Türkiye’mizi layık olduğu seviyeye
yükseltebilmek için mutlaka ekonomimize birinci
derecede önem vermek mecburiyetindeyiz.
Mustafa Kemal ATATÜRK
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“

Mehmet EREN

ETSO Meclis Başkanı

Nisan ayı içerisinde siz değerli
üyelerimizin kararlarıyla belirlenecek olan
yeni Meclis’te yer alarak geçmiş dönemden
edindiğimiz tecrübe ve gelecek dönemin yeni
hedeflerini birleştirerek üyelerimiz ve bölgemiz
için çok daha etkili ve faydalı işler yapabilmek
en büyük arzumuzdur. İnanıyoruz ki üyelerimiz
demokratik koşullar içerisinde yapılacak
seçimlerde en doğru kararı vereceklerdir.

“

Değerli Üyelerimiz, Okuyucularımız,
Meslek örgütleri, üyelerine yol gösterme, bulunduğu
bölgenin geleceğine yön vermede önemli  görevler üstlenen
kuruluşlardır. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi olarak
2013 yılında göreve geldiğimiz ilk günden bu yana bu göreve
hizmet etmeyi ilke edindik. Bu bilinç ile gerek üyelerimiz
gerekse bölgemiz adına çok çeşitli ve ses getiren çalışmalar
yaptık.
Görev süremiz boyunca gerçekleştirdiğimiz
çalışmalar sonucu üyelerimizin gelişimini takip ediyor ve olumlu
sonuçlarını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Üyelerimizin
gelişmesi bölgemizin gelişimine katkı sağlamakta olup bunda
bizim de emeğimizin geçmiş olması bizi ayrıca memnun
ediyor. Elbette bu emek sadece bizim bireysel çabalarımızdan
ibaret değil, bu bir ekip işi. Ekibiniz güçlü ve uyumlu ise
ilerleme kaydedersiniz, aksi takdirde mağlubiyet kaçınılmazdır.
Odamızda da birlikte geçirdiğimiz 4 yıl boyunca gerek Meclis
Üyelerimiz gerekse Meslek Komitelerimiz görevlerini en
iyi şekilde yerine getirerek Odamızın gerçekleştirdiği tüm
çalışmalara destek oldular, hepsi iyi birer takım arkadaşı
olarak üstlerine düşeni yerine getirdiler. Yeni seçim dönemine
yaklaşırken tüm okuyucuların huzurunda onlara gönülden
teşekkürlerimi iletmek isterim.
Geride bıraktığımız 4 yıl boyunca; üyelerimizin
sorunlarının çözümü için yetkili makamlarla görüşmeler
yaptık, TOBB bünyesinde gerçekleştirilen Ticaret ve Sanayi
Şuralarında bu sorunların dile getirilmesini sağladık, İlimiz
lokomotif sektörü olan turizm sektörüne yönelik birçok
çalışma gerçekleştirdik, Bölgenin büyük ihtiyaçlarından
biri olan Hamzabeyli TIR Parkı inşaatını tamamladık, yeni
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girişimcilerimizin önünü açmak adına KOSGEB ile ortak
eğitimler düzenledik, yurtiçi ve yurtdışı heyet organizasyonları
düzenleyerek işadamlarımızın farklı bakış açıları kazanmasını
sağladık, sektör temsilcilerini İlin yetkili makamları ile biraraya
getirerek onların sıkıntılarını birebir iletmelerine ön ayak olduk
ve buraya sığdıramayacağımız birçok çalışmaya Edirne Ticaret
ve Sanayi Odası Meclis Üyeleri ve Meslek Komiteleri ile
birlikte imza attık.
Bahsi geçen tüm bu çalışmalarımız sonucunda
somut çıktılar elde ederek boşa kürek çekmediğimizi
gösterme imkanı bulduk. TOBB Dijital Dönüşüm Projesi ile
Online Belge Sistemine geçilerek Üyelerin Faaliyet Belgesi,
Aidat Ödemeleri, Sanayi Kapasite Raporu gibi belgeleri
ve işlemlerini Oda Borsalara gelmeden online olarak elde
edebilmelerini sağladık. Şirket Kuruluşlarında Odaların tek
durak ofise dönüşmesi ile Üyelerin hem maliyetlerden hem
de zamandan kazanmaları,bu kapsamda Şirket Kuruluşları
ve hisse devirleri gibi işlemlerin maliyetlerinin de düşmesi
mümkün oldu. Yatırım indirimi, SGK prim ertelemesi, istihdam
ve KOBİ finans destekleri, Oda aidat ve vergi yapılandırmaları
ve sicil affı gibi pek çok başlıkta özel sektör yararına taleplerde
bulunarak bu sıkıntıların giderilmesinde önemli çıktılar elde
ettik.
Nisan ayı içerisinde siz değerli üyelerimizin
kararlarıyla belirlenecek olan yeni Meclis’te yer alarak geçmiş
dönemden edindiğimiz tecrübe ve gelecek dönemin yeni
hedeflerini birleştirerek üyelerimiz ve bölgemiz için çok
daha etkili ve faydalı işler yapabilmek en büyük arzumuzdur.
İnanıyoruz ki üyelerimiz demokratik koşullar içerisinde
yapılacak seçimlerde en doğru kararı vereceklerdir. Şayet
seçim süresince üyelerimizin aksi yönde karar vermesi halinde
seçilen arkadaşlarımıza edinmiş olduğumuz tecrübeleri
aktarmak yoluyla bizler sonuna kadar Edirne Ticaret ve Sanayi
Odası’nın ve Edirne ekonomisinin takipçisi ve destekçisi
olmaya devam edeceğiz.
Siz değerli üyelerimize bu süreçte bizlerin destekçisi
olduğunuz için sonsuz teşekkür eder, sonuç her ne olursa
olsun Ticaret ve Sanayi Odamıza ve İlimize hayırlı olmasını
temenni ederim.  
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Recep ZIPKINKURT

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı

“

Başarılı ve ilklerle dolu bir dönemi
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası tarihine
kazandırmanın, sizlerden aldığımız destek
ile Odamızın etkinliğini sağlamlaştırmanın,
hizmette ‘’kaliteyi’’ en ön plana koyan
anlayışımızdan
ödün
vermeyerek,
projelerimizle sadece bölgemizde değil,
ülkemizde ‘’takip edilir’’ hale gelen bir Oda
olmanın haklı gururu içerisinde bir dönemi
daha tamamlıyoruz.

“

Değerli Üyelerimiz,
Başarılı ve ilklerle dolu bir dönemi Edirne Ticaret
ve Sanayi Odası tarihine kazandırmanın, sizlerden aldığımız
destek ile Odamızın etkinliğini sağlamlaştırmanın, hizmette
‘’kaliteyi’’ en ön plana koyan anlayışımızdan ödün vermeyerek,
projelerimizle sadece bölgemizde değil, ülkemizde ‘’takip
edilir’’ hale gelen bir Oda olmanın haklı gururu içerisinde bir
dönemi daha tamamlıyoruz.
Akreditasyon sistemini Odamıza entegre ederek,
TOBB’un sayılı Odaları arasında aldığımız yeri tescillediğimiz
bu süreçte, kalite bilincinin yerleştirilmesi, Oda sisteminin iş
dünyası nezdinde   hizmet türlerinin artırılması, yenilikçi bir
anlayış ile her zaman personel kalitesini ve dolayısıyla hizmet
kalitesinin iyileştirilmesi sayesinde Avrupa Oda sistemine
uyum sağlayıp, çalışmalarımızı yürütmeye devam ettik.
Odamız, içinde bulunduğumuz çağın gereksinimlerini
takip ederek, İlimiz ticari hayatına üst düzey katkı yaratmanın
çabası ile, üye eğitimlerinden, ulusal ve uluslararası fuar ve
heyet organizasyonlarına, ikili iş görüşmeleri ile üyelerine
yeni fırsatlar oluşturmaktan, üyelerimizin mesleki gelişimine
yönelik eğitim ve seminer faaliyetlerinden, ekonomimize
yeni girişimciler katmayı amaçlayan eğitimlere, sektör
sorunlarına eğilme ve çözümü noktasındaki gayretlere,
özetle ‘’üreten, yaratan, katma değer sağlayan’’ olma
yolundaki tüm çalışmalarımızı, üyelerimizden aldığımız güç,
gelişim ve değişime duyduğumuz inanç ve taşıdığımız sosyal
sorumlulukların da farkındalığıyla gerçekleştirdik.

Hizmet dönemimiz boyunca, an’ı değil yarını
düşündük. Projelerimizde “süreklilik” ilkesini her şeyin
önüne koyduk. Sorunların çözümüne yönelirken, gayretimiz
hep gelecek günlere yatırım yapmak oldu. Eğitim, seminer,
toplantı ve yurtdışı temaslarımızda, sadece üyelerimizin değil,
ülkemizin ufkunu açmayı hedefledik. Gururla inşa ettiğimiz
“Hamzabeyli Tır Parkı”nı, Odamızın yarını, geleceğin teminatı,
ülkemizin Avrupa’ya gülen yüzü olarak gördük.
Ne mutlu ki, hepimiz bu camia içinde İlimizin
geleceğine hizmet edebilmek için buluştuk. Ortak hedeflerimiz
doğrultusunda bugüne kadar birlik ve beraberlik içinde hareket
ettik, birlikte yürüdük. Attığımız her adımda sizlerle işbirliği
içinde olduk, sizin fikirlerinize başvurduk. Ben ve arkadaşlarım
bugüne kadar gösterdiğiniz bu birlik ve beraberlik ruhu için ve
her alanda verdiğiniz katkı, gösterdiğiniz destek için teşekkür
ederiz. Esasen her ne yaparsak, sizlerin desteği ve teveccühü
ile yaptığımızın bilincinde olduk. Arkamızda ETSO ailesini
meydana getiren üç bine yakın üyemizin desteğini hissettik.
İşte başarının altında yatan ana etken de sizlerin bu desteğidir.
Emanet olarak devraldığımız bu makam sorumluluğun bilinci
ile bundan sonraki dönemde de, şeffaf yönetim anlayışıyla,
“fayda sağlama”, “çözüm üretme” ve “sınırlarımızı aşma”
bilinci ile başarı öyküleri yazmaya devam edeceğiz.  
Bizim anlayışımıza göre seçimi kazanan ve kaybeden
taraf yoktur. Önemli olan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nın
seçimden güçlenerek çıkmasıdır. Edirne Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri olarak, en büyük
temennimiz, tam birlik ve beraberlik ruhu ve hizmet anlayışı ile
Edirne’nin ve bölgemizin geleceğine yapılan yatırımlarla dolu
yepyeni bir dönemi karşılamaktır.
Bu noktada Odamızın yönetiminde söz sahibi
olan, beraber yürüdüğümüz tüm arkadaşlarıma emek ve
gayretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.
El birliğiyle, güç birliğiyle, iş birliğiyle güzel yarınları
birlikte çizmek üzere,
Selam, sevgi ve saygılarımla…
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Bir Dönemi
Nasıl Geçirdik
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YÖNETİM KURULU KALEMİNDEN,
Üyelerimizin ve bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda ekonomik ve sosyal kalkınma için etki alanımızda
katma değer yaratarak, gelişmeyi sürekli kılmayı misyon olarak belirleyen Odamız Yönetim Kurulu ile göreve
geldiğimiz günden bu yana siz değerli üyelerimize en üst seviyede hizmet etmeyi ilke edindik. Hizmet süremiz
boyunca toplumsal bakımdan yaşanan olumsuzluklara rağmen dik duruşumuzdan ve çalışma azmimizden hiç taviz
vermeden Edirne ve üyelerimiz için üretmeye devam ettik.
Edirne’nin kalkınmasını ve gelişmesini hedef belirleyerek çıktığımız bu yolda Edirne Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Üyeleri olarak el birliği ve güç birliği içerisinde çalıştık. Bu sayede de Odamızı her geçen gün bir
adım daha ileri taşıyarak ülkemizdeki Oda ve Borsalar içerisinde hak ettiği konuma getirdik.
Meclis üyelerimiz ve meslek komitelerimizin de katkılarıyla yaptığımız çalışmalarla üyelerimizin ticari
gelişimine yönelik pek çok edinim sağlamanın yanında gelecek dönemlere aktarılacak bir çok projeye de imza attık.
Sona erecek demedik biz olalım ya da olmayalım ama Edirnemiz iyi olsun dedik, gelecek dönem için de projeler
ürettik. Gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizin hepsinin nihayetinde üyelerimizin
ve Edirnemizin menfaati yönünde sonuçlanmasını sağladık. İlimizin, tüccarımızın ve sanayicimizin menfaati söz
konusu olduğunda sınır tanımadan en üst mercilere kadar ulaştık ve talepleri, sorunları üyelerimiz adına anlattık.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak sadece kendi içimizde değil diğer kurum ve kuruluşlarla da omuz
omuza çalışarak İlimizin kalkınması için başta üyelerimiz olmak üzere Edirne’de yaşayan tüm kesimlerin ortak fayda
sağlamasına yönelik faaliyetler, çalışmalar ve projelerin içinde yer aldık.
2013 yılında siz kıymetli üyelerimizin takdiriyle geldiğimiz görev süremiz boyunca yaptığımız herşeyi Edirne
sevdasıyla ve çalışma hırsıyla yaptık. Birlik ve beraberliğimizden taviz vermeden, üretim azmimizi kamçılayarak İlimizi
ve Ülkemizi ileriye taşıyacak işlere imza attık. Bu vesile ile 2013-2018 dönemi boyunca İlimize ve Odamıza katkı
sağlamak için bizimle canı gönülden çalışan başta Meclis Üyelerimiz ve Meslek Komite Üyelerimiz olmak üzere
emeği geçen herkese teşekkür eder, yeni dönemin hepimiz için hayırlı olmasını temenni ederiz.
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Oda Köşesi

HAMZABEYLİ TIR PARKI
İNŞAATI

2015 Mart ayında
Odamız tarafından yapımına başlanan
Hamzabeyli Tır Parkı inşaatını adım adım takip
ederek,
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nın ve
İlimizin geleceğine yatırım yaptık.
Odamızayarına dönük bir gelir kaynağı
yaratırken,
İlimize ve Ülkemize yakışır bir tesis kazandırdık.
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KÜSİ ZİYARETLERİ İLE
FİRMALAR BİZE DEĞİL, BİZ FİRMALARA GİTTİK

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliğinde (KÜSİ)
Paydaşlar Arasındakı Sinerjiyi Artırmak,
Sanayimizi Rekabet Gücü Ve Katma Değeri Yüksek,
Yenilikçi Ürünler Üretebilen
İleri Teknoloji Ağırlıklı Ve Sürdürülebilir Bir Yapıya Kavuşturmak
Amacıyla Oluşturulan
İl Kamu -Üniversite - Sanayi İşbirliği Planlama
Ve Geliştirme Kurulu Olarak,
Şimdiye Kadar İlimizde Benzeri Görülmeyen Bir Şekilde,
Sanayicimizin Ayağına Giderek,
Kendilerine Birebir Olarak Devlet Destekleri Ve Faydalanabileceği Diğer
Destekler Hakkında Danışmanlık Verdik ve Hala Vermeye Devam Ediyoruz.
Çalışma Grubunun Amacı;
İlimizde Bulunan Sanayi Kuruluşlarını Ziyaret Ederek
Üretimleri Ve Bugüne Kadar Yaptıkları Ar- Ge Çalışmaları Hakkında Bilgi
Almak Onları İhtiyaç Duydukları Alanlarda Ve Kamu Destekleri Hakkında
Bilgilendirmektir.
Bu Kapsamda 100 Den Fazla Firmamız Yerinde Ziyaret Edilmiştir.
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YABANCI PLAKALI ARAÇLARIN
TADİLATI PROTOKOLÜ

Sanayi Sitelerinde
Yabancı Plakalı Araçların Tadilatı Protokolü İle
İlimize Döviz Girdisinin Kapıları Açıldı.
Yurtdışından Gelen Yabancı Uyruklu Kişilerin Araç Ve Makinelerinin
Tamir Ve Bakımını
Edirne’de Yaptırabilmelerine İmkan Sağlamak İçin,
2013 Yılında
Trakya Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İle Protokol İmzaladık.
Atılan Bu Adım,
4 Yıldır Sanayi Esnafımıza Para Kazandırmakta,
İimiz Edirne’ye Döviz Girdisi Sağlamaktadır.
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KÖY KADINLARINI EKONOMİYE
KAZANDIRDIK
“Kırsalın Doğal Pazarı Ve Girişimci Kadınlar Projesi”nin
Temelleri 2015 Yılında Atıldı.
Edirne Kadın Gıirişimciler Kurulu İle Ortak Çalışmalarımız
Doğrultusunda Köy Kadınlarını Girişimci Yaptık.
Sosyal Sorumluluk Projesi Kapsamında
Köyden Kente Göçün Önünü Kesmeye Çalıştık.
Köylü Kadınlarımız Kendi Bahçelerinde Ürettikleri
Sebze Ve Meyveler İle Evlerinde Hazırladıkları El Emeği Göz Nuru
Ürünleri
Her Pazar Günü Satışa Sunduğu
Kırsalın Doğal Pazarı İle Para Kazanmaya Başladı.

