
Odalar ve Borsalar

◗ Kayseri TO’dan kültür festivaline destek

◗ Malatya TB’den kayısı için Çin atağı

◗ Kadın girişimciler Şanlıurfa ve Trabzon’da buluştu
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ODALAR VE BORSALAR

Malatya TB’den 
kayısı için Çin atağı

M alatya Ticaret Borsası Yönetim Kuru-

lu Başkanı Ramazan Özcan, COFCO 

Sundry Natural Foods Co. firması yetkilileri 

ile kayısı konusunda bir görüşme gerçekleş-

tirdi. Özcan, görüşmenin olumlu geçtiğini 

kaydederek, firmayı Malatya'ya davet ettik-

lerini söyledi. COFCO Sundry Natural Foods 

Co. Firması yetkilileri ile Gaziantep’te bir 

görüşme gerçekleştiren Özcan, "Bu firmayı 

Malatya’ya davet ettik. Çinliler özellikle or-

ganik yani gün kurusu kayısı ile ilgilendiler. 

Çünkü pazarlama portföylerine son derece 

uyumlu doğal bir ürün gün kurusu kayısı. Bir 

dahaki programda biz ev sahipliği yapalım 

ve kayısıdaki üretim aşamasının tamamını 

sahada organik olarak nasıl yapıldığını an-

latacağız" dedi. 

“Rapor hazırlayacağız”

Bünyesinde gıda sektöründe faaliyet 

gösteren 20 şirket bulunduran Çinli COFCO 

Sundry Natural Foods Co. üst düzey yöne-

ticileri ile yaptıkları görüşmenin, Malatya 

kayısısının Çin pazarına doğrudan girmesi 

için oldukça önemli olduğuna dikkat çeken 

Özcan, "Görüşmeler sırasında Çinli firma 

yetkilileri, 'Çin'de kayısı üretiyor, neden Ma-

latya kayısısı alalım farkınız nedir?' dediler ve 

vitamin değerlerini sordular. Biz kayısımızın 

beslenme ve gıda kalitesinin analizleriyle 

gitmiştik zaten. Hazırlıklıydık yani. Vitamin 

değerlerine ilişkin bilimsel raporlarımızı 

sunduk. Dünyada 112 ülkeye 100 bin ton ih-

racat yaptığımızı, bunlardan en önemlisinin 

Amerika olduğunu, üründeki sağlıklı mine-

rallerden dolayı çok ciddi talep olduğunu 

söyledik. Malatya kuru kayısısındaki vitamin 

ve mineral değerlerin, Çin’de yetiştirilen 

kayısılardan çok çok yüksek olduğunu aka-

demik çalışmalar sonucunda oluşturulan 

raporlarla Çinli muhataplarımıza anlattık. 

İkna olduklarını gördük, umut vaat edici bir 

ortam oluştu." Özcan, "Biz kayısının üretim 

ve besin değerine ilişkin tüm bilimsel çalış-

maları bir rapor olarak hazırlayacağız, GA-

İB’e göndereceğiz. GAİB'de bunu Çin Halk 

Cumhuriyeti’ne gönderecek” diye konuştu.

K ayseri Ticaret Odası AB Bilgi Merkezi, 

Kayseri Kafkas Derneği, Kaffed ve 

İnliören Kültür ve Yardımlaşma Derneği 

işbirliğinde Pınarbaşı Belediyesi ev sa-

hipliğinde 4. Uzunyayla İnliören Festivali 

gerçekleştirildi.

İki gün süren etkinlikte tiyatro oyunları, 

halk dansları, yurt içi ve yurt dışından ge-

len müzik grupları ve futbol turnuvası gibi 

kültürel ve sanatsal etkinlikler Kayseri halkı 

ile buluşturuldu. Kayseri İnliören Köyü’n-

de gerçekleşen etkinlikte İstanbul, Bursa, 

İskenderun ve Adige Cumhuriyeti’nden 

gelen birçok sanatçı sahne aldı.

