
Odalar ve Borsalar

◗ Kütahya TB’den çocuklar için resim yarışması

◗ Gebze TO’nun desteği ile Girişimcilik Zirvesi 2019 düzenlendi

◗ Bafra TSO ‘Kardeş Oda Protokolü’ imzaladı

◗ Afyonkarahisar TSO ile İTO’dan dostluk maçı
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ODALAR VE BORSALAR

Gebze TO’nun 
desteği ile 
Girişimcilik Zirvesi 
2019 düzenlendi

G ebze Teknik Üniversitesi’nin öncü-

lüğünde Gebze Ticaret Odası’nın 

da desteği ile "İnovatif Fikirlerle Geleceği 

Yönet" konulu Girişimcilik Zirvesi'nin be-

şincisi Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcı-

sı Mehmet Fatih Kacır, Gebze Kaymakamı 

Mustafa Güler, Aselsan Yönetim Kurulu 

Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk 

Görgün, Gebze Ticaret Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Nail Çiler, Kocaeli Büyük-

şehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, 

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Başkanı 

Vahit Yıldırım, Gebze Teknik Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan As-

lan, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru 

Tümer Kabadayı, çok sayıda öğretim üyesi 

ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. 

Başarı öyküleri anlatıldı

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kuru-

lu Başkanı Nail Çiler yapmış olduğu ko-

nuşmada, değişime, gelişime, sinerjiye 

inanan ve en önemlisi ülkemize katma 

değer üretmeye istekli gençlerimizi bir 

arada görmekten duyduğu heyecanı 

belirtti. 

Fiziksel gücün akıl gücüne kaydığı bu 

dönemi kişisel ve toplumsal bazda en iyi 

şekilde yönetebilmenin, ileriye doğru yol 

almada önemli hedefler arasında olduğu-

nu dile getiren Çiler, gençlere içlerindeki 

gücün farkına vararak girişimci düşün-

celerini akıl, teknoloji ve yenilikçi ruh ile 

temellendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Üç oturumdan oluşan zirvede, fark 

yaratan girişimciler kendi başarı öyküle-

rini katılımcılarla paylaşarak, gençlere rol 

model oldular.

K ütahya Ticaret Borsası (KÜTBO) ta-

rafından ülkemizin gelişiminde ve 

kalkınmasında önemli yeri olan tarımın, 

genç nesillere aşılanması, sevdirilmesi ve 

özendirilmesi adına “Çocuk Gözüyle Tarım” 

teması adı altında Kütahya İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen resim 

yarışması sonucunda dereceye giren öğ-

rencilere ödülleri verildi.

İlk ve orta dereceli okul öğrencilerinden 

KÜTBO ödüllü resim yarışmasına başvuru-

da bulunan 275 resim, KÜTBO yetkilileri 

ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 

görevlendirilen öğretmenlerden oluşan 

komisyon tarafından değerlendirildi. Yapı-

lan eleme ve değerlendirme sonucunda 

konuya uygun resimler arasından ilk üçe 

giren resimler belirlendi. 

Değerlendirme sonucu Atakent Or-

taokulu 6/A sınıfı öğrencisi Hava Nisa 

Kütahya TB’den 
çocuklar için 
resim yarışması

Demiröz birinci, Orgeneral Asım Gündüz 

İ.O. 1/C öğrencisi Zeren Nur Kalkande-

len ikinci, Ümran Aygen Ortaokulu 5/A 

öğrencisi Ahmet Kadir Çetin’in yapmış 

olduğu resim ise üçüncü oldu. 

Öğrencilere ödülleri verildi 

11. Kütahya Tarım, Hayvancılık, Sera-

cılık ve Süt Endüstrisi Fuar açılışında yapı-

lan törenle “Çocuk Gözüyle Tarım” resim 

yarışmasında dereceye giren öğrencilere 

ödülleri verildi. 

Birinci olan Hava Nisa Demiröz’e Kü-

tahya Valisi Dr. Ömer Toraman tarafın-

dan, ikinci olan Zeren Nur Kalkandelen’e 

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim 

Işık tarafından, üçüncü olan Ahmet Kadir 

Çetin’e KÜTBO Yönetim Kurulu Başkanı 

Necati Gültekin tarafından verildi. 

