
Odalar ve Borsalar

◗ Turizm sektöründen Ordu TSO’ya destek

◗ Tokat TSO’dan üyelerine eğitim

◗ Aydın,  Ödemiş ve Alaşehir Ticaret Borsaları işbirliğine gitti

◗ Batman TB Hatıra Ormanı’nda etkinlik yapıldı
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ODALAR VE BORSALAR

Tokat TSO’dan 
üyelerine eğitim

T okat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Üyesi Mustafa Resul Çam, Oda 

üyeleri ile bir araya gelerek İş “Sağlığı ve 

Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Program-

ları” hakkında bilgi verdi.

Odanın Meclis Toplantı Salonu’nda 

yapılan program sonrasında konuşan Yö-

netim Kurulu Üyesi Mustafa Resul Çam, 

"HİBE programı bilgilendirilmesi sonrasın-

da tekrar OSGB firmaları ve çok tehlikeli 

statüde bulunan firmalar ile istişareler ya-

pıldı. Sonuç olarak firmalarımızın toz ve gaz 

ölçüm işlemlerinin ilimiz dışından yüksek 

ücretler ile yapıldığı ve bu konuda bir tesis 

üretilmesi, bu durumun tamamen ücretsiz 

bir şekilde yapılabileceği konusu gündeme 

geldi. Bu ortamlarda çalışan personellerin 

maruz kaldıkları zehirli gaz ve tozların yaş-

lanma sürecinde ciddi rahatsızlıklar ortaya 

çıkardığı, bu hususlarda bilinçlenmeleri 

ve bu durumun kadercilik anlayışı değil 

bir meslek hastalığı olduğu konusunda 

bilgilendirilmelerini amaçladık. 

Sanal gerçeklik laboratuarı

Ayrıca inşaat sektörü ve yine tehlikeli 

sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için 

sanal gerçeklik laboratuarı oluşturularak 

çalışanların sanal kurgu ile hazırlanmış or-

tamda tehlikeli işleri nasıl yapabilecekleri 

hakkında bir eğitim ortamının hazırlanması 

konusunda fikir ortaya çıkardık. Bu konuda 

personellerin başına gelebilecek tüm ölüm-

lü kaza, sakat kalma durumu gibi kazaların 

gerçek ortamlarda sanal kurgu ile önceden 

kendilerine gösterilerek tedbirli olmaları 

hususunda bir program düzenleyeceğiz. 

Bu gibi eğitimlerin toplum ve firma 

yararına olabilecek şekilde firmaların üze-

rinde bulunan yükü azaltması ve işlet-

melerin yükünü üstlenmeyi hedefliyoruz. 

Sağlıklı çalışan, mutlu aile ve mutlu işveren 

politikasını benimsetmeye çalışıyoruz" 

şeklinde konuştu.

O rdu Seyahat Acenteleri ve Otelciler 

Platformu Derneği Yönetim Kurulu, 

Başkan ve üyeleri, Ordu Ticaret ve Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin’i 

“Ordu Fuar ve Kongre Merkezi Fizibilite 

Çalışması” projesi için ziyaret etti.

Ordu Seyahat Acenteleri ve Otelciler 

Platformu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 

Ali Aydın, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası 

tarafından hayata geçirilen Ordu Fuar ve 

Kongre Merkezi Fizibilite Çalışması Pro-

jesi’nin Ordu ekonomisi için çok önemli 

olduğunu, fındıktan sonra en büyük gelir 

kaynağı yaratacak bir girdi teşkil edeceğini, 

otellerin ve seyahat acentelerinin fuar ve 

kongre organizasyonlarına kapasite ve 

tecrübe noktasında hazır olduğunu, Altı-

nordu ilçesinde 110 yatak kapasitesinin 

olduğunu, Ordu ili genelinde 2500 yatak 

kapasitesinin mevcut bulunduğunu, hiz-

Turizm 
sektöründen Ordu 
TSO’ya destek

met noktasında yeterli sayıda tur ve trans-

fer araçlarının bulunduğunu, sektör olarak 

böyle bir yatırıma hazır olduklarını, hem 

turizm hem de bilim dünyasına en büyük 

hizmetin sunulacağını belirtti.

“Ordu üs olacak”

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Servet Şahin de fuar ve 

kongre merkezinin Karadeniz-Akdeniz yo-

lunun tamamlanmasıyla daha fazla önem 

kazanacağını dile getirdi. Şahin, “Yol ta-

mamlandığında, 50 ilin birbirleri ve 50 ilin 

Rusya, Ukrayna ve diğer Karadeniz’e komşu 

ülkeler ile ticareti artacak. Ordu ili tam bu 

noktada ticari lojistik üs olarak görev ala-

cak. Bu durum da Ordu ilini coğrafi açıdan 

ticari kavşak noktası haline getirecek. Yolun 

tamamlanması, deniz ve demir yolu ulaşım 

olanaklarına erişimin önemini artıracağı 

gibi, firmaların rekabet güçlerini artırabil-

meleri için üretimden gelen liderliğin yerini 

artık, pazarlama ve tanıtım çalışmaları ile 

gelen liderlik yarışına bırakacak” dedi.
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Aydın, Ödemiş 
ve Alaşehir 
Ticaret Borsaları 
işbirliğine gitti

A ydın Ticaret Borsası, Ödemiş Ticaret 

Borsası ve Alaşehir Ticaret Borsası 

Aydın Ticaret Borsası ev sahipliğinde bir 

araya gelerek “Kardeşlik ve İşbirliği Proto-

kolü” imzaladı.

