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BANDIRMA TİCARET ODASI TANITIMI 

Bandırma Ticaret Odası 1926 yılında Yahya Sezai Uzay tarafından kurulmuştur. Bulunduğu bölgenin sosyo-

ekonomik sorunları ile ilgilenmek ve bu sorunların çözümü için en yüksek katkıyı sağlamayı amaç edinen odanın 

Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2013 yılından itibaren Mehmet Kılkışlı sürdürmektedir.  

Kurulduğu yıldan bu yana 28 Yönetim Kurulu Başkanı ve 32 Meclis Başkanı’nın görev yaptığı Bandırma Ticaret 

Odası günümüz itibariyle 9 Yönetim Kurulu, 30 Meclis Üyesi, toplamda 72 Meslek Komite üyesi ve 9 personel ile 

2400 Üyeye hizmet vermektedir.    

Bandırma Ticaret Odası kuruluşundan bu yana birçok önemli faaliyette bulunmuştur. Oda Türkiye’de ilk defa 

Vergi Ödül töreni düzenleyerek, en yüksek Kurumlar ve Gelir Vergisi ödeyen üyelerini ödüllendirmiş ve bu 

faaliyetle ülkemizde bir ilke imza atmıştır.  

Ekonomik ve sosyal sorumluluklarının bilincinde çalışan Bandırma Ticaret Odası bölgesinin kalkınmasında çok 

önemli bir hamle olan Bandırma Organize Sanayi Bölgesinin kurucusudur.  

Bandırma Limanının özelleşmesi kapsamında ihaleyi kazanan Çelebi Holding ile ortaklık gerçekleştirilmiş bu 

şekilde Oda yanına Borsayı da alarak, limanda hissedar olmuş ve liman yönetimine giriş hakkı elde etmiştir.  

Bandırma Ticaret Odası, AB – Türkiye Odalar Ortaklık Hibe Programı kapsamında Avrupa Birliği Projeleri 

gerçekleştirmektedir. “Bilgisayar Okuryazarlığı Projesi”, “Türk Balıkçılık Müktesebatının AB Balıkçılık 

Müktesebatına Uyarlanması Projesi” ve “Güney Marmara Bölgesinde Odaların Hizmet Kapasitelerini Geliştirerek 

KOBİ’lerin İhracata Yönlendirilmesi Projesi” odanın gerçekleştirdiği Avrupa Birliği projelerdir. Ayrıca “Yenilenebilir 

Enerji Kaynakları” ve “Rüzgâr Enerjisi” isimli iki AB Projesine oda dışarıdan destek vermiştir. 

Bandırma Ticaret Odası sosyal sorumlulukları çerçevesinde, bölge turizmine katkı sağlamak amacıyla Daskyleion 

Kazılarına 5 yıl süre ile ana sponsor olmuştur. Böylelikle Daskyleion Kazılarının turizme açılabilmesi ve bölgenin 

turizm gelirlerinin arttırılabilmesi için önemli bir yol alınmıştır. 

Oda, Bandırma Ticaret Odası İlköğretim Okulu’nun kurucusudur ve aynı zamanda hamiliğini yapmaktadır. Ayrıca 

eğitime katkı vermek amacı ile yılda yaklaşık 100 öğrenciye sürekli Yüksek Öğrenim bursu verilmektedir. 

Fiziki şartların yetersizliği ve altyapı eksikliği sebebiyle yeterli hizmet veremeyen Bandırma Sosyal Güvenlik 

Merkezi’ne Odamız hizmet binasının bir katı tahsis edilerek bölgeye hizmet konusunda öncülük edilmiştir. 

Bursa-İstanbul arasında başlatılan deniz uçağı seferlerinin Bandırma’lı işadamlarımız tarafından büyük takdir 

görmüş olması ve gelen talepler doğrultusunda Bandırma Ticaret Odası olarak gerekli araştırma çalışmaları 

yapılmış ve Burulaş ile görüşmeler neticesinde Bandırma-İstanbul deniz uçağı seferleri başlatılmıştır. Bandırma 

Ticaret Odası üyelerine üye kartları üzerinden deniz uçağı biletlerinde %10 indirim yapılmaktadır.  

Bandırma Ticaret Odası Bandırma 17 Eylül Üniversitesi’nin kurulması için gerekli lobi faaliyetleri yürütülerek 

üniversitenin kurulmasına öncülük edilmiştir. 

Bandırmada ki işletmelere verilecek KOSGEB hizmet ve desteklerinin yaygın etkin ve koordinasyon içinde 

sunulmasını sağlamak ve Oda Üyelerini mevcut destekler hakkında sürekli ve hızlı bir biçimde bilgilendirmek 

üzere KOSGEB Balıkesir İl Müdürlüğü ile iş birliği protokolü imzalanarak Bandırma KOSGEB Temsilciliği Bandırma 

Ticaret Odası bünyesinde hizmete açılmıştır. 

 

Bölgesinde birçok yeniliğin öncüsü olan Bandırma Ticaret Odası TS EN ISO 9001 Kalite belgesine sahiptir. Oda 

TOBB bünyesinde yürütülmekte olan oda/borsa akreditasyon sistemine dahil edilmiş ve yapılan denetimler 

sonucu akreditasyon belgesini almıştır. Bu sayede oda Avrupa Birliğine üye ülke odalarının hizmet standartlarına 

uygun çalışmalarını sürdürmekte ve hizmet kalitesini sürekli geliştirmektedir. 
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MİSYONUMUZ 

Bandırma ve çevresini, AB'ye uyum sürecinde üyeleriyle, zihnen ve ekonomik olarak hazırlayıp ülkemizin cazip 

yatırım merkezi haline getirmektir. 

 VİZYONUMUZ 

Bandırma'yı; sanayi, ticaret, lojistik, üniversite halkasına turizmi de ekleyerek çok kimlikli bir hinterlandın 

merkezi haline getirmek. 

KALİTE POLİTİKAMIZ 

5174 sayılı kanun çerçevesinde faaliyet gösteren Bandırma Ticaret Odası; 

1. İlgili Yasa ve Mevzuatlara uymayı, 

2. Üye memnuniyetini en üst seviyede tutmayı, 

3. Üyelerinin iç ve dış piyasalarda rekabet gücünü artırmayı, 

4. Kamu yararını gözeterek üyelerinin menfaatlerini korumayı, 

5. Bölgemizin ticari alanda gelişmesine öncülük etmeyi, 

6. Lobi faaliyetleri ile bölgesel kalkınmayı sağlamayı, 

7. Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı sergilemeyi, 

8. Çalışanlarının eğitim ve motivasyonunu sağlamayı, 

temel ilkeler olarak benimsemiştir. 

Bu doğrultuda kurulan kalite yönetim sistemi ve tüm süreçler Bandırma Ticaret Odası yönetimi ve çalışanları 

tarafından gözden geçirilerek sürekli iyileştirilecektir. 
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MALİ POLİTİKAMIZ 

1. Oda meclisi tarafından onaylanan bütçeye uygun olarak harcamalarda bulunmak, 
2. Oda mali kaynaklarını şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda efektif kullanmak, 
3. Oda finansal varlıklarının artışında sürekliliği sağlamak, 
 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ 

1. İşe alımda şeffaflık ve tarafsızlık ilkesini benimsemek. 

2. İşin gerektirdiği nitelik ve yetenek doğrultusunda yeterli sayıda insan kaynağını istihdam etmek ve bu insan 

kaynağını adil ve tarafsız  ücret politikasıyla yönetmek. 

3. Çalışanların kurum aidiyetini ve motivasyonunu ön planda tutmak. 

4. Hizmet içi eğitimlerle personelin gelişimine katkıda bulunmak. 

 

BASIN YAYIN POLİTİKAMIZ 

1. SMS, mail, sosyal medya aracılığı ile Üyelerine en hızlı şekilde ulaşmak. 

2. Yapılan faaliyetleri ve üye bilgilendirmelerini aylık e-bülten ve yıllık dergi şeklinde üyelerine bildirmek.  

3. Oda faaliyetlerinin yerel ve ulusal basında yer almasını sağlamak. 

4. Güncel tutulan Web sitesi ile üyelerin bilgilenmesini sağlamak. 

 

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKAMIZ  

1. Hizmet ve işin gereklerine uygun lisanslı ve güncel yazılım programları kullanmak. 

2. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek hızlı ve etkin bir hizmet sağlamak amacıyla sahip   

olduğu donanımın güncelliğini korumak. 

3. Bilgi güvenliği sağlamak için teknolojik çözümlerle birlikte bilgi işlem teknolojilerini kullanarak, oluşabilecek 

risklere karşı önlem almak. 

 

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKAMIZ 

1. Tüm istek, öneri ve şikayetleri doğruluk ve dürüstlük ile adil bir şekilde değerlendirmek. 

2. Üyelerimize ait her türlü ticari bilgi ve sırları korumak. 

3. Üye memnuniyetini ve üyelere verilen hizmeti en üst seviyede sağlamak.  
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MESLEK KOMİTELERİ GENEL KATILIMLI GRUP TOPLANTILARI BAŞLADI 

     Üyelerinin sektörel sorunlarını ve isteklerini dinlemek ve olası çözüm önerilerini tartışabilmek için Ocak ayı ile 

birlikte grup üyelerinin genel katılımına açık meslek grupları toplantıları Odamızda ilgili komite üyelerinin 

organizasyonunda gerçekleştirilmeye başladı. 

     5. 1. 7. ve 10. Meslek Komitelerinin, kendi grup üyeleri ile bir araya geldikleri genel grup toplantılarında; meslek 

komiteleri, meclis ve yönetim kurulu işbirliği ile gerçekleşen Bandırma Ticaret Odası faaliyetleri tanıtıldı. 

Komiteleri ilgilendiren yurtiçi ve yurtdışı fuarlar ve KOSGEB destekli iş gezileri hakkında bilgilendirme yapıldı ve 

toplantının son maddesi kapsamında komite üyelerinin sorunları dinlenerek sektörel konularda istek ve görüş 

önerilerinde bulunuldu. 

 

     9 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleşen Oda seçimlerinden günümüze kadar geçen sürede üyelerin sorunlarına 

çözüm üretmek ve en iyi hizmeti verebilmek için çalışmalarını düzenli olarak sürdüren meslek komitelerinin genel 

katılımlı grup toplantıları Şubat ve Mart ayları içerisinde devam edecek. Bugüne kadar; gıda, otomotiv, akaryakıt, 

beyaz eşya, mobilya, giyim, sigorta, bankacılık ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren üyeleri kapsayan 

komitelerin gerçekleştirdiği etkinlikler diğer iş kollarını da kapsayacak şekilde sürecek. 
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TOBB ORGANİZASYONU İLE CUMHURBAŞKANI ZİYARETİ 

     Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) organizasyonu kapsamında, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

Kılkışlı 365 Oda/Borsa Başkanı ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hayırlı olsun ziyaretinde 

bulundu. 

