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Odalar ve Borsalar

◗ Bafra TSO’dan “Girişimci Okul” projesi

◗ Bürokraside yaşanan sıkıntılar Çanakkale TSO’da anlatıldı

◗ Kütahya TSO’da  “İmaj Yönetimi” eğitimi verildi

◗ Oda ve Borsalar “Muğla Lobisi” için buluştu

◗ Eskişehir Sanayi Odası 50. yılını kutladı
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Bürokraside yaşanan 
sıkıntılar Çanakkale 
TSO’da anlatıldı

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-

tim Kurulu, ağırlıklı olarak madencilik 

ve taş ocakçılığı sektörlerinde faaliyet 

gösteren 1 No’lu Meslek Grubu üyeleri ile 

sektörde yaşanan gelişmeleri ve sorunları 

görüşmek üzere ÇTSO Kongre Fuar Mer-

kezi’nde toplandı.

ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı T. Selçuk 

Semizoğlu başkanlığında gerçekleştiri-

len Meslek Grubu toplantısında, Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Fahrettin Ersoy, 

Yönetim Kurulu Sayman Üye Özgür Ekşi, 

Yönetim Kurulu üyeleri Akın Yalman, Deniz 

Tennioğlu, Semih Toprak, Volkan Temiz, 

Genel Sekreter Sema Sandal, Meslek Grubu 

Oda temsilcisi Seçil Uğur ve sektör temsil-

cileri Fikri Zortul, Mustafa Cantürk, Kürşat 

Tuna katılarak sektörde yaşanan sorun ve 

çözüm önerilerini gündeme getirdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semi-

zoğlu, 1. Meslek Grubu ile başlayarak tüm 

meslek grubu üyeleri ile “Sinerji Toplantıları” 

düzenleneceğini belirterek iş dünyasının 

en önemli sorunlarından birinin bürokrasi 

olduğunu, Resmi Gazete’de yayınlanarak 

yürürlüğe giren 2018/3 sayılı genelgesinin 

takipçisi olacaklarını ifade etti. Semizoğlu 

İstanbul’da yapılması kararlaştırılan Maden 

Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Çanak-

kale’ye kazandırılmasından dolayı Çanakka-

le milletvekili Bülent Turan’a teşekkür etti.

“Biz çözümler üretiyoruz”

Sektör temsilcileri de madenciliğin 

kamudaki işlerinde sıkıntıları olduğunu 

belirterek sürecin uzunluğundan yakın-

dılar. Semizoğlu, “Bizler çözüm üretme 

makamlarındayız. Bahane üretmeye ve 

bürokrasiyi artıracak işler geliştirmeye hak-

kımız yok. Keyfi uygulamalarla bürokrasiyi 

öne sürerek iş yapmayan veya yokuşa sü-

ren memurlar ve müdürler istemiyoruz. 

Herkes aldığı maaşı son kuruşuna kadar 

hak edecek” dedi.

B afra Ticaret ve Sanayi Odası ile Bafra 

Şehit Erkut Yılmaz Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi birlikte “Girişimci Okul ve 

İstihdam için İşbirliği” projesini hayata ge-

çirebilmek için protokol imzaladı. 

Protokol öncesi Bafra Şehit Erkut Yılmaz 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi muha-

sebe finansman öğretmeni ve proje da-

nışmanı Selim Aksar proje ile ilgili olarak 

açıklamada bulundu. Aksar şunları söyledi: 

