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Odalar ve Borsalar

◗ Aydın Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı, hedefe ulaştı

◗ Bafra Ticaret Borsası, reformları kitaplaştırdı

◗ Nizip TO’da Mehmetçik için kurbanlar kesildi

◗ Bergama Graniti tescillendi

◗ Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Samsun Buluşması gerçekleştirildi

◗ Ekonomi Bakanlığı heyeti Kütahya iş dünyasıyla buluştu
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A ydın Pamuk Tariş depolarında altın-
cısı gerçekleştirilen Uluslararası Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık fuarı 62’si uluslararası 
olmak üzere 318 firma ve 484 marka ile 193 
bin ziyaretçiyi ağırladı.

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. 
Bahri Erdel, fuar ile ilgili şu açıklamalarda 
bulundu: “6. Uluslararası Aydın Tarım, Gıda 
ve Hayvancılık Fuarı için hedeflediğimiz 
başarıya ulaştık. 62’si uluslararası olmak üze-
re, 318 firmanın 484 marka ile stand açtığı 
fuarda firmalar ile çiftçilerimizi bir araya ge-
tirdik. Fuara Antalya, Manisa, Muğla, Uşak, 

Aydın Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı, hedefe ulaştı
Isparta, Burdur, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, 
Denizli, Kütahya gibi illerden de pek çok 
ziyaretçi katıldı. Aydın ilimizin tarım potan-
siyelini göz önüne aldığımızda düzenlenen 
fuar ilimiz için büyük önem taşımaktadır. 

193 bin ziyaretçi 
Bu yıl fuarımızı yaklaşık 193 bin ziyaretçi 

ve 55 milyon TL’nin üzerinde sıcak satışla 
bitirdik. İlimiz bu potansiyeli ile modern bir 
fuar alanına sahip olursa, fuar kenti olarak 
da bilinirlik artacak. Aydın Ticaret Borsası 
başvurusu ve KOBİ Fuarcılık Ltd. Şti. işbirliği 

ile gerçekleşen fuarın her geçen yıl artarak 
büyüme trendi içerisinde olması bizlere 
gurur yaşatmaktadır. KOBİ Fuarcılık firma-
sına ve fuarı destekleyen, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı, Aydın Valiliği, TOBB, 
KOSGEB, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler 
Belediyesi, Adnan Menderes Üniversitesi, 
Aydın Sanayi Odası, Efeler Ziraat Odası, 
Aydın Makine Mühendisleri Odası, Aydın 
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, TÜMSİAD, 
Ziraat Mühendisleri Odası ve S.S. 46 Nolu 
Aydın PTSK’ya ve fuarımıza sahip çıkan Ay-
dınlılara teşekkürlerimizi sunuyorum”.

ODALAR VE BORSALAR

Bafra Ticaret Borsası 
reformları kitaplaştırdı

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
talepleri doğrultusunda hayata geçen 

reformlar, Bafra Ticaret Borsası tarafından 
kitapçık haline getirilerek, Borsa üyelerine 
ve muhasebe bürolarına dağıtıldı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Bafra 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Namık Kibaroğlu, “Şirket Kuruluş İşlem-
leri, İcra-İflas mevzuatı, İnşaat İzinleri ve 
Tapu İşlemleri, Ticari Davalar, Dış Tica-
ret İşlemleri, Finansmana Erişim, Vergi 
Beyannamelerinin Birleştirilmesi, Maliye 
Gündeminde Talep Edilen Konular, Ne-
fes Kredisi, İstihdam Seferberliği, SGK ve 
İş Mevzuatlarında Yapılan İyileştirmeler, 
Mesleki Eğitim Protokolü, İş mahkemeleri 
Kanunu, Meybem, Lisanslı Depoculuk ve 

Türkiye İhtisas Borsası, Oda ve Borsa Dijital 
Dönüşüm Projeleri’ni kapsayan ve 365 
Oda ve Borsanın ortak görüş ve çözüm 
önerilerinin de dikkate alınarak, TOBB ta-
rafından talep edilerek hayata geçirilen 
reformların tüm iş alemine faydalar ge-
tirmesini temenni eder, bu reformların 
hayata geçmesinde büyük pay sahibi olan 
Sayın, M. Rifat Hisarciklıoğlu’na da teşek-
kür ediyorum” diye konuştu.



