
Odalar ve Borsalar

◗ Antalya TB, TÜRİB ile acentelik sözleşmesi imzaladı

◗ Adıyaman TSO kalitesini belgeledi

◗ Eskişehir TB, Teknoloji Buluşmaları’na ev sahipliği yaptı
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ODALAR VE BORSALAR

Adıyaman TSO 
kalitesini belgeledi

A dıyaman Ticaret ve Sanayi Odası 

(ATSO) kurumsal başarısını bir kez daha 

belgeleyerek, 10002: 2018 Müşteri Mem-

nuniyeti Yönetim Sistemi Belgelendirme 

denetiminden başarıyla geçerek belgenin 

2018 revizyonlu halini alan ilk Odalardan 

birisi oldu.

ATSO’da İSO 9001: 2015 Belge Yenileme 

Denetimi ve KYS 10002: 2018 Müşteri Mem-

nuniyeti Yönetim Sistemi Belgelendirme 

denetimi gerçekleştirildi.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 

Uslu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, yeni 

kalite belgesi ile ATSO’nun hizmet kalitesini 

daha da yukarıya taşıyacağına dikkat çeke-

rek şunları kaydetti: “Üyelerimizin memnu-

niyetini ön planda tutma konusunda gerekli 

çalışmaları hız kesmeden gerçekleştiriyoruz. 

Bu konuda üzerinde durduğumuz önemli 

konulardan bir tanesi ISO 10002:2018 Üye 

Memnuniyeti Sistemi Belgesi ile hizmet 

kalitemizi daha da yukarı taşımak amacın-

dayız. Bu kapsamda sahip olduğumuz Ka-

lite Yönetim Sistemi’nde ISO 9001:2015 ve 

yeni belgemiz ile hizmet kalitemiz güvence 

altına alınmıştır. Meclis ve Yönetim Kurulu 

olarak, hizmet kalitesi ve üye memnuniyeti 

konularında sürekli gelişim ve yenilenme 

gündemimizde olacaktır.”

Verim artıyor

ISO 10002:2018 ile ilgili bilgi de veren 

Uslu, şu detayları aktardı: “ISO 10002:2018 

geliştirilebilir, şikayet nedenlerini ortadan 

kaldırılacak alanları belirlemede yardımcı 

olan, üye şikayetlerini daha etkin ve daha 

verimli yönetilmesi için gerekli yönetim 

araçlarını tanımlayan, daha çok üyenin 

sağlanan hizmetten memnun kalmasına 

olanak veren bir yönetim sistemi olarak 

tanımlanıyor. Bu süreç içerisinde sistemin 

kurulmasından belgelendirme sistemine 

kadar geçen süreçte emeği geçen ve kat-

kıda bulunan tüm Oda Meclisimize, Yöne-

tim Kurulumuza, Meslek Komitelerimize 

ve personelimize teşekkür ediyor ve hayırlı 

olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

A ntalya Ticaret Borsası, Türkiye Ürün 

İhtisas Borsası A.Ş. (TÜRİB) ile acen-

telik sözleşmesi imzaladı. Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği ile Ticaret Borsaları tara-

fından kurulan Türkiye Ürün İhtisas Borsası 

A.Ş.'nin acenteliğini alan ATB, Elektronik 

Ürün Senetleri’ne ilişkin borsacılık faaliyet-

lerini gerçekleştirebilecek. 

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Ali Çandır, 2018 yılında kuruluşu 

gerçekleştirilen ve TOBB ile Ticaret Borsa-

larının kurucu ortağı olduğu Türkiye Ürün 

İhtisas Borsası A.Ş’nin (TÜRİB) faaliyete 

geçtiğini belirtti. Çandır, artık Elektronik 

Ürün Senetlerileri’nin (ELÜS) alım-satım 

işlemlerinin yatırımcılar tarafından aracı 

olmaksızın http://www.turib.com.tr adre-

sinden “TÜRİB İşlem Platformu” üzerinden 

gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

Antalya TB,  TÜRİB 
ile acentelik 
sözleşmesi 
imzaladı

Ürünlerin alım satımı

Antalya Ticaret Borsası’nın TÜRİB ile 

sözleşme imzalayarak TÜRİB’in acentesi 

olduğunu bildiren Çandır, “Acenteliğimizle 

birlikte Elektronik Ürün Senetleri’ne ilişkin 

borsacılık faaliyetlerini gerçekleştirme yet-

kisine sahip olduk. Artık tüm ELÜS işlemleri 

Borsamız tarafından gerçekleştirilebilecek-

tir” dedi. Çandır, üretici ve yatırımcıların 

lisanslı depolardaki ürünlerin alım satımı 

için ATB’ye başvurabileceğini bildirdi.

