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Odalar ve Borsalar

◗ Afyonkarahisar TSO öncülüğünde ATSO Spor Oyunları düzenlendi

◗ Bergama TO’dan ülke ve bölge turizmine büyük katkı

◗ Giresun TSO’dan Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri

◗ Osmaniye yer fıstığının coğrafi işaret denetimi tamamlandı

◗ Burdur 2. OSB Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti, Burdur TSO’da toplandı

◗ Edirne TSO, Edirne gıda sektörünü Hindistan alım heyetine dahil etti

◗ İskenderun TSO’da kurumsallaşmanın önemi anlatıldı

◗ Selçuk TO, Fransız turizm heyetini ağırladı
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A fyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, 
95. Zafer Haftası etkinlikleri kapsa-

mında 12. Geleneksel ATSO Spor Oyunları 
açılışını gerçekleştirdi.

Açılış programının ardından söz alan 
ATSO Spor Oyunları Tertip Komitesi Baş-
kanı Gürcan Aşcı, “Bu yıl on ikincisini ger-
çekleştireceğimiz ATSO Spor Oyunları’nın 
birlik, beraberlik ve dostluğun ön plana 
çıkarılacağı, sportif rekabetin centilmence 
gerçekleşeceği, firmalarımız arasında kay-
naşmanın hat safhada olacağı bir etkinlik 
olmasını temenni ediyorum” dedi. 

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü 
Serteser ise “ATSO Spor Oyunları, 2006 
yılından bu yana üyelerimizin katılımı ile 
gerçekleştiriliyor. 12 yıldır süregelen Spor 
Oyunları bölgemizin en önemli marka de-
ğerlerinden biri haline geldi. Üyelerimize ve 
çalışanlarına spor yapma imkânı sağlayan, 
sportif rekabet, heyecan ve eğlencenin bir 

Afyonkarahisar 
TSO öncülüğünde 
ATSO Spor Oyunları 
düzenlendi

arada yaşandığı bölgenin en kapsamlı spor 
organizasyonu ATSO Spor Oyunları, her ge-
çen yıl kendini geliştirerek düzenleniyor ve 
ülkemizin tarihteki en büyük zaferlerinden 
biri olan Zafer Haftası’nda gerçekleştiriliyor. 
67 firma ve 15 farklı branşta yarışacak katı-
lımcılara başarılar diliyorum” diye konuştu. 

Yarış pisti projesi
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burha-

nettin Çoban da kente yapılması planlanan 

yarış pisti hakkında açıklamalarda bulundu. 
Çoban, “600 dönümlük alana, İstanbul, An-
kara ve İzmir dâhil Türkiye’de hiçbir yerde 
olmayan otomobil ve sporları pistini de arazi 
tahsisi gerçekleşirse inşallah 2018 yılı içeri-
sinde başlayıp aynı yıl içerisinde bitirmeyi 
planlıyoruz” dedi. Vali Mustafa Tutulmaz ise 
“Afyonkarahisarımız çok yoğun ve aktif gün-
lerini geçiriyor. Şu anda içinde bulunduğu-
muz ortama vesile olan ATSO Başkanımıza 
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
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Bergama TO’dan ülke ve 
bölge turizmine büyük katkı

B ergama Ticaret Odası ile İzmir Ticaret 
Odası işbirliği ile "Yıl 12 Ay Turizm" adlı 

proje kapsamında, Odanın sosyal tesisi To-
noz'da Fransa'dan gelen seyahat acentaları 
ve Bergama'da turizm işiyle faaliyet gösteren 
üyeler ağırlandı. Yemekten önce Bergama 
ve Tonoz'u gezme fırsatı bulan heyet, Ber-
gama’nın kültürel ve tarihi dokusu hakkında 
bilgi sahibi oldu.

İkili görüşmeler ile birlikte son yıllarda 
ülkemiz ve bölgede yaşanan turizmdeki 

düşüşün, turizmdeki sürdürülebilirliği için 
tanıtım ve pazarlanması amaçlandı. 

