
Odalar ve Borsalar

◗ Afyonkarahisar TSO’dan önemli ziyaret

◗ Gebze TO, Marmara Depremi’ni unutmadı

◗ Eskişehir TB, tarım fuarına katıldı

◗ Süt üreticileri Antalya TB’de buluştu
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ODALAR VE BORSALAR

G ebze Ticaret Odası, 17 Ağustos 1999 

Marmara Depremi’nin yıldönümü 

dolayısıyla Gebze Belediyesi, Türk Mühen-

dis ve Mimar Odaları Birliği Gebze Temsil-

ciliği ile ortaklaşa deprem eğitimi ve anma 

yürüyüşü programı düzenledi. Program  

öncesi bölge halkına deprem şehitleri-

miz için lokma dağıtımı gerçekleştirildi. 

Program öncesi 17 Ağustos 1999 Marmara 

Depremi ile ilgili kurulan resim sergisi de 

ilgiyle ziyaret edildi. Gebze Ticaret Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, 17 Ağus-

tos 1999 Marmara Depremi'nde yaşanan 

acıların hala taze olduğunu dile getirerek, 

deprem gibi doğal afetlere tedbir almadı-

ğımız sürece insan hayatının ve ekonomik 

kalkınmanın önündeki en önemli tehditler 

olarak kalacağını vurguladı. 

Bu arada depremi en yakından hisse-

denlerden biri olan dünya serbest dalış 

rekortmeni Ufuk Koçak başarılarla dolu 

yaşam öyküsünü ve Prof. Dr. Mikdat Ka-

dıoğlu ise deprem tedbirleriyle ilgili bilgileri 

katılımcılarla paylaştı.

Anma yürüyüşü yapıldı

Deprem şehitlerimizi bir kez daha 

hatırlamak ve farkındalık yaratmak için, 

program sonrası tüm katılımcılarla anma 

yürüyüşü gerçekleştirildi.

A fyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Oda-

sı’nın Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu 

Hibe Programı çerçevesinde kazandığı KOBİ 

Hastanesi ve Avrupa Ağı’nda ilk yurt dışı 

ziyaret gerçekleştirildi. 

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası 

(ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Ser-

teser, ATSO Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet 

Anlıak, Ekrem Demirel, Fatih Şapcı ve Yücel 

Albay ile ATSO Genel Sekreteri Ali Şenol, 

ATSO’nun KOBİ Hastanesi ve Avrupa Ağı 

projesi kapsamında, projenin ortaklarından 

Siauliai Ticaret, Sanayi ve Ziraat Odası’nı 

(Litvanya) ziyaret etti. 

Ziyaret sırasında ATSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar’ın 

ihracatta öne çıkan ürünleri ve Afyonka-

rahisar’daki yatırım fırsatları hakkında bil-

gi verdi. Serteser, ATSO’nun Afyon’un en 

büyük sivil toplum örgütü olduğunu, bu 

Afyonkarahisar 
TSO’dan 
önemli ziyaret

bağlamda üyelerine birçok alanda hizmet 

ettiğini vurguladı. 

TOBB ETÜ’ye gezi

Diğer yandan Afyonkarahisar Ticaret ve 

Sanayi Odası ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

işbirliğinde, ATSO imkanları ile düzenlenen 

gezide, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sına-

vı’nda başarılı olan 42 Afyonlu öğrenci TOBB 

ETÜ’deki eğitim sistemini ve teknolojik im-

kânlarını yakından tanıma fırsatı buldu. Ziya-

rette Afyonlu öğrencilere TOBB ETÜ Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Sarınay refakat etti. 

Prof. Dr. Sarınay, TOBB ETÜ’yü tercih eden 

öğrencilerin, iş dünyasının talep ettiği bilgi 

ve donanımla mezun olacaklarını vurguladı.