     Ekonomik konularda görüş alışverişinin gerçekleştiği ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiyi yakından 

takip ederek, ekonominin tüm taraflarıyla istişarelerin eskisi gibi sürdürüleceğini, dertlerin, şikâyetlerin, öneri ve 

tavsiyelerin dinlenerek çözüm üretileceğini ifade etti. 

     Başbakanlığı döneminde TOBB ile uyumlu çalışmalar ve işbirliği gerçekleştirildiğini anlatan Cumhurbaşkanı 

Erdoğan bu işbirliğinin Türkiye ekonomisine sıçrama yaptırdığına ve öz güven kazandırdığına dikkat çekti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan özel sektör ile kamunun birlikte uyumlu bir şekilde hareket ettiği zaman nelerin 

başarıldığı ve başarılabileceği hususunun ispat edildiğini söyledi. 
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ODAMIZDAN MERSİS EĞİTİMİ 

     Kamu kurumlarının tüzel kişiliklerle ilgili ihtiyacı olan bilginin tek noktadan sunulması, sisteme dahil kişiliklere 

ait bilginin vergi numarası ile bir sistemde birleştirilmesinin sağlanması ve sistemde tutulan şirket bilgilerinin 

uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmesi için “Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi” oluşturulması projesi 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. 

     Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 01.01.2015 tarihinden itibaren tüm Ticaret Sicil işlemlerinin MERSİS 

üzerinden yapılması zorunlu kılınmış olduğundan Odamıza kayıtlı tüm üye dosyalarının MERSİS Programına 

geçişleri yapılmış ve Ticaret Sicilinde yapılacak tüm işlemler bu sistem üzerinden devam edecektir.  Yeni bir 

uygulama olması sebebiyle Üyelerimizin sistem hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve yaşadıkları sıkıntıları 

gidermek amacıyla Bakanlığın yetkilendirmiş olduğu firmanın Eğitim ve Uygulama Danışmanı Mustafa Dakmaz 

tarafından eğitim semineri düzenlendi. 

     Eğitimde şirketlerin yaşam süreçleri içinde faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla çeşitli kamu kurum ve 

kuruluşlarından aldıkları veya almaları muhtemel tescil, izin, patent ve belge işlemleri de MERSİS kapsamında yer 

aldığı belirtildi. Ayrıca bu işlemlerin, mersis.gumrukticaret.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapılabilmesi için 

işlem yapacak kişi veya kişilerin (bu kişi gerçek kişi ise kendisinin, şirket ise temsil yetkisine haiz kişilerin) 

elektronik imzaya sahip olmaları gerekliliğine dikkat çekildi. 

      Eğitime Oda üyelerinin yanı sıra mali müşavirler ve muhasebeciler yoğun ilgi gösterdi. 
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BANDIRMA TİCARET ODASI KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU REHABİLİTASYON MERKEZİ YETKİLİLERİ İLE 

BULUŞTU 

Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu toplantılarında rehabilitasyon merkezlerini ele aldı. Konu 

hakkında bilgi vermek üzere Ş. Öğretmen Mustafa Boz Özel Eğitim Merkezi Müdürü Eyüp Tezcan Köse ve Özel 

Mutlu Rehabilitasyon Merkezi Öğretmenlerinden Gülen Hazar Kaytan toplantıya konuk oldular. 

Ş.Öğretmen Mustafa Boz Özel Eğitim Merkezi Müdürü Eyüp Tezcan Köse, zihinsel engellilere eğitim veren 

merkezlerinin Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren dokuz kurumdan bir tanesi olduğunu Lise çağındaki engelli 

öğrencilere meslek becerisi kazandırmayı amaçladıklarını ve dört yıllık örgün eğitim veren devlet kurumu 

olduklarını ifade etti. Eğitim ve meslek kazandırma amaçlı hizmet veren bir kurum oldukları ve kendi döner 

sermayeleri olduğu için maddi olarak beklentilerinin olmadığı, sadece atölyelerinde çıkan ürünlerin satışı için 

pazar ve yeni iş fikirlerine ihtiyaç duyduklarından bahsetti. 

Özel Mutlu Rehabilitasyon Merkezi Öğretmenlerinden Gülen Hazar Kaytan, zihinsel engellilere destek eğitimi, 

bedensel engellilere destek eğitimi, yaygın gelişimsel bozukluk destek eğitimi, özel öğrenme güçlüğü destek 

eğitimi, aile hekimliği ve psikolojik danışmanlık konularında hizmet verdiklerini ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 

olarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. 

Başkan Canset Sevim, rehabilitasyon merkezlerinde tedavi görüp, destek alması gereken ve bu konuda bilinçsiz 

bir çok kişinin olduğu, bu konuda öncelikle ailelerin bilinçlenmesi gerektiğini ve bunun için işbirliği yapmaya hazır 

olduklarını ayrıca kurum olarak Ş. Öğretmen Mustafa Boz Özel Eğitim Merkezi’ne yerinde ziyaret yapıp atölyelerin 

durumunu tespit edip, üretilecek ürünler ve pazar konusunda destek olmak istediklerini belirtti. 
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BANDIRMA TİCARET ODASI KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU'NDAN 

 BANDIRMA BAYAN BASKETBOL TAKIMINA ÖDÜL 

Kadın Girişimciler Kurulu Bandırma Gazeteciler Cemiyeti’nin en iyi takım ödülüne sahip Bandırma Bayan 

Basketbol takımı oyuncu ve idari kadrosunu ağırladı. Başkan Canset Sevim, Kulüp Başkanı Bora Öziş, Antrenör 

Gülşah Özgülü ve tüm idareci ve sporcuları tebrik etti ve bayanların sporda ne kadar başarılı olabileceklerini 

gösterdikleri için bayan sporculara teşekkür etti ve takımın başarılarını desteklemek ve bayan sporcuların yanında 

olduklarını hissettirebilmek amacıyla takıma aldıkları ayakkabıları teslim etti. 

Bandırma Bayan Basketbol Takımı Kulüp Başkanı Bora Öziş’te Bandırma Gazeteciler Cemiyeti tarafından ödüle 

layık görüldükten sonra Ticaret Odası tarafından da ödüle layık görülmelerinden ötürü mutlu olduklarını ve daha 

da başarılı olmak için daha çok çalışacaklarını ifade etti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2015 

 

ODAMIZ DESTEĞİ İLE İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ 

     İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği tanıtım gruplarından Kanatlı Tanıtım Grubunun 

organizasyonu ile İstanbul’da gerçekleşen ikili iş görüşmelerine Odamız desteği ile üyelerimiz yoğun katılım 

gerçekleştirdi. 

     İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Kanatlı Tanıtım Grubu tarafından 15 Ocak 2015 

Perşembe günü Afrika, Uzakdoğu, Avrupa, Ortadoğu ve Körfez Ülkelerinden Piliç, Sofralık Yumurta, Tavuk Ayağı, 

Hindi, Hen, İleri İşlenmiş Ürünler ithalatı gerçekleştiren 50 firma ve 75 katılımcı ülkemize davet edilerek VIP Alım 

Heyeti ile ülkemizdeki üretici ve ihracatçı firmalarımız bir araya getirildi. 

     Türk Kanatlı Grubunun imajının yükseltilmesi, yeni pazar ve iş fırsatlarının oluşturulması açısından önem 

taşıyan ikili iş görüşmelerine, Bandırma’dan Odamız desteği ile kanatlı sektör temsilcileri katılım sağladı. Ülkemiz 

ile ticari ilişki kurmak isteyen uluslararası firmaların yer aldığı etkinlikte Bandırma firmalarının temsilcileri, 

işletmelerini ve ürünlerini tanıtma fırsatı buldu. 

     Türk kanatlı ürünleri sektörünün gücünün ve potansiyelinin vurgulandığı görüşmelere başta Birleşik Arap 

Emirlikleri ve Rusya olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen işletme sahipleri yoğun ilgi gösterdi. İkili görüşmeler için 

hazırlanan stantlarda yer alan yabancı firmaların niteliği ve sayısı sektör için ileriye dönük umut verdi. 
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ODAMIZ MECLİS ÜYELERİ TOBB MECLİS ÜYELERİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİNE KATILDI 

Odamız Meclis Üyeleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından organize edilen Meclis Üyeleri Bilgilendirme 

seminerine katıldı. 

20-22 Şubat 2015 tarihlerini kapsayan TOBB Oda/Borsa Meclis Üyeleri Bilgilendirme Seminerinin ilk günkü 

oturumu TOBB İkiz Kuleler’de bulunan sosyal tesislerde başladı, ikinci ve üçüncü gün yapılan oturumlar TOBB 

Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. 

Seminerin açış konuşmasını yapan TOBB Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz, katılımcılara başarılar diledi ve Oda ve 

Borsalar arasında en fazla katılım sağlaması sebebiyle Odamız Meclis Üyelerini tebrik etti. 3 gün süren seminerde, 

TOBB’un kurumsal yapısı ve iştirakleri hakkında bilgiler ve ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk, döviz kurları, faiz, 

borsa ve kişisel gelişim eğitimleri verildi.   
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PSİKOLOG SEDA KOSTALAK İLE “KADINDA DUYGULARIN PSİKOLOJİSİ VE ÇALIŞAN ANNE OLMAK” 

Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu toplantısına bu hafta Psikolog Seda Kostalak konuk oldu. 

“Kadında Duyguların Psikolojisi ve Çalışan Anne Olmak” hakkında bilgi veren Kostalak, çalışan annelerin 

yaşadıkları suçluluk duygusu nedeniyle işten eve döndüklerinde çocuklarının her istediğini yapma ve onları 

şımartma eğiliminde olduklarını, aslında yapılan araştırmalar sonucunda genellikle annenin çalışmasının çocuğu 

olumsuz şekilde etkilemediği, çalışan annelerin çocuklarının gelişiminin yavaş olmadığını ve zarar görmediklerinin 

altını çizdi. 

Yapılan toplantıda, ileriki dönemlerde birlikte yapılabilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2015 

 

4. MESLEK GRUBU TOPLANTISI YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ 

Üyelerimiz ile iletişime verdiğimiz önem sebebi ile sektörel sorunları ve istekleri dinleyerek olası çözüm önerilerini 

tartışabilmek ve ticaret odası üyesi olmakla sahip olunan ayrıcalıklar, yararlanabilecek hizmetler ve paydaş 

kurumların odamız üyelerine sunduğu hizmetler hakkında bilgiler sunabilmek amacıyla 26 Şubat Perşembe günü 

4. Meslek Grubu üyeleri ile Genel bir toplantı gerçekleştirildi. 

Katılımın yoğun olduğu toplantı da Meslek Komiteleri Başkanı Sedat Paçalı’nın açılış konuşmasının ardından 9 

Mayıs 2013 Organ Seçimlerinden günümüze kadar geçen sürede Odamızın faaliyetleri hakkında sunum yapılmış, 

bu kapsamda yapılan yardımlar, düzenlenen seminerler, toplantı, eğitim ve organizasyonlar ile 4. Meslek grubu 

üyelerine yönelik yurtiçi ve yurtdışı fuarlar hakkında üyelere bilgi verildi. 