11

ETSO - Mart 2018 / Sayı 68

Oda Köşesi

VİZE SORUNU

İlgili Makamlar İle Görüşerek
İşadamlarımızın
Konsolosluklarda Yaşadığı Vize Sorununu Dile Getirdik.
Hatta Bunu Bulgaristan Başbakanı’na Kadar İlettik.
Artık İş Adamlarımız Vize Alırken Eski Zorluk Ve Sıkıntıları
Yaşamamaktadır.

VAKIF KİRACILARINA DESTEK OLDUK

Odamızın Girişimleri,
Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Çalışmalarıyla
2017 Yılında Vakıf Kiracılarının
Kira Oranı Minimumda Kaldı.
12
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*Turizm Sezonu Öncesi Sektörün Sorunları ve Çözüm Önerileri Toplantısı
*Eğitim, Sağlık, İdari Destek, Temizlik ve Güvenlik Hizmetleri Grubunun
Genişletilmiş Meslek Grubu Toplantısı
*Bademezmesi Üretici Firmaları ile Toplantı
*Edirne İl ve İlçelerindeki Süt ve Süt Ürünleri İmalatçıları ile Toplantı
*ETSO&ANFAŞ İşbirliğinde “Turizm Sektör Buluşması” Etkinliği
*Edirne İl ve İlçeleri Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Üyelerinin Katılımı ile
Genişletilmiş Toplantı
*Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne Ticaret Borsası, Edirne Belediye Başkanlığı,
Trakya Kalkınma Ajansı, Edirne Valiliği, Türkiye Ekonomi Politikaları Vakfı ve
İlimiz Kurum ve Kuruluşların Yetkilileri ile Bölgelerin Ekonomik Kalkınma Planı
Hazırlanması Yönünde Toplantılar Yapıldı.
Gerçekleşen Toplantılar Sonunda ‘Edirne Kalkınma ve Rekabet Gücü Gündemi’
Proje Raporu Hazırlandı.
*Coğrafi İşaret Tescilli Ürünlerimizden Edirne Beyaz Peyniri Yol Haritası ile İlgili
Toplantılar
*Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile Esnaf Temsilcilerini Bir Araya Getiren
“Edirne Ekonomisi ve İş Dünyası’nın Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri”
Toplantısı
*Hizmet Sektörü Temsilcileri ile Edirne Valisi Sayın Günay Özdemir’i Bir araya
Getiren “Turizm Değerlendirme Toplantısı”
*Hediyelik Eşya Üretimi ve Satışı Yapan Sektör Temsilcileri ile Edirne Valisi
Sayın Günay Özdemir’i Bir araya Getiren “Sektörel Sorunlar ve Çözüm Önerileri”
Toplantısı
*İlimizde Faaliyet Gösteren Konaklama Sektör Temsilcileri ile Bir Araya Gelerek
Sektör Sorunları Hakkında İstişare Toplantısı
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EĞİTİM VE SEMİNERLER

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fikri Mülkiyet Hakları Semineri
İnovasyon Yönetimi Çalıştayı
AB Hibe Programları Çerçevesinde Proje Hazırlama Eğitimi
Gıda Mevzuatı Uygulamaları Eğitimi
“İş Dünyası Yetkinlik Okulu” Semineri
İhracatta Müşteri Bulma Teknikleri Eğitimi
Edirne’deki Otel Sektörünün Sıkıntıları
Gıda Sanayinde Gıda Mevzuatı, Etki Analizleri Eğitim- Semineri
KOBİ Haftasında KOSGEB’den Bilgilendirme Toplantısı
Şükrü Kızılot’un Konuşmacı Olarak Katıldığı Güncel Mali Konular ve Vergi
Mevzuatı İle İlgili Konferansı
11. Meslek Grubu Üyeleri Genişletilmiş İstişare Toplantısı
“AB’ye Uyum Sürecinde İş Güvenliğinin Hukuki ve Teknik Boyutu”
Çalıştayı
Erasmus Proje Hazırlama Çalıştayı
Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri
“Global Girişimcilik Haftası Uluslararası Girişimcilik Konferansı”
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• “İşte ve Ailede Şevkle Kazanmak, Özgürce Yaşamak İçin Doğan Cüceloğlu
İle Bir Sohbet”
• Edirne İl ve İlçeleri İstişare Toplantısı
• ‘Şirketlerde Karlılık, Satış ve Ortaklıklar”
• Otel Yetkilileri ile Edirne’de Faaliyet Gösteren Seyahat Acenteleri arasında
Toplantı
• Yönetim, Yöneticilik ve Türkiye’deki Aile İşletmelerinde Yönetim Konusuna
Farklı Bir Perspektiften Bakış”
• KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Toplantısı
• Türkiye’de Girişimcilik ve Edirne’nin Ekonomisi Konferansı
• KOBİGEL –KOBİ Gelişim Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı
• KOBİ Proje Destek Programı’ Proje Teklif Çağrısı Bilgilendirme Toplantısı
• ETSO İhracatçı Üyelerine KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Toplantısı
• AB Uzmanı Dr. Can Baydarol ile “Güncellenen Gümrük Birliği” Söyleşisi
• Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nda Ekonomi Toplantısı
• Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Toplantısı
• Köşe Yazarı ve Ekonomi Yorumcusu Prof. Dr. Cem Kılıç İle “Güncel
Ekonomik Gelişmeler”
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İŞBİRLİKLERİ VE PROTOKOLLER

YURTDIŞI PARTNERLERİMİZ İLE;
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası İle Dedeğaç Ticaret Odası,
Gagavuzya Ticaret ve Sanayi Odası,
Grodno Odası,
Burgaz Ticaret ve Sanayi Odası,
Haskovo Ticaret ve Sanayi Odası,
Selanik Küçük Ölçekli İşletmeler Odası Arasında İşbirliği Protokolleri İmzalanmıştır

ÜYELERİMİZE YÖNELİK;
*Akınsoft Bölge Bayii				
*TSH Araç Kiralama A.Ş.
*Metrapol Otomotiv, 			
		
*Özel Trakya Hastanesi,
*Ramada Hotel 						
*ve Bankalar ile
İşbirliği ve Protokoller İmzalananarak Üyelerimize İndirimler Sağlanmıştır.

PAYDAŞ KURUMLARIMIZ İLE OLAN İŞBİRLİKLERİ;
*Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ve Trakya Üniversitesi Arasında
Üniversite Öğrencilerinin Odamıza Bağlı İşyerlerinde
Staj İmkanı Sağlayan Protokol İmzalandı.
Bu doğrultuda Öğrenciler Üyemiz İşyerlerinde Stajlarını Yapabılmektedirler,
*Odamız ile Milli Eğitim Müdürlüğü Arasında İmzalanan Protokol ile Hijyen Eğitimleri
verilmeye başlandı.
Odamız Gıda ve Gıda Üretimi Sektöründe Çalışanlara Yönelik Hijyen Eğitimleri
Odamız Toplantı Salonunda Yapılmış ve Bu Güne Kadar 3465 Kişiye Belge Verilmiştir.
*Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, KOSGEB ve Trakya Üniversitesi ile imzalanan TEKMER
(Teknoloji Geliştirme Merkezi ) İşbirliği Protokolü,
*Odamız Üyelerine KOSGEB, Kalkınma Ajansı ve Diğer Destek Veren Kuruluşlara Proje
Hazırlama Konusunda Trakya Abigem İle İşbirliği Anlaşması İmzalandı ve ABİGEM Danışma
Masası Kuruldu.
*Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Milli Eğitim, İŞKUR İle Okul Sanayi İşbirliği İstanbul
Modeli Protokolü İmzalandı,
16
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FUARLAR
YURTİÇİ

Yöresel Ürünler Fuarı / Yörex: Her yıl düzenlenen Türkiye’nin en kapsamlı yöresel ürünler
fuarına Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak son 4 yıldır İlimizin yöresel ürün üretici firmalarının
katılımını organize ederek, Edirne adına açılan stantta İlimizi ve kurumumuzu temsilen hazır
bulunduk.
Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı / EMITT: Dünyanın en büyük turizm
fuarlarından EMITT fuarında yer alan Edirne standında İlimiz turizm sektörünün tanıtımını
yaparak ülkenin ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri Edirne’ye davet ettik.
Çanakkale Ulusal Peynir Çalıştayı ve Peynir Tadım Etkinliği: Çanakkale’de Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı, Ticaret Borsası ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından
düzenlenen etkinliğe Edirne’de faaliyet gösteren peynir üreticileriyle birlikte giderek kendileri
adına tahsis edilen ücretsiz stantlarda ürünlerini sergilemelerini sağladık.
Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı / CNR İMOB: Mobilyada yeni trendleri belirleyen ve bir
milyar dolar ihracat hedefli 14. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’na Edirne Ticaret ve Sanayi
Odası ilgili iş kolu üyelerinin katılımını organize ettik.
Trakya Genel Sanayi ve Ticaret Fuarı: Tekstil, makine, gıda, sağlık, tarım, otomotiv ve inşaat
gibi bölgenin önde çıkan sektörlerinin yer aldığı fuarda Odamız adına stand açarak üyelerimizi
tanıttık.
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FUARLAR
YURTDIŞI

Kavala Expo Fuarı: Komşu ülke Yunanistan’da düzenlenen en büyük ve en önemli fuarlardan biri olan
Kavala Expo’ya Edirne Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinden oluşan bir heyetle ziyaret gerçekleştirdik.
Ayrıca Dedeağaç ve Kavala Ticaret ve Sanayi Odalarıyla da görüşmeler yaparak komşu ülke ile ikili
ticaretimizi artırma yönünde istişarelerde bulunduk.
Uluslararası Tarım ve Gıda Fuarı / Agra: Bölgemiz ekonomisine ve firmalarımızın dış pazara açılmalarına
katkı sağlamak amacıyla Odamız ilgili sektör üyeleri ile birlikte Bulgaristan’ın Filibe şehrinde düzenlenen
fuara ziyaret organizasyonu gerçekleştirdik.
Plovdiv Uluslararası Sonbahar Sanayi Fuarı Ziyareti ve B2B Görüşmeleri: Bulgaristan’da her yıl
düzenlenen ve Balkan ülkelerinden birçok katılımcı ve ziyaretçiyi ağırlayan Sonbahar Sanayi Fuarı ziyareti
ve ikili görüşme etkinliğine katılım sağladık. Fuar kapsamında düzenlenen Türk-Bulgar İş Forumu ve
Trakya Ekonomi Bölgesi ziyareti ile oldukça verimli bir organizasyon gerçekleştirdik.
Bauen&Infa – Euroblech Fuarları: Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, 47 işadamından oluşan heyet ile
Avrupa Birliği’nin en büyük ve en gelişmiş fuar alanına sahip ülke olan Almanya’nın Hannover şehrine
ticari seyahat programı düzenledi. Program kapsamında, Hannover Messe Fuarı’nda eşzamanlı olarak
düzenlenen BAUEN&INFA ve EUROBLECH Fuarlarını ziyaret eden heyet, aynı zamanda kurum ve
kuruluşlara resmi ziyaretler gerçekleştirerek, ikili işbirliği görüşmelerine katıldı ve sektör temsilcileriyle
toplantılar yaptı.
Hollanda Süt Sektörü Ticari Heyeti: Odamızın düzenlemiş olduğu Gıda Ticaret Heyeti Programı
bölgeden 25 kişilik bir heyetin katılımıyla gerçekleştirildi.Süt ürünleri ve gıda üretiminde dünyadaki önemli
ülkelerin başında gelen Hollanda’da heyet katılımcıları iyi uygulamaları yerinde görme fırsatı buldular.
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Ukrayna Ticari Heyet Organizasyonu: Odessa Bölgesel Ticaret ve Sanayi Odası ile geçmişte
gerçekleştirmiş olduğumuz temaslar ve işbirlikleri üzerine alınan davetle Ukrayna Ticari Heyet
Organizasyonu düzenledik.Program kapsamında, Odessa Bölgesel Ticaret ve Sanayi Odası, T.C. Odessa
Başkonsolosluğu, Odessa Ticaret Ataşeliği, Türk-Ukrayna İşadamları Derneği Odessa Temsilciliği’ni ziyaret
eden heyet, Odessa Belediye Başkan Yardımcısı’nın da bizzat yer aldığı İkili Görüşme organizasyonuna
katıldı.
“Doğu Makedonya-Trakya” Ticaret ve Sanayi Fuarı: Fuarda stand açarak yer alan Odamız; Edirne’nin
yöresel ürünlerinin tanıtımının yanı sıra üye işletmelerin ürün ve broşürlerini sergileyerek üyelerinin
tanıtımını yaptı. ETSO standında bulunan ve gelen ziyaretçilere ikram edilen badem ezmesi, Edirne beyaz
peyniri, mis sabunu, bez bebekleri, aynalı süpürge gibi yöresel ürünler yoğun ilgi gördü.
Dubai Uluslararası Sonbahar Ticaret Fuarı ve Uluslararası Teknoloji Fuarı: İlimiz iş dünyasına
yönelik bir ilk gerçekleştiren ETSO, Ortadoğu’nun turizm ve ticarette yükselen değerlerinden biri olan
Dubai’de fuar ve serbest bölge ziyaretleri yanı sıra, dünya ölçeğindeki firmaların temsilcileri ile bir
araya gelerek, ikili iş görüşmelerinde bulundu. Türk İş Konseyi ile de buluşan heyet, Dubai’deki yatırım
olanaklarını ve tecrübelerini kendilerinden dinleyerek, verimli bir seyahati tamamlayıp Edirne’ye döndü.
Global Connect Fuarı: Almanya’nın Stuttgart kentinde düzenlenen Global Connect Fuarı’na; Trakya
Odalarının ortak katılımıyla 40 kişilik iş dünyası heyeti katıldı. Trakya Bölgesi’nin tanıtımı ve bölgedeki
odalar ile firmaların yurtdışı ile ekonomik ilişkilerini güçlendirmek için önemli bir fırsat olarak görülen
Global Connect Fuarı ziyaret heyetinde Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nı temsilen Yönetim Kurulu
Başkanı Recep Zıpkınkurt, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aydoğan Akıncı ve Genel Sekreter Nevzat
Taşkın yer aldı. İş gezisine ETSO ilgili sektör temsilcilerinden katılım sağlandı.
Philoxenia Uluslararası Turizm Fuarı: İlimiz Edirne’yi her platformda tanıtarak, üyelerinin ve Edirne
ekonomisinin menfaatine hizmet eden Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, bu kez Edirne’yi Yunanistan’da
görücüye çıkardı.Yunanistan’ın ikinci büyük kenti Selanik şehrinde gerçekleştirilen 33. Philoxenia
Uluslararası Turizm Fuarına Atina Kültür ve Tanıtma Müşavirliğince Türkiye’den çeşitli iller bazında
katılım sağlanan Türkiye standında, Odamız da bir desk alarak, üyelerini ve İlimize özgü yöresel değerleri
tanıttı.
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FAALİYETLERİMİZ
Üyelerimize Yönelik Hizmetlerimiz