B ergama Graniti’nin Tescil Belgesi, Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk 

Özlü tarafından Bergama Ticaret Odası’na 
takdim edildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Faruk Özlü, Ege Üniversitesi Lokali’nde 
coğrafi işaret tescili için başvurularını ta-
mamlayan kurum yetkilileriyle, belgelerini 
teslim etmek üzere bir araya geldi. Törene 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonu Başkanvekili Necip 
Kalkan, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Üniver-

sitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Dokuz 
Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal 
Çelik, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı 
Prof. Dr. Habip Asan, Bergama Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lütfi Ko-
lat, Yönetim Kurulu üyeleri Tahir Erdoğan ve 
Ali Sarıl, Genel Sekreter Gülay Koç ve proje 
koordinatörü Yeşim Fidan Yılmazoğulları 
katıldı. Törende Bergama Graniti, İzmir Bo-
yozu, İzmir Kumrusu, Urla Sakız Enginarı’nın 
coğrafi işaret tescil belgeleri takdim edildi.

316 coğrafi işaretli ürün var
Ülkede toplamda 316 coğrafi işaretli 

ürün olduğunu dile getiren Bakan Özlü, 
“Coğrafi işaret tescili olan bir ürün, bölgeye 
özgü doğal mirasın kaliteli bir şekilde sür-
dürebilirliğini sağlamakla birlikte, kültürel 
değerlerin korunmasını da sağlar” şeklinde 
konuştu. Daha sonra Bakan Faruk Özlü, 
Bergama Graniti Coğrafi İşaret Tescil Belge-
si’ni Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Lütfi Kolat’a takdim etti.

Nizip TO’da Mehmetçik 
için kurbanlar kesildi

N izip Ticaret Odası’nın Zeytin Dalı 
Harekâtı’nda Afrin’de kahramanca 

mücadele veren Mehmetçikler için baş-
latmış olduğu kurban kesimi kampanyası 
kapsamında Nizip Müftüsü Osman Şe-
kerci’nin yapmış olduğu dualar eşliğinde 
kurbanlar kesildi.

Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak 
ve terör koridorunu ortadan kaldırmak için 
Mehmetçiklerimizin Afrin’de destan yazdı-
ğını ifade eden Nizip Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt sözlerini şu 
şekilde sürdürdü: “Türk Silahlı Kuvvetleri-
mizi, Afrin’de kahramanca mücadele veren 
Mehmetçiklerimizi kazalardan belalardan 
korumak ve şehitlerimizin ruhu için bu-
gün Nizip Ticaret Odası üyelerinin ve Nizip 
halkının desteği ile 56 hisse kurban kesimi 
yapılmıştır. İnşallah bu kurban etlerimizi 
yarın Çobanbey’de bulunan 5. Zırhlı Tu-
gay Komutanlığı’na teslim ederek Afrin’de 
bulunan kahramanlarımıza ulaştırılacaktır. 
Bu vesile ile Afrin’de savaşan askerlerimize 
başarılar diliyorum. İnşallah bir an önce te-

röristler oralardan temizlenerek bir barış or-
tamının sağlanması en büyük dileğimizdir.

“Esnaf ordumuzun yanında”
Bu kampanyamızda bizlere destek veren 

tüm hemşerilerimize, Nizip Kaymakamımız 
Kemal Şahin’e, Nizip Belediye Başkanımız 
Hacı Fevzi Akdoğan’a, Nizip Müftüsü Osman 
Şekerci’ye ve Göktaşlar Et Kombinası Sahibi 
Şerif Göktaş’a teşekkür ediyoruz. Allah bağış-
ta bulunanların hayırlarını kabul etsin ve or-
dumuzu muzaffer eylesin” şeklinde konuştu.

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ise “Ni-
zip halkı işadamıyla, esnafıyla her zaman 
ordumuzun yanında olduğunu göstermiş-
tir. Geçen hafta esnafımız Nizip’ten fıstık 
ve tatlı gönderdi. Bugün de Nizip Ticaret 
Odası’nın organizasyonu ile kurbanlarımızı 
kestik. Ben bu organizasyona emeği geçen 
başta Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mehmet Özyurt’a, Yönetim 
Kurulu ve Meclis üyelerine ve kurban ba-
ğışlayan Nizipli'lere çok teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı.
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Bergama Graniti tescillendi
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ODALAR VE BORSALAR

S amsun Ticaret ve Sanayi Odası ev 
sahipliğinde, TOBB Samsun Ka-
dın Girişimciler Kurulu tarafından 

Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Samsun 
Buluşması gerçekleştirildi.

