


Odalar ve Borsalar

◗ Balıkesir SO’da “DEİK Gündem Buluşmaları” gerçekleştirildi

◗ Denizli TB’de çerezlik ayçiçeğinin durumu masaya yatırıldı

◗ Elazığ TSO’da Dış Paydaş Analiz toplantısı yapıldı

◗ Erzurum TSO’dan engelli sporculara malzeme desteği

◗ Amasya TSO ile Amasya Üniversitesi işbirliği protokolü imzaladı

◗ “Ortak Akıl” toplantısı Kütahya TB’de düzenlendi

◗ EBSO Asya-Pasifik’in “En İyi Odası”
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Denizli TB’de çerezlik 
ayçiçeğinin durumu 
masaya yatırıldı

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Denizli 

milletvekili Cahit Özkan, Denizli Tica-

ret Borsası (DTB) Meclis Başkanı İbrahim Ya-

yan, DTB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 

Tefenlili ve Denizli Tarım İl Müdürü Yılmaz 

Erkaya, Denizli’deki çerezlik ayçiçeği ile 

iştigal eden üretici ve tüccarlarla bir araya 

geldi. Toplantıda, çerezlik ayçiçeğinin mev-

cut durumu, sorunları ve çözüm önerileri 

masaya yatırıldı.

Toplantının başlangıcında söz alan De-

nizli milletvekili Özkan, “Doğru istişare ve 

doğru adımlarla ayçiçeğinde karşılaştığımız 

tüm sorunları çözebiliriz. Çekirdek konu-

sunda üreticinin, tüccarın ve ithalatçının 

sorunları ve beklentileri var” diye konuştu.

DTB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Te-

fenlili de son birkaç yıl içinde üretimin azal-

dığını, ithalatın attığına dikkat çekti. Tefenlili, 

2015 yılında 180 bin ton olan üretimin 2018 

yılında 155 bin ton civarında olacağını söy-

ledi. İthalatta daha büyük sorun olduğunu 

belirten Tefenlili, 2014 yılında 13 bin ton olan 

ithalatın, 2018 yılında 73 bin ton olduğunu, 

dolar bazında ise 15.4 milyon dolardan 73 

milyon dolara çıkıldığını ifade etti.

“Ciddi bir tehlike var”

Tefenlili  “İthal siyah çekirdeğe olan ta-

lep ve beyaz çekirdeği kalitesinin bozul-

masına bağlı olarak beyaz çekirdek ciddi 

bir tehlike ile karşı karşıya. Beyaz ayçiçeği 

tohumumuzu kesinlikle öldürmemeliyiz. 

80'li yıllara kadar bizde siyah çekirdek de 

vardı. Şimdi onun tohumu kayboldu. Beyaz 

ayçiçeğimizin başına bu gelmemesi adına 

daha bilinçli ekim yapmalıyız. Tohum konu-

sunda da çalışmalara başlayacağız. Ayçiçeği 

konusunda Türkiye’de en bilinçli üretim 

Trakya Bölgesi’nde yapılıyor. O bölgeye 

gidip yerinde incelemelerde bulunduk. 

Çiftçilerimize kaliteli tohum verirsek daha 

kaliteli ürünler elde edebiliriz” dedi.

B alıkesir Sanayi Odası ve Dış Ekono-

mik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından 

‘DEİK Gündem Buluşmaları' gerçekleş-

tirildi. DEİK'in sanayici ve ihracatçılara 

kurumu tanıtma amacını taşıyan etkin-

likte, DEİK ile ilgili bilgi verilirken, Türkiye 

ekonomisindeki güncel gelişmelerle ilgili 

sunum da gerçekleştirildi. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan 

Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Hasan Eğinlioğlu, “Yeni pazar-

lar araştırmada yeni ürünler geliştirme 

noktasında dış ticaretimizi geliştirmek 

için yapılabilecek hamlelerimizi birlikte 

konuşmak istiyoruz. Bu konuda sizlerin 

çabalarına bizler de yol arkadaşı olmak 

durumundayız. Geldiğimiz bu noktada 

bizim yerel sanayimiz bir kabuğun içerisi-

ne sıkışmış ve bulunduğu ortama razı olur 

konumda. Tabi burada ekonomik şartlar 

Balıkesir SO’da 
“DEİK Gündem 
Buluşmaları” 
gerçekleştirildi

da önemli durumda ama bu ekonomik 

şartların böyle gideceğini, sürekli olaca-

ğını düşünmüyoruz. Bir an önce bizim 

ihracatla, dış pazarlarla ilgili çalışmalarımızı 

hızlandırmamız gerekiyor diye düşünüyo-

ruz. Bu noktada da lütfen bizleri çalıştırın, 

bizlerden bir şeyler isteyin bizler de sizlere 

yardımcı olmaya çalışalım” diye konuştu.

