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TiCARET ve SANAYi
BÜLTENİ

Bolu’nun eşsiz tarihinin en yeni simgesi olan, Bolu Müze Müdürlüğü envanterinde kayıtlı Artemis büstü, Odamızda 
düzenlenen bir basın toplantısı ile kamuoyuna tanıtıldı. Lansman, yerli ve yabancı basında geniş yankı buldu.
Odamızda düzenlenen lansmana Başkan Türker Ateş, Arkeolog Dr. 
Güzin Bilir ve BAİBÜ Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. 
Üyesi Aysun Tuna katıldı.
Toplantıda konuşan Başkan Türker Ateş, Bolu’nun Hititlere kadar 
uzanan tarihi zenginliği ile son derece önemli bir mirasa sahip ol-
duğunu belirterek, Bolu Müze Müdürlüğü’nde bulunan heykel büs-
tünün de bu mirasın en önemli parçalarından birisi olduğunu dile 
getirdi. Başkan Ateş, “İlimizin turizminin ön plana çıkabilmesi adına 
şehir merkezimizde bazı aktivitelere önem vermeye başladık. Yö-
netim Kurulumuz, Meclisimiz, ortaklaşa çalışmalarımızda Bolu ilinin 
değerlerini ön plana çıkarma yılı ilan ettik. Pandemi sürecinde bazı 
çalışmalar yaptık. Coğrafi işaretlere yoğunlaştık ve koruma altına 
almak için çalışmalar yaptık. Bazı değerlerimiz daha var. Özellikle 
Bolu’ya ait olmak, dünyada tek olmak ve marka olmak ayrı bir şey. Bu 
değerleri koruma altına almak ve bilinirliğini artırmak için çalışma 
başlattık. Müzede incelemelerde 
bulunduk. Bu eser üzerinde bir-
leştik. Bu heykel başının ne oldu-
ğu konusunda çalışmalar yaptık. 
İlimize gelen turistlerin ilimize 
ilgi duyabilmeleri için bazı değer-
leri bilmelerinde fayda olacağına 
inanıyorum. Bu heykelin Bolu’nun 
markası olabileceğine, dünyada 
tek olduğu bilgisine ulaştık. De-
ğerlendirmesini buradaki teknik 
heyetteki hocalarımız bilgi amaç-
lı verecek. Bizim için önemli olan, 
dünyada tek olan bu eserin ilgi 
çekebilmesi, turistlerin de gelip 
bu eseri izleyebilmesi. Bakanlığı-
mızdan da Odamız eserin çoğal-
tılması ve markalaştırılması ile 
ilgili izinleri almıştır. İlimize gelen misafirlerimize artık bu heykelin 
küçük ölçekteki örneklerini hediye olarak verme imkanı olacak. Bo-
lu’da böyle bir değer olduğu bilinecek. Müzede bu eserin sergilene-
ceği güzel bir alan oluşturma ile ilgili de Valiliğimiz ile koordineli 
olarak çalışacağız.” dedi.
Eserin Bolu’nun tarihte ne kadar önemli bir yeri olduğunu gösterdi-
ğini kaydeden Başkan Ateş, bundan sonraki süreç ile ilgili de bilgiler 
aktardı ve Bolu’da bir kazı çalışması başlatılması gerektiğini söyledi. 
Ateş, “Üniversite ile birlikte çalışılarak böyle bir kazının başlatılması 
halinde İlimizdeki tarihin ortaya çıkarılacağına ve aynı zamanda tu-
ristlerin de İlimize ziyaretler gerçekleştireceğine inanıyoruz. Bolu 
hizmetler sektöründe önemli yatırımların olduğu bir il. Turizm bu-
nun en önemli ayağıdır. Bolu tarihinin gün yüzüne çıkması için küçük 
dokunuşlar gereklidir. Biz bir yerden başladık. Bolu’nun tarihi ile de 

