
Odalar ve Borsalar

◗ Erzurum TSO’da Kadınlar Günü etkinliği

◗ Isparta TSO’da kozmetik sektörü masaya yatırıldı

◗ İskenderun TSO’da Stratejik Plan çalışmaları gerçekleştirildi

◗ Kütahya TSO, Dış Ticaret Çalışma Grubu oluşturdu
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ODALAR VE BORSALAR

Isparta TSO’da 
kozmetik sektörü 
masaya yatırıldı

I sparta Ticaret ve Sanayi Odası, Süleyman 

Demirel Üniversitesi ve  Batı Akdeniz 

Kalkınma Ajansı’nın işbirliğinde Kozmetik 

Sektörüne Yönelik İyi Üretim Uygulama-

ları (GMP) bilgilendirme toplantısı yapıldı. 

SDÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Sezer, 

öğretim üyeleri Dr. Nihan Cankara, Dr. Üm-

ran Aydemir Sezer, Batı Akdeniz Kalkınma 

Ajansı Birim Başkanı Yücel Yıldırım ile Mikron 

Makine Yönetim Kurulu Başkanı Çatalo-

luk ve Konsept firması sahibi Filiz Öncan’ın 

bilgilendirme yaptığı toplantıya Ticaret ve 

Sanayi Odası Başkan Vekili Mustafa Tutar, 

Meclis Başkanı Osman Şahlan ile Yönetim 

Kurulu üyeleri ve kozmetik sektöründe faa-

liyet gösteren firma yetkilileri katıldı. 

“İlimizin potansiyeli yüksek”

ITSO Başkan Vekili Tutar, açış konuşma-

sında, sektörün önemine değinerek, “ 8 Mart 

Dünya Kadınlar Günü’nde Süleyman Demi-

rel Üniversitemiz ve Batı Akdeniz Kalkınma 

Ajansımızla birlikte düzenlediğimiz Koz-

metik Sektörüne Yönelik İyi Üretim Uygula-

maları toplantımıza hoşgeldiniz. Öncelikle 

tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar 

Günü’nü kutluyorum. Böyle bir toplantıyı 

bugün yapmamızın nedeni kadınlarımızın, 

hem özel gününü kutlamak, hem de haya-

tımızın her alanında olduğu gibi kozmetik 

sektöründe hem  üretim hem de tüketim 

aşamasında önemli bir yere sahip olmaları-

dır. İlimiz, kozmetik ve parfüm endüstrisinin 

bölgede ve hatta tüm ülkede gelişmesi için 

büyük potansiyele sahiptir. İlimiz, üniversi-

telerimizin desteği, özel sektörün katkısı ile 

yüksek rekabet gücüyle, dünya kozmetik 

piyasasında söz sahibi olabilecek konuma 

gelebilir. Süleyman Demirel Üniversitesi 

bünyesinde, Gül ve Gül Ürünleri Araştırma 

ve Uygulama Merkezi’nin bulunması ve 

Sayın Valimiz önderliğinde akredite labora-

tuarımızın kurulması konusundaki gayretleri 

sonrasında kozmetik de önemli yol katede-

bileceğimize inanıyorum” dedi.  

E rzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) 

Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve Oda 

bünyesinde faaliyetlerini sürdüren AB Bil-

gi Merkezi Koordinatörlüğü, 8 Mart Dünya 

Kadınlar Günü nedeniyle ortak bir etkinlik 

düzenledi. ETSO Meclis Salonu’nda düzenle-

nen etkinliğe, KGK üyelerinin yanı sıra, kendi 

işletmesini açmayı düşünen ev hanımları ve 

öğrenciler katıldı. Etkinliğin açış konuşmasını 

yapan TOBB ETSO Kadın Girişimciler Kurulu 

Başkanı Feride Eda Çalıkuşu, Kadın Girişim-

ciler Kurulu olarak sadece 8 Mart’ta değil, yıl 

içerisinde düzenleyecekleri farklı etkinliklerde 

bir araya geleceklerini ve iş dünyasının içinde 

olmayı, çalışmayı, üretmeyi ve istihdam sağ-

lamayı düşünen kadınlara rehber olacaklarını 

ve tecrübelerini paylaşacaklarını söyledi.

Kadınların iş hayatında daha fazla etkin 

rol oynamasının gelecek adına umut verici 

olduğunu dile getiren Çalıkuşu, “Artık dünya 

Erzurum TSO’da 
Kadınlar Günü 
etkinliği

ekonomik anlamda büyük bir yarışın içeri-

sinde. Bu yarışta yer almak için katma de-

ğeri yüksek ürünler üretmek ve pazarlamak 

şart. Ürettiğimizi de kolay pazarlayabilmek 

için inovasyona da aynı değeri vermeliyiz. 

Kadınlarımız iş hayatının içerisinde daha 

fazla yer alırsa sözünü ettiğimiz bütün bu 

şeyleri daha kolay yapacağımız kanaatin-

deyim. Her alanda kendini ispat etmiş Türk 

kadının gücü, ekonomimize de büyük güç 

katacaktır” diye konuştu.

Programda daha sonra, “Bir Kadın Bir 

Kariyer” isimli panelde, kadın girişimciler 

başarı hikayelerini anlattılar. 