“Yapılacak proje ile okulumuzda öğrenim 

gören muhasebe finansman alanı öğren-

cilerinin sosyal iletişim becerilerini geliştir-

mek, girişimci bir kimlikle okuldan mezun 

olmalarını sağlamak, bölge istihdamına 

katkıda bulunmak, öğrencilerde gelişime 

ve değişime yatkınlığın artırılması, mes-

leki bilgi ve becerilerinin artması, KOSGEB 

sertifikalı girişimcilik kursları almalarının 

sağlanması, rol model olarak iş dünyasın-

dan tanınmış işverenlerle okul ortamında 

öğrencilerin erkenden tanışmalarının sağ-

Bafra TSO’dan 
“Girişimci Okul” 
projesi

lanması, ders dışı zamanlarını verimli geçir-

melerinin sağlanması, yanlış arkadaşlıklar 

kurmalarının önlenmesi ve zararlı alışkan-

lıklar edinmelerinin engellenmesi, okula 

olan aidiyetin, akademik ve sosyal başarı-

larının artırılması, okul devamsızlıklarının 

azaltılması ile öğrencilerde yeni ilgi alanları 

oluşturulması, okulun akademik eğitimleri 

dışında öğrencilerimize kişisel gelişim ve 

girişimcilik alanlarında kariyerlerine katkı 

sağlamak, öğretmenlerin liderlik vasıfları-

nın artması hedeflenmektedir” dedi.

“Kendinizi geliştirin”

Bafra TSO Yönetim Kurulu Başkanı Gök-

sel Başar ise konuşmasında “Geleceğimiz 

olan siz değerli öğrencilerin kendinizi geliş-

tirmek ve iş hayatına atılması için eğitimin 

yanı sıra diğer donanımları da edinmeniz 

önemlidir. Örneğin TV dizilerine ayırdı-

ğınız zaman yerine kitap okuyun, sosyal 

medyada geçirdiğiniz zaman yerine kişisel 

gelişimine katkılar sağlayacak sosyal faa-

liyetlerde bulunun, tatillerde işyerlerinde 

çalışarak kendinizi geliştirin” diye konuştu.



Kütahya TSO’da  
“İmaj Yönetimi” 
eğitimi verildi

K ütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUT-

SO) tarafından, TOBB ETÜ SEM işbir-

liğinde, Adnan Erbaş’ın sunumu ile düzen-

lenen “Kişisel ve Kurumsal İmaj Yönetimi” 

eğitimi, KUTSO toplantı salonunda yoğun 

ilgi ve katılımla gerçekleştirildi. 

Eğitim programının açılış konuşmasını 

yapan KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Fatih 

Alkış, konuklara katılımlarından dolayı 

teşekkür ederek, üyelerin ilgisinden mem-

nuniyet duyulduğunu ifade etti. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Eko-

nomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eği-

tim Merkezi (TOBB ETÜ SEM) eğitmeni ve 

danışmanı, devlet tiyatrosu sanatçısı, dav-

ranış bilimleri ve iletişim uzmanı Adnan 

Erbaş, kişisel ve kurumsal imajı oluşturan 

öğeler, imajın çalışanlara ve kuruma etki-

leri konularında bilgi paylaştı. 

İş hayatından örnekler anlatıldı

Kişisel ve kurumsal iletişimin, kurumsal 

kültür ve kimliğin önemi, bunların ima-

ja yansıması, konuşma, dinleme, beden 

dili, giyim tarzı gibi unsurların kişisel ve 

kurumsal imaja etkileri hakkında bilgi ve-

rerek, dikkat edilmesi gereken hususları 

aktardı. 

Adnan Erbaş’ın, iş ve aile hayatından 

örnekleri paylaştığı eğitime katılanlar, 

coşkulu ve keyifli sunumu, yoğun ilgi ve 

dikkatle dinledi. Hem iş hayatı, hem de 

sosyal hayatta önem taşıyan ipuçlarının 

da paylaşıldığı eğitimde eğlenceli anlar 

yaşandı. Coşkulu ve keyifli sunumdan do-

layı memnuniyetlerini dile getiren katılım-

cılar, düzenlenen eğitim programlarından 

dolayı, KUTSO yetkililerine teşekkür etti. 
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne 

( TOBB) bağlı Muğla Oda, Borsa ve 

Deniz Ticaret Odaları, 2006 yılından bu 

yana üç ayda bir düzenledikleri Odalar 

Ortak Toplantısı’nı bir ilk ile gerçekleş-

tirdi. Toplantı Muğla Ticaret Borsası’nın 

yeni hizmet binasında, Borsa Yönetim 

Kurulu Başkanı Hurşit Öztürk ve Meclis 

Başkanı Uğur Özen’in ev sahipliklerinde 

gerçekleştirildi.

