
AİBÜ TEKNOLOJİ TRANSFERİ MERKEZİ ODAMIZDA AÇILDI

Odamız tarafından 2006 yılından bu yana 
İzzet Baysal'a Şükran Günleri'nde verilmekte 
olan İzzet Baysal Sosyal Sorumluluk Ödülü bu 
yıl da Odamızda düzenlenen bir tören ile 
sahibini buldu. 

Gümrük Müdürlüğü açılış törenine Vali Aydın Baruş, Gümrük ve Ticaret 
Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Ak Parti Bolu Milletvekilleri Ali Ercoşkun ve 
Fehmi Küpçü, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Gümrükler Genel 
Müdürü Cenap Aşcı, Genel Müdür Yardımcısı Münir Oğuz, Destek 
Hizmetleri Daire Başkanı Lütfü Kop, Doğu Marmara Bölge Müdürü Musa 
Aydemir, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, Gerede Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kaşka, çevre illerin gümrük 
müdürleri, daire müdürleri, sanayiciler ve firma temsilcileri katıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu 
Marmara Bölge Müdürü Musa 
Aydemir'in konuşmasıyla başlayan 
törende kürsüye gelen Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, iş 
dünyasının merakla beklediği çok 
güzel bir açılışın gerçekleştirildiğini 
d i l e  g e t i r e r e k  b a ş l a d ı ğ ı 
konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Kişi Başına GSYİH'yi 20 Bin Dolar Düzeyine Çıkarmalıyız”

“Bundan 12 sene önce Ticaret ve Sanayi Odası ile buluşmamızda Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcılığı yapmıştım. O dönemde Yönetim Kurulu'muzun 
gündemine ilk gelen faaliyetlerimiz içinde 1999 yılında kapanan 
gümrüğümüzün tekrar açılması konusu vardı. Dönemin Bakanı Kürşad 
Tüzmen'di. İki kez kendileriyle bizzat görüştük. Fakat açmak nasip olmadı. 
Bugün açılıyor. Bu konuda başta Bakan Yardımcımız Fatih Bey'e, 
Başbakanımıza, emeği geçen valilerimize, milletvekillerimize, bu konuda 
emeği geçen herkese şükranlarımızı sunmak isterim. Türkiye, biliyorsunuz 
2023 vizyonunu üstlenmiş, kenetlenmiş, ortaya koymuş vaziyette. Bu 
vizyonu gerçekleştirebilmenin en büyük gayesi ve sonucu üretmekten 
geçer. Üretmezseniz 2023 hedeflerine ulaşamazsınız. Kişi başına gayrisafi 
milli hasılayı 20 bin dolarlara çıkarmak zorundayız. Bunun başında da iç 
pazar gelmez. Bunun en önemli noktası gümrük kapısıdır. Önemli olan 
bizim küçük ölçekli firmalarımızın ithalat ve ihracat yapma kabiliyetlerini 
acilen geliştirmemiz lazım. Oda olarak üzerimize düşen en büyük 
vazifelerden bir tanesi de budur. Bu gümrüğü bir dönem kaybettik; ama 

kaybedi len in  ne kadar  değer l i 
olduğunu anladık. Bolu Ticaret ve 
Sanayi Odası olarak üzerimize düşen 
gayret içerisinde olacağız.

“Geçici Depolama Hizmetini Güdümlü 
Proje İle Hayata Geçireceğiz”

Şunu da ifade etmek isterim. Şuanda 
gördüğünüz fiz ik i  mekan yeter l i 
o l m a y a b i l i r .  Ö n c e l i k l e  B a k a n 
Yardımcımızdan isteğimiz, ihtisas 
gümrüğü açısından kümelenmiş bir 
yapıya sahibiz. Gerede'de dericilik 
sanayimiz var. Burada Arçelik yan 
sanayimiz var, metal ve elektronik sanayimiz var. Ahşap sanayi var. Bu 
konuda özellikle ihtisas gümrüğünü sizlerden iş dünyası olarak rica 
ediyoruz. Bunun yanında, bu gümrükleme yapılırken yaptığımız fizibiliteye 
göre bir geçici depolama ihtiyacı oluşmuştu. Biz Bolu TSO olarak 
MARKA'ya bir güdümlü proje sunuyoruz. O projede geçici depolamayı 
Bolu TSO olarak, Gerede TSO olarak ve Bolu OSB olarak birlikte bir şirket 
kuruyoruz. Bakanlığımız onay verdi. Bu güdümlü proje sayesinde oraya 
geçici depolamayı yapacağız. Bu fiziki mekanın yeterli olmadığını 
bildiğimiz için geçici depolamayı da oraya taşıyacağız. Gelişmelerden 
sizlere bilgi vereceğiz. Bir sene içerisinde umut ediyoruz ki bunu da 
gerçekleştiririz. Emeği geçen herkese Bolu iş dünyası adına teşekkür 
ediyorum.”

Bakan Yardımcısı Metin'den İhtisas Gümrüğü Sözü

Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Milletvekilleri Fehmi Küpçü ve Ali 
Ercoşkun, Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve Vali Aydın Baruş'un 
konuşmalarıyla devam eden programda Bolu Gümrük Müdürlüğü'nün 
kuruluş ve açılış çalışmalarına yaptığı katkılardan dolayı Odamız adına 

Başkan Türker Ateş'e ve 
fi z i k i  m e k â n  t a h s i s i 
yapan Organize Sanayi 
Bölgesi adına Yönetim 
Kurulu Başkanı  Ruhi 
K a y g u s u z ' a  b i r e r 
teşekkür plaketi takdim 
edildi. Plaket takdimi 
s ı r a s ı n d a  k o n u ş a n 
Bakan Yardımcısı Fatih 

Metin, Başkan Türker Ateş'in ihtisas gümrüğü ile ilgili talebini gündeme 
getirerek, iş dünyasının bu talebi ile ilgili gereken işlem ve çalışmaların 
yapılacağı sözünü verdi. Sonrasında ise Gümrük Müdürlüğü'nün açılış 
kurdelesi kesilerek fiziki mekan gezildi ve yapılacak çalışmalar ile ilgili 
bilgiler alındı.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası 
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Güncel Yatırım Teşvikleri ve Devlet Destekleri Hakkında Detay Bilgi Odamız Web Sitesinde

GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ OSB'DE AÇILDI
1999 yılında faaliyetine son verilen Bolu Gümrük Müdürlüğü, 16 yıl sonra Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü hizmet 
binasında tören ile açıldı.

10. SOSYAL SORUMLULUK ÖDÜLÜ ORHAN UÇAR'IN

Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesinde, 
Üniversitedeki AR-GE bulgularının uygulamaya 
(sanayii, tarım, tarıma dayalı sanayii) aktarılarak 
ticari bir değere dönüştürülmesi ile ülke 
ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen...

BAKAN YARDIMCISI METİN KADIN GİRİŞİMCİLERLE 
BİR ARAYA GELDİ

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih 
Metin, Bolu Gümrük Müdürlüğü açılışı için 
geldiği Bolu'da Odamıza da bir ziyarette 
bulunarak Kadın Girişimciler Kurulu... 75
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Odamız tarafından 2006 yılından bu yana İzzet Baysal'a Şükran Günleri'nde verilmekte olan İzzet Baysal Sosyal 
Sorumluluk Ödülü bu yıl da Odamızda düzenlenen bir tören ile sahibini buldu. Ödülün onuncu sahibi İzzet Baysal Vakfı 
Mütevelli Heyet Üyesi Orhan Uçar oldu.