ön plana çıkmasını, değerlerimizin gün yüzüne çıkmasını istiyoruz.” 
şeklinde konuştu.
BAİBÜ Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr.Üyesi Aysun Tuna 
ise “Bugün bizler açısından çok önemli bir gün. Rektörümüz Prof.Dr. 
Mustafa Alişarlı hocamızın bağlantısı ile Oda Başkanımız Türker Bey 
ile iletişime geçmemiz sağlandı. Sonrasında Düzce’deki kazı heyeti 
üyemiz Dr. Güzin hocamız ile iletişime geçtik. Uzun soluklu bir çalış-
ma neticesinde de heykel büstü ile ilgili önemli bilgilere sahip olma 
şansımız oldu. Biz üniversite olarak bundan sonraki süreçte de etki-
leşim halinde olmayı çok önemsiyoruz.” şeklinde konuştu.
Sonrasında ise Düzce Konuralp Antik Tiyatro Kazı Heyeti Üyesi Ar-
keolog Dr. Güzin Bilir, heykel büstü ve araştırma bulguları ile ilgi-
li bilgiler paylaştı. Bilir, Bolu’nun tarih boyunca birçok medeniyete 
evsahipliği yapmış kadim bir şehir olduğunu belirttiği konuşmasın-
da, Bolu Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmekte olan bu eserin Mimar 
Sinan GSÜ Öğretim Üyesi Dr. Christine Özgan tarafından yürütülen 
araştırmaların sonucunda uluslararası bir dergide makale olarak 
yayınlanma aşamasına geldiğini söyledi.
Dr. Güzin Bilir, devamında bu heykel başının vahşi doğa, bereket, 
avcılık ve okçuluğun simgeleştirilmiş hali olan Artemis’e ait olduğu 
bilgisini paylaştı. Bilir ayrıca, büstün Bolu’nun bütün özelliklerinin ki-
şileşmiş hali olduğunu ve ayrıca toprak altında çıkarılmayı bekleyen 
daha birçok eserin de habercisi niteliği taşıdığını dile getirdi. Büs-
tün oldukça kalite bir mermerden üst düzey işlenmiş bir sanat eseri 
olduğunu vurgulayan Dr. Güzin Bilir, eserde boyanın hala duruyor 
olmasının ise eserin bulunduğu yerde önemli bir kamu binasında ve 
kapalı alanda bulundurulduğunun ve böylelikle boyalarının silinme-
den bugüne kadar geldiğinin göstergesi olduğunu söyledi. Kırmızı ya 
da kızıl saçın üst düzey yönetici kadın veya tanrıçaların başına uy-
gulandığı bilgisine sahip olduklarını ifade eden Bilir, bu tür eserlerin 
Roma eyaletlerinde önemli yerlere dikildiğinin altını çizerek, bunun 
da Bolu’nun Roma eyalet sisteminde önemli bir yere sahip olduğu-
nu gösterdiğini kaydetti. “Eser, Bolu’nun doğal güzelliklerinin, bere-
ketenin, zengin hayvan faunasının kişileşmiş bir simgesidir” diyen 
Bilir, sözlerine “Bu da doğal güzelliklerinin yanında tarihi ve kültü-
rel güzelliklerinin de var olduğunu bize kanıtlar niteliktedir. Aslında 
bu eser, Bolu’nun doğal zenginlikleriyle kültürel mirasının bir nevi 
birleşmiş halidir” dedi. Bilir, bu eserin gündeme gelmesini sağlayan 
Başkan Türker Ateş’e teşekkür etti.
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“BAŞKA BOLU YOK; HEP 
BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”

Başkan Türker Ateş, yaptığı bir açıklama ile 1 Mart 
itibariyle başlayan kontrollü normalleşme sürecini 
değerlendirdi.

