Teknoloji
Destekli
"çEPEIEJ

Öğrenciler
yeni
teknolojileri
kullanarak
araştırmaya özendiriliyor, cazip burs imkanları
ve deneyimli akademik kadronun desteği ile
kaliteli eğitim görüyor.
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Odalar ve Borsalar

◗ ATSO heyeti, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni inceledi
◗ Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Süt Kurulumu Projesi start aldı

Fotoğraflar: TOBB Fotoğraf Servisi

◗ Gebze TO öncülüğünde 11 bin çörek dağıtıldı
◗ KUTSO'nun Haziran ayı Meclis toplantısı yapıldı
◗ Fethiye’nin dünyadaki tanıtımı ele alındı
◗ Malatya TB’den iftar ve ödül programı
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ATSO heyeti, Gazi
Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’ni
inceledi

A

fyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası
(ATSO) heyeti, Milli Eğitim Bakanlığı
ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan Mesleki Eğitim İşbirliği
Protokolü ile Afyonkarahisar’da pilot okul
olarak belirlenen Gazi Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaretin ardından ATSO heyeti ve okul öğretmenleri Akrones Otel’de
bir araya geldi. Okulda üretilen ahşapların
ağırlıklı olarak kullanıldığı zenginleştirilmiş
kütüphanede toplu fotoğraf çektiren ATSO
heyeti, endüstriyel otomasyon teknolojileri,
elektrik-elektronik teknolojisi, gıda teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme,
mobilya ve iç mekan tasarımı teknolojisi,
kimya teknolojisi ve raylı sistemler teknolojisi alanlarını tek tek ziyaret ederek alan
öğretmenlerinden bilgi aldı. Ziyaret sıra-

sında, okuldaki mevcut üretim ve öğrenci yetiştirme potansiyelinin artırılması ve
tanıtılması hâlinde özel sektörün okuldan
yararlanabileceği üzerinde duruldu.
Protokol imzalandı
Okul ziyaretinin ardından, Akrones
Otel’de, ATSO heyeti ile Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetici ve öğretmenleri
iftar yemeğinde bir araya geldi. İftarda konuşan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü
Serteser, “Geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim
Bakanımız Ziya Selçuk’un ve Türkiye Odalar

ve Borsalar Birliği Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu Bey’in ve Milli Eğitim Müdürümüz,
ben ve Ticaret Borsası Başkanımızın hazır
bulunduğu törende protokol imzalandı. Bu
protokol ile her ilden bir Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi, Ticaret ve Sanayi Odaları ile
Ticaret Borsası’nın oluşturduğu Yürütme
Kurulu’na devredildi. Böylece biz de çalışmalara başladık. İlk önce Proje Yürütme
Kurulu’nu kurduk. Sayın Müdürümüz Mehmet İvecen’in süresi dolmuştu. Bir Müdür
Yardımcımız ile birlikte O’nun atamasına karar verdik. Birlikte çalışmaya başladık” dedi.

Erzurum İli Süt
Sektörü Soğuk Zincir
Süt Kurulumu
Projesi start aldı

E

rzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Süt
Kurulumu Projesi, araç ve proje tanıtım
lansmanı Erzurum Valisi Okay Memiş’in katıldığı tören ile gerçekleştirildi.
Yürütücülüğünü Erzurum Ticaret Borsası’nın üstlendiği, Doğu Anadolu Bölgesi’nin en prestijli ve en pahalı projesi olarak
gösterilen, “Erzurum İli Süt sektörü Soğuk
Zincir Süt Kurulumu” Projesi Erzurum Ticaret Borsası’nda düzenlenen tören ile
hizmete girdi.
Projenin açılışında bir konuşma gerçekleştiren Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Erzurum’un
tarım ve hayvancılık alanında Türkiye’nin
önde gelen illeri arasında olduğunu vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: “Bildiğiniz üzere ilimiz tarım ve hayvancılık
yönünden Türkiye’nin önde gelen illeri
arasındadır. İlimizde hayvancılıkla uğraşan

