
Odalar ve Borsalar

◗ Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın tarihi yeniden yazılıyor

◗ Bölge Odaları 19. toplantısını online gerçekleştirdi

◗ Samsun TSO’da Macaristan ile ticaret fırsatları değerlendirildi

◗ Trabzon TSO, bölgenin coğrafi işaretli ürünlerinin pazarını genişletecek
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ODALAR VE BORSALAR

B ölgesel Kalkınmada Güç Birliği Plat-
formu’nun 19’uncu toplantısı online 

olarak gerçekleştirildi. Toplantıda gündem, 
pandeminin bölge ekonomisine etkileri 
ve bazı ülkelerin Türk mallarına uyguladığı 
gayri resmi ambargo olurken, platform üye-
leri Hatay’daki yangın için de tek yürek oldu.

Bölgedeki yedi ilin Ticaret ve Sanayi Oda-
larının oluşturduğu Bölgesel Kalkınmada 
Güç Birliği Platformu 19’uncu toplantısını 
video konferans şeklinde yaptı. Adıyaman, 
Antakya, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye, 
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odaları başkanla-
rının katıldığı toplantının moderatörlüğünü 
Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Tuncay Yıldırım yaptı. Toplantı ka-
tılımcısı Oda başkanları, Covid-19 pande-
misinin il ekonomilerine etkileri ile ilgili 
değerlendirmelerin ardından, Ortadoğu 

ülkeleri ile ticaret ve bu ülkelerdeki Türk 
yatırımcılarının yaşadığı sıkıntıları tartıştı.

TOBB öncü olacak
Toplantıda tüm platform üyeleri, Suudi 

Arabistan başta olmak üzere bazı Ortadoğu 
ülkelerinin gayri resmi ve uluslararası ticaret 
kurallarına aykırı uygulamalarla Türkiye ihra-
catını baltalama girişimlerine karşın geliştiri-
lecek ticari diplomasi için çatı kuruluş TOBB 
öncülüğünde hareket etme ve bunun için 
çalışmaların yapılması yönünde karar aldı.

E lazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın Oda 
mührü ve tüm resmi yazışmalarında 

bugüne kadar kabul edilen 1920  kuruluş ta-
rihinin yapılan araştırma ve arşiv  belgeleriyle 
çok daha eskiye gittiği ve 1884 yılında Ma-
muretul Aziz Ticaret Odası olarak kurulduğu, 
tarihi belgelerle ortaya konuldu. Oda tarafın-
dan yapılan girişim ve müracaat Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı ile TOBB tarafından yapılan 
inceleme neticesinde tescil edildi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan 

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan 
Arslan, “TOBB’dan alınan 05.10.2020 tarih ve 
045.99 sayılı yazıda Odamız tarihinin yapılan 
incelemeler neticesinde kuruluş tarihinin 
1884 olarak tescillendiği ve kararın Ticaret 
Bakanlığı’na bildirildiği tarafımıza tevdi edil-
miştir” dedi. Arslan çalışmanın uzun soluklu 
bir dönemi kapsadığını belirterek, “2020 yılı-
nın başından itibaren Oda Genel Sekreterliği 
gözetiminde ve Odamız TSO Halkla İlişkiler ve 
Protokol Müdürü Etem Yalın’ın koordinasyo-

nunda Çekül Vakfı Elazığ Temsilcisi tarihçi-ya-
zar Mustafa Balaban tarafından yapılan arşiv 
çalışmaları ve araştırmalar neticesinde Elazığ 
TSO’nun kuruluş tarihinin 1920 yılından 36 yıl 
önceye gittiği ve 1884 yılında Oda’nın kurul-
muş olduğu resmi devlet arşiv kaynaklarıyla 
belgelendi” diye konuştu.

“Çalışmalara destek bekliyoruz”
Oda tarihinin yeniden yazılmaya başlan-

dığını belirten Arslan “Başta Osmanlı arşivi ve 
bilimsel kaynaklar kullanılarak Oda tarihimizin 
yeniden yazılmasına destek olarak tarihsel 
geçmişimize sahip çıkmak istiyoruz. Bu çalış-
malar ile kentimizin ticaret tarihi ve örgütleri 
başta olmak üzere kent arşivi ve hafızasına da 
Oda olarak katkıda bulunmak arzusundayız. 

Bu bağlamda kentimizin ticari geçmi-
şine ait resmi arşiv kaynakları başta olmak 
üzere bilgi veren tüm kaynakları da Odamız 
bünyesinde toplayarak zengin bir arşiv ve 
belge dokümantasyon merkezi oluşturma 
çalışmasını da başlatmış durumdayız. Bu 
çalışmalara katkıda bulunmak isteyen tüm 
hemşehrilerimiz de özellikle yayınlar nokta-
sında bağışlarını beklemekteyiz” dedi.

Bölge Odaları 
19. toplantısını 
online gerçekleştirdi

Elazığ 
Ticaret 
ve Sanayi 
Odası’nın 
tarihi 
yeniden 
yazılıyor



T rabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) 
ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 

(DOKA) arasında, bölgedeki coğrafi işaret-
li ürünler ekosistemine katkı sağlayacak 
"Dijital Denetleme ve Satış Portalı" isimli 
projenin sözleşmesi imzalandı. 