Ateş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Tüm dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgınında il ve ülke 
olarak bir yılı geride bıraktık. Pandemi, günlük hayatımızı 
ve alışkanlıklarımızı tümüyle etkiledi ve değiştirdi. Şimdi 
gelinen noktada, düzenli olarak devam eden aşılama 
çalışmaları ve 1 Mart itibariyle başlayan bir kontrollü 
normalleşme süreci var. Bolu olarak yüksek riskli iller 
arasında yer aldığımız için ticari faaliyetler kontrollü 
biçimde yeniden başlatıldı. İlimizin ekonomisinin en 
büyük kısmını oluşturan hizmetler sektörü içinde 
restoran, kafeterya gibi yerlerin yarı kapasite ile yeniden 
faaliyete başlamasına izin verildi. Haftasonu Cumartesi 
günü sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.
“Geride bıraktığımız günlerde yaşadığımız sıkıntıları 
unutmayarak önümüzdeki süreci yönetmeliyiz”
Amacımız, kamu, özel sektör, STK’lar ve vatandaşlar 
olarak el birliğiyle, dayanışma içinde bu kontrollü 
normalleşme sürecini geçirmek, geride bıraktığımız 
günlerde yaşadığımız sıkıntıları unutmayarak 
önümüzdeki süreci yönetmek olmalıdır. İlimizin yüksek 
riskli statüsü daha kötüye değil, daha iyiye giderek önce 
orta, sonra da düşük risk seviyesine gelmeli; şehrimiz 
de, ekonomimiz de, işletmelerimiz de biraz olsun nefes 
almalıdır. Valiliğimiz öncülüğünde tüm sağlık ekiplerimiz, 
kolluk güçlerimiz ve bürokrasimiz bugüne kadar yoğun 
bir uğraş verdi. Bundan sonra bizlere düşen, bu önemli 
çabaya kendi katkılarımızla destek olmaktır.
“Başka Bolu yok, hep birlikte başaracağız”
Özellikle ekonomik açısından son derece zor geçen bu 
pandemi sürecinde tekrar eskiye dönüşün, kapanmaların 
ve kısıtlamaların yaşanmaması için Bolulular olarak bu 
süreçte bir ve beraber hareket edeceğimize, gereken 
duyarlılığı ve sorumluluğu en iyi biçimde göstereceğimize 
inanıyoruz. Özellikle 1 Mart itibariyle yeniden faaliyete 
başlayan işletmelerimiz başta olmak üzere tüm 
işletmelerimizden, iş dünyasına yönelik uygulanan tedbir 
ve kurallara tam olarak riayet etmelerini bekliyoruz. 
Birimizin ihmali, sonunda hepimizi etkileyen olumsuz 
sonuçlar doğurabilmektedir. Unutmayalım ki başka Bolu 
yok. Hep birlikte başaracağız. Hayatımızı baştan sona 
olumsuz etkileyen koronavirüs tehlikesinin ortadan 
kalktığı güzel günleri hep birlikte karşılayacağız. Bu 
vesileyle bütün işletmelerimize bol kazançlar ve sağlıklı 
günler dilerim.”

BAŞKAN ATEŞ, SANAYİ VE 
TEKNOLOJİ BAKANI VARANK 

İLE GÖRÜŞTÜ

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı ve OSBÜK Yük-
sek Koordinasyon Kurulu Üyesi Türker Ateş, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katı-
lımıyla video konferans yoluyla gerçekleştirilen 
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 
Yönetim Kurulu-Yüksek Koordinasyon Kurulu 
müşterek toplantısına iştirak etti.

Başkan Türker Ateş’in İlimizi temsil ettiği, Türkiye’deki 
64 binden fazla firmanın yer aldığı toplam 349 OSB’nin 
üst kuruluşu olan OSBÜK’ün Yönetim Kurulu-Yüksek 
Koordinasyon Kurulu müşterek toplantısında, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, OSB mevzuatında 
değişiklik yapmaya yönelik yürütülen çalışmalarda 
gelinen son durum hakkında bilgiler paylaştı. Bakan 
Varank ayrıca, dijitalleşme, yeşil OSB konusu ve 
OSB’lerin gündemindeki diğer konu başlıkları ile ilgili 
Kurul üyelerine bilgi verdi.
OSBÜK Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyesi Türker 
Ateş de Bakan Mustafa Varank’a İlimizin sanayi 
sektörünün planlı gelişimine katkı sağlayacak 
çalışmalar ile mevcut ve yapılması öngörülen OSB’ler 
konusunda talep ve beklentilerini aktardı, ayrıca 
üyelerin taleplerini dile getirdi.
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ODAMIZ KANLICA MANTARINI DA TESCİL ETTİRDİ
Odamız, coğrafi işaret tescilli ürünlerimize bir yenisini daha Bolu Kanlıca Mantarı ile ekledi. Böylece coğrafi işaret 
şampiyonu Bolu’nun tescilli ürün sayısı 18’e ulaştı.

