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Odalar ve Borsalar

◗ Edremit'ten Kazakistan’a işbirliği ziyareti

◗ MEYBEM ve Eskişehir SO işbirliğinde bilgilendirme toplantısı yapıldı

◗ Milas halılarının coğrafi işareti artık Milas TSO’nun

◗ Söke TO’nun başvurusu ile Priene, geçici Dünya Mirası listesine girdi
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K azakistan’ın Aktobe kentinde dü-
zenlenen 1. Uluslararası Yatırım Fo-

rumu’na Edremit Ticaret Odası’nın üyele-
rinden Nar Kadın Çevre Kültür ve İşletme 
Kooperatifi Başkanı Nedret Gürdal, ASO 
Company Genel Müdürü Aylin Olsun ile 
sosyal girişimcilik modelini sunmak için 
Türkiye adına davet edildi.

Yatırım Forumu’nda Rusya, İtalya, Kaza-
kistan, İsrail, Polonya, Gürcistan, Kırgızistan 
ve Türkiye'den katılımcılar kendi ülkelerin-
deki sosyal girişimcilik uygulamalarını ve iş 
birliği imkânlarını konuştu. İlk defa yapılan 
Forum, Kazakistan Bölge Valiliği, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Kadın Dernek-
leri Federasyonu Başkanlığı’nın organizas-
yonu ile gerçekleştirildi.

Anlaşma imzalandı
Nedret Gürdal, Aktobe Bölgesi’nin 

kırsal kesiminde bulunan kadınların, iş 
güçlerini nasıl birleştirecekleri ve girişim-

Edremit'ten 
Kazakistan’a 
işbirliği ziyareti

cilik cesareti ile nasıl ilham verebilecekleri 
konusunda kendi bilgi ve deneyimlerimi 
paylaştı. Karşılıklı iş birliği, destek ve de-
neyimler konusunda anlaşma imzalandı.

ASO Company Genel Müdürü Aylin 

Olsun ise Türkiye’de sosyal girişimcilik uy-
gulamalarından örnekler vererek devlet, 
özel sektör ve STK iş birliklerine dikkat 
çekti. Eylül ayında ise Edremit’in ziyaret 
edilmesi bekleniyor. 
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MEYBEM ve Eskişehir SO işbirliğinde 
bilgilendirme toplantısı yapıldı

T OBB MEYBEM ve Eskişehir Sanayi Odası 
işbirliğinde Eskişehir’de faaliyet göste-

ren Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) 
temsilcilerine yönelik mesleki eğitim ve 
mesleki yeterlilik bilgilendirme toplantısı 
gerçekleştirildi.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Mec-
lis Başkanı Süha Özbay’ın ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen toplantıda, mesleki eğitim, 

iş sağlığı ve güvenliği ile mesleki yeterlilik 
konuları değerlendirildi. Toplantının açılı-
şında konuşan ESO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Celalettin Kesikbaş, mesleki eğitim ve 
yetişmiş ara eleman sıkıntısının çözümüne 
ilişkin çalışmalarını hızlandırdıklarını belir-
terek, “En önemli gündem maddelerimizin 
başında mesleki eğitim ve mesleki yeterlilik 
geliyor. Artık zaman kaybedecek durumda 
değiliz. Bu problemi, Eskişehir’de hep bir-

likte çözeceğiz. Amacımız tüm tarafların bir 
arada yer aldığı bir ekosistem oluşturmak. 
Bu ilk toplantıdan sonra ikincisini daha ge-
niş katılımlı yapacağız” diye konuştu.  

“Süreci hızlandıracağız”
Kesikbaş, TOBB MEYBEM işbirliğinde 

Eskişehir’de önemli çalışmalar yürütüldü-
ğünü aktararak, önümüzdeki günlerde Oda 
bazında yürütülecek projelerle süreci hız-
landıracaklarını bildirdi.

Meclis Başkanı Süha Özbay ise mesleki 
yeterlilik ve iş güvenliği kadar, iş ahlakı ve 
kurum kültürünün de önemli olduğunun 
altını çizerek, “Yürütülecek projelerle bu 
alanda da çalışmalar gerçekleştirilecek. 
Eğitim ve belgelendirme hizmeti sürerken, 
bir yandan kurum kültürünün de yerleş-
mesi için çalışmalar yürütmeyi hedefliyo-
ruz” dedi. Açılış konuşmalarının ardından, 
TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belge-
lendirme Merkezleri tarafından TOBB MEY-
BEM sınav ve belgelendirme hizmetleri ve 
Eskişehir’de yapılacak çalışmalar hakkında 
bilgi aktarıldı. 