Açılış, Bergama Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Fikret Ürper'in bölge hak-
kında heyete bilgiler sunmasıyla başladı. 
"Turizm ve ticaret her zaman ülkeler ara-
sında önemli bir yere sahiptir ve bu sayede 
Bergama Ticaret Odası olarak sizleri üyele-
rimizle buluşturmak istedik. Sizlerin bölge-
mizi gezmenizle, bağlı olduğunuz kurumda 
bölgemizden bahsetmeniz, buraya turist 

getirmeniz ya da yönlendirmeniz, her iki 
ülke için başarılı bir proje olacağı inancı içe-
risindeyim" şeklinde konuşan Ürper, böyle 
bir organizasyona katkıda bulunmasından 
ve heyeti ağırlamaktan memnun olduğunu 
sözlerine ekledi. 

 
İkili görüşmeler yapıldı

Yemek sonrası rehber eşliğinde karşılıklı 
tanışma ve ikili görüşmeler gerçekleşti. Bu 
görüşmelerden memnun kaldıklarını kay-
deden Ürper, "Bir sonraki görüşmemizde 
sizleri daha kalabalık gruplar halinde görmek 
isteriz" şeklinde konuştu.

Diğer yandan İzmir’de ev sahipliğini 
ESBAŞ’ın yürüttüğü, 20 binin üzerinde is-
tihdamın sağlanacağı “Batı Anadolu Serbest 
Bölgesi Ön Protokol İmza Töreni” yapıldı. Tö-
rene Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Fikret Ürper katıldı. ESBAŞ Başkanı 
Faruk Güler ile görüşen Ürper, “Bergama 
Ticaret Odası olarak ilçemizin kalkınması 
için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Batı Ana-
dolu Serbest Bölgesi Projesi ile de üzerimize 
düşeni yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.



T ürk iye Odalar ve Borsalar Bir l iği 
(TOBB) ile TSE arasında imzalanan 

coğrafi işaretli ürünlerin denetimi pro-
tokolü çerçevesinde Osmaniye Ticaret 
Borsası tarafından tescili yaptırılan Osma-
niye yer fıstığının coğrafi işaret denetimi 
tamamlandı.

Denetime, TOBB ve TSE teknik ekibinin 
yanı sıra Osmaniye Ticaret Borsası, Osma-
niye Ticaret ve Sanayi Odası, Osmaniye 
Tarım İl Müdürlüğü, Osmaniye Ziraat Odası 

üst düzey yetkilileri ile üreticiler katıldı.

Üreticiler ziyaret edildi
Denetim kapsamında, coğrafi işaretli 

“Osmaniye Yer Fıstığı” üreticileri yerinde 
ziyaret edildi. Üreticilere coğrafi işaretin 
önemi anlatılarak, tescil belgesine uygun 
üretim yapıp yapmadıkları hakkında dene-
tim ve rehberlik yapıldı.

Osmaniye yer 
fıstığının coğrafi 
işaret denetimi 
tamamlandı

Giresun TSO’dan Dış 
Ticaret Bilgilendirme 
Semineri

G iresun Ticaret ve Sanayi Odası tarafın-
dan, kentte faaliyet gösteren imalatçı 

firmalar başta olmak üzere ihracat yapmak 
isteyen işletmelere yönelik “Dış Ticaret Bilgi-
lendirme Semineri” düzenlendi.