Odamız tarafından İlimizin yöresel ürünlerinin coğrafi işaretler aracılığıyla tescil edilerek koruma altına alınması 
çalışması hız kesmeden devam ediyor. Odamız son olarak İlimizde yetişen Bolu Kanlıca Mantarı’nı da Türk Patent ve 
Marka Kurumu nezdinde coğrafi işaret olarak tescil ettirip İlimize kazandırdı. Bu tescille birlikte Bolu’nun coğrafi 
işaret tescilli ürün sayısı 18’e, Odamızın tescil ettirdiği ürün sayısı da 10’a yükseldi. Böylece Odamız, İlimizde tescil 
edilen coğrafi işaretlerin çoğunluğunu elinde bulundurarak coğrafi işaret çalışmalarına önderlik yapmaya devam 
etti.

Konuyla ilgili açıklamalar yapan Başkan Türker Ateş, coğrafi işaretlerin hem yöresel ürünlerin standardını ve 
kalitesini koruduğunu, hem de yerel anlamda gelişme ve kalkınma sürecinde önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, 
son beş yıldan beri coğrafi işaretler konusunun üzerinde ciddiyetle durduklarını belirtti. Son dönemde iller arasında 
coğrafi işaretler konusunda önemli bir rekabet yaşandığını da ifade eden Başkan Ateş, 2020 yılında Odamız 
tarafından son beş yılda sergilenen yoğun gayretin sonuçlarını almaya başladıkları ve Bolu’nun 13 tescil işlemi ile 
coğrafi işaretlerde Türkiye genelinde tescil şampiyonluğunu elde ettiğini belirterek Odamızın da 9 ürün tescili ile 
bu başarıda öncü kurum olduğunu dile getirdi. Bolu Kanlıca Mantarı’nın da tescilli ürünlerimiz arasına katılmasıyla 
birlikte İlimizin tescilli ürün sayısının 18’e, Odamızın ise tescilli ürün sayısının 10’a yükseldiğini söyleyen Ateş, bu 
ürünlerin bütün Bolu’nun yöresel değerleri olduğunu vurgulayarak tüm kişi ve kurumlara söz konusu yöresel 
değerlere sahip çıkma çağrısında bulundu.