Toplantının ilerleyen kısmında 1 yılı aşkın süredir faaliyetlerine devam eden Odamız 4. Meslek Komitesi Başkan 

ve üyelerinin sektörel sorunlara yönelik yaptığı çalışmalar ile ilgili katılımcılar bilgilendirildi. 

4. Meslek Grubunun çoğunluğunu oluşturan müteahhitlerin bugün ki en önemli gündem maddelerinden biri olan 

Kentsel Dönüşüm ile ilgili Rem Mühendislik firmasından toplantımıza katılan uzmanlar, konu ile ilgili sunumlarının 

ardından, üyelerin sıkıntı ve sorularına cevap vererek toplandı sona erdi. 
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BANDIRMA TAPU MÜDÜRÜ İLHAN BAŞARAN 11. MESLEK KOMİTESİNİN KONUĞU OLDU 

     11. Meslek Komitesi, mart ayı toplantısında Bandırma Tapu Müdürü İlhan Başaran’ı ağırladı. 

   Maliye Bakanlığı’nın tellaliye sözleşmeleriyle işlem yapan emlakçılardan binde 9 damga vergisi alınması 

zorunluğunun getirilmesindeki amacın sektörünü disipline etmeye yönelik olduğunu söyledi. Her sektörde olduğu 

gibi emlakçılıkta da korsan ve ayakçı emlakçıların bulunduğunu dile getiren Başaran, bu güne kadar yapılan tüm 

düzenlemelerin korsan ve ayakçı emlakçıları piyasadan silmeye yönelik olduğunu kaydetti. 

   Bandırma Tapu Sicil Müdürlüğü olarak randevu sistemine geçtiklerini dile getiren Başaran, “Bandırma Tapu Sicil 

Müdürlüğü olarak randevu sistemine geçtik. Artık vatandaşlarımız saatlerce tapu sicil müdürlüğümüzde işlem 

yapmak için beklemeyecekler. Kurumumuzdan randevu alan vatandaşlarımızın işlem sırası kendilerine geldiği 

zaman müdürlüğümüz tarafından cep telefonlarına mesaj yollayarak işlemlerini yaptırmaları için kurumumuza 

davet ediyoruz. Bu uygulamadaki amacımız tapu sicildeki yoğunluğu en aza indirebilmektir. Buna rağmen zaman 

zaman şikâyetler alıyoruz. Bandırma Tapu Müdürlüğü’nde çalışan personel sayısı 20’dir, ancak bu 20 personelden 

8’i tapu sicille ilgili işleri yürütmektedir. Diğer personelin kurum içinde günlük yapması gereken sorumlulukları 

vardır. Kriterlere göre bir personel günde 4 tapu tescil yapması gerekirken personelimiz belirlenen kriterlerin 

üzerinde tescil yapmaktadır” dedi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2015 

 

BANDIRMA'DA UMEM BECERİ'10 PROJESİ'NİN İLK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Bandırma’da UMEM Beceri’10 Projesi’nin yeni döneminin ilk tanıtım toplantısı Meslek Lisesi Müdürlerinin 

katılımlarıyla gerçekleştirildi.  

Bandırma UMEM Beceri’10 Kurs Yönetimi toplantısı, Bandırma Ticaret Odası’nda düzenlendi. Bandırma Ticaret 

Odası Genel Sekreteri Serap Özdemir, İŞKUR Bandırma Hizmet Merkezi Müdürü Emrullah Narin, İlçe Milli Eğitim 

Şube Müdürü Ersin Öztay ve Bandırma Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ertunç İşbay’dan oluşan Umem Kurs 

Yönetiminin ilk toplantısı Projenin önemli bir ayağı olan Meslek Liselerinin Müdürleriyle birlikte yapıldı.  

Bandırma Ticaret Odası Genel Sekreteri Serap Özdemir yaptığı açılış konuşmasında; “İstihdam sorunun altında 

yatan en önemli nedenlerden biri de ''mesleksizlik''dir. Türkiye’de vasıfsız işgücü fazlalığı olduğu görülmekte diğer 

yandan firmalar da kaliteli eleman bulma sıkıntısı çekmektedir. Bu kapsamda işgücü piyasasında arz talep 

uyuşmazlıklarından kaynaklanan işsizliğe çözüm getirmek amacıyla “Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri 

(UMEM) Beceri’10 Projesi” başlatılmıştır. Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 Projesi, 

bir beceri kazandırma ve iş edindirme seferberliğidir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB-ETÜ) arasında imzalanan 

protokol kapsamında ilk etapta 19 ilde başlatılmış olup, gelinen noktada 81 ilde uygulanmaya devam etmektedir. 

Bandırma dahil, potansiyeli yüksek 13 İlçe Umem Beceri’10 Projesi kapsamına alınmıştır. İşgücü piyasasının 

ihtiyaçları ve kurs yönetimlerinden alınan görüşler doğrultusunda mevcut protokol ile artık tüm meslek liselerinde 

sanayi, hizmet ve tarım sektörlerinde mesleki eğitim kursları açılabilecektir. UMEM Beceri’10 Projesi’nin amacı, 

işgücü piyasasının ihtiyacı olan nitelikte işgücünün temini için kamu ve özel sektör işbirliğini artırmak ve işgücü 

piyasasında arz talep uyuşmazlıklarından kaynaklanan işsizliğe çözüm getirmektir.” dedi. 

Toplantıda söz alan İŞKUR Bandırma Hizmet Merkezi Müdürü Emrullah Narin, Proje kapsamında kurumların 

üzerine düşen görevleri dile getirdi. Meslek Odalarının firmalardan işgücü talebi toplayacağı, İŞKUR’un taleplere 

göre kursiyer temin edeceği, meslek liselerinin kursları düzenleyeceği ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de kursların 

eğitmen ve belgelendirme ihtiyaçlarını karşılayacağına değindi. Kursların meslek liselerinde açılabileceği gibi, 

firmaların talepleri doğrultusunda firma bünyesinde de yapılabileceğine değinen Narin, kursların okulda ya da 

firmada açılması durumunda önemli olan ciddiyetle ve en iyi sonucu verecek şekilde yapılmasıdır” dedi. 

Narin, Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 Projesi” Sanayi, Hizmet ve Tarım Sektörleri 

Uygulama Protokolü çerçevesinde bilgi aktarımı yaparak İşleyişle ilgili sunum yaparak bilgi verdi. 
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BANDIRMA’DA MESLEK EDİNDİRME VE İŞE YERLEŞTİRME SEFERBERLİĞİ BAŞLADI 

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 Projesi kapsamında Bandırma Ticaret Odası 

bünyesinde, Bandırma’daki meslek oda başkanlarına yönelik UMEM Beceri’10 projesi tanıtım programı 

düzenlendi. 

Bandırma UMEM Beceri’10 Kurs Yönetimi tarafından Bandırma’da tüm firmaların projeyi tanımaları ve projeden 

en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla ilki meslek lisesi müdürleri ile yapılan toplantının ikincisi 

projenin diğer önemli ayağı olan esnaf ve meslek odalarının başkan ve yöneticileriyle yapıldı. Bandırma Ticaret 

Odası Genel Sekreteri Serap Özdemir, İŞKUR Bandırma Hizmet Merkezi Müdürü Emrullah Narin, İlçe Milli Eğitim 

Şube Müdürü Ersin Öztay, Bandırma Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ertunç İşbay ve Bandırma Mes. Ve Teknik 

Anadolu Lisesi Müdürü Murat Börtlü’den oluşan Umem Kurs Yönetimi projenin tüm ayrıntılarını ve firmalar 

açısından avantajlarını ayrıntılı bir şekilde oda temsilcilerine aktardılar.    

Bandırma Ticaret Odası Genel Sekreteri Serap Özdemir yaptığı açılış konuşmasında; “İstihdam sorunun altında 

yatan en önemli nedenlerden biri de mesleksizliktir. Türkiye’de vasıfsız işgücü fazlalığı olduğu görülmekte diğer 

yandan firmalar da kaliteli eleman bulma sıkıntısı çekmektedir. Bu kapsamda işgücü piyasasında arz talep 

uyuşmazlıklarından kaynaklanan işsizliğe çözüm getirmek amacıyla “Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri 

(UMEM) Beceri’10 Projesi” başlatılmıştır. Bu projede biz meslek odalarına düşen en önemli görev, üyelerimiz olan 

firmalara projeyi çok iyi tanıtmak ve firmaların eleman taleplerini toplamak. Bu konuda işbirliği içinde çalışmamız 

gerekiyor.” dedi. 

İŞKUR Bandırma Hizmet Merkezi Müdürü Emrullah Narin konuşmasında; kursların meslek liselerinde açılabileceği 

gibi, firmaların talepleri doğrultusunda firma bünyesinde de yapılabileceğini söyledi. Narin, ”Kursların okulda ya 

da firmada açılması durumunda önemli olan ciddiyetle ve en iyi sonucu verecek şekilde yapılmasıdır” dedi. Narin, 

UMEM Beceri’10 Projesi sanayi, hizmet ve tarım sektörlerini kapmakta ve bir çalışanı olan bir işletme bile bu 

projeden yararlanabilmektedir dedi. 

Projenin ayrıntıları için yapılan slayt ile detayların aktarılmasının ardından gelen sorular cevaplandırıldı ve talepler 

doğrultusunda meslek odalarının üyelerine de sunumların yapılması kararlaştırıldı. 
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"TOG" KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZİN KONUĞU OLDU 

Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu’nun bu haftaki toplantısına Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) 

üyeleri konuk oldu. 

Rehberlik ve rehbi projelerinden bahseden TOG üyeleri bu proje ile yetişkinlerle gençleri bir araya getirerek 

dostluk kurmalarını, hem genç kuşağın kişisel gelişimine destek olmayı ve rehberlerin deneyimlerinden 

faydalanmayı, hem de yetişkin kuşağın gençlerin enerji ve heyecanı ile “genç” kalmasını hedeflerini söyledi.  

Ayrıca Sevginin Ritmi, Bayer Genç Bilim Elçileri, Beyaz şapkalar, Sokak Hayvanları, Askıda, Çınar, Mektup 

Arkadaşlığı, Sevgi Evleri, Kitap Okuyoruz, Kadın A(TAK), Çöpümüze Sahip Çıkalım, Geleceğe Renk Kat, TOG Bazar 

projeleri hakkında bilgi veren TOG gençleri Ekim ayında başlayacak olan Rehber-Rehbi projeleri için destek sözü 

aldılar. 
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BANDIRMA TİCARET ODASI MART AYI MECLİS TOPLANTISINI ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI KONGRE 

FUAR MERKEZİ'NDE YAPTI 

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası’nın 100. Yıl nedeniyle Türkiye’deki tüm Oda ve Borsalara yaptığı Çanakkale 

davetinde Bandırma Ticaret Odası Mart ayı Meclis toplantısını Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Kongre Fuar 

Merkezi’nde yaparak icabet etti. 

