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Odalar ve Borsalar

◗ Yalova TSO muhtarlarla buluştu

◗ Sakarya TSO, firmaların yurt dışı pazar paylarını artırıyor

◗ Salihli TSO, sanayicilerin sorunlarını yerinde dinledi

◗ Uşak TSO Müşterek Meslek Komitesi toplantısı yapıldı

◗ Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun sorunları için işbirliği adımı atıldı

◗ İstanbul Ticaret Borsası 94 yaşında
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ODALAR VE BORSALAR

Sakarya TSO 
firmaların yurt dışı 
pazar paylarını 
artırıyor

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Sakar-

ya’nın dış ticaret potansiyelini artır-

maya yönelik çalışmalar kapsamında yurt 

dışı heyet organizasyonları düzenlemeye 

devam ediyor. Bu kapsamda firmaların 

yurt dışı pazar paylarının artırılması, yeni 

pazarların bulunması ve yeni dış ticaret 

olanakları yaratılması amacıyla 2. Türkiye – 

Afrika Ekonomi ve İş Forumu kapsamında 

Türkiye’ye gelen ve Sakarya’yı da ziyaret 

eden Zambiya karma ticaret heyeti ile 

ikili iş görüşmeleri programı düzenlendi. 

SATSO ev sahipliğinde düzenlenen ikili iş 

görüşmeleri (b2b) organizasyonuna her 

sektörde faaliyet gösteren, Afrika ile dış 

ticaret ilişkilerini güçlendirmek isteyen 

firma yetkilileri katıldı.

Zambiya, Somali, Sierra Leone ve Mali 

ülkelerini temsilen farklı sektörlerden 10 

firma ile kentten de yaklaşık 30 firmanın 

eşleştirildiği programda iki taraf yetkilileri 

de karşılıklı iş geliştirme çerçevesinde ilk 

adımı attılar.

“İş görüşmeleri olumlu olacak”

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Sakarya’nın 

dış ticaret potansiyelini yükseltmek, ihracat-

taki yerini güçlendirmek, firmaların global 

düzeyde ticaret yapmalarını kolaylaştırmak 

amacıyla yürüttükleri yurt dışı iş geliştirme 

faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek 

şunları dile getirdi: “Uluslararası pazarda 

yerini almak isteyen ihracatçı firmalarımı-

zın, hedefleri doğrultusunda, sektörlerine 

ve ihtiyaçlarına yönelik yapılan çalışmalar 

ışığında uluslararası çalışmalar yaparak ya-

bancı firmalarla eşleşmelerini sağlamak 

amacıyla yaptığımız ikili iş görüşmelerinin 

olumlu sonuçları olacağını düşünüyoruz."

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası, kent-

te bulunan 93 muhtar ile bir araya 

geldi. Etkinlikte açılış konuşmasını yapan 

YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Be-

can, “Muhtarlık kurumu 1829’dan bugüne 

kadar var olan, kendisini devam ettiren, 

vatandaşlarımıza ve devletimize yardımcı 

olan önemli bir kurumdur. Muhtarlarımı-

zın sunmuş olduğu hizmetlerin geliştiri-

lebilmesi için kendilerine sürekli destek 

verilmesi gereklidir. Köylerimizde, mahalle-

lerimizde vatandaş ile devletimiz arasında 

bir köprü görevi üstlenen muhtarlarımız 

ülkemizin dört bir köşesinde çok önem-

li bir görev üstlenmişlerdir. Bizler Yalova 

Ticaret ve Sanayi Odası’nda göreve geldi-

ğimizde ilimizin kalkınması için Yalova’da 

tüm seçilmiş ve atanmışlarla işbirliği içinde 

olacağımızı belirttik.

