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TOBB'a baðlý oda ve borsalarýn
genel sekreterlerine hitap eden Baþ-
kan Hisarcýklýoðlu, 81 il ve 160 ilçede
görev yapan üyelerinin bir camiadan
öte aile olduklarýný vurguladý. 
Hisarcýklýoðlu, "Türkiye'nin her kesi-
minden, her sektöründen þirketleri ve

giriþimcileri temsil eden tek meslek
örgütüyüz. Camia olarak büyük iþler
ve hizmetler yaptýk. Sizler iyi iþlere
imza attýðýnýzda, biz de baþarýlý oluyo-
ruz. Böylece hepimizin gücü ve itibarý
artýyor" dedi. TOBB olarak öncelikle-
rinden birinin genel sekreterleri en iyi

þekilde hazýrlamak ve bilgiyle 
donatmak olduðunu ifade eden 
Hisarcýklýoðlu, "Ortadoðu, Kuzey 
Afrika ve Orta Asya'da örnek alýnýr
hale geldik. O nedenle, sizlerle gurur
duyuyoruz" dedi ve baþarýlý çalýþma-
larýnýn  sürmesini diledi.

TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, TOBB Ýkiz Kuleler'de gerçekleþti-
rilen Oda ve Borsa Genel Sekreterleri Bilgilendirme Semineri'ne katýldý. 

Hisarcýklýoðlu, Genel
Sekreterler ile buluþtu

50 kiþilik DTO Ýnþaat Sektörü
Heyeti, Bautec Berlin 2018 Ulusla-
rarasý Yapý ve Ýnþaat Teknolojileri
Fuarý Ýþ Gezisi'nin ardýndan Türk Al-
man Ticaret ve Sanayi Odasý üyele-
ri ile biraraya geldi. Kurumlarý
hakkýnda katýlýmcýlarý bilgilendiren
DTO Baþkaný Uður Erdoðan, Deniz-
li ile ilgili konuþurken, son bir yýlda

yabancý yatýrýmlarda görülen kayda
deðer artýþa dikkat çekti. Erdoðan,
"DTO'nun kurulduðu 1926'dan
2017'ye 90 yýllýk dönemde Deniz-
li'de yabancý ortaklý þirket sayýsý 55
idi. Sadece 2017'de, 29 þirket daha
bunlar arasýna katýldý. Son 1 yýlda,
sayý 84'e kadar çýktý" dedi.
AYRINTILAR SAYFA 8’DE

D
önem sözcüðünü DTO'nun
yürüttüðü Denizli Platformu
ile Denizlim Kültür ve Da-

yanýþma Derneði'nin birlikte gerçekleþ-
tirdiði Denizli Vizyon Baþkent Buluþ-
masý büyük ilgi gördü.

Ankara'da yaþayan üst düzey De-
nizlili bürokratlarý hemþehrileri ile buluþ-
turan organizasyona, Ekonomi Bakaný
Nihat Zeybekci ile Denizli'den çok sayý-
da belediye ve sivil toplum kuruluþu
baþkaný katýldý.

Denizli Platformu Dönem Sözcüsü
ve Denizli Ticaret Odasý Baþkaný Uður
Erdoðan, etkinliklerine gösterilen ilgi-
den dolayý Bakan Zeybekci ile davetlile-
re teþekkür etti. "Birlikten kuvvet doðar"
diyen Baþkan Erdoðan, Denizlililer'in
birlikte hareket ettikçe baþ edemeyeceði
zorluk, çözemeyeceði sorun olmadýðýna
dikkat çekti. Bu tür buluþmalarýn, þehrin
geleceðini þekillendirmede aktif rol oy-
nadýðýnýn altýný çizdi.

Gecenin onur konuðu Ekonomi
Bakaný Nihat Zeybekci'den Denizli'ye
bir de müjde geldi…    SAYFA  6-7'DE

Denizli Platformu'nun ev sahipliðinde buluþtular

ANKARA’DA MUHTEÞEM
DENiZLi GECESi

Denizli Ticaret Odasý (DTO) Meclisi, aylýk toplantýsýný
yaptý. DTO Baþkaný Uður Erdoðan, geride kalan Þubat
ayýnýn deðerlendirildiði toplantýda, meclis üyelerine ekono-
mi ve ticaretteki geliþmelere dair bilgiler verdi. Baþkan Er-
doðan konuþmasýnda, küresel ekonomideki dalgalanma-
larýn, büyüme oranlarýyla büyük beðeni toplayan Türkiye
ekonomisine yeni riskler getirmediðine dikkat çekti. Erdo-
ðan, "Denizli'deki karþýlýksýz çek sayýsý, bu yýlýn Ocak ayýnda
geçen yýla göre % 60.94 oranýnda azaldý. 2017'nin Ocak
ayýndaki protesto edilen senetlerin tutarý ile 2018'in Ocak
ayýndaki kýyaslandýðýnda da %40.37 oranýnda bir düþüþ
dikkat çekti!" dedi.          AYRINTILAR SAYFA 5'TE

DÜNYA DALGALANIRKEN
TÜRKÝYE DÝMDÝK AYAKTA!

DTO HEYETi, BERLiN’DEKi TÜRK 
iÞ ADAMLARIYLA BiRARAYA GELDi

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yu
Hongyang ve Ticaret Müsteþarý Sayýn Zhu Guangyao,
beraberinde 8 Çinli iþ adamýndan oluþan bir heyetle,
Denizli Ticaret Odasý (DTO)'ný ziyaret etti. DTO Baþkaný
Uður Erdoðan, geçen yýl 29 yabancý yatýrýmcý birden çeken
þehirlerinin son dönemde cazibe merkezi haline geldiðini
dile getirdi. Çinli giriþimcileri Denizli'de yatýrým yapmaya
çaðýrdý. Ayrýca, Denizli ve Çardak Özdemir Sabancý
Organize Sanayi Bölgelerinin þehrin geliþimine katký
saðlayacak her türlü yatýrým için önemli birer fýrsat
olduðunu vurguladý.  AYRINTILAR SAYFA 5'TE

ÇÝNLÝLER, DENÝZLÝ ZÝYARETÝNDEN MEMNUN AYRILDI

Denizli Ticaret Odasý (DTO) Yönetim Kurulu Baþkaný
Uður Erdoðan, Denizli Sanayi Odasý (DSO) Yönetim
Kurulu Baþkaný Müjdat Keçeci ve Denizli Ticaret Borsasý
(DTB) Yönetim Kurulu Baþkaný Ýbrahim Tefenlili ile ortak
basýn toplantýsý düzenledi. TOBB'a baðlý kurumlar olarak,
son dönemde üyeleri için birçok reform ve teþvik uygula-
masýný hayata geçirdiklerini açýklayan baþkanlar, sorumlu
olduklarý alanlarla ilgili yasa ve mevzuattaki deðiþikliklere
dair basýn mensuplarýna ayrýntýlý bilgi verdi.
ODA BAÞKANLARININ ORTAK AÇIKLAMASININ
AYRINTILARI SAYFA 3'TE

REFORM NÝTELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK
ÝLE TEÞVÝÐE ÝMZA ATILDI
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TOBB'a baðlý iki odadan biri olarak
AB'den 3 milyon Euro'luk hibe desteði
almaya hak kazanan DTO'nun Deniz-
li'de Teknik Tekstile Dönüþüm Proje-
si'nin ikinci adýmý da atýldý. Denizli'de en
büyük bütçeli hibe destek programý ola-
rak tarihe geçen projenin çalýþtayý, büyük
ilgi gördü. Bilim Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlýðý uzmanlarý ile iþ adamlarýnýn yer
aldýðý etkinlikte, 9 Eylül ve Pamukkale
Üniversitesi Tekstil Mühendisliði
bölümlerinin öðretim üyeleri teknik teks-
tille ilgili sunumlar yaptý. Ardýndan da
Denizli'de Teknik Tekstille Dönüþüm

Projesi'nin yol haritasý belirlendi. Denizli
Ticaret Odasý (DTO), Denizli'de Teknik
Tekstille Dönüþüm Yol Haritasý Çalýþ-
tayý'ný gerçekleþtirdi. Etkinliðe DTO
Yönetim Kurulu Baþkaný Uður Erdoðan
ile Baþkan Yardýmcýsý Ýmran Eraslan'ýn
yaný sýra firmalarýný temsilen BASÝAD
Baþkaný Selim Kasapoðlu ile DETGÝS
Baþkaný Mustafa Koltuksuz, ilgili firma-
larýn temsilcileri, DTO Meclisi ile Yönetim
Kurulu'nun üyeleri, Bilim Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlýðý uzmanlarý ile 9 Eylül ve
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öðretim
üyeleri katýldý.

BAÞKAN ERDOÐAN: 
"DTO, BU PROJEYLE 

TARÝHE GEÇTÝ"

DTO Baþkaný Uður Erdoðan, çalýþ-
tayýn açýþ konuþmasýnda, teknik tekstil ile
odalarýnýn AB'den 3 milyon Euro'luk
destek alan projelerinin önemine deðin-
di. Baþkan Erdoðan, tekstil ve konfeksi-
yonun, Türkiye'de istihdam ile ihracatýn
lokomotifi niteliðinde önem arz ettiðine
de dikkat çekti. Erdoðan, "Denizli Ticaret
Odasý olarak, bugün burada yapýlanlarý
çok önemsiyoruz. Yýllardýr Denizli'de
'Teknik tekstille ilgili neler yapmalý?' diye
hemen hemen her yerde bir þeyler konu-
þulur. Katma deðeri yüksek ürünlere
nasýl geçeriz? Tekstille ilgili geliþim ve de-
ðiþimi nasýl yakalarýz? Hep bunlarý ko-
nuþtuk. Denizli'de ilk kez yaklaþýk 15 mil-
yon TL'lik bir bütçe ile AB'den destek
alan hibe projemizin ilk adýmlarýný atýyo-
ruz. Bundan sonra neler yapacaðýmýzý,
akademisyenlerimiz ve iþin içinden gelen
sanayicilerimizle deðerlendireceðiz. Bu
proje çok önemli! Çünkü, Denizli'de bir
ilk. Hem tutar bazýnda hem de içerik ola-
rak. Ayrýca, TOBB'a baðlý Türkiye gene-
linde destek almaya hak kazanan iki
odadan biri DTO oldu. Sivil toplum ku-
ruluþlarý olarak bizim asli görevimiz bu tür
organizasyonlarý yapmak ve bu tür giri-
þimlerde bulunmak. Devletle vatandaþý
buluþturmak; kamu kurum kuruluþlarý ile
sorumlu olduðumuz kitle arasýndaki iliþ-
kileri en iyi üst düzeye getirmek. Bu
Çalýþtay da bunlardan biri. Denizli bun-
dan sonra bu tür projeleri ile Türkiye'de
daha sýk gündeme gelecektir ve þehri-
mizde üretim, istihdam ve ihracatý artýra-
bilecek unsurlarý, destekleyerek teþvik
edip harekete geçirmeye devam edece-
ðiz" dedi.

BAÞKAN ERDOÐAN:
"DEVLET ÝLE VATANDAÞI 

BULUÞTURMAK BÝZÝM 
ASLÝ GÖREVÝMÝZ"

Baþkan Erdoðan ayrýca, Türkiye'de
kurulan 795 AR-GE Merkezi'nden 7'si-
nin Denizli'de olduðunu hatýrlattý. Deniz-

li'nin bu alanda iller
arasýnda 16'ncý sýrada
bulunduðunu da ifade
eden Erdoðan, "Bu
AR-GE merkezlerinin,
5 adedi tekstil, 2 adedi
ise kaðýt ve kaðýt
ürünleri alanýnda faali-
yet gösteriyor. Türki-
ye'deki 145 tasarým
merkezinden 21'i de
Denizli'mizde. Denizli,
Ýstanbul'dan sonra iller
arasýnda 2'nci sýrada!
Deðerlendirmede,
nüfusu baz aldýðýmýzda
ise ilk sýradayýz. Geçen
hafta Almanya'daydýk.
50 firmamýzdan olu-
þan bir heyetle, Bautec
Berlin 2018 Uluslara-
rasý Yapý ve Ýnþaat
Teknolojileri Fuarý'ný
ziyaret ettik. Orada da
gördük ki; teknik tekstil
kendi alanýyla sýnýrlý
kalmayacak; öyle ki in-
þaat sektöründe bile
þimdiden yer edinme-
ye baþladý. Amacýmýz,
odamýza üye þirketlere
öncü olabilmek. Bu
sayede, kendilerini ve
sektörlerini geliþtirme-
leri için uygun ortamý
saðlamak. Bilim Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlýðý AB Mali Programlarý Dairesi'nce
baþvurumuz kabul edilir edilmez, Deniz-
li'de Teknik Tekstile Dönüþüm Projesi'ni
uygulamaya baþladýk. Bugüne kadar,
proje ile ilgili ülkemizde ve yurtdýþýnda
araþtýrma merkezlerini ziyaret ettik; teknik
tekstil ile ilgili bilgi birikimi edindik. Bugün
burada ise, projenin uygulama adým-
larýyla ilgili sizlerle bilgi alýþveriþinde bu-
lunmayý arzu ediyoruz. Böylelikle, teknik
tekstil konusunda ilimizde yapýlabilecek-
ler ve sizlerin taleplerini belirleyeceðiz.
Denizli'de Teknik Tekstile Dönüþüm Yol
Haritasý Çalýþtayý'mýza geldiðiniz ve katký
saðladýðýnýz için hepinize teþekkür ede-
rim" diye konuþtu.

ÝÞ DÜNYASININ YANI SIRA 
PAÜ ÝLE DOKUZ EYLÜL 
ÜNÝVERSÝTESÝ'NDEN 

AKADEMÝSYENLER KATILDI

Çalýþtaya PAÜ Mühendislik
Fakültesi Tekstil Mühendisliði Öðretim
Üyelerinden Prof. Dr. Sema Palamut-
çu, Doçent Doktor Yüksel Ýkiz,
Yardýmcý Doçent Doktor Reyhan Kes-
kin ile Dokuz Eylül Üniversitesi Mühen-
dislik Fakültesi Tekstil Mühendisliði
Bölüm Baþkaný Prof. Dr. A. Merih
Sarýýþýk, Öðretim Üyelerinden Prof. Dr.
Aysun Akþit, Doçent Doktor Ümit Halis
Erdoðan, Yardýmcý Doçent Doktor
Gökhan Erkan ve Yardýmcý Doçent
Doktor Bengi Kutlu katký saðladý.

Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþ-
kaný Uður Erdoðan, Pamukkale Saðlýk Turizmi
Derneði Baþkaný Onur Erikoðlu ile beraberinde-
ki dernek yönetimini aðýrladý. Saðlýk turizminin
konuþulduðu ziyarette, Baþkan Erdoðan, Denizli
turizminin daha fazla tanýtýma ihtiyacý olduðunu,

Denizli Ticaret Odasý olarak bu konuda kapsamlý
bir hazýrlýk içinde olduklarýný söyledi. Çalýþmalarý
hakkýnda Baþkan Erdoðan'a bilgi veren Pamuk-
kale Saðlýk Turizmi Derneði Baþkaný Onur Eri-
koðlu da, çalýþmanýn Denizli ve Türkiye turizmi-
ne katký saðlamasýný temenni etti.

Baþkan Erdoðan, Pamukkale Saðlýk
Turizmi Derneði’ni misafir etti 

Denizli'de Teknik Tekstille Dönüþüm Projesi Yol Haritasý Çalýþtayý yapýldý

Makine Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði
(MAKSÝAD) Baþkaný Mehmet Sarý ve beraberin-
deki yönetim kurulu üyeleri, Denizli Ticaret Odasý
(DTO) Yönetim Kurulu Baþkaný Uður Erdoðan'ý
ziyaret etti. Baþkan Sarý'ya, MAKSÝAD Yönetim
Kurulu Baþkaný Yardýmcýsý ve Denizli Ticaret
Odasý Meclisi Üyesi Yavuz Aki ile MAKSÝAD

Yönetim Kurulu Üyesi ve DTO 8. Meslek Komi-
tesi Üyesi Tuncay Dank eþlik etti. DTO Baþkaný
Erdoðan ile konuklarý, teþvik ve desteklerdeki ye-
ni uygulamalar ile Denizli'de makina sanayinde-
ki geliþmeler, yatýrýmlar ve projeleri konuþtu. Baþ-
kan Sarý, Baþkan Erdoðan'ý dernek faaliyetleri
hakkýnda da bilgilendirdi.

MAKSiAD’DAN DTO’YA ZiYARET

DTO, AKADEMiSYENLER iLE
iÞ DUNYASINI BULUÞTURDU
DTO’yu tarihe geçiren proje hýzla ilerliyor. Ýþ dünyasý, iki
üniversiteden gelen akademisyenlerle yol yaritasýný belirledi.
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TOBB'a baðlý kurumlar olarak,
son dönemde üyeleri için birçok re-
form ve teþvik uygulamasýný hayata
geçirdiklerini açýklayan baþkanlar, so-
rumlu olduklarý alanlarla ilgili yasa ve
mevzuattaki deðiþikliklere dair basýn
mensuplarýna ayrýntýlý bilgi verdi.

DTO Baþkaný Uður Erdoðan,
DSO Baþkaný Müjdat Keçeci ve DTB
Baþkaný Ýbrahim Tefenlili, Denizli Ti-
caret Odasý Toplantý Salonu'nda
basýn mensuplarýyla biraraya geldi.
Basýn toplantýsýnda ilk olarak Baþkan
Uður Erdoðan, konuþtu. Erdoðan,
Denizli'de Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliði (TOBB)'ne baðlý kurumlar ola-
rak faaliyet gösterdiklerini hatýrlattý ve
son dönemde önemli iþlere imza
attýklarýna dikkat çekti. Baþkan Erdo-
ðan, "Üyelerimizin bizlere ilettiði so-
runlarý çözmek ve taleplerini karþýla-
mak üzere neredeyse durmaksýzýn
dinlenmeksizin yapýyoruz. Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliðimiz de
hükümet nezdinde giriþimlerde bulu-
nuyor. Bu çalýþmalarýmýz sonucunda
birçok alanda reform sayýlabilecek
düzenlemeye gidildi. Çok sayýda yasa
ve mevzuat deðiþikliði hayata geçti.
Reform niteliðindeki bu yenilikler

arasýnda Þirket Kuruluþ Ýþlemleri, Ýcra-
Ýflas Mevzuatý, Ýnþaat Ýzinleri ve Tapu
Ýþlemleri, Dýþ Ticaret Ýþlemleri, Fi-
nansmana Eriþim ile Vergi Beyanna-
melerinin Birleþtirilmesi ilk sýralarda
geliyor" dedi.

ERDOÐAN: 
"ÞÝRKET KURULUÞU 

ÝÇÝN TEK ADRES DTO"

Þirket kuruluþ iþlemleri için farklý
kurumlara gitmeye gerek kalmadan
tüm iþlemlerin kýsa zamanda
DTO'daki Ticaret Sicil
Müdürlüðü'nden yapýlabilir hale gele-
ceðini duyuran Baþkan Erdoðan,
"Tüm kuruluþ iþlemleri bizdeki Ticaret
Sicil Müdürlüðü'nde gerçekleþecek.
Böylelikle 7 prosedür 1'e inecek. Ýmza
onayý ve defter onayý, yalnýzca Tica-
ret Sicil Müdürlüklerinde gerçekleþe-
cek. Rekabet kurumu payý, Ticaret Si-
cil Müdürlüklerince alýnacak. Limited
þirketlerde yüzde 25 sermaye blokajý
kalkýyor. Maliye her þirkete yoklama-
ya gitmeyecek; bundan sonra risk
bazlý ziyaret edilecek. Sosyal Güven-
lik Kurumu kaydý otomatik yapýlacak"
diye konuþtu.

FÝNANSMANA ERÝÞÝM 
KOLAYLAÞTI

Finansmana eriþimin kolay-
laþtýðýný da aktaran Erdoðan,
"Taþýnýr rehininin kapsamý geniþleti-
liyor. Faiz, sigorta gibi hukuki getiri-
ler, doðal ürün, ikame ürün, nihai
ürün ve alacaklar rehin edilebile-
cek. Çiftçimiz, hasat döneminde el-
de edeceði mahsulü þimdiden rehin
edip kredi kullanabilecek. Rehin
paraya çevrilirken alýnan MTV ve
emlak vergisi gibi kesintiler, rehin-
den sonraya taþýnýyor. Böylelikle,
bankalar ipotek karþýlýðýnda daha
kolay kredi verebilecek. Kredi kul-
lanýrken verilen ipotek, satýþ þerhi
gibi iþlemler de elektronik olarak
gerçekleþtirilecek; tapuya gitmeye
gerek kalmayacak" diye konuþtu.

Baþkan Erdoðan, vergi beyan-
namelerinin basitleþtirileceðini de
dile getirdi. Bir þirketin yýlda 40-45
beyanname verdiðini, Muhtasar ve
Sosyal Güvenlik Kurumu beyanna-
melerinin birleþtirilmesi ile bunun
12 adet birden azalacaðýný söyledi.
Bunun da iþ alemi için büyük
kolaylýk saðlayacaðýna dikkat çekti.

ERDOÐAN: 
"NEFES KREDÝSÝ ÝLE 

ÜYELERÝMÝZE DESTEK OLDUK"

Nefes Kredisi kapsamýnda ülke
genelinde 681 bin firmaya 234 mil-
yar lira destek saðlandýðýný anýmsa-
tan Erdoðan, "Denizli'den 554 firma
da toplamda 42 milyon 500 bin li-
ralýk destek buldu. KOSGEB destek-
lerinden Türkiye genelinde 290 bin
firmaya 8 milyar lira, Denizli'den
1.047 firmaya ise 17 milyon 507
bin 299 lira daðýtýldý. Ayrýca Kredi
Garanti Fonu da ülke genelinde
364 bin firmaya 221 milyar lira ke-
falet verirken, Denizli'den 6 bin 750
firmaya 3 milyar 550 milyon lira ke-
falet ile 3 milyar 900 milyon lira kre-
di saðladý. Nefes Kredisi'ne, Ziraat
Bankasý, Denizbank, Halkbank ve
Vakýfbank aracýlýðýyla bu yýl da de-
vam edilecek. Azami 200 bin liraya
kadar olacak bu kredi, aylýk 1,09 fa-
iz oranýyla 12 aylýk eþit taksitle kul-
landýrýlacak" diye konuþtu. 

KEÇECÝ: 
"ÝSTÝHDAM SEFERBERLÝÐÝ

2018'DE DE DEVAM EDECEK"

Ýflas Ertelemelerin kalkacaðýný,
Ticari Uyuþmazlýklarla ilgili önemli
düzenlemelerin hayata geçirileceði-
ni anlatan DSO Baþkaný Müjdat Ke-
çeci ise, 2017 yýlýndaki Ýstihdam Se-
ferberliði ile Türkiye tarihindeki en
yüksek kayýtlý istihdam rakamýna
ulaþýldýðýný hatýrlattý. Keçeci, "2017
yýlýnda 10 milyon iþçi için aylýk 100
TL asgari ücret desteði vardý. Üye-
lerimize 10 milyar liralýk destek sað-
landý. Yeni Ýþe Alýnanlara SGK Prim
ve Vergi Desteði ile tarihimizdeki en
yüksek kayýtlý istihdam olan 14,6

milyon kiþiye ulaþtýk. 2018'de de
Ýstihdam Seferberliði devam ede-
cek. Bu yýl teþvik miktarý aylýk 887
TL. Ýþveren, iþçisine net asgari ücret
olarak 1.603 TL ödeyecek.
Kadýnlar, gençler ve engellilerin is-
tihdamýndaki süre de 1,5 yýla uza-
týldý" dedi. Keçeci, Ýþ Uyuþ-
mazlýklarýnda Zorunlu Arabulucu-
luk sisteminin de iþ hayatýna ko-
laylýklar saðladýðýný ifade ederek,
"Dava açmadan önce arabulucuya
baþvurma þartý getirildi. Arabulucu-
ya baþvurmadan doðrudan iþ mah-
kemesine açýlan davalar usulden
reddedilecek. Ýþe iade davalarý da
mahkemeden önce arabulucuya gi-
decek" diye konuþtu.

TEFENLÝLÝ: 
"50 YILLIK HAYALÝMÝZ

GERÇEK OLDU"

Türkiye Ürün Ýhtisas Borsasý Ku-
ruluþ Kanunu'nun Resmî Gazete'de
yayýmlandýðýný dile getiren DTB
Baþkaný Ýbrahim Tefenlili, "50 yýllýk
hayalimiz gerçek oldu. TOBB ile 33
Ticaret Borsasý, Türkiye Ürün Ýhti-
sas Borsasý'na ortak oldu. Bu bor-
sanýn yüzde 51 hissesi artýk TOBB
ve Ticaret Borsalarýnýn" dedi. Ko-
nuþmasýnda lisanslý depoculuk teþ-
vik ve desteklerinden de bahseden
Baþkan Tefenlili, "Üretici örgütleri
ve ÇKS'ye kayýtlý üreticiler, lisanslý
depoya ürün koyduklarý takdirde,
daha önce yarýsý karþýlanan kira
ücretinin tamamýný 6 ay süre ile ala-
bilecek. Lisanslý depoya teslim edi-
len ürünler için ton baþýna 25 TL'ye
kadar nakliye desteði verilecek.
Üreticilere analizler için parti baþýna
25 TL'ye kadar ücret desteði de
saðlanacak" diye konuþtu.

DTO Yönetim Kurulu Baþkaný Uður Erdoðan, Uþak Ticaret ve
Sanayi Odasý (UTSO) Yönetim Kurulu üyelerinden oluþan heyeti
Denizli'de misafir etti. DTO baþkanlýk makamýndaki buluþmada,
DTO Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Tuncer de yer aldý. 

Uþak ve Denizli ekonomisi, sanayisi, ticareti ile iþ birliði üzer-
ine fikir alýþveriþinde bulunan taraflarýn görüþmesi, karþýlýklý
hediye takdimi ile sona erdi.

Denizli Ticaret Odasý (DTO),
Uþak Ticaret ve Sanayi

Odasý'nýn üyelerini aðýrladý.

DTO, UTSO’YU AGIRLADI

Denizli Ticaret Odasý (DTO) Yönetim Kurulu Baþkaný Uður 
Erdoðan, Denizli Sanayi Odasý (DSO) Yönetim Kurulu Baþkaný
Müjdat Keçeci ve Denizli Ticaret Borsasý (DTB) Yönetim Kurulu
Baþkaný Ýbrahim Tefenlili ile ortak basýn toplantýsý düzenledi. 

REFORM NiTELiGiNDE DEGiÞiKLiK
iLE TEÞViGE iMZA ATILDI

Denizli Ticaret Odasý Baþkaný Uður Erdoðan, makamýnda
aðýrladýðý UTSO Baþkaný Suat Selim Kandemir ile yönetim

kurulu üyelerine çalýþmalarý ve Denizli hakkýnda bilgiler verdi.
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Kýzýlay Güney Ege Kan Merkezi
Müdürü Dr. Ýbrahim Ünlü ile Denizli Kan
Baðýþ Merkezi Müdürü Dr. Cengiz
Dönmez ve Güney Ege Bölge Kan Mer-
kezi Bölge Kan Baðýþý Planlama Sorum-
lusu Murat Özkan, DTO Baþkaný Uður

Erdoðan'ý ziyaret etti. Çalýþmalarý
hakkýnda bilgi verip, destek istedi. Ko-
nuklarýna nezaketlerinden dolayý te-
þekkür eden Baþkan Erdoðan da çok
önemli bir sorumluluk taþýdýklarýný belir-
terek, iþlerinde kolaylýklar diledi.

KIZILAY HEYETiNi KABUL ETTi

Tarým ve hayvancýlýk sektörünün
"Ege Zirvesi" olarak görülen Ege Tarým,
Sera ve Hayvancýlýk Fuarý, 14. kez
kapýlarýný ziyaretçilerine açtý. EGS Park
Fuar Alaný'ndaki organizasyon için
düzenlenen açýlýþa Denizli Valisi Hasan
Karahan, Büyükþehir Belediye Baþ-
kaný Osman Zolan, Merkezefendi Bele-
diye Baþkaný Muhammet Subaþýoðlu,
MHP Ýl Baþkaný Cafer Birtürk, Tarým Ýl
Müdür V. Yýlmaz Erkaya, Merkezefen-
di Ziraat Odasý Baþkaný Hamdi Gemi-
ci, Köy Kalkýnma ve Diðer Tarýmsal
Amaçlý Kooperatifler (Köy-Koop) De-
nizli Birliði Baþkaný ve HAYKOOP De-
nizli Bölge Birlik Baþkaný Mehmet Va-
rol, Denizli Sanayi Odasý Baþkaný
Müjdat Keçeci, Denizli Ziraat Borsasý
Baþkaný Ýbrahim Tefenlili, Denizli Tica-
ret Odasý Baþkaný Uður Erdoðan ile
bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilci-
leri ve çok sayýda vatandaþ katýldý.