120

EKONOMİK FORUM

ve ürün işleyen üreticilerimizin mevcut
koşullarının iyileştirilmesi gerekmektedir.
“Projeye sahip çıkmalıyız”
Erzurum Ticaret Borsası olarak yürütücülüğünü yapmış olduğumuz Erzurum İli
Süt Sektörü Soğuk Zincir Kurulumu Projesi
kapsamında, bütçemiz 4.618.500,00 TL
olup, ilimizde süt sektöründe yaşanan en
önemli sorun olan kaliteli çiğ süt elde edilmemesi hususunun ortadan kaldırılmasını
hedeflemekteyiz. Süt sektöründe yaşanan
problemlerin ortadan kaldırılması demek,

tarım ve hayvancılığın önündeki sorunların çözüm noktasına ulaştırmak demek
ve bu çözümlerin hayata geçecek olması
şehrimiz ve bizim için büyük mutluluktur. Projemiz Borsamızın şirketi marifeti ile
proje devamlılığı sağlayacak, bu projeye
bütün şehir olarak sahip çıkmamız ve şehirde beraber iş yapma algısını oluşturmamız gerekmektedir” dedi. Erzurum Valisi
Okay Memiş projenin tanıtım programında
yaptığı açıklamada ise Erzurum’u tarım ve
hayvancılık anlamında hak ettiği noktaya
ulaştırmaya çalıştıklarını belirtti.

Gebze TO
öncülüğünde
11 bin çörek dağıtıldı

G

ebze Ticaret Odası'nın öncülüğünde
Gebze Çöreği geleneğini yaşatmak
amacıyla Gebze, Dilovası, Çayırova ve Darıca ilçelerinde 11 bin çörek bölge halkına
dağıtıldı. 200 yıllık gelenek, yılda yalnızca iki
defa dini bayramların arife günlerinde hayata
geçiriliyor. Bu geleneği yaşatmak adına her yıl
olduğu gibi bu yıl da Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler öncülüğünde

etkinlik düzenlendi. Binlerce Gebze Çöreği
Meclis Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri
tarafından dağıtıldı.
Bölge halkı tarafından büyük ilgi gören
karanfil, tarçın ve damla sakızının bulunduğu
11 çeşit baharat kullanılarak yapılan, 10 gün
boyunca bayatlamayan Gebze Çöreği’nin
marka patent çalışmalarına Gebze Ticaret
Odası olarak devam ediliyor.

Öğrencilere destek
Diğer yandan Pelikan Koleji öğrencilerinin yıl boyunca tasarlamış oldukları kodlama,
robotik, üç boyutlu yazıcı ve maker projeleri
Gebze Ticaret Odası’nda sergilendi. Gebze
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail
Çiler, geleceğin bilim insanı gençlerin projelerini ilgi ve beğeniyle dinleyerek çalışmaları
dolayısıyla tebriklerini iletti.

arasında yer almasından dolayı plaket
verildi. Uzun Metal Sanayi yetkilisi Ahmet Uğurel’e, tebrik plaketini KUTSO
Meclis Başkanı Nafi Güral ile KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç
takdim etti.

KUTSO'nun Haziran ayı
Meclis toplantısı yapıldı

K

ütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nın
(KUTSO) Haziran ayı olağan Meclis
toplantısı, KUTSO Sosyal Tesisi'nde düzenlenen akşam yemeğinin ardından,
Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Düzenlenen akşam yemeğinde, KUTSO’ya yeni kayıt olan işletmelerin üyelik
beratları, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı
İsmet Özotraç tarafından takdim edildi.

Meclis Başkan Vekili Ahmet Bağırgan
başkanlığında gerçekleştirilen, KUTSO
Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, meslek komitesi başkanlarının katıldığı toplantı, ilgili gündem maddeleriyle yapıldı.
Toplantıda konuk edilen KUTSO
Üyesi Uzun Metal Sanayi yetkililerine,
TOBB Türkiye 100 Programı kapsamında
“Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri”

Kararlar alındı
Takdimin ve hitapların ardından,
olağan gündem maddelerinde yer alan
konular görüşülerek, ilgili kararlar alındı.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Y. Yazaroğlu tarafından aylık faaliyet
raporu, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Tolga Eskioğlu tarafından mali konular
sunuldu. Meclisten Bir Ses gündeminde,
KUTSO’nun “Dış Ticaret, TOBB Akreditasyon Sistemi ve Projelerine ilişkin çalışmalar” hakkındaki sunumuyla KUTSO
Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Alkış’a, günün anısına plaket takdim edildi.
Hitapların ve gündem maddelerinin tamamlandığı KUTSO Haziran ayı
Meclis toplantısı, bir sonraki toplantı tarihinin duyurulmasının ardından,
Meclis Başkan Vekili Ahmet Bağırgan
tarafından kapatıldı.