KÜTBO tarafından düzenlenen ödüllü 

resim yarışmasının tarımın, genç nesillere 

aşılanması, sevdirilmesi ve özendirilmesi 

adına büyük etki ve farkındalık oluşturdu-

ğunu ifade eden KÜTBO Yönetim Kurulu 

Başkanı Necati Gültekin, bu tür organizas-

yonların devam edeceğini söyledi. 
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Bafra TSO ‘Kardeş 
Oda Protokolü’ 
imzaladı

B afra Ticaret ve Sanayi Odası Arnavut-

luk’un Başkenti Tiran’da Arnavutluk-Tür-

kiye Ticaret ve Sanayi Odası (ATTSO) ile Kar-

deş Oda Protokolü imzaladı.

Gerçekleştirilen imza töreninde konu-

şan Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Göksel Başar, “Hizmet alanı-

mız içerisinde yer alan üyelerimiz, bölgemiz 

ve ülkemiz açısından döviz kazandırıcı faa-

liyetlerin ne kadar önemli olduğunu ve bu 

kapsamda çalışmalarımızın devam ettiğini 

belirtmek isterim. Bafra Ticaret ve Sanayi 

Odası olarak üyelerimizin uluslararası piya-

saları tanımaları, güncel üretim ve pazar-

lama çalışmalarına farklı bakış açısı kazan-

dırmaları ve en önemli önceliklerimizden 

olan ihracatımızı geliştirme konusunda her 

yıl yurt dışı fuar ve iş gezisi organizasyonları 

tertip etmeye özen gösteriyoruz. 

Balkan coğrafyasına gerçekleştirdiğimiz 

iş gezisi ziyareti öncesi Arnavutluk-Türkiye 

Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri ile istişa-

relerde bulunduk. Arnavutluk ve Türkiye 

arasında geçmişten günümüze pozitif iliş-

kilerin bölgemiz açısından ticari anlamda 

ortak çalışmalar ile daha da güçlendirilmesi 

adına Bafra Ticaret ve Sanayi Odası ile Türki-

ye-Arnavutluk Ticaret ve Sanayi Odası arasın-

da Kardeş Oda Protokolü imzalanmıştır. Bu 

protokol kapsamında iki ülke arasında milli 

pazarların güncel durumu ve gelişme pers-

pektifleri, işletmelerin, kurum ve şirketlerin it-

halat gereksinimleri ve ihracat potansiyelleri, 

işbirliği ve ortak teşebbüse dayalı projelerin 

hazırlanması, Odalar tarafından organize 

edilen veya Odaların yer aldığı çeşitli aktivi-

telere ilişkin bilgilerin paylaşımı konusunda 

mutabık kalınmıştır” diye konuştu. 

Ortak çalışmalar artacak

Arnavutluk-Türkiye Ticaret ve Sanayi 

Odası Başkan Vekili Fethi Kaya da “Bafra Tica-

ret ve Sanayi Odası ile imzalamış olduğumuz 

Kardeş Oda Protokolü ile ticari faaliyetleri-

mizin geliştirilmesi açısında iş görüşmeleri, 

sempozyum ve ortak proje çalışmaları gibi 

birçok alanda birlikte çalışma fırsatı yakala-

yacağımıza inanıyorum” dedi.
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A fyonkarahisar Ticaret ve Sanayi 

Odası (ATSO) ile İTO futbol takımları 

arasında oynanan dostluk maçı, ATSO 

lehine 4-1 sonuçlandı. Centilmence ge-

çen maçta dostluk kazandı. ATSO Futbol 

Takımı ile İTO Futbol Takımı, İstanbul 

Güngören 15 Temmuz Şehitler Stadı’nda 

oynanan ve 5-5 berabere biten dostluk 

maçının rövanşında Zafer Stadı’nda karşı 

karşıya geldi. 35’er dakikalık devreler 

üzerinden oynanan maçta ATSO Futbol 

Takımı’nın dört golüne, İTO Futbol Takımı 

bir gol ile cevap verdi. 

Centilmence geçti

Centilmence geçen maçta birbi-

rinden güzel goller atılırken, sahadaki 

olumlu atmosfer, maç sonunda devam 

etti. Maçın sonunda ATSO Meclis Baş-

kanı Dr. Mehmet Sıtkı Merdivenci ve 

ATSO Yönetim Kurulu üyeleri, İTO Futbol 

Takımı’nın soyunma odasına giderek 

futbolcuları ve teknik heyeti tebrik etti. 

İTO Yönetim Kurulu üyesi Levent Taş da 

ATSO Futbol Takımı soyunma odasını 

ziyaret etti. ATSO heyeti, İTO heyetini 

Zafer Stadı’ndan meşalelerle yolcu etti. 

Afyonkarahisar TSO 
ile İTO’dan dostluk maçı