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası adına Yönetim Kurulu üyeleri Sadık Aydoğan, Mustafa Kansu, Meclis Başkan 

Yardımcısı Turgay Kılıç ve Genel Sekreter Sema Sandal ile Meclis Üyesi Güven Barış Yüksel ev sahipliği yaparken, 

Bandırma Ticaret Odası heyetinde Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kılkışlı, Meclis Başkanı Bahadır Çenberci ile 

birlikte diğer Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri yer aldı. 

Bandırma heyetine, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası adına “hoş geldiniz konuşması” yapan Sadık Aydoğan, özel 

bir yıl olan 2015 için Türkiye’deki tüm oda  ve borsaları Çanakkale’ye davet ettiklerini belirterek, “Memleketinize 

hoş geldiniz. Çünkü Çanakkale hepimizin memleketidir, Türkiye’nin manevi başkentidir” dedi. 

Daha sonra, ÇTSO’yu ve projelerini tanıtan Sadık Aydoğan, 2 yıl önce hizmete açılan Kongre Fuar Merkezi’nin 

çeşitli konferans ve etkinliklere ev sahipliği yaptığını, Odanın önceki binasını da ÇTSO Çanakkale Evi ve yerel 

lezzetlerin sunulduğu restoran olarak turizmin hizmetine soktuklarını ifade etti. ÇTSO iş Merkezi’nden sağlanan 

gelirin yoksul öğrencilere burs olarak verildiğini, yoğun ilgiyle karşılaşan Ar Ge Merkezi’nin tamamen dolduğunu 

ve ikincisinin yapımı için çalışmalara başlandığını belirten Sadık Aydoğan, “100. Yıl nedeniyle Su Gösterileri Sistemi 

ve Games of Troy adlı iki projemizi de uygulamaya soktuk. Çanakkale turizmine katkı amacıyla kioskları kent 

merkezine yerleştirdik, üç boyutlu tanıtım filmi hazırladık. Ezine’de bir Gıda İhtisas OSB kurmak için 

çalışmalarımızı sürdürüyoruz ayrıca Çan ilçemize de Dr. İbrahim Bodur OSB kurmayı planlıyoruz” dedi. 

ÇTSO Meclis Başkan Yardımcısı Turgay Kılıç da, Bandırma Ticaret Odası’nın Çanakkale’ye en yakın odalardan biri 

olduğunu vurgulayarak, “Odalar arasındaki işbirliğini çok önemsiyoruz. Bandırma Ticaret Odası’nın bu ziyareti 

yeni işbirliklerinin önünü açacaktır” dedi. 

Bandırma Ticaret Odası Meclis Başkanı Bahadır Çenberci de, Kurtuluş Savaşı’nın en önemli parçası olan 

Çanakkale’de bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, ÇTSO yönetimine misafirperverliği için 

teşekkür ederken, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kılkışlı, “Çanakkale Savaşları’nın 100. Yılında burada 

bulunmak hepimiz için gurur kaynağı. Sizin bu davetinizde yer almak bizleri onurlandırdı” dedi. 

Konuşmaların ardından iki oda heyetleri, ÇTSO Kongre ve Fuar Merkezi’ni ve Piri Reis Müzesi’ni gezdi. Ardından 

İçdaş Salonu’nda Çanakkale Tanıtım Filmini izleyen Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri daha 

sonra Mart ayı Meclis toplantısını gerçekleştirdiler. 
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BANDIRMA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ BANDIRMA TİCARET ODASI İLE TANIŞTI 

Bandırma Meslek Yüksekokulunda mesleki eğitim kapsamında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Dış Ticaret, 

İşletme Yönetimi, Büro Hizmetleri, Yönetim ve Organizasyon ve Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencilerine 

yönelik “Bandırma Ticaret Odası Tanıtımı ve Ticaret Sicili” konulu bir seminer verildi. 

Bandırma Ticaret Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminere konuşmacı olarak Bandırma Ticaret Odası 

Genel Sekreteri Serap Özdemir ve Ticaret Sicil Müdür Yardımcısı Başak Dönmez katıldı. Bandırma Meslek 

Yüksekokulu Müdürü Yrd. M. Arif Kayacan ile Yüksekokul Sekreteri İlhan Özgül’ün de hazır bulunduğu seminere 

öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. 

Seminerde söz alan Bandırma Ticaret Odası Genel Sekreteri Serap Özdemir, katılımcılara Bandırma Ticaret 

Odası’nın yapısı, çalışmaları ve işleyişi konulu bilgiler verirken, Ticaret Sicil Müdür Yardımcısı Başak Dönmez 

Ticaret Sicili işlemleri, Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Mersis hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Öğrenciler, 

derslerinde teorik bilgi olarak almış oldukları Ticaret Odası ve Ticaret Sicil İşlemleri ile ilgili sorularını konunun 

direk muhatabı kişilere sordular ve seminer öğrencilerin sorularının cevaplandırılmasının ardından konuşmacılara 

teşekkür belgesi ve günün anısına çiçek takdimi ile sona erdi. 
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HAFSA SULTAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ GÜZELLİK BAKIM 2015 FUARINA KATILDI 

Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu, Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin güzellik ve 

saç bakımı hizmetleri alanında eğitim gören öğrencileri İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde düzenlenen 

Güzellik Bakım 2015 Fuarına gönderdi. 

Kozmetik, cilt bakımı, güzellik sektörü ekipmanları ve kuaförlük ekipman ve malzemelerinin sergilendiği fuara 

güzellik ve saç bakımı hizmetleri alanında eğitim gören 42 öğrenci ve 2 öğretmen katıldı. 

Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gizem Ozar Uz; Öğrencilerin sektörü tanımaları, 

ekipman ve bu konudaki yeniliklerden haberdar olmaları ve en önemlisi eğitim aldıkları sektörü görerek sevmeleri 

ve motive olmaları için bu gibi etkinliklerin öğrenciler üzerinde etkili olacağını düşünerek Bandırma Ticaret Odası 

Kadın Girişimciler Kurulu olarak böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini dile getirdi.  
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BANDIRMALI VE ESKİŞEHİRLİ KADIN GİRİŞİMCİLER BİR ARAYA GELDİ 

Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu, Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu ile istişarede bulunmak ve 

sanayi kuruluşlarını incelemek üzere Eskişehir Ticaret Odası’nın konuğu oldu. Eskişehir Ticaret Odası’nın ev 

sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya ETO Başkan Yardımcısı Süleyman Kutlu, Eskişehir İl Kadın Girişimciler 

Kurulu Başkanı Hüsniye Tali, Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gizem Ozar, Başkan 

Yardımcıları Nazan Yılmaz, Banu Akışık ve diğer kurul üyeleri katıldı. ETO Başkan Yardımcısı Süleyman Kutlu, 

kadınların ekonomide daha çok yer almaları için gayret gösterdiklerini, bu kapsamda çok yönlü çalışmalar 

yürüttüklerini söyledi. ETO’nun Türkiye’de kadın üye sayısının en fazla olduğu odaların başında geldiğini belirten 

Kutlu, 15 bine yakın üyenin yaklaşık 3600’ünün kadın olduğunu dile getirdi. 

Kadın girişimcilere karşı pozitif ayrımcılık uyguluyoruz 

Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hüsniye Tali, kadın girişimciliğini geliştirmek için Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimlerinin yanı sıra, liselerde girişimcilik dersleri verdiklerini ifade etti. Kadın girişimcilere karşı 

pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Tali, kadınların öncelikle birlik olması gerektiğini, birlik olunca kadın 

girişimciliğinin de istihdamının da gelişeceğini kaydetti. Bölgesel işbirliğine de önem verdiklerini belirten Eskişehir 

İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hüsniye Tali, bu kapsamda çok sayıda şehrin kadın girişimciler kurulu ile 

istişare halinde olduklarını söyledi. 

Amacımız kadın girişimciliğini bir adım ileriye taşımak 

Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gizem Ozar ise, 30 üyesi bulunan kurul olarak faaliyet 

yürüttüklerini ve ilçenin gelişimine katkı sağladıklarını belirtti. Amaçlarının kadın istihdamını ve girişimciliğini bir 

adım ileriye taşımak olduğunu dile getiren Ozar, Bandırma’da yakın bir zamanda üniversite açılmasının 

planlandığını ve böylece kadın girişimcilere daha çok iş imkanı sağlanacağını söyledi. Bandırma Ticaret Odası 

Kadın Girişimciler Kurulu olarak birçok eğitim ve seminer düzenlediklerini, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik 

Kursları açtıklarını, kadın işgücü potansiyelini ve girişimciliğini arttırmaya yönelik birçok projelerinin olduğunu ve 

bu kapsamda Bandırma Ticaret Odası Yönetimi’nin Kadın Girişimciler Kurulu’na büyük desteklerinin olduğunu 

dile getirdi. 

Toplantının ardından Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu ve Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu, en 

fazla kadın işgücü çalıştıran işletmelerden biri olan Sarar markasının fabrikasını ve bir kadın girişimcinin işletmesi 

olan KYS Mobilya’nın atölyelerinde incelemelerde bulundu. 

 

 

 



 

2015 

 

BANDIRMA'NIN SORUNLARI MASAYA YATIRILDI 

Bandırma’nın gündemi konular ve kentin geleceği ile ilgili olarak görüşmek ve fikir alışverişi yapmak amacıyla 

Bandırma Ticaret Odası tarafından yemekli bir toplantı organize edildi. Oda Restaurant’taki toplantıya AKP 

Balıkesir Milletvekili Cemal Öztaylan, Kaymakam Ali Mantı, Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma Ticaret 

Borsası Başkanı Halit Sezgin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saadettin Pircioğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç, 

Bandırma İİBF Dekan Yardımcısı Sedat Azaklı ve çok sayıda oda başkanı ile parti ilçe başkanları katıldı. 

Toplantının açış konuşmasını Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kılkışlı yaptı. Toplantının, Bandırma’nın gündemi 

hakkında karşılıklı düşünce alışverişini gerçekleştirmek için düzenlendiğini vurgulayan Kılkışlı, “Son günlerde 

Bandırma’nın gündemi çok yoğun ve çok büyük gelişmeler sergiliyor. Öncelikli olarak Bandırma 17 Eylül 

Üniversitesi sevincini yaşadığımı belirtmek isterim. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor. Bandırma başta 

olmak üzere ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu konu hakkında oda seçimlerimizden beri sürekli çalıştık ve 

girişimlerde bulunduk, varılan bu başarılı sonuçtan büyük mutluluk duyuyorum” dedi. 