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 2020 
Yılı Coğrafi İşaretli Ürünler Mali Destek 

Programı kapsamında Trabzon Ticaret ve 
Sanayi Odası'nın sunduğu Dijital Denet-
leme ve Satış Portalı isimli proje DOKA 
Genel Sekreteri Onur Adıyaman ve TTSO 
Genel Sekreteri Ali Rıza Kul'un imzaladığı 
sözleşme ile başladı. Proje ile Trabzon, 
Rize, Ordu, Giresun, Artvin ve Gümüşhane 
illerini kapsayan TR90 bölgesinin kalkın-

Trabzon TSO, bölgenin coğrafi işaretli 
ürünlerinin pazarını genişletecek
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S amsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) 
Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsa-

mında Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı 
(HEPA) işbirliği ile “Ticaret ve Yatırım İçin 
Fırsatlar Ülkesi Macaristan” konulu webinar 
düzenlendi. Webinarın açılışında konuşan 
Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih 
Zeki Murzioğlu, ticari ilişkilerde network 

Samsun TSO’da 
Macaristan ile 
ticaret fırsatları 
değerlendirildi

kavramının önemine değinerek, “Geçmiş-
ten günümüze ticari ilişkilerin gelişimi 
adına en kıymetli unsur “network” kavramı. 
Bunun önemini giderek sıklıkla deneyim-
liyoruz. Ekonomimizin bel kemiğini teşkil 
eden KOBİ’lerimize bilgi, danışmanlık ve iş 
geliştirme konularında önemli bir network 
projesi olan Avrupa İşletmeler Ağı Projesi 
kapsamında bugün bir aradayız” dedi.

İşbirliği imkânları konuşuldu
Konuşmasında, ekonomi kavramının 

ülkelerin gücünü belirlemede etkisinin 
giderek artmasıyla, işletmelerin uluslararası 
rekabet edebilirliklerini geliştirmesi ve ticari 

işbirlikleri kurabilmesinin öneminin arttığı-
na vurgu yapan Başkan Murzioğlu, “Oda 
olarak bu süreçte KOBİ’lerimizin gelişimi 
ve işbirlikleri sağlanması amacıyla Avrupa 
İşletmeler Ağı projesi kapsamında 2008 
yılından bu yana çok sayıda faaliyet gerçek-
leştirdik, gerçekleştirmeye de devam ede-
ceğiz. İçinde bulunduğumuz pandemi şart-
ları dolayısıyla da artık online platformlar 
aracılığıyla bir araya geliyoruz. Bahsettiğim 
bu uluslararası işbirliklerinin tesis edilmesi 
amacı çerçevesinde daha güçlü, daha etkin 
network kurmak adına bugün, ülkemiz için 
önemli hedef pazarlardan biri olan Maca-
ristan ile işbirliği imkânlarını konuşacağız. 
Bugünkü birlikteliğimizin Macaristan’la 
ilişkilerimizi daha çok geliştirmeye katkı 
sağlayacağına inanıyorum” diye ifade etti.

Macaristan İstanbul Başkonsolosu Lasz-
lo Keller ise Macaristan’daki yatırım ve iş 
fırsatları hakkında katılımcıları aydınlattı. 

Daha sonra ise Macaristan İhracatı Teş-
vik Ajansı (HEPA)  yetkilileri ile Macaristan’ın 
Türkiye’deki ticaret ataşeleri tarafından Ma-
caristan ile ticaret ve yatırım imkânları hak-
kında bilgi verildi.

masında önemli bir yere sahip olan coğ-
rafi işaretli ürünlerin geliştirilmesiyle ilgili 
çalışmalar yapılacak.

Neler amaçlanıyor?
Proje kapsamında yapılacak çalışma-

larla; coğrafi işaretli ürünlerin ulusal ve 
uluslararası pazarlarda bilinirliğini artır-
mak, coğrafi işaretli ürünler ve geleneksel 
ürünlerin markalaşması için bilimsel alt 
yapı geliştirmek, yapılan çalışmaları des-
teklemek, coğrafi işaretli ürün pazarları-
nın genişletilmesi, geliştirilmesi, coğrafi 
işaretli ürünlere bilimsel, teknik, hukuksal 
ve denetimsel destek sağlamak, coğra-
fi işaretli ürünlerin potansiyelini ortaya 
çıkartıp ulusal ve uluslararası bir değere 
dönüştürülmesi noktasında paydaşlarla 
değer ekonomisi yaratmak ve coğrafi işa-
retli ürünlerin bölgede yarattığı sinerjinin 
kültürel değerlerle desteklenerek bölgesel 
turizmin geliştirilmesi için paydaşlara katkı 
sağlamanın amaçlandığı belirtildi. 

Proje kapsamında ayrıca coğrafi işaretli 
ürünlerin denetimlerinin nasıl yapılması 
gerektiği konusunda da çalışmalar gerçek-
leştirileceği vurgulandı. 
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www.etu.edu.tr
İş deneyimi ile 
mezun olmanın
TAM YERİ
TOBB ETÜ
Türkiye’de sadece TOBB ETÜ’de uygulanan 
ortak eğitim sistemi ile öğrenciler 3 farklı iş 
yerinde toplam 1 yıllık iş deneyimi  ile mezun 
oluyor.

www.etu
.edu.tr