Yunanca ve Bulgarca Dil Kursları: Odamız üyelerimizin dış piyasalara açılmada yaşadıkları en önemli
zorluklardan biri olan dil sorununu da göz ardı etmeyerek Yunanca ve Bulgarca dil kurslarını hizmete
sunmuştur.
Yatırımcı Masası: Odamızda her türlü yatırım için yatırım öncesi başvurulara ön fizibilite raporu hazırlama
çalışmaları yapabilmek için yatırımcı masası oluşturduk.
Selden Zarar Gören Üyelerimize Destek: Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi olarak selden zarar
gören ETSO üyelerinden bir yıl boyunca aidat almama kararı aldık.
Sektör Sorunları İstişare Toplantıları: Gümrük müşavirleri, oteller, badem ezmeciler, süt ve süt ürünleri
imalatçıları, sanayi sitesi esnafı, hediyelik eşya sektör temsilcileri, temizlik ve güvenlik hizmetleri meslek
grubu ve gıda gibi pek çok sektörün sorunları için üyelerimizle biraraya gelerek onların sorunlarını
dinledik. Yapılan istişare toplantıları sonrasında çzöüm talebinde bulunulan konuları ilgili makamlara
taşıyarak sektörlerin önünün açılmasına katkı sağladık.
Aidat ve Hizmet Ücretlerinde Artış Yok: ETSO Yönetim Kurulu görev süreleri boyunca üyelik aidatları
ve yapılmakta olan hizmetlerden alınan ücretlerde herhangi bir artış yapmama kararını her yıl uyguladı.
Online Eğitim Atağı: Odamız, iştiraki olduğu Trakya ABİGEM A.Ş. ile yapmış olduğu işbirliği ve
protokol neticesinde üyelerine ücretsiz online eğitim alma imkanı sundu. Online eğitim imkanı, www.
abigemakademi.com web sitesi üzerinden 7 gün 24 saat diledikleri zaman sisteme dahil olabilecekleri ve
ister telefondan, ister tabletten veya bilgisayardan eğitimlere ulaşabilecekleri bir sistem olup üyelerimizin
hizmetine sunulmuştur.
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Hijyen Eğitimleri: Edirne’nin ekonomik gelişiminde turizmin yerinin her geçen gün daha önem kazandığı,
turizm gelirlerinin arttığı göz önüne alındığında üretilen mal ve hizmetlerin son tüketiciye sağlıklı bir
şekilde sunulması her açıdan önem kazanmış olup hem şehrimiz hem de İlimizde çalışanlar adına bir
kazanç olduğu düşünülen hijyen eğitimleri Odamız bünyesinde devam etmektedir.
Üyelerimize Yönelik İndirim Protokolleri: Üyelerimizin ticaretini geliştirmelerine destek olması
amacıyla göreve geldiğimiz günden bu yana finans sektörü başta olmak üzere, yazılım, otomotiv, turizm,
eğitim ve sağlık gibi pek çok alanda işbirliği ve protokollere imza atarak üyelerimize yönelik indirimler
sağladık.
Üyelerimizin Çeşitli Platformlarda Temsil Edilmesi: Gerek yurtiçi gerekse yurtdışı toplantılara Odamız
yetkilileri tarafından katılım sağlanarak Odamız üyelerinin sektörleri, faaliyetleri, işbirliği potansiyelleri
gibi pek çok konuda tanıtımları gerçekleştirilmiştir. Üyelerimizin menfaatlerini her daim ön planda
tutan Odamız her fırsatta üyelerin ticaret hacimlerini geliştirmeye yönelik görüşmeler gerçekleştirerek
maksimum fayda sağlamıştır.
Trakya ABİGEM Proje Hazırlama Danışmanlık Masası: Odamız ile Trakya ABİGEM arasında
imzalanan işbirliği protokolü ile üyelerimize yeni bir hizmet daha sunduk. Trakya ABİGEM proje
hazırlama danışmanlık masasında görev yapacak uzman danışman, talep halinde indirimli danışmanlık
ücreti karşılığında firmalarımızı çeşitli fon kaynaklarına özellikle KOSGEB, Kalkınma Ajansları, Tarım
İl Müdürlükleri ve Avrupa Birliği Desteklerinden faydalandırmak için proje hazırlama ve yönetme
danışmanlığı hizmeti vereceği gibi proje hazırlama konularında da üyelerimizi bilgilendirecekler.
Edirne Gıda Sektörünü Hindistan Alım Heyetine Dahil Ettik: Odamızın girişimcileri neticesinde
Hindistan Ticareti Geliştirme Merkezi ve Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde düzenlenen ve ülkenin
en büyük etkinliklerinden biri olan “Indus Food” alım heyetine katılmak isteyen Edirneli gıda sektörü
temsilcilerine Hindistan’ın devlet teşviklerinden faydalanma imkanı sunuldu.
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Büyükelçiler ile Edirne İş Dünyası Temsilcilerini Biraraya Getirdik: Odamız öncülüğünde,Sofya
Büyükelçisi Süleyman Gökçe, Bükreş Büyükelçisi Koray Ertaş, Dışişleri Bakanlığı Orta Avrupa ve
Balkanlar ile İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Babür Hızlan ve Dışişleri Bakanlığı Edirne
Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük’ün oluşturduğu heyet ile Edirne İl ve İlçelerinden katılım
sağlayan işadamları bir araya getirilerek ülkeler arasında gerçekleştirilecek ticari faaliyetler görüşüldü.
Yeni Üyelerimizi Meclis Toplantılarımıza Davet Ettik: Üyelerimiz için çalışmalarımıza devam ederken
bir yandan da yeni kayıt yaptıran üyelerimizi her ay gerçekleştirilen Meclis toplantılarımıza davet ederek
hem yeni üyelerimizi tanıma, hem de Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nı bire bir yerinde tanıtma olanağı
sunarken Odamızdan hangi alanda istifade edeceklerini anlattık.
Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavları: Odamız TOBB tarafından kurulan ve Mesleki Yeterlilik Kurumu
(MYK) tarafından yetkilendirilen MEYBEM A.Ş ile işbirliği ile “Mesleki Yeterlilik Belgesi” sınavlarının,
Odamız işbirliğiyle Edirne’de gerçekleştirilmesini sağladık.
Üye Firma Ziyaretleri Gerçekleştirdik: Odamız Yönetim Kurulu Başkanı üyelerimizi yerlerinde
görmek, sorun ve isteklerini dinlemek ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak amacıyla işyerlerini ziyaret
etti. Ziyaretlerinin bazılarını KOSGEB İL Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte gerçekleştirerek üyelerimize
KOSGEB destekleri hakkında bilgilendirdik.
Tarımsal Üretim Yapan Firmalarımızı Yeni Teknolojilerle Tanıştırdık: Yenilikçi zirai ilaçlar, bitki
besleme ürünleri, gübre üretimi ve tarımsal üretim çözümleri alanında uzmanlaşmış Avusturyalı firma
yetkilileri Edirne ilinde tarım alanında faaliyet gösteren işletmelerle ortak işbirliği fırsatlarını görüşmek
üzere Edirne’ye geldi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası evsahipliğinde yapılan toplantıda Firma Müdürü
Paul Freeman süper molekül ile imal ettikleri nano teknolojik tarımsal üretimlerin tanıtımını yaptı.
Atina Büyükelçimiz ile Üyelerimizi Biraraya Getirdik: Komşularımızla ekonomik ve kültürel iletişimin
güçlenerek çoğalması, bölge iş adamlarının ve halkının birbirleriyle kaynaşması adına oldukça verimli
geçen toplantıda üyelerimiz sıkıntılarını birebir dile getirme imkanı buldu.
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Yunanistan Firmaları ile İkili İş Görüşmeleri: Odamız ve Selanik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler
Odası işbirliği ile yürütülen Erasmus Projesi kapsamında Yunanistan’dan gelen işadamları heyeti,
Edirne’deki iş adamlarıyla ETSO’da bir araya geldi. Yunanistan’ın Selanik kentinden Edirne’ye gelen 20
kişilik iş adamlarıyla Edirneli işadamları ETSO’da görüşmelerde bulundu.
AB Bilgi Merkezi Odamız Bünyesine Geçti: 1996’dan beri Türkiye’de hizmet veren AB Bilgi Merkezleri
Ağının Edirne Merkezi 2016 yılında Edirne Ticaret Borsası konsorsiyumuyla, 2017-2018 de ise tamamen
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında faaliyetlerini sürdürmektedir.
Üyelerimizin KOSGEB Kredilerinden Faydalanmasına Destek Olduk: Odamız üyelerinin KOSGEB
destek programlarından faydalanabilmeleri için KOSGEB veri tabanına kayıtlı olmaları ve eğer kayıtlı
iseler her yıl KOBİ Beyannamelerini güncellemeleri büyük önem taşımaktadır. KOSGEB veri tabanına
yeni kayıt olma ve kayıtlı olanların güncelleme işlemleri için Odamız bünyesinde hizmet veren KOBİ
birimi üyelerimize destek olmaktadır.
Haskova İş Forumu’na Evsahipliği Yaptık: Edirne ve Haskova Valiliklerinin işbirliğiyle, Edirne ve
Haskova Ticaret ve Sanayi Odaları’nın katkılarıyla ‘Edirne Haskova İş Formu’ Edirne Ticaret ve Sanayi
Odası’nda düzenlendi. Odamız organizasyonuyla her iki şehrin işadamları karşılıklı ticaret yatırım ve
işbirliği konularında somut adımlar atmak için kendi sektörlerinde olan işadamları ile ikili görüşmeler
gerçekleştirdi.
Bulgaristan’da Faaliyet Gösteren Otel Yetkililerini İlimizdeki Seyahat Acenteleri ile Biraraya
Getirdik: Edirne’de faaliyet gösteren otel yetkilileri ve seyahat acentaları sahipleri sezona ilişkin
görüş alışverişinde bulundular. Otel hakkında bilgi veren yetkililer, tur operatörleri ile işbirliği yapmak
istediklerini dile getirerek, olası işbirliği sonrası yapılacak çalışma programları hakkında seyahat
acentalarını bilgilendirdiler.
Bulgaristan’ın İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Ateşesi ile Bulgaristan’la Ticari Faaliyette Bulunan
Odamız Üyelerini Biraraya Getirdik: Görüşmeler esnasında ana olarak dile getirilen problem başlıkları,
gümrüklerde yaşanan sıkıntılar, belli sezonlarda oluşan tır kuyrukları, firmaların kendi sektörlerinde
Bulgaristan’daki mevcut pazara ilişkin bilgi talepleri, tır giriş çıkış evraklarının düzenlenmesindeki
prosedürler, marketin genel durumu, işgücü piyasası ve Bulgaristan’da yatırım imkanları oldu.
Hukuk Danışmanlığı Hizmeti: Odamız üyelerinin ticari hayatta yaşadıkları problemleri daha hızlı
ve kolay çzöebilmeleri adına Odamız bünyesine bir Hukuk Danışmanı dahil ederek hizmetlerimize bir
yenisini daha ekledik
2017-2021 Stratejik Plan Çalışmalarını Tamamladık: Üyelerimize verdiğimiz hizmet kalitesini artırmak,
kurumsal kapasitemizi geliştirmek adına yaptığımız çalışmalardan biri olan Stratejik Plan çalışmasını 4
yıllık dönem için tamamladık.
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Turizme Yönelik Hizmetlerimiz

