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Odalar ve Borsalar

◗ Çanakkale TSO’da yolcu taşımacılığının sorunları görüşüldü

◗ Türk Eximbank’ın irtibat bürosu Çorlu TSO’da hizmete açıldı

◗ Gebze TO, “Deprem Simülasyon Merkezi” kuracak

◗ Cizre TSO işbirliğinde, mesleki yeterlilik sınavı düzenlendi

◗ “Mardin’de bilinçli tarım ve hayvancılık yapılmıyor”

◗ Kütahya TB’de “İletişim ve Diksiyon” Konferası düzenlendi

◗ Devrek TSO’da Mesleki Yeterlilik Belgesi Eğitimi verildi

Fo
to

ğ
ra

fl
a

r:
 T

O
B

B
 F

o
to

ğ
ra

f S
er

vi
si



EKONOMİK FORUM118

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası’nın se-

yahat acentacılığı, tur operatörlüğü ve 

yolcu taşımacılığı sektörlerinde faaliyet gös-

teren 15 No’lu Meslek Grubu temsilcileri, 

bir araya gelerek sektörde yaşanan güncel 

sorunlar ve çözüm önerileri hakkında görüş 

alışverişinde bulundu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan 

ÇTSO Meclis Başkan Yardımcısı ve 15 No’lu 

Meslek Komite üyesi Turgay Kılıç, Komite’nin 

çalışmaları hakkında yürütülmekte olan faali-

yetlerden bahsederek katılımcılara bilgi verdi. 

Kılıç, Komite olarak turizm fuarlarına (EMITT, 

Travel Turkey) aktif olarak katılım sağlanarak 

Çanakkale TSO’da yolcu taşımacılığının sorunları görüşüldü
ilin tanıtımına katkı sağlandığını belirtti.

“Mali yük getiriyor”

Sektördeki birlik ve beraberliğin artı-

rılması yönünde ortak projeler üretmeyi 

hedeflediklerini ifade eden Kılıç, otobüs 

firmalarının İstanbul Mahmutbey gişele-

rinden Ataşehir’e geçişlerde yeni yapılan 3. 

Köprü’yü kullanmaya zorunlu tutulduğunu 

ve bunun da ekstra mali bir yük getirdiğini 

ve zarar gördüklerini belirtti. 

15 No’lu Meslek Komite Başkanı İlhami 

Gezen ise turizm faaliyetlerinin taşımacılık 

sektörüyle iç içe olduğunu ve işbirliği halin-

de olması gerektiğini söyleyerek, Troia Yılı ve 

başlayan Midilli Seferleri’nin önemine ve böl-

geye sağladığı ekonomik faydalara değindi.

Meclis üyesi Ahmet Çelik de meslek 

komitelerinin ÇTSO çatısı altında kulis yarat-

ma konusunda aktif olarak rol oynadığında, 

Troia Yılı çalışmaları gibi çok iyi sonuçlar 

elde edilebileceğini yineledi. Troia Antik 

Kenti’ne gelen ziyaretçi sayısının geçen yılın 

ilk altı ayına oranla iki kat arttığını belirten 

Çelik, ayrıca dünyada birçok yeri ziyaret 

ettiklerini ve yerli otobüs firmaların gerek 

hizmet, gerekse teknolojik donanım olarak 

ileri bir düzeyde olduğunu söyledi. 

ODALAR VE BORSALAR

Türk Eximbank’ın irtibat bürosu 
Çorlu TSO’da hizmete açıldı

Bölgede faaliyet gösteren ihracatçı 

firmalara olumlu katkılar sağlanması 

amacıyla kredi sağlayan Türk Eximbank 

Çorlu İrtibat Ofisi, Çorlu Ticaret ve Sanayi 

Odası bünyesinde hizmet vermeye başladı.

Odanın Batı Eğitim Salonu’nda düzen-

lenen toplantının açılış konuşmasını ger-

çekleştiren Meclis Başkanı Erdim Noyan, 

“Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası’nın üyelerine 

beş yıldızlı hizmet verdiği daha önce tescil-

lemiştir. Türk Eximbank Çorlu İrtibat Bürosu 

sürdüreceğimiz A kalite dünya standartın-

da hizmetin teminatı olacaktır. Türkiye ihra-

catı yüzde 10 büyürken, 2018’de 46 milyar 

dolarlık hedef belirleyen Türk Eximbank’ın 

bölgemizdeki firmalarımızın faaliyetleri 

doğrultusunda bu hedefe ulaşacağından 

şüphemiz yoktur. Tekirdağ’a toplam 316 

milyon dolar destek veren Türk Eximbank’ın 

irtibat ofisiyle beraber bu sayıyı yükseltmesi 

en büyük amacımızdır” dedi.