Coğrafi İşarete Konu Ürünleri Üreten veya Piyasaya Sunanlara Sözleşme Çağrısı
Başkan Türker Ateş, Odamız tarafından tescil ettirilen Bolu Keşi, Bolu Kıbrıscık Pirinci, Bolu Patatesli Ekmeği, Bolu 
Sarı Patatesi, Bolu Fındık Şekeri, Bolu Manda Kaymağı, Bolu Kabaklı Gözlemesi, Bolu Göynük Uğut Tatlısı, Bolu 
Dağ Fındığı ve Bolu Kanlıca Mantarı ürünlerinin kalitesinin, orijinalliğinin, standardının ve üretenlerin emeğinin 
korunmasının yanı sıra bu ürünlerin üretim ve tüketiminin yaygınlaştırılmasının, böylece ilimizin ve ilçelerimizin 
ekonomisine gelir ve istihdam olarak katkısının artmasının da kendileri açısından son derece önemli olduğunu 
kaydetti.
Ateş, 2021 yılından itibaren tescil ettirilen ürünlerin denetimlerinin başlayacağı bilgisini vererek denetimler 
aracılığıyla, coğrafi işaretli ürünlerin tescil belgelerinde yer alan nitelik ve standartlarına uygun olup olmadığının 
bir komisyon tarafından denetleneceğini söyledi. Başkan Türker Ateş, coğrafi işaretli ürünlerin isimlerin 
kullanılmasının ve ürünlerin üzerlerinde, paketlerinde veya ambalajlarında coğrafi işaret amblemi ile birlikte 
piyasaya sunulmasının bundan böyle Odamız ile kullanıcı arasında yapılacak sözleşme ile mümkün olacağını dile 
getirerek sözleşme ile coğrafi işaretli ürün adı ve amblemine dair kullanım izni bulunmayan kamu ve/veya özel 
tüm gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşların 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca coğrafi 
işaretli ürünlerin isimlerini kullanmalarının söz konusu olamayacağını hatırlattı. Başkan Ateş, Odamız tarafından 
tescil ettirilen coğrafi işaretli ürünleri üreten ve/veya satış yoluyla piyasaya sunanların Odamız ile iletişime geçip 
coğrafi işaret kullanım sözleşmesi taleplerini iletmeleri ve oluşturulan veritabanına kayıtlarını yaptırmaları 
çağrısında bulundu.
Başkan Ateş, son olarak coğrafi işaret ambleminin bulunduğu ürünün kalitesini, üretim standartlarına uygunluğunu 
ve orijinalliğini gösterdiğinin altını çizerek tüketicilere de bir çağrıda bulundu ve birbirlerine benzer özellikli ürünler 
arasında coğrafi işaret mahreç işareti veya menşe adı amblemi taşıyan ürünleri tercih etmelerini istedi.
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ODAMIZDAN UZAKTAN EĞİTİME TAM DESTEK
Pandemi  nedeniyle başlayan uzaktan eğitimden 
ekonomik şartlarının yetersizliğinden dolayı 
yararlanamayan öğrencilere yönelik olarak Bolu 
Valiliği öncülüğünde başlatılan “Devlet Millet El 
Ele Eğitime Destek Kampanyası” kapsamında 
Odamız koordinasyonuyla temin edilen 100 adet 
tablet, öğrencilerimize dağıtılmak üzere Odamızda 
düzenlenen temsili bir tören ile İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne teslim edildi.

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU ZİYARET EDİLDİ
Başkan Türker Ateş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Yalova TSO Başkanı Tahsin Becan, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na bir ziyaret gerçekleştirdiler. 
Başkan Ateş, ziyarette üyelerimizin güncel sorun ve taleplerini Başkan Hisarcıklıoğlu’na aktardı.

Odamızda yapılan temsili teslim törenine Meclis Başkanı Halit Ergül, Genel Sekreter İsmail Gören ve İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı İbrahim Kunuk iştirak etti.
Törende konuşan Odamız Meclis Başkanı Halit Ergül, ekonomik yetersizliklerden dolayı uzaktan eğitime iştirak 
edemeyen öğrencilerimizin eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için TOBB ve Bolu TSO olarak 
yürüttükleri çalışmalar neticesinde, uzaktan eğitim sisteminin gerektirdiği yeterliğe sahip 100 adet tableti İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü’ne teslim ediyor olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Meclis Başkanı Halit Ergül, Odamızın 
kendi katkısının yanı sıra bu anlamlı kampanyaya destek olarak katkı sağlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve yine katkılarıyla kampanyaya destek veren Oda Meclis üyelerimize teşekkür etti.