Tecrübelerini paylaştılar

ETSO KGK Başkanı Feride Eda Çalıku-

şu’nun moderatörlüğünde gerçekleştiri-

len panelde, Avrupa Birliği (AB) tarafından 

aday ve potansiyel aday ülkelere destek 

olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi 

Yardım Aracı’nın Kırsal Kalkınma bileşeni 

olan IPARD projeleriyle destek alarak, Er-

zurum’da kendi işletmelerini kuran kadın 

girişimciler başarı hikayelerini anlattılar ve 

tecrübelerini paylaştılar. 
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İskenderun 
TSO’da Stratejik 
Plan çalışmaları 
gerçekleştirildi

İ skenderun Ticaret ve Sanayi Odası ile 

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DO-

ĞAKA) işbirliğiyle 2019-2022 Stratejik Plan 

çalışması yapıldı. TOBB Akademi sistemi 

Eğitmen ve Danışmanlarından Yönetim 

Sistemleri Baş Denetçisi Mehmet Besleme, 

İTSO Genel Sekreteri Figen Gül Dönmez 

ve akreditasyon sorumlusu Güldane Erkol, 

Stratejik plan çalışmasında yer aldılar.

Stratejik Plan çalışmaları, Doğu Akdeniz 

Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Teknik Destek 

Programı TR63-18-TD-0037 kapsamında 

hazırlandı. Plan’ın hazırlanmasında, TOBB 

Odalar ve Borsalar için Akreditasyon Kıla-

vuzu esas alındı. Stratejik Plan’ın oluştu-

rulması aşamasında MB Akademi Eğitim 

ve Danışmanlık firması danışmanları ile 

işbirliği yapıldı.

Farkındalık eğitimi verildi 

Stratejik Planlama sürecinin ilk aşama-

sında; İskenderun Ticaret ve Sanayi Oda-

sı’nın stratejik planlama ekibine “Stratejik 

Planlamada Temel Kavramlar” eğitimi, ikinci 

aşamasında; Odada çalışan tüm personele 

“Stratejik Planlama Süreçlerine yönelik far-

kındalık eğitimi verildi. Üçüncü aşamada, 

ise tüm Oda personeline, organ üyelerine 

Stratejik Planlama Eğitimi” verildi. Son aşa-

mada da diğer üyelere “Üye Memnuniyet 

Anketi” yapılarak elde edilen sonuçlar stra-

tejik amaçlarla doğrulanarak plana aktarıldı.

Bu arada katılımcılara Odanın güçlü 

ve zayıf yanları, daha sonra ise gelecek-

te Odanın önündeki fırsat ve tehditlerin 

neler olabileceği soruldu. Katılımcıların 

cevapları beyin fırtınası yöntemiyle tespit 

edildi. Alınan cevapların önem sıralaması 

kapalı bir şekilde tüm katılımcılar tarafından 

yapıldı ve açıklanan sonuçlar katılımcılar 

tarafından tartışılarak ortak önem derecesi 

sıralaması yapıldı.

Bununla birlikte Oda dışındaki paydaş-

ların Odayı nasıl gördüğü ve Odadan neler 

beklediğinin belirlenmesi ve stratejiler oluş-

turulurken bu görüşlerden faydalanılması 

için “Dış Paydaş Görüşleri” tespit edildi. 
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U luslararası ticaret faaliyetlerinin geliş-

tirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağ-

lanması amacıyla yerel ihtiyaçların tespit 

edilerek, bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik 

çalışmalar yürütülmesi, ulusal, bölgesel 

ve uluslararası ticaret faaliyetlerine aktif 

katılım ve küresel ticarete uyum sağlan-

ması, üyelerin ihracat teşviklerinden aza-

mi düzeyde faydalanmasının sağlanması, 

Kütahya ve ilçelerindeki yerel ihracatçı ve 

ihracat potansiyeline sahip tüm işletmeler 

ile etkin ve katılımcı faaliyetler yürütülmesi 

gibi amaçlarla, Kütahya Ticaret ve Sanayi 

Odası (KUTSO) tarafından Dış Ticaret Çalış-

ma Grubu oluşturuldu. 

Dış ticaret çalışma grubu faaliyetleriy-

le, uluslararası piyasalar, uluslararası oda-

lar, büyükelçilikler ve ticaret ataşelikleri 

gibi kuruluşlar ile iletişim kurularak işbirliği 

ve pazar imkânlarının araştırılması, yeni 

piyasa modellerinin ve ihracat olanakla-

rının değerlendirilmesi, küresel piyasaya 

giriş stratejilerinin oluşturulması, ticaret 

ve yatırım imkânlarına ilişkin bilgilerin 

işletmelere aktarılması, gelişen sektörler 

ve ülkeler hakkında bilgilendirme yapıla-

rak, yerel ticaretin, uluslararası piyasalara 

taşınması amaçlanıyor.

Öneriler aktarıldı

Bu çerçevede, KUTSO toplantı salo-

nunda KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Fa-

tih Alkış başkanlığında gerçekleştirilen 

çalışma grubunun ilk toplantısında, yol 

haritası belirlemek üzere müzakere yapıldı. 

Kütahya’nın yerel markalarından olan ve 

dünyaya açılan Keramika işletmesi yetkilisi 

Faruk Yüce tarafından başarı hikâyesi pay-

laşılarak, katılımcılara tavsiye ve öneriler 

aktarıldı. İhracat yapan işletme yetkilileri 

tarafından, ihracat süreçlerinde, farklı ülke-

lerde yaşanan satış, teslimat, tahsilat gibi 

işlemler hakkında tecrübeler paylaşıldı. 

Küresel ekonomi açısından önem taşıyan 

dijital pazarlamaya ilişkin de görüş alışve-

rişinde bulunularak, bir sonraki toplantının 

planlanmasıyla program sona erdi. 

Kütahya TSO, Dış Ticaret 
Çalışma Grubu oluşturdu


