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Odalar ve Borsalar

◗ Bergama TO'dan ilçe için üniversite çağrısı

◗ Bolu TSO öncülüğünde “MİYAGİ Minikler Yaşama Girişiyor” tanıtıldı

◗ Elazığ TB’den “dev yatırım” için imza

◗ Ulusal Baklagil Konseyi’nin 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı

◗ Van’da “Ekonomide Kadın ve Kariyer Paneli” yapıldı
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A K Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 
İzmir milletvekili Nükhet Hotar ile 

İzmir milletvekili Kerem Ali Sürekli Berga-
ma ilçesinin sorunlarını masaya yatırmak 
için Oda başkanları ve AK Parti üyeleri ile 
bir araya geldi. Toplantıya Bergama Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ür-
per, Başkan Yardımcısı Lütfi Kolat, Yönetim 
Kurulu üyeleri Tahir Erdoğan ile Ali Sarıl ve 
Genel Sekreter Gülay Koç da katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Berga-
ma AK Parti İlçe Başkanı Hakan Koştu, Ber-

Bergama TO'dan ilçe için üniversite çağrısı
gama’nın çözülen ve çözülme aşamasında 
olan sorunları ile bölgenin sağlık, tarım, 
sanayi ve ulaşım gibi konu başlıkları altında 
değerlendirme yaptı.

Yeni yatırımlar yolda
Bergama Ticaret Odası Yönetim Kuru-

lu Başkanı Fikret Ürper de bölgede 2X50 
MGW’lık trafonun yatırım planına alındığını, 
bu durumdan hoşnut olduklarının altını 
çizdi. Ürper, “Buraya yapılacak trafo ile orga-
nize sanayi bölgemizin elektrik ihtiyacının 

tamamı karşılanacak” şeklinde konuştu. 
Bergama Organize Sanayi Bölgesi’nde LM 
Wind Power dışında kurulabilecek başka 
bir firmanın da karar aşamasında olduğunu 
açıklayan Ürper, “Bölgemize yapılacak bu 
gibi yatırımlar ile istihdam problemini en 
aza indirgemiş olacağız” dedi. 

Bergama’ya Dokuz Eylül Üniversitesi 
Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin açılması 
konusunda destek isteyen Başkan Ürper, 
“Bergama’da fakülte kurulmasını, gençle-
rimizin geleceğin iş dünyasında istihdam 
edilmek üzere yetiştirilmesini ve onların ka-
zanılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.
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Bolu TSO öncülüğünde 
“MİYAGİ Minikler 
Yaşama Girişiyor” 
tanıtıldı

B olu Ticaret ve Sanayi Odası Genç Gi-
rişimciler Kurulu ve Bolu Bağışçılar 

Vakfı ortaklığında, Milli Eğitim Müdürlüğü 
işbirliğiyle hayata geçirilen ve pilot olarak 
Koç İlkokulu’nda başlatılan MİYAGİ Minikler 
Yaşama Girişiyor projesinin tanıtımı yapıldı.

MİYAGİ Projesi’ne katılan öğrencilerin 
işaret dili ile İstiklal Marşı’nı okuması ile 
başlayan programda ilk konuşmayı Bolu 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Türker Ateş yaptı.

Ateş, “Türkiye geneline bu projeleri yan-
sıtmak istiyoruz. Bu projenin Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği’nde izlenebilir bir proje 
olduğuna inanıyorum. Belli bir noktaya 
geleceğini düşünüyorum. Şu an referans 
çizgimiz stabil durumda. Çok iyi izlenmesi 
gerektiğini düşünüyorum. Bu konunun 
sürdürülebilir olması gerektiğine inanıyo-

rum” dedi. Ateş, girişimcilik konusunun 10 
yıldan bu yana TOBB’un gündeminde ol-
duğuna, yedi yıldır da hükümet tarafından 
politikalara dahil edildiğini belirterek, her yıl 
iş dünyasına katılan 1 milyon gencin istih-
damına ve gençler arasında %30 dolayında 
olan işsizliğin azaltılmasına, yeni girişimciler 
yaratarak çözüm sağlanabileceğini söyledi.