TURSAB Heyeti: Edirne’nin turizmden hak ettiği payı alabilmesi, İlimiz turizminin farklı kazanımlar
ve değişik açılımlar kazanması amacıyla çalışmalarını ve turizm hamlelerini sürdüren Edirne Ticaret ve
Sanayi Odası, TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy ve seyahat acentelerini Edirne’de ağırladı.
Ankara TURSAB, Tur Acenteleri ve Anadolu Jet Yetkilileri Ziyareti: İlimiz ticaretinin, ekonomisinin
ve turizminin gelişmesi noktasında çalışmalarına dur durak vermeden devam eden Odamız ev sahipliğinde
organize edilen gezi kapsamında Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt’un eşliğinde düzenlenen
toplantıda şehrin önde gelen turizm temsilcileri ile bir araya gelen TURSAB ve Anadolujet ekibi, İl’in
turizm ihtiyaçları hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Uluslararası Gastronomi Birliği, “Chaine Des Rotisseurs” Heyeti: Edirne turizmini çeşitlendirmek,
pazarlamak ve turizmden ulusal ve uluslararsı arenada hak ettiği payı alabilmesi için yaptığı çalışmalar
doğrultusunda Odamız; Edirne Ticaret Borsası, Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği, Edirne
Sanayici ve İşadamları Derneği işbirliğiyle;mutfak sanatları, şarap ve yüksek kaliteli yemekle ilgilenen
amatör ve profesyonelleri bir araya getirmeyi amaçlayan, dünyanın en eski ve en saygın Uluslararası
Gastronomi Birliği, “Chaine Des Rotisseurs” Amerika Temsilciliğinden 65 kişilik gurme heyetine Edirne
Mutfağı Saray Yemekleri lezzetleri sunuldu.
8. 9. 10. Uluslararası Bisiklet Festivali ve Avrupa Günü: Odamız bünyesinde faaliyet gösteren Edirne
AB Bilgi Merkezi ve EDOSK ortaklığı ile 3 yıldır başarıyla gerçekleştirilen “Her yıl Uluslararası Bisiklet
Festivali ve Avrupa Günü” kutlamalarına Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye’den yaklaşık 700 bisikletli
katıldı.
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Food in Life Gastronomi Yayınları Heyeti: Odamızın öncülüğünde; Edirne’de tarih ve kültürün yanında
yemek kültürünün de olduğunu anlatabilmek, turizmimizi çeşitlendirmek,Edirne’de ciğer ve köftenin yanı
sıra keşfedilmeyi bekleyen diğer kendine özgü damak lezzetlerini ulusal çapta tanıtımı ve ticarileşme
olanağını araştırmak amacıyla gurmeler, 5 yıldızlı otel şefleri, firma temsilcileri ve akademisyenlerden
oluşan 54 kişilik kafileye Edirne mutfağı ve yemek kültürü tanıtıldı.
“Kültür ve Ticaretin Başkenti Edirne” Organizasyonu: Odamız; Bulgaristan, Türkiye ve Yunanistan’daki
ticari temsilcilerini bir çatı altında toplayarak karşılıklı komşuluk ilişkilerimizi geliştirmek, ortak işbirliği
alanlarını görüşmek ve bölgesel ekonomik işbirliği oluşturmak, farklı sektörlerde yeni işbirliği sahaları
yaratmak için komşu ülkelerin temsilcilerini İlimizde bir araya getirdi. Bugüne kadar üç komşu ülke
arasında yapılan en geniş kapsamlı etkinliklerden biri olan organizasyonda İlimizin en üst düzeyde
tanıtımını yaparak turizme ve ekonomimize katkıda bulunduk.
Edirne’yi Keşfet Organizasyonu’na Destek: Edirne’nin tanıtımına yönelik düzenlenen her organizasyonda
doğrudan ya da dolaylı olarak yer alan Odamız ülke çapında ses getiren ve Edirne Belediyesi öncülüğünde
organize edilen “Edirne’yi Keşfet” programı kapsamında düzenlenen gala gecesinde; hem Edirne’nin
ünlü lezzetlerini üreten üyelerimizin hem de “Kırsalın Doğal Pazarı ve Kadın Girişimciler” girişimci köy
kadınlarının stand açarak ürünlerini tüm Türkiye’ye tanıtmalarını sağladı.
Edirne Turizm Broşürü: Şehrimize gelen yerli ve yabancı turistleri bilgilendirmek ve yönlendirebilmek
adına Edirne’nin tanıtımı için büyük önem arz eden, Türkçe, İngilizce, Bulgarca ve Yunanca olarak dört ayrı
dilde anlatım yapılan tanıtım broşürü tasarlandı. Odamız tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; gelen
turistlerimize İlimizin tanıtımı ve Edirne’ye özgü ürünler dışında, yeme-içme, konaklama ve hediyelik
eşya alanlarında yönlendirme yapılması gerekliliği tespit edilmiş olup Edirnemize katkı sağlayan değerli
esnafımızın tanıtılması amacı ile tasarlanan broşürde ilgili işletmelerin tanıtım ve iletişim bilgilerine yer
verilmiştir.
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FAALİYETLERİMİZ
Edirne Ekonomisine Yönelik Hizmetlerimiz
Birçok Yatırımcıyı Edirne’ye Getirerek İlimiz Yatırım Potansiyellerini Anlattık: Yurtiçi yurtdışı
kurumlar ve özel sektör temsilcileri ile yaptığımız görüşmeler sonucu gıdadan tekstile eğitimden lojistik
sektörüne kadar pek çok yatırımcıyı Odamızda ağırlayarak İlimiz yatırım potansiyeli hakkında detaylı
bilgiler verdik. Yatırım potansiyeli olan bölgeleri birebir ziyaret ettik.
Edirne’nin Taleplerini Her Platformda Dile Getirdik: Her yıl düzenlenen Türkiye Ticaret ve Sanayi
Şurası’nda Edirne’nin sorun ve çözüm önerilerinden oluşan ve her yıl güncellenen raporu en üst makamlara
ilettik. İlimizi ziyarete gelen Bakanlarımıza gerek birebir sözlü gerekse yazılı olarak Edirne’nin ve
üyelerimizin sıkıntılarını dile getirdik. İl ve İlçe Oda Borsaları ile yaptığımız ortak istişare toplantılarında
sorunlarımıza birlikte çözüm aradık. TOBB Konsey toplantılarında sıkıntılarımızı ve taleplerimizi anlattık.
Trakya Yatırım Ortamı Etkinliğinde İlimizi Tanıttık: Her geçen gün daha fazla sanayi yatırımı alan
Trakya’daki yeni yatırım fırsatlarını tanıtmak amacıyla İstanbul Sanayi Odası ve Trakya Yatırım Ajansı
işbirliğinde düzenlenen etkinlikte Edirne’deki yatırım imkanları detaylı bir sunumla toplantıya katılan
yatırımcılara anlattık.
Girişimci Adaylarına Hep Destek Tam Destek: Girişimciliğin İlimiz ve Ülkemiz ekonomisi açısından
ne kadar önemli olduğunun farkındalığı ile göreve geldiğimiz günden bugüne 14 adet girişimcilik kursu
açarak 384 adayın sertifika almasını sağladık. Sertifika alan kursiyerlerimizden iş dünyasına adım atanlar
Edirne ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyor.
Türkiye’de Girişimcilik ve Edirne’nin Ekonomisi Konferansına Evsahipliği Yaptık: TOBB Edirne
Genç Girişimciler Kurulu tarafından organize edilen, Ekonomist Prof. Dr. Kenan Mortan’ın konuşmacı
olarak katıldığı konferansa Edirne iş dünyası temsilcilerinden geniş katılım sağlanarak Edirne Ekonomisi
masaya yatırıldı.
Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Edirne ve Balkanlar Buluşması Etkinliğine Evsahipliği Yaptık:
TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu tarafından organize edilen etkinliğe Türkiye’nin en başarılı
girişimci kadınları panelist olarak katılarak katılımcılara girişimcilik ve kadın girişimciliği konusunda
deneyimlerini aktardılar.
“Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” ve “İstihdam Seferberliği” Programlarına Destek Olduk:
“Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” ve “İstihdam Seferberliği” Programı Kapsamında 09.02.2017
tarih ve 687 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan istihdam teşviki ve yeni teşvik kapsamında uygulanacak
temel noktaların açıklandığı ve İş Başı Eğitim Programının anlatıldığı toplantı İlimiz karar mercileri ve İş
dünyası temsilcilerinin katılımı ile Odamız öncülüğünde düzenlendi. Seferberlik programlarının detaylarını
üyelerimizle de paylaşarak en etkin şekilde faydalanmalarını sağladık.
TEPAV Raporu Çalışmalarında Aktif Rol Aldık: Bölgemize özgü bir kalkınma modeli oluşturma
çalışmaları doğrultusunda, ilimizin kalkınma gündeminin oluşturulması çalışmalarında kullanılmak üzere
ve yol haritası çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen toplantılara evsahipliği yapmanın yanında içeriği ile
ilgili de katkılarda bulunarak sonuç raporunda önemli bir rol üstlendik.
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Dış Temaslarımız

Diğer Ülkelerdeki Meslek Kuruluşları ile Biraraya Geldik: Görev süremiz boyunca gerçekleştirdiğimiz
tüm yurtdışı ziyaretlerimizde üyelerimizin menfaatine olabilecek Meslek Kuruluşları ile biraraya gelmeye
ve her organizasyonu optimum düzeyde verimli geçirmeye özen gösterdik. Yurtdışı kuruluşlardan
elde ettiğimiz bilgileri her fırsatta üyelerimizle paylaşarak ticari hayatlarına katkıda bulunduk. Bilgi
paylaşımının yanı sıra bu ziyaretler sayesinde yabancı işadamlarını ya da kurum yetkililerini üyelerimizin
ayağına getirerek işlerini geliştirmelerini sağladık.
Yabancı Ülke Temsilcileri ile Biraraya Geldik: Birçok ülkenin yabancı temsilcilikleri Odamız Yönetim
Kurulu ve Meclis Başkanını ziyaret ederek kültürel ilişkileri geliştirmek, ülkeler arasındaki ticaret hacmini
arttırmak ve işadamlarını işbirliğine teşvik etmek gibi hususlarda görüşmeler yaptılar. Sonrasında yapılan
Odamız tarafından organize edilen yurtdışı ziyaretler, heyet organizasyonları ve ikili iş görüşmelerinin
birçoğunu bu ziyaretlerin çıktısı olarak gerçekleştirdik.
Haskova İş Forumunda Edirne’yi Temsil Ettik: Haskova Ticaret ve Sanayi Odası’nın daveti üzerine
her yıl geleneksel olarak düzenlenen “KOBİ’lerin Desteklenmesi Yoluyla İş Dünyasının Geliştirilmesi”
konulu İş Forumu etkinliğine katıldık. Forumda söz alan Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Recep
Zıpkınkurt; Türkiye’deki girişimciliğin KOSGEB, Kalkınma Ajansları gibi kurumlar tarafından ne şekilde
desteklendiğinden bahsederek katılımcılara bu sistemin Bulgaristan için de rol model olarak alınabileceği
hususunda bilgiler aktardı.
Prizren Business Forum’a Katıldık: Kosova’nın kalkınması konusunda yatırımcılarla bir araya gelmek,
yatırımcıların ilgisini çekerek Balkanlardan ve özellikle Türkiye’den Prizren/Kosova Bölgesine yapılacak
yatırımların sayısını artırmak amacıyla düzenlenen ve Kosova ve Türkiye’nin yanı sıra dünyanın birçok
ülkesinden üst düzey davetlinin katıldığı İş Forumu’na alınan davet üzerine Odamız Yönetim Kurulu
Üyeleri ve iş dünyası temsilcileri ile birlikte katılım sağladık.
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Bükreş Valisi ve Beraberindeki Romanya Heyeti Odamızı Ziyaret Etti: Odamızı ziyarete gelen heyete,
Edirne’den komşu ülkelere gerek turistik gerekse ticari amaçla çok sık seyahatler yapıldığını ve iyi ilişkiler
oluşturulduğunu ifade ederek, Romanya ile de bu yönde bir gelişmeye ihtiyaç duyulduğunu ve Edirne
Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu kapsamda işbirliğine açık olduğumuzu ifade ettik.
Sınır Bölgeleri Ortak Sorunları Toplantısında Ticarette ve Vize Konusunda Yaşanan Sıkıntıları Dile
Getirdik: Yunanistan’ın Dedeağaç şehrinde, Dedeağaç Belediyesi ve Evros Ticaret ve Sanayi Odası’nın
ortaklığı ile gerçekleşen ve iki ülkenin sınır bölgelerinin İl ve İlçe Belediye Başkanları’nın ve Sivil Toplum
Kuruluşu temsilcilerinin katıldığı konferansta, her iki bölgenin ortak kaderini oluşturan sorunlar ve çözüm
önerileri görüşüldü.
Malezya Dış Ticaret Geliştirme Kurulu’nu Ağırladık: Meslek Komite Başkanları ve üyelerinin de
katıldığı, Temmuz 2016 Olağan Meclis Toplantısına,Malezya Dış Ticaret ve Endüstri Bakanlığı’na bağlı
bir Ulusal Ticaret Tanıtım Organizasyonu olan Malezya Dış Ticaret Geliştirme Kurulu (MATRADE) konuk
oldu. Toplantıda;MATRADE yetkilileri tarafından Malezya Türkiye Arasındaki Ekonomik İlişkilerin
Geliştirilmesi&Serbest Ticaret Anlaşmasının Etkileri başlıklı sunum gerçekleştirerek Türkiye -Malezya
ikili ekonomik ilişkileri hakkında bilgi verildi.
Yambol Ekonomik Forumu’na Katıldık: İkili ilişkilerimiz çerçevesinde Yambol Ticaret ve Sanayi
Odası tarafından alınan davetle Bulgaristan Başbakanı ve Bakanlarının katılımıyla düzenlenen Yambol
Ekonomik Forumu’na katıldık. Etkinlikte Bulgaristan ve Yambol’daki iş fırsatları, kilit sektördeki imkanlar
ve Avrupa Birliği Operasyonel Programlarının yatırımcı ve işadamlarına sağladığı olanaklar gibi konular
ele alındı. Forum süresince Bulgaristan Ekonomi Bakanı Bojidar Loukarsky, Yambol Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Stoycho Stoychev ile birebir görüşmelerde bulunan Odamız yetkilileri
programa katılan Bulgaristan’ın birçok üst düzey yetkilisi ile de görüşme fırsatı buldu.
Bulgaristan’ın Sofya Merkezli En Büyük İş Dünyası Kuruluşlarından Biri Olan KRIP Odamız
Yetkilileri ile İşbirliği İmkanlarını Görüştü: Üyeleri ağırlıklı olarak tarım, kimya, tekstil ve gıda
sektöründe faaliyet gösteren Bulgaristan İşverenler ve Sanayiciler Konfederasyonu- KRIP Haskovo Bölge
Başkanı, ETSO’ya Edirne iş dünyası ile tanışmak için geldiklerini, iki bölgenin iş adamları arasındaki
ticari faaliyetleri geliştirmek istediklerini belirtti. Odamız yetkilileri kendilerini ETSİF Fuarı döneminde
ETSO’ya davet ederek bir tanışma toplantısı gerçekleştirmeyi, ardından birlikte fuarı gezerek firmalarla
tanışmayı teklif etti.
Burgas Yatırımcı Günü Etkinliğinde İlimizi Temsil Ettik: Bulgaristan’ın Burgas ilinde Bulgar-Türk
Ticaret ve Sanayi Odası ve Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği işbirliğinde
gerçekleştirilen “Yatırımcı Günü” etkinliğine katıldık. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Zıpkınkurt
toplantı süresince etkinliğe katılım sağlayan yetkililer ve işadamları ile temaslarda bulundu.
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Projelerimiz
TransGurmeTur Projesi: Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Haskovo Ticaret ve Sanayi Odası ve Trakya
Sürdürülebilir Kalkınma Kuruluşu ortaklığında Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı
kapsamında yürütülen Avrupa Birliği Projesi, yeme içme kültürü ve şarap turizminin Bulgaristan ve
Türkiye sınır bölgelerinde geliştirilmesi ve tanıtımını hedeflemektedir. Her iki bölgenin gastronomi kültürü
ve bunun turizme katkıları üzerine çok etkili çıktılar elde edilecek olan proje 2 yıl boyunca yürütülecektir.
“Alternatif Turizm Türlerinin Geliştirilmesi” Projesi: Yeni alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi ve
mevcut sektörün sorunlarına yönelik çözümler konusunda etkili stratejiler belirlenmesi amacıyla Odamız
tarafından Trakya Kalkınma Ajansı’nın Doğrudan Faaliyet Desteği programında uygulanmıştır. Porje
çıktısı olarak bölgemizde alternatif turizm alanlarına yönelik kapsamlı bir rapor hazırlanmış olup ilgili
kurum ve kuruluşlarla paylaşılmıştır.
“Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nın Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi” Projesi: Edirne Ticaret
ve Sanayi Odası tarafından Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programına sunulan ve hibe almaya
hak kazanan proje kapsamında Odamız personeline eğitimler verilmiştir. İletişim becerileri, sunum
teknikleri, beden dili ve zaman yönetimi konularında eğitim alan Odamız personeli üyelerimize yönelik
hizmet kalitesini arttırmıştır.
“Motivasyon ve Ekip Çalışması Eğitimi” Projesi: Oda personeline yönelik bir önceki projenin
sonuçlarının başarılı olması ve üyelerimizden hizmet kalitesi yönünden olumlu geri dönüşler almamız
sebebiyle farklı bir başlık altında ikinci bir personel eğitimi projesi gerçekleştirdik. Trakya Kalkınma
Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında yürütülen projemiz başarıyla sonuçlandı.
Erasmus Projesi: Selanik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Odası ile Odamız arasında yürütülen Erasmus
Projesi kapsamında Selanik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Odası yetkilileri ve Yunanistan’da faaliyet
gösteren işletmelerden oluşan 20 kişilik bir heyet Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek Edirneli
işadamları ile ETSO’da ikili görüşmelerde bulundu.
TrakyaKAriyer Projesi: Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen “Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli ile
Kariyer Hizmetleri Verilmesine Yönelik Teknik Destek Projesi”ne kurum olarak paydaş olma yoluyla dahil
olduk. Proje kapsamında üniversite-sanayi işbirliğine yönelik yapılan çalışmalarda projenin geliştirilmesine
katkıda bulunduk.
Konfeksiyon Alanında Vasıflı Eleman Yetiştirilmesi Projesi: Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA)
ve Edirne Terziler Odası tarafından hayata geçirilen Konfeksiyon Alanında Vasıflı Eleman Eğitim
Merkezi’nin açılışı yapılmış olup proje kapsamında Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EDESOB)
giriş katında, 26 dikiş makinesinin bulunduğu bir atölye oluşturulmuştur. Odamız da projeye mali destek
vererek İlimizde önde olan konfeksiyon ve tekstil sanayinin sorunlarından biri olan vasıflı eleman bulma
sıkıntısına çözüm üretmeye yönelik bir adım atmış oldu.
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İlimizi Tanıtımak Adına
Birçok Medya Grupları İle Edirne Ekonomisi,
İşdünyası ve Turizmin Ele Alındığı Röportajlar
Gerçekleştirdik, Programlara Katıldık