Ülke olarak birlik ve beraberliğimize sa-

hip çıkmalıyız, kendi imkânlarımızı ve Türk 

özel sektörünün gücünü daha verimli kul-

lanmalıyız. Yalovamızın çok değerli muh-

tarları sizler ve ülkemizdeki diğer muhtarlar 

Yalova TSO 
muhtarlarla buluştu

Cumhuriyet tarihimiz boyunca köylerimiz 

ve mahallelerimizin en önemli temsilcile-

ri oldunuz, vatandaşlarımızın dertlerine, 

sevinçlerine ortak oldunuz. Beklentilerini 

ve ihtiyaçlarını devletimize iletmede etkin 

rol oynayarak devletle milletimizin bütün-

leşmesine yardımcı oldunuz, bu anlamda 

Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür et-

mek istiyorum. Sizlere hak ettiğiniz değerin 

verilmesini sağladı” diye konuştu

“Köprü görevi üstleniyoruz”

Muhtarlar adına konuşma yapan Ya-

lova Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa 

Kandemir de şu açıklamalarda bulundu: 

“Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza 

bizlere vermiş olduğu değer için huzur-

larınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. 

Muhtarlar Günü kutlaması Sayın Cum-

hurbaşkanımızın onayı ile 19 Ekim 2015 

yılında başladı. 

Bizler köylerimizde, mahallelerimizde 

vatandaş ile devletimiz arasında köprü 

görevi üstleniyoruz. Vatandaşlarımızın 

taleplerinin üst makamlara iletilmesini 

sağlıyoruz, mahallemizde köylerimizde 

gördüğümüz eksikliklerinin giderilmesi 

için gerekli mercilere konuları aktarıyoruz”.



Salihli TSO, sanayicilerin 
sorunlarını yerinde dinledi

S alihli Ticaret ve Sanayi Odası, Organize 

Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 

üyelerinin sorunlarını dinlemek ve çözüm 

yolları üretmek üzere bir toplantı düzenle-

di. Birinci etabı yüzde yüz doluluğa ulaşan 

ve ikinci etabında alt yapı düzenleme çalış-

maları devam eden Salihli Organize Sanayi 

Bölgesi’nde sanayicilerin sorunlarını ortaya 

koymak üzere düzenlenen toplantıya bü-

yük bir katılım oldu. 

OSB Müteşebbis Heyeti’nde yer alan 

sanayici üyeler Mehmet Demir, Erol Ya-

man ve Yunus Er ile Salihli OSB Müdürü 

Çağrı Duygu’nun da yer aldığı toplantıda, 

Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 

Yüksel bir açış konuşması yaptı. Yüksel 

şunları söyledi: “Salihli OSB, ihracata yöne-

lik faaliyetlerin ağırlıkta olduğu bir bölge. 

Salihli’deki 180 milyon dolarlık ihracatın 80 

milyon doları buradan yapılıyor. Sıkıntılar 

büyük. Özel sektör çok borçlandı. 

Elektrik kesintileri sorun

Trump’ın yaptırımları büyük sıkıntılar 

yaratıyor. Lokomotif sektörler olan inşaat 

ve otomotivdeki durgunluk endişe verici. 

Enerjide dışa bağımlı olmamız da ayrı bir 

sorun.” Salihli TSO’nun, OSB’deki fabrikala-

rın temsilcileriyle yaptığı ankette ortaya 

çıkan sorunlar da toplantıda tek tek mad-

deler halinde ele alındı. En fazla şikayetin 

olduğu elektrik kesintileri ve voltaj dal-

galanmaları konusunda İbrahim Yüksel 

ve Çağrı Duygu tarafından sanayicilere 

bilgilendirmeler yapıldı. OSB’deki fabrika 

yetkililerinin en fazla şikayet ettiği konu-

lardan bir diğerinin telefon ve internet 

bağlantılarında yaşanan sıkıntılar, evsel ol-

mayan sanayi atığı çöplerin toplanması ve 

kedi-köpek maması üreten üç fabrikadan 

yayılan kötü kokular konularında yoğun-

laştığı ortaya çıktı. Elektrik kesintileri konu-

suna çare olarak TEİAŞ’ın “indirici merkez” 

kurulması konusunda girişimde bulundu-

ğu, bunun için OSB’den 15 dönümlük bir 

alanın tahsis edildiği, 20 milyon dolarlık 

bir yatırımla bu merkezin en kısa zamanda 

yapımına başlanacağı bilgisi verildi.
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Uşak TSO Müşterek Meslek Komitesi toplantısı yapıldı

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası 2018-

2021 dönemi Müşterek Meslek 

Komitesi toplantısı UTSO Hizmet Bina-

sı’nda Meclis ve Meslek Komite asil ve 

yedek üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantının açılış konuşmasını ya-

pan UTSO Meclis Başkanı İsmail Kara-

man, “Meslek Komitelerimiz, sektörleri 

ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve 

gerekli gördükleri tedbirleri görüşmek 

üzere Yönetim Kurulumuza iletirler. 