“Ağaç yaşken eğilir”
Girişimciliğin sonradan kısa sürede kaza-

nılabilecek bir vasıf olmadığının altını çizen 

Ateş, “Ağaç yaşken eğilir” düşüncesiyle, giri-
şimci düşüncenin ve farkındalığın çocukla-
rımıza küçük yaştan itibaren kazandırılması 
gerektiğini, MİYAGİ projesinin de tam bu 
amaca hizmet eden, Avrupa’da çeşitli ör-
nekleri olmakla beraber Türkiye’de ilk defa 
uygulanan son derece önemli bir proje ol-
duğunu dile getirdi. Projenin başarıyla sür-
dürülmesinde öğrenciler ve öğretmenler 
kadar velilerin de desteğinin önemli oldu-
ğuna dikkat çeken Ateş, proje ortaklarına ve 
emeği geçen herkese teşekkür etti.



T ürkiye’nin bakliyat sektöründeki tüm 
bileşenlerini bir araya getiren en bü-

yük kuruluşu olan Ulusal Baklagil Konse-
yi’nin 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel 
Kurula Türkiye genelinden üretici, tüccar, 

sanayici, ihracatçı, akademisyen ve ilgili 
kamu kuruluşlarının temsilcileri katıldı. 
Bakliyat sektörüne ilişkin sorunların masaya 
yatırıldığı toplantıda iki dönem başkanlık 
yapan Mahmut Arslan'dan sonra yeni baş-
kan Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı ve TOBB Ticaret Borsaları Konsey 
Başkanı Abdullah Özdemir oldu.

Konsey başkanlığı görevini Özdemir'e 
devreden Mahmut Arslan konuşmasın-
da, 2016 yılının dünya bakliyat yılı olarak 
kutlandığını ve bundan böyle her yılın 
10 Şubat gününün Dünya Bakliyat Günü 
olarak kutlanacağını anımsattı. Bakliyat 
sektöründe yaşanan üretim ve ihracat 
durumu hakkında değerlendirmelerde 
bulunan Arslan şöyle konuştu: "Geçmiş 
yıllarda Türkiye bakliyat konusunda lider 
konumdaydı. Dünya genelinde su kay-
naklarında azalma eğilimi var. Bu nedenle 
kuru baklagillere dayanan tarım önümüz-
deki yıllarda mutlaka ileriye gidecektir. 
Baklagiller artık tüm dünyada geleceğin 
bitkisi olarak görülüyor. Bizim de toprakla-
rımız artık eskiden olduğu gibi susuz değil. 

Birçok yönden zengin içeriği olan kuru 
baklagillerin ekim alanları çoğaltmamız 
gerekiyor" dedi. 

“Destekler artırılmalı”
Abdullah Özdemir ise yaptığı konuş-

mada bakliyat üretiminin kendi ana va-
tanında azalması sonucunda ülkemizin 
sektördeki güçlü pozisyonunu kaybettiğini 
belirtti. Üreticilerin tekrar bakliyat üretimi-
ne dönebilmesi için bakliyat fiyatlarındaki 
dalgalanmanın getirdiği riskleri en aza 
indirecek şekilde yeni mekanizmalar ku-
rulması gerektiğini ifade eden Özdemir, 
"Bakanlığımızın bakliyat ürünlerini normal 
birer ürün gibi değil de Kanada'da olduğu 
gibi "special crop" yani "özel ürün" statü-
sünde değerlendirmelidir. Verilen destek-
ler, üretim düzeyi arzu ettiğimiz seviyeye 
gelene kadar artırılmalıdır. Ayrıca, hubu-
bat ekimi yapılan tarlalarda uzmanlarca 
belirlenecek dönemlerde bakliyat ekimi 
yapılması zorunlu olmalıdır ve nadasa bı-
rakılan topraklara bakliyat ekenlere teşvik 
sağlanmalıdır" dedi. 

