
Odalar ve Borsalar

◗ Başarılı öğrencilerden Nevşehir TSO’ya ziyaret

◗ İskenderun TSO sağlık için sahaya indi

◗ Muş TSO, tüccar ve sanayicilerin sorunlarını dinledi

◗ Antalya TSO’dan kapsamlı rapor
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ODALAR VE BORSALAR

İ çişleri Bakanlığı’nın talimatı, Hatay Va-
lisi Rahmi Doğan, İskenderun Kayma-

kamı İskender Yönden, Belediye Başkanı 
Fatih Tosyalı, İskenderun TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, İs-
kenderun TSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Muhsin Yeter, İskenderun 
Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı 

Erol Akın ile kurum ve kuruluşların yöne-
ticilerinin katılımıyla “Sağlık İçin Hepimiz 
İçin” denetimleri gerçekleştirildi.

Denetim kapsamında “Kontrollü Sosyal 
Hayat” döneminde temel prensip ve esaslar 
olarak ön plana çıkan maske kullanımı, sos-
yal mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra 
bütün iş kolları ile yaşam alanları için belir-

lenen tedbirlere uyulup uyulmadığı konu-
sunda denetim yapılırken aynı zamanda da 
halka rehberlik edici ve bilinçlendirmeye 
yönelik uygulamalar icra edildi.

İTSO Yönetim Kurulu Başkanı Levent 
Hakkı Yılmaz ve Başkan Yardımcısı Muhsin 
Yeter, Vali Rahmi Doğan ve protokol ile 
birlikte maske denetimine katıldılar. Co-
vid-19 salgını ile mücadelede Türkiye’de 
eş zamanlı olarak yapılan denetimler kap-
samında Şehit Pamir Caddesi’nde esnaf 
ziyaret edilerek maske takılması konusunda 
uyarıda bulunuldu.

“Tedbirleri elden bırakmayalım”
Hatay Valisi Rahmi Doğan “Vaka sayı-

sında diğer illere göre iyi durumdayız. İs-
kenderun’da maske kullanımı gayet başa-
rılı ama tedbirleri elden bırakmamalıyız” 
dedi. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Levent Hakkı 
Yılmaz ise “Pandemi sürecinde yönetim 
kurulu üyelerimiz ile birlikte üyelerimizi 
ziyaret ederek, iş yerlerinde maske takıl-
ması konusunda uyarılarda bulunuyoruz 
ve üyelerimiz bu kurallara harfiyen uyu-
yorlar” diye konuştu.

N evşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda başarılı 
olan öğrenciler ile bir araya geldi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda 
TYT puan türünde Türkiye birincisi olan 
Özel Kardelen Koleji öğrencisi Hüseyin Ka-
ğan Özdemir, ailesi ile birlikte Parmaksız’ı 
makamında ziyaret etti. 

Büyük başarısıyla Nevşehir’i gururlandı-
ran Özdemir’i tebrik eden Parmaksız, “Genç 
yeteneklerin ilimizden çıkması bizim için 
büyük bir onur ve kıvanç kaynağıdır. Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği ve Odamız eğitim 
ile öğretime ve ülkemizin geleceğini ema-
net edeceğimiz gençlerimize büyük önem 
veriyoruz. TOBB bünyesinde kurulan TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi sağladığı 
burs imkânları ve en çağdaş teknolojiler-
le donatılmış kaliteli eğitimi ile ülkemizin 
geleceğine ışık tutuyor, gençlerimize de 
büyük fırsatlar sağlıyor. Sevgili Hüseyin, uzun 
çalışmalarının ve emeklerinin neticesinde 
Türkiye birincisi olarak hepimizi gururlandır-
dı. Nevşehirli gençlerimizin potansiyellerinin 
ne kadar yüksek olduğunu göstermiş oldu.

“Destek vermeye hazırız”
Hayali olan tıp fakültesini TOBB ETÜ 

bünyesinde okumasını tavsiye ediyorum. 
Odamız ve TOBB camiası olarak Hüseyin’e 
ve başarılı gençlerimize eğitim hayatları 
boyunca her türlü desteği vermeye hazır 
olduğumuzu belirtmek isterim” dedi.

YKS sınavında Türkiye’de ilk 1000’e gi-
rerek büyük başarı gösteren öğrencilerden 
Özel Altınyıldız Koleji öğrencileri Fatma Duy-
gu Demirkol ve Emre Biçkes ile Ürgüp Tesan 

Fen Lisesi öğrencisi Muhammed Alperen 
Uzunçayır da Nevşehir Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Par-
maksız’ı makamında ziyaret etti. 

Başkan Parmaksız daha sonra ise YKS 
sayısal puan türünde Türkiye 965.'si H. Avni 
İncekara Fen Lisesi öğrencisi Murat Aksüt, 
Fen Lisesi Müdürü Rauf Denizler ve okul 
öğretmenlerinden Mehmet Fatih Bilgin’i 
ağırladı. Öğrencilere hediyelerinin takdim 
edilmesiyle ziyaretler sona erdi.

