerinin altını çizdi. 

Kayseri’de seminer önerisi
Büyükelçi Malefane ise Başkan Hiçyıl-

maz’ın görüşlerine katıldığını ve karşılıklı 
ilişkilerin gelişmesi noktasında Kayseri’yi seç-
melerinin nedeninin gelişmiş bir kent olması 
olduğunu vurguladı. Büyükelçi Malefane 
karşılıklı ilişkilerin ortak çalışma ile geliştirile-
bileceğini bildiklerini ve Güney Afrika Cum-
huriyeti’nden şirketlerin katılacağı bir yatırım 
semineri programını Kayseri’de düzenlemeyi 
arzu ettiklerini söyledi. Büyükelçi, imzalanan 
protokolün iki ülke iş adamlarının ortak çalış-
malarına temel olacağını ve bundan sonraki 
yıllarda da bu protokolün ışığında ilişkilerin 
geliştirileceğini belirtti.



S udan Ticaret Bakanı Elsadig Moham-
med Ali Hasab Alrasoul ve beraberin-

deki heyet Konya Ticaret Borsası’na (KTB) 
ziyarette bulundu. Yapılan ziyarette heyette 
bulunanlara Konya tarımı, tarımsal ticareti 
ve Konya Ticaret Borsası’nın işleyişi hakkında 
detaylı bilgiler verildi. 

KTB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çe-
vik, “İki ülke arasındaki potansiyel ve kardeşlik 
ilişkileri Türkiye- Sudan arasındaki ticarete 
istenildiği oranda yansımıyor. İkili ticaret hac-
mi son on yılda iki kat artarak 510 milyon do-
lara ulaşmış olsa da bu yeterli değil. İki ülke 
arasında tarım arazisi kiralama anlaşması 

ilişkileri daha da geliştirecek, stratejik ortaklık 
her iki ülkeye de yarar sağlayacak. Türkiye'nin 
bilimsel ve teknik alt yapısının Sudan'ın do-
ğal kaynak potansiyeli ile birleştirilerek her iki 
ülke ve bölgenin sürdürülebilir gıda hedef-

lerine katkı sağlayacak. Sudan’ın aradığı her 
şey Konya’da var. Bu hacmin artması gerekir” 
diyerek, Sudanlı dostlarla stratejik işbirliğini 
başlatmak ve sürdürmek için ellerinden ge-
leni yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Konya TB, Sudan’la ticari ilişkileri geliştiriyor

Vali Aksoy
Kocaeli TO’nun 
Meclisi’ne katıldı  

K ocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Tica-
ret Odası’na iadeyi ziyaret gerçekleştirdi 

ve aylık olağan Meclis toplantısına katıldı. 
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren 
Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Akın 
Doğan, Oda ile ilgili kapsamlı bilgiler vererek, 
“Eldeki belgelerden 1897 yılında faaliyetleri-
ne başladığı anlaşılan Odamız, 1945 yılında ilk 
resmi belgesini vermiştir. Türkiye’nin en köklü 
meslek örgütlerinin başında gelen Kocaeli 
Ticaret Odası hali hazırda 14 bin 500’ü aşkın 
işadamının büyüme yolculuğuna destek 
vermekte, kentimiz ekonomisinin gücüne 
güç katmaktadır” dedi.

Ticaret ve sanayinin merkezi
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da, “Ko-

caeli, Türkiye’nin önemli bir şehri ve nüfus 
itibariyle 10’uncu büyük şehridir. Bununla 
birlikte Türkiye ekonomisinde çok önemli 
yer tutan kentlerinden birisidir. Sanayisi, 
ticaretiyle ve diğer sektördeki potansiyel-
leriyle birlikte Türkiye’nin ekonomisine yön 

veren kentlerden birisidir. Nüfus artış hı-
zına baktığımızda Türkiye ortalamasının 
iki katı bir nüfus artışıyla her yıl büyüyen 
ve gelişen bir kenttir. Nüfus yoğunluğu 
itibariyle baktığımızda Kocaeli, Türkiye’de 
ikinci sırada yer almaktadır. Bu özelliği Asya 
ve Avrupa kıtalarının kesişme noktasında 
olması ve bütün ulaşım akslarının Kocaeli 
üzerinden gerçekleşiyor olması Kocaeli’ni 
daha farklı bir konuma taşımaktadır. Ko-
caeli Türkiye’de uyum içerisinde çalışma 
yürüten kentlerden birisi. Daha önce görev 
yaptığım yerlerde görmediğim bir durumu 
burada gördüm. Siyası parti il başkanları 
her ay bir araya geliyorlar. Bu da kentte-

ki huzurun, belirli bir olgunluk seviyesine 
geldiğini gösteriyor. Enerjimizi Kocaeli’nin 
sorunlarının çözümüne vermemizi kolay-
laştırır” diye konuştu.
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M ilas’ın cazibe merkezi haline 
gelmesi için projeler geliştiren 
Milas Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, bu kez 
de THY uçaklarındaki dergilerde Milas’ın 
yer alması için harekete geçti.