Projenin ilk ayağı yapıldı

DEİK Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi 

Rona Yırcalı da kurum hakkında bilgilen-

dirmelerde bulundu. Yırcalı, “Toplantı-

mızın amacı DEİK'i büyükşehirlerimizin 

dışındaki ekonomik hayatın temsilcilerine 

anlatabilmektir. Anadolu'ya açıldığımız bu 

projenin ilk ayağını da Balıkesir'de yapmış 

bulunuyoruz” dedi. 

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da “Balıkesir 

için birlik ve beraberlik içerisinde; Valilik, 

Büyükşehir Belediyesi, diğer belediyeleriy-

le, tüm sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla 

gerçekten gıpta edilecek güzel bir birlikte-

lik içerisindeyiz.  Balıkesir'in bu güzel birlik-

teliğinin güzel sonuçlar doğuracağını tüm 

kalbimle inanıyorum” ifadelerini kullandı.
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Elazığ TSO’da Dış 
Paydaş Analiz 
toplantısı yapıldı

E lazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Ela-

zığ Ticaret Borsası işbirliğinde TOBB 

Akreditasyon hazırlıkları çerçevesinde 

‘Dış Paydaş Analiz’ toplantısı kamu ku-

rum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve 

sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin 

katılımı ile Elazığ TSO Meclis Toplantı 

Salonu’nda yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan 

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asil-

han Arslan Elazığ TSO hizmet anlayışında 

yönetişim modelinin esas alındığını ifade 

ederek, “Göreve başladığımız Nisan ayın-

dan beri hep yönetişim modelini esas 

alarak yani hizmetlerimizde katılımcılığı 

ve istişareyi ön planda tutarak bugüne 

geldik. Görüyoruz ki TOBB Akreditasyon 

Sistemi’nin de bir parçası dış paydaş ola-

rak adlandırılan ve Odamızın iletişim ha-

linde bulunduğu kurum ve sivil toplum 

kuruluşları ile istişare edilerek adımların 

atılmasını öngörüyor. 

“İşbirliğinin artması hedefl eniyor”

Üyelerimize ve ilimize hizmette tüm 

kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum ör-

gütlerimizin müşterekliği ve ortak akıl ile 

hareket etmesi hizmet anlayışımızın zaten 

temelini oluşturmakta ve Nisan ayından 

bugüne kadar üç ayrı toplantı ile bu ko-

nuları istişare etmiş bulunmaktayız. İlimiz-

de kurumlararası işbirliğinin artması ve 

her kurumun üzerine düşen sorumluluğu 

zamanında ve eksiksiz yerine getirmesi 

aslında işlerin kolaylaşması ve odaklan-

ma anlamında hız kazanmasına vesile 

olmaktadır. Bu nedenle bu toplantıları 

önemsediğimizi ve sıklıkla yapmaya ve bir 

araya gelmeye devam edeceğimizi ifade 

etmek istiyorum. 

Odamız Stratejik Planlaması’nda kısa, 

orta ve uzun vadeli hedeflerimizin temelin-

de bu şehrin sosyal, kültürel ve ekonomik 

kalkınma ve gelişmesi temel hedef olarak 

belirlenmiş olup, üye memnuniyetinin 

artırılması ve ticaretin geliştirilmesi tüm 

çalışmaların odağına konmuştur. Üzerinde 

titizlikle çalışılan planımızın takdiminden 

sonra çok değerli görüş ve önerilerinizi 

bekliyor, destekleriniz için teşekkürlerimizi 

arz ediyoruz” dedi. 
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E rzurum Ticaret ve Sanayi Odası 

(ETSO), 3 Aralık Dünya Engelliler 

Günü’nde Erzurum’da spor yapan en-

gelliler için aldığı spor malzemelerini 

yetkililere teslim etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl 

Müdürlüğü tarafından kuruma ait spor 

salonunda zihinsel ve bedensel engel-

lilerin katıldığı bir program düzenlendi. 