Yönetim Kurulu 

Başkanı İzzet Volkan 

ise “Bölgenin tanı-

tımı ve kalk ınması 

için var gücümüzle 

çalıştığımızı belirt-

mek istiyorum. Ülke 

sanayisinin büyük bir 

parçasına sahip olan Çorlu’da ülkemizin 

sanayisinin kalkınmasına en büyük des-

deği sağlayan Türk Eximbank’ın Çorlu 

İrtibat Bürosu’nun açılışını gerçekleşti-

riyoruz. Odamız olarak 7 bin 400 aktif 

üye 900 sanayici üyeyle bölgede faaliyet 

gösteriyoruz. Trakya’nın en büyük kurumu 

halindeyiz. Çorlumuz da Türkiye’nin en 

büyük üretici noktalarından bir tanesi-

dir. Odamız ve Türk Eximbank arasında 

yapılan bu işbirliği ile birlikte bölge ihra-

catının çok farklı yerlere geleceğine inan-

cımız tamdır” açıklamasında bulundu. 

“10 bin ihracatçıyla çalışıyoruz”

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan 

Yıldırım da Türk Eximbank’ın çalışmaları 

ve işleyişi hakkında bilgiler verdi. Sunum-

ların son derece başarılı ve Avrupa stan-

dartlarında olduğunu ifade eden Yıldırım; 

“Bugün itibariyle 10 bine yakın ihracatçıyla 

çalışıyoruz. Hedefimiz önümüzdeki üç yı-

lın sonuna kadar düzenli ihracat yapan 

15 bin firmayla çalışmaktır. 32 yıldır diğer 

bankalar üzerinden ihracatçılarla konuşan 

Eximbank’ı doğrudan ihracatçılar ile çalışır 

hale getirdik” dedi.



Gebze TO, “Deprem 
Simülasyon Merkezi” 
kuracak

M armara Depremi’nin 19. yılı sebe-

biyle Gebze Ticaret Odası, İnşaat 

Mühendisleri Odası ve AFAD Kocaeli Mü-

dürlüğü işbirliği ile Temel Afet Bilinci Eği-

timi ve Deprem Tatbikatı, Odanın Meclis 

Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Toplantıda bir konuşma yapan Gebze 

Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail 

Çiler şu açıklamalarda bulundu: “Odamız 

ve İnşaat Mühendisleri Odası işbirliğiyle 

düzenlediğimiz panelimize hepiniz hoş-

geldiniz. Bugün büyük kayıplar yaşadığımız 

Marmara Depremi’nin 19. yıldönümde bil-

gilenmek, bilinçlenmek adına neler yapabi-

leceğimizi konuşmak için bir araya gelmiş 

bulunuyoruz.

Bu acı günde yakınlarımızı kaybettik, 

evlerimizi, yurtlarımızı, vatandaşlarımızı 

kaybettik. 17 binden fazla can, bu felaket 

sonrası yaşamını yitirdi, birçok vatandaşı-

mız engelli olarak hayatına devam etmek 

zorunda kaldı. Bu acı tüm yurdumuzu 

büyük ölçüde sarstı. Bizler Gebze Ticaret 

Odası olarak bilinçleneceğimiz bir alan ya-

ratmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Kayıplarımızı, deprem öncesi ve sonrasın-

da en aza indirmek adına bilinçlenmemiz 

için ilçemize bir “Deprem Simülasyon Mer-

kezi” kazandıracağız. 

Tatbikatlar yapılacak

Bu merkezde olası deprem durumla-

rında neler yapabileceğimiz hakkında bil-

gilendirme tatbikatları yapılacak olup, Geb-

ze’ye büyük katkıları bulunan ve depremde 

kaybettiğimiz Kocaeli eski Milletvekili Sn. 

Alaettin Kurt’un adını vereceğiz. 

Bu merkezin yanı sıra protokolünü 27 

Eylül 2017’ de imzaladığımız, Çayırova’ ya 

kazandırmayı planladığımız Türk Kızılay 

Binası ve Kan Merkezi Müdürlüğü de dep-

rem, sel gibi olası afet durumlarında anında 

ilk müdahale adına gerekli kan ihtiyacının 

karşılanacağı önemli merkezlerden birini 

kazandırmanın çalışmaları içindeyiz.