Birlik ve beraberlik çağrısı

Festivalin ilk gününde konuşan Kayseri 

Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 

Gülsoy birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, 

“1997 yılından beri KTO bünyesinde faaliyet 

Kayseri TO’dan 
kültür festivaline 
destek

gösteren Kayseri AB Bilgi Merkezi AB'nin 

temellerinden biri olarak Birlik içinde farklı 

kültürlerin nasıl birlikte yaşadığını paylaş-

mak ve “farklılık içinde birlik” konusunda 

farkındalık yaratmak amacı ile Çerkes kültür 

festivali kapsamında farklı kültürleri ve de-

ğerleri gerçekleştirdiği sanatsal ve kültürel 

etkinliklerle bir araya getirdi. İki gün boyun-

ca sürecek olan ve çeşitli sanatsal, kültürel 

etkinliklerin olacağı festival inanıyorum ki 

farklılıklarımızın en büyük zenginliğimiz 

olduğunu ortaya koyacaktır. Aslında bu 

coğrafyada yaşayan milyonlar olarak farklı 

bir kültürden, farklı bir mezhepten veya 

meslekten gelmiş de olsak hepimiz biriz. 

Zira bu toprakların vatan olması için hepi-

mizin ecdadı dün birlikte mücadele verdi, 

yan yana omuz omuza şehit oldu. Bugün 

de devletimizin bekası, milletimizin birliği 

için gerektiği zaman sağımıza ve solumuza 

kim var diye bakmadan bir araya gelebili-

yoruz. Asıl zenginlik işte budur.” 
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Ş anlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ile Trab-

zon Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi 

Merkezleri’nin destekleriyle, TOBB Şanlıurfa 

Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB Trabzon 

Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzen-

lenen “Şanlıurfa’dan Trabzon’a Girişimciler 

Buluşuyor” etkinliği Şanlıurfa Ticaret ve Sa-

nayi Odası’nda gerçekleştirildi. 

Program öncesinde Trabzon’dan gelen 

konuk kadın girişimciler, Şanlıurfalı kadın 

girişimciler ile birlikte Şanlıurfa Ticaret ve 

Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbra-

him Halil Peltek’i makamında ziyaret ederek 

hediye takdiminde bulundu.  

Şanlıurfa ve Trabzonlu kadın girişimciler 

arasında sürdürülebilir ticari ilişkilerin gelişti-

rilmesi amacıyla düzenlenen etkinliğin açılış 

konuşmaları bölümünde, Şanlıurfa Ticaret 

ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İb-

rahim Halil Peltek, kültürel ve ticari değerleri 

değerlendirerek, “Burada neler yapabiliriz, 

neleri ön plana alabiliriz onları konuşacağız. 

Biz ŞUTSO olarak yapılması gerekenleri yap-

maya hazırız” dedi. 

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi 

ve TOBB Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu 

Başkanı Cevahir Asuman Yazmacı da Trab-

zon ve Şanlıurfalı kadınları bir araya getiren 

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’na te-

şekkür ederek, “Avrupa Birliği perspektifiyle 

Trabzonlu kadınlarla buluşmak bizler için çok 

kıymetli. Şanlıurfa tarihi ve potansiyeli son 

derece önemli bir şehir. Trabzon da ülkemi-

zin hem tarihi, hem doğası hem potansiyeli 

çok önemli kentlerinden birisi. Bizler il kadın 

girişimcileri olarak, bu iki ilin kadınlarını bu-

luşturmak, birlikte işbirliği yapmalarını sağ-

lamak için elimizden geleni yapacağız” dedi. 

“Kardeş Kurul” 

protokolü imzalandı 

Açılış konuşmalarının ardından TOBB 

Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB 

Trabzon Kadın Girişimciler Kurulu arasında 

“Kardeş Kurul” protokolü imzalandı. 