Elazığ TB’den “dev 
yatırım” için imza

S anayi, sağlık ve turizm sektörlerine 
yatırım yapmayı düşünen yabancı 

yatırımcılardan sonra bu kez de hayvan-
cılık alanında yatırım planlayan yabancı 
yatırımcılar, Elazığ Ticaret Borsası’nda, Elazığ 
Valisi Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında 
bir araya geldi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında 
düzenlenen toplantıya Suudi Arabistanlı 
işadamları Halil Balbey, Abdulhannan Mu-
hammed Balbey, Salah Balbey, Adil Raouf, 
Murat Gül ve Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Ali Dumandağ katıldı. 
Suudi Arabistanlı işadamları Elazığ’da et 
ürünleri üzerinde yatırım yapmak için Tica-
ret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Ali Dumandağ ile protokol imzaladı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım toplantıda 
yaptığı konuşmada, “Güzel bir yatırım için 
ilimize, bölgemize ciddi katkıları olacak 
hayvancılık sektöründe bir yatırım için 
buradalar. Ticaret Borsası Yönetim Kuru-
lu Başkanımız Mehmet Ali Bey’le anlaş-
ma yaptılar. Besi, hayvancılık noktasında 

yatırımlarına hemen başlamış olacaklar. 
İlimize, bölgemize, ülkemize hayırlar ge-
tirmesini diliyorum” dedi.

"Büyük potansiyel var"
Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Mehmet Ali Dumandağ ise yaptığı 
açıklamada, “Bu başarı bizim başarımız de-
ğil Sayın Valimizin başarısıdır. Bu firma ile 
defalarca bir araya geldiler. Bizi bir araya ge-
tirdiler. İlimiz için faydalı ise biz buna “evet” 
dedik. Yabancı yatırımın buraya gelmesi için 
bizim 45 bin metrekare yerimiz var. İnşallah 
bu yatırım Elazığ için hayırlara vesile olacak” 
diye konuştu.

Suudi Arabistanlı işadamı Halil Balbey 

de yaptığı konuşmada, “Sayın Mehmet Ali 
Bey’le ortak olmaktan gurur duyuyoruz, 
onur duyuyoruz. Bu tür yatırımlar için yatı-
rımcı olarak Elazığ’da büyük bir potansiyel 
görüyoruz. Bunun ana nedeni Türkiye’de et 
miktarının az olması ve bu sektöre büyük 
talep olmasıdır” dedi.
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği (TOBB) Van Kadın Girişimciler 
Kurulu tarafından, Van Ticaret ve 

Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen 
Ekonomide Kadın ve Kariyer Paneli Van’da 
gerçekleştirildi. TOBB Van Kadın Girişimci-
ler Kurulu Başkanı Semra Odabaşı’nın da-
veti üzerine düzenlenen programa Aydın, 
Manisa, Kütahya illeri başkan ve üyeleri 
katılım sağladı.

TOBB Van Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkanı Semra Odabaşı, Ege Bölgesi il-
lerinden gelen TOBB İl Kadın Girişimciler 
Kurulu Başkan ve üyelerini Van’da ağırla-
maktan duyduğu memnuniyeti belirtti. 
Odabaşı, “Biz kadınlar olarak ekonomide 
neler yapabiliriz, kariyerimizde ne derece 
yükselebiliriz düşüncesiyle çalışmalıyız. 
Ülkemiz çok değişecek. Bu değişimde de 
her birimizin rolü olacaktır” dedi. 

TOBB Ege Bölge Temsilcisi ve TOBB 
Aydın Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı 
Esen Türker de konuşmasında geçtiğimiz 
yıl Eylül ayında gerçekleştirilen Bingöl 
Ulusal Kadın Girişimciliği Kongresi’nde 

Van’da “Ekonomide Kadın 
ve Kariyer Paneli” yapıldı

bölgeyi tanıma fırsatı bulduğunu, Ege 
Bölgesi’ndeki diğer kadın girişimcilerin 
de mevcut potansiyeli görmeleri ve de-
ğerlendirmelerini sağlamak amacıyla bu 
programı planladıklarını söyledi. 