Değerli TOBB Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na İlimize gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

HSK BAŞKAN VEKİLİ YILMAZ’DAN BAŞKAN ATEŞ’E 
ZİYARET

İlimizin yetiştirdiği önemli isimlerden birisi olan Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, 
Odamızda Başkan Türker Ateş’e bir ziyaret gerçekleştirdi.
HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz’ın Başkan Türker Ateş’e 
gerçekleştirdiği ziyaretinde kendisine Yargıtay Üyesi Sabri Yılmaz, 
Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Ağır Ceza Mahkemesi 
ve Adli Yargı Komisyonu Başkanı Serkan Özalp ve İdare Mahkemesi 
Başkanı Turgut Delal de eşlik etti.
 Başkan Ateş, HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz’ın ziyaretinden 
duyduğu memnuniyeti ifade ederek kendisine Odamızın çalışma 
ve faaliyetleri ile Bolu ekonomisinin güncel durumu hakkında özet 
bilgiler aktardı. HSK Başkan Vekili Yılmaz ise Bolu ekonomisinin 
gelişmesi ve büyümesine çalışmalarıyla katkı sağlayan Odamıza 
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ve Başkan Türker Ateş’e teşekkür etti. Yılmaz, Odamızın 
çalışmalarını yakından takip etmeye devam edeceğini 
ifade ederek Başkan Ateş’e ve Oda Yönetim Kurulumuza 
başarılar diledi. Hizmet birimlerine de uğrayarak Odamız 
personeli ile bir süre sohbet eden HSK Başkan Vekili 
Mehmet Yılmaz, ayrıca ziyaret anısına Odamız özel 
defterini de imzaladı.

DÖRTDİVAN BELEDİYE BAŞKANI HAMZA EFE YÖNETİM 
KURULUMUZA KONUK OLDU

Oda Yönetim Kurulumuz, Türker Ateş başkanlığında 
yapılan olağan toplantısında Dörtdivan Belediye Başkanı 
Hamza Efe’yi konuk etti.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş’in başkanlığında, 
Başkan Yardımcıları Mustafa Özkoparan ve Hakkı Fidan, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Atila Çelikpençe, Lebibe Özçağlar, 
Cumhur Özçelik, İlkay Bayrak ve Melih Yaman’ın katılımıyla 
yapılan Yönetim Kurulu toplantısına Dörtdivan Belediye 
Başkanı Hamza Efe konuk olarak katıldı.

Toplantıda Başkan Hamza Efe, ilçede Belediye tarafından yapılan çalışma ve faaliyetler hakkında bilgiler aktarırken, 
ilçede sanayi yatırımlarını ve istihdamı artırabilmek için bir organize sanayi bölgesi oluşturma çalışmasına 
başladıklarını ifade ederek yatırımcılardan bu süreçte ön talep toplamaya başladıklarını söyledi. Başkan Efe ayrıca 
ilçenin yatırımcılar açısından taşıdığı diğer özellikler ile ilgili Başkan Türker Ateş ve Yönetim Kurulu üyelerine 
bilgiler verdi.

Başkan Türker Ateş, Bolu’nun gelişmesi ve kalkınması sürecinde göçün tersine çevrilmesi ve yerinde istihdamın 
artırılabilmesi için ilçelerin yatırım almasının kritik önem taşıdığını dile getirdi. Başkan Ateş, organize sanayi 
bölgesi kurulması halinde son teşvik düzenlemesine göre buradaki yatırımların da dördüncü bölge teşviklerinden 
yararlanabileceğini söyleyerek, Dörtdivan ilçemizdeki yatırım olanaklarından yararlanmak isteyen yatırımcı ve 
girişimcilerin Dörtdivan Belediyesi ile doğrudan iletişime geçip ön taleplerini iletebileceklerini ifade etti.
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OSB MÜTEŞEBBİS HEYETİ ODAMIZDA TOPLANDI

ODAMIZ DENETİM EKİBİ OSB’DE
Covid-19 ile mücadele ve kontrollü normalleşme kap-
samında tüm Türkiye ile eşzamanlı olarak İlimizde de 
Bolu Valiliği öncülüğünde başlatılan dinamik denetim 
sürecinde Odamız tarafından oluşturulan denetim 
ekibi, Bolu Karma ve Tekstil İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi’nde firma ziyaretleri gerçekleştirdi.