Bu programın devamı ise daha sonraki 

tarihlerde Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’n-

da gerçekleştirildi. Toplantı açılışında konu-

şan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkan 

Yardımcısı Mustafa Zihni Serdar, “Gelecek 

nesillerin güzel bir dünyada yaşayabilmeleri 

adına, girişimcilik ruhu taşıyan kadınlarımıza 

Kadın girişimciler Şanlıurfa
ve Trabzon’da buluştu

Şanlıurfa ve Trabzon’da buluşan kadın girişimciler 
düzenledikleri etkinliklerle farkındalık yarattılar. TOBB Şanlıurfa 
Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB Trabzon Kadın Girişimciler 
Kurulu arasında “Kardeş Kurul” protokolü imzalandı. 

büyük görevler düşmektedir” dedi. 

TOBB Trabzon Kadın Girişimciler Kurulu 

Başkanı Nurcan Göç de Şanlıurfalı misafir-

leri Trabzon’da ağırlamaktan memnuniyet 

duyduklarını belirterek, “AB Türkiye Delegas-

yonu’nun da desteğiyle gerçekleştirdiğimiz 

bu etkinlik kapsamında aslında birbirine çok 

benzeyen ama uzak düşen bölgelerimizi ta-

nıma ve tanıtma fırsatı elde edeceğiz. Birlikte 

ekonomik anlamda yepyeni bir süreci başlat-

mış olacağız” dedi.

Etkinlik kapsamında, TOBB Kadın Girişim-

ciler Kurulu Üyesi, Rota Yayıncılık Yönetim 

Kurulu Başkanı ve Marketing Türkiye Genel 

Yayın Yönetmeni Günseli Özen moderatör-

lüğünde gerçekleştirilen Forum’da, TOBB Ka-

dın Girişimciler Kurulu üyesi ve Of Ticaret ve 

Sanayi Odası Meclis Başkanı Zuhal Akyüzlü, 

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi ve TOBB 

Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ce-

vahir Asuman Yazmacı, TOBB Şanlıurfa Kadın 

Girişimciler Kurulu Başkan yardımcıları  Beybin 

Öncel ve Hatice Kübra İlhan, deneyimlerinden 

söz ederek, karşılıklı olarak geliştirebilecekleri 

yatırım olanaklarını değerlendirdiler. 

“Ekonomik ve kültürel 

işbirliğini güçlendirecek”

Zuhal Akyüzlü konuşmasında, etkinliğin 

iki il arasında ekonomik ve kültürel işbirliğini 

güçlendireceğine inandığını belirterek, “Her 

iki ilin pek çok alanda ortak noktası var. Bu 

etkinlik sonucu gerçekleştireceğimiz işbirliği 

ve güç birliğinden faydalı ve sürdürülebilir 

sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Bu 

çalışmamızın TOBB bünyesindeki diğer odala-

ra da model olacağına yürekten inanıyorum. 

Bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen 

herkese çok teşekkür ediyorum. Dünyanın 

en büyük network ağına sahip TOBB Kadın 

Girişimler Kurulu'nun kurucu üyelerinden biri 

olmaktan da onur duyuyorum" dedi. 

Web sayfası tasarımı eğitimi verilen prog-

ramda, Digital Partners  Ceo’su Tunç Günbey  

ve Gökçe Günbey e-ticaret, hedef planlama ve 

reklam konularında bir sunum gerçekleştirdi. 

Ayrıca Programa katılan KOSGEB ve TKDK uz-

manları yatırım destek imkânlarını anlattılar. 

Her iki ilin kadın girişimcileri arasında im-

zalanan kardeşlik protokolü gereğince, turizm 

ve gıda başta olmak üzere bir çok sektörde 

ticari işbirliğinin geliştirilmesi kararı alınan 

toplantının bir model olarak, TOBB İl Kadın Gi-

rişimciler Kurulları tarafından da uygulanabilir 

olması hedefleniyor. 


