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Odalar ve Borsalar

◗ Adıyaman'ın projeleri gündeme taşındı

◗ Bolu TSO’da mesleki yeterlilik belgesi görüşüldü

◗ Ezine Gıda OSB, 5 bin kişiye istihdam kapısı yaratacak 

◗ Kayseri TB’de “Besicilik Sektörü İstişare Toplantısı” düzenlendi
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ODALAR VE BORSALAR

Bolu TSO’da mesleki 
yeterlilik belgesi 
görüşüldü

T aşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik 

kapsamında emlak danışmanları için 

zorunlu tutulan mesleki yeterlilik belgesi 

ve yetki belgeleri bilgilendirme toplantısı 

sektör temsilcilerinin katılımıyla Bolu Ticaret 

ve Sanayi Odası’nda yapıldı. 

Toplantının açılışında konuşan Bolu 

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Türker Ateş, mesleki yeterlilik belge-

lendirme konusunun iş dünyası açısından 

önemine değindi. Ateş, mesleki yeterlilik 

belgelendirme kapsamının da meslekler 

itibariyle giderek arttığını ve şu anda 117 

meslekte bu zorunluluğun bulunduğunu 

söyleyerek, mesleki yeterlilik belgelendirme 

faaliyetlerine MEYBEM işbirliğiyle devam 

ettiklerini belirtti. Genel Sekreter İsmail 

Gören de emlak danışmanlığı ve sorumlu 

emlak danışmanlığı meslekleri için MEYBEM 

tarafından yapılan mesleki yeterlilik belge-

lendirme süreci ile ilgili bir sunum yaptı. 

Ticaret İl Müdürü Ersin Terzi de Taşınmaz 

Ticareti Hakkında Yönetmelik ile getirilen 

düzenlemeler ve yetki belgeleri hakkında 

sunum gerçekleştirdi. Toplantı soru cevap 

oturumu ile sona erdi.

Projeler anlatıldı

Diğer yandan Oda Meclisi’nin yapılan 

Ocak ayı olağan toplantısına Bolu Abant İz-

zet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mus-

tafa Alişarlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Musta-

fa Yaman, Genel Sekreter Doç. Dr. Samettin 

Gündüz, Rektör danışmanı Prof. Dr. Aydın 

Him ve İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Has-

tanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammet Güzel 

Kurtoğlu ile birlikte konuk olarak katıldı. 

Toplantıda Oda Meclisi’nin gündemindeki 

konular görüşülerek karara bağlandı. Türker 

Ateş, Yönetim Kurulu’nun gerçekleştirdiği 

aylık faaliyetler ile ilgili bilgiler verdi. Toplantı-

nın devamında BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mus-

tafa Alişarlı, BAİBÜ ve devam eden çalışmalar 

ve projeler ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. 

Ayrıca üniversite-sanayi işbirliğini geliştirme 

çalışmaları hakkında bilgi ve görüş alışveri-

şinde bulunuldu.

A dıyaman'ın ekonomi meseleleri 

ile paydaşlar arası iletişim işbirliği-

ni gerçekleştirmek ve yapılan çalışmalar 

hakkında görüş alışverişinde bulunmak 

amacıyla düzenlenen Ekonomi Koordinas-

yon Kurulu toplantısı Vali Aykut Pekmez 

başkanlığında gerçekleştirildi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası 

Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya Vali 

Yardımcısı Adem Kaya, ATSO Yönetim Ku-

rulu Başkanı Mustafa Uslu, ATSO Meclis 

Başkanı Abdulgani Bereket, Çalışma ve 

İşkurumu İl Müdürü M. Emin Yücekaya, 

SGK İl Müdürü Fuat Tekin, İpekyolu Kal-

kınma Ajansı uzmanları ve ATSO Meclis 

üyeleri de katıldı.

Sorular cevaplandırıldı

Toplantıda Çalışma ve İşkurumu İl 

Müdürü Mehmet Emin Yücekaya, İşkuru-

Adıyaman'ın 
projeleri 
gündeme taşındı

mu’nun açtığı mesleki eğitim kursları ve 

İşte Anne Projesi ile istihdam ve toplum 

yararına hayata geçirecekleri projeler hak-

kında bilgiler verdi. SGK İl Müdürü Fuat 

Tekin ise sigorta primleri, teşvik ve destek-

lemeler konusunda çıkan yasalar hakkında 

bilgiler aktarıp soruları cevaplandırdı.

Toplantı, Vali Aykut Pekmez’in konuş-

masının ardından Adıyaman’ın ekonomik 

durumu ve potansiyeli ile devam eden 

kamu ve özel sektör yatırımlarının, üretim 

ve istihdam konularının değerlendirilme-

si, Cazibe Merkezleri Programı ve diğer 

projelerle ile ilgili Adıyamanlı sanayici ve 

iş adamlarının görüşlerinin alınarak, fikir 

alışverişinde bulunulması ile sona erdi.
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Ezine Gıda OSB 
5 bin kişiye istihdam 
kapısı yaratacak 

Ç anakkale Ticaret ve Sanayi Odası, 2019 

yılının ilk Komite Başkanları toplantı-

sını ÇTSO Kongre Fuar Merkezi’nde 

gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Sel-

çuk Semizoğlu, 2019 yılının ülkemiz ve böl-

gemiz için daha verimli geçmesini temenni 

ederek, “Her yıl olduğu gibi bu yıla da yine 

umutla bakmak istiyoruz. Bizler bu makam-

lara dert yanmak üzere değil çözüm üret-

mek için talip olduk. Amacımız her alanda 

ilimizin rekabet ve üretim gücünü artırmak, 

yeni istihdam sahaları oluşturmaktır. 