Ekonomi Bakanlığı uzmanları tarafından 
verilen Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri 
öncesi konuşan Giresun Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakır-
melikoğlu, “Bugün aramızda ihracatı bilen 
ve ihracata yeni başlayacak firmalarımız 
bulunmaktadır. Bizler, katalog ve çanta-

mızı elimize alıp yurt dışında yabancı dil 
bilmeden beden dili ile ihracat görüşmesi 
gerçekleştiren bir milletiz. Yani genlerimizde 
dış ticaret ihracat eğilimi var. Bugün devle-
timizin destek başlıkları ile bu süreci daha 
sağlıklı aşabilmemizin yolları anlatılacaktır. 
Bu seminerin yerinde ve nokta atışlı bir top-
lantı olduğuna inanıyorum. Giresun Ticaret 
ve Sanayi Odası olarak, İhracat Destek Ofi-
simiz ile hizmet vermekteyiz. İmalatçı ve 
ihracatçılarımızın mutlak bu imkanlardan 
yararlanmasını arzu ediyoruz” dedi

Destekler anlatıldı
Açılış konuşmasının ardından sunum 

gerçekleştiren İhracat Genel Müdürlüğü 
Şube Müdürü Hilal Taşçıoğlu Öngeoğlu, 

“Devletin ihracatta mal ticareti ve yazılım 
ticareti olarak iki başlıkta desteği bulun-
maktadır. Bizim bölümümüzde 11 des-
tek başlığı yer almaktadır. Bunlar öncelikli 
olmak kaydıyla; Ur-Ge, Pazar Araştırması, 
Pazara Giriş Belge Desteği, Küresel Tedarik 
Zinciri Desteği, Yurt içi Fuar Desteği, Yurt 
dışı Fuar Desteği, Tasarım Desteği, Marka 
Desteği, Türkiye Ticaret Merkezleri Deste-
ğidir” diye konuştu.

Diğer yandan Ekonomi Bakanlığı İhra-
cat Genel Müdürlüğü eğitim uzmanı Dilek 
Doğruer, Rusya Pazarına İhraç İmkanları ile 
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Mü-
dürlüğü Eğitim Uzmanı Göksu Tülümen, 
İhracatta Teknik Engeller konulu sunum 
gerçekleştirdi.
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B urdur 2. OSB Yönetim Kurulu ve Müte-
şebbis Heyeti, Burdur Valisi Şerif Yılmaz 

başkanlığında Burdur Ticaret ve Sanayi Oda-
sı’nda (BUTSO) toplandı.

Toplantıda Vali Yılmaz'ın yanı sıra yö-
netim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Ali 
Orkun Ercengiz, İl Özel İdaresi Genel Sekre-
teri Servet Olpak, Burdur Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik ve 
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Kurulu 
Üyesi Ali Gür yer aldı.

2. OSB Müdürü Bülent Aslanboğa böl-

Burdur 2. OSB Yönetim Kurulu ve Müteşebbis 
Heyeti, Burdur TSO’da toplandı

gede devam eden çalışmalarla ilgili Yönetim 
Kurulu’nu bilgilendirdi. Toplantı gündemin-
de yer alan maddelerin görüşülmesi sonrası 
Müteşebbis Heyeti toplantısına geçildi.

Arıtma tesisi yapılacak
Yönetim Kurulu toplantısı sonrası İl Özel 

İdare, Burdur Belediyesi ve Ticaret ve Sanayi 
Odalarını temsilen Müteşebbis Heyeti'nde 
yer alan diğer üyelerin katılımıyla, Vali Şerif 
Yılmaz başkanlığında 2. OSB Müteşebbis 
Heyeti toplantısı yapıldı.

Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda, 
2. OSB Müdürü Aslanboğa tarafından mü-
teşebbis heyeti üyelerine ayrıntılı olarak 2. 
OSB Faaliyet Raporu’yla ilgili sunum yapıl-
dı. Faaliyet Raporu’nun ibrasının ardından 
gündemde yer alan diğer maddelerinin 
görüşülmesine geçildi.