Bolu'nun Babası, büyük hayırsever İzzet Baysal'ın sosyal sorumluluk ve 
hayırseverlik anlayışının yaygınlaşarak yeni İzzet Baysal'ların yetişmesini teşvik 
etmek amacıyla Odamız tarafından her yıl verilmekte olan İzzet Baysal Sosyal 
Sorumluluk Ödülü, Odamızda düzenlenen törenle yeni sahibine takdim edildi.

Seçici Kurul Vali Baruş Başkanlığında Toplandı
Şükran Günleri öncesi 8 Mayıs'ta toplanan İzzet Baysal Sosyal Sorumluluk Ödülü 
Seçici Kurulu, Vali Aydın Baruş'un başkanlığında, Belediye Başkan Yardımcısı 
Emine Davarcıoğlu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hayri 
Coşkun, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, Odamız Meclis Başkanı 
Gökhan Yaman, Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş ve Meclis Üyesi Hakan 
Özkan'ın katılımıyla bir araya gelerek ödülün bu yılki sahibini belirledi. Gelen 
aday formları detaylı biçimde incelendi ve Kurulun oybirliğiyle ödülün İzzet 
Baysal Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Orhan Uçar'a verilmesine karar verildi.

Ödül Töreni Odamızda Gerçekleştirildi
Odamızda düzenlenen tören öncesi İzzet Baysal Vakfı Mütevelli Heyeti ve İlimiz 
protokolüne Odamız fuar ve sergi alanında tören öncesi öğle yemeği ikram 
edildi. Devamında gerçekleştirilen ödül törenine Vali Aydın Baruş, Belediye 
Başkanı Alaaddin Yılmaz, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hayri 
Coşkun, İzzet Baysal Vakıf Başkanı Ahmet Baysal ve Vakıf Mütevelli Heyet 
Üyeleri, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, Meclis Başkanı Gökhan 
Yaman, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri, resmi kurum ve sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri ile davetliler katıldı.

Tören öncesi şef Uğur Alpagut'un yönetimindeki İzzet Baysal Akademik Oda 
Orkestrası tarafından konuklara bir müzik dinletisi verildi. Konukların büyük 
beğenisini toplayan dinletinin ardından tören programında ilk olarak Muharrem 
Demirel, kaleme aldığı “Şükranlarımız Sana İzzet Baba” isimli şiirini seslendirdi. 
Büyük alkış alan şiirinden dolayı İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal 
Muharrem Demirel'in yanına giderek kendisini tebrik etti.

Törenin açılış konuşmasını Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş 
gerçekleştirdi. “Bugün, İlimizin en anlamlı ve en özel ödülünü sahibine takdim 
etmek üzere bir kez daha bir aradayız” diyerek sözlerine başlayan Ateş, şunları 
söyledi:

“Bolu'muzun babası, Şehrimizin modern ve gelişmiş yüzünün baş mimarı, ismini 
İlimizin tarihine altın harflerle kazıdığımız cennetmekan İzzet Baysal'ın adını 
taşıyan sosyal sorumluluk ödülümüz bugün bir kez daha sahibini bulacak. İzzet 
Babamızın en önemli mirası olan İzzet Baysal Vakfı'nın Başkanı, Saygıdeğer 
Büyüğümüz Ahmet Baysal ile Vakfımızın değerli Yönetim ve Mütevelli Heyet 
Üyelerini bugün burada aramızda görmekten dolayı onur ve kıvanç duyuyoruz.

Değerli Konuklar, Oda olarak 2006 yılından bu yana, her yıl merhum İzzet 
Babamızın anısına düzenlenen İzzet Baysal'a Şükran Günleri Bilim, Kültür, Sanat 
ve Turizm Festivali kapsamında, İzzet Babamıza olan vefa borcumuza küçük de 
olsa bir karşılık sunabilmek için İzzet Baysal Sosyal Sorumluluk Ödülümüzü takdim 
ediyoruz. İzzet Baysal'ın ışığıyla ve ilkeleriyle aydınlanan, onun izinden ve 
yolundan giden kişi ve kurumlarımız, her yıl bu ödülü almaya hak kazanıyor.

2006 yılında Sayın Uğur Tunçok, 2007 yılında Sayın Süreyya Astarcı, 2008 yılında 
Elginkan Vakfı, 2009 yılında Sayın Solmaz-Ahmet Baysal, 2010 yılında Sayın Yaşar 
Çelik, 2011 yılında Sayın Mustafa Çizmecioğlu, 2012 yılında Sayın Mebrure-İlhan 
Bağışgil, 2013 yılında Sayın Ali Ericek ve 2014 yılında Sayın Şerafettin Erbayram'ın 
almış oldukları ödülümüzün 2015 yılı sahibi, Sayın Valimizin başkanlığındaki Seçici 
Kurulumuz tarafından titizlikle değerlendirilerek belirlendi. Bu sene de birbirinden 
değerli isimler ödüle aday gösterildi. Ne mutlu bizlere ki, sosyal sorumluluk ışığı 
değen birçok hayırsever kıymetli insanımız var. Bu vesileyle, Seçici Kurulumuza 
başkanlık eden değerli Valimiz Sayın Aydın Baruş'a, Kurulda bizlerle birlikte yer 
alan Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Emine Davarcıoğlu'na, Rektörümüz 
Prof.Dr. Sayın Hayri Coşkun'a, Vakfımızın Değerli Başkanı Sayın Ahmet Baysal'a 
huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. İzzet Baysal Sosyal Sorumluluk 
Ödülü'nün onuncusunun sahibini açıklayarak sözlerime son veriyorum. 
Öncelikle kendilerini tebrik ediyor, alacağı bu anlamlı ve önemli ödülün, 
yepyeni faydalı hizmetler ve hayırlar için kendilerine manevi bir güç ve destek 
sağlamasını diliyorum.”

Ateş devamında 10. İzzet Baysal Sosyal Sorumluluk Ödülü'nün sahibini 
açıklayarak konuşmasını şöyle tamamladı: “İzzet Baysal Sosyal Sorumluluk 
Ödülü'nün 10.'sunun sahibi, merhum İzzet Baysal'ın açtığı yolda Onun ilkeleriyle 
bugüne kadar birbirinden değerli sosyal sorumluluk örneklerine imzasını atan, 
Mütevelli Heyet Üyesi olarak İzzet Baysal Vakfı'mızın çalışmalarına sürekli 
biçimde katkılar sağlayan, sorumluluk alan, yardıma ihtiyacı olan 
çocuklarımızın, güçsüzlerin, kimsesizlerin elinden tutmayı, öğrencilerimizin, 
yaşlılarımızın ve gazilerimizin yanlarında yer almayı, sanatı ve sanatçıyı 
desteklemeyi her zaman kendisine görev sayan, yaşlı genç herkesin sevgisini 
kazanmayı başaran, hayır duasını alan, iş ahlakı ve sosyal sorumluluk bilinciyle 
örnek bir iş insanı olan değerli işadamımız Sayın Orhan Uçar'dır.”