Programa, engelli vatandaşların aileleri-

nin yanı sıra, ETSO Yönetim Kurulu Baş-

kan Vekili Muharrem Özdemir, Yönetim 

Kurulu Üyesi Ömer Faruk Yıldırım, Genç-

lik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, 

Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, 

Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz 

ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl 

Müdürü Cemil İlbaş, ETSO Genel Sekre-

ter Vekili Kürşat Karagöl, ETSO personeli 

ve vatandaşlar katıldı. 

“Yaşamlarını kolaylaştıracağız”

Programda, engelli gençler ile ku-

rum amirleri arasında bir futbol maçı 

yapıldı. İzleyicilerin tezahüratları eşli-

ğinde tamamlanan maçın ardından, 

ETSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

Muharrem Özdemir ve Yönetim Kurulu 

Üyesi Ömer Faruk Yıldırım tarafından 

engelli sporcular için alınan malzeme-

ler yetkililere teslim edildi.

Engelli bireylerin toplumun önemli 

bir parçası olduğunu ifade eden ETSO 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muhar-

rem Özdemir, kurum olarak onların ya-

şamlarını kolaylaştıracak, onları destek-

leyecek her türlü çabaya katkı sunmaya 

özen göstereceklerini vurguladı. Aile, 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü 

Cemil İlbaş da ETSO’ya desteklerinden 

dolayı teşekkür etti.

Erzurum TSO’dan engelli 
sporculara malzeme desteği
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“Ortak Akıl” 
toplantısı Kütahya 
TB’de düzenlendi

Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak il ve ilçe-

leri Ticaret Borsaları ile Ticaret ve Sanayi 

Odaları personelinin katılımıyla yapılan “Oda 

ve Borsa Personelleri Ortak Akıl Toplantısı” 

Kütahya Ticaret Borsası (KÜTBO) ev sahipli-

ğinde gerçekleştirildi.

Bölgedeki dört Ticaret Borsası ve 12 Ti-

caret ve Sanayi Odası’ndan 85 personelin 

katılım sağladığı toplantıda, KÜTBO Yönetim 

Kurulu Başkanı Necati Gültekin, bölge Oda 

ve Borsa personellerini ağırlamaktan mutlu 

olduklarını söyledi. Başkan Necati Gültekin’in 

açılış konuşmasının ardından Akreditas-

yon Sistemi gereği Oda ve Borsaların üye 

memnuniyeti konusunda yapmış oldukları 

faaliyetler ile ilgili sunumlar yapıldı.  

Oda ve Borsalar, TOBB Akreditasyon 

Standartları çerçevesinde yaptıkları çalış-

maların iyi uygulama örnekleri ve vermiş ol-

dukları hizmetler değerlendirilerek, yapılan 

faaliyetler esnasında karşılaşılan sorunlar ve 

çözüm önerileri paylaşıldı.

“Kıyaslama imkanı oluşuyor”

KÜTBO Genel Sekreteri Yasemin Yol, ak-

reditasyon sürecinin Oda ve Borsaların ku-

rumsal kapasitelerini geliştirmek için iyi bir 

fırsat olduğunu vurgulayarak, bölge toplan-

tıları sayesinde Oda ve Borsalar tarafından 

iyi uygulama örneklerini kıyaslama imkanı 

oluşturulduğunu söyledi.   

Program, bölgede uzun yıllar hizmet ve-

rerek emekli olan genel sekreterlere plaket 

takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çektiril-

mesi ile sona erdi. 

A masya Ticaret ve Sanayi Odası ile 

“Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Meslek Yüksekokulu" arasında "Okul-Sanayi 

İşbirliği" protokolü imzalanarak yüksekokul 

bünyesinde kurulan "Üniversite-Sektör İş-

birliği Merkezi" açıldı. Protokol kapsamında 

Amasya Üniversitesi, Amasya Ticaret ve Sa-

nayi Odası, öğrenciler ve işletmeler arasında 

sürdürülebilir ilişkinin sağlanması, hem öğ-

rencilerin hem de işletmelerde çalışanların 

nitelikli eleman gücü haline getirilebilmesi 

ve işletme ile okul arasında deneyim pay-

laşımına olanak sağlanması hedefleniyor. 