NTV EkoAnadolu: Doğuş Yayın Grubu Ekonomi Grup Başkanı Servet Yıldırım’ın moderatörlüğünde,
Milliyet Gazetesi Yazarı Güngör Uras ve NTV Ekonomi Danışmanı Mahfi Eğilmez’in katılımlarıyla
gerçekleştirilen EkoAnadolu paneline, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt konuşmacı
olarak katıldı. NTV’de yayınlanan programda Edirne ekonomisi ele alındı.
Boloomberg Ht İş Dünyası: Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt
Boloomberg Ht’de yayınlanan ‘İş Dünyası’ programında konuk oldu. Türkiye ekonomisinin lokomotif
sektörlerinin detaylı analizlerinin tartışıldığı ve Hande Berktan’ın sunumuyla canlı olarak yayınlanan
programda Zıpkınkurt, Türkiye ve Edirne ekonomisi ile ilgili görüş ve önerilerini dile getirdi.
A Plus Ekonomi: Sunuculuğunu A Plus Ekonomi program editörü Oğuz Maden’in gerçekleştirdiği tarihi
ve kültürü ile günümüze ayna tutan Edirne’nin tanıtıldığı A Plus Ekonomi programına Edirne Ticaret
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt konuk olarak katılarak Edirne’nin ülkemiz
ekonomisine katkılarını anlattı.
Kanal 24 Konuşan Ekonomi Edirne: Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep
Zıpkınkurt’un konuk olarak katıldığı ‘Konuşan Ekonomi’ programında Edirne ekonomisi hakkında bilgiler
verdi.
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Ne Talep Ettik
Kredi Garanti Fonu’nun kefalet kapasitesi artırılsın
İhracata yönelik ilave destek sağlansın
Ne Çıktı
Hazine, Kredi Garanti Fonu’na yaklaşık 20-25 milyar lira gayrinakdi
destek sağlandı.
Böylece KGF kefaletiyle 250 milyar liraya kadar yeni kredi hacmi
oluşturuldu.
KGF’nin ihracat kredileri için verdiği kefalet oranı, %85’ten %100’e
çıkarıldı.
Ne Talep Ettik
Yatırımları destek için yatırım indirimi yeniden gelsin
Ne Çıktı
İmalata yönelik yatırım harcamaları için kurumlar vergisi indirimi tam
olarak uygulanacak
Teşvikin tamamını, diğer kazançlara uygulama imkânı da getirilecek
Yatırıma yönelik inşaat işlerinde KDV iadesi verilecek
Ne Talep Ettik
İstihdam için destek verilsin
Toplum Yararına Programı (TYP) azaltılıp İşbaşı Eğitim Programı
artırılsın
Ne Çıktı
Orta ve yüksek teknolojili sektörlerde yeni istihdam sağlayacak işverenlere
bir yıl süresince asgari ücretin yarısı, ikinci yılda ise yüzde 25’i kadar
destek verilecek 500 bin kişi İşbaşı Eğitim Programı ile özel sektörde
istihdam edilecek
Ne Talep Ettik
Sıkıntılı sektörler için SGK prim ödemeleri ertelensin
Ne Çıktı
Aralık 2016 ve Ocak-Şubat 2017 aylarında ödenmesi gereken SGK
primleri faizsiz olarak Ekim-Kasım-Aralık 2017’ye ötelendi
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Ne Talep Ettik
Finansmana erişimde sıkıntı yaşayan KOBİ’lere destek verilsin
Ne Çıktı
Bankaların, reel sektör firmalarının kredilerini yapılandırması
kolaylaştırılacak BDDK bankacılık sektörünün reel sektöre kredilerini
yeniden yapılandırılması için yetki ve imkan veren karşılıklar
kararnamesini kabul etti. Bazı yükler buradan alınıp; elde edilen
kaynakları bankalar, kredi yapılandırmasında kullanacaklar.
Birçok alanda KDV’de indirim sağlandı.

Ne Talep Ettik
Vergi, Prim ve Oda aidat borçları yapılandırılsın
Ne Çıktı
Haziran 2016’ya kadar olan vergi, prim, Oda aidat, Odaların TOBB’a
aidat borçları yapılandırdı. 1,2 milyon kişi yararlandı. 78 milyar TL’lik
borç yapılandırıldı. Yapılandırmadan 118 bin Oda-Borsa üyemiz
yararlandı. 88 milyon TL yapılandırıldı.

Ne Talep Ettik
Geçmişteki sıkıntılardan dolayı bugün zorluk yaşayan üyelerimiz için
«Sicil Affı» çıkarılsın
Ne Çıktı
Sicil affı yasası çıktı. Yasa çıktığı tarih öncesinde karşılıksız çek, protestolu
senet, kredi ve kredi kartı borcu olanlar bu borçlarını 6 ay içinde
ödeyenler ya da yeniden yapılandıranların geçmişe yönelik olumsuz sicil
kayıtları dikkate alınmayacak.

Ne Talep Ettik
Nefes Kredisinin limiti artırılsın ve üyelerimize yönelik prosedürler azaltılsın.
Ne Çıktı
Nefes kredisinin limit 150 bin TL’ye çıkarıldı. Bankalar üyelerimize daha
esnek koşullar sağladı.
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DİJİTAL DÖNÜŞÜMLE ODA HİZMETLERİ
ÜYELERİMİZİN BİR TIK UZAĞINDA
Teknoloji, bilişim, mobil uygulama ekonomide yeni bir çağ başlattı. Gerçekten
de dünyada baş döndürücü hızda gerçekleşen bir teknolojik dönüşüm yaşanıyor.
Bu dönüşümü yakalayabilen şirketler ve kurumlar diğerlerinin çok daha önünde
giderek maliyetlerde büyük bir düşüş ve hizmet kalitesinde farkedilir bir artış
sağlıyor.
Dijital dönüşüm, Türkiye’nin zenginleşmesi için çok büyük bir fırsat.
Türkiye’yi dijital dönüşüm sürecine hazırlamak için kamunun, firmaların,
üniversitelerin ve sivil toplumun birlikte çalışması son derece önemli. Edirne
Ticaret ve Sanayi Odası da bu bilinç ve anlayışla Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği tarafından hazırlanan TOBB Dijital Dönüşüm Projesi’ni vakit kaybetmeden
hayata geçirdi.
Oda üyelerinin artık tüm belge işlemlerini online yapabilecekleri sistemin
neler getirdiği hakkında bilgi veren Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt “Üyelerimizin hiç Oda veya Borsaya gelmeden
işlemleri online yapabilecekleri bir sistem, tüm belgelerin online verilebildiği,
internet üzerinden barkod ile doğrulanabildiği bir sistem oluşturuldu. Böylece
üyelerimiz bundan sonra faaliyet belgesinden ihale durum belgesine birçok
belgeyi online alabilecek, aidatlarını da online sistem üzerinden ödeyebilecek ve
bu MERSİS,MERNİS gibi dış kurumlarla da entegre olacak. Oda hizmetlerini,
üyelerimizin ayağına getirmiş olacağız. ETSO web sayfamızdan üyelerimiz
işlemlerini online takip etme, durum değişimlerinde e-posta veya SMS ile
bilgilendirme olanağına kavuşmuş olacaklar. En önemli katkısının ise üye
iletişimimizi artırma yönünde olacağına inanıyor, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası
olarak üyelerimizin işlerini kolaylaştıracak daha birçok yenilikle hizmete devam
etmeyi temenni ediyorum.” dedi.
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Türkiye’de Edirne Ticaret ve Sanayi Odası başta
olmak üzere birçok odanın TOBB’a iletmiş
olduğu sorunlar neticesinde, Bakanlıkla
çalışmalara başlayan Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği bu noktada
üyelerin sıkıntısına çözüm olmuş
ve şirket kuruşlarındaki emek ve
vakit kaybı ortadan kaldırılmıştır.
Şirket kuruluşu aşamalarında
sözleşmenin ticaret sicili müdürü
huzurunda
imzalanmasına
ve
imza
beyannamesinin
Ticaret
Sicili
Müdürlükleri’nde
düzenlenmesine
ilişkin
usul
ve
esaslar belirlenirken, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin
tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girerken, şirket ana sözleşmelerin
onaylatılmasında noter onayı zorunluluğu kalktı.
Üyelerimizin talep ve önerilerinin TOBB’a iletilmesi ve TOBB’un da ilgili
makamlara bildirmesi sonucunda Bakanlığın ‘Şirket kuruluşunda Odaların Tek
Durak Ofise Dönüşümü’ konusunda harekete geçtiğini belirten Edirne Ticaret
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, “Maliye Bakanlığı
30.12.2016 tarihli ve 15 nolu Harçlar Kanunu Sirküleri ile Odalara şirket
kuruluşları işlemleri ve ticaret sicil harçlarının tahsili konusunda yetki verdi.” dedi.
ETSO Başkanı Zıpkınkurt konuyla ilgili açıklamasının devamında; “Uzun
süredir sıkıntılı şekilde devam eden ve şikâyet alınan konuların başında Odamız
Sicil Müdürlüğünde işlem gerçekleştiren üyelerimizin, yapması gereken bazı
ödemeler için kanun gereği bankaya, notere veya vergi dairelerine gitmek zorunda
olmalarıydı. Ancak Odamızın da girişimleri sonucunda şirket kuruluşlarında
üyeler, tescil işlemlerini, banka ve notere gitmeden Odamızda yapma olanağına
kavuştular. Bununla birlikte atılan bir diğer önemli adım; Odamız Ticaret Sicil
Müdürü artık ana sözleşme ve imza beyannamesi tasdiklerini cüzi bir bedelle
yapabilecek. Ayrıca hisse devir tescilinden alınan 341 TL’lik harç bedeli de
kalkmıştır. Öte yandan TOBB ve Maliye Bakanlığı tarafından geliştirilen Harç
Takip Sistemi yazılımı ile vergi daireleri tarafından alınan Ticaret Sicil Harçları
da bundan sonra Ticaret Odaları tarafından tahsil edilecek.” diye konuştu.
Zıpkınkurt son olarak; Şirket kuruluş işlemleri gerçekleştirecek olan
işletmelerimizin Odamız Ticaret Sicil Müdürlüğü ile irtibata geçerek detaylı bilgi
edinebileceğinin altını çizdi.
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ETSO, Asyaport ile Tekirdağ Ticaret ve Sanayi
Odası’nı Ziyaret Etti

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyelerinden oluşan heyet
Türkiye’nin ilk transit konteyner limanı (Hubport)
olan Asyaport Liman A.Ş.yi ardından da Tekirdağ
Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.
İlk olarak 30 hektar ( 300.000 m2) deniz dolgu
alanı üzerinde konteyner limanı olarak inşa edilen,
2010 yılında inşaatına başlanarak 2015 yılında
faaliyete geçen Asyaport Liman A.Ş.’nin tanıtım
filmi izlendi.
Asyaport’un Genel Müdürü Kadir Uzun
konuşmasında “500 milyon Amerikan doları yatırımla inşa edilen ve 2,5 milyon TEU toplam kapasitesi
ile Türkiye’nin en büyük kapasiteli konteyner limanı olan Asyaport faaliyete başladığı 2015 yılından bu
yana yüzde 700 büyümüş olup 2017 yılında 1 milyon 2 bin 133 TEU konteyner elleçlemiştir. 2016 ve 2017
ilk yarısında Türkiye limanları arasında genel konteyner elleçleme sıralamasında 3., transit konteyner
elleçleme sıralamasında 2. sırada bulunan Asyaport şu an 700 kişiye istihdam sağlamaktadır. 2016 yılında
yüzde 28 kapasite ile çalışarak Türkiye’nin 500 büyük hizmet ihracatçısı genel sıralamasında 62. sırada
yer almış ve ülkemize NET olarak 33.156.896 Amerikan Doları döviz kazandırmıştır. Asyaport şu an
%40 kapasite ile çalışmaktadır ve dünyanın her kıtasına seferleri bulunan gemilerin Asyaport’a uğraması
sayesinde ticaretin dünyaya açılan bir kapısı olarak hizmetlerine devam etmektedir. “ sözlerine yer verdi.
Toplantının sonunda Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt
ve Meclis Başkanı Mehmet Eren günün anısına İlimizin temsili olan tabloyu Asyaport Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Soyuer’e takdim ettiler. Ardından tanıtımı gerçekleştirilen liman gezilerek yerinde
incelemeler yapıldı.
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Açılış konuşmasını gerçekleştiren Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mustafa
Özden, “ Edirne Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim
Kurulu ve Meclis Üyeleri, sizleri Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi adına saygıyla selamlıyor, hoş
geldiniz diyorum. Asyaport Liman ziyaretiniz umarım amacına ulaşmıştır. Asyaport bölge için büyük bir
nimet. Tekirdağ sahip olduğu limanlarla daha da ileri gidecek.” ifadelerini kullandı.
Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz
Günay, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası heyetinin ziyaretlerinden memnuniyet ve mutluluk duyduğunu
belirterek, “Sizleri şahsım ve Odamız adına saygıyla selamlıyorum. Umarım Asyaport’ta almış olduğunuz
bilgiler hem coğrafi hem de ekonomik olarak bölgemize ait birçok konu hakkında fikir vermiştir. Tekirdağ’ı
4 ana başlıkta incelediğimizde karşımıza tarım ve hayvancılık, sanayi, lojistik ve hizmet sektörü çıkıyor.
Tekirdağ sanayi üretiminde Türkiye genelinde ilk on il arasında yer alıyor. Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli
sosyal gelişmişlik anlamında Türkiye’nin ön sıralarında olan şehirler olarak karşımıza çıkıyor. Oda
olarak, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerimizle birlikte şehrimizin menfaatine yönelik çalışmalarımızı
sürdürüyoruz.” dedi.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Eren ise konuşmasında “İthalat ve ihracat
yapan firmaların dış ticaretleri ile alakalı zaman ve maliyet yönünden istifade edeceği Asyaport’u yerinde
incelemek istedik. Bölgenin iki yakın komşu kentiyiz. Bu tarz toplantılar neticesinde birbirimize karşı
olan ilginin ve ticaretimizin de artacağını umut ediyorum. Bu düşüncelerle ziyaretimizin faydalı olduğunu
düşünüyor, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası heyetine misafirperverliklerinden dolayı Odamız Meclis
Üyeleri adına teşekkür ediyorum.” sözlerine yer verdi.
Edirne ve Edirne ekonomisi hakkında bilgiler veren Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, “Üyelerimiz ithalat-ihracat yapıyor bu nedenle Asyaport’u yerinde
inceleyerek bilgi almak istedik. Asyaport bölgemiz için çok önemli, iş adamlarımızın önünü açacak
bir yatırım.Edirne ekonomisi tarım ve turizme dayalı. Yılda yaklaşık 3 milyon civarında turist İlimizi
ziyaret ediyor. Tüm kurum kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri olarak Edirne’yi ortak akıl ile yönetmeye
çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda öncelikli amacımız üyelerimizin menfaatini korumak ve sonrasında
kamuoyunun yararına faydalı işler yaparak İlimize katkı sağlamaktır.” dedi
Toplantı sonunda Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası arasında
kardeş oda protokolü imzalama kararı alındı.Konuşmaların ardından günün anısına karşılıklı olarak
Edirne’ye özgü tablo ve plaket takdiminde bulundu
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Asyaport Liman A.Ş. ziyaretinin ardından ETSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyelerinden
oluşan heyet Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarete, Tekirdağ Ticaret ve
Sanayi Odası Meclis Başkanı Mustafa Özden, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve
Meclis Üyeleri katılım sağladı.
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Edirne Ticaret ve Sanayi Odası İlimiz Gastronomi
Kültürü Çalışmalarına Devam Ediyor
		