5 GÜNDE 
182 BiN 546 KiÞi GEZDi

Davetliler, törendeki konuþmalar-
dan sonra, fuarýn açýlýþý için hazýrlanan
kurdeleyi kesti. Ardýndan da stantlarý
gezdiler. 14. Ege Tarým, Sera ve Hay-
vancýlýk Fuarý'nda traktör, biçerdöver,
tarýmsal mekanizasyon ve teknolojile-
ri, sulama sistemleri ve ekipmanlarý,
sera teknolojileri ve baðcýlýk, tohum, fi-
de, fidan, bahçecilikle ilgili teknoloji,
zirai ilaç, gübre, ekolojik tarým, hay-
vancýlýk sektörleri ile ilgili teknik ve tek-
nolojik bir çok ürün tanýtýldý.

Denizli Ticaret Odasý
(DTO) Yönetim Kurulu

Baþkaný Uður Erdoðan, Ege
Bölgesi'nin en önemli fuar-

larýndan biri haline gelen Ege
Tarým, Sera ve Hayvancýlýk

Fuarý'nýn açýlýþýna katýldý. 

BAÞKAN ERDOGAN
TARIM FUARI’NDA

DTO Yönetim Kurulu
Baþkaný Uður Erdoðan, Ge-
nel Sekreter Yardýmcýsý Akay
Gündoðan ile Bursa Tekno-
loji Koordinasyon ve AR-GE
Merkezi (BUTEKOM)'ni ince-
ledi. Ar-Ge Uzmaný Tekstil
Mühendisi Yelit Suen Doðru-
ok, Ar-Ge Bölümü-Teknik
Destek Þefi Tekstil Mühendi-
si Ali Rüzgar ile Laboratuvar
Sorumlu Uzmaný Tekstil
Mühendisi Hüseyin Ay-
taþ'tan, BUTEKOM hakkýnda
bilgi aldý.

Ýkili, Uludað Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Yusuf Ulcay'ý da ziyaret etti. Konuklarýný, üni-
versiteleri ile faaliyetleri hakkýnda bilgilendiren
Prof. Ulcay, DTO Baþkaný Erdoðan ile Genel
Sekreter Yardýmcýsý Gündoðan'a ilgileri ve ne-
zaketlerinden dolayý teþekkür etti. Baþkan Erdo-
ðan da Rektör Ulcay'a çalýþmalarýnda baþarýlar
diledi.

BUTEKOM'U ÝNCELEDÝLER 

DTO Baþkaný Uður Erdoðan, odalarýnýn 18 metrekarelik alana kurduðu
standý da ziyaret etti. Protokol üyelerine, Denizli'de iyi tarým uygulamasý

ile üretilen lavantalardan hediye etti.

ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRÜ PROF.
ULCAY'I ZÝYARET ETTÝLER
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Denizli Ticaret Odasý (DTO) Baþ-
kaný Uður Erdoðan, DTO Meclisi’nin
aylýk toplantýsýndaki konuþmasýnda,
küresel ekonomideki dalgalanmalarýn,
büyüme oranlarýyla büyük beðeni top-
layan Türkiye ekonomisine yeni riskler
getirmediðine dikkat çekti. Baþkan Er-
doðan, "Denizli'deki karþýlýksýz çek
sayýsý, bu yýlýn Ocak ayýnda geçen yýla
göre % 60.94 oranýnda azaldý.
2017'nin Ocak ayýndaki protesto edi-
len senetlerin tutarý
ile 2018'in Ocak
ayýndaki kýyas-
landýðýnda da
%40.37 oranýnda
bir düþüþ dikkat
çekti!" dedi. Deniz-
li Ticaret Odasý
(DTO) Meclisi Þu-
bat Ayý Top-
lantýsý'na, Yönetim
Kurulu Baþkaný
Uður Erdoðan ile
Meclis Baþkaný
Hüseyin Memi-
þoðlu ve üyeler
katýldý. Oturum,
sürprizle baþladý. DTO meclis üyeleri,
71 yaþýna giren Hulusi Ay'ýn yaþ
gününü kutladý. DTO Yönetim Kurulu
Baþkaný Uður Erdoðan ile DTO Meclis
Baþkaný Hüseyin Memiþoðlu, Hulusi
Ay'a güne özel hazýrlanan pastayý tak-
dim ederken, Denizli'ye saðladýðý katký-
dan dolayý teþekkür edip, sevdikleriyle
saðlýklý ve mutlu bir ömür diledi. Baþ-
kan Erdoðan dünya, ülke ve Denizli
gündemini deðerlendirdiði konuþ-
masýnda, küresel ekonomideki dalga-
lanmalarýn, Türkiye ekonomisine yeni
riskler getirmediðini söyledi. Erdoðan,
"FED'in bilanço küçültmeye baþlamasý
ve Mart ayýndan itibaren bu yýl üç de-
fadan fazla faiz artýrýmýna gideceði bek-
lentisi piyasalara hakim. ABD'nin yeni
uygulamaya baþladýðý ekonomi prog-
ramýnda vergi indirimine giderken, ka-
mu harcamalarýnda yüksek oranda
artýþ planladýðý dikkat çekiyor. Ayný

ülkede altyapý yatýrýmlarýna 1,5 trilyon
Dolar kaynak ayrýlýrken, sosyal
yardýmlarda ise kesintiye gidiliyor. Ge-
lecek yýla dair Bütçe Açýðýnýn Gayri Sa-
fi Yurtiçi Hasýlaya oranýnýn %-3.4'ün
üzerinde olma beklentisi, ABD hazine-
sinin borçlanma tutarýný artýracaðý
düþünülüyor. Bu da, tüm dünyadaki
faiz oranlarýný yükseltecektir! Bundan,
Türkiye'nin yaný sýra kaynak ihtiyacý
duyan diðer ülkeler de etkilenecektir.

ABD'nin koru-
macý dýþ ticaret
pol i t ika lar ýna
yöneleceðinin dil-
lendirilmeye baþ-
lanmasý ise, daha
þimdiden, geliþ-
mekte olan ülke-
leri olumsuz etki-
ledi. Petrol fiyat-
larýnýn tekrar
düþme eðilimi
göstermesi ve
Brent petrolün 65
Dolar'ýn da altýn-
da istikrarlý sey-
retmeye baþla-

masý, Türkiye'nin petrol yükünü risk ol-
maktan çýkarmýþ görünüyor. Avrupa
Birliði ülkelerinin ekonomilerindeki ge-
liþme de, Türkiye ihracatýný destekle-
mektedir. Orta Doðu ve Arap ülkelerin-
deki siyasi ve ekonomik sorunlar,
Türkiye'nin bu ülkelerle ticaretini ne
yazýk ki beklentilerin altýna indirmekte-
dir" diye konuþtu.

ERDOÐAN: "EKONOMÝMÝZDE
VE MÝLLETÝMÝZÝN 

MORALÝNDE EN KÜÇÜK 
BÝR SARSINTI YOK!"

Türkiye'nin askeri birlikleriyle, va-
tandaþlarýnýn güvenliði için sýnýr ötesin-
de Zeytin Dalý Harekatý'ný yürüttüðünü
hatýrlatan Baþkan Erdoðan, "Zor koþul-
larda yapýlan bu harekât, önemli bir as-
keri varlýk ve destekle sürdürülmekte.
Buna raðmen, ülkemiz ekonomisinde

hiçbir olumsuzluk görülmemekte! Çok
þükür; ekonomimizde ve milletimizin
moralinde en küçük bir sarsýntý yok!
Döviz kuru gerilerken, faiz oranlarýnda
önemli bir deðiþiklik olmadý. Geçtiðimiz
günlerde, Denizlili olan Borsa Ýstanbul
Baþkaný Himmet Karadað'ý þehrimizde
aðýrladýk. O'nun verdiði bilgilerde de
gördük ki, Borsa Ýstanbul, diðer ülke
borsalarýyla paralel hareket ediyor" de-
di.

ERDOÐAN: "SANAYÝ ÜRETÝMÝ,
SON 5 YILIN EN YÜKSEK

BÜYÜME ORANINA ULAÞTI!"

DTO Baþkaný Uður Erdoðan, sana-
yi üretiminin 2017 sonu itibarýyla, %
6.3 ile son beþ yýlýn en yüksek büyüme
oranýna ulaþtýðýný da vurguladý. Sanayi
üretimi artýþýnýn lokomotifinin yýllýk
%14 oranýnda artýþ gösteren otomotiv
sektörü olduðunu anýmsattý. Baþkan
Erdoðan, sözlerini þu cümlelerle
sürdürdü: "Sanayi üretiminin artmasý,
yüksek ekonomik büyümeyi destekler
bir görünüm sergilemekte. Düne kadar
inþaat sektörünün sürüklediði ekono-
mi, yeniden sanayi sektörüne yönel-
meye baþlamýþtýr! Sanayideki kapasite
kullaným oranlarý, bazý sektörlerde

%80'nin üzerine çýkmýþtýr… Bundan,
sanayi yatýrýmlarýnýn artmaya baþladýðý
anlaþýlmaktadýr!"

MAKÝNA VE TEÇHÝZAT 
YATIRIMLARI ARTIYOR

Öte yandan, bugünlerde açýklana-
cak büyüme verilerinde muhtemelen
makina ve teçhizat yatýrýmlarýnýn art-
týðýnýn görüleceðini de kaydeden Erdo-
ðan, "Enflasyon oranýnda az da olsa
düþüþ baþladý. Ocak ayý enflasyon
oraný, yýllýk TÜFE'de %10,35'e geriledi.
ÜFE ise yýllýk bazda %12,14 oranýnda
gerçekleþti. Bir önceki yýlýn ayný döne-
mine göre ÜFE'de 0,16 puanlýk bir
düþüþ var" dedi.

BAÞKAN ERDOÐAN:
"ÝSTÝHDAM, YÜZDE 10.95 

ARTTI!"

Baþkan Erdoðan, Denizli'de
2017'nin Kasým ayý sonu itibarýyla 4/a
kapsamýnda bulunan aktif sigortalýnýn
yani kayýtlý istihdamýn, geçen yýlýn ayný
dönemine göre % 10.95 oranýnda art-
týðýný ve 229 bin 382 kiþi olarak kayýtla-
ra geçtiðini de açýkladý. Erdoðan ayrýca,
2018 Ocak ayýnda Denizli'ye geçen

yýlýn ayný dönemine göre %50 artýþla
10 adet yatýrým teþvik belgesi verildiði-
ni, bunun deðerinin ise, %30 artýþla 13
milyon Türk Lirasý olduðunu duyurdu.
DTO Yönetim Kurulu Baþkaný Erdo-
ðan, "Bu teþviklerin, 7 adedi imalat, 1
adedi hizmetler, 2 adedi de madencilik
faaliyetleri için verildi. Teþvikler, bir
önceki yýla göre %677 artýþla 140 kiþi-
lik istihdam saðladý. 2017'nin Ocak
ayýnda bu sayý sadece 18 idi! Öte yan-
dan, 2017 Ocak ayýnda 832 olan
karþýlýksýz çek adedi, 2018 Ocak ayýnda
bir önceki yýla göre % 60.94 oranýnda
azaldý ve 325 adette kaldý. 2017 Ocak
ayýnda 15 milyon 10 bin Türk Lirasý tu-
tarýndaki protestolu senetler, 2018
Ocak ayýnda % 40.37 oranýnda bir
düþüþle 8 milyon 950 bin Türk Li-
rasý'na kadar geriledi!" dedi.

BAÞKAN ERDOÐAN: 
"DTO'NUN 16.516 ÜYESÝ VAR"

DTO'nun Ocak ayý sonu itibarýyla
üye sayýsýnýn 16 bin 516'ya ulaþtýðýný
da söyleyen Baþkan Erdoðan, ayný ay-
da 1 tane daha yabancý ortaklý þirket
kurulduðunu ve Denizli'de faaliyet
gösteren yabancý sermayeli þirket
sayýsýnýn 85'e çýktýðýný açýkladý.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara
Büyükelçisi Yu Hongyang ve Ticaret
Müsteþarý Sayýn Zhu Guangyao, bera-
berinde 8 Çinli iþ adamýndan oluþan bir
heyetle, Denizli Ticaret Odasý (DTO)'ný
ziyaret etti. DTO Baþkaný Uður Erdoðan,
geçen yýl 29 yabancý yatýrýmcý birden çe-
ken þehirlerinin son dönemde cazibe
merkezi haline geldiðini dile getirdi. Çinli
giriþimcileri Denizli'de yatýrým yapmaya
çaðýrdý. Ayrýca, Denizli ve Çardak Özde-
mir Sabancý Organize Sanayi Bölgeleri-
nin þehrin geliþimine katký saðlayacak her
türlü yatýrým için önemli birer fýrsat oldu-
ðunu vurguladý. Denizli Ticaret
Odasý'ndaki ziyarete, DTO Yönetim Ku-
rulu Baþkaný Uður Erdoðan'ýn yaný sýra
Denizli Sanayi Odasý (DSO) Meclis Baþ-
kaný Mehmet Tosunoðlu, DTO Yönetim
Kurulu Üyesi Mesut Yýlmaz ile Güney
Ege Kalkýnma Ajansý (GEKA) Genel
Sekreter Vekili Özgür Akdoðan da
katýldý. Denizli ve Çin'den gelen iþ adam-
larýndan oluþan 50 kiþilik heyet, iki saat-
ten fazla bir süre fikir alýþveriþinde bulun-
du. Ýkili iliþkileri kuvvetlendirmek amacýy-
la Türkiye'de birtakým ziyaretlerde bulun-
duklarýný belirten Çin Halk Cumhuriyeti
Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang, De-
nizli'de yapýlabilecek Çin yatýrýmlarý ile ti-
cari iþ birliklerini önemsediklerinin altýný
çizdi.