Açılış ve imza törenine Amasya Ticaret ve 

Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat 

Kırlangıç, Rektör Prof. Dr. Metin Orbay ve 

SBMYO Müdürü Doç. Dr. Cengiz Yıldırım'ın 

yanı sıra ATSO Meclis Başkanı, Yönetim Ku-

rulu üyeleri, Amasya Üniversitesi'nin akade-

mik ve idari personeli katıldı.

Amasya TSO ile 
Amasya Üniversitesi 
işbirliği protokolü 
imzaladı

“İl Ekonomik Toplantısı”

Diğer yandan Amasya ilinin ekonomik 

durumunun ve potansiyelinin, ilde devam 

eden kamu ve özel sektör yatırımlarının, is-

tihdam konularının değerlendirilmesi için 

senede iki kez düzenlenen “İl Ekonomik 

Toplantısı” gerçekleştirildi. Bu toplantılar 

ile illerde valilikler, belediyeler, üniversi-

teler, şehrin ekonomik aktörleri, esnaflar, 

iş adamları ve onların oluşturduğu mes-

lek kuruluşları, sivil toplum örgütleri bir 

araya gelerek karşılaştıkları engellerin ve 

problemlerin mevzuatlar doğrultusunda 

ve el birliğiyle çözüme kavuşturulması, 

paydaşlar arası iletişimi güçlendirme ve 

aynı zamanda yerli üretimi teşvik etme 

amaçlanıyor. Amasya Belediyesi Kültür 

Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Amas-

ya Valisi Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı 

Cafer Özdemir, Amasya Üniversitesi Rek-

törü Prof. Dr. Metin Orbay, Amasya Ticaret 

ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Murat Kırlangıç, Amasya Esnaf ve Sanat-

kârlar Odası Birliği Başkanı İsa Köse, kamu 

kurum ve kuruluş yöneticileri, sanayiciler 

ve iş adamları katıldı.
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T ürkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkan-

lığı himayelerinde, Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Asya-Pasifik 

Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyo-

nu (CACCI) işbirliğinde; ‘Asya: Genişle-

yen Sınırlar’ temasıyla, Cumhurbaşkanı 

Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı 

Ruhsar Pekcan’ın katılımlarıyla Çırağan 

Sarayı’nda  düzenlenen 32. CACCI Kon-

feransı’nda Ege Bölgesi Sanayi Odası 

(EBSO) ülkemizi gururlandırdı.

3 milyarın üzerindeki tüketicisiyle, dün-

ya nüfusunun yüzde 40’ını, küresel ticaret 

hacminin yüzde 30’unu ve dünya ekono-

mik büyüklüğünün yüzde 23'ünü kapsa-

yan, küresel üretim ve ticaret açısından 

yeni bir ağırlık merkezi haline gelen dünya 

Asya-Pasifik Bölgesi’nin parladığı bir or-

tamda, 28 ülkenin üye olduğu, 3 milyonun 

üzerinde şirketin temsil edildiği CACCI’nin 

2004 yılından bu yana düzenlediği Yerel 

Oda Ödülleri’nde, Türkiye’nin büyük ille-

rinden başvuran diğer Odalar ve yabancı 

rakipleri arasından sıyrılarak, Rusya ve İran 

Odaları ile Büyük Oda kategorisinde finale 

kalan EBSO, Asya Pasifik ülke temsilcilerin-

den oluşan jüri üyelerinin titiz değerlendir-

melerinin ardından  farkını ortaya koydu.  

“Ülkemizde rol model 

olarak lanse ediliyor”

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, “Tür-

kiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve 

Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği 

(Eurochambres) işbirliğiyle yürütülen Ak-

reditasyon Uygulaması’nda, uzun yıllardır 

sürdürülebilir şekilde A Mükemmel Sevi-

ye’de akredite olan ve ülkemizde rol model 

olarak lanse edilen EBSO’nun Başkanı ola-

rak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin 

Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na camia-

mıza açtığı vizyon ve yenilikçi, öncü atılım-

ları için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. 