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası,
Haskovo Ticaret ve Sanayi Odası ve
Trakya Sürdürülebilir Kalkınma Kuruluşu
ortaklığında Bulgaristan-Türkiye Sınır
Ötesi İşbirliği Programı kapsamında
yürütülen
Avrupa
Birliği
Projesi
“TransGurmeTur”un ikinci toplantısı
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nda
düzenlendi.
			
Edirne
Ticaret
ve
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Recep Zıpkınkurt, Meclis Başkanı
Mehmet Eren ve TOBB Edirne Kadın
Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas
Aslan’ın ev sahipliğinde düzenlenen yeme
içme kültürü ve şarap turizminin Bulgaristan ve Türkiye sınır bölgelerinde geliştirilmesi ve tanıtımını
hedefleyen TransGurmeTur proje toplantısına Haskovo Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Yancho Yanev ve Haskovo Ticaret ve Sanayi Odası personelleri de katılım sağladı.
Haskovo Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yancho Yanev “Bir araya geldiğimiz
2018 yılında da, 2017 yılında ki tüm güzellikler yeni yılda artarak bizlerle olsun. IPA Bulgaristan Türkiye
Sınır Ötesi İşbirliği Programının yeni dönem teklif çağrısı açıklandı. Üzerinde çalışmaya başladık. Edirne
Ticaret ve Sanayi Odası bu konuda çok aktif ve başarılı bir ortak. Üzerinde hemfikir olduğumuz konularda
çalışmalarımızı sürdürmeyi dileriz” dedi.
Yeni yılın ilk proje toplantısı olduğunu dile getiren Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt Odamız, İlimiz ve Ülkemiz adına yeni yılda güzel işler ve güzel sonuçlar
temennisinde bulundu. “Geçmiş yıllara bakıldığında Haskovo Ticaret ve Sanayi Odası ile güzel girişimler ve
işbirliklerimiz var. İlerleyen süreçte bu işbirliklerinin gelişerek devam etmesi adına Oda olarak ekibimizle
çalışmalarımıza devam edeceğiz.
2 gün süreli olarak gerçekleşecek
olan proje çalışmalarınızın başarılı
ve verimli geçmesi dileklerimle”
sözlerine yer verdi.
Konuşmaların
ardından
Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi
İşbirliği
Programı
kapsamında
yürütülen Avrupa Birliği projesi
“TransGurmeTur”
toplantısına
geçildi. İki gün süre ile devam
eden toplantılarda, her iki bölgenin
gastronomi kültürü ve bunun turizm
üzerine katkıları üzerine çalışıldı.
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Yeni dönem itibari ile, sektörel bazlı olmak üzere tüm iş kolları ve üye gruplarına yönelik olarak
gerçekleştirilecek sektörel bazlı fuar ziyaretleri, 2018 yılında, ilk olarak 14. Uluslararası İstanbul Mobilya
Fuarı (CNR İMOB) ile başladı.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve 10. Grup Temsilcisi Mehmet Eren’in
organizasyon ve liderliğinde gerçekleştirilen fuara, ilgili iş kolu üyeleri katıldı.
Mobilyada yeni trendleri belirleyen ve bir milyar dolar ihracat hedefli 14. Uluslararası İstanbul
Mobilya Fuarı açılışı (CNR İMOB), Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu
(MOSFED) ile CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık iş birliğiyle CNR Expo’da , Gümrük ve
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplam 600 firmanın bin markayla yer aldığı, 150 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarın
açılışında konuşan Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, fuarın, Avrupa’da birinci, dünyada ikinci
olduğunu söyledi. Fuara çok ciddi sayıda alım heyetlerinin katıldığını dile getiren Metin, “Bugün
bakanlığımız tarafından hem Ur-Ge hem genel ticaret heyetleri kapsamında desteklenen 220 ülkeden
yabancı iş insanlarımızı burada konuk ediyoruz.” dedi. Metin, mobilya sektörünün 2023 hedefi olan 10
milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşması için Ar-Ge, tasarım ve inovasyonun önemine değinerek, bu
konuda her zaman mobilyacıların yanında olacaklarını vurguladı. İhracatçılara verdikleri desteklerden
bahseden Metin, “İhracat yapmak isteyen bir sanayicimizin, tüccarımızın, ‘ben ihracat yapmak istiyorum’
demesi yeterlidir. O andan itibaren Ekonomi Bakanlığı olarak her adımda yanındayız.” diye konuştu.
Verimli bir fuar ziyaretini daha geride bırakan Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, yurtiçi ve yurtdışı
sektörel bazlı fuar iştiraklerine devam edecek.
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Yeni Karayolu Taşıma Yönetmeliği
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğiyle yapılan
protokol çerçevesinde 10/10/2005 tarihinden itibaren Odamız, Edirne ili sınırları içerisinde K türü yetki
belgesinin düzenlenmesi işlemleri ile yetkilendirilmiştir ve bu görevini halen yerine getirmektedir.
2017 yılının Mart ayında görüşe açılmasının ardından Yeni Karayolu Taşıma Yönetmeliği
taslağına Odamızın ve K türü yetki belgesi düzenleyen diğer Odaların Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’nin (TOBB) öncülüğünde belirtmiş oldukları görüşler, sektörün tüm faktörlerinin de görüşleri
doğrultusunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yeniden hazırlanmış ve
08.01.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
(Yeni Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile yapılan başlıca değişiklikler;)
Belge Alma Şartları Hafifletildi
Yeni Yönetmelik ile yeni K1 belgesi almak için şahıslardan istenen asgari kapasite şartı 30
tondan 25 tona, şirketle için istenen asgari kapasite şartı 110 tondan 50 tona, K3 belgesi almak için
istenen asgari kapasite şartı 45 tondan 35 tona indirilmiştir.
Belge Ücretleri Düşürüldü
Yürürlükten kaldırılan Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre 02.01.2018 tarihinde 24.307 TL
olan K1 belgesi bedeli 10.000 TL’ye , 12.152 TL olan K2 belgesi bedeli 10.000 TL’ye, 12.152 TL olan
K3 belgesi bedeli 5.000 TL’ye düşürülmüştür.
Yetki Belgesi İçin İstenen Evraklar Azaltıldı, Başvuru Formu Kaldırıldı
Yetki belgesi için istenen evraklar azaltılmış, K1 ve K3 yetki belgesi talep edecek gerçek
kişiler ile K2 belgesi talep edecek gerçek/tüzel kişilerden Oda kayıt belgesi ve imza sirküleri istenmesi
zorunluğu kaldırılmıştır. Ayrıca başvuru formları kaldırılarak sadece dilekçe ile başvuruda bulunma şartı
getirilmiştir.
Yetki Belgesinde Asgari Kapasiteyi Sağlayacak Araçların Yaş Şartı Kaldırıldı
K1 ve K3 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak araçlarda istenen 20 yaş şartı yeni
yönetmelik ile kaldırılmıştır.
Sermaye Şartı Kaldırıldı
K1 ve K3 yetki belgeleri için gerekli olan sermaye şartı yeni yönetmelik ile kaldırılmıştır.
Panelvan Dışı Taşıtlar Kapsam Dışı Bırakıldı
Kamyonet cinsi olarak tescil edilen taşıtlardan, taşıt tescil belgesinde kamyonet (BB-Van)/
Panelvan olarak kayıtlı, sürücü dahil 4 veya daha fazla koltuğu bulunan taşıtlarla yapılan ve hem
taşımanın hem de taşınan eşyanın ticari olmadığı taşımalar yönetmeliğin kapsamı dışarısında
bırakılmıştır.
Taşıt Kartı Ücreti / Taşıt Kartı Yenileme Ücreti / Muayeneden Düşen Taşıtlar için Ekleme Ücreti
Yeni Yönetmelik ile Taşıt Kartı ekleme ücreti 300 TL olmuş, Yetki belgesinde ekli taşıtlar için
yenileme ücreti taşıt kartı ücretinin % 20 si (2018 yılı için 60 TL) ve muayenesi olmadığından dolayı
yetki belgesinden düşen taşıtların tekrar yetki belgesine eklenmesi ücreti taşıt kartı ücretinin % 20 Si
(2018 yılı için 60 TL) olmuştur.
Yenileme Hakkı Biten Veya İptal Edilen Yetki Belgelerine İndirim
Daha önceden yetki belgesi alıp da yetki belgesi iptal olan veya yenileme süresi, geçen yetki
belgeleri için aynı belgenin talep edilmesi halinde % 50 indirimli olarak yetki belgesi düzenlenmesi
imkanı getirilmiştir.
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Yönetmelikte yapılan diğer değişiklikler hakkında ayrıntılı bilgi almak için Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün www.kugm.gov.tr internet
sitesinin ziyaret edilmesi gerekmektedir. Yetki belgesi almak için gerekli evrak listesi ve dilekçe örnekleri
Odamızın www.etso.org.tr internet adresinde bulunmaktadır.
Üyelerimize, yetki belgesi sahiplerine ve ilgililere önemle duyurulur.
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Gerçek Kişinin Ölümü Halinde Varislerinin Talebi Halinde Ücreti İadesi İmkanı
Yeni karayolu taşıma yönetmeliği ile geçerli yetki belgesi sahibi gerçek kişinin vefatı halinde
varislerinin talebi doğrultusunda yetki belgesinin kalan süresi kadar belge ücreti iadesi yapılacaktır.
Yıllık Güvenli Sürüş Eğitimi Şartı
Yetki belgesi sahiplerine çalıştırdıkları şoförleri için Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen
özel mesleki yeterlilik kurslarından yılda en az 7 saat süreyle %70’i pratik ve %30’u ise teorik bölümden
oluşan güvenli sürüş eğitimini aldırma zorunluluğu getirilmiştir.
Sayısal Takograf Verilerini Yedekleme ve Kart Verme Otoritesi Gönderme
Yetki belgesi sahiplerine sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt
belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için, sayısal takograf ünitelerindeki verileri, taşıtların trafiğe çıktığı
tarihten itibaren üçer aylık dönemler halinde elektronik ortamda arşivlemek ve bu veriyi ayda bir defa
Bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine gönderme zorunluluğu getirilmiştir.
U-ETDS Projesi
Türkiye’deki yolcu, eşya ve kargoların anlık olarak takibine ilişkin U-ETDS Projesi ile
elektronik ve uzaktan denetim yapılabilmesi için yasal zemin oluşturulmuştur.
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Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, AB Proje Temaslarına
Devam Ediyor
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, yeni açılan IPA-CBC Türkiye Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği
Programı kapsamında işbirliği temaslarına ve proje hazırlıklarına başladı.
Programın Türkiye tarafında uygulanmaya başladığı ilk yıllardan itibaren, en eski ve köklü
işbirliklerini ve projeleri gerçekleştiren Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, her teklif çağrısında olduğu gibi,
Ocak 2018’de yeni çıkılan teklif çağrısı sonrasında da Bulgaristan’ın Haskovo, Burgaz ve Yambol’da
faaliyet gösteren muadil kuruluşları olan Ticaret ve Sanayi Odalarından işbirliği konusunda teklifleri
almaya başladı.
Program kapsamında olası proje fikirleri ve işbirliği sahalarını görüşmek üzere Edirne Ticaret ve
Sanayi Odası’nı ziyaret eden Burgaz Ticaret ve Sanayi Odası heyetinde, Oda Yönetim Kurulu Başkanı
Tzanko Ivanov, Genel Sekreter Borjana Jeleva, Muhasebe Müdürü Ivan Yankov, Bilgi Hizmetleri Uzmanı
Radko Drenchev ve Tercüman Erol Sherifov yer aldı. Heyeti Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan ve AB Dış İlişkiler
Departmanı’ndan Güliz Elif Yardımcı karşıladı.
Geçmişte de aynı program kapsamında her iki bölgenin turizmi için işbirliği yapan ve olumlu
çıktılar elde eden Edirne ve Burgaz Odaları, bu deneyimlerini geliştirerek, İlimiz turizmine katkıda
bulunmak adına yeni ortaklıklar yapmaya karar verdi.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nın, Türkiye’deki Program illeri arasında en köklü ve profesyonel
Odalardan biri olduğunu ifade eden Burgaz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ivanov:” Böyle bir ortakla
çalışmak herşeyden önce bizler adına prestij. Ekiplerimiz birbirini tanıyor ve çok verimli işler çıkarıyor.
Eğer sizler de aynı fikirdeyseniz, bölgelerimiz için çok güzel işler yapabiliriz” şeklinde konuştu.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt ise, Burgaz Oda ile
girdiğimiz her ortaklıktan şehirlerimizin, bölgelerimizin, işadamlarımızın karlı çıktığını belirterek, biz
işbirliğine her zaman açığız dedi.
Her iki bölgenin ortak noktalarından, Odaların işleyiş sisteminden, devletin kadın ve genç
girişimcilere sağladığı olanaklardan ve bölgelerin insan kaynakları ihtiyaçlarına kadar birçok konuda bilgi
ve görüş alışverişinde bulunan ekip, turizm sahasında ortak çalışma yapma kararı ile ziyareti sonlandırdılar.
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Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB Avrupa İşletmeler Ağı Batı Marmara Konsorsiyumu
(AİA COSME WEST-MAR) işbirliğinde 2 gün süren ‘Dış Ticaret Eğitimi’ Edirne Ticaret ve Sanayi
Odası’nda düzenlendi.
Düzenlenen eğitime Trakya Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi ve BSMART Finansal Yazılım ve
Danışmanlık Kurucu Ortağı Prof. Dr. Ayhan Aytaç eğitmen olarak katıldı.
Üyelerimizin yurtdışı pazarlara açılması, mal ve hizmetlerini yeni pazarlara daha rahat ulaştırarak
İlimiz ve Ülkemiz ekonomisine katkıda bulunabilmeleri amacı ile gerçekleştirilen eğitime 22 kişi katılım
sağlayarak, katılım belgesi almaya hak kazandı.
Dış Ticaret Eğitiminin ilk gününde dış ticaret ve ödeme yöntemleri, ikinci gününde ise ihracat
teşvikleri kapsamında devlet destekleri hakkında bilgiler verildi. Kamu destekleri, sağlanan desteklerden
faydalanma yolları, dikkat edilmesi gereken noktalar konularının anlatıldığı eğitim soru cevaplar ile devam
etti.
Eğitiminin sonunda katılımcılara katılım belgesi takdim edildi.
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ETSO ve KOSGEB İşbirliğinde Dış Ticaret Eğitimi
Düzenledi
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ETSO EMITT Fuarı’nda