ÇÝNLÝ BÜYÜKELÇÝ, DTO 
BAÞKANI ERDOÐAN ÝLE

EKÝBÝNE TEÞEKKÜR ETTÝ

Gördükleri ilgi ve alakadan memnun
kaldýklarýný da dillendiren Büyükelçi Yu
Hongyang, "Bizi bu kadar kalabalýk bir
ekiple karþýladýðýnýz için teþekkür ediyo-
rum. Bu konuda DTO Baþkaný Uður 

Erdoðan Bey ile ekibinin büyük bir çaba
harcadýklarýný duymuþtuk. Ýkili iliþkilere
ne kadar önem verdiðinizi bizzat görmüþ
olduk. Çin ile Denizli arasýndaki ticari iliþ-
kileri artýrmak istiyoruz. Bu konuda en
önemli geliþme, vize konusunda yaþa-
nan sýkýntýlarýn aþýlmasýdýr. 1 Ocak
2018'den itibaren vize baþvurularý eskisi-
ne göre daha kolay. Artýk sanal ortamda
randevular alýnabilecek ve davet mektu-
buna gerek kalmayacak. Mesela Denizli
Ticaret Odasý'nýn referans mektubu ye-
terli olacak. Vize iþlemlerinde, davet
mektubunun yerine sayýlacak. Biz biliyo-
ruz ki, bir Denizlili olan Ekonomi Bakaný
Sayýn Nihat Zeybekci de Çin'le iliþkilerin
güçlenmesini oldukça önemsiyor" dedi.

BAÞKAN ERDOÐAN,
DENÝZLÝ'DE YATIRIM 
YAPMAYA ÇAÐIRDI

Çin heyetinin ziyaretinden duyduðu
memnuniyeti dile getiren DTO Baþkaný
Erdoðan ise, Denizli'deki yatýrým imkan-
larý hakkýnda bilgiler verdi. Erdoðan,
"Ülkenizden bölgemize yatýrým yapacak
giriþimcileri davet ediyor ve þehrimize
beklediðimizi özellikle belirtmek istiyo-

rum. Þehrimiz, Denizli Organize Sanayi
ve Çardak Özdemir Sabancý Organize
Sanayi Bölgesi olmak üzere içinde iki
OSB barýndýrmaktadýr. 2005 yýlýnda do-
ðal gaz imkanýna kavuþan Denizli
OSB'de 84 adet muhtelif büyüklükte sa-
nayi parseli bulunmakta ve parsel
büyüklükleri 5000 m² ile 110.000 m²
arasýnda deðiþmektedir. Bölgenin top-
lam alaný 4.360.000 m², sanayi parseli
alaný ise 3.019.000 m²'dir. Çardak Ha-
vaalaný gibi önemli bir imkana sahip
olan Çardak Özdemir Sabancý OSB'de,
en küçüðünün 25.000 metrekare oldu-
ðu arsa tahsisi yapýlmýþ 85 sanayi parseli
bulunuyor. Tüm parseller yatýrýma hazýr
durumda. Elektrik, su ve telekomünikas-
yon hattý baðlantýlarý mevcut. Yeter ki siz-
ler giriþimde bulunun" dedi.

DENÝZLÝLÝ ÝÞ ADAMLARINA
EKONOMÝ BAKANLIÐI'NIN

DESTEKLERÝNÝ HATIRLATTI

Ekonomi Bakanlýðý'nýn, Çin Halk
Cumhuriyeti'ni ticari iliþkileri geliþtirmede
hedef ülkeler arasýna aldýðýný da kayde-
den DTO Baþkaný Erdoðan, "Ekonomi
Bakanlýðýmýz, Çin'e yönelik yurtdýþý bi-

rim, marka ve tanýtým faaliyetlerinin des-
teklenmesi, yurtdýþýnda gerçekleþtirilen
fuar katýlýmlarýnýn desteklenmesi ile pazar
araþtýrmasý ve pazara giriþ desteðinde
ekstra ayrýcalýk tanýdý. Ýhracatçýlarýmýzýn
bu fýrsatý deðerlendirmesini umuyorum"
diye konuþtu.

BAÞKAN ERDOÐAN, 
DTO'NUN ÇÝN'LE TEMASLARI
ÖNEMSEDÝÐÝNÝ VURGULADI

Türkiye'nin dýþ ticaret açýðýnýn yaklaþýk
%41'inin, Çin ile olan dýþ ticaret açýðýn-
dan kaynaklandýðýný da hatýrlatan Erdo-
ðan, bunu azaltma anlamýndaki çabalarý
önemsediklerini vurguladý. DTO olarak,
Çin'e düzenlenen fuar ve geziler düzenle-
diklerini belirterek, "Geçtiðimiz yýllarda
Denizli'den Çin Halk Cumhuriyeti'nin
Guangzhou, Shangai, Hong Kong, Pe-
kin ve Xamen þehirlerinde düzenlenen
fuarlara etkin katýlým olmuþtur. Denizli Ti-
caret Odasý olarak, 2007 yýlýndan baþla-
mak üzere Çin'e yönelik çok sayýda ticari
heyet gezisi organizasyonu yaptýk ve
düzenli olarak sürdürmekteyiz. Dileriz, bu
tür giriþimler ve etkinlikler de artarak de-
vam eder" dedi. 

ERDOÐAN: "DENÝZLÝ, YABANCI
YATIRIMCILAR ÝÇÝN 

BÝR CENNET!"

Denizli'nin özellikle son yýllarda ya-
bancý yatýrýmlar açýsýndan çekim merke-
zi haline geldiðini de ifade eden DTO
Baþkaný Uður Erdoðan, "Geçen yýl ilimi-
ze 120 adet yatýrým teþvik belgesi verildi.
Bir önceki yýla göre artýþ oraný %21. Bu-
nun tutar bazýndaki deðeri ise, 1 milyar
117 milyon TL. Bir önceki yýla göre artýþ
%110. Odamýzýn kurulduðu günden ge-
çen yýla kadar yabancý ortaklý þirket sayýsý
55 idi. Sadece 2017 yýlýnda ise, Deniz-
li'de 29 yabancý sermayeli þirket kuruldu.
Denizli, yabancý yatýrýmcýlar açýsýndan
cennet niteliðinde!" diye konuþtu. Ko-
nuklarýna Denizli ve sosyo ekonomik
yapýsý hakkýnda da bilgiler aktaran Baþ-
kan Erdoðan, "Dinamik giriþimcileri ve
ihracata dönük üretim yapýsýyla yurt-
dýþýnda da tanýnan bir þehiriz. Denizli,
ülkemizin ve bölgemizin önemli ticaret
ve lojistik merkezi konumunda. 3 mil-
yar Dolar'dan fazla ihracatýyla, Türki-
ye'deki iller arasýnda 8'inci sýrada yer al-
makta. Denizli'den yaklaþýk 180 ülkeye
2.300 çeþit ürünün ihracatý gerçekleþti-
rilmektedir. Sanayisi, sektörler bakýmýn-
dan çeþitlilik gösterir" dedi.  Baþkan Er-
doðan, son olarak toplantýnýn çok ve-
rimli ve olumlu geçtiðini söyledi. Her iki
heyete de katýlýmlarýndan dolayý te-
þekkür etti. DTO Yönetim Kurulu Baþ-
kaný Uður Erdoðan, konuþmalarýn
ardýndan gerçekleþtirilen soru cevap
kýsmý da tamamlanýnca, Büyükelçi Yu
Hongyang'a Denizli'nin simgesi olan
horoz heykeli ile günün anýsýna sakla-
malarýný umduklarýný dile getirdiði özel
tasarým bir hediye takdim etti.

Denizli'de karþýlýksýz çek ile protestolu senetlerin azaldýðýný açýklayan DTO Baþkaný Uður Erdoðan:

“DUNYA DALGALANIRKEN
TURKiYE DiMDiK AYAKTA!”

ÇiNLiLER, DENiZLi ZiYARETiNDEN MEMNUN AYRILDI

Denizli Ticaret Odasý (DTO) Meclisi, aylýk toplantýsýný yaptý. DTO Baþkaný Uður Erdoðan, geride kalan 
Þubat ayýnýn deðerlendirildiði toplantýda, meclis üyelerine ekonomi ve ticaretteki geliþmelere dair bilgiler verdi. 
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Denizli Ticaret Odasý (DTO)
Yönetim Kurulu Baþkaný Uður Erdo-
ðan'ýn önderliðinde 50 kiþilik bir he-
yet, Denizli'den Almanya'ya gitti.
Bautec Berlin 2018 Uluslararasý Yapý
ve Ýnþaat Teknolojileri Fuarý'nda.
Yapý ve inþaat alanýndaki son tekno-
loji ürünlerin sergilendiði fuar, sek-
törün Denizli'nin ihracatla dünyaya
açýlan profesyonel isimlerini adeta
büyüledi. Stantlarý gezen heyet, yeni
ürünler ve makinalar hakkýnda bilgi
edindi. Son teknoloji inþaat sistemle-
rinin biraraya geldiði ve her yýl adeta
yeni buluþlarýn þovuna dönüþen
Bautec Berlin 2018 Uluslararasý Yapý
ve Ýnþaat Teknolojileri Fuarý'ný gezen
Denizlili giriþimciler, alanda stant
açan firmalarýn temsilcilerine merak
ettiklerini sordu. Profesyonel isimler-
den oluþan Denizli Ticaret Odasý
Yapý ve Ýnþaat Fuarý Heyeti, iþ bað-
lantýlarý yapmayý da ihmal etmedi.

Fiyat, kullaným kolaylýðý ve
ürünün adaptasyonu hakkýnda, ulus-
lararasý pazarda yer alan firmalardan
bilgi alan heyet, yeni ürünleri yerle-
rinde görüp inceleme imkâný buldu.

BERLÝN'DEKÝ 
TÜRK ÝÞ ADAMLARIYLA 
BÝRARAYA GELDÝLER

Ege Bilgi ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege) ve Küçük ve Orta
Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme ve
Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý
(KOSGEB) iþ birliði ile Bautec
Berlin 2018 Uluslararasý Yapý ve
Ýnþaat Teknolojileri Fuarý Ýþ Gezisi
Programý kapsamýndaki Türk Al-
man Ticaret ve Sanayi Odasý
(TD-IHK) ve Denizli Ticaret Odasý
B2B Toplantýsý da, Berlin'de
yapýldý.

BAÞKAN ERDOÐAN: 
"DENÝZLÝ'NÝN ÖNCÜ

ÝSÝMLERÝYLE 
ALMANYA'YA GELDÝK"

DTO Yönetim Kurulu Baþkaný
Uður Erdoðan, toplantýnýn açýþ konuþ-
masýnda katýlýmcýlara, her iki ülke
arasýndaki ticari iliþkinin önemini hatýr-
lattý. Baþkan Erdoðan, ticari hacmin
geliþtirilmesinde Türkiye ve Alman-
ya'da yaþayan Türk iþ adamlarýna
büyük bir sorumluluk düþtüðünü de
kaydetti. Öte yandan, sektöründe söz
sahibi isimlerden oluþan güçlü bir
ekiple Berlin'de bulunduklarýna dikkat
çeken Erdoðan, "Bunlar arasýnda,
tüm dünyaya su arýtma sistemleri sa-
tan, yýllýk 25-30 milyon Euro ciro ile
sektörün ihtiyaç duyduðu metal
ürünlerini pazarlayan, ahþap ürünleri
ile sektörünü uluslararasý pazara
taþýyan üyelerimiz gibi nice önemli
isimler var. Hepinizin bildiði gibi, yapý
ve inþaat sektörü, Türkiye'de iþ
dünyasýnýn temel taþlarýndan biri. Sa-
dece yurt içinde deðil yurt dýþýndaki et-
kinliðiyle de Türk giriþimciler, bu sek-
törde ilk sýralarda! Denizli'miz ise, giri-
þimci ruhuyla tanýnan bir þehir. Ýki De-
nizlili biraraya gelirse, mutlaka iþ konu-
þur. Ýþte yeniliðe ve birlikteliðe açýktýr.
Bizdeki potansiyeli, katma deðere
dönüþtürecek projelere kapýmýz açýk!
Özellikle, son yýllardaki devasa proje-
lerle 'þehrimiz, baþtan ayaða yeniden
imar ediliyor' desek yeridir. Türki-
ye'nin önde gelen en büyük firma-
larýnýn Denizli'mizde yatýrým yapmasý,
þehrimizin yapý ve inþaat sektöründeki
önemini her geçen gün daha da
artýrmakta. O nedenle, Denizli'ye
yapýlacak her yatýrým kazançlýdýr! Bu
arada, ihracatçý firmalarýmýzýn sayýsý
da, bizim için ayrý bir övünç kay-

naðýdýr. Bunun yanýnda, müteahhit
þirketlerimizin tam kapasite ile çalýþýyor
olmasý da önemli bir deðerdir!" dedi.

BAÞKAN ERDOÐAN: 
"ARADA MESAFELER 
OLSA DA BÝZ BÝRÝZ!"

Denizli Ticaret Odasý'nýn 16 bin
425 üyesi ile Denizli'nin en büyük tica-
ri kurumu ve sivil toplum kuruluþu ol-
duðunu da belirten Baþkan Erdoðan,
"Denizli'miz tekstil, ev tekstili, hazýr gi-
yim, mermer, traverten ve doðal taþýn
yanýnda inþaat sektörü ile de ihracatýn
önemli þehirleri arasýnda! Geçen yýl ih-
racatta yüzde 10,87 artýþla 3 milyar 67
milyon 303 bin Dolar'ý yakaladýk. He-
defimiz ise daha büyük! Hýzla
büyüyen bir kentiz ve Ege'nin incisiyiz!
Bizi burada aðýrladýðýnýz için teþekkür
ederiz. Denizli'mizi görmenizi hatta
uzun süreli kalýp tanýmanýzý ve iþ birlik-
lerine dair giriþimlerde bulunmanýzý di-
leriz. Unutmayalým ki; her ne kadar
arada mesafeler olsa da biz biriz!" diye
konuþtu.

