
GTİ Yönetim Kurulu Üyesi ve Denizli
Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ) A.Ş.
Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı.
Toplantının ardından Ticaret ve Sanayi
Odası’nın 2018 Sakarya'nın Yıldızları Ödül
Töreni'ne katıldı. “Ülkemizin gurur kaynağı
çok değerli iş insanlarımıza ödüllerini takdim
etmekten büyük mutluluk duyduk” diyen
Başkan Erdoğan, TOBB Başkanı M.Rifat
Hisarcıklıoğlu, TOBB Gümrük ve Turizm
İşletmeleri (GTİ) A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı M.Arif Parmaksız ile yönetimdeki
diğer oda ve borsa başkanlarının yer aldığı bir
heyetle, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i
de ziyaret etti. Türk-İş Başkanı Ergün
Atalay’ın da yer aldığı ziyarette, karşılıklı
görüş alışverişinde bulunuldu. 

TOBB GTİ’NİN TOPLANTISINA KATILDI

MERMERCİLERLE
BİRARAYA GELDİ

Denizli Ticaret Odası (DTO)
Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli
Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda
Denizli Madenciler ve Mermerciler
Derneği (DENMERDER) üyeleriyle
buluştu. Yaptıkları çalışmalarla,
Denizli Traverteninin 10 yıldır
koruma altında olduğunu anımsa-
tan Başkan Erdoğan, “Denizli
Ticaret Odası olarak, sektörlerimi-
zin gelişmesi ve ürünlerimizin
katma değerinin artırılması için,
tüm imkanlarımızı seferber ettik.
Coğrafi işaret çalışmamız da bun-
lardan biridir. Bu sayede, Denizli
Traverteninin marka değeri arttı.”
dedi.  SAYFA 3’TE    

DTO, ilçelere açıldı… Denizli
Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur
Erdoğan, DTO’nun ABİGEM Denizli,
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı (KOSGEB) Denizli İl
Müdürlüğü ve Çivril Kadınlar Derneği
ile iş birliğine giderek Çivril Esnaf ve
Sanatkârlar Odası’nda düzenlediği
girişimcilik eğitimlerinin son günün-
de kursiyerleri yalnız bırakmadı.
Başkan Erdoğan, şimdiden 90 başvu-
ru alan girişimcilik eğitiminin ilk grup
mezunlarına “Hayal kurun… Hayaller
olmadan, başarıya ulaşmak söz konu-
su olamaz! Ben, 30 yıldan beri hayal
kurup, koşturuyorum. Bugün bulun-
duğum yeri ve işi de buna borçlu-
yum.” diye seslendi. DTO tarafından
ilk kez bir ilçede düzenlenen girişim-
cilik kursunun ardından Başkan
Erdoğan, Çivril Esnaf ve Sanatkârlar
Odaları Başkanı Ertuğrul Mutlu, ilçe-
deki bazı esnaflar ile Çivril Belediye
Başkanı Dr. Gürcan Güven’i de ziya-
ret etti.  AYRINTILAR SAYFA 3’TE

Denizli Genç İş Adamları Derneği
(DEGİAD) Başkanı Hakan Urhan ile
yönetim kurulu üyeleri, Denizli
Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan’ı
ziyaret etti.  Denizli Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim
Şenel ile Hasan Kocabay’ın da yer
aldığı ziyarette, ortak payda olan
Denizli ile ilgili fikirler ve projeler
değerlendirildi.  SAYFA 5’TE

Denizli Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Dok-
San Tekstil'in sahibi Kemal Özdemir
ile Organize Sanayi Bölgesi'ndeki
işletmesinde ziyaret ederek,
Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm
Projesi hakkında beklentileri ve plan-
lamalarla ilgili fikir alışverişinde
bulundu. SAYFA 9’DA

Denizli Ticaret Odası ile birlikte
yürütülen çalışmaların değerlendiril-
diği ziyarette Erdoğan, Denizli Ticaret
Odası’nın ihracatçıların işlerini kolay-
laştırmak amacıyla düzenlemeler ger-
çekleştirdiğini ve bu konuda Gümrük
ve Ticaret İl Müdürlüğü ile entegre
çalışmalar yaptıklarını belirterek,
Şensoy’a çalışmaları dolayısıyla teşek-
kür edip, başarılar diledi.   9’DA

