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Odalar ve Borsalar

◗ “AB ve Türkiye’de Koruyucu Tarım” konulu etkinlik düzenlendi

◗ Gaziantep TB işbirliğiyle mesleki yeterlilik sınavları gerçekleştirildi

◗ Niğde TSO’da Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri yapıldı

◗ Trabzon TSO’dan görme engelli çocuklara destek

Fo
to

ğr
af

la
r:

 T
O

BB
 F

ot
oğ

ra
f S

er
vi

si



EKONOMİK FORUM122

E rzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) 
bünyesinde faaliyet gösteren Erzurum 

AB Bilgi Merkezi, Atatürk Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Dekanlığı ve Tarım ve Kırsal Kalkın-
mayı Destekleme Kurumu (TKDK) Erzurum İl 
Koordinatörlüğü işbirliği ile “Avrupa Birliği ve 
Türkiye’de Koruyucu Tarım” konulu geniş kap-
samlı bir bilgilendirme etkinliği düzenledi.

Erzurum merkez ve 14 ilçeden yak-
laşık 450 çiftçinin katıldığı etkinlik, Ziraat 
Fakültesi Şenol Amfisi’nde gerçekleştirildi. 
Etkinlikte Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ahmet Çelik, “Anıza Doğrudan Ekim Yön-
temi” konulu bir sunum yaptı. Etkinliğe ka-
tılan çiftçilerin büyük bir dikkatle dinlediği 
Prof. Dr. Ahmet Çelik, günümüzde toprak 

“AB ve Türkiye’de Koruyucu Tarım” konulu etkinlik düzenlendi

ve su kaynaklarının korunması konusunda 
giderek artan duyarlılıkla birlikte üretim 
maliyetlerinin azaltılması taleplerinin, ta-
rımda alternatif üretim yollarına yönelmeyi 
zorunlu kıldığını belirterek, anıza doğrudan 
ekim yöntemiyle ilgili bilgiler verdi.

Bu yöntemin bitki artıklarıyla kaplı, 
işlenmemiş anızlı tarla koşullarında, özel 
ekim makineleriyle açılan uygun genişlik ve 
derinlikteki çizilere tohumun bırakılması ve 
üzerinin örtülmesi uygulaması olduğunu 
anlatan Prof. Dr. Çelik, uygulama sayesinde 
topraktaki nem kaybının azalacağını, daha 
az enerji ve işgücü kullanılacağını ve toprak 
yüzeyinin en az yüzde 50 anızla örtülü kala-
cağını dile getirdi.

IPARD 2 destekleri
Etkinlikte TKDK Erzurum İl Koordina-

törlüğü İletişim Uzmanı Samet Dalmış da 
çiftçileri IPARD II Destek Programı hakkın-
da bilgilendirdi. IPARD’ın, Avrupa Birliği 
(AB) tarafından aday ve potansiyel aday 
ülkelere destek olmak amacıyla oluşturu-
lan Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın Kırsal 
Kalkınma bileşeni olduğunu ifade eden 
Dalmış, IPARD II Programı kapsamında; ta-
rımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik 
yatırımlar, tarım ve balıkçılık ürünlerinin 
işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki 
varlıklara yönelik yatırımlar ile çiftlik faali-
yetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme 
sektörlerini desteklediğini söyledi.

ODALAR VE BORSALAR

Gaziantep TB 
işbirliğiyle mesleki 
yeterlilik sınavları 
gerçekleştirildi

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belge-

lendirme Merkezleri, Gaziantep Ticaret 
Borsası (GTB) işbirliğiyle Borsa üyelerinin 
çalışanlarına yönelik mesleki yeterlilik sı-
navları gerçekleştirdi.

Gaziantep GATEM bölgesinde bulunan 
sınav merkezinde düzenlenen sınava, mes-
leki yeterlilik belgesi almak isteyen makine 
bakımcılar katılım gösterdi. MEYBEM sınav 
değerlendiricisi tarafından gerçekleştirilen 
mesleki yeterlilik sınavları, teorik ve uygu-
lama olmak üzere iki aşamada yapıldı. Uy-
gulama sınavlara katılan adayların, mekanik 
bakım konusunda bilgi, beceri ve yetkinlik-
leri değerlendirildi. Sınavlardan başarılı olan 
adaylar, mesleki yeterlilik belgesi almaya 
hak kazanacak.

İşbirliği yapan ilk Borsa
TOBB MEYBEM ile işbirliği yapan ilk Ti-

caret Borsası olan Gaziantep Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 
“TOBB MEYBEM ile bu alanda iş birliği pro-
tokolü imzalayan Türkiye’deki ilk Borsaydık 
ve yaklaşık iki ay içerisinde ikinci mesleki 
yeterlilik sınavımızı gerçekleştirdik. Önü-
müzdeki günlerde farklı meslek gruplarında 
yer alan üyelerimizden gelen talepleri de 

değerlendirerek belgelendirme sınavları-
mıza yenilerini ekleyeceğiz” dedi.