Müşterek Meslek Komite toplantısı ise 

yılda iki kez tüm komite üyelerinin katı-

lımıyla gerçekleştirilmektedir. İlimiz sa-

nayi ve ticaret hayatına yön veren sizler 

sayesinde gündem değerlendirmeleri 

yapılarak, üyelerimiz menfaatlerine ka-

rarlar alınmaktadır. Katılımlarınızdan 

dolayı hepinize teşekkür ederim” dedi.

“Mesleklerin cazibesi artırılmalı”

Karaman’ın konuşmasının ardından 

UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim 

Kandemir, TOBB Yönetimi ile beraber 

gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve 2018 

yılı Oda faaliyetlerini özetleyen bir su-

num gerçekleştirdi.

Kandemir, Meslek Komiteleri’ne aktif 

çalışmalarından dolayı teşekkür ede-

rek, “Yeni bir şeyler söylememiz lazım. 

Mesleklerin cazibesini artıracak, mes-

leklerdeki fırsatları insanlara gösterip 

yatırımcıyı teşvik edecek çalışmalara 

yönelip, hep birlikte hayata geçirmek 

lazım” dedi.

Kandemir, 2018-2021 dönemi için 

kent ve ülke zenginleşmesinde öncü 

rol üstlenen, üretim, yatırım, istihdam 

ve ihracat başarılarıyla Uşak iş dünyası-

nın tecrübeli sanayici ve iş insanları ile 

Yüksek İstişare Kurulu’nu oluşturdukla-

rını, bu kurulla birlikte stratejik nitelik 

taşıyan konularda görüş ve önerileri 

değerlendireceklerini belirtti. 

Toplant ının sonunda Belediye 

Başkanı Nurullah Cahan, UTSO Meclis 

Başkanı İsmail Karaman ve UTSO Yöne-

tim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, 

UTSO Yüksek İstişare Kurulu üyelerine 

Uşak iline yaptıkları çalışmaların anısına 

hatıra plaketi takdim etti.
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D
oğu Anadolu ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi Ticaret ve Sa-

nayi Odaları ile Ticaret Borsaları 

başkanları, Elazığ TSO ve Elazığ 

Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde düzenle-

nen istişare toplantısında bölgede yaşanan 

sorunlar ve bu sorunların çözümüne ilişkin 

istişarelerde bulundular. 

Toplantıya, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri 

Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Engin Yeşil ile Daire 

Başkanı Hasan Erbay da katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ela-

zığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Ali Dumandağ gerçekleştirmiş ol-

dukları istişare toplantısının işbirliği açısından 

önemli olduğunu ifade etti. Bölgesel işbirliği 

için ilk adımın atıldığına işaret eden Başkan 

Dumandağ toplantının Elazığ’a ve bölgeye 

hayırlı olması temennisinde bulunarak, orga-

nizasyon fikri ve girişimleri nedeniyle Elazığ Ti-

caret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Asilhan Arslan’a teşekkür etti.

Başkan Dumandağ’ın ardından değerlen-

dirmelerde bulunan Elazığ Ticaret ve Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan 

ise “Bizler Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri 

ekonomisinin en üst düzey temsilcisi olan 

STK’ların başkanlarıyız. Bizlerin sergilemiş 

olduğu tavır bölgemizin kaderinin belirlen-

mesinde çok etkilidir. Ülkemizin üzerinde 

tehlikeli oyunlar ve senaryoların uygulandığı 

en müstesna ve en zor coğrafyada yaşıyoruz. 