KALABALIK VE GÜÇLÜ
DENÝZLÝ HEYETÝ, 

YÜZLERÝ GÜLDÜRDÜ

Türk Alman Ticaret ve Sanayi
Odasý (TD-IHK) Genel Sekreteri
Okan Özoðlu da kurumlarý ve faaliyet-
leri hakkýnda bilgi vererek baþladýðý
konuþmasýnda, Denizli Ticaret
Odasý'nýn kalabalýk ve güçlü bir ekiple
kendilerini ziyaret etmelerinden büyük
mutluluk duyduðunu belirtti. Genel
Sekreter Özoðlu ayrýca, kendilerinin
de bir iþ gezisi planladýklarýný ve bu or-

ganizasyonda Ýzmir ve Aydýn'ýn yaný
sýra mutlaka Denizli'ye de yer verecek-
lerini söyledi. Özoðlu, "Denizli Ticaret
Odasý'nýn bu kadar güçlü bir ekiple
Berlin'e gelerek, bizi ziyaret etmesi bir-
likte yapýlacak iþ organizasyonlarýna
da önayak olacaktýr" dedi.

JLL'DEN GÜNE ÖZEL 
SUNUM

Etkinlik, Almanya'nýn inþaat ve
emlak sektöründe en büyük isimlerin-
den sermayesi 7 milyar Euro'yu bulan
JLL firmasýnýn temsilcilerinden Serkan
Göçmen'in sunumuyla devam etti.

BAÞKAN ERDOÐAN:
"ETKÝNLÝÐÝMÝZ 

OLDUKÇA VERÝMLÝ GEÇTÝ"

DTO Baþkaný Erdoðan, organi-
zasyonun sonunda Bautec Berlin
2018 Uluslararasý Yapý ve Ýnþaat Tek-
nolojileri Fuarý Ýþ Gezisi Programý ile
Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odasý

(TD-IHK) ve Denizli Ticaret Odasý
B2B Toplantýsý hakkýnda bir deðerlen-
dirmede bulundu. Baþkan Erdoðan,
"Bu sektörün en önemli organizas-
yonlarýndan biri, týpký buradaki gibi
uluslararasý fuarlar... Bu tür etkinlikler-
den üyelerimizin en azami ölçüde fay-
dalanmasý için elimizden geleni
yapýyoruz. Ýþverenlerin sektörlerindeki
yeniliklerden uzak kalmamasýnýn ve
yeni teknoloji ürünleri görüp taný-
masýnýn, ayný sektörde yer alan isim-
lerle tanýþýp kaynaþmasýnýn, en önem-
li yollarýndan biri de bu tür organizas-
yonlar. 50 firmamýzýn temsilcileriyle
geldiðimiz Berlin'de, Türklerle bir ara-
da bulunmak da, ekibimize ayrý bir ke-
yif verdi! Etkinliðimiz oldukça verimli
geçti. Üyelerimiz, fuarda yeni ürünleri
yerinde inceledi. Yeni teknoloji sistem-
leri, keþfetme fýrsatý yakaladý. Ayrýca,
buradaki toplantýda da Almanya'da
ayný sektörde yatýrýmlarý bulunan soy-
daþlarýyla tanýþýp kaynaþtý. Ýnþallah, bu
güzel birliktelik iþ birliði ve ticarete
dönüþür" diye konuþtu.

Bautec Berlin 2018 Uluslararasý Yapý ve Ýnþaat Teknolojileri Fuarý Ýþ Gezisi'ne katýlan 50 kiþilik DTO Ýnþaat Sektörü Heyeti, Türk Alman Ticaret ve Sana-
yi Odasý üyeleri ile biraraya geldi. DTO Baþkaný Uður Erdoðan, toplantýda Denizli ile ilgili konuþurken, son bir yýlda yabancý yatýrýmlarda görülen kayda de-
ðer artýþa dikkat çekti. Erdoðan, "DTO'nun kurulduðu 1926'dan 2017'ye 90 yýllýk dönemde Denizli'de yabancý ortaklý þirket sayýsý 55 idi. Sadece 2017'de, 29
þirket daha bunlar arasýna katýldý. Geçen yýl, sayý 84'e kadar çýktý. Bu ay 1 firma daha kazandýk ve yabancý ortaklý firmalarýn sayýsý 85'e ulaþtý" dedi.

TURK iÞ ADAMLARINDAN
ALMANYA’YA ÇIKARMA
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Denizli Ticaret Odasý (DTO) Yönetim
Kurulu Baþkaný Uður Erdoðan, Meclis'e
sevk edilen Torba Yasa Tasarýsý'na göre
imalat sanayi, ihracat, yatýrým ve Ar-Ge
gibi birçok alanda yeni teþvik ve destek-
lerin devreye alýnacaðýný anýmsattý.
Böyle bir geliþmenin, üretim ile ihracatý
þaha kaldýracaðýný vurguladý. Baþkan Er-
doðan, "Bir süredir sýkça dillendirdiðimiz,
yerli ve milli yatýrýmlar ile yatýrýmcýlarýn
karþýsýna çýkan engeller bir bir kaldýrýlýy-
or. Daha önce Ekonomi Bakanýmýz
Sayýn Nihat Zeybekci'nin yaný sýra gerek
TOBB nezdinde gerekse kamuda yetkili
isimlere ilettiðimiz bir beklentimizin daha
karþýlýk bulmasýný dört gözle bekliyoruz.
Yeni yasa tasarýsýnda yer verilen sanayi
sicil belgesine sahip iþletmelerin yatýrým
teþvik belgesi aranmadan imalat sana-
yinde kullandýklarý yeni makine ve teçhi-
zat alýmlarýna 31 Aralýk 2019'a kadar
KDV istisnasý getirileceði yönündeki
düzenlemenin, Meclis'ten geçmesini önemsiyo-
ruz" dedi.

Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekci'nin geçti-
ðimiz günlerde Denizli iþ dünyasýyla buluþtuðu
toplantýda Yeni Torba Yasa Tasarýsý'nýn içeriði
hakkýnda bazý ipuçlarý verdiðini hatýrlatan DTO
Yönetim Kurulu Baþkaný Uður Erdoðan, bura-
da edindikleri izlenime göre yerli ve milli üreti-
min desteklenmesi yönündeki beklentilerinin
yeni tasarýnýn yasalaþmasýyla hayat bulacak ol-
duðunu görmenin sevincini yaþadýklarýný kay-
detti.

ERDOÐAN: "TALEPLERÝMÝZ, 
YENÝ TORBA YASA TASARISINDA

YER ALDI"

Baþkan Erdoðan, Bakan Zeybekci'nin bir
sonraki daha ayrýntýlý açýklamasýnýn yaný sýra
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Faruk
Özlü'nün son günlerde basýna yansýyan konuþ-
malarýnýn, milli sanayinin teþvik ve desteklerle
korunup kollanmasý yönündeki umutlarýný
artýrdýðýný ifade etti. Erdoðan, "Geçen sene
yürürlüðe giren Üretim Reform Paketi ile yýl so-
nuna doðru kabul edilen torba yasa, bu mana-
da önemliydi. Sanayicinin ve ihracatçýnýn iþini
kolaylaþtýran, birçok vergiden istisna ve muafi-

yet getiren bu tür düzenlemelere, kamuoyunda
kýsaca Torba Tasarý olarak adlandýrýlan Vergi
Kanunlarý Ýle Bazý Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik
Yapýlmasý Hakkýnda Kanun Tasarýsý da
katýlacak. Yeni torba tasarý yasalaþýrsa,
makine ve teçhizat almak isteyen
yatýrýmcý, yerli ürünleri tercih ettiðinde
KDV istisnasýndan yararlanabilecek.
Böylelikle üretimi, yatýrým ortamýný ve is-
tihdamý canlandýrmak için atýlan adýmla-
ra bir yenisi daha eklenecek. TBMM'ye
sevk edilen tasarý ihracat, istihdam, yatýrým,
Ar-Ge ve üretim teþviklerinin yaný sýra hurda
indirimi ile asgari ücretin yýl boyunca vergi dili-
mi artýþýndan etkilenmemesi gibi pek çok konu-
da düzenlemeyi de beraberinde getirecek. Do-
layýsýyla, neredeyse tüm sektörleri ve iþverenin-
den çalýþanýna kadar toplumun geniþ bir kesi-
mini kapsayacak önemli bir deðiþikliðe gidile-
cek. Bunun piyasalara da mutlaka olumlu
yönde etkisi olacaktýr" dedi.

AR-GE'DE DE 
KDV ÝSTÝSNASI SAÐLANACAK

DTO Baþkaný Erdoðan, iþ dünyasýný buluþ-
turan büyük organizasyonlarýn neredeyse ta-

mamýn-
da ýsrarla üzerin-
de durduklarý bir konunun torba tasarýda yer
aldýðýný ve sonuçlanmasýna da az bir zaman
kaldýðýný görmenin mutluluðunu yaþadýklarýný
da dile getirdi. Baþkan Erdoðan, "Þu ana kadar
yapýlan açýklamalardan da anladýðýmýza göre,
yeni torba tasarýnýn yasalaþmasý halinde, sana-
yi sicil belgesine sahip iþletmelerin imalat sana-
yinde kullanacaklarý yeni makine ve teçhizat
alýmlarýna, yatýrým teþvik belgesi aranmadan
31 Aralýk 2019'a kadar KDV istisnasý getirile-
cek. Ar-Ge, yenilik ve tasarým faaliyetlerinde
bulunanlara da, Ar-Ge ve tasarým merkezlerin-
de kullanacaklarý yeni makine ve teçhizat alým-
larýnda, 31 Aralýk 2019'a kadar KDV istisnasý
saðlanacak. Yatýrým teþvik belgeli olsun veya
olmasýn imalat sanayinde veya Ar-Ge, yenilik
ve tasarým faaliyetlerinde kullanýlan ve 31
Aralýk 2019'a kadar satýn alýnan yeni makine
ve teçhizat, mevcut amortisman sürelerinin
yarýsý kadarlýk daha kýsa bir sürede amortisma-
na tabi tutularak, gider olarak yazýlabilecek" di-
ye konuþtu.

ERDOÐAN: "DENÝZLÝ, AR-GE VE 
TASARIM ÝLE MODANIN 

MERKEZÝ OLACAK"

Denizli Ticaret Odasý Baþkaný Uður Erdo-
ðan, Ar-Ge ve tasarýmla ilgili yatýrýmlarýn önce-
likleri arasýnda yer aldýðýný da belirtti. Baþkan
Erdoðan, Denizli'de daha bir yýl önce tasarým
ve Ar-Ge merkezi anlamýnda herhangi bir giri-
þim yokken, sadece 2017 yýlýnda 21 tasarým
merkezi ile 7 Ar-Ge merkezi kurulduðuna dik-
kat çekti. Ayrýca, tasarým merkezi sayýsý açýsýn-
dan Denizli'nin Ýstanbul'dan sonra Türkiye'de
2'nci, nüfus bazýnda deðerlendirildiðinde ise bi-
rinci sýrada yer aldýðýnýn altýný çizdi. Erdoðan,
"Ülkemizdeki 145 tasarým merkezinin, 21'i De-
nizli'de. 50 tasarým merkezi bulunan Ýstan-
bul'dan sonra Türkiye'de 2'nci sýradayýz. Nüfus
bazýnda deðerlendirildiðinde ise birinciyiz. De-
nizli'miz Ar-Ge merkezi sayýsýna bakýldýðýnda
da Türkiye'de iller arasýnda 16'ncý sýrada. Geç-
tiðimiz günlerde, Ankara'da 3 milyon Euro'luk
hibeyle ilgili AB protokolünü imzaladýðýmýz Bi-
lim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Sayýn Faruk
Özlü, 2018'in ilk 6 ayýnda Ar-Ge merkezi
sayýsýný 1000'e çýkarmayý hedeflediklerini du-
yurdu. Ülkemizde þu an faal 795 Ar-Ge merke-

zi var. Bunlarýn büyük bir kýsmý
2017'de açýldý. Öte yandan, bu
merkezlerin niteliklerinin yükseltil-
mesi de önemli. Asýl hedefimiz,
ülkemizin ileri teknoloji ürünleri
üretmesi olmalý! Ne yazýk ki, imalat
sanayimizdeki yüksek teknolojinin
payý yüzde 4'ler düzeyinde. Hem ih-
racatýmýzda hem imalat sanayinde-
ki ileri teknoloji ürünlerinin sayýlarýný
arttýrmak için Ar-Ge birimleri büyük
önem taþýyor" dedi.

ERDOÐAN: "GEÇEN YIL
DENÝZLÝ'YE TEÞVÝK VE 

DESTEK YAÐDI"

Geçen yýl Nisan ayýnda Türk
Eximbank Denizli Þubesi'nin faali-
yete geçtiðini kaydeden Baþkan Er-
doðan, "Bunun için hükümetimiz
nezdinde Ekonomi Bakanýmýza iþ

dünyasý adýna bir kez daha teþekkürlerimizi
arz ediyorum. Bu þube, Temmuz ayýn-

dan itibaren kredi kullandýrmaya baþ-
ladý. Eximbank'tan 2017'de Denizlili
firmalara 475,7 milyon Dolar kredi
kullandýrýldý. 2017 yýlýnda Denizli'de
Kredi Garanti Fonu kanalýyla 6 bin
750 firmaya toplamda 3 milyar
900 milyon TL kredi saðlandý. Bu
devletimizin iþ alemini yalnýz ve sa-
hipsiz býrakmadýðýnýn bir gösterge-

siydi. Yine 2017 yýlýnda 1047 iþlet-
memiz KOSGEB'den toplam 17 mil-

yon 507 bin liralýk destek aldý. Hüküme-
timiz, çaðrýmýzý karþýlýksýz býrakmadý ve Ba-

kanýmýz, KGF baþta olmak üzere kamu kay-
naklarýndan özel sektöre saðlanan teþvik ve
desteklerin kesintisiz sürdürüleceðini açýkladý.
Yeni yýla böyle güzel bir haberle baþladýk.
Ýnanýyorum ki, iþ dünyamýz geçen yýl ihracatta
olduðu gibi bu yýlda üretim ve istihdamda bu
katkýyý karþýlýksýz býrakmayacaktýr!" diye konuþ-
tu. Denizli'nin baþarýsýnýn yabancý sermayenin
de ilgisini çektiðini ifade eden Denizli Ticaret
Odasý (DTO) Yönetim Kurulu Baþkaný Uður
Erdoðan, "DTO'nun kuruluþundan itibaren ge-
çen yýla kadar ki 91 yýllýk sürede, bu þehirde 55
tane yabancý ortaklý þirket vardý. Son 1 yýlda
þehrimize olan güven ve ilginin sayesinde ve
Ekonomi Bakanýmýz Sayýn Nihat Zeybekci'nin
de desteðiyle, sadece geçen yýl yani 2017'de,
29 yabancý sermayeli þirket daha Denizli'de
yatýrým yaptý. Bu Denizli olarak baþarýmýzýn ya-
bancýlar tarafýndan da tescillenmesi anlamýna
gelir" dedi.