Salonda bulunan konukların alkışları eşliğinde Orhan Uçar'ın özgeçmişi ve 
yaptığı sosyal sorumluluk faaliyetlerinin örnekleri sinevizyon eşliğinde davetlilere 
gösterildi. İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, AİBÜ Rektörü Prof.Dr. Hayri 
Coşkun, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve Vali Aydın Baruş'un 
konuşmalarıyla devam eden programda sonrasında ödül sahibi Orhan Uçar'a 
ödülü Vali Aydın Baruş ve protokolün katılımıyla takdim edildi. Ödül sahibi Orhan 
Uçar, yer yer duygularına hakim olamadığı konuşmasında başta annesi Fikriye 
Uçar olmak üzere bu ödülü almasında kendisini yetiştiren ve emeği 
bulunanlara, ayrıca kendisine ödül takdim edilmesine karar veren Seçici Kurul 
üyelerine teşekkür etti.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş tarafından, Anneler Günü 
dolayısıyla salonda bulunan tüm anneler adına İzzet Baysal Vakfı Başkanı 
Ahmet Baysal'ın eşi Solmaz Baysal'a, Mebrure Bağışgil'e ve ödül sahibi Orhan 
Uçar'ın annesi Fikriye Uçar'a birer çiçek buketi takdim edildi.

Program sonunda, yine Orhan Uçar'ın öncülüğünde Semerkant Mahallesi ile 
ilgili hazırlanan tarihi evler projesinin gösterimi gerçekleştirildi.  Program, toplu 
fotoğraf çekimiyle tamamlandı.
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“AKADEMİK DANIŞMANIN TANITIMI, GÖREVLERİ VE 
ÇALIŞMALARI”

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'un 
ülke ekonomisinin gelişmesinde çok önemli olarak 
gördüğü yerel kalkınmanın sağlanması amacıyla 2014 
yılının son çeyreğinde  '81 ile 81 Akademik Danışman' 
projesi başlamış oldu. Bu proje ile hedeflenen başlıca 
amaçlar şu şekilde sıralanabilir: (i) TOBB'a bağlı Ticaret 
ve  Sanay i  Oda la r ı  i l e  Bo r sa la r ın  ku rumsa l 
kapasitelerinin artırılması, (ii) stratejik vizyonlarının 
genişletilmesi, (iii) yerel kalkınmanın ana aktörleri 
haline gelmelerine destek verilmesi, (iv) yerelde veri 
toplama kapasitelerinin artırılması, (v) ülke ekonomisi 
hakkında ayl ık periyotta açıklanan veri ler in 
yorumlanması ve (vi) ekonomik ve sosyal araştırmalar 
konusunda TOBB'un düşünce kuruluşu olan Türkiye 
Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ile 
eşgüdüm halinde çalışılmasıdır.
 Bolu ilini temsilen çalışmalarıma öncelikle 
projenin tanıt ı lması için 24–27 Ağustos 2014 
tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 'TOBB Akademik 
Danışmanlar Bilgilendirme Toplantısı'na katılarak 
başladım. Bunu takiben 2014 Eylül'ün son haftası 
itibarıyla da fiilen proje yürürlüğe girmiş oldu. Sonraki 
süreçte Bolu TSO Başkanımız Türker Ateş ve Gerede 
TSO Başkanımız Ersin Kaşka ile koordineli bir şekilde 
çalışmalara devam etmekteyim. Şu ana kadar geçen 
zamanda yapılan başlıca aktivitelere göz gezdirirsek: 
(i) Başkanların talebi doğrultusunda, istenildiğinde TSO 
Yönetim Kurulu toplantılarına katılım, (ii) Bolu ili için 
2014 yılına ait Ekonomik Raporun hazırlanması ve 
raporun Bolu ve Gerede TSO Meclis toplantılarında 
sunumu, (iii) Türkiye ekonomisi konusunda TEPAV ve 
TOBB'un bana ilettiği endeks ve istatistiklerden önemli 
gördüğüm k ı s ım la r ın  vu rgu yap ı la rak  Oda 
Başkanlarımıza aktarımı, (iv) TOBB'un Ankara'da 2-3 
Şubat 2015 tarihlerinde düzenlendiği akademik 
danışmanlar değerlendirme toplantısına katılım, (v) 
TOBB'un Nisan ayında Ankara'da düzenlediği, 
Başbakan ve ekonomi ile ilgili Bakanların da katıldığı 
Türkiye 8.Ticaret ve Sanayi Şurası (8 Nisan) ile 8. Türkiye 
Sektörel Ekonomi Şurası'na (21 Nisan) katılım.
 '81 ile 81 Akademik Danışman' projesi ile bir 
taraftan i l lerde oda ve borsalar ın kurumsal 
kapasitelerinin artırılması hedeflenirken diğer taraftan 
da ülke ekonomisinin temeli olan il ekonomilerinin 
akademik dünyanın pozitif etkileri güçlenmesi 
hedeflenmektedir. Memleketimin Bolu olması 
sebebiyle akademik danışmanlık görevi sadece 
profesyonel bir proje değil aynı zamanda akademik 
birikimimin memleketimin gelişmesine katkı açısından 
da benim için ayrı bir önem taşımaktadır. Bu vesile ile 
bu görev için desteklerini sağlayan AİBU Rektörümüz 
Hayri Coşkun ile Bolu TSO Başkanımız Türker Ateş'e 
teşekkür ediyorum. TOBB Başkanımız Sayın Rifat 
Hisarcık l ıoğlu'nun da vurgu yaptık lar ı  üzere 
küreselleşen dünyada kent ekonomilerinin daha 
rekabetçi bir yapıya sahip olmaları gerekmektedir. Bu 
anlamda yeni başlayan bu projenin Bolu ilimiz de dahil 
olmak üzere Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını 
güçlendirecek önemli bir insiyatif olarak görmekteyim.
Kısa Özgeçmiş:  Bolu doğumlu olup, ilk, orta ve lise 
eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Boğaziçi 
Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 
mezun olmuştur. Daha sonra Amerika'da Virginia ve 
Florida eyaletlerinde yüksek lisans ve doktora eğitimi 
yaptı. Doktora tezi için İspanya, Polonya ve Türkiye'de 
saha araştırmalarında bulundu. 2012 Eylül ayından 
itibaren Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Uluslararası 
İlişkiler Bölümü'nde Yrd. Doç. Dr. olarak Uluslararası 
Örgütler, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Mesleki İngilizce, 
Avrupa Bütünleşmesi AB Dış Politikası ve Uluslararası 
Güvenlik dersleri vermektedir. Aynı zamanda İİBF 
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisinde editör 
yardımcılığı ile Uluslararası İlişkiler Bölümü ERASMUS 
Programı Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir. 
2014 Eylül ayından itibaren de Bolu ve Gerede TSO için 
akademik danışmanlık görevini yerine getirmeye 
devam etmektedir. Yurtiçi fuar takvimi için – TOBB web sitesi – www.tobb.org.tr

Yurtdışı fuar takvimi için – Ekonomi Bakanlığı web sitesi – www.ekonomi.gov.tr
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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından açıklanan Mart ayı 
karşılıksız çek istatistiklerinde yapılan düzeltmeye ilişkin basın toplantısı 
Odamızda Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş'in başkanlığında banka 
müdürlerinin de katılımıyla yapıldı.