İskenderun TSO
sağlık için sahaya indi

Başarılı öğrencilerden 
Nevşehir TSO’ya ziyaret
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A ntalya TSO’nun Temmuz ayı Olağan 
Meclis toplantısı, Meclis Başkanı Süley-

man Özer’in başkanlığında elektronik ortam-
da yapıldı. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Davut Çetin, Oda faaliyetlerinin yanı sıra, 
kent ve ülke gündemine ilişkin değerlendir-
melerde bulundu. Antalya’nın pandemiden 
en fazla etkilenen il olduğunu söyleyen Çe-
tin, bundan sonraki süreçte desteklerin il ve 
sektör bazında verilmesi gerektiğini kaydetti.

Konuşmasında koronavirüs pandemi-
sinin yaşamı etkilemeye devam ettiğine 

dikkat çeken Çetin, pandemide ikinci hatta 
üçüncü dalgalar olabileceğini belirterek yeni 
normal denen süreçte rehavete kapılmanın 
yanlış olduğunu belirtti.

“Yatırım için çalışıyoruz”
Çetin, pandemi sürecinde çalışmalarına 

hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, 
“ATSO olarak bu süreçte de sektörlerin geliş-
mesi için, yatırım ve ihracat için çalışıyoruz, 
İhracata destek olmak için ATSO Global eki-
bimiz dünyanın dört bir yanında Ticaret ve 

Sanayi Odaları ile yoğun bir mesai harcıyor 
ve üyelerimizi yurt dışındaki muhataplarıyla 
buluşturuyor. ATSO Akademi eğitim çalış-
malarına hız kesmeden devam ediyor. Dijital 
Hafıza Haritası gibi kent tanıtımına değer ka-
tacak projelerimizi tamamlanma noktasına 
getirdik. Üyelerimizin sorunlarını ve çözüm 
önerilerini ilgili bakanlıklara ulaştırmak için 
güçlü bir iletişim köprüsü kurduk. Hazırla-
dığımız raporlarla da taleplerimizi bilimsel 
temellere dayalı olarak iletiyoruz” dedi. 

Dünyada birçok ülkenin ikinci dalga 
riskine karşı önlem aldığını belirten Çetin, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye ekono-
misinde bazı sektörler toparlanırken, diğer 
sektörlerde sıkıntılar devam ediyor.  

İstihdam destekleri konusunda kısa 
çalışma ödeneğinin belirli sektörlerde de-
vam etmesini bekliyoruz. Ayrıca normal 
çalışmaya geçiş için de SGK prim ödeme 
desteği getirildi. Bu konuda Cumhurbaş-
kanlığı’na yetki verildi.

Kredi destekleriyle ekonomi Haziran’dan 
itibaren toparlanıyor. Bu toparlanmanın de-
vam edip etmeyeceği belli değil.  Bu ne-
denle bu ay verilere biraz daha yakından 
bakmakta fayda var.”

M uş TSO Yönetim Kurulu Başkanı Er-
dal Koç, Organize Sanayi Bölgesi ile 

Küçük Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren 
üyeleri ziyaret ederek, çalışmaları hakkında 
bilgi alıp sorunlarını dinledi.

Kentin çeşitli bölgelerinde faaliyet gös-
teren Muş Ticaret ve Sanayi Odası üyelerini 
ziyaret eden Muş TSO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Erdal Koç, başta temizlik ve dezenfek-
tan malzemesi üreten firmalar olmak üzere 
tüccar ve sanayicilerle görüştü.

Kentin ekonomisine, üretime ve istih-
dama katkı sağlayan firmaları önemsedik-
lerini belirten Koç, çok zor şartlar altında 
üretimlerini sürdüren firmaların yanında 
olmaya ve sorunlarını çözmeye devam 
edeceklerini söyledi.

Muş Organize Sanayi Bölgesi’nde de-
zenfektan üretimi yapan Özel Bilim Teknik 
ve Mesleki Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden 
Koç, yetkililerden üretim hakkında bilgi 
aldı. Pandemi döneminde en çok ihtiyaç 
duyulan malzemelerin başında dezenfekte-
nin geldiğini belirten Koç, Muş’ta böyle bir 
üretimin olmasından son derece memnun 
olduklarını ifade etti.

“Firmalarımızın yanındayız”
Başkan Koç ve beraberindeki Yönetim 

Kurulu üyeleri daha sonra Küçük Sanayi 
Sitesi’nde temizlik ve dezenfektan üre-
ten Hürkimya Endüstriyel Temizlik, frozen 
food üretimi yapan Devit's Pizza Girişim 
ve bu firmalara plastik ekipmanı üreten 
Muş Plastik şirketini ziyaret ettikten sonra 
açıklamalarda bulundu.

Koç, “Pandemi dönemi dünya ge-
nelinde olduğu gibi ilimizde de çeşitli 

olumsuzluklara vesile oldu. Bunu fırsa-
ta dönüştürmeye çalışan bazı üyeleri-
miz temizlik ve dezenfektan malzemesi 
üretmeye başladı. Bu firmalara plastik 
ekipman üreten firmamızı da ziyaret 
ettik. Muş Ticaret ve Sanayi Odası olarak 
üretim ve istihdama katkı sağlayan tüm 
firmalarımızın yanında olmaya devam 
edeceğiz. Ekonomiye can veren firmala-
rımızı tebrik ediyor, bol kazançlar diliyo-
rum” diye konuştu.

Muş TSO, tüccar ve 
sanayicilerin
sorunlarını dinledi
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Antalya TSO’dan kapsamlı rapor