Ticaretimizi bu zor coğrafyada çok ağır be-

deller ödeyerek sürdürmeye çalışıyoruz. Belki 

diğer bölgelerimizdeki mevkidaşlarımız ve 

meslektaşlarımız gibi maddi olarak çok ka-

zançlı olamıyoruz. Ama bu topraklarda huzur 

ve refahın var olması için mücadele etmek 

manevi olarak bizleri şereflendiriyor. 40 yılı 

aşkın bir zamandır sınırlarımızda savaş hiç bit-

medi. 35 yıldır bölgemizde terörle mücadele 

ediyoruz. Yer altı ve yer üstü kaynaklarımızı 

huzur içinde ekonomiye kazandıramadık. 

Burada var olabilmek hep çok zor oldu. Zor-

lukları aşabilmek için çoğu zaman ihtiyaç 

duyduğumuz kanuni alt yapıların yanlışlıkları 

ve eksiklikleriyle boğuştuk. Ekonominin var 

olabilmesi ve gelişebilmesi bölgemizin refahı-

nın artırılabilmesi için en doğru metodoloji ve 

çözümlerin bizler tarafından tespit edileceği 

ve talep makamı olan bizlerin istek ve öne-

rilerinin en üst düzeyde karşılık bulması için 

mücadele etmek en asli görevimizdir” dedi. 

 

“Çözüm üretme 

gayretinde bulunuyoruz”

 TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata 

Sadıkoğlu ise yaptığı değerlendirmede Ela-

zığ’a Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun selamlarını 

getirdiğini belirterek, “Bu toplantımız ile böl-

gede yaşanan sorunları ve çözüm yollarını 

tespit edeceğiz. TOBB adına bu sorunları ve 

çözüm yollarını hükümetimize ileteceğiz. Bu 

noktada ev sahipliklerinden dolayı Elazığ Ti-

caret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Asilhan Arslan’a ve Ticaret Borsası Yönetim Ku-

rulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ’a teşek-

kür ediyorum. TOBB olarak Ankara’da oturmak 

yerine sahada olarak Odalarımızdan aldığımız 

görüşleri hükümetimize ileterek, yaşanan 

sorunlara çözüm üretme gayreti içinde bulu-

nuyoruz. Dolayısıyla bugün bu toplantımıza 

katılan ve illerinde yaşanan sorunlar ile çözüm 

yollarını dile getiren Oda başkanlarımıza te-

şekkür ediyorum” dedi. 

 

“İkinci toplantı 

Diyarbakır’da yapılacak”

İstişare toplantısının ardından Elazığ TSO 

Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, top-

lantıya katılan Oda ve Borsa başkanlarının 

istişare toplantılarının iki ayda bir yapılması 

yönünde bir ortak karar aldıklarını söyledi. 

Arslan değerlendirmesinde, “Toplantı-

mızda tüm Oda ve Borsa başkanlarımız görüş 

öneri ve düşüncelerini paylaşmışlardır. Son 

derece verimli olan toplantı sonrasında ortak 

bir sekretarya oluşturularak toplantıların iki 

ayda bir bölgedeki illerde sırayla yapılması 

kararlaştırıldı. İkinci toplantımızı inşallah Di-

yarbakır’da iki ay sonra gerçekleştireceğiz. İlki 

gerçekleştirilen toplantımızın sonuç raporunu 

hafta içinde hazırlayarak Oda ve Borsalarımızın 

da görüşleri doğrultusunda TOBB’a takdim 

edeceğiz”  diye konuştu.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU’NUN 
SORUNLARI İÇİN İŞBİRLİĞİ ADIMI ATILDI
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İ
stanbul Ticaret Borsası’nın 94. yılı sebe-

biyle bir açıklama yapan Yönetim Kurulu 

Başkanı Ali Kopuz, “Cumhuriyet tarihi 

boyunca Türk ekonomisine yön vermiş 

bir kurumun başkanlığını yapıyor olmanın 

gururunu yaşıyorum” dedi.

19 Ekim 1924'te İstanbul Ticaret ve Zahire 

Borsası adıyla kurulan, İstanbul ve Türkiye’nin 

başta gıda, tarım ve hayvancılık sektörleri ol-

mak üzere yapmış olduğu katkıların, ülkemizin 

bugünkü gücüne kavuşmasında hatırı sayılır 

bir etki yarattığına dikkat çeken Kopuz, ilk 

günkü heyecan ile çalışmalarına devam et-

tiklerini belirtti.