KARŞILIKSIZ ÇEK İSTATİSTİKLERİNE ATEŞ FRENİ

Başkan Türker Ateş'in başkanlığında yapılan 
basın açıklamasına Oda Yönetim Kurulu 
Üyesi Melih Yaman, Denizbank A.Ş. Bolu Şube 
Müdürü Nilgün Özerdoğan, T. Garanti 
Bankası A.Ş. Bolu Şube Müdürü Önder Faruk 
Tomurcuk, HSBC Bank A.Ş. Bolu Şube Müdürü 
Mehmet Öz, T. İş Bankası Bolu Şb. İkinci 
Müdürü Sarp Gürdal katıldı. Mart 2015 ayı 
istatistiklerinde Bolu'da karşılıksız çeklerin 
toplam çekler  iç indeki  oranın ı  tutar 
yönünden % 43,4 olarak açıklandığını 
söyleyen Başkan Türker Ateş, şöyle devam 
etti: “TBB Risk Merkezi'nin biliyorsunuz her ay 
istatistikleri yayınlanıyor. Mart ayında Bolu ile 
ilgili karşılıksız çeklerin oranına baktığınız 
zaman % 43,4 gibi bir rakam vardı. Ortalaması 
3-4 arasında olan değerlerin içinde Bolu'da 
43,4 gibi bir rakamla karşılaştığımız zaman bu 
rakamın bizler için çok büyük olduğunu ve 
mümkün olmayacağını ifade etmiştik. Bu işin 
temsilcileri olan banka şube müdürlerimizle 
de kontak kurduk ve sorduk.  Gelen 
d e ğ e r l e n d i r m e l e r d e  b u  r a k a m ı n 
olamayacağı kanaatine varıldı. Baktığınızda, 
91,4 milyon TL gibi bir rakam var. Bolu iş 
hacminde bütün büyük firmalarımız karşılıksız 
çıksa bir ayda yakalanması mümkün 
olmayacak bir rakamdır. İ le dışarıdan 
bakıldığında Bolu ile ticaret yapanlar için 
sıkıntı doğuracağı, “Bolu'da ne oluyor? 
Bolu'da ticaret kapanma noktasında mı?” 
gibi bir algılama olduğu için hem İlin itibarı 
zedeleniyor. Bizim acilen buna müdahale 
etmemiz gerekiyordu. Şifahen bilgi ler 
vermekten çok, yazımızı yazdık.”

Y a p ı l a n  y a z ı l ı  b a ş v u r u d a  B o l u ' d a k i 
işletmelerin mali imajı üzerinde yaratılan 
olumsuz etkiye vurgu yaptıklarını söyleyen 
Ateş “Yazımızda 'Söz konusu istatistiklerin, 
ulusal ve yerel basın kuruluşları tarafından da 
haberleştiri lerek kamuoyunun bilgisine 
sunulmuş olması, gerek İlimizin, gerekse zorlu 
rekabet şartları altında mücadele verip 
ça l ı şmaya,  ü retmeye devam eden, 
sorumluluklarını her zaman yerine getirme 
gayreti gösteren işletmelerimizin mali imajı ve 
itibarına son derece olumsuz biçimde 
yansımıştır.' ifadelerini kullandık. Ana fikir 
olarak TBB'ye sorduk.” dedi.

"Gerçek Oran % 3; Hata Çek Numarasının 
Çek Tutarı Olarak Yazılması”

Ateş, karşılıksız çeklerin gerçek oranının % 3 

olarak düzeltildiğini söylediği konuşmasını şu 
sözlerle sürdürdü: “Bu daha önce Bursa'da da 
olmuş. Bolu'da 215 adet çek karşılıksız çıkmış. 
214'ünde bir problem yok. Bir çekin rakamı 89 
milyon civarında. İlk telaffuz buydu. Yanlış 
beyan olabilir dendi. Bilgiler buradaki 
bankalardan genel  merkeze,  genel 
merkezden de Birliğe gidiyor. Bir bankamızın 
işlem hatasından dolayı, çek numarası çekin 
tutarı olarak girilmiş. Arkadaşımızın yanlış 
girmesinden dolayı bu değerler böyle 
yansımış. Biz bunu ikaz ettik. Risk Merkezi bize 
cevap olarak yazısını yazdı. Web sayfasında 
düzeltilmiş vaziyette özür yazısıyla birlikte 
yayınlıyor. Şuandaki rakam % 3'tür. 43,4'lük 
oran 3'e düşmüş vaziyette. Bu gerçeği 
yansıtıyor. Bir hata yapılmış. Beraber çalışarak 
bu hatayı çözdük. Bankalarımız da sağ 
olsunlar bu konuda bizlere bilgi aktarımı 
sağladılar. Şuandaki durumda, görüldüğü 
gibi Türkiye ortalamasının altında sayılır. 
Bolu'da böyle bir problem yoktur.”

“Hepimizin Ortak Mesaisiyle Yanlış Düzeltildi”

Yapılan düzeltmenin gerek TSO, gerek 
bankalar ,  gerekse bas ın ın  müşterek 
gayretlerinin bir ürünü olduğunu kaydeden 
Ateş sözlerini şöyle tamamladı: “Kamuoyu 
oluşmasında basının önemli bir katkısı oldu. 
Onların vurgusu olmasaydı bu konu çok 
yüzeysel geçebilirdi. Basını tebrik etmek 
gerekir. Hatanın daha hızlı çözülmesinde 
sizlerin çalışmalarına da teşekkür ediyoruz. T. 
Bankalar Birliği Risk Merkezi de kendi web 
sitelerinde konuyla ilgili düzeltmeyi duyuru 
olarak yapmışlardır. Kendilerine de teşekkür 
ediyoruz.  Banka müdür ler imize de iş 
dünyamıza olan güveninden dolayı teşekkür 
ediyoruz. Önemli olan bu teknenin devam 
etmesidir. Bolu'da ticaretin çok önemli 
olduğunu hepimiz biliyoruz. KOBİ'ler, iş 
dünyası yoksa bankalar da olmaz. İş dünyası 
büyümediği sürece bankalar da küçülür. Bu 
işi hep beraber çözmemiz lazım. Basınımız da 
Bolu'nun konularına hassasiyetle eğiliyorlar. 
Kendilerini de kutluyoruz. Bu hepimizin 
başarısıdır.”