ERDOÐAN: 
"EÐÝTÝM FAALÝYETLERÝMÝZ 
BU YIL DA DEVAM EDECEK"

Denizli Ticaret Odasý olarak özellikle
sektörlerde ihtiyaç duyulan konularda eði-
timler düzenlediklerini belirten Baþkan Er-
doðan, "Örnek verecek olursak, moda ve ta-
sarýmla ilgili 25 kiþi yetiþtirdik ve istihdama
kazandýrdýk. Ayný zamanda, kendi iþini kur-
mak isteyenler de iþyerlerini açtý. Ýlgi duy-
duklarý sektörde çalýþmak isteyen vatandaþ-
larýmýz ise, ýsý ve su yalýtýmý ile kaynakçýlýk
eðitimleri aldý. Burada amacýmýz, iþverenin
ihtiyaç duyduðu, aradýðý ve istediði kalifiye
ve donanýmlý personeli bulmasýna yardýmcý
olmakla beraber, iþ arayanlara da farklý bir
imkân saðlamak. Biz, sektörlerden gelen ta-
lepleri dikkate alýp, hangi alanda ihtiyaç
varsa, ona göre bir açýlým yapýyoruz. Mese-
la, bugün gerçekleþen bir geliþmeyi de ilk
defa size açýklýyorum… Denizli, siz de bili-
yorsunuz ki tekstil ve konfeksiyon þehri. Biz,
daha önce moda ile ilgili tasarým çalýþmasý
yapmýþtýk. Þimdi de ev tekstili ve konfeksi-
yonla ilgili bir tasarým çalýþmasý baþlata-
caðýz. Projenin ayrýntýlarýný, önümüzdeki
günlerde hazýrlýklarýmýz tamamlanýnca siz-
lerle de paylaþacaðýz. Eðitimlerimize bu yýl
da devam edeceðiz. Bize hangi konuda ihti-
yaç bildirilirse, biz o alanda istekli vatandaþ-
larýmýzý yetiþtirip sektörlerimize kazandýra-
caðýz" diye konuþtu.

Ýþ dünyasý, gözünü TBMM'ye çevirdi. DTO Baþkaný Uður Erdoðan, Ankara'ya seslendi:

“YENi TORBA TASARININ
YASALAÞMASINI BEKLiYORUZ”

Denizli Ticaret Odasý önceki dönem 
baþkanlarýndan,

23, 24 ve 25. Dönem Denizli Milletvekili,
Ekonomi Bakaný Baþdanýþmaný

Mehmet YÜKSEL'in babasý
deðerli insan

Mustafa YÜKSEL'in hayatýný 
kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaþýyoruz.

Merhuma Allah'tan rahmet; 
Sayýn Mehmet Yüksel ile 

yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz.

Denizli Ticaret Odasý Baþkanlýðý

VEFAT VE BAÞSAÐLIÐI
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TEKNOLOJÝ ÝÞBÝRLÝKLERÝ

Kilitli Dolap Ýhtiyacý

Ref: BRBE20180129001

TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝKLERÝ

Koreli Firmanýn Teknoloji Arayýþý

Ref: TRKR20171204001

Ýletiþim için 241 17 37 veya ebic-ege@dto.org.tr  Not: Ýletiþimde sizlere daha iyi hizmet verebilmesi için lütfen ilgilendiðiniz alanýn “REF” numaralarýný belirtiniz

TEKNOLOJÝ ve TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ DUYURULARI

Belçikalý bir firma þahsi eþyalarýn
korunmasý ve muhafazasý için pa-
tentli bir saklama sistemi geliþtirmiþ-
tir. Bu sistem dahilinde kullanýlmak
üzere 1800*600mm*450mm ölçüle-
rinde çelik yapýlý, galvanizli kapýlara
sahip dolaplar aranmaktadýr. Aranan
partnerin ürünleri Belçika'ya transfer
etmesi gerekmektedir. Sipariþ mik-
tarýnýn her sene %50 artmasý
öngörülmektedir.

PE Kaplamalý Kaðýt

Ref: BRUK20180109002

Ýngiliz bir þirket pie satýþý yapmak-
tadýr. Bu ürünün piþmesi ve satýþý es-
nasýnda kabýný oluþturacak ýsýya da-
yanýmlý ve dýþ yüzeyinde iki renk
baský olacak kaðýt tabanlý PE kapla-
malý kaplar aranmaktadýr. Yýllýk
2.500.000 adetlik sipariþ verilecektir.

Yatlar Ýçin Yedek Parça

Ref: BRUK20161213001

Ýngiliz bir firma, 20-40m arasý bo-
yuttaki yatlar için tamir hizmeti ver-
mektedir. Firmanýn müþteri iliþkileri
alanýnda ödülü bulunmaktadýr.
Sektöründe iyi bir tanýnýrlýða sahip
olan firma  motor, þanzýman parça-
larý, hidrolikler, ýþýklandýrma parça-
larý, valfler, pompalar gibi tamir
ürünleri kullanmaktadýr. Bu tarz
ürünlerin üreticileri aranmaktadýr.

Ýç Çamaþýrý ve Gecelik Üreticisi

Ref: BRNL20170927001

Hollandalý bir firma, genç kýzlar
için ürünler tasarlamaktadýr. Firma
pijama, tiþört gibi ürünlerin üretimi
için ortaklar aramaktadýr. Ürünlerin
baskýlý bir þekilde kullanýma hazýr ola-
rak teslim edilmesi istenmektedir.

Çamaþýrhane ve Kuru 
Temizleme Makinalarý

Ref: BRRO20160622001

Romanyalý bir firma çamaþýrhane
ve kuru temizleme hizmeti saðlamak-
tadýr. Firma uzun yýllardýr sektörde
olup ulusal ve uluslararasý pek çok iþ-
birliði yürütmektedir. Çok sayýda ça-
maþýrhane ve kuru temizleme mer-
kezine sahip olan firma, piyasada
satýþýný yapmak üzere çamaþýrhane
ve kuru temizleme makineleri üreten
ortaklar aramaktadýr.

Enerji Yönetim Programý

Ref: BOIT20171207001

Ýtalyan bir firma enerji yönetim
sistemleri üstüne çalýþmaktadýr. Fir-
ma geliþtirdiði enerji yönetim sistemi-
nin satýþý için ortaklar aramaktadýr.
Bu sistem evlere, sitelere uygulana-
bilmekte olup farklý kaynaklardan
enerji tüketimine dair bilgi almakta,
tüketim analizini yapmakta ve kul-
lanýcýya enerji tasarrufu için öneriler-
de bulunmaktadýr.

Plastik Enjeksiyon Ürünü

Ref: BRDE20171206001

Alman bir firma nefes almayý ko-
laylaþtýran plastik aðýz ürünleri satýþý
yapmaktadýr. Bugüne dek Çin'de
üretilen bu ürünler için nakliye ko-
laylýðý saðlamak adýna daha yakýn bir
üretici arayýþýna girilmiþtir. Polietilen
malzemeden plastik enjeksiyon ile
üretilecek ürünlerin 4 tipi olup yýllýk
1.200.000 adetlik bir sipariþ geçile-
cektir. Ürünlerin teknik detaylarý ilgili
linktedir.

Dondurulmuþ Gýda

Ref: BRMK20171024001

Makedonyalý bir þirket 10 yýldan
uzun süredir dondurulmuþ gýda
sektöründedir. Þirket son yýl agresif
bir büyüme gerçekleþtirmiþ olup
ürün çeþitliliðini %23 arttýrmýþtýr. Þir-
ket þu an dondurulmuþ sebze ve et
üreticileri arayýþý içindedir.

Tarým ve Hayvancýlýk Ürünleri

Ref: BRRO20160901001

Romanyalý bir þirket uzun yýl-
lardýr tarým ve hayvancýlýk alanýn-
da distribütörlük yapmakta olup,
ürün aðýna ekleyebilecek yeni
ürünler aramaktadýr. Þirket tarým
ve hayvancýlýk ile ilgili pek çok
ürünün satýþýný yapmaktadýr. Ülke
genelinde 70 civarýnda satýþ bayisi
olan þirket Romanya pazarýnda
ürünlerini satmak isteyen üreticiler
aramaktadýr.

Su Yalýtým Çözümleri

Ref: BODE20170713002

Alman bir firma 2003 yýlýndan
beri su yalýtým sistemleri üstüne
çalýþmaktadýr. Firma nem ve su da-
yanýmý saðlayan ürünler üretmekte
olup ayný zamanda laboratuar
çalýþmalarý ile ürünlerini geliþtirmek-
tedir. Türkçe konuþan personele de
sahip olan firma, bahsi geçen ürünle-
rin satýþý için ortaklar aramaktadýr.

Yenilikçi Saðlýk Ürünleri

Ref: BRBE20180103001

Uzun yýllar boyu saðlýk alanýnda
satýþ yapmýþ olan bir kiþi tarafýndan
kurulan Belçikalý bir firma, saðlýk
alanýnda uluslararasý þirketlere danýþ-
manlýk vermektedir. Ayný zaman da
satýþ hizmeti vermeye baþlayacak
olan firma, hastaneler, eczaneler gibi
satýþ kanallarýna sahiptir. Firma
satýþýný yapabileceði yenilikçi ürünler
aramaktadýr.

Gerilimölçer Ýçin Tartým Sistemleri

Ref: BRDE20171211001

Alman bir firma yüzey gerilimi
ölçümü için gerilimölçer üretimi yap-
maktadýr. Genellikle 20-6o derece
sýcaklýkta gerçekleþen ölçümler bazen
300 derece sýcaklýkta da yapýlmakta
olup ölçüm süreleri günleri bulabil-
mektedir. Bu ürünlerin içinde kul-
lanýlmak üzere tartým sistemleri teda-
rik edebilecek ortaklar aranmaktadýr.
Yýllýk 200 adetlik bir sipariþ verilmesi
planlanmaktadýr.

Saðlýk ve Medikal Ürünleri

Ref: BOUK20161101001

Ýngiliz bir firma Ýngiliz Ulusal
Saðlýk Sistemi (NHS) içinde satýþý
yapýlabilecek ürünler üreten firmalar
için, pazara giriþ, analiz ve yönlendir-
me hizmetleri vermektedir. NHS'ye
giriþ yapmak isteyen ve bu pazara hi-
tap eden ürünler üreten ortaklar
aranmaktadýr.   

Aydýnlatma Ürünleri

Ref: BRQA20170720001

Katarlý bir firma iç ve dýþ mekan
aydýnlatma ürünleri üretmektedir.
Firma ürün gamýný geniþletmek
için yeni aydýnlatma ürünleri ve bu
ürünlerin baðlantý parçalarýný teda-
rik edebilecek ortaklar aramak-
tadýr.

Kumaþ Kaplama

Ref: BRUK20170710002

Ýngiliz bir firma ortak kullaným
alanlarý, ticari alanlar ve zor koþul-
lar (hapishane gibi) için mobilya
üretimi yapmaktadýr. Firma
ürünlerin kumaþ kaplanmasý için
baþka bir Ýngiliz firmayla çalýþmak-
tadýr anca bu firma ellerindeki ku-
maþtan ihtiyaç kadar kesim yap-
makta ve böylece kumaþ israfýna
sebep olmaktadýr. Firma, kumaþ
kullanýmýný optimize edecek yazýlý-
ma sahip olan ve kaplama iþini ya-
pabilecek yeni ortaklar aramak-
tadýr.

Hollandalý bir firma vinç, ekskavatör,
lift gibi ürünlerin satýþ ve teknik servis
hizmetini vermektedir. Firma, Hol-
landa pazarýna girmek isteyen, yu-
karýda sayýlan ürünlerin ve bu
ürünlerin yedek parçalarýnýn üretici-
leri ile çalýþmak istemektedir.

Rus bir firma 2013 yýlýndan beri gün-
lük süt üretimi iþindedir. Firma sahibi
kendi çiftliðini kurmak istemekte olup
bu alanda kendisine ekipman saðla-
yabilecek ortaklar aramaktadýr. çift-
likte 185 adet inek bulunmaktadýr.
Otomatik süt saðýmý, depolanmasý,
çit çekimi gibi iþlerin tamamlanmasý
ve biyolojik atýk geri dönüþümü siste-
minin kurulmasý için ortalar aran-
maktadýr.

Koreli bir firma, ilk yardým gerekti-
ren ortamlarda kullanýlmasýný amaç-
ladýðý, kablosuz iletiþime uygun, ekra-
na monte edilmiþ, kullanýmý güvenli
bir 3D dijital x - ray makinesi geliþtir-
mek istemektedir. Þirket teknik bilgiye
sahip ancak makinenin proses tekno-
lojisi konusunda desteðe ihtiyaç duy-
maktadýr. Gereken teknolojiyi saðla-
yabilecek partnerlerle teknik iþbirliði
yoluna gidilebileceði belirtilmiþtir. Söz
konusu iþ birliði joint venture olarak
da deðerlendirilebilir.

Güç Yoðunluðu Arttýrýlmýþ 
Ýçten Yanmalý Motor

Ref: TOUK20160802001

Ýngiliz firma, konvansiyonel 2 za-
manlý veya 4 zamanlý Otto çevrimi
prensibi ile çalýþan motorlarda yaptýðý
patentli bir geliþtirme ile her bir silindir-
den daha fazla güç alýnabilecek yeni
bir motor geliþtirmiþtir. OEM firmalarý
ile lisans veya teknik iþbirliði yapýlmasý
düþünülmektedir.

Tarýmsal Ýzleme Ýçin Kablosuz Sensör Aðý

Ref: TOIT20161024003

Ýtalyan bir KOBÝ, hidrojeolojik,
endüstriyel ve çevresel instabilite izle-
me için kablosuz sensör aðý geliþtirmiþ-
tir. Sistemin ileri geliþtirme çalýþmalarý
için finansör arayýþý söz konusudur.

Kompresöre Ýhtiyaç Duymayan 350 Bar
Elektroliz Modülü Ýle Hidrojen Üretimi

Ref: TOAT20170109001

Avusturyalý bir firma 350 bar çýkýþlý
elektroliz sistemi ile hidrojen üreten bir
sistem geliþtirmiþtir. Bu sistem aðýr
vasýtalarda kullanýlabileceði gibi ayný
zamanda hidrojen kullanan endüstri-
lerde de kullanýlabilmektedir.