Denizli Ticaret Odası (DTO)’nın
TOBB MEYBEM A.Ş. ile birlikte
yürüttüğü eğitimi tamamlayıp ilgili
sınavda başarı sağlayan üyeleri,
İkinci El Araç Alım Satım Mesleki
Yeterlilik Belgelerini, DTO Başkanı
Uğur Erdoğan’dan aldı. 9’DA

Denizli Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli
Organize Sanayi Bölge Müdürü Ahmet
Taş’ı ziyaret etti.  Ziyarette, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'a bağlı
iki odadan biri olarak projesi kabul
edilen Denizli Ticaret Odası’nın Avrupa
Birliği tarafından 5 milyon Euro ile
desteklenen Denizli'de Teknik Tekstile
Dönüşüm Projesi'nin hazırlığı
görüşüldü. 9’DA

DTO, GELECEĞiN PEŞiNDE!
İki ünlü isim birden

Denizli’deydi. Denizli Ticaret
Odası (DTO), Fütürist Ekonomist
Yazar Ufuk Tarhan ile Gazeteci
Yazar Ozan Onat’ı, Denizlililer ile
buluşturdu. Etkinlik, büyük ilgi
gördü. Yüzlerce davetli ve
meraklı, salonu doldurdu. Robot
kıyafetleri giymiş canlı manken-
lerin yer aldığı, robot kıyafetli
fotoğrafların çektirilebildiği fuaye
alanında renkli görüntüler oluştu.

AYRINTILAR SAYFA 6-7’DE

JANDARMA İÇİN EK BİNA YAPTIRILDI

MESLEKİ YETERLİLİK
BELGELERİNİ BAŞKAN
ERDOĞAN’DAN ALDILAR

BAŞKAN
ERDOĞAN, ÇİVRİL’E
ÇIKARMA YAPTI

DEGİAD’ın yeni
yönetimi DTO’da

DOK-SAN’ın
sahibi Özdemir ile
bir araya geldik

Gümrük ve Ticaret
İl Müdürü Şensoy’u
ziyaret ettik

OSB MÜDÜRÜ TAŞ İLE
5 MİLYON EURO’LUK
PROJEMİZİ KONUŞTUK

n SAYFA 6-7’DE

n SAYFA
11’DE

YIL: 10 SAYI: 114 ARALIK 2018

DTO Meclisi, 2018’i
kapattı. Meclis üyeleri,
odanın 2019’a dair bütçesi-
ni oybirliği ile kabul etti.
Denizli Ticaret Odası (DTO)
Başkanı Uğur Erdoğan, yeni
yılda yapacaklarına yönelik
yol haritalarının çizilme-
sine katkı koymalarından
dolayı, meclis üyelerine
teşekkür etti. Aldıkları
kararların hayırlı olmasını
diledi. 
AYRINTILAR SAYFA 10’DA

TÜYAP’ı ağırladık

DTO Meclisi, Yeni Yılın Bütçesini Oybirliğiyle Onayladı

BAŞKAN
ERDOĞAN,

2019’UN YOL
HARİTASINI

BELİRLEDİ
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Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP) İl Başkanı Cafer
Birtürk, beraberinde
29’uncu Meslek Komitesi
Başkan Yardımcısı Ebru
Leman Kalkan’la, Denizli
Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Uğur
Erdoğan’ı ziyaret etti.
Konuklarına, odalarının faa-
liyetleri hakkında bilgi
veren Başkan Erdoğan, ziya-
retten duyduğu memnuni-
yeti dile getirmeyi de ihmal
etmedi.

MHP İl Başkanı Birtürk

ise, DTO’nun kentin en
büyük sivil toplum kuruluşu
olduğunu belirterek, özellik-
le son dönemde yürütülen
faaliyetler ve üyelerin mem-
nuniyetinin kendilerinin de
dikkatini çektiğini, Başkan
Erdoğan ile ekibinin çalış-
malarını yakından takip
ettiklerini belirtti. Takdirle
karşıladıkları çalışmalarının
kesintisiz sürmesini temenni
etti. Birtürk, “Biz de üzeri-
mize düşen her ne varsa her
zaman yapmaya hazırız.”
dedi.