Başkan Ateş'in ardından banka müdürleri de 
konuyla ilgili görüşlerini basın aracılığıyla 
aktararak Başkanı Türker Ateş'e söz konusu 
hatanın düzeltilmesi konusundaki gayret ve 
çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Yrd.Doç.Dr. Engin İ. Erdem
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Fatih CELİLOĞLU 
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MESLEK
KOMİTELERİ

BAŞKAN PERSONEL TEMSİLCİSİ TOPLANTI
TARİHİVali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Odamız Yönetim 

Kurulu Başkanı Türker Ateş, Meclis Başkanı Gökhan Yaman, Odamız 
Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çavuşoğlu, Müdür 
Yardımcısı İsmail Karagöz ve basın mensuplarının katılımıyla yapılan 
ziyarette yüklenici firma DAB Yapı Mühendislik firması yetkilisi Özgür Bülent 
Çağlayan ve şantiye şefi Ahmet Akköse tarafından okul inşaatının son 
durumu, fiziki mekânları, kat ve yerleşim planları gibi konularda bilgiler 
verildi.
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, yaptığı konuşmada “Uzun bir 
süreç alan çalışmalar sonucunda böyle bir kazanım sağlanmış oldu. Bu 

süreçte emeği ve katkısı 
olan Bakan Yardımcımıza, 
V a l i l e r i m i z e , 
Milletvekillerimize, Belediye 
Başkanımıza, Milli Eğitim 
Müdürlüğümüze teşekkür 
ediyoruz. Bundan dolayı biz 
gerçekten mutluyuz. 16 
der s l i k ten  24  der s l iğe 

yükseldi. Öğrencilerimizin pansiyonu da var. Aralık ayında 
müteahhit arkadaşımız imzayı atmıştı. 1 sene süresi ve taahhüdü 
var. Önümüzdeki Aralık ayı içinde teslim edecek. Daha erken 
de teslim edeceğine inanıyoruz; çünkü çok hızlı gidiyor. Umut 
ediyoruz ki çok kısa süre içerisinde inşaatımızı tamamlar ve Milli 
Eğitim Müdürlüğü'müze teslim ederiz. Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği her ilde böyle bir okul projesi gerçekleştirebilmek için 
uğraşıyor. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na buradan 
s i z l e r i n  h u z u r u n d a  b i r  k e z  d a h a  t e ş e k k ü r  e t m e k 
istiyoruz.”ifadelerinde bulundu.
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MESLEK KOMİTELERİMİZ 
TOPLANTILARINA DEVAM EDİYOR

HAZİRAN AYI TOPLANTI TAKVİMİ
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TOBB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 

İNŞAATI YÜKSELİYOR
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 
İlimize yaptırılmakta olan Kız Teknik ve Meslek Lisesi ve 
200 kişi kapasiteli öğrenci pansiyonu inşaatına Odamız 
organizasyonuyla bir inceleme gezisi düzenlendi.

MAYIS - 2015 KURULAN ŞİRKETLER



Odamız hizmet binasında faaliyet gösterecek 
olan AİBÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi'nin açılış törenine Vali Aydın 
Baruş, Ak Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, 
Garnizon Komutan Vekili Kur.Alb. Ali Murat Ersöz, 
Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Abant İzzet 
Baysal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hayri Coşkun, 
İl Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya, Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, Meclis 
Başkanı Gökhan Yaman, Odamız Yönetim Kurulu 
Üyeleri, AİBÜ akademik ve idari personeli katıldı.

Törende ilk konuşmayı yapan Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Türker Ateş, açılışı gerçekleştirilen 
Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma 
Merkezi'nin üniversite-sanayi işbirliğinde önemli 
bir adım olacağını vurgulayarak şunları kaydetti: 
“Türkiye'miz büyüyen ve gelişen bir ülke. On sene 
içinde milli gelirimiz 200 milyardan 800 milyara 
ulaşmış vaziyettedir. Bu gayrisafi milli hasılanın bu 
noktaya gelmesinde özel sektörün büyük katkısı 
olmuştur. 2015 yılı Türkiye geneline baktığımız 
zaman ticaret bakımından sıkıntılı geçmekte ve 
iniş-çıkışların olacağını biliyoruz. Önümüzdeki 
seçimden sonra istikrarı yakaladığımız sürece 
dört sene boyunca seçim olmayacak. Bu bizler 
için büyük bir fırsat. Biliyorsunuz bir buçuk milyona 
yakın KOBİ'miz var. Bunlardan 3 bin 500'ü şu anda 
Bolu'da. Bizler iş dünyasında faal bir vaziyetteyiz. 
Şu anda kişi başı gelirimiz 10 bin dolar civarında. 
3-4 sene içerisinde stabil halde devam ediyoruz. 
Bizim hedefimiz bu 10 bin doları önümüzdeki dört 
yıl içinde 25 bin dolara çıkarmak. Bu nasıl 
gerçekleşecek? Kobilerimizin şu anda % 95'i 

borçlarla büyüyor. Kendi öz kaynaklarının çok 
çok üzerinde yatırımlar yaparak büyüyor. Bu 
yatırımı yaparken de kellesi koltuğunda risk almış 
bir vaziyette hareket etmektedirler. Bizler 
Bolu'nun ticaretine yön veren kişiler olarak bu 
destekleri bu yükleri azaltabilmek adına çeşitli 
faaliyetlerde bulunuyoruz. Yönetim kurulumuz ve 
meclisimiz bunun için çalışmalar içinde oluyor. 
Bunların dışında teknolojik ürün üretmek, stratejik 
ürün üretmek, ARGE çalışmasına önem vermek 
bu bizler için çok önemli bir konudur. Bunun 
ayağı da üniversite ile özel sektörün entegre 
çalışması, stratejik ürün üretebilmesi bu kabiliyeti 
mümkün olduğu kadar arttırabilmesidir. Biz bunu 
nasıl gerçekleştirebiliriz düşündük ve en büyük 
a d ı m l a r d a n  b i r  t a n e s i  b u  o fi s i m i z l e 
gerçekleştirebileceğiz. Üniversiteyle özel sektör 
aynı düşünce ile aynı platformda aynı masada 
yer almak zorundadır. Bu ofisimizin Bolu iş 
dünyasına, işletmelerine ve yatırım yapanlarına, 
üniversitemize, herkese hayırlı ve uğurlu olmasını 
diliyorum.”

AİBÜ TTMER Müdürü Doç.Dr. Oğuz Fındık, AİBÜ 
Rektörü Prof.Dr. Hayri Coşkun, Belediye Başkanı 
Alaaddin Yılmaz, Ak Parti Bolu Milletvekili Ali 
Ercoşkun ve Vali Aydın Baruş'un konuşmalarının 
ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Teknoloji 
Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin 
açılış kurdelesi kesildi. Sonrasında aynı katta 
faaliyet gösteren Bolu Belediyesi APK birimi ve 
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Bolu Yatırım 
Destek Ofisi de ziyaret edilerek çalışmalar 
hakkında bilgiler alındı.

TUNUS
Firma Adı: Tarjeta 1991
TEL: +54 (11 ) 6379 1625
E-posta: tarjeta1991@live.com.ar
Yetkili Kişi: Mr. José Lo Russo
NOT: Firma, alüminyum profil, alüminyum filizi 
ve konsantreleri ithal etmek istiyor. Söz 
konusu teklif TOBB'ye T.C. Tunus Büyükelçiliği 
Ticaret Müşavirliği aracılığıyla iletilmiştir.