Söke Ticaret Odası’nın Aydın’ın Söke 
İlçesi Güllübahçe Mahallesi sınırla-

rı içinde bulunan Priene Antik Kenti için 
UNESCO'ya yaptığı başvurunun sonucunda 
Priene, geçici Dünya Mirası listesine girdi. 
Polonya'nın Krakow kentinde gerçekleştiri-
len Dünya Mirası Komitesi 41. oturumunda 
kabul edilen miraslarla birlikte 1073 miras 
alanı yer alıyor. Türkiye’nin söz konusu lis-
tede 15’i kültürel, ikisi karma olmak üzere 
17 miras alanı yer alıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Söke Ti-
caret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk 
Kutlay; “Sökemizin değerlerini öne çıkar-
mak Ticaret Odası olarak bizim asli görev-
lerimizden biri. Daha önce Belediyemizle 
yaptığımız ortak çalışmayla ‘Söke Körüklü 
Çizmesi’nin coğrafi işaretini almıştık. Ulu-
dağ Üniversitesi’nden Sayın Hakan Mert 
Hocamız, Milet Müze Müdürü Hatice Akat 
İslam ve Söke Belediyesi Kültür Komisyonu 

ile birlikte yaptığımız çalış-
malar sonucunda Priene An-
tik Kenti’nin UNESCO’nun 
Kültür Mirası aday listesine 
girmiş bulunuyoruz. Bun-
dan sonraki çalışmalar daha 
önemli. Bir an önce kesin 
listeye girmek için çalışma-
lar yapacağız. Konuyla ilgili 
bölgemizde benzer çalışma-
ları yapan Bergama, Selçuk ve Afrodisyas’ı 
inceledik. Onları baz alarak Priene’nin kesin 
listeye girebilmesi için çalışmalarımız yo-
ğunlaşacak. Söke’nin Türkiye ve dünyada 
tanıtımının takipçisi olduk ve olacağız” dedi.

“Söke’nin değerleri marka olacak”
Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Kutlay, Söke’nin markalarını oluş-
turmak için çalışmalar yürüttüklerini de 
söyledi. Kutlay açıklamasında, “Söke’de Ge-

zilecek Çok Yer Var” Proje başlığı ile Söke-
mizin değerleri Priene başta olmak üzere 
Kemalpaşa Evleri, Doğanbey (Karina), Myus, 
Magnesia’nın tanıtımı bizim temel görev-
lerimiz arasında. Dolayısıyla Söke’de turizm 
ve ticaretin gelişmesi anlamında Söke’nin 
kendine özgü lezzetleri pidesi ve tatlı maya 
ekmeğinin tanıtımı anlamında da çalış-
malarımız devam ediyor. Bizim amacımız 
Söke’nin bu türlü değerleriyle, Söke’nin 
markalarını oluşturabilmek” diye konuştu.

Milas halılarının 
coğrafi işareti artık 
Milas TSO’nun

M ilas halılarının 1996 yılından bu yana 
Sümer Holding'de bulunan sahiplik 

hakları artık Milas Ticaret ve Sanayi Odası’na 

(MİTSO) geçti. MİTSO böylece Milas zeytin-
yağından sonra Milas halılarının da coğrafi 
işaretine sahip oldu. Şu anda iki coğrafi 
işarete sahip olan MİTSO ayrıca Milas tepsi 
böreği ile Milas yağlı zeytinin coğrafi işa-
reti almak için de Türk Patent ve Markalar 
Kurumu'na başvuruda bulunurken ayrıca 
Milas zeytinyağına AB'den de coğrafi işaret 
almak için başvuru yapmıştı ve bunlarla 

ilgili işlemler halen devam ediyor.

“Pek çok engeli aştık”
Geleneksel Milas el halılarının coğrafi 

işaret haklarının MİTSO'ya devrinin başa-
rılmasının ardından amaçlarına ulaşmayı 
başardıklarını belirten MİTSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Reşit Özer "Milas el halılarının 
coğrafi işaret haklarının MİTSO'ya devri için 
çıktığımızda pek çok engeli aşmamız gerek-
ti. Uzun, yorucu bir sürecin ardından MİTSO 
olarak yine bir olmaz denileni başarmış 
olduk. Bundan sonra da yolumuz kolay de-
ğil. Bundan sonra bizi daha zorlu bir süreç 
bekliyor; Milas halılarının başka yerlerde ya-
pılan taklitlerini önlememiz gerekiyor. Ha-
lılarımızın tanıtımını yapıp, pazar değerini 
artırmamız gerekiyor. Tabi ki bunun için de 
halı üreticimizi bilinçlendirip Milas'a özgü 
motiflerle, Milas'a özgü desenlerle, coğrafi 
işaret standartlarında halı dokumalarını 
sağlamamız gerekiyor. Bu amaçla önce bir 
planlama yapacağız ve adım adım yoğun 
bir çalışma yürüterek Milas el halılarımızı 
hak ettiği yere yükselteceğiz. Tarih boyunca 
Milas'ın en önemli ihraç ürünlerinden birisi 
olan Milas halılarını yine yöremizin en de-
ğerli ihraç ürünü haline getireceğiz" dedi.
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Söke TO’nun başvurusu ile Priene 
geçici Dünya Mirası listesine girdi