TOBB Samsun Kadın Girişimciler Ku-
rulu Başkanı Mihriban Akyüz yaptığı ko-
nuşmada, desteklerinden dolayı TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Samsun Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Salih Zeki Murzioğlu’na teşekkür etti. 

Akyüz, “Biz kadınlar daha iyi bir yaşam, 
daha iyi bir gelecek için büyük çaba gös-
teriyoruz. Ancak bunların kayıtlı bir karşılı-
ğı yok. Rakamlar biz kadınların ekonomiye 
yeteri kadar katkı vermediğimizi söylüyor. 
Daha refah bir dünya için kadınlarımı-

zın ekonomi içinde olması şart. Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği önderliğinde 
oluşturulan Kadın Girişimciler Kurulu’nun 
üyeleri olarak, her platformda işte bu yüz-
den, kadın girişimciliğinin öneminin altını 
çizerek anlatıyoruz” dedi.

Çalışmalardan örnekler verildi
Salih Zeki Murzioğlu da “İş dünyasının 

temsil kanadı olarak en büyük arzumuz 
güçlü bir ekonomi. Çünkü güçlü bir eko-
nomi, refah düzeyi yüksek bir gelecek 
demek. Bu amaca istinaden politika üretil-
mesinden stratejiler geliştirilmesine kadar 
pek çok alanda katkı veriyor, yatırımlar 
gerçekleştiriyoruz. Ancak bu ifade ettiği-
miz hususlar ve beklentimiz tek bir şekil-

de, yani daha fazla girişimciyle karşılığını 
bulacaktır” dedi.

Samsun Valisi Osman Kaymak ise Tür-
kiye'nin, 2007-2015 yılları arasında incele-
nen 63 ülke arasında en fazla kadın istih-
dam oranına sahip ülke olduğunu söyledi. 
Toplantıda, TOBB Kadın Girişimciler Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Ruhsar Pekcan, 
Marmara Bölgesi Temsilcisi ve İstanbul 
Başkanı Hatice Güner Kal ve İcra Kurulu 
Üyesi Merih Eskin tarafından Türkiye’nin 
Girişimci Kadın Gücü Paneli gerçekleşti-
rildi. Panelde kurulun yurt içi ve dışındaki 
faaliyetleri hakkında bilgi verilirken, özel-
likle son dönemde kadının teknoloji ile 
daha çok buluşması için gerçekleştirilen 
çalışmalardan örnekler verildi.

Türkiye’nin 
Girişimci 
Kadın Gücü 
Samsun 
Buluşması 
gerçekleştirildi
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U luslararası rekabetin en üst düzey-
de yaşandığı günümüzde, işlet-
melerin rekabet gücünü artırmak 

adına yeni uygulamaların yaygınlaştırılması, 
2023 yılı için belirlenen ekonomik hedef-
lerin yakalanması ve ihracatçı işletmelerin 
uluslararası pazarlardaki rekabet edebilirlik 
seviyelerinin gelişmesini hedefleyen Eko-
nomi Bakanlığı, çeşitli illerde bilgilendirme 
semineri ve istişare toplantısı ile işletme 
ziyaretleri gerçekleştiriyor. Bu çerçevede, 
Ekonomi Bakanlığı, Uludağ İhracatçı Birlik-
leri (UİB) ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası 
(KUTSO) işbirliğinde, Kütahya programı 
düzenlendi. 

Heyet tarafından yapılan işletme zi-
yaretlerinde üyeler, yetkililerle yüz yüze 
görüşerek, sorun ve çözüm önerilerini dile 
getirme fırsatı yakaladı. Ziyaretlerin ardın-
dan, KUTSO toplantı salonunda, ziyaret 
edilemeyen diğer işletme yetkililerinin ka-
tılımıyla yeni uygulama ve teşviklerle ilgili 
bilgilendirme semineri ve istişare toplantısı 
yapıldı. 

Yoğun ilgi ve katılımla gerçekleşen 
toplantıda, Ekonomi Bakanlığı Serbest 
Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Ge-
nel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı 

Ekonomi Bakanlığı heyeti
Kütahya iş dünyasıyla buluştu

Hacim S. Kosaoğlu, Ürün Güvenliği ve 
Denetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı 
Bumin Kaan Köktürk, uzmanlar Mustafa 
Yılmaz, İbrahim Eriş, Müge Helvacıoğlu, 
Ahmet Çetin, Suat Gülsoy konuk edildi. 
İşletmelerin sorun ve çözüm önerilerine 
ilişkin istişare yaparak, katılımcıların soru-
larını cevaplandırdı. 