FİRMA ADI: SOGEVEP
Rue Ibnou Jazzar Sidi Daoued 2046 La Marsa
TEL: +216 (20) 316 636
Web: www.sogevep.com
Yetkili Kişi: Sami TEKKALI
NOT: Firma, mermer, seramik, doğal taş, yer 
karoları almak istediğini bildiriyor. Söz konusu 
teklif TOBB'ye T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret 
Müşavirliği aracılığıyla iletilmiştir.

TACİKİSTAN
FİRMA ADI: Olimjon VATANOV
TEL: +992 (93 ) 444 20 90
Yetkili Kişi: Olimjon VATANOV
NOT: Firma 12500 metre karelik bir alan için 
taş yünü levhası ve yapıştırıcı, sıva, boya gibi 
inşaat malzemeleri satın almak istediğini 
bildiriyor.

KARADAĞ
FİRMA ADI: Cryomont doo
E-posta: cryomontdoo@gmail.com
Yetkili Kişi: Miodrag Borilovic
Firma, tel ve kablolar için bağlantı ve irtibat 
elemanları (GTİP numarası=8536901000)satın 
almak istediğini bildiriyor. Söz konusu işbirliği 
teklifi, T.C. Podgorica Büyükelçiliği Ticaret 
Müşavirliği aracılığıyla TOBB'ye gönderilmiştir.

İNGİLTERE
FİRMA ADI: Pingu's English
TEL: +44 ((0)2) 8687 6104
E-posta: opportunities@pingusenglish.com
NOT: İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği Ticaret 
Ataşeliğinden TOBB'ye gönderilen bir yazıda, 
İngilizce Dil Eğitimi konusunda hizmet veren 
İngiliz, Linguaphone Group adlı firmanın 
Türkiye eğit im sektöründe yer almak 
istedikleri belirtilerek Türkiye'de Pingu's English 
Lisanslı Temsilciliğini alacak ve franchise ağını 
Türkiye genelinde genişletebilecek iş 
or tak lar ı  aray ı ş ı  içer i s inde o lduk lar ı 
bildirilmektedir. Aynı yazıda, söz konusu 
teklifle ilgilenenlerin Büyükelçiliğe (+90 312) 
455 3246 no.lu telefon numarasından veya 
m e r v e . g o k b e n @ m o b i l e . u k t i . g o v . u k 
a d r e s i n d e n  d e  b a ş v u r a b i l e c e k l e r i 
belirtilmektedir.

ALMANYA
FİRMA ADI: ARIBAS
Langenbergweg 25b 53179 Bonn
TEL: +49 (228) 93 49 979
FAKS:+49 (171) 65 63 087
E-posta: nazif@dr-aribas.de
Yetkili Kişi: Dr. Nazif Aribas
Almanya'da Bonn şehrinde bulunan ve bir 
T ü r k  v a t a n d a ş ı m ı z ı n  s a h i b i  o l d u ğ u 
danışmanlık firması, Alman firmalarının 
ürünlerinin Türkiye'de, Türk firmalarının 
ürünlerinin de Almanya'da 'veya diğer AB 
ülkelerinde pazarlanması konularında özgün 
danışmanlık ve aracılık hizmeti vermek 
istediğini bildiriyor.

Nisan 2015 Bültenin Tamamını İncelemek 
İçin:
http://isbirilan.tobb.org.tr/bulten/nisan2015.
pdf

Detaylı Arama Yapmak İçin:
http://isbirilan.tobb.org.tr/yeni/

TOBB - DÜNYADAN İŞBİRLİĞİ 
TEKLİFLERİ
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AİBÜ TEKNOLOJİ TRANSFERİ MERKEZİ 
ODAMIZDA AÇILDI

Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesinde, Üniversitedeki AR-GE bulgularının 

uygulamaya (sanayii, tarım, tarıma dayalı sanayii) aktarılarak ticari bir değere 

dönüştürülmesi ile ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen Teknoloji 

Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Odamız hizmet binasında açıldı.
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İsmail Yerlikaya (Ayna Yapı Ltd.Şti.)
Oda Meclis Üyesi ve 9. Meslek Komitesi Başkanı

“Hedefimiz sektörde fark oluşturmak ve Bolu'yu geleceğe taşıyacak projelere imza 
atmak”

‘Ayna Yapı' olarak kurulduğumuz 2001 yılından bu yana sahip 
olduğumuz güçlü değerlerimiz ve felsefemiz ile sektörde farklılığımızı 
ortaya koyduk. Ürettiğimiz projelerle, konut, fabrika, kümes gibi yapılar 
inşa ettik. Konut projelerimizde özellikle Bolu'nun dokusuna, kültürel ve 
tarihi kimliğine uygun yapı tasarımları gerçekleştirdik.

Çünkü Bolu'nun 'özgün bir kentsel kimlik' kazanmasının turizm 
potansiyelimizi, ulusal ve uluslararası düzeyde çok özel bir noktaya 
taşıyacağına yürekten inanıyoruz. Dört mevsimin tüm güzelliklerinin 
yaşandığı ender şehirlerden biri olan şehrimiz güçlü bir ekonomik ve 
sosyal potansiyele sahip. Bu gücün, bu potansiyelin farkına 
varamadığımız, hedeflerde birlikte çalışamadığımızı düşünüyorum. Son 
yıllarda bu konuda özellikle turizm konusunda bir farkındalık oluşmaya 
başladı. 

Turizme sahip çıkmalı, gelecek planı yapmalıyız 

Bugün Bolu “Tabiatın Kalbi Bolu” sloganıyla turizm şehri olma yolunda 
ilerliyor. Şehrimize ilgi artıyor, yeni yatırımlar kapıda. Bolu'nun “Kültür 
Turizm ve Gelişim Bölgesi” ilan edilmesi gündemde… Bu hem Bolu'ya 
yatırım yapacak iş dünyası açısından hem de Bolu iş dünyası açısından 
yeni fırsatları oluşturacak. Devletin sağladığı 5.bölge teşviklerinden bize 
yeni yatırımlar konusunda hem şehrimize hem de bize katma değer 
sağlayacak. Bu süreci doğru kurgulamalı ve gelecek için şimdiden 
çalışma yapmalıyız.

Önümüzdeki yıllarda İstanbul ve Ankara arasında stratejik bir konumda 
olan şehrimizin 'akıllı büyüme' stratejisiyle; geleceğinin yeniden 
kurgulanmasında hepimize özellikle de inşaat sektörüne çok önemli 
roller düşecek. Çünkü bizlerin yani özel sektörün içinde olmadığı, aktif rol 
almadığı hiçbir proje başarıya ulaşmaz. Ancak, bu noktada ilgili kamu 
idarelerine de çok önemli görevler düşüyor. Bizimle aynı hassasiyeti 
gözeterek, sektör oyuncularını yatırıma küstürecek, yatırım şevkini 
kıracak yaklaşımlardan, kanun ve yönetmelik dışı keyfi uygulamalardan 
kaçınmaları gerekir. Bu konuda zaman zaman yaşadığımız bazı 
sıkıntıların aşılması bizim daha büyük işlere imza atmamızı sağlayacaktır.  
Şehirlerde büyük başarılara, kamu-özel sektör işbirliği ile ulaşılabilir.  

Şehrimiz adına tüm kurum ve kuruluşlarla kol kola, omuz omuza hareket 
etmeli ve geleceğe yürümeliyiz. 