Toplantının devamında Denetim Kurulu 
2017 yılı 2. dönem raporu, Yeminli Mali Mü-
şavir raporu ve gelir gider tablosu okunarak 
ibraları yapıldı. Burdur OSB, Isparta Süleyman 
Demirel OSB ve Burdur 2. OSB tarafından 
ortak yapılması düşünülen atıksu arıtma 
tesisi ile ilgili karar toplantıda görüşülerek 
Müteşebbis Heyeti Üyeleri tarafından yapıl-
ması yönünde onay verildi.
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Edirne TSO, Edirne gıda sektörünü 
Hindistan alım heyetine dahil etti

H indistan Başkonsolosu Azar A. H. 
Khan'ın Hindistan'daki gıda sektörü-

nün Türkiye ile oldukça uyum sağlayarak 
verimli işbirlikleri gerçekleştirilebileceğini 
ifade etmesiyle Edirne Ticaret ve Sanayi 
Odası harekete geçti.

Hindistan gıda sektöründeki gelişmele-
rini takibe alarak Hükümetin açıkladığı teş-
vik programlarını inceleyen ETSO yetkilileri 
18-19 Ocak 2018 tarihlerinde Hindistan'da 
düzenlenecek olan “Indus Food” etkinliğini 
mercek altına aldı. 

Hindistan Ticareti Geliştirme Merkezi 
ve Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde 
düzenlenen ve ülkenin en büyük etkinlik-
lerinden biri olan “Indus Food”da Hindistan 
yiyecek ve içecek endüstrisi, dünyanın en 
iyi alıcılarıyla bir araya gelecek. 500 adet 
seçilmiş Hindistanlı yiyecek ve içecek sektör 
temsilcisinin ürünlerini sergileyeceği etkin-
likte, katılımcılar iki gün boyunca aynı çatı 

altında birebir iş görüşmeleri 
gerçekleştirme imkanına sa-
hip olacak. 

Edirne Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Recep Zıpkınkurt ve 
Meclis Başkanı Mehmet Eren, 
etkinliğin değerlendirmesi-
ni yaptıktan sonra Hindistan 
Başkonsolosluğu ile temasları 
neticesinde Edirneli işadam-
larının da etkinlikteki alım 
heyetleri içerisinde yer almasını sağladı. 

Üyelere teşvik fırsatı
Odanın girişimleri neticesinde “Indus 

Food” alım heyetine katılmak isteyen Edir-
neli gıda sektörü temsilcileri Hindistan'ın 
devlet teşviklerinden faydalanma imkanına 
sahip olacaklar. Böylece etkinliğe katılım-
ları halinde uçak biletlerinin bir kısmı, beş 

yıldızlı otel konaklama masrafları, tedarikçi-
lerle birebir eşleştirme ve randevu hizmeti, 
havaalanı-fuar alanı transferleri ve vize hiz-
meti gibi desteklerden yararlanabilecekler. 

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Zıpkınkurt, üyelere yöne-
lik bu tür çalışmaların devam edeceğini, 
bahsi geçen etkinliğe katılım koşulları ile 
ilgili Oda AB&Dış İlişkiler Birimi’nden gerekli 
desteğin alınabileceğini belirtti. 



F ransız Seyahat Acenteleri Birliği ve 
bağlı turizm acentelerinden oluşan 

Fransız turizm heyeti İzmir’de gerçekleştir-
diği program kapsamında UNESCO kenti 
Selçuk’a gelerek bir dizi ziyaret ve temas-
larda bulundu. 

Efes ve Meryem Ana Evi’ni ziyaret eden 
Fransız turizmciler daha sonra Çamlık Tren 
Müzesi’nde Selçuk Ticaret Odası tarafından 

verilen öğle yemeğinde Selçuklu turizmci 
ve otel işletmecileriyle bir araya geldi. 

Fransa Seyahat Acentaları Birliği Ulus-
lararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Chris-
tine Baal ve beraberinde bulunan Fransız 
acentaları ağırlayan STO Yönetim Kurulu 
Başkanı Koray Yolcu, Fransızların İzmir’le 
çok eskiye dayanan bir bağı olduğunu 
vurgulayarak “UNESCO miras listesinde yer 

alan güzel kentimizde, siz değerli Fransız 
dostlarımızı ağırlamaktan çok memnunuz. 
Dünya mirası Selçuk’un turizmine katkı 
koyan değerli otel işletmecilerimizle siz 
değerli Fransız acentalarımızın ortaklıklar 
kuracağına inanıyor ve yeni başlangıç-
lar olmasını temenni ediyoruz. Fransız 
ziyaretçilerimizi nadide bir Ege kenti olan 
Selçukumuzda daha fazla görmek istiyo-
ruz” dedi. 