Gebze TO, Marmara 
Depremi’ni unutmadı
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A ntalya Ticaret Borsası (ATB), üyelerinin 

sorunları ve çözüm önerilerini günde-

me getirmeye devam ediyor. Süt üretimi 

ve pazarlaması alanında faaliyet gösteren 

süt kooperatifleri temsilcileriyle düzenle-

nen çalışma toplantısı, ATB Yönetim Kurulu 

üyeleri Halil Bülbül ile Hüseyin Simav’ın 

katılımıyla Borsa Toplantı Salonu’nda yapıl-

dı. Toplantıda, süt üretim maliyetlerindeki 

artış, ödeme vadelerindeki uzunluk, elektrik 

faturalarındaki artış, yemde yaşanan sıkıntı-

lar gündeme geldi.

Toplantıda konuşan ATB Yönetim Ku-

rulu üyesi Hüseyin Simav, Borsa’da tescili 

yaptırılan ürünler arasında sütün ilk üç 

sırada yer aldığını bildirirken, bölge ekono-

misi için önemine dikkat çekti. Toplantıda 

dile getirilen sorun ve çözüm önerilerinin 

yerel yönetimler, TOBB ve ilgili Bakanlıkla-

rın gündemine taşıyacaklarını kaydeden 

Simav, “Hepimizin ortak yaşadığı sorunlar 

var ama çözümü ayrı ayrı yerlerde ara-

dığımız için çözüm üretemiyoruz. Ortak 

aklı harekete geçilmeli, birlikte hareket 

etmeliyiz” diye konuştu.

“Sütle yem kafa kafaya geldi”

ATB 4. Meslek Komitesi Başkanı Ya-

şar Kocaoğlu da “Antalya’da süt var, pazar 

var ama biz söz sahibi değiliz. Eskiden 

bir kilogram sütle 2 - 2.5 kilogram yem 

alabiliyorken şimdi bir kilogram sütle bir 

kilogram yem alabiliyoruz. Sütle yem kafa 

kafaya geldi” diye konuştu. 

Elektrik faturalarının ikiye katlandığına 

dikkat çeken Kocaoğlu, girdi maliyetleri-

nin arttığı ancak aynı artışın süt fiyatları-

na yansımadığına dikkat çekti. Kocaoğlu, 

“Herkes süt fiyatını gündeme getiriyor 

ama yem fiyatı, elektrik maliyetleri uçtu 

gitti, bunu kimse konuşmuyor. Biz üretici 

ve kooperatifler olarak birlikte hareket 

edemiyoruz. Örgütlenip birlikte hareket 

edemediğimiz için sorunlarımız çözümsüz 

kalıyor” diye konuştu.

E skişehir Ticaret Borsası, Eskişehir Tarım 

Fuarı’na katıldı. İlginin yoğun olduğu 

stantta yulaf ezmesi ve Ruşeym ürünleri 

sergilendi. Eskişehir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Ömer Zeydan, fuara katılan 

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak’a, proto-

kole ve ziyaretçilere siyez bulgurundan 

yapılan pilavdan ikram etti.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB 

Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Zeydan yaptığı 

açılış konuşmasında “Tarım, şahsen inandı-

Eskişehir TB, tarım 
fuarına katıldı

ğım çok önemli ve dünyanın en stratejik 

sektörü. Tüm tarım paydaşları tarafından 

desteklenmesi, sahiplenilmesi gereken asla 

vazgeçemeyeceğimiz, vazgeçilmemesi 

gereken, kalkınmanın temel taşlarından 

olan bir sektör. Bu tür fuarların çok önemli 

olduğu kanaatindeyim” dedi.

Konferans düzenlenecek

Ömer Zeydan şöyle devam etti: “Böy-

lesine güzel bir fuar merkezini şehrimi-

ze kazandırdıkları için TÜYAP ve Ticaret 

Odamıza şükranlarımı iletmek istiyorum. 

Çiftçilerimize yeni tarım teknolojileriyle 

buluşmak üzere fuarımızı ziyaret etme-

lerini önerdim. Biz de Eskişehir Ticaret 

Borsası olarak bu lokasyondaki konferans 

salonunda değerli hocamız Prof. Dr. Engin 

Kınacı'nın vereceği Eskişehir tarımı ile ilgili 

bir konferans düzenleyeceğiz. Değerli 

protokol üyelerini ve tüm ziyaretçileri bu 

konferansa davet ediyorum.” 

Süt üreticileri 
Antalya TB’de buluştu
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