İnşaat sektörü olarak Bolu'da daha aktif rol oynamalıyız

Dünyada ve Türkiye'de inşaat sektörü turizm sektörü ile iç içedir. Turizm,  
inşaat sektörünün lokomotifini oluşturur. Önümüzdeki süreçte Bolu'da biz 
de bunu yakından yaşayacağız. Bu hedeflerde sektörümüzün içinde yer 
alan şirketlerimizle birlikte hareket etmenin hepimize kazandıracağına 
inanıyorum. Var olan potansiyelimizi doğru projelerle değerlendirmeliyiz. 
Bu konuda Bolu'da son dönemlerde güzel projeler de ortaya çıkıyor. 
Doğru yatırımlara ulaşmak için güç birliği çok önemli.    

Bolu TSO'da güçlerimizi birleştirmeliyiz

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nda 2013 seçimlerinden bu yana aktif 
çalışıyorum. Hem Meclis Üyesi olarak hem de 10. İnşaat Komitesi 
Başkanlığını yürütüyorum. Bolu TSO'da ana hedefimiz, sektörde yer alan 
üye firmalarımızın haklarını korumak, yatırımlarına ışık tutacak 
faaliyetlerde bulunmak,  seminer ve toplantılarla yürürlüğe giren kanun 
ve yönetmelikler hakkında bilgilendirmeler yapmak ve sektörümüze 
güç kazandıracak projelere imza atmak…

Bolu'nun ekonomik ve sosyal açıdan, doğal güzellikler açısından yaşam 
kalitesini yakalamış, Bolululara yakışan özgün, kazanan ve kazandıran 
bir kent haline gelmesinde en büyük rol bizlerde.  Sen ben duygusuyla 
değil birlikte kazanalım demeliyiz. Artık harekete geçmeliyiz! Bu açıdan 
hem sektörel, hem de şehrimizin gelecek hedefleri açısından daha 
büyük işler yapacağımız yeni bir döneme giriyoruz. Bu yeni dönemin aktif 
oyuncuları olabilmek için sektör temsilcileri olarak bir araya gelip ortak 
akılla yol haritası oluşturmalıyız. Bu bizim geleceğimiz… Bolu TSO çatısı 
altında güçlerimizi birleştirmeliyiz.

1976 yılında çalışma hayatına başlayan ve yaptığı başarılı çalışmalarla 
bugünlere gelen firmamız ilk günkü inanç ve azmiyle yoluna devam 
etmektedir. Arçelik A.Ş firmasına onaylı tedarikçi yardımcı sanayi olarak 
müşteri ihtiyaçlarına odaklanarak özel bağlantı elemanları, Sac Parça 
ve komponentleri üretimini gerçekleştiren ve kendi bünyesinde ürettiği 
parçaların montajını yapan dinamik bir firma haline gelmiştir. Firmamız 
her geçen gün üretim kapasitesini arttırmakta ve ürün yelpazesine yeni 
ürünler katmaktadır. Bugün Serdar Makina 130 çalışanı,  birçok 
tedarikçisi ve yüksek etik standartları ile kararlı büyüme sorumluluğunu 
bilerek üretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 

14. Meslek Komitesindeki görev anlayışım üye odaklı çalışmak, üyelerle 
Bolu Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi arasında köprü olmaktır. Bunun 
için; Üyelerimizin Bolu Ticaret ve Sanayi Odasından beklentilerinin 
değerlendirilmesi, Sektörde yaşadıkları sıkıntıların tespit edilmesi, Sorun 
ve taleplerinin oda yönetimi ve ilgili yerlere iletilerek takip edilmesi için sık 
sık bir araya gelerek görüş alış verişi yapmaktayız. Komitemiz gerek 
mesleki, gerekse şehrimize ait sosyoekonomik sorunları, dilek ve 
temennileri bu toplantılarda değerlendirip bir üst kurul olan Bolu Ticaret 
ve Sanayi Odası yönetimine iletmekte ve sıkıntıların çözümü noktasında 
üzerine düşen ne varsa yapmaya çalışmaktadır.

Metin KUMAŞ (Serdar Makina İmalat San.ve Tic.Ltd.Şti.)
Oda Meclis Üyesi - 14. Meslek Komitesi Başkanı

Tansel Elektrik 1973 yılında kurulmuştur, 1984 yılından itibaren beyaz 
eşya sektöründe yardımcı sanayi olarak hizmet vermektedir. 1987 
yılında A.Ş. olmuştur, Kasım 2006 tarihinde Slovenya menşeli Cablex 
Group bünyesine alınmıştır. Bolu Fabrika, Bolu Organize Sanayi 
bölgesinde hizmetine devam etmektedir. Haziran 2014 tarihinde, 
Tekirdağ / Saray Şube faaliyete başlamıştır. Haziran 2015 itibarıyla iki 
tesiste toplam çalışan sayısı yaklaşık 500'dür. Her iki tesiste; beyaz eşya 
ana sanayi sektörüne yan sanayi olarak kablo gruplama konfeksiyon 
işleri yapılmakta olup, ayrıca Bolu fabrikada silikon kablo, silikon conta, 
silikon profil ve makaron üretimi yapılmaktadır. 

7. Meslek Komitesi Çalışmaları:

7. Meslek Komitesi olarak; komite üyeleri ile aylık periyotlarda 
toplantılarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Gündemimizde 
bulunan güncel konular ile ilgili meslek grubunda temsil ettiğimiz 
üyelerimizin sorun, talep ve beklentilerini masaya yatırıyor; çözüm 
önerileri oluşturmaya çalışıyoruz. Gündemimizde bulunan konulardan 
birisi, nitelikli işgücü yetiştirilmesi ve temini hususudur. Bununla ilgili 
çalışmalarımız devam ediyor. Bir diğeri ise, bölgemizde çalışanların iş 
değiştirme sirkülasyonunun fazla olduğunu tespit ettik. Bu sirkülasyonun 
işletmelerde iş kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde azaltılmasının 
çözümleri üzerinde duruyoruz.

Atilla YILMAZ (Tansel Elektrik Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.)
Oda 7. Meslek Komitesi Başkanı



Yönetim Kurulu Toplantı ve Kabul Salonu'nda Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkanı Narin Orkide İka ve Kurul İcra Komitesi üyelerinin katılımıyla 
gerçekleştirilen toplantıya ayrıca Odamız Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Lebibe Özçağlar ile Kadın Girişimciler Kurulu'ndan sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Albayrak da katıldı. Yapılan toplantıda Bakan 
Yardımcısı Fatih Metin'e Kadın Girişimciler Kurulu'nun gündemindeki 
konular ve yapmakta olduğu çalışmalar ile ilgili Kurul Başkanı Orkide İka 
ve Kurul üyeleri tarafından çeşitli bilgiler verildi. Bolu'nun başkentteki en 
önemli temsilcilerinden olan ve uygulamanın başında bulunan Bakan 
Yardımcısı Fatih Metin ile bir araya gelerek çalışmaları hakkında 
kendilerine bilgiler vermek istediklerini kaydeden Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkanı Orkide İka, Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile TSO çatısı altında bir 
araya gelebilmekten dolayı Kurul olarak memnuniyet duyduklarını ifade 
ederek, toplantının organizasyonuna katkıları ve gerekse de Kurulun 
çalışmalarına verdikleri destekten dolayı Yönetim Kurulu Başkanı Türker 
Ateş ve Yönetim Kuruluna teşekkür etti.