Muğla milletvekillerinin katıldığı top-

lantıda AK Parti milletvekilleri Yelda Erol 

Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir, CHP 

milletvekilleri Süleyman Girgin, Mürsel 

Alban, Burak Erbay ve Suat Özcan, İYİ Parti 

milletvekili Metin Ergun yer aldı. Muğla 

Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), Fethiye 

Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO), Marma-

ris Ticaret Odası, Milas Ticaret ve Sanayi 

Odası (MİTSO), Bodrum Ticaret Odası ve 

Deniz Ticaret Odalarının başkanlarının 

katılımıyla yapılan toplantı Muğla için bir 

ilk niteliğini taşıdı. 

Tüm partilerin katılımıyla yedi Muğla 

milletvekili böyle bir platformda ilk kez bir 

araya geldi. Muğla Ticaret Borsası Meclis 

Başkanı Uğur Özen toplantıda yaptığı 

açıklamada, “Bizler Borsamızda sadece 

tarımsal ve hayvansal ticareti kayıt alma-

ya çalışmakla yetinmemekte, verdiğimiz 

eğitimlerle ürünü tanıyabilen, böylelikle 

doğru üretim yapabilen üretici ve doğru 

ürünü talep edebilen tüketici profilleri 

de oluşturmaya çalışmaktayız. Amacımız 

tüm üyelerimizin farkında olan ve farkın-

dalık yaratan bireyler olabilmesidir” dedi. 

“Artık çok daha güçlüyüz”

Muğla Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Hurşit Öztürk ise şunları söyledi: 

“Bu toplantıyla Muğlamızın sorunlarını 

vekillerimizle birlikte çok daha güçlü bir 

şekilde ele alma fırsatını yakalamış bu-

lunmaktayız. Bizler tarım ve hayvancılıkta 

üretim kayıplarını, kaynak israfını önleye-

rek ezber bozmalıyız.”

Toplantıda, güçlü bir “Muğla Lobisi” 

oluşturmak ve sürdürmek için, benzer 

toplantı ve girişimlerin sürdürülmesi ve 

Ankara’da sorunların çözümü için birlikte 

hareket edilmesi kararı alındı.

Oda ve Borsalar “Muğla Lobisi” için buluştu
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Eskişehir Sanayi Odası’nın 50. Yıl Kutlama 

Programı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,  Eskişe-

hir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir milletve-

killeri, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 

Zeydan, Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Ku-

rulu Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Eskişehirli 

sanayicilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, açılışta yap-

tığı konuşmasına, ebediyete intikalinin 80. 

yıldönümünde, Türkiye Cumhuriyeti’nin ku-

rucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk’ü, tüm silah arkadaşlarını ve vatan için 

mücadele etmiş tüm şehitleri saygı, minnet 

ve rahmetle anarak başladı. 

“Müteşebbis dostlarımın 

hepsiyle iftihar ediyorum”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Eskişehir’de 

bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti 

belirterek, “Eskişehir, demokrasi şehidimiz, 

merhum Hasan Polatkan’ın şehri. Eğitimiyle, 

kültürüyle, sanayisiyle, Anadolu’nun gözbe-

beği. Eskişehir aynı zamanda üniversiteler 

şehri. Sanayi şehri, yüksek teknoloji şehri. İşte 

Eskişehir Sanayi Odamız hem buraya yakışan 

hayırlı bir iş yapıyor, hem de 50. yılını kutlu-

yor. Eskişehir ekonomisine, sanayisine değer 

katanlara, fazlasıyla hak ettikleri, ödüllerini 

takdim ediyor. Ben kendilerini şimdiden tebrik 

ediyorum” dedi.