Uzaktan Hasta Yönetimi Ýçin 
Profesyonel Çözüm

Ref: TOES20161214008

Ýspanyol firma medikal sektöre
yönelik IT çözümleri üretmektedir. Fir-
ma klinik çalýþmalarda verilerin efektif
biçimde toplanabilmesini saðlayan ve
uzaktan veri yönetimine olanak
tanýyan bir platform geliþtirmiþtir. Pilot
çalýþmalarýn yürütülebilmesi amacý ile
ilgili sektör ortaklarý ile iþbirliði yapýl-
masý düþünülmektedir.

Kronik Hastalar Ýçin Gerçek Zamanlý
Saðlýk Ýzleme Sistemi

Ref: TOES20160524002

Ýspanyol bir firma, kronik tedavi
sürecinde olan hastalarýn durum-
larýnýn gerçek zamanlý olarak izlene-
bilmesine olanak saðlayan giyilebilir
ekipmanlar vasýtasý ile veri toplayan
dijital platform geliþtirmiþtir. Ticari iþ-
birliði önerilmektedir.

Monokristal Kuvars Üretim Yöntemi

Ref: TOFR20171115009

Fransýz bir teknoloji transfer ofisi,
Paris bölgesinde bir araþtýrma labora-
tuvarýnda geliþtirilen monokristal ku-
vars üretim yöntemi için ortak
arayýþýndadýr. Geliþtirilen monokristal
kuvars, osilatörler ve sensörlerde kul-
lanýlmaktadýr. Araþtýrma, lisans veya
teknik iþbirliði önerilmektedir.

Hasta Yönetim Sistemi

Ref: TOUK20170925002

Ýngiliz bir yazýlým firmasý, özellikle
yatýlý olmayan hasta sirkülasyonunu
yönetebilecek ve hizmet verimini art-
týran bir yönetim sistemi yazýlýmý geliþtir-
miþtir. Bu sistem ile baþvuru esnasýnda
yýðýlmalarýn önlenmesi, hýzlý ve kesinti-
siz hizmet saðlanmasý hedeflenmekte-
dir. Yazýlým firmalarý ile iþbirliði planlan-
maktadýr.

Silo Boþaltým Sistemi

Ref: TOFR20160921002

Fransa'da bir firma yüksek kap-
asiteli silolarda, silo sonunda dipte
kalan malzemeyi operatör desteði
olmaksýzýn boþaltmaya olanak
saðlayan bir mekanizma geliþtir-
miþtir. Firma ticari iþbirliði arayýþýn-
dadýr.

Katalan teknoloji merkezi, saðlýk sek-
törüne yönelik IT çözümleri üretmek-
tedir. Firma, evde bakým hizmeti al-
mak zorunda olan veya yalnýz yaþa-
makta olan veya bedensel kýsýtlarý
olan yaþlý insanlarýn anlýk saðlýk du-
rumlarýný izleyen ve gerektiðinde
saðlýk otoriteleri ile paylaþabilen bir
sistem geliþtirmiþtir. Pilot çalýþmalarýn
yapýlabilmesi için, hastaneler, yazýlým
firmalarý ve saðlýk kurumlarý ile iþbirli-
ði yapýlmasý planlanmaktadýr.

Ýngiliz Firma Bebek Gözlem 
Monitörü Üreticisi Arayýþý

Ref: TRUK20180201001

Bebek teknoloji ürünleri üzerine
uzmanlaþmýþ Ýngiliz firma, bebeklerin
gözlenmesi için monitörü bulunan sis-
tem saðlayýcýlarýyla temasa geçmek is-
temektedir. Sistemin, wifi üzerinden
çalýþmaya uygun olmasý gerekmekte
olup, zoom in/out, ses kaydý ve pan
shot yapabilmesi istemektedir. IOS ci-
hazlarla da kontrolü mümkün ol-
malýdýr. Ýstenen ürünler beyaz etiket
altýnda tedarik edilecektir.

Yolda Uygulanabilir Yenilenebilir 
Enerji Teknikleri

Ref: TRKR20180112002

1973 yýlýnda kurulan Koreli firma,
karayollarý, yollar ve havaalanlarý gibi
konularda mühendislik ve inþaat hiz-
metleri vermektedir. Firma, yeni ha-
vaalaný için uygun bir yer seçmeye ve
ulusal karayolu geniþletme faaliyetleri-
ne odaklanmaktadýr. Bu baðlamda
da çevre, demiryolu ve ulusal yol geli-
þimi gibi konular firmanýn en önemli
alanlarýndandýr. Firma, yolda uygula-
nabilir olan yenilenebilir enerji tekno-
lojileri sahipleriyle lisanslama yoluyla
iþbirliði yapmak istemektedir.

Yüksek Çözünürlüklü Cep Mikroskobu

Ref: TOUK20180201001

Ýngiliz bir firma, laboratuvar dere-
cesinde görüntüler sunabilen portatif
bir cep mikroskobu geliþtirmiþtir.
Mikroskop ile elde edilen 1 mikron
çözünürlüklü görüntülerin ve HD vi-
deolarýn akýllý telefon veya tabletlere
aktarýlabilmesi ve saklanabilmesi
mümkündür. Ürün, bilim insanlarý,
mühendisler, saðlýk uzmanlarý ve eði-
timciler tarafýndan kullanýmýna ola-
nak tanýmaktadýr. Firma ilgilenen po-
tansiyel partnerlerle lisanslama iþ bir-
liði kapsamýnda temasa geçmek iste-
mektedir.

Yüksek Yoðunluklu Akýþkan Malzemeler
ile Temassýz Kaplama Teknolojisi

Ref: TOUK20160803001

Ýngiliz firma, boya, yapýþtýrýcý,
mürekkep ve benzeri yüksek yoðun-
luklu ürünlerin yüzey kaplamasýnda
temas olmaksýzýn yüksek hacimli
kaplamaya olanak tanýyan yenilikçi
bir kaplama teknolojisi geliþtirmiþtir.
Bu teknolojinin uygulamasýný yapa-
bilecek firmalar ile iþbirliði yapýlmasý
düþünülmektedir.

Nano veya Mikro Ölçekte Malzeme 
Ve Teknoloji Arayýþý

Ref: TRNL20180108001

Üçüncü Nesil Tele Bakým Sistemleri

Ref: TOES20161214007

Hollandalý firma çeþitli sektörlere
nano veya mikro ölçekte malzeme te-
darik etmektedir. Firma müþterilerine
sunmak üzere nano veya mikro ölçek-
te malzeme üreten start up veya dene-
yimli firmalar ile iþbirliði yapmak iste-
mektedir. Aranýlan malzemeler daha
çok hammadde olarak kullanýlan ve
nihai üründe hafiflik, yanmazlýk ve
benzeri özellikler katan malzemeler ol-
malýdýr. Teori aþamasýnda olan veya
en geç 5 yýl içerisinde ticarileþebilecek
teknolojiler aranmaktadýr.

Isýnma Ürünü

Ref: BRFR20180109001

Fransýz bir þirket ýsý yayan ürünler
konusunda çalýþmaktadýr. Þirket pa-
tentli bir ürün için içinde bulunan su-
yu ýsýtan pedler tasarlamýþtýr. Bu
ürünlerin üretimi için tercihen su
ýsýtýmý deneyimi olan ortaklar aran-
maktadýr.

Monofosfat, Potasyum 
Nitrat ve Üre Arayýþý

Ref: BRRO20160316001

Romanyalý bir firma buzlanma
sorununa karþý ekolojik çözümler
üretmektedir. Firma kullanmakta ol-
duðu eko gübrede hammadde ola-
rak kullanýlmak üzere Monofosfat,
Potasyum Nitrat ve Üre arayýþýn-
dadýr.

Sterilizasyon Ürünleri

Ref: BRNL20180102001

Hollandalý bir firma sterilizasyon
ürünleri satýþý yapmaktadýr. Firma
genelde saðlýk sektöründe çalýþan
son kullanýcýlara hizmet etmektedir.
Firma sterilizasyon için yeni çözüm-
ler sunan firmalarýn ürünlerini pazar-
lamak istemektedir.

Mobilya ve Yemek Ürünleri

Ref: BRFR20180103001

Fransýz bir tasarýmcý 2010 yýlýn-
dan bu yana kendi tasarýmý olan ve
üst tabakaya hitap eden ürünlerinin
satýþýný yapmaktadýr. Tasarýmcý, yeni
tasarladýðý lambalýk ve yemek kasesi,
tabak gibi ürünleri üretebilecek üreti-
ciler aramaktadýr. 

Kýyafet Üretimi

Ref: BRDK20180208001

Danimarka'da yerleþik bir firma
16 - 35 yaþ arasý kadýnlar ve erkekler
için birkaç çeþit iç çamaþýrý üretmek
istemektedir. Ürünlerin organik pa-
muktan veya geri dönüþtürülmüþ pa-
muktan üretilecektir. Firma kendisine
bu ürünleri, firmanýn ismiyle üretebi-
lecek ortaklar aramaktadýr.

Yazýlým ve Donaným Ürünleri

Ref: BRNL20170913001

Hollandalý bir firma IT pazarýna hiz-
met vermektedir. Firma yenilikçi
yazýlýmlar ve donanýmlar arayýþý içinde-
dir. Bu ürünlerin satýþýný üstlenecek
olan firma, ürünlerin hali hazýrda paza-
ra sunulmuþ olmasýný istemektedir.
B2B organizasyonlarý çözümleri üstüne
olan ürünler tercih sebebi olacaktýr.

Bebek ve Çocuk Ürünleri

Ref: BRSE20180118001

Vinç, Ekskavatör Gibi Ürünler ve Bunlarýn
Yedek Parçalarý Ýçin Üretici

Ref: BRNL20180124001

Ýnek Çiftliði Kurulumu 

Ref: BRRU20171222012

Ýsveç pazarýna hizmet veren bir fir-
ma, bu pazarda satýþýný üstlenebileceði
bebek/çocuk ürünleri aramaktadýr. Fir-
ma üretici firmalar ile çalýþmak iste-
mektedir. Genellikle kýyafet dýþý ürün-
ler üstüne yoðunlaþan firma tekstil,
mobilya gibi pek çok alanda çocuk ve
bebek ürünleri aramaktadýr. Firmanýn
yaklaþýk 4000 adet satýþ ortaðý bulun-
maktadýr.
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DTO Yönetim Kurulu Baþkaný Uður
Erdoðan, görüþmede Denizli'nin 2017'de
yabancý sermaye yatýrýmlarý açýsýndan ca-
zip bir yer haline geldiðine dikkat çekti.
Ayrýca, Denizli ekonomisinin geçen yýl
hýzlý bir büyüme ivmesi yakaladýðýný dile
getirdi. Baþkan Erdoðan, "Denizli denildi-
ðinde akla tekstil gelse de sektörel çeþitlili-
ðimiz ve ürün gamýmýz her geçen yýl biraz
daha geniþliyor. 2017'de, ihracatýmýz
yüzde 10'dan fazla artarak 3 milyar Do-
lar'ý aþtý. Denizli, 2017'de hükümetin sað-
ladýðý destekleri de çok iyi deðerlendirdi.
Kredi Garanti Fonu aracýlýðýyla 2016'da
38 firmaya 285 milyon TL'lik destek sað-
lanýrken, 2017'de 6 bin 750 firmaya 3,9
milyar TL'lik kredi kullandýrýldý. Exim-
bank, Denizlili 683 þirkete toplam 1 mil-
yar 227 milyon Dolar destek sunarak, ih-
racatýmýzýn yüzde 40'ýný finanse etti.
Türkiye ortalamasý ise, yüzde 25 ci-
varýnda. Karþýlýksýz çek ve senetlerde,

yüzde 58 iyileþme var ve Denizli olarak
bu konuda Türkiye birincisiyiz. KOS-
GEB, 2017'de bin 47 iþletmemize 17,5
milyon TL'lik destek saðladý. Geçen yýl gi-
riþimcilik eðitimi alan bin 300 vatan-
daþýmýzdan 113'ü kendi iþyerini kurdu"
dedi.

Erdoðan ayrýca, Avrupa'da hýzlý
büyüme ve çok fazla para kazanma
döneminin bitmekte olduðunu vurguladý.
DTO Baþkaný Uður Erdoðan, "Türkiye'de
ise koþullar her geçen gün daha da iyile-
þiyor. Denizli artýk kalifiye eleman, lojistik
ve finansman gibi sýkýntýlar yaþamayan,
arsa maliyetlerinin ve konut fiyatlarýnýn
uygun olduðu, sanayicilik geçmiþi ve alt-
yapýsý da güçlü bir þehir. 2017, Denizli'de
son 8 yýlýn en iyi dönemiydi ve bu yýl da-
ha umutluyuz! Þartlar ne getirir bilemiyo-
ruz ama piyasalarda iyi bir hava hâkim"
diye konuþtu. Konuklarýna ziyaretlerin-
den dolayý teþekkür edip, baþarýlar diledi.

DTO Yönetim Kurulu Baþkaný
Uður Erdoðan, Denizli'nin Türki-
ye'nin ekonomideki yükseliþine
önemli katkýlar sunduðunu, Ekono-
mi Bakaný Nihat Zeybekci'nin de
Denizlili olmasýyla bundan ayrý bir
onur duyduklarýný söyledi. Baþkan
Erdoðan, "Bu bize ayrý bir keyif ve
çalýþma azmi veriyor. Hem Deniz-
li'miz hem de Türkiye'miz için var
gücümüzle çalýþmaya devam ede-
ceðiz" dedi.

KOBÝ'LERÝN 
REKABET GÜCÜNÜ 

YÜKSELTMEYE ÇALIÞIYORUZ

Denizlili tekstilcilere yönelik 3
milyon Euro'luk hibe alacak proje-
lerinin Denizli'de bir ilk olduðunu
vurgulayan Erdoðan, "Bu sadece
bir baþlangýç… Bu projedeki ana
hedefimiz, KOBÝ'lerin rekabet
gücünün artýrýlmasý ve hýzla kalkýn-

masýnýn saðlanmasý. Denizli tarihin-
de de bütçesinin büyüklüðü açýsýn-
dan projemiz ilk ve tektir" dedi.