Çayırova’da kuracak olduğumuz mer-

kezde de aş evi ve taziye alanı olarak hizmet 

verecek alanlar da yer alacaktır. Bizler ne de-

dik, paylaşan birbirimizin yardımına koşan 

duyarlı bir milletiz. Burada kurulacak olan 

aş evi ve taziye alanı, milletimizin paylaşım 

ruhunun bir simgesi olacaktır.”
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Cizre TSO 
işbirliğinde, mesleki 
yeterlilik sınavı 
düzenlendi

TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve 

Belgelendirme Merkezleri tarafın-

dan Cizre Ticaret ve Sanayi Odası işbir-

liğinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde faali-

yetlerini sürdüren ve ikinci el motorlu 

kara taşıtı ticareti ile iştigal eden firma 

sahipleri ve personele yönelik mesleki 

yeterlilik sınavı düzenlendi.

“Motorlu Kara Taşıtı  Alım Satım 

Sorumlusu Seviye 5” ve “Motorlu Kara 

Taşıtı Alım Satım Danışmanı Seviye 4” 

mesleklerinde gerçekleşen sınavlar, yo-

ğun ilgi gördü. Teorik ve uygulamalı 

gerçekleşen sınavlara katılan 40 aday, 

motorlu kara taşıtı satın alma işlemleri, 

satın alınan araçları satışa hazırlama 

ve satış işlemlerini içeren uygulamalı 

sınavda ter döktü.

100 aday daha katılacak 

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası ev sa-

hipliğinde önümüzdeki günlerde 100 

aday daha sınava katılacak, sınavlardan 

başarılı olan adaylar MYK Mesleki Yeter-

lilik Belgesi almaya hak kazanacak.
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ODALAR VE BORSALAR

M
ardin ili ve ilçelerinin Oda 

ile Borsaları (Kızıltepe Tica-

ret Borsası, Kızıltepe Ticaret 

ve Sanayi Odası, Mardin 

Ticaret ve Sanayi Odası, Nusaybin Ticaret 

Borsası, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Oda-

sı), Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ile 

işbirliği yaparak Mardin’in tarım ve hay-

vancılık yapısına ilişkin bir saha çalışması 

gerçekleştirdi.

Araştırma TOBB/TEPAV ile Mardin İli/

İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışma-

nı ve MAÜ İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 

Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci’nin koordi-

nasyonu ve iktisat bölümü öğrencilerinin 

katkılarıyla yürütüldü.

Mardin’de 19-22 Nisan 2018’de dü-

zenlenen 5. Uluslararası Mardin Tarım 

Ekipmanları, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nın 

(Magrotex 2018) katılımcı firmalarıyla ger-

çekleştirilen bu saha çalışması ile Mardin’in 

tarım ve hayvancılık yapısına ilişkin sorun-

lar, bu sektörlerle yakından ilgili firmaların 

bakış açısıyla tespit edilerek ilgili çözüm 

tekliflerinin ortaya konulması amaçlandı.

16’sı Mardin’den, 19’u Mardin dışından 

(Diyarbakır, Urfa, Antep, Antakya, Adana, 

Mersin, Antalya, Ankara, Manisa) olmak 

üzere toplamda 35 fuar katılımcısı firma 

ile yüzyüze anket usulüyle gerçekleştirilen 

araştırmada şu iki ana soruya cevap bulun-

maya çalışıldı:

1. Mardin’deki tarım ve hayvancılık yapı-

sına dair değerlendirmeleriniz (kapasite/

sorunlar) nelerdir?

2. Mardin’deki tarım ve hayvancılık yapı-

sına dair sorunların giderilmesine yönelik 

neler yapılabilir?

Sonuçlar ve ilgili teklifl er

Anket kapsamında verilen cevaplar 

harmanlandı ve genel durum tespiti ya-

pılarak değerlendirmeye tâbi tutuldu. 

Araştırma ile ortaya çıkan sonuçlar ve ilgili 

teklifler şöyle:

◗  Firmalar, Mardin’in yüksek bir tarım ve 

hayvancılık potansiyelinin varlığını kabul 

etmekte, fakat bu kapasitenin yeterince 

ve etkin bir şekilde kullanılamadığına dik-

kat çekmektedir. Nitekim, tarım açısından 

Çukurova’dan sonra en önemli bölgeler-

den olmasına rağmen Mardin’de çiftçilerin 

bilinçli bir tarım icra etmediğine vurguda 

bulunmaktadırlar. Firmalar ayrıca, Mardin’in 

tarım ve hayvancılık alanındaki temel so-

runları arasında su, sulama eksikliğini ve 

elektrik kesintilerini dile getirmektedir.

