


Odalar ve Borsalar

◗ Fatsa TSO’daki dış ticaret semineri büyük ilgi gördü

◗ Şırnak TSO’da Ahilik Haftası kutlandı

◗ Gemlik TSO’da “Ortak Akıl” toplantısı yapıldı 

◗ Erzurum TSO’da ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ semineri verildi
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ODALAR VE BORSALAR

Ş ırnak’ta 32’inci Ahilik Haftası nedeniyle 

çeşitli etkinlikler düzenlendi. Şırnak 

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Ku-

rulu Başkanı Osman Geliş, beraberindeki 

heyet ile birlikte Vali Ali Hamza Pehlivan 

ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka'yı ma-

kamlarında ziyaret etti. Ziyaret sırasında 

plaket takdimi yapılarak Ahilik Haftası ile 

ilgili toplantı yapıldı. Osman Geliş yaptığı 

konuşmada, “Ahilik; din, dil, ırk ve cinsiyet 

farkı gözetmeyen, herkese eşit muame-

le yapılan bir anlayışın simgesidir. Ahilik; 

zengin-fakir ayrımı yapmaz. Çalışmak ve 

üretmek, alın teri ile kazanmak ahilikte bir 

ahlak kuralıdır. Bunun için herkesin mutla-

ka bir mesleği ve işi olmalıdır.”

“Birliğe ihtiyacımız var”

Geliş, şöyle devam etti: “Ahilik düşün-

cesinin kurulduğu Ahi Birlikleri'ni Batı’daki 

ve Doğu’daki benzer teşkilatlardan ayıran 

özellik, din adamlarının da devlet adamları-

nın da ahiler üzerinde herhangi bir etkisinin 

olmayışıdır. Bunun sonucu olarak ahilik, sivil 

toplum kuruluşlarının en eski modelidir. 

Ekonomik ve sosyal hayatın düzenlenmesi 

ilkesiyle yola çıkılan ahilik sayesinde yüzyıl-

lardan beri örnek varlığını sürdüren bir sivil 

toplum kuruluşu olan esnaf ve sanatkârlar 

arasındaki birlik ve dayanışma bu bakımdan 

çok önemlidir. Bu birlik ve dayanışmayı sağ-

layan sisteme her zamankinden daha fazla 

ihtiyacımız vardır. Halkın huzur ve barışı 

için ahilik öğretilerine sahip çıkan Ticaret 

ve Sanayi Odalarına, Esnaf ve Sanatkârlar 

Odalarına büyük görevler düşmektedir ve 

bu yüzden bu kurumlarımız çok önemlidir.” 

T icaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonu 

ve Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahip-

liğinde düzenlenen Dış Ticaret Bilgilendirme 

Semineri yoğun katılımla gerçekleştirildi. 

Aktif devlet desteklerinin anlatıldığı, ihracata 

başlamak isteyenlere giriş yollarının göste-

rildiği ve örnek bir ülke vakasıyla güncel iş-

lemlerin yer aldığı seminer büyük ilgi gördü.

Müşterek toplantı düzenlendi

Diğer yandan Ordu, Fatsa ve Ünye Ti-

caret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları 

Yönetim Kurulu başkanları Ünye Ticaret 

Borsası’nın ev sahipliğinde bir araya gelerek 

bir müşterek toplantı düzenledi. Turizm, 

eğitim, sağlık, ulaşım, ekonomi ve sanayi 

başlıkları baz alınarak yapılan çalışmalarda 

FATSO adına Yönetim Kurulu Başkanı Tay-

fun Karataş; Fatsa çevre yolu, Fatsa - Kumru 

Fatsa TSO’daki dış 
ticaret semineri 
büyük ilgi gördü

- Korgan - Niksar yolu, Fatsa - Aybastı - Re-

şadiye yolu, Gaga Gölü’nün kamulaştırma 

çalışmalarının hızlandırılarak bir an önce 

turizme kazandırılması, Fatsa’da yeni bir 

fakülte açılması (Hukuk, mühendislik gibi), 

çevre ilçelerde (Kumru, Korgan, Aybastı 

gibi) yüksekokullar açılması, Fatsa Devlet 

Hastanesi’nde mevcut alt yapı eksiklerinin 

giderilmesi, Fatsa OSB’de tamamlanamayan 

kamulaştırma bedellerinin ilgili bakanlık 

tarafından tahsisinin gerçekleşmesi, yayla 

turizminin gelişimi için devlet desteklerinin 

artırılarak bu anlamda bölgeye bir ivme 

kazandırılması gibi konularda Fatsa’nın ve 

hizmet verdiğimiz bölgede bulunan çevre 

ilçelerin sorunlarını toplantı gündemine 

ve dolayısıyla Şura’da sunulacak sorunlar 

arasına alınmasını sağladı. 