Dünyanın en büyük turizm fuarlarından Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı,
EMITT 2018, her yıl olduğu gibi bu yıl da 85’ten fazla ülkenin katılımıyla gerçekleşti.
Düzenlenen fuara Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt,
Meclis Başkanı Mehmet Eren ve Meclis Üyeleri katıldı.
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 85’i aşkın ülkeden katılan kurum ve kuruluşlara kapılarını
açan EMITT Fuarı’nda Edirne Valiliği’nin koordinasyonunda Edirne Belediyesi, Edirne Kültür ve Turizm
Müdürlüğü, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne Borsası ve Trakya Kalkınma Ajansı’nın katkılarıyla
‘Edirne’ standı açıldı.
Büyük ilgi gören Edirne standında dünyaca bilinen ‘Edirne Kırmızısı’ ön plana çıkartıldı. Stant,
kentin tarihi ve turistik mekanlarının yer aldığı fotoğraflarla kaplandı. Fotoğraflarda Selimiye Camisi’ne,
Enez’e, Fatih’in toplarına, Uzunköprü’ye, Karaağaç’a yer verildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı Özcan Abacı tarafından yapılan
Edirne’nin talika ve faytonlarının maketlerinin de bulunduğu stantta, aynı zamanda mis sabunu ve
Edirne’nin aynalı süpürgesi de tanıtıldı. Edirne’nin kültürel değerlerinin ve simgelerin tanıtıldığı stantta,
en çok ilgiyi Edirne’nin meşhur tatlıları ve Karaağaç acı biberi gördü.
ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt diğer illerin ve Ticaret ve Sanayi Odalarının
standlarını ziyaret ederek orada bulunan yetkililer ile görüşmeler yaptı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nın,
Edirne’nin tanıtımı ve turizminin gelişmesi için hergün yeni bir çalışma yaptığını ifade eden Zıpkınkurt,”Bu
kapsamda turizmin ülkemizdeki en önemli etkinliklerinden biri olan EMITT’i çok önemsiyoruz. Her yıl
İlimizin değerlerini ön plana çıkararak gelen ulusal ve uluslararası ziyaretçilere tanıtıyoruz.”dedi.
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Vergi Dairesi Başkanlığı’ndan
ETSO’ya Ziyaret

Edirne Vergi Dairesi Başkanı Selahattin Başkal ve beraberindeki heyet Edirne Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt’u ve Meclis Başkanı Mehmet Eren’i ziyaret etti.
26 Şubat-4 Mart 2018 tarihleri arasında 29.su kutlanan Vergi Haftası etkinlikleri dolayısıyla
gerçekleştirilen ziyarette Başkal’a Gelir İdaresi Grup Müdürü Hasan Ahmet Erdal, Arda Vergi Dairesi
Müdürü Mihriban Hasköylü, Kırkpınar Vergi Dairesi Müdürü Tuğrul Gelegin eşlik etti.
Edirne Vergi Dairesi Başkanı Selahattin Başkal her yıl düzenli olarak kutlanan Vergi Haftası’nın
amacının; toplumun tüm kesimlerinde sağlıklı bir vergi bilinci oluşturarak yaygınlaştırmak ve vergiyi
gönüllü olarak ödeme alışkanlığını arttırmayı sağlamak olduğunu belirterek bu konuda kurumlarla
işbirliğinin de oldukça önemli olduğunu belirtti. Başkal;” Vergi gelirleri tüm kamu hizmetlerinin etkin ve
hızlı bir şekilde yürütülmesinde gerekli olan ekonomik kaynağın sağlanmasında büyük önem taşımaktadır.
Biz de tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte toplumda vergi bilinci oluşturmak için çalışmalarımıza ve
kurumlarla işbirliklerimize devam ediyoruz. Bu sebeple sizlere de işbirliğiniz için teşekkür ederiz.”dedi. .
Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuşmasına başlayan Edirne Ticaret ve
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt “Edirne’de vergi mükelleflerinin bilinçlenmesi
konusunda biz Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak elimizden geleni yapıyoruz. Sizlerin de bu konuda
işadamlarına sunmuş olduğunuz kolaylıklar sayesinde hem bilinç artmış oluyor hem de artan vergi gelirleri
sayesinde ülkemizin kalkınmasına da ciddi katkılar sağlanıyor. Ziyaretiniz vesilesiyle toplumumuzun tüm
kesimlerinde gereken vergi bilincinin oluşturulması hususunda son derece önemli bir işlevi yerine getiren
ve bu yıl 29.su kutlanan Vergi Haftası’nı kutluyor, mükelleflerimize bol kazançlı günler diliyorum.” diye
konuştu.
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ETSO Meclisinden Zeytindalı Harekatına Destek

ETSO Meclis Başkanı Mehmet Eren ve Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt’un başkanlığında
Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı ve Genişletilmiş Meslek Komite Toplantısı gerçekleştirildi.Toplantıya
meclis üyeleri ile birlikte meslek komite başkanları ve üyeleri katılım sağladı.
Yeterli çoğunluğun sağlanması ile Şubat Ayı Meclis Olağan Toplantısını başlatan ETSO Meclis
Başkanı Mehmet Eren açılış konuşmasında “Bugün Zeytindalı Harekatının 25. günü.Bu süre zarfında
komşu ülkenin sınırları içerisinde, kendi sınırlarımızı korumak adına Mehmetçiğimiz büyük özveriyle
vatanımızın savunmasını sağlıyor. ETSO Meclisi ve Başkanlık Divanı adına Şehit olan Mehmetçiklerimize
rahmet ve yaralılarımıza acil şifalar diliyor, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak Zeytindalı harekatına
destek verdiğimizi belirtmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte harekatın Ülkemiz adına hayırlara vesile
olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini dile getirdi.
Meclis toplantısının gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından genişletilmiş meslek komite
toplantısına geçildi.İlk olarak söz alarak Edirne’nin turizmi, çarşıların sorunları konularına değinen ve
gelen talepler doğrultusunda kredi destek taleplerini ileten 4. Meslek Komite Başkanı Suna Çelik “Geçen
yıl çarşı kiraları indirildi ve esnaf bir nefes aldı..Bizlere her konuda ve her zaman destek veren Edirne
Ticaret ve Sanayi Odası yöneticilerine çok teşekkür ederim.” dedi.
Yolcu beraberinde gelen ürünler hakkında söz alan 1. Meslek Komite Başkanı Ali Şener ise
komite üyelerinin taleplerini dile getirdi.Ardından söz alan 6. Meslek Komite Başkanı Nazım Türkoğlu ise
“Alınan karar doğrultusunda pansiyonlar Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlanacak. Yönetmelik maddelerinin
ağır olmasından dolayı yeni sezonda Bakanlığın
istediği şekle çevirmek bizleri zorlayacaktır.” dedi.
Gündemin hızla değişmesinden dolayı
genişletilmiş meslek komite toplantılarını daha sık
düzenleyeceklerini bildiren Edirne Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt
ise “Öncelikle komite başkanlarımıza toplantıya
katılarak kendi sektörleri ile ilgili taleplerini ve
sorunlarını tarafımıza ileterek bizi çözüme ulaşmak
adına yönlendirdikleri için teşekkür ederim.
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İşadamlarından veya işdünyasından bize ilettikleri her türlü sorunu çözmek adına çalışmalarımızı sonuç
odaklı yürütüyor ilgili Bakanlığa gidene kadar da takipçisi oluyoruz.” sözlerine yer verdi.
Yurtdışı ziyaretlerinin uzun vadede İlimize katkı sağlayacağından söz eden Zıpkınkurt,”Aralık
ayında gerçekleştirdiğimiz Dubai ziyaretimiz sonrasında olumlu geri dönüşler almaya başladık.Önümüzdeki
günlerde tarım ve hayvancılık ile ilgilenen Dubai’li bir iş adamı, yatırım amaçlı İlimizi ziyaret edecek.
Bilindiği üzere 2017 Kasım ayında Katar İşadamları Derneği Başkanı Şeyh Faisal Bin Kasım Al Thani’nin
Edirne ziyaretinde İlimizi tanıtmıştık. Ardından Şeyh’in daveti üzerine Katar’a gerçekleştirdiğimiz ziyarette
hangi iş kollarında ne gibi ortak çalışmaların yapılabileceği konusunda bir çok istişarelerde bulunduk.
Bunun sonucunda hayvancılık ve konfeksiyon-tekstil alanlarında İlimizle iş bağlantıları kuruldu.” dedi.
Toplantı 2018 fuar takviminin incelenmesi ile son buldu.
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Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden
Farkındalık Toplantısı ETSO’da Düzenlendi
T.C. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İş Teftiş
İstanbul Grup Başkanlığı İş Müfettişlerinden Ahmet
Aykut Aktaş ve Murat Tanrıverdi’nin katılımlarıyla
gerçekleşen Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönünden Farkındalık Toplantısı Edirne
Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlendi.
Toplantıda, 2018 yılı yapı programlı
teftişlerinde dikkat edilecek hususlar, iş sağlığı
ve güvenliği mevzuatının yapı işleri özelindeki
uygulamaları, yapı işyerlerinde işin durdurulması
konularında bilgilendirme yapıldı.
Açılış konuşmasını gerçekleştiren Edirne
Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet
Eren “Bilindiği üzere iş sağlığı ve güvenliğinin
amacı sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı
sağlamaktır. Bizler de Edirne Ticaret ve Sanayi
Odası olarak ülkemizde yaşanan iş kazaları ve
meslek hastalıklarını önlemek adına yapılacak tüm
çalışmalarda yer alacağımızı belirtir toplantının
verimli geçmesini dilerim.” dedi.
İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin öneminden
bahseden Edirne Belediye Başkan Yardımcısı ve
Edirne Tabipler Odası Başkanı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu
konuşmasında “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi
adında her ay iş kazalarının raporlamasını tutan
bir sivil toplum örgütü var. Bu raporda ne yazık ki
2018 yılınan Ocak ayında 128 can kaybı bulunuyor.
Bu can kayıpları önlenebilir.Aslında iş kazalarının
%98’i önlenebilir. “ ifadelerine yer verdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde olan İş Teftiş Kurulu Başkanlığı hakkında bilgi
veren İstanbul Teftiş Grup Başkanlığı İş Müfettişlerinden Ahmet Aykut Aktaş ise “Teftiş Kurulu Başkanlığı
anayasayla güvence altına alınan çalışma hayatıyla ilgili hakların sağlanması, korunması ve geliştirilmesi
amacıyla başta 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olmak üzere, çalışanların
sağlık ve güvenlik yönünden oluşacak risklerden korunmasına, çalışma şartlarının iyileştirilmesine kayıt
dışı istihdamla mücadele edilmesine ve sosyal barışın sağlanmasına yönelik uluslararası kabul görmüş
ilkelere uygun olarak faaliyet gösteren ve kaynağını uluslararası bir sözleşmeden alan Türkiye’deki ilk ve
tek teftiş birimidir.” sözlerine yer verdi.
T.C. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tanıtım filminin izlenmesinin ardından yapı işyerleri ve yapı
işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri konu başlığı altında planlama ve organizasyon, yapı alanının
çevrilmesi ve ulaşım yolları, kazı işleri, yüksekte güvenli çalışma, iskeleler, kalıp yapım ve söküm işleri,
elektrik, sosyal tesisler dinlenme ve barınma yerleri, kişisel koruyucu donanımlar, kimyasallar ve yangın,
iş makineları ve ekipmanları ile ilgili detaylı bilgi aktarımı yapıldı
Toplantı soru ve cevap kısmının ardından son buldu.
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Edirne Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde TOBB Edirne İl Kadın Girişimciler Kurulu
tarafından Saraçlar Caddesi’nde “TOBB Edirne İl Kadın Girişimciler Kurulu Kırsalın Köy Doğal Pazarı
Zeytin Dalı Mehmetçik Kermesi” düzenlenmiştir.
Kırsalın Köy Doğal Pazarı kadınları ürettikleri tüm ürünlerin satışlarından elde edilen geliri
Suriye’nin Afrin Bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekâtına katılan Mehmetçiklere bağışlamışlardır.
Düzenlenen kermesten toplanılan 22 bin TL TOBB Edirne İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı
Elmas Aslan ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Nevzat Taşkın ile birlikte Zeytin Dalı
Harekatındaki Mehmetçiklerimize gönderilmesi üzere Edirne Valisi Günay Özdemir’e teslim edilmiştir.
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ETSO, Mart Ayı Olağan Meclis
Toplantısını Gerçekleştirdi
ETSO Meclis Başkanı Mehmet Eren ve Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt’un başkanlığında
Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.
Yeterli çoğunluğun sağlanması ile Mart Ayı Meclis Olağan Toplantısını başlatan ETSO Meclis Başkanı
Mehmet Eren açılış konuşmasında “Odamız üyelerinden Edirne Kilim Grubu Kartaltepe Mensucat Fabrikası
T.A.Ş ,Havsa Kilim Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş şirketleri sahibi Kilim Group Yönetim Kurulu Başkanı
Hacı Mehmet Kilimci’yi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. İlimiz ve Ülkemiz ekonomisine değer katan,
istihdam yaratan ve iş dünyamıza büyük hizmetlerde bulunan merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine,
dostlarına, sevenlerine ve tüm iş dünyası camiasına sabır ve başsağlığı dileriz.” dedi.
Eren’in “Devam eden Zeytindalı Harekatının 53. gününde komşu ülkenin sınırları içerisinde, kendi
sınırlarımızı korumak adına büyük özveri ile vatanımızın savunmasını sağlayan Mehmetçiklerimize başarılar,
şehit olan Mehmetçiklerimize rahmet ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.” sözleri ardından Meclis
toplantısının gündem maddeleri görüşüldü.
6728 sayılı kanun gereği, 13.03.2018 tarih 30359 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tebliğe göre
şirket kuruluşlarından alınmakta olan Ticaret Sicili Hizmet Bedelinin asgari ücretlerin %10 undan %15 e kadar
çıkarıldığı açıklandı.
Bu kapsamda şirket kuruluşlarının yanında kooperatif kuruluşlarının da defter tasdiklerinin Ticaret
Sicili Müdürlüğü’ne verildiği göz önünde bulundurularak, 160 TL olarak alınan hizmet bedeli, azami 304 TL
alınması şeklinde değiştirilmiştir.
Şirket ve kooperatif kuruluşlarında 304 TL alınmasının uygun olacağı, şahıs firmalarına 304 TL’nin
büyük yük getireceği, Bakanlık ile yapılan görüşme neticesinde bu rakamın Yönetim Kurulu ve Meclis Kararı
ile asgari 100 TL olarak alınmasında bir sakınca bulunmadığı ifade edilmiştir.
Noterlerle yapılan görüşmede şirket sözleşme tasdiklerinden 500 TL, defter tasdiklerinden 200 TL,
toplam 700 TL alındığı tespit edilmiştir.
Odamız 2018 yılı nispi ve maktu tarife cedveli 22. maddesi ticaret sicili hizmet gelirleri maddesi yeni
çıkan tebliğ de değişmiş olup yeni kurulan şirketlerin kuruluş defter tasdikleri de Odamız tarafından yapılması
kararlaştırılmıştır.
Tarifede sözleşme imzalama bedeli olarak almış olduğumuz 160 TL yeni çıkan tebliğ maddelerine
istinaden asgari ücretin %15’i olan rakamı uygulamamız gerektiği hakiki şahıslarada ayrı bir madde açılması
gereği üzerine 22. madde gereği sözleşme imzalama bedeli olarak şirketlerden 304 TL , hakiki şahıslardan 100
TL alınması konusunda değişiklik yapılmıştır.
ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt ise konuşmasında NACE kodları, seçim takvimi ve
meslek grupları hakkında bilgiler verdi.
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Ticaret Sicil Müdürlüklerine Önemli
Görev ve Yetki
7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun,10 Mart 2018 Tarihli ve 30356 Sayılı Resmî Gazete yayınlanmış olup, Bu Kanunda sermaye
şirketleri ile kooperatif kuruluş ve işlemlerine ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır.
Anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında yaptırmak zorunda oldukları
defter tasdikleri, Ticaret Sicili Müdürlüklerinde yaptırılacak.
Kooperatiflerin kuruluş, pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nevi değişiklikleri
nedeniyle yapılacak işlemleri de Harçlar Kanunu’ndaki harçlardan muaf olacak.
Kooperatif kurulurken ana sözleşmedeki imzaların noterce onaylanması zorunluluğu kaldırılıyor.
Ana sözleşmeler bundan böyle sadece Ticaret Sicili Müdürlüklerinde onaylanacaktır. Kooperatif Yönetim
Kurulu, kooperatifi temsile yetkili kılınanların adlarını, imzalarını da artık noterde onaylatmasına gerek
kalmadan ticaret siciline bildirecek.
Tüccarlar, kullanacağı ticaret ünvanını ve bunun altına atacağı imzayı, sadece Ticaret Sicili
Müdürlüklerinde yazılı beyanda bulunmak suretiyle verecek. Tüccar tüzel kişi ise ünvanla birlikte onun
adına imzaya yetkili kimselerin imzaları da sicil müdürlüğüne verilecek.
Bilindiği üzere sermaye şirketlerinin kuruluşlarında nakden taahhüt edilen sermayenin 1/4 ‘üne
tekabül eden kısım tescilden önce bankaya ödenip, blokaj mektubu alınarak şirketin ticaret siciline
tescilinden sonra banka blokesi kaldırılıyordu. Yapılan değişiklikle bu uygulama bundan böyle “Limited
Şirketler” için uygulanmayacak.
Şirket türlerine kuruluşta sağlanan kolaylıklar, kooperatifler için de getirildi. Limited şirket
kurucularının sözleşmedeki imzalarının noterce onaylanması uygulaması kaldırılıyor. Limited şirket
kurucuları veya temsilcileri, herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde şirket sözleşmesini imzalayabilecek.
Anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında yaptırmak zorunda oldukları defter
tasdiklerinin, Ticaret Sicili Müdürlüklerince yaptırılacağına yönelik düzenleme 15 Mart’ta, Kanunun diğer
maddeleri ise 10 Mart 2018 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmiştir.
Üyelerimize duyurulur.
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‘Karar Verme ve Problem Çözme
Teknikleri’ Eğitimi ETSO’da Düzenlendi