◗  Firmalar, Mardin'deki gıda, tarım ve hay-

vancılık yapısına dair sorunların giderilme-

sine yönelik birtakım tekliflerde bulunmak-

tadır. Bunlardan bir kısmı şöyledir: Elektrik 

kesintileri giderilmelidir, GAP Projesi derhal 

tamamlanmalıdır, köy meraları genişletil-

melidir, yasaklı alanlara giriş izni verilme-

lidir, çiftlikler kurulması özendirilmeli ve 

bunlara teşvik sağlanmalıdır, Mardin’de 

yetişen buğdayın ve üretilen bulgurun 

yurt dışında tanıtımı yapılmalıdır, Mardin’de 

ve civarında zeytinciliğe özel önem ve-

rilmelidir, bölgede sebze yetiştiriciliğine 

ağırlık verilmelidir, çiftçilere toprağı işleme, 

sulama vb. hususlarda eğitim programları 

düzenlenmelidir, hayvancılık sorunlarına 

dair saha çalışmaları yapılmalı ve etkin bir 

faaliyet için fizibilite etüdü gerçekleştiril-

melidir, Ziraat Fakültesi kurulmalıdır.

 Araştırma ile elde edilen bu sonuçlar 

ve değerlendirmeler; ilgili kişiler, kurumlar 

ve kamuoyu ile paylaşılarak Mardin’in tarım 

ve hayvancılık yapısının daha da iyileştiril-

mesine katkı sağlanması hedefleniyor.

“MARDİN’DE BİLİNÇLİ 
TARIM VE HAYVANCILIK 
YAPILMIYOR”
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D evrek Ticaret ve Sanayi Odası’nın ön-

cülüğünde, TOBB MEYBEM A.Ş. işbir-

liği ile İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Alım 

Satım Danışmanı (Seviye 4) ve Motorlu 

Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 

5) Mesleki Yeterlilik Belgesi Eğitimi gerçek-

leştirildi.

Devrek TSO hizmet binasında yapılan 

teorik yazılı sınavın ardından Vadi Petrol 

Oto Alım Satım sahasında pratik sınav dü-

zenlendi.

“Yetki Belgesi” alacaklar

Sınavda başarılı olanlar Mesleki Yeterlilik 

Belgesi almaya hak kazanacak olup 13 Şu-

bat 2018 tarih 30331 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanan “İkinci El Motorlu Kara Taşıt-

larının Ticareti Yönetmeliği” kapsamında 

Ticaret İl Müdürlüğü’nden “Yetki Belgesi” 

alacaklar. 

Kütahya TB’de “İletişim ve Kütahya TB’de “İletişim ve 
Diksiyon” Konferası düzenlendiDiksiyon” Konferası düzenlendi

K ütahya Ticaret Borsası (KÜTBO) ve 

TOBB Kütahya İli Oda Borsa Kadın 

Girişimciler Kurulu (KAGİK) ortaklığında 

düzenlenen ve DPÜ Eğitim Fakültesi Türkçe 

ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi 

Ana Bilim Başkanı Doç. Dr. Fulya Topçu-

oğlu Ünal’ın sunumuyla gerçekleştirilen 

konferans, iş dünyası kadınlarından yoğun 

ilgi gördü. KÜTBO Toplantı Salonu’nda ger-

çekleştirilen konferansta, katılımcılara Doç. 

Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal tarafından etkili 

iletişim ve diksiyon konularında bilgiler 

aktarıldı. 

Büyük ilgi gördü

Konferansa KAGİK Başkanı Aylin Girgin 

Oğuz ve KAGİK Üyeleri, İl Emniyet Müdü-

rü Hasan Çevik’in eşi Birgül Çevik, KÜTBO 

Genel Sekreteri Yasemin Yol ve iş dünyası 

kadınları katılım sağladı. 

Devrek TSO’da Mesleki 
Yeterlilik Belgesi 
Eğitimi verildi 

Katılımcılar tarafından beğeniyle kar-

şılanan konferans sonunda bir konuşma 

yapan KAGİK Başkanı Aylin Girgin Oğuz, 

etkili ve başarılı sunumu için Doç. Dr. Fulya 

Topçuoğlu Ünal’a ve katkılarından dolayı 

KÜTBO Yönetimi’ne teşekkür etti. Aylin Gir-

gin Oğuz, KÜTBO ve KAGİK ortaklığındaki 

bu tür etkinliklerin devamının geleceğini 

sözlerine ekledi. 

Anneler günü münasebetiyle KÜTBO 

tarafından iş dünyası kadınlarına karanfil 

hediye edilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle 

program sona erdi.
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