Kadınların taşıdığı ekonomik güç ve potansiyeli hayata geçirebilmek için 
Kurul olarak yoğun çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Orkide İka, Kurul 
üyeleri arasında da oldukça verimli bir işbirliği ortamı bulunduğunu, Kurul 
İcra Komitesi üyelerinin hem bireysel olarak verimli çalışma ve projeler 
geliştirdiklerini, hem de Kurulun çalışmalarına önemli katkılar sağladıklarını 
dile getirdi. Toplantıda Bolu'da kadınların iş dünyasına ve ekonomiye 
kazandırılmasına örnek teşkil etmesi amacıyla Kadın Girişimciler Kurulu 
olarak başlatılan ve başvuruları devam eden “Bolu Kadın Girişimcisini 
Arıyor” isimli proje yarışması ile Kurulun gündemindeki diğer çalışmalar 
hakkında Fatih Metin'e bilgiler verildi. Ayrıca birisi Bolu'nun genelini, diğeri 

de kadın girişimci ve girişimci adaylarını yakından ilgilendiren iki önemli ve 
büyük proje hakkında Kurul tarafından Fatih Metin'e birer sunum 
gerçekleştirildi.
Kadın Girişimciler Kurulu tarafından yürütülmekte olan çalışmaların son 

derece başarılı ve örnek teşkil edecek faaliyetler olduğunu dile getiren 
Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, gerek “Bolu Kadın 
Girişimcisini Arıyor” projesi, özellikle de Kurul tarafından geliştirilen diğer iki 
projeden dolayı Orkide İka'nın şahsında Kadın Girişimciler Kurulu'nu tebrik 
ederek bu projelerin Bolu için son derece önemli ve ses getirecek projeler 
olduğuna dikkat çekti. Bu projelerin bir an önce hayata geçirilmesi 
gerektiğini söyleyen Bakan Yardımcısı Metin, kendisinin de bu konuda 
gereken tüm desteği Kurula vermeye hazır olduğunu kaydetti ve bir 
sonraki hafta konuyla ilgili görüşmelerde bulunmak üzere uzman bir ekibi 
Bolu'ya göndereceğini bildirdi. Kurulun çalışmalarını ve projelerini ilgili 
bürokratların da katılımıyla değerlendirmek üzere kendilerini Ankara'da 
Bakanlıkta da en az bir kere konuk etmek istediğinden söz eden Fatih 
Metin, “Güzel yürekli insanların şehri” olarak nitelediği Bolu'da sürdürülen 
bu gibi gönüllü çalışmaları her 
zaman takdirle karşıladıklarını 
ve kendilerinin de üzerlerine 
düşen bir görev olursa destek 
v e  k a t k ı  s a ğ l a m a k t a n 
memnuniyet duyacaklarını 
ifade etti. 
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Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu Gümrük Müdürlüğü açılışı için geldiği Bolu'da Odamıza da bir 
ziyarette bulunarak Kadın Girişimciler Kurulu ile bir toplantı gerçekleştirdi.

BAKAN YARDIMCISI METİN KADIN GİRİŞİMCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

DÜZELTME
Bolu TSO Mayıs 
bültenin’de Kadın 
Girişimcilerden
Yasemin Bakırcı’nın 
resminin altına yanlışlıkla 
Nilgün Özerdoğan 
yazılmıştır. YASEMİN BAKIRCI

Üye

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Bülteni’nin Haziran 2015 Sayısı Beypiliç Katkılarıyla Hazırlanmıştır



Sadece işletme müdürleri, satış yöneticileri 
ve satış personelinin dahil edildiği eğitime 
yapılan başvuruların değerlendirilmesi 
sonucu 70 kişinin eğitime ücretsiz katılımı 
sağlandı. Turkcell'in uzun dönem Türkiye satış 
sorumlusu görevini yürüten, aynı zamanda 
Microsoft Türkiye, Koçtaş gibi alanında 
uzman büyük firmalara danışmanlık yapan,  
genç yaşta girişimcilik akademisi yüksek 
lisansını bitirip dört şirket kuran Ümit Ünker, 
İlimizde iş liderlerine ve satış yöneticilerine bir 
eğitim verdi.

İlgiyle takip edilen program sonunda Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Haluk 
Yerlikaya katılımlarından dolayı teşekkür konuşması yapıp Ünker'e plaket verirken, 
Bolu Bağışçılar Vakfı Genel Sekreteri 
Öznur Akkaya da Bolu'nun yöresel 
ürünlerinden oluşan bir hediye sepeti 
Ünker'e takdim etti.

İLGGK Başkanı Haluk Yerlikaya, Kurul 
olarak iş dünyasının başarılı girişimcilerini 
çeşitli organizasyonlar kapsamında 
İlimize getirerek girişimci, girişimci 
adayları ve profesyonel iş dünyasıyla 
buluşturmaya devam edeceklerini 
ifade etti.

NOSTALJİ

 KÖŞESİ
Odamız Haber 
Bülteni'nin 
Mayıs - Haziran 
1988 yılı piyasa 
fiyatları listesini 
gösteren haber
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GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU'NDAN DÖRT 
ADIMDA SATIŞ VE PAZARLAMA EĞİTİMİ

Odamız Genç Girişimciler Kurulu ve Bolu Bağışçılar Vakfı 
ortaklığında organize edilen “Dört Adımda Pazarlama ve Satış” 
konulu eğitim seminerinde Ümit Ünker tarafından İlimizdeki satış 
yöneticileri, işletme müdürleri ve satış personeline "etkili satış 
yöntemleri ", "girişimcilik" ve "İletişim" alanlarında eğitim verildi.

VEYSEL FİLİZ ODAMIZI ZİYARET ETTİ
Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Daimi 

Temsilciliği Basın Müşaviri Veysel Filiz, IVME 

projesi kapsamında çeşitli ziyaretler için 

geldiği İlimizde Odamız Yönetim Kurulu 

Başkanı Türker Ateş'e de bir ziyarette bulundu.

Odamız üyesi Medyalog Yapım Ltd.Şti. tarafından 
yürütülmekte olan IVME projesi kapsamında Bolu medya 
temsilcilerinin Brüksel ve Hannover'de gerçekleştirdikleri 
inceleme ve temasların ardından bu kez de Türkiye 
Cumhuriyeti AB Daimi Temsilciliği Basın Müşaviri Veysel Filiz 
Bolu'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Odamızda Yönetim Kurulu 
Başkanı Türker Ateş ile bir araya gelen Filiz, Bolu'nun iktisadi 
durumu ve gelecek vizyonu ile ilgili Başkan Türker Ateş'ten 
bilgiler alarak ayrıca kendi izlenim ve gözlemlerini Başkan 
Ateş ile paylaştı. Ziyarette İlin sınai ve turizm yönlü 
gelişiminde yapılabilecek çalışmalar üzerine karşılıklı bilgi 
ve görüş alışverişinde bulunuldu.
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