Hangi işi yaparsa yapsın ve hangi kademede bulunursa bulunsun bir yönetici için karar vermek
ve problem çözmek iki önemli husustur. Bu kapsamda Trakya ABİGEM A.Ş. Fatih Yaldız’ın eğitmen
olarak katıldığı ‘Karar Verme ve Problem Çözme Teknikleri’ eğitimi Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nda
düzenlendi.
Toplantıya Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Eren katıldı.Açılış konuşmasını
gerçekleştiren Eren “Üyelerimize yönelik sürdürdüğümüz eğitimler kapsamında düzenlenen “Karar
Verme ve Problem Çözme Teknikleri” eğitimine hoşgeldiniz.Karar verme günümüz işletmecilik konuları
arasında birinci derecede önem taşıyan bir konu haline geldi.Bizler de Edirne Ticaret ve Sanayi Odası
olarak iş dünyası temsilcilerinin ihtiyacı olan veya olabilecek konuları ele alarak bu kapsamda eğitimler
düzenliyoruz. Bugün de burada iş hayatında daima karşımıza çıkacak olan önemli bir konuyu işleyeceğiz.
Tüm katılımcılara katılımlarından dolayı teşekkür ediyor, toplantının verimli geçmesini temenni ediyorum”
dedi.
Toplantıda karar verme süreci, karar verme sürecinin temel öğeleri, örgütsel karar türleri, iyi bir
kararın ölçütleri, kararsızlık nedenleri ve muhtemel sonuçları, başarılı problem çözme ile ilgili zihinsel
süreçler, etkin problem çözme için gereklilik ve yeterlilik koşulları ve problem çözme süreci ve teknikleri
anlatıldı.
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Edirne’de turizmin gelişmesi adına yapılan toplantılarda sürekli dile getirilen Yunanca Dil Kursları
için Edirne Ticaret ve Sanayi Odası verdiği sözü tutarak kursları başlattı.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Edirne Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde açılan Yunanca dil kursu sınıfları 80 kişinin katılımı
ile ilk eğitimini verdi.
Açılış konuşmasını gerçekleştiren Zıpkınkurt “Göreve geldiğimizden bu yana çalışmalarımızı üye
odaklı ve Edirne ekonomisini geliştirecek alanlara ağırlık vererek yürüttüğümüzü daima dile getiriyoruz.
Ekonomisi büyük ölçüde turizme dayalı olan İlimiz turizminin, dolayısıyla ekonomisinin gelişmesi
adına konaklama, gıda, hediyelik eşya ve hizmet sektör temsilcileri ile sık sık toplantılar düzenleyerek
bir araya geldik.Toplantılarda İlimiz iş dünyası temsilcileri ile komşu ülkelerden gelen turistlerin iletişim
sağlayabilmesi ve iş bağlantıları kurabilmeleri için Yunanca veya Bulgarca dil bilmenin önemi dile
getiriliyordu. Biz de Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin komşu ülkelerde ticari faaliyetlerini
genişletmesi ve dil kurslarıyla sınırların ötesine geçmelerini hedefleyerek üyelerimize verdiğimiz sözü
tuttuk.” ifadelerini kullandı.
Zıpkınkurt “Üyelerimizin mal ve hizmetlerini yeni pazarlara daha rahat ulaştırmaları, Yunanistan
pazarı ile ilgili bilgi sahibi olmaları, İlimiz ve Ülkemiz ekonomisine katkıda bulunabilmeleri amacıyla
son günlerde dış ticaret eğitimlerini arttırdık.Eğitimlerin yanı sıra üyelerimizin İlimize gelen turistlerle
iletişim kurabilmeleri böylece ticari potansiyalerini arttırmaları için dil kursları ile eğitimlerin birbirlerini
tamamlayarak üyelerimize en etkin faydayı sağlaması ve bunun uzun vadede İlimiz ekonomisine katkı
sağlamasını temenni ederim.” dedi.
Toplamda 136 saat sürecek olan dil kursları haftanın 3 günü Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nda
verilmeye devam edecektir.
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Kuruluş Aşamasındaki Şirket ve
Kooperatiflerin Defter Tasdikleri
Ticaret Sicilinde

Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 7099 Sayılı
Kanun 10 Mart 2018 Tarihli ve 30356 Sayılı Resmî Gazete Yayınlanmıştır.
Kanunun 2. Madde’ si- 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 223 üncü maddesinin
üçüncü fıkrası “defterler anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında, şirket
merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilir.” şeklinde değiştirilmiş olup,15.03.2018
tarihinden itibaren yeni kurulacak anonim şirket, limited şirket ve kooperatiflerin defterlerinin Ticaret Sicili
Müdürlüğü’nde tasdik edilmeye başlanmıştır.
Bu kapsamda kanunun başladığı gün olan 15.03.2018 tarihinde kurulan bir şirketin kuruluş
işlemlerinin yanı sıra, ilk defter tastik işlemleri de Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Sicili
Müdürlüğü’nde gerçekleştirilmiştir.
İşlemlerin gerçekleşmesi esnasında Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Recep Zıpkınkurt, Ticaret Sicil Müdürü İsmail Eser ile birlikte işlemleri takip etti.
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Katar’a Yağ Edirne’den
Kalite politikamız gereği ulusal ve uluslararası saygın kimliğimizle birlikte deneyimlerimizi
ve birikimlerimizi kullanarak ekonomik ve sosyal hayata katma değer sağlamak ve sürekli gelişerek
yarattığımız katma değeri arttırmak göreve geldiğimizden bu yana başlıca amaçlarımızdan biri olmuştur.
İlimiz ekonomi hacmini nasıl geliştirebiliriz fikrinden yola çıkarak sık sık yurtdışı heyetlerini
ağırlıyoruz.Bununla da kalmıyor Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak yurtdışı heyetleri organize ediyor,
ilgili firmalar ile ikili iş görüşmeleri düzenliyor, yurtdışı paydaşlarımıza ve işdünyası temsilcilerine İlimiz
ve İlimiz ticari hacmini tanıtıyoruz.
Bu kapsamdaki faaliyetlerimiz çerçevesinde; 2017 yılının Kasım ayında Katar İşadamları Derneği
Başkanı Şeyh Faisal Bin Kasım Al Thani ve beraberindeki heyet İlimizi ziyaret ederek Edirne Valisi
Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep
Zıpkınkurt ve Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk ile biraraya geldi.
Toplantıda alınan karar doğrultusunda 2018 Ocak ayında Edirne Valisi Günay Özdemir’in
öncülüğünde Katar’a iade-i ziyaret gerçekleştirildi.Burada bir çok iş fikri ve bir çok işbirliği teklifi üzerinde
istişarelerde bulunuldu.
Dışarıdan bakıldığında farklı yorumlar yapılan yurtdışı ziyaretleri İlimize uzun vadede olumlu
geri dönüşler yaratıyor.Ancak bu defa İlimizde ses getiren Katar ziyaretimizin meyvelerini erken almaya
başladık.
ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt “Odamız üyelerinden Edirne Yağ Sanayi
Ticaret A.Ş. (OLİN) gerçekleştirilen işbirliği sonucunda 23 Mart 2018 Cuma günü itibari ile Katar’a yağ
ihracatına başlamıştır.Bu hem üyelerimiz, hem Odamız hem de İlimiz için önemli bir kazanım.” dedi.
“Daha önce gerçekleştirdiğimiz yurtdışı temaslarımızdan yavaş yavaş olumlu sonuçlar gelmeye
başladı. En kısa sürede bu işbirliklerinin müjdesini de sizlerle paylaşacağımızı temenni ediyor bu vesile
ile Edirne Yağ Sanayi Ticaret A.Ş. (OLİN) İlimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.” ifadelerini
kullandı.

55

ETSO - Mart 2018 / Sayı 68

Oda Köşesi

YENİ
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YURTİÇİ FUARLAR
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YURTDIŞI FUARLAR
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YURT
DIŞINDAN
İŞBİRLİĞİ
TEKLİFLERİ
Kaynak:www.tobb.org.tr
BOSNA HERSEK
Firma Adı: Eurostring doo Adres: Tuzla, Bosnia and
Herzegovina, ,
Yetkili Kişi: Faruk Imamovic
Tel: +387.61.576096;
e-mail: eurostring.bh@gmail.com ;
Firmanın, 10000 m pamuk ham bez almak istediği
bildirilmiştir.

ALMANYA
Firma Adı: Fitnuss UG
Adres: In der Jeuch 2 - 77656 Offenburg, ,
Yetkili Kişi: Üstüncan Coşar
Tel: +49.781.20555892;
Faks:+49.781.95609990 ;
e-mail: uestuencan.cosar@fitnuss.de ;
web: www.fitnuss.de
Ceviz ve badem ihraç etmek isteyen firmanın,
Türkiye’deki alıcılarla temas kurmak istediği bildirilmiştir.
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MAKEDONYA CUMHURİYETİ
Firma Adı: Jomi Food
Adres: Oliver Kitanovski 113, Basino Selo, Veles,
Macedonia, ,
Yetkili Kişi: Zoran Avramov / Gen. Manager
e-mail: jomifood@yahoo.com ;
web: www.jomifood.com.mk
ISO ve HASAP gibi uluslararası kalite standartlarda
meyve ve sebzeleri işleyerek gıda maddeleri üreten
firmanın, ürünlerini ihraç etmek ve Türk firmalarıyla
işbirliği yapmak istediği bildirilmiştir. TUV Avusturya
sertifikası sahibi olan ve başta ev yapımı paprika
kreması (papperscream), reçel ve tatlı çeşitleri olmak
üzere Türkiye’de de tüketilen ve tanınan geleneksel
yiyecekler üreten firmanın, aynı veya benzer aktiviteyle
uğraşan şirketlerle işbirliği yapma arzusunda oldukları
belirtilmiştir.

BREZİLYA
Firma Adı: Brazilian Coffee Store Adres: , ,
Yetkili Kişi: Faruk Çelik / Sales Manager
Tel: +55.11.998768202;
email: info@braziliancoffeestore.com ;
web:www.braziliancoffeestore.com
Brezilya’da yaşayan ve kahve ticaretiyle uğraşan
yurttaşımız Faruk Çelik, Brezilya’dan yeşil kavrulmamış
kahve, kavrulmuş kahve çekirdekleri, espresso makineleri
için tek içimlik kapsül kahve, ikisi bir arada ve üçü bir
arada kahve türleri ve öğütülmüş kahve ithal etmek
isteyen Türk firmalarıyla iletişime geçmek istediğini
bildirmiştir.

NEPAL
Firma Adı: KAMAL ENTERPRISES
Adres: POST BOX NO: 85, 108 MAIN ROAD NORTH
BIRATNAGAR NEPAL, ,
Yetkili Kişi: P.K. TODI
Tel: +977.21.526913 / 530137;
e-mail: vishnutodi@wlink.com.np ;
Firmanın, Türkiye’den kimyon tohumu ithal etmek
istediği bildirilmiştir.
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