- Çok kimlikli kent olma yolunda gelişiyoruz 

Uzun süredir üzerinde tartıştıkları diğer konunun 1/100.000’lik çevre planları olduğunu anımsatan Kılkışlı “Bu 

plana göre Bandırma’da büyük bir endüstri bölgesi oluşacak. Bunun için şehrimizin vizyonunu belirlememiz 

gerektiğini düşünüyorum. Bandırma çok kimlikli bir kent olma yolunda gelişiyor. Şehrimiz coğrafi konumu 

itibariyle sanayi yatımlarının her zaman gözde merkezlerinden biri olarak anılıyordu. Çevre planı ile birlikte bu 

özelliği daha da artacak. Üniversitenin kurulması ve eğitim vadisi projesi de Bandırma’nın kimliğini 

zenginleştirecek. Sanayi ve eğitim merkezi olması sebebiyle artacak nüfus düşünüldüğünde sosyal ve kültürel 

zenginliğin de şehrimize kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Kamu hizmet binalarının da artan yoğunluğa 

cevap verir nitelikte ve ileriye dönük bir yapıya sahip olmaları gerekiyor. Belediye yeni hizmet binasına taşındı, 

tapu müdürlüğü yeni yerine taşındı, SGK hizmet merkezi inşallah taşınacak. Bunlar artan nüfusla birlikte olması 

gereken şeyler. Ancak Bandırma Adliye binası da çok yetersiz durumda ve bunun gibi birçok kurumun da aynı 

durumda olduğunu tahmin ediyorum. Bu gelişen yapıya ayak uyduracak bir zemin hazırlamamız gerekiyor. Bu bir 

kişinin ya da bir kurumun üstleneceği ya da başarabileceği bir konu değildir. Bunun için eksikleri gören de olmalı, 
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fikir sunan da olmalı, üst makamlara ileten de olmalı, uygulayan da olmalı. Herkes üstüne düşen görevi bilmeli, 

sorumluluk almalıdır” dedi. 

-Sorunları ve çözüm önerilerini tartışıyoruz 

Bandırma Ticaret Odası olarak üyelerden ve halktan gelen talepleri dinlediklerinin altını çizen Kılkışlı “Çözüm 

üretmeye çalışıyoruz, ilgili makamlara iletiyoruz, ortak platformlar yaratıp fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Bu 

akşam gündemdeki konular hakkında başta vekillerimiz olmak üzere, ilgili kurum temsilcilerimiz ve oda 

başkanlarımızın bizleri ve kamuoyunu aydınlatacak bilgiler vereceklerini düşünüyor. Birbirimizden alacağımız her 

bilginin bu platformda zenginleşerek fayda sağlar duruma gelmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı. 

Ardından söz verilen Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma’ya, 17 Eylül Üniversitesi kurulması kararı 

alınmasını sağlayan milletvekili Cemal Öztaylan başta olmak üzere diğer Balıkesir Milletvekillerine teşekkür etti. 

Bandırma’ya, son dönemlerde getirilmesine çalışılan hizmet ve yatırımlar hakkında da bilgiler veren Mirza, 

Bandırma’nın, geleceğin parlayan yıldızı olacağına inandığını belirtirken, Bandırma’nın il olma konusuna da 

değindi. Mirza, “Bandırma olarak il olma sevdasından vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu. 

Ardından kürsüye gelen AKP Balıkesir Milletvekili M. Cemal Öztaylan, Bandırma’da açılmasına karar verilen 17 

Eylül Üniversitesi hakkında açıklamalarda bulundu. Öztaylan, Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 

isminin Ömer Seyfettin Fakültesi’ne dönüştürülmesi için önerge vereceğini belirtti. Öztaylan, Bandırma’ya önemli 

hizmetler kazandırdığını öne sürerken, “Artık yeni bir seçim dönemine giriyoruz. 7 Haziran’da yapılacak 

milletvekilliği seçiminde partimin milletvekilliği aday listesinde yer almayacağım. Hepinizden helallik istiyorum” 

dedi. Öztaylan, Bandırmaspor ve Banvitspor’un başarılarını da kutladı. 

 

Ardından kürsüye davet edilen Kaymakam Ali Mantı, “Bandırma’ya yakışır bu beraberliğin sürmesini diliyorum” 

dedi. Mantı, Öztaylan’a, hizmetleri nedeniyle teşekkür ederken, altı yıldır görev yaptığı Bandırma’dan bu yıl 

ayrılacağını vurguladı. 
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UMEM BECERİ’10 PROJESİ KURSLARI AÇILIYOR 

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 Projesi kapsamında Bandırma Ticaret Odası Genel 

Sekreteri Serap Özdemir, İŞKUR Bandırma Hizmet Merkezi Müdürü Emrullah Narin, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü 

Ersin Öztay, Bandırma Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ertunç İşbay’dan oluşan Umem Beceri’10 Projesi Kurs 

Yönetimi proje tanıtımlarının yanı sıra gelen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde kursların açılışlarını yapmaya 

başladılar. 

Gönen’de faaliyet gösteren Hatice Saçan ve Serdar Konak’a ait işletmelerden gelen 14 kişilik kurs taleplerini 

değerlendiren ve yerinde incelemelerde bulunan kurs yönetimi, dokuma konfeksiyon makineci mesleğine yönelik 

kursun açılışını yaptı. 

Kurs süresince kursiyerlerin günlük 25,-TL cep harçlığı, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ayrıca genel sağlık 

sigortası primleri karşılanacak.   
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KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KONFERANSINA YOĞUN İLGİ 

İş Bankası tarafından Bandırma Ticaret Odası Konferans Salonunda “Kentsel Dönüşüm Kredileri” hakkında bilgi 

verildi. 

Bandırma Ticaret Odası Meclis Başkanı Bahadır Çenberci’nin hazır bulunduğu konferans, meclis üyeleri, inşaat 

firmaları ve müteahhitleri tarafından büyük ilgi gördü. 

İş Bankası Bireysel Bankacılık Birim Müdürü Sarp Kayalar ve Birim Müdür Yardımcısı Çağlar Gürkanlı tarafından 

katılımcılara kentsel dönüşüm kredileri anlatıldı. 

Sarp Kayalar; "Kentsel dönüşüm kredilerinde devlet desteği sayesinde konut kredilerinde yıllık yüzde 4, işyeri 

kredilerinde ise yıllık yüzde 3 daha düşük faiz oranı uygulanır. İş Bankası, kredi taleplerinize en uygun ve hızlı 

çözümler üretmektedir. Riskli binalarda veya riskli alanlarda taşınmazı bulunan mülk sahipleri ile bu 

taşınmazlarda ikamet eden kiracılar, binalarını yeniden inşa etmek, yeni bir konut-işyeri satın almak veya mevcut 

binalarını güçlendirmek için kentsel dönüşüm kredisinden faydalanabilecekler. Hak sahipleri konut ve iş yerleri 

için bin liraya kadar faiz destekli kredi kullanabilecektir" dedi. 
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KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU ÜYEMİZ FUNDA AVCI’DAN LOJİSTİK SEMİNERİ 

Balıkesir Genç Girişimciler Kurulu ve Balıkesir Sanayi Odası’nın 14 Nisan 2015 tarihinde Bandırma İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi’nde gerçekleştirdiği “Bandırma’ da Gelişen Değer Lojistik ve İş Olanakları” başlıklı seminere 

konuşmacı olarak Ekin Ata Group Bandırma Şube Müdürü ve Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu 

Üyesi Funda Avcı katıldı. Funda Avcı; Bandırma’nın gerek fiziki yapısı gerekse coğrafi yapısının zenginliği ve 

günden güne gelişmekte olan dinamik ticari yapısı ile Bandırma Limanının faaliyet alanları, limanda verilen 

hizmetler, liman kapasitesi, limanda büyüme oranları ve bölgemizde lojistik taşımacılık, depoculuk, dış ticaret, e-

ticaret, ithalat ve ihracat veri değerlendirilmeleri konularına değindi. 

Lojistik anlayışındaki değişimden ve sektörün gerekliliklerinden bahseden Funda Avcı istihdam için aranan 

özellikler, işveren gözünden öğrencinin bireysel gelişimi konularında görüşlerini paylaştı. 
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BANDIRMA TİCARET ODASI – BANDIRMA 1 NOLU T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU İŞ YURDU İŞ BİRLİĞİ 

Bandırma 1 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü, mahkûmların bünyesindeki atölyelerde 

yeni meslek edinerek üretime katkı sağlamaları ve üretim kabiliyetleri ile verimliliklerini arttırarak topluma 

adaptasyonlarının sağlanabilmesi için çeşitli projeler geliştiriyor. 

Bu kapsamda Bandırma 1 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü’nün hayata geçirmeyi 

planladığı projeleri karşılıklı gözden geçirmek, fikir alışverişinde bulunmak ve olası yeni proje fikirleri üzerinde 

proje tecrübelerini paylaşmak üzere Bandırma Ticaret Odası AB Uzmanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Hakkı Zakir 

İPEK, Kurum 1. Müdürü Reşat ŞENGÖZ, Kurum 2. Müdürü Telha TUNA ve Ar-Ge den sorumlu Muhasebe Memuru 

Mesut KOYUNCUOĞLU ile bir araya geldi. 

T Tipi İş Yurdunda gerçekleşen ziyarette, atölyelerin ve sosyal tesislerin tanıtımı ve incelemelerinin yapılması 

sonucunda bundan sonra izlenecek yol haritası ve değerlendirilmesi olası ulusal ve uluslararası teşvikler detaylı 

olarak görüşüldü. 
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MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE FARKINDALIK PANELİ 

Balıkesir İl Genç Girişimciler Kurulu’nun tüm il genelinde başlattığı “Meslek Liseleri Mesleki Farkındalık” 

toplantısının 5. si Bandırma Ticaret Odası’nda yapıldı. Bandırma’da bulunan tüm meslek lisesi öğrencilerinin 

davetli olduğu panele çok sayıda öğrenci ve bölüm öğretmenleri katıldı. 

Balıkesir İl Genç Girişimciler Kurulu, Bandırma Ticaret Odası Genç Girişimciler Kurulu ve Bandırma Ticaret Borsası 

Genç Girişimciler Kurulu işbirliğiyle hazırlanan seminere konuşmacı olarak Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Halit 

Sezgin, İşkur Bandırma Şube Müdürü Emrullah Narin, iş adamları Mustafa Çoban ve Bora Öziş katıldı. Panelin 

moderatörlüğünü İMKB Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi Müdürü Selahattin Alkış yaptı. 