Özer, THY Genel Müdürlüğü'ne bu 
öneriyi şöyle iletti: “Türk Hava Yolları A. 
O.'ya ait uçaklarda yolcuları için hazırlan-
mış dergilerde ülkemizin çeşitli bölgeleri-
ne ait tarihi ve turistik yerlerin tanıtımına 
ilişkin yazılar yer almakta ve yolcuların çok 
ilgisini çekmektedir.

Milas Bodrum Havalimanı'nı da sınırları 
içinde bulunduran Milas'ta 27 antik kent 
ve ören yeri ile pek çok tarihi anıtsal eser 
bulunmaktadır. Bunlardan ilçe merkezin-
deki Uzunyuva Hekatomnos Anıtmezarı 
ile Menteşe Beyliğinin Başkenti Beçin Or-
taçağ kenti UNESCO'nun "Dünya Mirası 
Geçici Listesi"ne alınmıştır. Ayrıca Bafa 

THY’ye Milas için tanıtım önerisi geldi

Gölü ve Tuzla Lagünü gibi tabiat parkı ve 
doğal sit alanlarımız eşsiz doğal güzellik-
lere sahiptir. Tarihi mirasımız Milas halıları, 
Çomakdağ köylerinin taş evleri, geleneksel 
düğünleri gibi kültürel zenginliklerimiz-
dendir.

Milas'ın sahip olduğu doğal güzellik-
lerin, tarihi ve kültürel zenginliklerin THY 
uçaklarında yolcular için hazırlanan dergi-
lerde yer almasını arzu ediyoruz.  İlginize 
sunarım.”

Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Reşit Özer'in THY gönder-
diği mektupta Milas'taki tarihi yerlerin 
tanıtımlarına geniş bir şekilde yer verildi.

Kairos da Milas TSO'dan 
coğrafi işaret aldı

Diğer yandan Milas ilçe sınırları için-
deki "memecik" türü zeytinlerinden erken 
hasat, bekletmeden soğuk sıkım yönte-

miyle elde edilen yüksek kaliteli zeytinyağı 
için coğrafi işaret tescili yaptıran Milas 
Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO), son iki 
aylık dönemde coğrafi işaret standartla-
rına uygun zeytinyağı ürettiğini belirten 
dört üretici firmaya coğrafi işaret etiketi 
kullanım hakkı verdi. Milaslı zeytinyağı 
üreticilerinden Ali Osman Menteşe'nin 
"Menteşe Som", Serhat Aslan'ın "Divin" ve 
TARİŞ'in "TARİŞ Milas" markalı zeytinyağları 
ile coğrafi işaret almalarının ardından bu 
kez de Zeynep ve Cem Çelikoğlu "Kairos" 
marka organik zeytinyağlarına MİTSO'dan 
coğrafi işaret almayı başardılar. 

Zeytin ve zeytinyağı üretimi yapmak 
için İstanbul'dan gelerek Milas'ın Şenköy 
mahallesine yerleşen Zeynep ve Cem Çe-
likoğlu kurdukları Kairos Zeytin Evi Tarım, 
Gıda, Turizm, Kozmetik Üretim ve Ticaret 
Ltd. Şirketi ile Değirmenderesi yöresinde 
zeytin ve zeytinyağı üretimine başladı-
lar. Kısa sürede ürettikleri kaliteli, organik 
zeytinyağı ile İstanbul'da büyük ilgi gören 
firmanın yöneticileri, zeytinyağlarının kali-
tesini tescillemek amacıyla MİTSO'ya baş-
vuruda bulunarak coğrafi işaret talebinde 
bulundular. 

Yapılan kimyasal ve duyusal analizler 
sonucunda zeytinyağlarının MİTSO'nun 
Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil-
lenmiş olan coğrafi işaret standartlarına 
uygun olduğu belirlendi. Bunun üzerine 
Zeynep ve Cem Çelikoğlu'na Kairos zey-
tinyağı için şişelerin üzerine yapıştırılmak 
üzere 1000 tane etiket verildi.

Kısa sürede gelen başarı
MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit 

Özer, coğrafi işaret etiketi almayı başaran 
Zeynep ve Cem Çelikoğlu çiftini kutla-
yarak "Siz İstanbul'dan gelerek bir zey-
tincilik memleketi olan Milas'ta çok kısa 
sürede çok kaliteli zeytinyağı elde etmeyi 
başardınız. Üstelik zeytinyağınızın coğrafi 
işaret standartlarına da uygun olduğu 
belgelenmiş oldu. Sizi kutlarım. Dilerim 
kısa sürede ihracatta da başarılı olursunuz. 
Biz de zeytin ve zeytinyağı üreticilerimizi 
gerek kaliteli ürün üretmede olsun, gerek 
markalaşmada olsun, gerekse ihracata 
yönelmede olsun her zaman destekleye-
ceğiz" dedi.

Milas Ticaret ve Sanayi Odası, Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer 
başkanlığında Milas’ın hem yurt içi hem de yurtdışında tanıtımı için 
birçok etkinlik düzenliyor, projeler geliştiriyor.