"Bir anaokul inşa ettik”
Türker, Van’da bulunmaktan duyduğu 

memnuniyeti belirterek, “Ülkemizde kadın 
istihdamında en büyük sorunlardan biri-
nin asgari ücretli çalışan kadının, evlendik-
ten sonra çalışma hayatını sonlandırması. 
Eğer çocuğa bakacak bir ebeveyn yoksa 
kesinlikle iş hayatından ayrılıp çocuğuna 
annelik yapmak zorunda kalıyor. Biz bu-
radan hareket ile Kurul olarak bir ana okul 
inşa ettik. Organize sanayi bölgesinde 
çalışan annelerimizin çocukları bu okula 
devam edecek. Bu okulu açmak için çok 
çabaladık, çok uğraştık. Bu bizim görevi-
miz. Yapmak zorundayız” dedi. 

Türker, “TOBB Kadın Girişimciler Ku-
rulu’nun 10. kuruluş yılını kutluyoruz. 
Bu kapsamda çeşitli etkinlikler gerçek-
leştiriyoruz. Bu kurulu kuran ve kadın 

girişimciler olarak güç birliği oluşturma-
mızı sağlayan TOBB Başkanı Sayın Rifat 
Hisarcıklıoğlu’na çok teşekkür ediyoruz” 
diye konuştu.  

TOBB Manisa Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkanı Nilgün Aksoy ise konuşmasına 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na te-
şekkür ile başladı; salonda çok sayıda genç 
katılımcı bulunduğuna da dikkat çekti. 
Aksoy, konuşmasında yabancı dil öğren-
menin önemine de vurgu yaparak, “Dil 
öğrenin, internette oyun ile vakit kaybet-
meyin. İnterneti size alt yapı oluşturacak 
şekilde kullanın” dedi. 

TOBB Kütahya Kadın Girişimciler Kuru-
lu Başkanı Aylin Girgin Oğuz da erkeklerin 
pek çok sosyal alanda bir araya gelebildik-
leri için işbirliğini geliştirme fırsatlarının 
daha çok olduğuna değinerek, “Maalesef 
biz kadınlar için aynı ortamlar mevcut 
değil. Bu bizim için dezavantaj. Biz sadece 
Ticaret Odası’nda bir araya gelebiliyoruz. 
TOBB Kütahya Kadın Girişimciler Kurulu 
olarak projeler yapıyoruz, ama şu anda 
Kütahya için en önemli şey kadın birlik-
teliğini sağlamak. Bu fırsattan istifade ile 
kuruluşumuzu sağlayan TOBB Başkanımız 
Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür edi-
yorum” diye konuştu. 

“İş aramayın, kendi işinizi kurun”
Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Necdet Takva da “Nüfu-
sun yarısı kadın. Biz bu nüfusun hayatın 
her alanına dokunmasını sağlamadan 
kalkınmayı sağlayamayız” diye konuştu. 
Takva, Egeli kadın girişimcileri “Gelin po-
tansiyelimiz hakkında bilgi sahibi olun. 
Biz sizlere her türlüğü desteği ve imkanı 
sağlarız” sözleri ile bölgeye davet eder-
ken, gençlere de “Kamuda iş aramayın 
kendi işinizi kurun” dedi. 

Programın devamında Dijital Stratejist 
ve Fütürist 360 Biz Platformu Kurucusu 
Levent Karadağ bir sunum gerçekleştirdi. 
Daha sonra TOBB Van Kadın Girişimciler 
Kurulu tarafından hayata geçirilecek olan 
“Girişimciler Parmak Kaldırsın” projesinin 
tanıtımı yapıldı. Proje kapsamında öğren-
ciler, sanal ortamda ticaret geliştirecekler.

Ekonomide Kadın ve Kariyer Paneli’ne 
Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Ku-
rulu Üyeleri, Van İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğü yetkilileri ile öğretmen ve öğrenciler 
de katıldı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde TOBB Van Kadın 
Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen Ekonomide Kadın ve 
Kariyer Paneli’nde kadın girişimcilerin sorunları görüşüldü. 