Teşvikler görüşüldü
KUTSO Meclis Başkanı İsmet Özotraç, 

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral, 
KUTSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinin 
ev sahipliğini yaptığı toplantıya, Kütah-
ya’daki işletmelerin yetkilileri ve temsilci-
leri katıldı. Yeni teşvik ve desteklere ilişkin 
bilgi sunulan, il ve ülkemizdeki ekonomik 
durumun da değerlendirildiği toplantıda 
katılımcıların, Bakanlık temsilcileriyle kar-
şılıklı görüş alışverişinde bulunabilmesi 
sağlandı. Ayrıca, toplantıya katılan işletme 
temsilcileri, sorunlarını ve çözüm önerile-
rini, beklenti ve taleplerini, yetkililere yüz 
yüze iletme fırsatı yakaladı. Programdan 
ve yüz yüze görüşerek, sorunlarının ve is-
teklerinin dinlenmesinden memnuniyet 
duyduklarını belirten katılımcılar sırayla söz 
alarak taleplerini dile getirdi. 

Ekonomi Bakanlığı yetkilileri ise söz 
konusu taleplerin ve sorunların not alın-
dığını, hem kendi bakanlıklarına, hem de 
ilgili olması halinde diğer bakanlık ve ilgili 
kurumlara ileteceklerini ifade etti. 

“Ekonomi güçlendirilmeli”
KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Gü-

ral, toplantıdaki konuşmasında iş dünyası 
açısından ve ekonominin güçlendirilmesi 
yönünde önemli gördüğü ölçek ekono-
misine değinerek, mikro ve küçük ölçekli 
işletmelerin, orta ve büyük ölçekli işletme-
ler haline getirilmesi gerektiğini vurguladı. 

Mikro ve küçük işletmelere özel, teşvik 
ve destekler sağlanmasının, iş dünyası ta-
rafından arzu edildiğini dile getiren Güral, 
haksız rekabet ve kalitesiz ithalatın, ölçek 
ekonomisi modelinin yürütülmesindeki 
başlıca engel olduğunu belirtti. 

Üniversite-sanayi işbirliğinin önemine 
de değinen Güral, söz konusu işbirliğinin 
verimli yürütülebilmesi açısından, yasal 
düzenleme yapılması gerektiğine ilişkin 
önerisini ifade etti. Güral, yasal düzenle-
me yapılması halinde, üniversite-sanayi 
işbirliği çerçevesindeki çalışmaların Ar-Ge, 
tasarım, teknoloji, geliştirme, inovasyon 
vb. birçok alanda, iş dünyası yararına, daha 
etkin yürütülebileceğini sözlerine ekledi. 
Güral, Kütahya programındaki işbirliğinden 
dolayı, Ekonomi Bakanlığı ve Uludağ İhra-
catçı Birlikleri yetkililerine katılımlarından 
dolayı üyelere teşekkür etti.

İller tek tek geziliyor
Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve 

Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Hacim 
S. Kosaoğlu da Ekonomi Bakanlığı tara-
fından illerde yürütülen faaliyetler ile bu 
faaliyetlerin amacı ve kapsamı hakkında 
bilgi paylaşarak şunları söyledi: “Temel 
amacımız, bürokratlar olarak sahaya inip, 
firmalarımızla kendi ortamlarında tanış-
mak, yaptıkları işlerden ve karşılaştıkları 
güçlüklerden haberdar olmak, bakanlık 
tarafından sunulan imkânlar ve destekler 
hakkında bilgilendirmek. Gerek bakanlı-
ğımızla, gerekse diğer devlet kurumlarıyla 
ilgili sorunlarını, şikâyetlerini dinlemek ve 
çözümler sunmak, kurumumuz dışında 
olanların ise takipçisi olmak. Bu kapsamda, 
40’tan fazla ilimizi ziyaret ettik. Bu yıl Ha-
ziran ayına kadar da tüm illerimizi ziyaret 
etmeyi hedefliyoruz”.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası, Ekonomi Bakanlığı ve Uludağ 
İhracatçı Birlikleri yetkilileri ile buluştu. Ziyaretlerin ardından 
KUTSO toplantı salonunda, ziyaret edilemeyen diğer işletme 
yetkililerinin katılımıyla yeni uygulama ve teşviklerle ilgili 
bilgilendirme semineri ve istişare toplantısı yapıldı. 