Odalarımızın akredite olmak için verdikleri 

hizmet yarışı üyelerimizin katma değerli 

hizmet almasına ve hizmetlerimizle CACCI 

gibi güçlü organizasyonların takdirini ka-

EBSO 
Asya-Pasifik’in 
“En İyi Odası”

zanmamıza ve ülkemizi gururlandırmamıza 

vesile olmuştur.

Dünyamız, ciddi bir değişim ve dönü-

şüm ekseninden geçiyor. Ticaret savaşları-

nın, ayrılıkçı siyasi görüşlerin ve korumacı 

politikaların dikkat çekici bir şekilde yük-

selişe geçtiği bu belirsizlik atmosferinde, 

en büyük mücadele aracımız uluslararası 

işbirliklerine daha çok tutunmak oluyor. 

Bölgesel ve küresel işbirliğinin gelişti-

rilmesinde ve ekonomik büyümenin sağ-

lanmasında önemli bir misyon sahibi olan 

Asya-Pasifik Sanayi ve Ticaret Odaları Kon-

federasyonu Yönetim Kurulu’na, değerli jü-

riye ve organizasyonda emeği geçen tüm 

ekibe, çalışmalardan dolayı, takdirlerimi ve 

teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

         

“Motivasyonumuzu artırdı”

Son gün jüri heyetine 15’er dakikalık 

sunum gerçekleştiren finalist odalar, so-

ru-cevap kısmında da ter döktü.     

Gala gecesinde Asya Pasifik ülkelerin-

den gelen konukların katılımlarıyla ger-

çekleştirilen yemekte açıklanan ödüllerin 

ardından Ege Bölgesi Sanayi Odası Türki-

ye’den bu ödülü alan ilk Oda olarak geceye 

damga vurdu. Ödülü EBSO Başkan Vekili 

Muhsin Dönmez, Başkan Yardımcısı İbra-

him Gökçüoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri 

Eyüp Sevimli ve Hakan Ürün aldı.

Yurtdışında bulunduğu için törene 

katılamayan Ege Bölgesi Sanayi Odası Yö-

netim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 

“Yerel ve bölgesel kalkınmaya verdiğimiz 

önem doğrultusunda uluslararası işbirliği 

kültürü, sanayi, ticaret ve toplumsal refahın 

geliştirilmesine yönelik çalışmalara ağırlık 

veren bir Oda olarak, uluslararası ölçekte, 

CACCI 8. Yerel Oda Ödülleri çerçevesinde, 

“En iyi Oda” unvanına layık görülmüş ol-

maktan büyük mutluluk ve heyecan duy-

duğumuzu paylaşmak istiyorum. Ayrıca 

Türkiye'den bu ödülü alan ilk Oda olma-

mız, bizler için ayrıca anlamlı, kıymetli ve 

büyük bir gurur kaynağı olup, şüphesiz ki 

bundan sonraki çalışmalarımız için heye-

canımızı ve motivasyonumuzu artırmıştır. 

Tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden kut-

luyorum” diye konuştu.

Zirvede CACCI Başkan Yardımcılığı gö-

revine yeniden seçilerek Türk iş dünyasını 

gururlandıran TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-

cıklıoğlu da Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 

önemli bir başarıya imza attığını belirtti ve 

EBSO Heyeti’nin heyecanını paylaştı.

CACCI, Asya-Pasifik Bölgesi’nde eko-

nomik büyümenin sağlanması amacıyla 

1966 yılında Tayvan'da kuruldu. TOBB'un 

2009'da üye olduğu konfederasyonun 

başkan yardımcılığını, 2014'ten beri TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu yürütüyor. Asya-Pa-

sifik Bölgesi’nin en büyük iş dünyası örgütü 

olan CACCI, 28 ülkeden yaklaşık 3 milyon 

şirketi temsil ediyor. Ulusal ticaret ve sanayi 

odaları ile ticaret dernekleri ve firmalar-

dan oluşan CACCI, ticareti, yatırımları ve 

iş dünyasının bölgedeki rolünü artırarak, 

bölgesel ekonomik büyümeyi sağlamak 

amacıyla faaliyet gösteriyor.