Şırnak TSO’da Ahilik  
Haftası kutlandı



123EKONOMİK FORUM

E rzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hiz-

metler (AÇSH) İl Müdürlüğü uzmanla-

rı, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) 

çalışanlarına, ‘Aile İçi ve Kadına Yönelik Şid-

detle Mücadele’ konulu bir seminer verdi.

ETSO Meclis Salonu’nda düzenlenen 

seminere, Genel Sekreter Vekili Kürşat Ka-

ragöl ve kurum personeli katıldı. Seminer-

de konuşan sosyolog Zeliha Rana Baysal, 

‘Kadına Şiddet İhanettir’ sloganıyla hareket 

ettiklerini ve toplumun bu konuda bilinç-

lendirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü 

ifade ederek,  aile içi ve kadına yönelik şid-

detin, kadın-erkek fırsat eşitsizliğinin hem 

nedeni, hem de önemli bir sonucu olarak 

karşımıza çıktığını söyledi. İstatistiklerin, 

eğitim, sağlık, istihdam, siyaset ve pek 

çok alanda, kadınlarla erkekler arasında 

ciddi uçurumlar olduğunu gösterdiğini 

kaydeden Baysal, kadınları dezavantajlı 

durumda bırakan uygulamaların temelin-

de, kadın ve erkeğe yüklenen farklı kalıp 

roller ve toplumsal sorumlulukların yattı-

ğını vurguladı. 

“Şiddetle mücadele şart”

Dünyada her yıl 1.4 milyon insanın şid-

det nedeniyle hayatını kaybettiğinin tah-

min edildiğini anlatan Baysal sunumunda, 

şiddetin en çok kadınlara, çocuklara, yaşlı-

lara, engellilere, göçmenlere, evsizlere ve 

mültecilere yöneltildiğini söyledi. Dünya-

da en az her üç kadından birinin fiziksel 

veya cinsel şiddete maruz kaldığını ifade 

eden sosyolog Zeliha Rana Baysal, 2014 yı-

lında yapılan, “Türkiye Kadına Yönelik Aile 

İçi Şiddet Araştırması” sonuçlarına göre 

de Türkiye’de yaklaşık her on kadından 

üçünün fiziksel şiddet gördüğünü belirtti.

Seminerde katılımcıların çeşitli ko-

nulardaki sorularını cevaplayan sosyolog 

Münteha Aydın da, şiddetle ilgili olarak 

ulusal mevzuatta bir eksiklik bulunmadığı-

nın altını çizerek, “Bu konuda her birimizin 

sorumluluğu bulunmaktadır” dedi.

B ölgeyi ilgilendiren sorunların gün-

deme getirilmesi ve çözüme ka-

vuşturulması, sorunlar ile alakalı daha 

güçlü lobi faaliyetlerinin yürütülmesi 

adına “Ortak Akıl” toplantılarının 17'incisi 

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev 

sahipliğinde düzenlendi. 

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-

tim Kurulu Başkanı Paşa Ağdemir toplan-

tıda yaptığı konuşmada “Bölgemizi ilgi-

lendiren sorunların gündeme getirilmesi 

ve çözüme kavuşturulması, sorunlar ile 

alakalı daha güçlü lobi faaliyetleri yürütül-

mesi adına bu toplantıların büyük fayda 

sağlayacağına inancım tamdır. İlimizin 

ekonomisine katkı sağlamak amacı ile 

ilçemiz ile alakalı tespit etmiş olduğumuz 

sorunları gündem maddelerine ekledik. 

Gündeme getirilen sorunların başında;  

bölge giriş kapısının modernizasyonu, ser-

best bölge yolu, Gemlik limanlarına demir 

yolu bağlantılarının yapılması, Gemlik’teki 

Gemlik TSO’da “Ortak 
Akıl” toplantısı yapıldı

depolama alanlarının yetersizliği, Gemlik 

zeytinini coğrafi işaretinin daha aktif de-

ğerlendirilmesi, TOBB Emekli Sandığı’nın 

SGK’ya bağlanması; servis araçlarında 19 

yaş sınırının 15 yaşa düşürülmesi gibi ko-

nular konuşuldu ve rapor edildi. 

Cığır açacak proje

Diğer yandan Gemlik ilçesinde üretim 

sektörüne istihdam sağlayan, üretime ye-

nilikçi bireyler yetiştirmeyi misyon haline 

getiren Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi’nin eğitimde çığır açacak bir projesi 

BEBKA tarafından kabul edildi. Okul 27 

okul arasından ikinci oldu. 

Paşa Ağdemir, “Ticaret ve Sanayinin 

kamu yararına uygun olarak gelişmesinde 

her zaman katkı sağlayan Gemlik Ticaret 

ve Sanayi Odası proje ortakları arasında 

yer alıyor. GTSO projenin yaygınlaştırıl-

ması, sürdürülebilmesi anlamında katkı 

sağlayacak” dedi. 

Erzurum TSO’da ‘Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele’ semineri verildi
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