EKONOMİK
EKONOMİKFORUM
FORUM

121
121

ODALAR VE BORSALAR

Fethiye’nin
dünyadaki
tanıtımı ele alındı

F

ethiye Turizm Konseyi, Ticaret Bakanlığı’nın Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği (HİSER)
kapsamında öngörülen Dijital Destinasyon
ve Fethiye’nin internet ve dijital dünyadaki
tanıtımı konusunu detaylarıyla ele aldı.
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın sekretaryasını yürüttüğü ve ev sahipliği yaptığı
Turizm Konseyi’nin Haziran ayı toplantısı
gerçekleştirildi.
Toplantıda, Digital Destinasyon sunumu yapan Pangea Dijital CEO’su Ferda Kertemlioğlu, Fethiye’nin dünya üzerinde ses
getirecek bir web portalının yanı sıra sosyal
medya kanallarının aktif bir şekilde kullanılmasına ihtiyacı olduğunu belirterek, “Ancak
birden fazla mecrada çıkmanın en büyük
dezavantajı farklı mesajların verebilecek
olduğu algı karmaşasıdır. Tabi bu Fethiye
için geçerli bir durum değil, çünkü içinde

Travel Turkey Turizm Fuarı
Pangea Dijital CEO’su Ferda Kertemlioğlu’nun İstanbul için hazırladıkları benzer
kampanya ve dijital görsellerinin geri dönüşüne ait istatistiksel bilgilerini sunmasının
ardından toplantının diğer gündem maddelerinden birisi olan Travel Turkey katılımı
ele alındı. Travel Turkey sırasında Fethiye’nin

stratejisinin konuşulduğu toplantıda, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden fuar alanına
açılacak stant konusunda gelecek bilginin
üzerine katalog ve tanıtım mecralarının
seçilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.
Toplantıda 2019 yılının ilk yarısında bölgeye gelen yerli ve yabancı misafirlerin sayısı da diğer bir konu başlığı oldu. Özellikle
Ramazan Bayramı sırasında turist yoğunluğunun oldukça heyecan verici olduğu
vurgulanan toplantıda 2019 yılının diğer
yarısı ile ilgili beklentiler değerlendirildi.

ihracatı 2018 yılında 8 bin 600 ton ile 18
milyon dolar gelir getirmiştir. Bu konuda
emeği geçen gerek üretici, gerek tüccar ve
gerekse de ihracatçı firmalarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz” dedi.
Hayata geçirmeyi planladıkları kuru
kayısı lisanslı depoculuk ile ürün ihtisas
Borsacılığı elektronik satış salonları ile
kuru kayısıda yeni dönemin başlayaca-

ğını ifade eden Özcan, “Malatya Ticaret
Borsası’nın 10 bin ton, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin ise 5 bin ton kapasiteli
inşa edeceği depolarla hem üreticilerin
sağlıklı koşullarda ürün depolaması hem
de finansman sorununun giderilerek piyasanın arz talep dengesini regüle ederek
ürününün daha da değerli olması sağlanacak” şeklinde konuştu.

bulunduğumuz konseyin ortak kararlar
alarak daha güçlü bir Fethiye için çalıştığını
görüyoruz” dedi.

Malatya TB’den iftar
ve ödül programı

M

alatya Ticaret Borsası tarafından düzenlenen iftar programının ardından, Tahıl ve Hayvancılık Sektörleri 2018
yılı En İyi İhracat ve Genel İşlem Ödülleri
de sahiplerini buldu. Programın açılış konuşmasını yapan Malatya Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan,
ekonomisi tarıma, tarımsal sanayi ve hayvancılığa dayalı olan Malatya’nın bölgenin
yükselen değeri olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ettiğini söyledi.
Malatya’nın en önemli ürünü olan kayısının Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescil
Belgesi alarak dünya kuru meyve sektöründe adını kalite ve lezzetiyle ispatladığını
belirten Özcan, 2018 yılında 112 ülkeye 94
bin ton kuru kayısı ihracatı karşılığında 260
milyon dolar gelir elde edildiğini belirtti.
105 bin ton ihracat hedefi
2019 yılında da 105 bin ton ihracat
hedefi ile yollarına emin adımlarla devam
ettiklerini belirten Özcan, “Kayısı çekirdeği
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