Tehlikeli ve çok tehlikeli meslek grupla-
rında bulunan toplam 81 meslekte Mesleki 
Yeterlilik Belgesi almanın artık zorunlu hale 
geldiğini anımsatan Akıncı, söz konusu 
meslek gruplarında yer alan işletmelerin 
olası idari para cezalarıyla karşılaşmamak 
için çalışanlarına mesleki yeterlilik belgesi 
almak zorunda olduklarını sözlerine ekledi.



Yurt çapında birçok kurum ve iş çev-
relerinin bağışları ile hayata geçirilen 

Faruk Erdemli Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi Trabzon’da açıldı. Merkezin açı-
lış töreninde konuşan Türkiye Körler Vakfı 
Genel Başkanı Melahat Altınbaş “Bugün 
burada Türkiye Körler Vakfı Faruk Erdemli 
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açı-

lışını gerçekleştiriyoruz. Karadeniz’de artık 
görme engelli çocuklarımızın eğitiminde 
onlara ışık olacak, yaşam kalitesini yüksel-
tecek ve sağlıklı ve kalıcı çözümler üretile-
cektir. Başkalarının yardımına en az ihtiyaç 
duyabilecekleri fiziksel ve sosyal koşulları 
hazırlayacak, eğitimde eşit olanaklara sahip 
insan onuruna yakışır yaşam standartlarına 

ulaştıracak, eğitim ve rehabilitasyon merke-
zimiz herkese hayırlı uğurlu olsun.”

“Herkesi kutluyorum”
Merkezin yapımına destek veren Trab-

zon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı M.Suat Hacısalihoğlu da top-
luma hizmet konusunda herkesin elinden 
geldiğince gayret gösterdiğini belirterek, 
“Önemli olarak toplu bir şekilde daha ka-
lıcı ve büyük eserleri hayata geçirmek-
tir. Ve bu eserlerin de sürdürülebilir bir 
şekilde hayatta kalmalarını sağlamaktır” 
dedi. Hacısalihoğlu sözlerine şöyle devam 
etti: “Merkezin binası yapıldı artık bundan 
sonra sürdürülebilir bir şekilde hizmet 
vermesini sağlamak en büyük arzumuz-
dur. Bugüne kadar emeği geçen herke-
si kutluyorum. Bundan sonra da emeği 
geçecek olanları da şimdiden kutlamak 
istiyorum. Şehirde yaşayanlar olarak bu 
tür kalıcı eserlere her zaman sahip çıktık. 
Ama bugün şehir bu merkezin yapımına 
katkıda bulunanlara ayrıca teşekkürlerimi-
zi ve şükranlarımızı sunuyorum.”

Niğde TSO’da Dış 
Ticaret Bilgilendirme 
Semineri yapıldı

E konomi Bakanlığı ve Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği koordinasyonunda 

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipli-
ğinde Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri 
düzenlendi. Seminer programı Niğde Ti-
caret ve Sanayi Odası üyelerinin katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Seminer süresi boyunca Ekonomi 

Bakanlığı İhracatı Geliştirme Uzmanı 
Deniz Koray Tunçel, Ekonomi Bakanlığı 
Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Dış Ticaret 
Uzmanı Setenay İyigün, Türkiye İhracat 
ve Kredi Bankası A.Ş. Şube Müdürü Ali 
Can, Türkiye İhracat ve Kredi Bankası A.Ş. 
Uzmanı Salih Keser, finansman, bilgiye 
erişim ve Eximbank başlıkları altında su-
num yaparak Oda üyelerine paylaşımlar-
da bulundular.

Krediler hakkında bilgi verildi
Seminerde Ekonomi Bakanlığı yetkili-

leri ihracatın geliştirilmesi, ihraç ürünleri-

nin çeşitlendirilmesi, ihracatta pazar payı, 
ihracatçılarımıza rekabet gücü kazandır-
ma, pazara giriş engelleri ve çözüm yolları, 
güvence sağlama ve ihracatta sağlanan 
devlet yardımları konularında açıklama 
yaparak ihracat kredileri hakkında bilgiler 
verdi. Ayrıca Eximbank yöneticileri ülke-
mizin tek resmi ihracat finansman destek 
kuruluşu olan Eximbank’ın ihracatçı fir-
maları kısa, orta ve uzun vadeli sigorta ve 
garanti programları ile nasıl desteklediği 
hususlarına değinerek, daha güvenli dış 
ticaret yolları için üyelerimizi, kurumu zi-
yaret etmeleri tavsiyesinde bulundular.
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Trabzon TSO’dan görme engelli çocuklara destek