Odamız tarafından başlatılan Ezine 

Gıda İhtisas OSB faaliyeti buna en güzel 

örnektir. Yaklaşık 100’e yakın firmanın yer 

alacağı 5 bin kişiye istihdam kapısı yaratma-

sı beklenen Ezine Gıda OSB’nin kurulmasına 

yönelik faaliyetler, Valiliğimiz himayelerin-

de ve Çanakkale milletvekilimiz Bülent 

Turan’ın destekleri ile yürütülmekte olup 

2019 yılının ilk çeyreğinde altyapı ihalesinin 

tamamlanacağı müjdesini almış bulunu-

yoruz. Bölgemizin lojistik anlamda gıda 

üretim üssü olması, gıda üretiminde ulusal 

ve uluslararası rekabet gücünü artırarak 

vizyonunun gelişeceğine inanıyoruz” dedi.

“Talepleri ileteceğiz”

Semizoğlu, meslek komitelerinden 

2019 yerel seçimlerinde belediye başkan-

larına iletilmek üzere gelen taleplerden 

duyduğu memnuniyeti dile getirerek; 

“21 meslek komitemizden gelen talepleri 

ticaret ve ekonomi, emlak-inşaat, ulaşım, 

çevre ve altyapı, kültür-sanat ile diğer ta-

lepler olarak sınıflandırdık. Üyelerimizden 

gelen bu talepleri bir deklarasyon olarak 

tüm belediye başkanı adaylarımıza ile-

teceğiz” diye konuştu. Toplantıda, sanayi 

elektrik tarifesinde yaşanan mağduriyetler, 

sömestr tatilinin uzunluğu, yabancıla-

ra konut satışı için lobicilik faaliyetlerine 

devam edildiği ve kısa çalışma ödeneği 

konuları gündeme getirildi.
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K ayseri Ticaret Borsası, İl Tarım ve Or-

man Müdürlüğü ile birlikte Kayseri'de 

besicilik ve et sektörünün sorunlarıyla ilgili 

çalıştay düzenledi.

Kayseri Ticaret Borsası’nın ev sahipli-

ğinde düzenlenen çalıştaya Kayseri İl Ta-

rım Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri 

Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün 

Ergün, Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri 

Birliği Başkanı Günay Çakı, Kayseri Ticaret 

Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağ-

lamış ve Yönetim Kurulu üyeleri ve Kayse-

ri'de besicilik sektöründe faaliyet gösteren 

Borsaya kayıtlı üyeler katıldılar.

Açılış konuşmasını yapan Kayseri Ti-

caret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Recep Bağlamış şöyle konuştu: "Kayse-

ri'de Et ve Süt Kurumu’nun aktif çalışma-

masından dolayı besicilerimiz ürettikleri 

hayvanlarını değerinde satamıyorlar. 

Özel sektör de değerinde alım yapmı-

yor. Bu sebeplerden dolayı besicilerimiz 

oldukça sıkıntı yaşıyorlar."

“Yanlışlık düzeltilmeli”

Bağlamış, “Kayseri tarım arazi büyüklü-

ğü bakımından Türkiye'nin altıncı büyük ili 

konumundayken, Türkiye tarım sektörü-

nün GSYH içindeki pay ile il sıralamasında 

17'nci sırada yer almaktadır. Bu yanlışlığın 

düzeltilmesini bekliyoruz. Ayrıca Kayse-

ri'nin IPARD kapsamına alınmasına yönelik 

ortak çalışmalar yapmalıyız” diye konuştu.

Çalıştayda katılımcıları tek tek din-

leyen Kayseri İl Tarım ve Orman Müdü-

rü Mustafa Şahin de şunları söyledi: "Biz 

buraya sizlere cevap vermekten ziyade, 

dinlemeye geldik. Sizlerin sorunlarını 

dinleyerek, bu sorunları kendi içimizde 

değerlendirerek çözüm bulabilmek adına 

Bakanlığımıza ileteceğiz.

Kayseri'yi doğudan batıya bağlayan 

güzergah üzerindeki doğuda yetiştirilmiş 

olan hayvanların burada sanayi ürününe 

dönüştürüldükten sonra ikinci ve üçüncü 

ürüne dönüştürülerek piyasaya akacak 

merkez haline getirmek hedeflerimiz 

arasında yer almaktadır. Kayseri'nin ba-

şarılı olduğu sektörlerden biri de et ve et 

ürünlerinin işlenmesidir. Bu sektörle ilgili 

sıkıntıları sahiplerinden dinlemek bizim 

için oldukça önem arz etmektedir.”

Çalıştayda sektör temsilcileri sıra ile 

söz alarak yaşadıkları sorunları ve çözüm 

önerilerini dile getirdiler.

Kayseri TB’de “Besicilik Sektörü 
İstişare Toplantısı” düzenlendi