Denizli'nin yeni yatýrýmlarla her ge-

çen gün büyüdüðünü de kaydeden
DTO Baþkaný Uður Erdoðan, genç je-
nerasyonun iþ kurma konusunda çok
istekli olduðunu gördüðünü söyledi. Er-

doðan, "Gençlerimiz, 'iþ kurayým,
yanýmda birileri çalýþsýn, üreteyim ve ih-
racat yapayým' düþüncesinde. Biz de
bunun için DTO olarak devletimize de

yardýmcý olmak adýna tüm imkân-
larýmýzý seferber ettik" diye konuþtu. 

ÝSTÝHDAMI ARTIRMAK ÝÇÝN,
HEPÝMÝZ TAÞIN ALTINA

ELÝMÝZÝ KOYDUK

Ara eleman konusunda sýkýntý ya-
þandýðýný bildiklerini ve meslek liselerine
önem verilmesi gerektiðini de belirten
Baþkan Erdoðan, "Denizli, sanayi þehri.
Avrupa'ya baktýðýmýz zaman mesleki bir
okuldan çýkan iþsiz kalmýyor ama bu
durum bizde ters iþliyor. Bunun farkýn-
dayýz ve neler yapabiliriz diye
düþünüyoruz. Bu ara eleman sýkýntýsýný
bir an önce gidermek için gerekli adým-
larý attýk, atýyoruz. Herkes elini taþýn altý-
na koydu" dedi.

DTO Baþkaný Erdoðan, siyasi
türbülanslarýn baþlangýçta ülkeleri etkile-
diðini ancak artýk ticari hareketliliðin bu-
nun önünü kestiðini ve etkisiz hâle getir-
diðini ifade etti.

Denizli Sanayici Tüccar ve Ýþadamlarý Platformu Dönem Sözcüsü ve Denizli Ticaret Odasý (DTO) Baþ-
kaný Uður Erdoðan, DRT Denizli televizyonunda yayýnlanan Güne Bakýþ Programý'na konuk oldu. 

3 MiLYON EURO’LUK PROJE 

DENiZLi TARiHiNDE BiR iLK!

TiCARET VE EKONOMiYi KONUÞTULAR

DTO Yönetim Kurulu Baþkaný
Uður Erdoðan, uydudan yayýn ya-
pan Kanal 58'in Denizli stüdyo-
larýndan yapýlan canlý yayýnla, tele-
vizyonun Sivas'ta bulunan merkez
stüdyolarýndan sunulan ana haber
bültenine katýldý. DTO'nun son
dönemdeki çalýþmalarýný anlattý.

SÝYASETEN'DE 
GAZETECÝ ERDAÐI'NIN

SORULARINI YANITLADIK

Baþkan Erdoðan, Kanal 58
Yönetim Kurulu Baþkaný Adem
Erdaðý'nýn hazýrlayýp sunduðu
Siyaseten programýna da konuk
oldu. Erdaðý'nýn, ekonomi ve ti-
caretteki geliþmelere dair soru-
larýný yanýtladý. Programda
DTO'nun faaliyetlerini de akta-
ran Baþkan Erdoðan, daha son-
ra Kanal 58 Yönetim Kurulu
Baþkaný Adem Erdaðý ile kardeþi
Vekil Erdaðý ile bir süre sohbet
etti. Yeni açtýklarý Denizli stüdyo-
larýnýn hayýrlý olmasýný diledi. 

KANAL 58’iN CANLI YAYININA KONUK OLDUK

Dünya Gazetesi Ýzmir Haber Müdürü Ahmet Usman, Dünya Gazetesi Ege Bölge Koordinatör Yardýmcýsý Serdar Aslantürk ile Dünya Gazetesi Denizli Müþteri Temsilcileri 
Zeynep Ýlhan ve Emine Þimþek, Denizli Ticaret Odasý (DTO) Yönetim Kurulu Baþkaný Uður Erdoðan'ý ziyaret edip, oda faaliyetleri ve gündeme dair deðerlendirmelerde bulundu.

DTO Yönetim Kurulu Baþkaný Uður Erdoðan, televizyon programcýsý Ýrfan
Atasoy'un DRT Denizli televizyonundaki canlý yayýnda konuðu oldu.
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DTO Baþkaný Uður Erdoðan, Ekonomi
Bakaný Nihat Zeybekci’yi ziyaretlerindeki ko-
nuþmasýnda, oda olarak aktif kadýn giriþimci
sayýsýný artýrmak için her türlü imkâný seferber
ettiklerini ve daha etkili olmalarý için her türlü
katkýyý saðladýklarýný söyledi. Ekonomi Ba-
kaný Nihat Zeybekci ise, 2018'in dünya eko-
nomisi ve ticareti açýsýndan 2017'den daha
iyi geçmesini beklediklerini dile getirdi. Bu-
nun Türkiye ve Denizli'ye, özellikle ihracat
anlamýnda yansýmasýnýn iyi olmasýný umduk-
larýný belirtti. Bu arada, Türkiye açýsýndan ne-
gatif algý propagandalarý ile negatif beklenti-
lere itibar edilmemesi uyarýsýnda bulundu.
Ekonomi Bakanlýðý'nýn ilk katýnda bulunan
Toplantý Salonu'ndaki görüþmede, TOBB
Denizli Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu üyeleri ile
kurulun Ýcra Komitesi Baþkaný Semra Akça
Acar ve koordinatörü DTO Baþkaný Uður Er-
doðan ile birlikte Ekonomi Bakaný Nihat Zey-
bekci yer aldý. 

Toplantýya Ekonomi Bakaný Baþ-
danýþmaný olan Önceki Dönem Denizli Mil-
letvekillerinden Mehmet Yüksel de katýldý.

AKÇA ACAR: 
"YANIMIZDA OLDUÐUNUZU
BÝLMEK GÜVEN VERÝYOR"

Toplantýnýn baþýnda kýsa bir konuþma ya-
pan TOBB Denizli Ýl Kadýn Giriþimciler Kuru-
lu Ýcra Komitesi Baþkaný Semra Akça Acar,
üyelerini tanýttý. Kendilerini kabul ettikleri
için, Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekci'ye te-
þekkür etti. Akça Acar, kadýn giriþimciler ola-
rak gerek DTO'nun gerekse Ekonomi Bakaný
Nihat Zeybekci'nin her daim yanlarýnda oldu-
ðunu bilmek, iþ yapma hevesleri ile özgüven-
lerini artýrdýðýný söyledi.

BAÞKAN ERDOÐAN: 
"KADINLAR, DAHA ETKÝN OLMALI"

DTO Yönetim Kurulu Baþkaný Uður Erdoðan
ise, büyük bir özveriyle toplumsal sorumluluðunun
gereðini de yerine getirmeye çalýþan kadýn giriþim-
cilerle, daha güzel iþlere imza atacaklarýný ifade et-
ti. Baþkan Erdoðan, "Kadýn giriþimcilerimize, Tica-
ret Odamýz'da kendilerine özel bir yer, toplantý

salonu ile sekreterya vereceðiz. Bu yöndeki hazýr-
lýklarýmýz devam ediyor. Her türlü faaliyetlerinde
de tüm imkanlarýmýzla destek olacaðýz. Nisan'da
ekibi daha da güçlendireceðiz. Bizler burada oldu-
ðu gibi kadýnlara sivil toplum kuruluþlarýnda ve
memleketi yönetmede daha fazla yer vermek
düþüncesindeyiz" dedi.

BAKAN ZEYBEKCÝ: 
"GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ'NÝN

GÜNCELLENMESÝ ÖNEMLÝ"

Denizli'den bir grup giriþimci kadýný ba-
kanlýklarýnda aðýrlamaktan büyük bir mem-
nuniyet duyduklarýný ifade eden Ekonomi
Bakaný Nihat Zeybekci ise, dünya ekonomisi,
ihracat ve ticaretle ilgili kýsa deðerlendirmede
bulundu. Çalýþmalarýndan bahsetti. Bakan
Zeybekci, "27 Þubat'ta Avrupa Birliði Ekono-
mi ve Ticaret Bakanlýðý zirvesine davet ettiler.
Zirvenin baþ maddesi Gümrük Birliði'nin
güncellenmesi olacak. Bu Türkiye açýsýndan
önemli fakat Gümrük Birliði'nin güncellen-
mesinde asýl faydayý Avrupa Birliði görecek.
Türkiye'ye 3 faydasý varsa, Avrupa Birliði'ne 5
faydasý olacak. Ama kendileri tarafýndan
oluþturulan algýya bakacak olursak, Türki-
ye'ye verilmiþ bir lütuf gibi görüyorlar. Aslý
öyle deðil; hatta bundan asýl kar saðlayacak
olan da Avrupa Birliði'nde bize en çok karþý
gözüken Almanya" diye konuþtu.

BAKAN ZEYBEKCÝ: 
"2018'E DAÝR BEKLENTÝLER

OLUMLU YÖNDE"

Dünya ekonomisiyle ilgili olarak 2018'de
tüm beklentilerin pozitif yönde olduðunun da
altýný çizen Bakan Zeybekci, "2018 beklentile-
rine baktýðýmýzda ise, Türkiye dünyadan da-
ha fazla pozitif bir durumda. Çünkü bizim bi-
rinci ticaret ortaðýmýz Avrupa Birliði. Ýhra-
catýmýzýn %7'sini Avrupa Birliði'ne yapýyoruz.
Avrupa Birliði'nin büyümesi, 2017 yýlýna göre
daha da hýzlanarak artacak. Onun da özellik-
le bizlere yani Denizli ihracatýna önemli bir et-
kisi olacaktýr. Dünya ticareti geliþecek.
2018'de dünya ticaretinde net bir artýþ trendi
ve beklentisi var. Bunun Türkiye'ye de etkisi
olacak" dedi.

ÝHRACAT 
SEFERBERLÝÐÝ 
BAÞLATIYORUZ

2017'de dünyada ilk üç çey-
reðe bakýldýðý zaman Türkiye'nin
en hýzlý büyüyen OECD ve G20
ülkeleri arasýnda ilk sýrada yer
aldýðýný hatýrlatan Bakan Zeybek-
ci, "2017 sonu itibarýyla açýkla-
nan verilere baktýðýmýzda da ge-
leceðe dair beklentilerimizi biraz
daha artýrýyoruz ve Mart ayýnýn
sonunda açýklanacak 2017'nin 4.

Çeyreðindeki verilerde daha iyi olacaðýmýza
inanýyoruz. O nedenle, özellikle bu dönemde ülke-
miz açýsýndan negatif algý propagandalarýna nega-
tif beklentilere itibar edilmemelidir. 2018'de 65 bin
civarýnda olan ihracatçý sayýmýzý aktif ihracatçý ola-
rak 100 bine çýkaracaðýz. Þu an aktif ihracatçý
sayýmýz 30 bin civarýnda. Son 5 yýlda ihracat pa-
zarýnda kalan þirket sayýsý ise, 10 bin civarýnda. Biz
aktif ihracatçý sayýmýzý e-ticaret sayesinde yüz bine
çýkarmayý umuyoruz. Dünyada e-ticaretin hacmi
kendi içinde her yýl %15-16 civarýnda artarak iler-
liyor. Yani devasa bir dalga geliyor. Bu dalga bizi
ya altýna alacak ya da biz bu dalganýn üzerine çýka-
rak sörf yapacaðýz. Kendi gayretimizle ve dalganýn
da hýzýyla, Türkiye bu mesafeyi çok daha hýzlý kat
edecektir. Türkiye'de deðerlendirmediðimiz tüm
imkaný ve kaynaklarýmýzý bu seferberlik ile ihraca-
ta dönüþtüreceðiz. Mesela el sanatlarý, küçük es-
naf, halý tezgâhlarý gibi akla gelebilecek tüm üretim
kaynaklarýný dünya piyasasýna sereceðiz. Bu
küçük ölçekli bir KOBÝ de olabilir; bir esnaf ya da
sanatkar usta da olabilir. Ýki kadýn veya tek baþýna
bir hanýmefendinin yaptýðý bir üretimde olabilir.
Bunlarýn her biri, dünyadaki e-ticaret sisteminde
yer alacak. Elinde dokuduðu halý ile o halýyý do-
kurkenki tüm aþamalarýný e-ticaret sistemlerine
yükleyeceðiz. Üretici, o kiþilerle muhatap da olma-
yacak. Arada bizler olacaðýz. Ekonomi Bakanlýðý
olarak içerisinde olacaðýmýz bu iþi Eximbank'la
yürüteceðiz. Ýhracatla ilgili tüm iþlemleri Eximbank
yapacak. Lojistiðini, teslimatýný ve tahsilatýný biz
saðlayacaðýz. O iþin baþýndaki üretenin böyle bir
imkaný yok çünkü. Anadolu'nun en ince kýlcal da-
marlarýna kadar bu imkaný saðlayacaðýz ve tüm
üreticileri ihracatçý yapacaðýz. Ýhracat seferberliði
baþlatacaðýz. Bu konunun üzerinde çalýþýyoruz. Ai-
le Bakanlýðýmýz ile bir projemiz var; onunla ilgili de
çalýþýyoruz. Ýhracatçý birliklerimizle de bu konuda
çalýþýyoruz. Ayrýca, TOBB'la da çalýþacaðýz. Ne ya-
pacaðýz ne edeceðiz, Türkiye'den yüz bin tane ih-
racatçýyý Dünya piyasalarýna aktif ihracatçý olarak
kazandýracaðýz. Ondan sonraki hedefimiz ise iki
yüz bin aktif ihracatçý olacak. Bu sayede gerçekleþ-
tirilen ihracatýn ülke ekonomisine katkýsýyla,
müthiþ bir potansiyel elde etmiþ olacaðýz. Ve çok
daha güçlü hale geleceðiz" diye konuþtu.

TOBB Denizli Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu Ýcra
Komitesi Baþkaný Semra Akça Acar, konuþ-
masýnýn sonunda Bakan Zeybekci'ye günün anýsý-
na bir hediye takdim etti. Ziyaret, toplu fotoðraf
çektirilmesiyle sona erdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Denizli Ýl Kadýn Giriþimciler
Kurulu üyeleri, Ýcra Komitesi Baþkaný Semra Akça Acar ve koordinatör-
leri olan Denizli Ticaret Odasý (DTO) Yönetim Kurulu Baþkaný Uður
Erdoðan ile birlikte Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekci'yi ziyaret etti.EKONOMi BAKANI

ZEYBEKCi’Yi ZiYARET ETTiLER
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