“Mesleğinle Parlamaya Hazır mısın?” isimli toplantının açılış konuşmasını Bandırma Ticaret Odası Genç 

Girişimciler Kurulu Başkanı İsmail Çoban yaptı. Çoban, meslek liselerine çok önem verdiklerini, bu konuda çeşitli 

projeler üzerinde çalıştıklarını, bu toplantının da Balıkesir İl Genç Girişimciler Kurulu öncülüğünde Bandırma 

Ticaret Odası ve Borsası Genç girişimciler Kurulu olarak organize edildiğinden bahsetti. Çoban’ın ardından 

konuşan Balıkesir İl Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Canset Sevim, TOBB tarafından tüm oda ve borsaların 

bünyesinde Kadın ve Genç Girişimciler Kurullarının kurulduğu, bu kurulların amacının kadın ve genç girişimcilerin 

desteklenmesi, girişimcilerin cesaretlendirilmesi ve bilinirliğinin arttırılması olduğu söyledi. Bugün yapılan 

toplantının ise Balıkesir genelinde yapılan 5. toplantı olduğu ve amacının meslek liselerinden mezun olan kişilerin 

girişimciliğini desteklemek olduğu ve bu amaçla bu okullardan mezun olmuş başarılı iş adamlarının öğrencilerle 

bir araya gelmesini sağlayıp, onların tecrübelerinden yararlanılmasının amaçlandığını belirtti. 

Canset Sevim’in ardından konuşmasına başlayan iş adamı Bora Öziş, öğrencilere kendi mesleki hayatına 

başlangıcını ve karşılaştıkları zorlukları anlattı. Bora Öziş konuşmasında öğrencilere başarıya ulaşmaları  için 

mutlaka hedef belirlemeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Bora Öziş’in ardından işadamı Mustafa Çoban’da 

gençlere iş hayatındaki zorlukları anlattı ve gençlere iş hayatında başarılı olabilmek için cesaretli olmaları 

gerektiğini belirtti. 

Bandırma Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin’de iş hayatında güvenilir olmanın  önemine dikkat 

çekerek  “Öncelikle güvenilir olmak ve güven vermek zorundasınız. Çünkü bitmeyen sermaye güvendir. Ayrıca 

çok çalışmalısınız. İşinizi, çok sevmeli, adeta işinize aşık olmalısınız.” dedi. 
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TOBB’NİN 71. GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI 

TOBB’un 71’inci Mali Genel Kurulu Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Grup 

Başkan Vekili Oktay Vural ve TOBB delegelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 

Genel Kurul toplantısında Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kılkışlı, Meclis Başkanı Bahadır Çenberci, 

Yönetim Kurulu Üyeleri Enver Çangal, Kadir Bora Keskinler, Erol Rüzgar, Özden Zeki Sever ve TOBB Delegeleri 

Hüseyin Bozkuş, Özbek Birav ve Mevlüt Solmaz hazır bulundular. 

Genel Kurul açılış konuşmasını yapan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının yeni bir büyüme hikayesi 

yazmak istediğini bunun için de siyasilerden yeni yapısal reformların elbirliğiyle ve hızla hayata geçirilmesini 

istediklerini vurguladı. 

Hisarcıklıoğlu, “2015 seçimleri Türkiye’nin yeniden ayağa kalkması için milat olmalı. Haziran’dan sonra önümüzde 

seçimsiz bir 4 yıl var. Bu fırsatı mutlaka değerlendirmeliyiz. Bu dönem sert tartışmaların geride kaldığı, güçlü 

reformların dönemi olmalı. Daha özgür ve daha zengin Türkiye için adımlarımızı hızlandırmalıyız” dedi. 

Ardından konuşmalarını yapan Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genel Kurulun Türkiye'nin genel ekonomik gidişatının 

da istişare edildiği son derece önemli bir forum olduğunu, bu sene de çok anlamlı bir zamanlamayla Genel 

Kurul'da bir araya geldiklerini, TOBB'u Çanakkale Savaşı'na atfen 100. yıl konseptiyle düzenlenen genel kurul 

nedeniyle kutladığını ve Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen bütün ecdada rahmet dilediğini dile getirdi. 

Davutoğlu, son 8 ay içerisinde TOBB yetkilileriyle 9. kez bir araya geldiğini işçi sendikalarıyla da yoğun istişare 

içinde olduklarını belirterek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Türkiye'de iş barışının sağlanmasına zemin 

teşkil edeceğine dair ümidini paylaştı. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, "AB ile ilişkilerde, sözüm söz, CHP iktidarında hiç öyle 'Yeni fasıl 

açacaklar, açmayacaklar' diye beklemeyeceğiz. Bu ülkede birinci sınıf demokrasi için ne gerekiyorsa tamamını 

yapacağız. Sözüm sözdür" dedi. 

Kılıçdaroğlu, TOBB 71. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, kendisine konuşma fırsatı verildiği için TOBB 

yönetimine yürekten teşekkür ederek, "Sizlerle beraber olmayı onurlu bir görev olarak addediyorum" ifadesini 

kullandı. 
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BANDIRMA TİCARET ODASI KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU GİRİŞİMCİ KADINLARA YÖN VERİYOR 

Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu tarafından, kendi işini kurmak isteyen ya da var olan işini 

büyütmeyi plânlayan kadın girişimci ve girişimci adaylarını cesaretlendirmek, yol göstermek ve bilgi paylaşımı 

gerçekleştirmek amacıyla bir toplantı düzenlendi. 

Toplantının açılış konuşmasını Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gizem Ozar Uz’un yaptığı 

toplantının konuşmacı konukları Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Tülây Vural, Halkbank Bandırma Şube 

Müdürü Duygu Kaşmeroğlu, Mikro Kredi Yetkilisi Özlem Bolat, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 

Destekleme İdaresi Başkanlığ(KOSGEB) Girişimcilik Kursiyeri İlknur Pazarcık ve Bandırma Ticaret Odası KOSGEB 

Temsilcisi Hakkı Zakir İpek oldu. 

Başkan Gizem Ozar Uz yaptığı açılış konuşmasında; “Kadın Girişimciler Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine 

bağlı kadın istihdamı ve girişimciliğini desteklemek ve arttırmak adına kurulmuş bir kuruldur. Bandırma Ticaret 

Odası Kadın Girişiciler Kurulumuz ticaret odasına kayıtlı 30 gönüllü girişimci kadından oluşmaktadır. Bizim 

amacımız bölgemizde kadın girişimciliğini ve kadın istihdamını arttırmak, çeşitli organizasyonlar yaparak kadın 

girişimcilerimizi bilgilendirmek ve cesaretlendirmektir. 
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AHMET ŞERİF İZGÖREN SEMİNERİNE YOĞUN KATILIM 

Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans 

salonunda Ahmet Şerif İzgören’in sunumuyla “At Şu Adımı” konulu konferans düzenlendi. 

Yoğun katılımın gerçekleştiği konferansa İİBF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Aslan, Milli Eğitim Müdürü Saadettin 

Pircioğlu, Bandırma Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Çetin Mirap, Ticaret Borsası Başkanı Halit Sezgin, Vergi 

Dairesi Müdürü Mustafa Aydın, İşkur Müdürü Emrullah Narin, SGK Hizmet Merkez Müdürü Coşkun Kırca’nın yanı 

sıra oda başkanları, ticaret odası üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Yüksek katılım olması sebebiyle izleyiciler 

programı sahnede yerlere oturarak takip etmek zorunda kaldı. 

Seminerde mücadele ruhu, emek, bilgi, girişimcilik, karakter, iyilik, planlama konuları üzerine konuşan Ahmet 

Şerif İzgören, sempatik tavırları ve esprili anlatımıyla izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.  Konuşmasında 

öncelikle Anadolu kültürüne değinerek bu kültüre hakim olan emek, çaba, insanlık sevgisi, hoşgörü ve vatan 

sevgisinin öneminden bahseden İzgören, “Yaşamdaki hikâyenizin nasıl başladığı değil, nasıl biteceği önemlidir. 

Ancak ülkemizde ne yazık ki kimse işini ciddiye almıyor ve emek harcamıyor. Eğitim, bilgi empoze etmek değil, 

insanların hayâl gücünü belirlemektir. Emek, değerlidir ve anahtarı bilgidir. İnsanın, kendisine yapacağı en önemli 

yatırım, bilgidir. Girişimciliğin anahtarı planlamadır. Karakterli kişi ise ülkeye yararlı hizmetler vermek için çaba 

harcayandır.” dedi. 

Bandırma’da böyle bir etkinlik düzenledikleri ve davet edildiği için Bandırma Kadın Girişimciler Kurulu’na teşekkür 

eden Ahmet Şerif İzgören’e Bandırma Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gizem Ozar Uz tarafından çiçek takdim 

edildi ve İzgören’in katılımcıların kitaplarını imzalamasıyla etkinliğe son verildi. 
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ÖZKAN İRMAN İLE "BİLMEKLE BAŞLAR HER ŞEY..." KONFERANSI 

Bandırma Ticaret Odası konferans salonunda gerçekleşen konferansta sunum yapan MİNTEKS Yönetim Kurulu 

Başkanı Özkan İrman katılımcılara iş dünyasında edindiği tecrübeleri aktardı. Gerçek hikâyelerden örnekler 

vererek deneyimlerinden bahseden İrman, bilginin önemine dikkat çekti. 

Başarının sırrının sabırlı olmaktan geçtiğinin altını çizen İrman “En büyük fakirlik sabırsızlıktır. Bir kişiyi işe 

alıyorsunuz 11 ay sonra ben profesyonelim diyerek işten ayrılıyor. Bir kişi ne kadar çok iş değiştiriyorsa madden 

ve manen fakirdir. Sabırsız kişinin ne iş hayatı nede aile hayatı başarılıdır” ifadelerini kullandı. 

Bilgilerin nesilden nesile geçmesinin önemine dikkat çeken İrman “Bir bilgi özellikle ticari bir bilgi nesilden nesile 

geçmelidir. Çoğu şirket ticari bilgilerin nesilden nesile geçmemesinden dolayı iflas etmek, hatta şefaate muhtaç 

bir duruma geliyor. Ticari şirketlerinizin varlığını uzun süre sürdürebilmesini istiyorsanız ticari bilgilerinizi 

paylaşınız ve ilgili kişilere aktarınız” şeklinde uyarılarda bulundu. 

Sektörde 20 yılı bulan deneyimi ile dünya markası olmayı başaran MİNTEKS’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 

yürüten Özkan İrman’a konferans sonunda Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gizem Ozar 

Uz, kurulu adına teşekkürlerini sunarak günün anısına bir hediye takdim etti. 
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UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Balıkesir KOSGEB İl Müdürlüğü ve Odamız Kadın Girişimciler 

Kurulunun Ortaklaşa Düzenlediği “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifika Töreni” Gerçekleştirildi. 

KOSGEB, İŞKUR ve Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu tarafından ortaklaşa düzenlenen girişimcilik 

eğitiminde başarılı olan 25 kursiyer Bandırma Ticaret Odası Konferans Salonunda düzenlenen törenle 

sertifikalarını aldı. Sertifika töreninde konuşan Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gizem 

Ozar Uz; İŞKUR Balıkesir İl Müdürü Nazım Balcı, KOSGEB Balıkesir İl Müdürü Hüsamettin Çay, İŞKUR Bandırma İlçe 

Müdürü Emrullah Narin ve Eğitmen Yasemin Arslan Güven’e değerli katkıları için teşekkür etti. 