BAŞKAN ATEŞ İLİMİZİ TV 8 VE UÇAN 
KUŞ TV’DE TANITTI

Başkan Türker Ateş’in Odamızın ve İlimizin coğrafi 
işareti konu olan ürünlerinin ulusal ölçekte tanıtımına 
yönelik çalışmaları devam ediyor. 

Başkan Ateş, Bolu ekonomisini, sektörlerini, yatırım 
ortamını, Odamızın çalışma ve faaliyetlerini TV 8 Int 
ekranlarında yayınlanan Ekonomi Dünyası programına 
verdiği demeç ile anlattı. Ayrıca Uçankuş televizyonunda 
yayınlanan Sokak Kuşu isimli gezi programına verdiği 
demeçte Odamızın ve İlimizin coğrafi işaret çalışmalarını 
değerlendirerek izleyicilere bilgiler verdi.

OSB Müdürlüğü’nün de katılımıyla OSB’de faaliyet 
gösteren firmalara yapılan ziyaretlerde firmala-
ra Covid-19 ile mücadele sürecinde yürürlükte olan 
tedbirler ile ilgili bilgiler verildi, ayrıca uygulamaları 
incelendi.
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Bolu Karma ve Tekstil İhtisas OSB Müteşebbis Teşekkül Heyeti toplantısı Vali Ahmet Ümit’in başkanlığında 
Odamızda Başkan Türker Ateş ve Yönetim Kurulu Üyesi Lebibe Özçağlar’ın evsahipliğinde gerçekleştirildi. 
Toplantıda gündemdeki konular görüşülerek karara bağlandı.
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METYAP TOPLANTISI ODAMIZDA YAPILDI
Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma 
Projesi (METYAP) Bolu ili bilgilendirme ve 
istişare toplantısı Odamızda gerçekleştirildi.

Başkan Türker Ateş’in evsahipliğinde yapılan 
toplantıya Milli Eğitim Bakanlığı İşyeri Tabanlı 
Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, 
Öğretmen Aydın Yavşancı, İl Milli Eğitim Müdür 
Yardımcısı İbrahim Kunuk, Bolu ESOB Başkanı 
Tahir Gayret ve bağlı oda başkanları, OSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Kaygusuz, OSB 
Müdürü Mustafa Gülen, sektör temsilcileri, okul 
ve mesleki eğitim merkez müdürleri iştirak etti.

Toplantıda Mesleki Eğitimi Tanıtma ve 
Yaygınlaştırma Projesi (METYAP) ile ilgili sunum 
yapılarak katılımcılara bilgiler verildi, ayrıca 
projenin verimli işleyişi için yapılabilecekler ile 
ilgili bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

BAŞKAN ATEŞ’E 26 OCAK DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜ ZİYARETİ
Bolu Gümrük Müdürü Mahmut Berkli, beraberinde İl Gümrük Müdürlüğü çalışanları ile birlikte Başkan Ateş’i 
ziyaret etti.
Bolu Gümrük Müdürü Mahmut Berkli, beraberinde İl Gümrük Müdürlüğü çalışanları ile birlikte 26 Ocak Dünya 
Gümrük Günü vesilesiyle Başkan Türker Ateş’e bir ziyaret gerçekleştirdi.
Başkan Ateş, İl Gümrük Müdürü Mahmut Berkli’ye ve çalışma arkadaşlarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür 

ederek 26 Ocak Dünya Gümrük Günü’nü kutladı ve 
çalışmalarında başarılar diledi.

Yeni Bölge Müdüründen Başkan Ateş’e Ziyaret

Yine ayrıca Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge 
Müdürlüğü görevine atanan Yaşar Yaman Ocak da 
beraberinde Bolu Gümrük Müdürü Mahmut Berkli ile 
birlikte Başkan Türker Ateş’e bir ziyaret gerçekleştirdi.
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ÜYELERİMİZE HALKBANK İLE YENİ TEDARİK ZİNCİRİ FİNANSMANI
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Halk Bankası arasında üst protokolü imzalanan, tedarik zin-
ciri içinde yer alan alıcı ve satıcı firmaların ticari hayatlarını kolaylaştırarak esnek vade ve taksit imkân-
larıyla güvenli ticaret sistemi ve tahsilat olanağı sağlayan Paraf KOBİ Kredi Kartı Güvenli Tedarik Zinciri 
Finansmanı protokolü Odamızda imzalandı.