 Sıkıntılı bir dönemden geçildiğini anlatan 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Tüm bunlara 

rağmen, iş hayatında hem ayakta kalacaksın, 

hem de böyle dereceye gireceksin, ödül ala-

caksın. Bu herkesin harcı değil, bu nedenle 

buradaki müteşebbis dostlarımın hepsiyle 

iftihar ediyorum. Allah sizlerin çalışmasından, 

gayretinden, Eskişehir’e ve ülkemize kattığınız 

değerden razı olsun” ifadelerini kullandı.

Eskişehir Sanayi Odası Meclisi’nde iki 

kadın üye bulunduğunu vurgulayan TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, girişimciliğin özellik-

le de kadın ve genç girişimcilerin önemine 

dikkat çekti. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Eskişehir Sa-

nayi Odası, Ticaret Odası ve Ticaret Borsası’nın 

akredite Oda olduğunu ve üyelerine beş 

yıldızlı hizmet verdiğini söyledi.

“Eskişehir'in geleceği 

daha parlak olacak”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, birlik ve 

beraberliğin muhafaza edilmesi gerektiğini 

vurgulayarak, "Bunu yaparsak hep beraber 

kazanırız, yapamazsak kaybederiz. Birbirimizi 

ötekileştirmeyelim. Birbirimizi sevelim. Bizim 

bizden başka dostumuz yok. 2016 yılından bu 

yana görüyorsunuz, başımıza bir sürü hadise 

geldi. 15 Temmuz'da sokakta bu millet vardı. 

80 milyon o gece sokaktaydı. Ama 'dost' de-

diğimiz kimse yoktu" ifadesini kullandı.  

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da Es-

kişehir'in tarih boyunca Anadolu'nun Batı’ya 

açılan kapısı olduğuna değinerek, kentin bu 

özelliğinin sanayinin gelişmesine de önemli 

katkı sağladığını kaydetti.

Kentteki sanayinin ihracat oranının her 

geçen gün artış gösterdiğini anlatan Çakacak, 

"Eskişehir Sanayi Odası’na üye kuruluşların 

ihracat tutarı 2 milyar doları aşmıştır. Gerek 

Sanayi Odası gerek Ticaret Odası gerek üni-

versiteler ve diğer tüm aktörlerin desteğiyle 

Eskişehir'in geleceği daha parlak olacaktır" 

şeklinde konuştu.

ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin 

Kesikbaş ise 50’nci yılın aslında bir helalleşme 

gecesi olduğuna dikkat çekerek, “Bu akşam 

aslında 50 yılın helalleşme gecesi. Bireysel 

çıkarlardan ve iktidar mücadelelerinden uzak 

bir helalleşme gecesi. Birlikte beraberlik içe-

risinde Eskişehir olma gecesi. Ortak aklı ve 

hedefleri buluşturma gecesi. Bu anlamda 

ben de ESO olarak helalleşmek istiyorum. 

Cumhuriyetin ilanından sonra milli müca-

deleyi üreterek devam ettiren bir kuşak ve 

onların evlatları olan bizler, cumhuriyet ile 

devraldığımız ülkemizi ve şehrimizi seven, 

üreten sanayici vatansever insanlarız. Ülke-

mizi ve şehrimizi geleceğe taşımak, çağdaş 

medeniyetler seviyesine çıkartmak en büyük 

sermayemizdir. Şüphesiz ki muhtaç oldu-

ğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda 

mevcuttur. Gecesini, gündüzünü üretmek ve 

ülkesini kalkındırmak için çalışan siz değerli 

sanayicilerimize cumhuriyetimizin kurucusu 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygılarımı ve 

şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı. 

Eskişehir Sanayi Odası 50. yılını kutladı