Görüşmeler verimli geçti
STO Meclis ve Yönetim Kurulu üyele-

ri ile Selçuklu otel işletmecileri ve genel 
müdürlerinin katıldığı yemek davetinden 
sonra ikili görüşmelere geçildi. Selçuklu 
turizmcilerin Fransız acentalara firma ve 
markalarını tanıttığı görüşmelerde kartlar 
alınıp verildi. Fransa Seyahat Acentaları 
Birliği Uluslararası İlişkiler Komisyonu Baş-
kanı Christine Baal İzmir’e gerçekleştirdikleri 
ziyaretin verimli geçtiğinden bahsederek 
“Yararlı görüşmeler yaptık, umut ediyorum 
ki yeni işbirliklerinin temelleri burada atıldı” 
diye konuştu.

Selçuk TO, Fransız turizm heyetini ağırladı

İskenderun TSO’da 
kurumsallaşmanın 
önemi anlatıldı

İ skenderun Ticaret ve Sanayi Odası ile 
İskenderun Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirler Odası işbirliğiyle düzenlenen 
‘Kurumsallaşmanın önemi, faydaları, eko-
nomiye kazandırılmaları ve marka oluşum-
larının önemi’ konulu seminer yoğun ilgi 
gördü.

İTSO Halil Şahin Meclis Salonu’nda dü-
zenlenen toplantıya TÜRMOB Genel Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Cemal Yükselen konuş-

macı olarak katıldı. Toplantının açılış konuş-
masını yapan İTSO Meclis Başkanı Servet 
Ugutmen, “İskenderun Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler Odası her zaman eğitime 
önem veriyor. Bu eğitimlerin faydalı oldu-
ğunu ve insanların ufkunu genişlettiğine 
inanıyorum. Markalaşma günümüzde çok 
önemli. Markanız varsa zaten para kazana-
bilirsiniz. Hangi konuda olursa olsun mar-
kalaşma çok önemli. Markasız bir ürünün 
markalı bir ürüne göre çok daha katma 
değeri olduğu herkes tarafından bilinmek-
tedir. Bunun yanında kurumsallaşmanın 
da çok faydalı olduğunu düşünüyorum. 
Çünkü, Türkiye’deki şirketlerin büyük bir bö-

lümü aile şirketi. Bu aile şirketlerinin kurum-
sallaşmaya doğru yönelmeleri gerektiğine 
inananlardanım. İskenderun’da bu konuda 
örnek şirketler de var. Seminerin hepimiz 
adına çok faydalı geçmesini temenni edi-
yorum” şeklinde konuştu.

Ekonomiye katkı
İskenderun Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirler Odası Başkanı Merih Hasan Yıl-
dırım ise “Mesleğimizde ve ticari hayatı-
mızda markalaşma, kurumsallaşma Türki-
ye’mizin, ekonomik koşullarında olmazsa 
olmazlarındandır. Ticaret hayatımızda ve 
mesleğimizde markalaşmanın, kurumsal-
laşmanın önemini üyelerimize anlatmak 
için TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı Prof. 
Dr. Cemal Yükselen’i İskenderun’a davet 
ettik. Kendileri bizleri kırmayarak İskende-
run’a geldi ve sizlere çok faydalı bilgiler 
vereceğine inanıyorum. İskenderun Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak 
her zaman üyelerimize yönelik eğitimler ve 
bilgilendirme toplantılar yapmanın gayreti 
içerisindeyiz. Bu toplantılarda bizlere des-
teklerini esirgemeyen İskenderun Ticaret 
ve Sanayi Odası’na da ayrıca teşekkür edi-
yoruz” dedi.
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