Yapılan imza töreni, Başkan Türker Ateş, Halkbank Bölge Ticari ve KOBİ Pazarlama Bölüm Müdürü Turgay Aslan, 
Halkbank Bolu Şube Müdürü Vural Haçat, Halkbank Bolu Sanayi Sitesi Şubesi Müdürü Yalçın Ergüven ve Bölge 
Pazarlama Sorumlusu Onur Ulutaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
İmza töreninde konuşan Başkan Türker Ateş, yaşanan pandeminin herşeyi olduğu gibi ticari yaşantıyı da olumsuz 
etkilediği bu günlerde tedarik zinciri içindeki ticaretin güvenli biçimde sürdürülmesi için TOBB öncülüğünde bu 
kez de Halkbank ile güvenli tedarik zinciri finansmanı çalışması başlatıldığı bilgisini verdi. Söz konusu protokol 
ile herhangi bir sektör ayrımı olmaksızın, tedarik zinciri içinde yer alan alıcı ve satıcı konumdaki Oda üyelerinin, 
güvenli biçimde ticaretlerini yapabilmelerinin önünü açtıklarını ifade eden Başkan Ateş, uygulama ile TSO üyesi 
olan ve tedarik zinciri içinde yer alan firmaların alım-satım işlemlerinin 540 güne kadar esnek vade, eşit taksit 
gibi olanaklarla Halk Bankası garantörlüğünde gerçekleştirilmesi ve böylece tahsilat konusunda her iki tarafın da 
riskinin sıfıra indirilmesinin amaçlandığını dile getirdi. Ateş, protokolün Oda üyelerine hayırlı olmasını dileyerek 
söz konusu çalışmanın hayata geçirilmesine öncülük eden TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetim 
Kurulu ile gösterdikleri işbirliğinden dolayı Halkbank Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.
Konuşmaların ardından protokol taraflar arasında imzalandı.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAVLARI DEVAM EDİYOR
Odamız ve MEYBEM işbirliğinde yapılan mesleki yeterlilik sınavlarına 16 Şubat 2021 Salı günü 20 adayın 
katılımıyla sorumlu emlak danışmanı mesleği, 17 Şubat 2021 Çarşamba günü de Öz-Pres ve Emay Makine 
firmalarında yapılan çelik kaynak ve pres operatörlüğü meslekleri ile devam edildi. 
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HİSER PROJESİ SEKTÖR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI VİDEO 
KONFERANS İLE YAPILDI

Odamız tarafından Doğu 
Marmara Kalkınma 
Ajansı desteğiyle baş-
latılan Hizmet Sektörü 
Rekabet Gücünün Artı-
rılması (HİSER) proje-
sinin sektör toplantısı 
çevrimiçi olarak gerçek-
leştirildi. 

Toplantıda uzman Cen-
giz Özcan tarafından 
projenin ayrıntıları ile il-
gili sektör temsilcilerine 
bilgiler verildi.

SEBEN VE GÖKÇESU BELEDİYE 
BAŞKANLARINDAN BAŞKAN ATEŞ’E 

ZİYARET

Geçtiğimiz ay içinde Seben Belediye Başkanı Fatih 
Kavak ve Gökçesu Belediye Başkanı Vahit Aydın Başkan 
Türker Ateş’e birer ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretlerde 
Belediyeler tarafından yürütülen çalışma ve projeler ile 
ilgili bilgi ve görüş alışverişi gerçekleştirildi.

BAŞKAN ATEŞ’TEN ATO BAŞKANI 
BARAN’A ZİYARET

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, Ankara 
Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel 
Baran’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Odalar arası 
işbirliği ve karşılıklı çalışma ve projeler istişare edildi.
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