Kardeşlik ve İşbirliği Protokolü önce-

sinde açıklamalarda bulunan Aydın Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çon-

dur, Borsalarımız arasında ortak iş kültürü 

ve sürdürülebilir ilişkiler için bu kardeşlik 

ve işbirliği protokolünün önemli olduğu-

nu vurgulayarak, “Kurumlarımızın var olma 

sebebi olan değerli üyelerimiz için Aydın, 

Ödemiş ve Alaşehir Borsalarımız arasında 

çeşitli konularda işbirliği ve ortak proje-

ler yürütülmesi hedefleniyor. Ödemiş ve 

Alaşehir Borsalarımız ile kardeş olmaktan 

dolayı memnuniyet duyuyoruz” dedi. 

“Örnek teşkil etmeli”

Ödemiş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı A. Latif Aka da “Kurum ilişkileri-

mizi güçlendirmek, iyi uygulamalarımızı 

birbirimizle paylaşmak vb. amaçlarla üç 

kurumumuza hayırlı ve uğurlu olması-

nı temenni ediyorum. İmza törenine ev 

sahipliği yapan Aydın Ticaret Borsası Yö-

netim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur’a da 

teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Alaşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Hüseyin Soygür ise “Yapılan pro-

tokolün diğer Odalar ve Borsalara örnek 

teşkil etmesini ve üç Borsanın kardeş-

liğinin sadece bizim yönetimlerimizde 

değil gelecek yönetimlere de örnek teşkil 

etmesini istiyoruz” dedi. Törende yapılan 

konuşmaların ardından "Kardeşlik İşbir-

liği ve Protokolü" Aydın Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve 

Ödemiş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı A. Latif Aka ve Alaşehir Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 

Soygür tarafından imzalandı.
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B atman Ticaret Borsası’nın üyeleri, sivil 

toplum kuruluşları, kamu kurumları-

nın yönetici ve personelleri, Batman Üni-

versitesi öğretim görevlileri, öğrencileri 

ile derneklerin katılımıyla Batman Ticaret 

Borsası Hatıra Ormanı’nda “Fidan Dikim 

Etkinliği” düzenlendi.

Geniş katılımlı gerçekleşen etkinlik 

kapsamında Batman Üniversitesi yerleşke-

sinde 14 dönüm alan üzerine oluşturulan 

Hatıra Ormanı’na 1740 adet kızılçam fidanı 

dikildi. Etkinlik kapsamında yapılan tö-

rende davetlilere konuşma yapan Başkan 

Arif Güneş, “Anadolu’nun verimli toprağı 

Mezopotamya coğrafyasında bulunma-

sına rağmen ilimizde yeşil alanların ve 

mesire alanları yetersiz durumdadır. İn-

sanlarımızın boş vakitlerini geçirebilecek-

leri dinlenme ve piknik alanları maalesef 

yeteri düzeyde değildir. Bu sebeple Yeşil 

alanların artırılması, doğa bilincinin oluş-

turularak fidan dikimlerinin özendirilmesi 

gerekmektedir. 

Bugün burada 14 dönüm alan üzerine 

1740 adet fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. 

Önümüzdeki süreçte bu sayıyı artırmayı 

hedefliyoruz. Diğer kurumlarımızın da bu 

anlamlı organizasyonlarda bulunmasını 

temenni ediyorum. Sayın Rektörümüz 

Batman’ın ekonomik, sosyal ve kültürel 

anlamda birçok etkinliğini faaliyete geçir-

me gayreti içinde olduğunu izliyoruz. Üni-

versitemizin bu çalışmaları Batman’a katkı 

sağlıyor, sağlamaya devam edecektir. 

Yakın bir zamanda Batman Üniversi-

tesi ile ortak iştirakimiz olan Batman Tek-

noloji Geliştirme Merkezi’nin temellerini 

yine bu kampus alanında atmış olacağız. 

“İki önemli proje bitirilmeli”

İlimizin önemli bir dinamiği olan üni-

versitemizin büyümesine katkı sağlaya-

cak iki önemli projenin hayat geçirilmesi 

önem arz etmektedir. İlki tüm kesimler 

tarafından dile getirilen, bizler tarafından 

da her platformda talep edilen tıp, ec-

zacılık ve hukuk fakültelerinin Batman’a 

kazandırılması projesidir.

İkinci olarak ilimiz ve Batman Üniver-

sitemizin gelişimine önemli bir katkı ya-

pacağını düşündüğümüz Mardin-Batman 

karayolunun hayata geçirilmesidir. Bu yol 

tamamlandığında Mardin-Batman arası 

40 km. azalacak, Batman sınır kapılarına 

daha yakınlaşacaktır” diye konuştu.

Batman TB Hatıra 
Ormanı’nda 
etkinlik yapıldı