DTO Meclis Üyesi Desen
Kristal'in sahibi Ahmet
Ersarı'nın yeni iş yeri Karaca
Home Mağazası'nın açılışı
için Denizli’de bulunan
Karaca Yönetim Kurulu
Üyesi Sami Karaca, Denizli
Ticaret Odası’nı ziyaret etti.
DTO Yönetim Kurulu
Başkanı Uğur Erdoğan,
Denizli’nin ticari hayatı, eko-
nomisi ve odalarının faali-
yetleri hakkında bilgilendir-
diği konuğu Karaca'ya neza-
ketinden dolayı teşekkür
etti. Yeni Karaca Home
mağazalarının bulunduğu
bölgeye farklı bir dinamizm
katarak, çevresine de fayda-
lı olacağını düşündüklerini
ifade ederek, hayırlı ve
uğurlu olmasını diledi.

Karaca ise, Denizli
Ticaret Odası ile Başkan
Uğur Erdoğan’ın çalışmaları-
nı sıkça duyduklarını ve tak-
dirle karşıladıklarını ifade
etti. Başkan Erdoğan ile
yönetimine, çalışmalarında
başarılar diledi. 

MHP’DEN
ERDOĞAN’A ÖVGÜ

KARACA DENİZLİ’DE

Denizli Ticaret Odası (DTO)
Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli
Madenciler ve Mermerciler Derneği
(DENMERDER) üyeleriyle Denizli
Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda
buluştu. Denizli Traverteninin 10
yıldır koruma altında olduğunu
anımsatan Başkan Erdoğan, “Denizli
Ticaret Odası olarak, sektörlerimizin
gelişmesi ve ürünlerimizin katma
değerinin artırılması için, tüm
imkanlarımızı seferber ettik. Coğrafi
işaret çalışmamız da bunlardan
biridir. Bu sayede, Denizli
Traverteninin marka değeri arttı”
dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur
Erdoğan’ın başkanlığındaki toplantıya,
Denizli Madenciler ve Mermerciler Derneği
Başkanı Serdar Sungur, Denizli Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Maden
Mühendisleri Odası Denizli Şubesi
Temsilcisi Samet Tunay Gündüz,
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Jeoloji
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim
Çobanoğlu, DENMERDER yönetim kurulu
üyeleri ile DTO’nun mermerci üyeleri
katıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN:
“DENİZLİ TRAVERTENİ,

ALDIĞIMIZ  COĞRAFİ İŞARETLE
KORUMA  ALTINDA”

DTO Başkanı Erdoğan, açış
konuşmasında, Denizli’nin coğrafi işaretli
ürünlerinin Buldan Bezi, Kale Biberi, Tavas
Baklavası, Denizli Leblebisi ve Denizli
Traverteni olduğunu ifade etti. Denizli
Traverteninin bugüne kadar yaklaşık 100
bin TL’lik bir harcama ve çabalarıyla son 10
yıldır koruma altında olduğunu da vurgu-
layan Başkan Erdoğan, “Daha
yapacaklarımız da var. Bu ürünümüzü,
şehrimizin tüm ana girişlerinde
sergileyeceğiz. Ayrıca, yeni analizler de
yapılacak. O nedenle, bu proje için
kullanacağımız bütçemiz de daha da
artacaktır. Denizli Ticaret Odamızın
öncülüğünde, ilk olarak 16 firmamızdan
gereken numuneleri aldırıp analizlerini
yaptırdık, Türk Patent Enstitüsü tarafından
tescil ettirdik. Denizli Traverteni, 09 Ocak
2008’den bu yana bu sayede koruma
altında. O nedenle, ürününü Türk Patent
Enstitüsü'nden tescil ettirmeyen firmalar,
Denizli Traverteni adını kullanarak satış
yapamaz. Sadece, testler sonucunda Türk

Patent Enstitüsü'nün onayladığı ilgili listeye
giren ürünlerin, coğrafi işaretle satışı
yasaldır! Bunun kontrolü amacıyla,
firmalarımıza bu yıl da ziyaretler
gerçekleştirildi ve numuneler alındı.
Pamukkale Üniversitesi’nde de analizleri
yaptırıldı. Ürünlerinizin test sonuçları
alınarak, coğrafi işaretimizin kontrol kriter-
leri güncellendi. Önümüzdeki dönemde,
başka firmalardan da numuneler alınacak ve
listemiz genişletilecek.” dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN: “DENİZLİ
TRAVERTENİNİ, ŞEHRİN GİRİŞİNDE

SERGİLİYORUZ”

Başkan Erdoğan, Çardak Havalimanı
yolunda, Denizli’nin girişi sayılan ve
herkesin görebileceği bir noktada, Denizli
Traverteninin yörenin tescilli ürünü
olduğunu gösteren 30 metrekarelik bir totem
yaptırdıklarını ve bu önemli ticari değere
sahip çıktıklarını da sözlerine ekledi. 