Kopuz şöyle konuştu: “Tarihler 19 Ekim 

1924’ü gösterdiğinde gıda ve tarım ürünleri 

piyasasının istikrarı için bir umut olarak ku-

rulan İstanbul Ticaret Borsası, bu piyasaların 

istikrara kavuşması bir yana ulusal ve ulusla-

rarası pazarlara ulaşma ve geleceğe matuf 

stratejik bilgilerin paylaşılması konusunda 

önemli roller üstlendi.

“Hiç olmadığımız kadar güçlüyüz”

Cumhuriyet tarihi boyunca her zaman 

diliminde tüccarın yanında ve ticaretin içinde 

oldu. İstanbul Ticaret Borsası Başkanı olarak 

görev yaptığım beş yılın ardından büyük bir 

memnuniyet ile söyleyebilirim ki bugün itiba-

riyle İstanbul Ticaret Borsası olarak hiç olmadı-

ğımız kadar güçlüyüz. 

Çağdaş, inovatif ve üye odaklı bir anlayış 

doğrultusunda çalışmalarına devam eden 

İstanbul Ticaret Borsası, son beş yılın sağla-

dığı istikrarlı uygulamalar ile artık uluslararası 

düzeyde kurumsal kardeşlik ve işbirliği anlaş-

maları yapan, uluslararası düzeyde kuruluşu 

yapılmak istenilen Borsalara örnek teşkil eden, 

iş ve işlem süreçlerinde teknolojik altyapısı ile 

hızlı, birçok uygulaması ile tüccarın ve ticaretin 

önünün açan bir kimliğe bürünmüştür.”

İstanbul Ticaret Borsası’nın, kurulduğu 

günden bugüne ekonomik alanda yaptığı 

çalışmalar dışında siyasal ve sosyal gelişme-

lerde ticaret erbabının sesi olarak yönlendirici 

olduğunu ifade eden İstanbul Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, yakın za-

manda yaşanan 15 Temmuz hain darbe girişi-

mi sırasında ülke menfaatlerini ön plana alarak 

İstanbul Ticaret Borsası olarak gösterdikleri 

refleksin, bir sivil toplum kuruluşu olarak ko-

İSTANBUL 
TİCARET 
BORSASI 
94 YAŞINDA

numları ve tutumlarının en güzel göstergesi 

olduğunu vurguladı.

“Ülkemizin en ufak 

bir eksikliği yoktur”

“Tüm samimiyetimle söyleyebilirim ki 

2023 hedeflerine ulaşmamızda inanç, yete-

nek ve insan kaynağı açısından ülkemizin en 

ufak bir eksikliği yoktur. Bu doğrultuda, Borsa 

olarak üzerimize düşen görevi ifa edecek, 

köklü tarihimizden aldığımız güç ve çalışan-

larımızın çabaları ile Borsamızı ve Türkiye'mizi 

2023 hedeflerine doğru güvenle taşıyacağız" 

İfadelerini kullanan Kopuz şöyle devam etti:

“Gücümüz tarihimizdir, bu tarihi sorum-

luluğu en iyi şekilde taşımak üzere çalışmaya 

devam ediyoruz. Vizyonumuz uluslararası 

piyasalarda referans olan, benzerleri arasın-

da dünyadaki ilk beş emtia borsası arasına 

girmektir.

İstanbul Ticaret Borsası bu vizyon doğrul-

tusunda, tüm yönetim kadroları ve çalışanları 

ile birlikte İstanbul ve Türkiye’nin hizmetinde 

olmaya devam edecektir.

İstanbul Ticaret Borsası'nı bugünlere ge-

tiren, kuruluşundan bu yana borsamız ve 

ülke ekonomimizin gelişimi için hizmetlerde 

bulunan tüm Yönetim Kurulu üyelerimize 

ve Meclis başkanlarımıza, Meclis ve komite 

üyelerimiz ile personelimize saygı ve minnet-

lerimi sunuyor, vefat etmiş olanlara Allah'tan 

rahmet, hayatta olanlarına sağlıklı uzun ömür-

ler diliyorum."