Girişimcilik kültürünün kazandırılması ve geliştirilmesi, özellikle gençlerin kariyer planlarını yaptıkları dönemlerde 

girişimciliğin bir seçenek olarak önlerine sunulması düşüncesi ile düzenlenen eğitim sonunda gerekli şartları 

yerine getiren kursiyerler 30.000 TL geri ödemesiz ve 70.000 TL faizsiz geri ödemeli desteklerden 

yararlanabilmekte ve iş fikirlerini hayata geçirebilmektedirler. 
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BANDIRMA TİCARET ODASI VE BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ  

MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İŞBİRLİĞİNDE SEMİNER 

Bandırma Ticaret Odası, Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Türmob Luca Proje Departmanı 

ile birlikte “e-fatura, e-defter- e-arşiv, kayıt saklama, entegrasyon ve arşivleme çözüm” konulu seminer Odamız 

konferans salonunda düzenlendi. 

Seminerde, Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren 

uygulamada olan e-faturanın satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden 

gerçekleştirildiği elektronik bir belge olduğu, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olduğu ve e-fatura 

uygulamasında amacın tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu 

sağlaması olduğu, ayrıca internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı 

tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükelleflere en geç 1 Ocak 2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçme 

zorunluluğunun getirildiği gibi konulara değinildi. 

Bandırma ve çevresindeki tüm muhasebecileri ve firmaları ilgilendiren bir konu olması sebebiyle Bandırma Ticaret 

Odası üyeleri ve Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyeleri olan muhasebeciler seminere yoğun 

ilgi göstererek katılım sağladılar. 
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UMUT SAV'DAN "KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİNİN SIRRI" 

Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu ile İzgören Akademi işbirliğinde gerçekleştirilen “Kaplumbağa 

Terbiyecisinin Sırrı” konulu eğitim seminerine konuşmacı olarak katılan İzgören Akademi Genel Müdürü Umut 

Sav, katılımcılara liderlik konusunda önemli ve pratik bilgiler aktardı. 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Konferans Salonunda yapılan eğitim seminerine Ticaret Odası Başkanı 

Mehmet Kılkışlı, Meclis Başkanı Bahadır Çenberci, Ticaret Odası Kadım Girişimciler Kurulu Başkanı Gizem Ozar Uz, 

Ticaret Borsası Başkanı Halit Sezgin, Bansiad Başkanı Çetin Mirap, Bandırma Genç Girişimci İşadamları Derneği 

Başkanı İsmail Çoban ve çok sayıda öğrenci katıldı. 

İzgören Akademi Genel Müdürü Umut Sav, eğitim seminerinde ünlü Ressam Osman Hamdi’nin “Kaplumbağa 

Terbiyecisi ”isimli tablosundaki unsurlardan hareketle dinleyicilere liderliğin türleri, çalışanlarla iletişim 

yöntemleri, motivasyon, ödül ve ceza uygulamaları, işyerlerindeki fiziki ortam ve insan kaynağının verimli 

kullanımı gibi konu başlıklarında bilgiler aktardı. Sav, yer yer dinleyicilerin de katılımıyla interaktif örnekler 

gösterdi. 
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BANDIRMA TİCARET ODASI İLE TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI KARDEŞ ODA PROTOKOLÜ İMZALANDI 

Bandırma Ticaret Odası ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası kardeş oda kapsamında işbirliği protokolü imzaladı. 

İmzalanan protokole Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kılkışlı Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Mevlüt Solmaz, Meclis Başkanı Bahadır Çenberci, Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Bora Keskiner, Erol 

Rüzgar, Alper Sargın ve Genel Sekreter Serap Özdemir Katıldı. 

Trabzon’u gezerek bölge hakkında bilgi edinen ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile protokol imzalayan heyeti 

TTSO’dan Meclis Başkanı M. Şadan Eren, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Erkut Çelebi ve Coşkun Kahraman,  

Meclis Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Nalbant ve Adnan Sağlam, Yönetim Kurulu Üyeleri Emanullah Tüfekçioğlu 

ve İsmail Gençcelep, Meclis Katip Üyesi Cesur Gerigelmez, Trabzon Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Tayfun Özlü 

ve Genel Sekreter Hakan Gürhan karşıladı. 

Eren “Bölüşünce artan tek şey bilgidir” 

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı M. Şadan Eren “Kardeş oda olarak her türlü yardımı ve imkânı 

sizlerle paylaşmaya hazırız. Yönetim kurulu ve meclis üyelerimizle birlikte çalışmalarda ortak hareket etmek 

isteriz, dünyada bölüşünce artan tek şey bilgidir” diyerek imzalanan protokolün her iki şehir için de hayırlı olması 

temennilerini iletti.  

Çenberci “ İlk kardeş oda protokolümüzü TTSO ile imzalıyoruz” 

Bandırma Ticaret Odası Meclis Başkanı Bahadır Çenberci “Bizler de sizin tecrübeleriniz üzerine bir şeyler daha 

ilave edebilirsek daha güzel kardeşlikler daha iyi çalışmalar gerçekleştirip Bandırma ve Trabzon halkı hizmetine 

sunabilirsek mutlu oluruz” diyerek ilk kardeş oda protokollerini Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile imzalamaktan 

mutluluk duyduklarını ifade etti. 
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YÖNETİM KURULUMUZDAN BANDIRMA 17 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜNE ZİYARET 

Bandırma Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kılkışlı ve yönetim kurulu üyeleri Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Süleyman Özdemir’i makamında ziyaret etti. 

Ziyarette konuşan Bandırma Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kılkışlı, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi’nin ilçenin 

bilimsel ve sosyoekonomik gelişmesine önemli katkılar sağlayacağını söyledi. 

Üniversitelerin eğitim kurumları olmakla birlikte ekonomiye farklı yollardan önemli katkılar sağlayan kurumlar 

olduğunu dile getiren Kılkışlı, bu yıl kurulan Bandırma 17 Eylül Üniversitesi’nin kurumsallaşmasını 

tamamlamasının ardından ilçenin eğitim, ticaret, sağlık, sanat ve bilimsel gelişmelerine önemli katkılar 

sağlayacağına olan inancının tam olduğunu söyledi. 

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir’de konuşmasında, hedeflerinin eğitim 

kalitesini ve öğrenci memnuniyetini artırmak olduğunu söyledi. 

Üniversite bünyesinde başta Hukuk ve Mimarlık-Mühendislik olmak üzere birkaç fakülte daha açmayı 

hedeflediklerini dile getiren Özdemir “Uygulamalı Bilimler Fakültesi de açmayı düşündüğümüz fakültelerden biri. 

Bu düşündüklerimiz biraz da zamana bağlı. Yaklaşık 5 yıl içinde bu gelişmeleri yaşama geçirmek istiyoruz" dedi. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin 740 dönümlük alanda kurulu olduğunu aktaran Özdemir, yeni kurulan 

üniversite için yaklaşık 5 bin dönümlük alana gereksinim bulunduğuna dikkati çekti. 

Özdemir, şunları kaydetti: "Fakültemizin yer aldığı bu bölgede kuracağımız üniversite kampüsünün, gerek inşaat 

kalitesi gerekse diğer özellikleriyle ülkemizin en güzeli olmasını istiyoruz. Bu nedenle yaklaşık 5 bin dönüme 

ihtiyacımız var. 1 Kasım seçiminin ardından yeni bakanlarımız göreve geldiğinde kendilerinden arazi talebinde 

bulunacağız." 

Ziyarete başkan yardımcısı Mevlüt Solmaz, Meclis Başkanı Bahadır Çenberci, Yönetim Kurulu Üyeleri Bora 

Keskinler, Enver Çangal ve Genel Sekreter Serap Özdemir katıldı. 
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BANDIRMA TİCARET ODASI KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI’NIN REHBER-REHBİ 

PROJESİ İÇİN ELE ELE VERDİ 

Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri Bandırma’da üniversite eğitimi alan Toplum Gönüllüsü 

öğrencilerle rehberlik projesi için buluştu. 

Toplum Gönüllüsü gençlerle onları desteklemek isteyen yetişkin gönüllüleri bir araya getiren bir mentorluk 

projesi olan Toplum Gönüllüleri Vakfı Rehberlik Projesi sosyal ve mesleki alanda rehberliğe ihtiyacı olan gönüllü 

gençleri güçlendirmeyi, rehber olan yetişkin gönüllülerin gençlerle karşılıklı bir destek ve dayanışma ilişkisi 

kurmalarını hedefler. 

Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu’nun destek verdiği rehberlik projesi ile ilgili olarak açıklama 

yapan Başkan Gizem Ozar Uz; “Projeye dahil olmuş yetişkin gönüllülere "rehber", onlarla bir araya gelen gençlere 

de "rehbi” diyoruz. Bu proje süresince; ortak ilgi alanlarına, projeden beklentilerine ve uzmanlık alanlarına göre 

eşleştirme yaptığımız yetişkin gönüllüler ve gençler, hem birebir görüşmeler yapacaklar, hem de toplu olarak 

proje kapsamında düzenlenen eğitim, seminer ve gezilere katılacaklar. Rehberler rehbinin kendini keşfetme 

sürecinde ona rehberlik edecekler. Bu projenin hem yetişkin gönüllüler hem de rehberler için unutulmaz bir 

deneyim olacağına inanıyorum.” dedi. 
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KOSGEB UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM SEMİNERİNE YOĞUN İLGİ 

Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik 

Eğitiminde başarılı olan 60 kursiyer sertifikalarını aldı. 

Sertifika töreni öncesinde Girişimcilik Eğitmeni Murat Taşkın tarafından düzenlenen KOSGEB, Tüm Devlet 

Destekleri ve Hibeler hakkında verilen seminer yoğun ilgi ile karşılandı. 

Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gizem Ozar Uz, yerel ve bölgesel kalkınmanın 

sürdürülebilirliği, Türkiye’nin gelecek hedeflerinin yakalanabilmesi için kadın istihdamı ve girişimciliği projelerin 

arttırılması gerektiğini söyledi. Ülkenin ve Bandırma’nın en önemli sorunlarından birinin işsizlik olduğuna dikkat 

çeken Uz, işsizliğin yapılacak yeni yatırımlarla sonlandırılabileceğinin altını çizdi. Bandırma Kadın Girişimciler 

Kurulu’nun düzenlediği Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminde 10 gün süren kurslara toplam 140 kişinin 

başvurduğunu ancak bunlardan 60 kursiyerin girişimcilik belgesi almaya hak kazandığını sözlerine ekledi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2015 

 

GÖKHAN OKÇU İLE NEDEN 25. SAAT ETKİSİ 

Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu tarafından organize edilen ve İzgören Akademi Eğitmeni Gökhan 

Okçu’nun sunumu ile gerçekleşen “Neden 25. Saat Etkisi?” konulu seminer Bandırma 17 Eylül Üniversitesi 

Konferans Salonunda yapıldı. Bandırmalılar tarafından yoğun ilgi gören seminere Bandırma Kadın Girişimciler 

Kurulu Başkanı Gizem Ozar Uz, Bandırma Ticaret Odası Meclis Başkanı Bahadır Çenberci, Gıda Tarım Hayvancılık 

Müdürü Sefa Uyar, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Emin Erçakar, İşkur Bandırma Şube Müdürü 

Emrullah Narin ve çok sayıda öğrenci katıldı. 