DENMERDER BAŞKANI SUNGUR,
DTO’YA TEŞEKKÜR ETTİ

DENMERDER Başkanı Serdar Sungur,
Denizli Traverteninin tescil edilmesinin çok
önemli olduğunu ifade ederek,
“Önümüzdeki dönemde bu bizim için daha
büyük bir avantaj olacaktır. Coğrafi işaret ile

birlikte ilimizin travertende bir marka haline
gelmesi, hem Denizli’mize hem de
firmalarımıza önemli bir avantaj sağlayacak
ve rakiplerimizle aramızdaki farkı daha da
artıracaktır. Ürünlerimizi, marka değeri
sayesinde daha iyi fiyatlarla satabileceğiz.
Belgemize sahip çıkmalı ve taşlarımızın
üzerine coğrafi işaretlerimizi koymalıyız.
Diğer illerde de benzer tescil çalışmaları
başlatıldı ancak ilk olarak Denizli Ticaret
Odası’nın öncülüğünde ilimiz bunu başardı.
Denizli Traverteni adı altında coğrafi işaret
aldı. Denizli Ticaret Odası’na bize sağladığı
bu önemli katkı için teşekkür ediyoruz.”
diye konuştu.

GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARILDI

Sungur’un konuşması sonrasında üyeler,
marka değerinin artması için mermer
blokları üzerine “Denizli Traverteni” logo-
sunun kullanılması önerisi üzerinde görüş
birliğine vardı.

TEŞEKKÜR BERATLARI İLE
ANALİZ BELGELERİNİ,

BAŞKAN ERDOĞAN’DAN ALDILAR

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, toplantının
sonunda, Denizli Traverteni denetim
faaliyetlerinde yer alan firmalara teşekkür
beratları ile analiz belgelerini takdim etti.    

“MARKA DEĞERİNİN ARTMASI
İÇİN, DENİZLİ TRAVERTENİ’NİN
TESCİL ETTİRİLMESİ ÖNEMLİYDİ”

DTO
BAŞKANI
ERDOĞAN,

MERMERCİLERLE
BİRARAYA
GELDİ:



DTO, ilçelere açıldı… Denizli Ticaret
Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan,
DTO’nun ABİGEM Denizli, Küçük ve
Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOS-
GEB) Denizli İl Müdürlüğü ve Çivril
Kadınlar Derneği ile iş birliğine giderek
Çivril Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nda
düzenlediği girişimcilik eğitimlerinin son
gününde kursiyerleri yalnız bırakmadı.
Başkan Erdoğan, şimdiden 90 başvuru
alan girişimcilik eğitiminin ilk grup
mezunlarına “Hayal kurun… Hayaller
olmadan, başarıya ulaşmak söz konusu
olamaz! Ben, 30 yıldan beri hayal kurup,
koşturuyorum. Bugün bulunduğum yeri
ve işi de buna borçluyum.” diye seslendi.

DTO tarafından ilk kez bir ilçede düzen-
lenen girişimcilik kursunun ardından Başkan
Erdoğan, Çivril Esnaf ve Sanatkârlar
Odaları Başkanı Ertuğrul Mutlu, ilçedeki
bazı esnaflar ile Çivril Belediye Başkanı Dr.
Gürcan Güven’i de ziyaret etti. Denizli
Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu
Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli’nin Çivril
İlçesi’nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
Başkan Erdoğan, ilk olarak, Çivril Belediye
Başkanı Dr. Gürcan Güven, Çivril Esnaf ve
Sanatkârlar Odaları Başkanı Ertuğrul Mutlu
ve Denizli Ticaret Odası Meclis Üyesi
Mehmet Celep ile birlikte, Denizli Ticaret
Odası öncülüğünde Çivril Esnaf ve
Sanatkârlar Odası Toplantı Salonu’nda
düzenlenen girişimcilik eğitiminden fay-
dalanan kursiyerleri ziyaret etti.