ELÜS işlemleri yapmak isteyen gerçek 

ve tüzel kişiliğe sahip yatırımcıların TÜRİB’e 

kayıt olması gerektiğini vurgulayan Ali 

Çandır, “TÜRİB’de işlem yapmak isteyenler 

Borsamıza kayıt işlemlerini en kısa sürede 

yapmalıdır. Borsamız bunun için gerekli 

alt yapıyı kurdu. Gerekli belgelerle bize 

başvurmaları yeterli” dedi. Çandır, kayıt 

için Borsa’ya üyeliğin zorunlu olmadığı-

nı vurguladı. Çandır, buğday, arpa, mısır, 

pamuk, çeltik, soya fasulyesi zeytin, fındık 

ve mercimeğin TÜRİB’de işlem yapılan 

ürünler olduğunu kaydetti.
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T icaret Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) hima-

yesinde ve Eskişehir Ticaret Borsası (ETB) ev 

sahipliğinde Vodafone Türkiye ve Akbank ana 

sponsorluğunda düzenlenen "Türkiye Tekno-

loji Buluşmaları" etkinliği Eskişehir'de yapıldı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 

Zeydan da Türkiye'nin geleceğini teknolojiye 

hakim, dijital çağın geldiğini gören ve ken-

disini hazırlayan gençlerin oluşturacağını 

anlattı. Türkiye'nin cari açık ve işsizlik sorun-

larını dijital ekonomi, e-ticaret ve özellikle 

e-ihracata yatırım yaparak çözebileceğini 

söyleyen Zeydan, şöyle devam etti:

"Dünyada e-ticaret hacmi 2.8 trilyon 

dolara ulaştı. Bu hacmin yaklaşık dörtte 

biri de e-ihracat şeklinde. Yakın bir zaman 

içinde küresel e-ticaret 4 trilyon dolara, 

e-ihracat 1 trilyon dolara ulaşacak. Türkiye 

ekonomisi şu anda daralma yaşamaktayken 

e-ticaret hacminin artmaya devam ettiği 

2019'da 70 milyarlık bir hacmin söz konusu 

olduğunu hesaplayabiliyoruz. Türkiye'nin 

hedefi küresel e-ticaret pastasından pay 

almak olmalıdır. Dünya ekonomisinde e-ti-

carette payımız şu anda yüzde 1 civarında. 

Bunu artırmak zorundayız." 

Vodafone Türkiye Kurumsal İşbirimi Ku-

rumsal Ürün ve Çözümler Direktörü Berna 

Kulaksız'da Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde 

"KOBİ'ler için dijital dönüşüm, e-ticaret, e-ih-

racat" temasıyla organize edilen etkinlikte 

yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin 

omurgasını oluşturan KOBİ'lerin dijitalleşen 

dünyaya adapte olmasının, ülkenin sürdürü-

lebilir büyümesi ve rekabet gücü bakımın-

dan büyük önem taşıdığını vurguladı.

KOBİ'ler İçin Dijital Dönüşüm Hareketi 

Projesi kapsamında Anadolu'da KOBİ'lerin 

ve illerin dijital skorlarını hesapladıklarını 

belirten Kulaksız, şöyle konuştu:

"Dijitalleşme seviyelerini belirliyoruz. Dü-

zenlediğimiz eğitimlerle de işletmelerimize 

hemen her işleyişin sil baştan yazıldığı gele-

ceğin kodları hakkında bilgi veriyoruz. TOBB 

liderliğinde gerçekleştirdiğimiz Teknoloji Bu-

luşmaları'nda ve dijital yolculuk eğitimlerinde 

KOBİ'lere danışmanlık ve mentorluk desteği 

sağlıyor, ülkemizin il il, sektör sektör dijital 

karnesini çıkarıyoruz. Son olarak Eskişehir'de 

faaliyet gösteren şirketlerle yaptığımız öl-

çümlere göre, şehrin dijital skorunu 71 olarak 

belirledik. Bu buluşmalarda dijital skorunu 

hesaplatan firmalara, çıkan sonuçlarına göre 

ihtiyaçlarına özel çözümler sunuyor, daha 

fazla tasarruf sağlayabilmeleri, operasyonel 

verimliliklerini artırabilmeleri noktasında yol 

gösterici anlık raporlar iletiyoruz. Projeyle 

işletmelerin dijitalleşmeyle neler kazanabi-

leceklerini gördükçe bu alandaki adımlarını 

hızlandıracağını, bunun da Türkiye'nin diji-

talleşme seviyesini artıracağını düşünüyoruz. 

Hedefimiz tüm Türkiye'yi dolaşmak, ülkemi-

zin dijitalleşme haritasını çıkarıp, KOBİ'lerimizi 

geleceğe hazırlayabilmek. Vodafone olarak, 

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme viz-

yonumuzla çözümler geliştirmeye, her ölçek-

ten işletmenin yanında olmaya gelecekte de 

devam edeceğiz."

Eskişehir Ticaret Borsası’nın düzenlediği 

"Kadın & Toprak" temalı 1. Ulusal Fotoğraf Ya-

rışması Ödül Töreni ve Sergisi Eskişehir Ticaret 

Borsası Sanat Galerisi’nde gerçekleştirildi.

Yarışmaya yaklaşık 125 sanatçı 400’den 

fazla fotoğrafla katıldı. Birincilik, ikincilik ve 

üçüncülük ödüllerinin yanısıra üç adet fotoğraf 

sanatçısına ise mansiyon ödülü verildi. 

Eskişehir TB, Teknoloji 
Buluşmaları’na ev sahipliği yaptı

Türkiye Teknoloji Buluşmaları etkinliği Eskişehir Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde 
yapıldı. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Zeydan, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Türkiye'nin hedefi küresel e-ticaret 
pastasından pay almak olmalıdır” diye konuştu.

ETB Sanat Galerisi’nde
"Kadın & Toprak" temalı 
yarışma düzenlendi