Beklenti yönetimi ve şaşırma psikolojisini 25. Saat adı altında eğlenceli bir dille aktaran Okçu “Profesyonel iş 

hayatında üç şeyi yönetiriz. Etkili İletişim, İlişki Yönetimi ve Algı Yönetimi. Bunları insan beyninin pratik çalışma 

mekanizmaları ile birleştiriyor, çalışma hayatının içinden güncel örneklerle anlatıyoruz.” dedi. 

Seminerde, bir günün aslında 24 saat değil, 25 saat olduğunu vurgulayan Okçu “24 saatini sen yaşarsın, 25. Saat 

senin gıyabında, kapalı kapıların ardında başkaları tarafından yaşanır.” 

Ayrıca; “İnsan beyni Nedensiz hareket etmez, mutlaka bir nedenin olsun, ama güçlü olsun, yolunu kendin 

bulursun… Bir neden ver çevrendeki insanlara, güçlü olsun, senin için orada bulunsun. Çünkü İnsan Beyni rutinden 

çıkanı takip eder ”şeklinde konuştu. 

Okçu, iş hayatından ve yaşamdan rutinin dışına çıkanlardan verdiği örneklerde farkındalık sağlayacak bilgiler 

paylaştı. 

 

 

 

 



 

2015 

 

BANDIRMA ALIŞVERİŞ VE TANITIM GÜNLERİ 2 BAŞARI İLE GERÇEKLEŞTİ 

Odamız Kadın Girişimciler Kurulu organizasyonunda yapılan alışveriş ve tanıtım günleri başarılı bir şekilde 

gerçekleşti. 

Gelirlerinin Bandırma Kaymakamlığı ile Birlikte Yapılacak Proje Kapsamında Belirlenecek Kadın Girişimcileri 

Desteklemek Üzere Harcanacağı 24-25-26 Aralık tarihlerinde Bandırma Kapalı Çarşıda yapılan alışveriş ve tanıtım 

günleri organizasyonun resmi açılışı 24 Aralık Perşembe günü saat 16.00’da yapıldı. CHP Balıkesir Milletvekili 

Namık Havutça, Belediye Başkanvekili Sami Türkmen, Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kılkışlı, Ticaret Borsası 

Başkanı Halit Sezgin, Bandırma Ticaret Borsası Kadın Girişimciler Kurulu, Ticaret Odası Meclis Başkanı Bahadır 

Çenberci, Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gizem Ozar Uz, Millî Eğitim Müdürü Osman Özkan, 

Bandırmaspor Kulüp Başkanı Erhan Elmastaş,  AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Alp Bostancı ve çok sayıda vatandaş 

katıldı. 

Açılış töreninde konuşan Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gizem Ozar Uz, Alışveriş ve 

tanıtım günlerinin düzenlenmesindeki amacın, kadın iş yeri sahipleri ve evde el emeği ile üretim yapan kadınların 

ürünlerini tanıtmak, girişimciliği cesaretlendirmek, TOBB Kadın Girişimciler Kurulunun faaliyetlerini daha iyi 

tanıtmak olduğunu söyledi. Alışveriş ve Tanıtım Günleri ile birlikte yeni yıl öncesinde Bandırma Kapalı Çarşı’yı 

yeniden hareketlendiğini dile getiren Uz “Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz bu etkinlikle ilçenin ticari ve sosyal 

hayatına bir canlılık getirdiğimizi düşünüyorum. 3 gün sürecek Alışveriş ve Tanıtım Günleri’nde hediyelik eşya, ev 

dekorasyonu, tekstil, ev üretimi, pasta, börek, kozmetik, el üretimi örgü, nakış, oya işleri gibi çeşitli alanlarda 

faaliyet gösteren kadınların ürün ve hizmetleri sergilenecek” dedi. Uz, Bandırma Kadın Girişimciler tarafından 

açtıkları stantta ürün satışlarından elde edilecek gelir ile Marmara İlköğretim Okulu bünyesinde üstün zekalı 

çocuklar için özel bir sınıf açacaklarını sözlerine ekledi. 

Alışveriş ve tanıtım günleri anısına Bandırma Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kılkışlı ve Kadın Girişimciler Kurulu 

Başkanı Gizem Ozar Uz’a katılımcı Mine Karabıyık tarafından Ticaret Odası’nın ambleminin bulunduğu bir tablo 

hediye edildi. 

Alışveriş günlerinin son gününde Ak Parti Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı ve Biga Ticaret Odası Kadın Girişimciler 

Kurulu üyeleri de kapalı çarşıyı gezip alışveriş günleri etkinliği hakkında kadın girişimciler kurulu üyelerinden bilgi 

aldılar. 
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ODAMIZ YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET KILKIŞLI, EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI TİCARET VE SANAYİ 

ODASI (ECO CCI) 20. YÜRÜTME KURULU VE 14. GENEL KURUL TOPLANTISI’NA KATILDI 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde 21-23 Aralık 2015 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası’nın 20. yürütme kurulu ve 14. genel kurul toplantısına 
Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kılkışlı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ulaştırma Komitesi 
Başkanı olarak katıldı. 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası (ECO CCI) 20. Yürütme Kurulu Toplantısı’nın açılışı TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, ECO CCI ve Pakistan Ticaret ve 
Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Mian Muhammad Adrees, ECO Genel Sekreteri Halil İbrahim Akça ve İran 
Ticaret Sanayiler Madenler ve Tarim Odası Baskan Yardımcısı Gholamhossein Shafei’nin de katılımıyla 
gerçekleştirildi. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasında dünya ekonomisinde güneşin yeniden doğudan doğmaya 
başladığını kaydederek, ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasıyla başarının geleceğini anlattı ve Türkiye 
örneğini verdi. Hisarcıklıoğlu Türkiye’nin yılda 25 milyar dolar yabancı sermaye çektiğini hatırlatarak, ECO Bölgesi 
içerisinde de ECOTA anlaşmasının yürürlüğe girmesini istediklerini dile getirdi. ECO Bölgesi’nin önemli bir 
potansiyele sahip olmasına rağmen dünya ticaretinden aldığı payın düşük olduğunu açıklayan Hisarcıklıoğlu 
özellikle bölge ülkelerinin birbiriyle ticaretinin azlığından yakındı.  

Gümrüklerin modernizasyonunun büyük önem taşıdığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, “İki komşu ülkenin 
gümrüklerinin çalışma saatleri bile uyumlu değil. Gümrük idarelerinde standartların aynı olması lazım” diye 
konuştu. E-TIR uygulaması hakkında da bilgi veren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda İran’la birlikte pilot 
uygulamayı başlattıklarını anlattı. 

Tahkim konusunun da ticaret açışından çözülmesi gereken bir sorun olduğuna değinen Hisarcıklıoğlu, “ECO olarak 
tahkimin merkezinin neresi olacağını tartışıyoruz. Öncelikle sistemi kurmamız lazım” diye konuştu. 

Üye ülkeler Türkiye, İran, Pakistan, Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan ve 
Özbekistan’ın yetkililerinin katılımlarıyla yapılan genel kurul öncesinde ulaştırma, ticareti kolaylaştırma, sanayi ve 
yatırım, turizm, tahkim komiteleri ve kadın girişimciler konseyinin toplantıları yapıldı. 

Ulaştırma Konseyi Başkanı Mehmet Kılkışlı yaptığı konuşmada; “İran ile Türkiye arasında  tır karnelerinin 
elektronik ortamda kullanılması amacıyla e-tır pilot projesine başlanmıştır. Böylelikle küresel ticarette bütün 
dünyaya örnek olacak bir projeyi coğrafyamızda biz ürettik ve uyguluyoruz. Bunun yanı sıra hazar geçişinin 
aktifleştirilmesiyle hem ipekyolunun yeniden canlanması, hem de bu güzergahtaki taşıma maliyetlerinin 
düşmesine ciddi katkı sağlamaya başlamıştır. Bölgemizde taşımacılığı kolaylaştıracak ve yaşanan birçok sorunu 
ortadan kaldıracak önemli bir çalışma olan transit taşımacılık çerçeve anlaşması ile coğrafi olarak transit 
taşımacılığın önündeki engellerin kaldırılmasını amaçlıyor ve tüm üye ülkelerde hayata geçirilmesini bekliyoruz. 
Özellikle vizelerde kolaylık, eşya ve yolcu taşımacılığının kolaylaştırılması, transit taşımacılığın kolaylaştırılması ve 
standartlaştırılmasının sağlanması gibi çok temel unsurun hayata geçirilmesi planlanmaktadır.” dedi.   



 

2015 

 

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BAŞKANI M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU ODAMIZI ZİYARET ETTİ 

TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu Bandırma Ticaret Odası’nı ziyaret ederek yönetim kurulu üyeleri ve meclis 

üyelerimizle bir araya geldi. Hisarcıklıoğlu Bandırma’nın potansiyeline dikkat çekerek, geleceğinin açık olduğunu 

vurguladı. 

Bandırma’ya 7 defa geldiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, kente geldiğinde her zaman moral bulduğunu anlattı. 

Meclis üyelerine, “Bu makamlar alma makamı değil, verme makamı. Bandırma aslında bir il hüviyetinde ve birçok 

ilin önünde. Bandırma’nın nüfusu ve eğitimi Balıkesir genelinden daha iyi, Bandırma iyi eğitimli 

vatandaşlarımızdan oluşuyor. Bandırma gelecek vadediyor. Marmara'nın ikinci büyük limanı Bandırma'da 

bulunmaktadır. Balıkesir de gelişmiş bir il ancak en gelişmiş ilçesi Bandırma’dır. Balıkesir genelinde beyaz et, süt, 

etlik civciv üretimi çok iyi durumdadır. Bakın Balikesir’in nüfusu yüzde 4 artarken, Bandırma’nın nüfusu yüzde 10 

artmış durumda. Sizler de buranın kanaat önderisiniz. Allah hepinizden razı olsun” diye konuştu. 

Hisarcıklıoğlu, Mayıs ayı içerisinde Bandırma Ticaret Odası’nın kuruluşunun 90.yılı etkinlikleri kapsamında tekrar 

ilçeye geleceğini sözlerine ekledi. 

Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kılkışlı odamız faaliyetlerine ilişkin bilgi verirken, TOBB 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Ender Yorgancılar, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 

Faik Yavuz, TOBB ETÜ Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Eren ve beraberindeki oda ve borsa başkanlarına ziyaretleri 

için teşekkür ederek hediyelerini takdim ettiler. 

 

 

 