İLÇELER ARASINDA İLK KEZ
ÇİVRİL’DE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ

BAŞLATILDI

Başkan Erdoğan, büyük ilgi gören
kurstaki girişimcilere, ilk kez Denizli
merkezi dışında girişimcilik eğitim programı
gerçekleştirdiklerini ve gördükleri ilginin
kendilerini sevindirdiğini söyledi. Ayrıca,
eğitimin ilçelerinde düzenlenmesinde Çivril
Kadınlar Derneği Başkanı Nisan Karaca’nın
çok ciddi gayreti olduğuna işaret etti.

BAŞKAN ERDOĞAN: “GİRİŞİMCİ
KADINLARIMIZIN YANINDAYIZ”

Denizli’de geçen yıl, Denizli Ticaret
Odası öncülüğünde ABİGEM Denizli,
İŞKUR ve KOSGEB ile birlikte, 2 binin
üzerinde vatandaşa, girişimcilik eğitimi
verildiğini anımsatan DTO Başkanı Uğur
Erdoğan, “Girişimciliği önemsiyoruz…
Denizli’de eğitim alan girişimcilerin yüzde
67’si kadınlardan oluşuyor. Kadınların kendi
ayakları üzerinde durabilmesi, kendi iş yer-
lerini kurabilmesi için devlet her türlü
imkânı sağladı. KOSGEB, kendi iş yerini
kuracak girişimcilere 50 bin TL hibe, 100
bin TL de faizsiz kredi fırsatı tanıyor.
İstihdam açısında da İŞKUR’un birçok
desteği mevcut. Çivril’de, başlangıç
itibarıyla, 90 vatandaşımıza eğitim desteği
sağlayacağız. Sertifika töreninde de sizlerle
birlikte olmak istiyoruz. Bu kursu
tamamlayıp da Çivril’de ilk iş yeri kuran
arkadaşımızın açılışına da katılmayı arzu
ediyoruz.” dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN: “HAYAL
OLMADAN BAŞARI OLMAZ!”

Kursiyerlere “Hayal kurun… Hayaller

olmadan, başarıya ulaşmak asla söz konusu
değildir!” diyen Başkan Erdoğan,
konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Hiçbirimiz,
durduk yerde bir yerlere gelmiyoruz. İş
yapıp, işimizi geliştirmek için 30 yıldan beri
hayal kuruyor, koşturuyorum. Ben de bir
çalışandım; büyük bir holdingde
çalışıyordum. Kendi kendime ‘Hayatta bir
kez olsun bir iş kurup şansımı deneyeceğim.
En kötüsü aldığım maaşın biraz altında
başka bir yerde çalışırım’ dedim. Şükürler
olsun ki, işimizi kurduk ve devam ediyoruz.
Siz de hayatınızı durdurmayacak şekilde
riske girin. Planlı ve programlı bir şekilde,
başarı için risk alınması gerekiyor. Sizler de
bir hayal kurup, projelendirin ve kendi
işinizi kurun.” 

ÇİVRİL BELEDİYE BAŞKANI
GÜVEN: “GİRİŞİMCİLİK

EĞİTİMLERİ, AİLE BÜTÇESİNE
KATKI SAĞLAMANIN DA İLK

BASAMAĞI”

İlçelerine verdiği önem ve ilçeler
arasında ilk kez Çivril’de kurs açmalarından
dolayı DTO Başkanı Uğur Erdoğan’a
teşekkür eden Çivril Belediye Başkanı Dr.
Gürcan Güven ise, “Özellikle kadınların iş
yeri kurmasını önemsiyoruz… Esnaflığa da
kadın elinin değmesi gerekiyor. Bu
eğitimler, iş kurmanın başlangıcı, aile bütçe-
sine katkı sağlama düşüncenizin ilk
basamağıdır. İş yeri açan arkadaşlarımız,
istihdama ve ekonomiye katkı sağlayacaklar.
Bu arada, Denizli’deki ilçeler arasında
eğitim için ilk olarak bizleri seçmesinden
dolayı, Denizli Ticaret Odası Başkanımız
Sayın Uğur Erdoğan ile ekibine de teşekkür
ediyorum.” diye konuştu.

MUTLU: “HER KURSİYERİN
BİR İŞYERİ AÇMASINI ARZU

EDİYORUZ”

Çivril Esnaf ve Sanatkârlar Odaları
Başkanı Ertuğrul Mutlu, faydalı bir organi-
zasyona yer tahsisi sağlamanın mutluluğunu
yaşadıklarını dile getirdi. Mutlu, “Biz elim-
izden geldiğince yardımcı olmaya
çalışıyoruz. Herkesin gönlünden ne geçiyor-
sa, ona ulaşmasını diliyorum. Kursa katılan
arkadaşlarımızın iş yeri açmalarını temenni
ediyorum. Denizli Ticaret Odası’na ve
Başkanımız Uğur Erdoğan’a, ilgi ve destek-
leri için teşekkür ediyoruz.” dedi.  

ÇİVRİL KADINLAR
DERNEĞİ BAŞKANI KARACA:
“DTO, ELİMİZDEN TUTTU”

Desteklerinden dolayı başta DTO
Başkanı Uğur Erdoğan ile Çivril Belediye
Başkanı Gürcan Güven ve Çivril Esnaf ve
Sanatkârlar Odaları Başkanı Ertuğrul
Mutlu’ya teşekkür eden Çivril Kadınlar
Derneği Başkanı Nisan Karaca ise, kursiyer-
lere bazı tavsiyelerde bulundu: “Önce eğitim
alın! Sonra staj yapın ve en sonunda da bir
iş kurun. 18-40 yaş arasındaki tüm
girişimcileri eğitimlerimize bekliyoruz. Sırf
belge almak için gelmeyin, iş yeri açmak, iş
kurmak ve bir iş yapmak için gelin.
Zamanınızı boşa harcamayın. Önümüzdeki
günlerde de pazarlama tekniği eğitimleri
olacak. Ayrıca geziler düzenleyeceğiz.
Bunlara da katılın ki ufkunuz genişlesin.
Gezelim, görelim ve öğrenelim.”

MİNİK AYŞE MİRA, ANNESİNİN
SEVİNCİNE ORTAK OLDU

Konuşmaların ardından kursiyerler,
konuklarına ne türde işler yapmayı
planladıklarını anlattılar. Kursiyerlerden
Hastanede kahvaltı salonu açmayı düşünen
Zeynep Oğuz’un, kurs bitirme sevincine
küçük kızı Ayşe Mira da “en genç girişimci
adayı” olarak tanıklık etti. Girişimcilerle
pasta kesip, fotoğraf çektiren Denizli Ticaret
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur
Erdoğan, daha sonra Çivril Esnaf ve
Sanatkârlar Odaları Başkanı Ertuğrul Mutlu
ile ilçedeki bazı esnafları ziyaret etti;
karşılaştığı vatandaşlarla hasbihal edip, hâl
hatır sordu. Başkan Erdoğan, ilçeden
ayrılmadan Çivril Belediye Başkanı Dr.
Gürcan Güven’i de ziyaret etti. Başkan
Erdoğan’a, Denizli Ticaret Odası Meclis
Üyesi Mehmet Celep de eşlik etti.
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Anadolu Aslanları İş
Adamları Derneği (ASKON)
Denizli Şubesi'nin olağan
genel kurulundaki seçimle
yeni göreve gelen ASKON
Denizli Şubesi Başkanı Uğur
Küçük ile yönetim kurulu
üyeleri ve Genç ASKON
Denizli Şubesi Başkanı Bekir
Çakır, Denizli Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Uğur Erdoğan’ı ziyaret etti. 

ASKON’un çalışmalarını
yakından takip ettiğini söy-
leyen Başkan Uğur Erdoğan,
Denizli'ye katkı sağlayacak
projelerde her zaman iş bir-
liğine hazır olduklarını
belirtti. Denizli’de sivil top-
lum kuruluşlarının elbirliğiy-
le önemli çalışmalara imza
attığını dile getiren
Erdoğan, “Ortak paydamız
ilimizdir… Yıl boyunca, sivil
toplum kuruluşlarımızla ile
birlikte, Denizli’miz için çok
sayıda proje üretip, farklı
çalışmalar yürütmekteyiz.
Bunu ASKON ile de gerçek-
leştirebiliriz.” diye konuştu.  

ASKON Denizli Şubesi
Başkanı Uğur Küçük ise,

göreve yeni geldiklerini
ifade ederek, “Ekim ayında
olağan genel kurulumuzu
yaptık ve yönetim kurulu-
muzu belirledik. ASKON’un
yeni yönetimi olarak, önü-
müzdeki süreçte Denizli’ye
yatırım ve hizmet anlamında
önemli katkılar sağlamayı
amaçlıyoruz. Kentimizin
güçlü sivil toplum kuruluşu
Denizli Ticaret Odası ile de
ilimiz için ortak paydada
buluşup yeni işler üretmek,
toplum yararına yeni ürün-
ler ortaya çıkarmak, bizlere
mutluluk verecektir.” dedi. 

Denizli Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Uğur Erdoğan, Küçük ve
Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme
İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
İl Müdürü Aziz Acar ile bir
araya geldi. Denizli Ticaret
Odası bünyesinde hizmet
verecek KOSGEB Ofisi’nin
hazırlıklarının görüşüldüğü
ziyarette, KOBİ’lerin ortak
sorunlarının birlikte çözüm-
lenmesi gibi geleceğe dönük
yeni projeler ile ilgili de
görüş alışverişinde bulunul-
du.

Başkan Erdoğan, İl
Müdürü Acar’a ülkede ilk
sırada bulunan DTO’daki
Girişimcilik Eğitimlerine sağ-
ladıkları katkı ile üyelerin-
den gelen talepleri ilettikle-
rinde gösterdikleri ilgiden

dolayı teşekkür etti; çalışma-
larında kolaylıklar ve başarı
diledi.

KOSGEB İl Müdürü Acar
ise, sorunların üzerine giden
ve hızla çözüme kavuşturul-
ması için zaman mefhumu
olmadan çaba gösteren bir
olarak örnek aldıkları DTO
Başkanı Erdoğan’la birlikte
çalışmaktan büyük memnu-
niyet duyduklarını dile getir-
di. Acar, “Her iki kurumda
toplumsal bir sorumluluğu
üstlenmiş durumda. Bunun
hakkını vermek için de
zaman zaman görüyoruz ki
yeri gelince birlikte yol alma-
yı tercih ediyor, daha fazla
insana daha kısa sürede ula-
şarak, daha büyük verim
elde ediyor. Bu da bizi mutlu
ediyor. Bu uyumun kesintisiz
sürmesini diliyorum.” dedi.

ASKON YÖNETİMİ
DTO’DA

KOSGEB İLE YENİ
PROJELER KONUŞULDU

GİRİŞİMCİLERE, “HAYAL KURUN,
HAYAL KURMADAN BAŞARI OLMAZ!” DEDİ

Başkan Erdoğan’dan
Çivril’e çıkarma 
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İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD)
tarafından Aydın, Manisa, Denizli ve
İzmir’de “Kadın Hakları ve Liderlik”
konulu, tam gün süreli bir eğitim düzen-
lendi. Tamamlandığında 240 kadının
faydalanması planlanan projenin Denizli
ayağı, DTO’nun ev sahipliğinde
gerçekleştirildi. Etkinliğe, Denizli Ticaret
Odası Başkanı Uğur Erdoğan ile Başkan
Yardımcısı Melek Sözkesen de katıldı.
Başkan Erdoğan, oda yönetimi olarak
kadınlara yönelik faaliyetleri önemsedik-

lerini belirterek, “Özellikle de
kadınlarımızın iş hayatına ve üretime
katılmasına öncü olacak girişimler,
ajandamızın hep ilk sırasında yer alıyor.
Tıpkı bugün burada olduğu gibi. İyi ki
böyle bir proje hazırlamışsınız. İlginin her
geçen gün daha da artmasını ve başarılı
bir proje olmasını diliyorum.” dedi.

Başkan Yardımcısı Sözkesen de,
toplantıda katılımcılara temsil ettiği
Denizli Ticaret Odası ve çalışmaları
hakkında bilgiler verdi. Konuşmasında

kadınların sadece üretimde değil artık
karar mercilerinde de yer alması
gerektiğini de vurgulayan Sözkesen,
“Odamız, gerek çalışanlarındaki kadın
dağılımı gerekse karar merci olan kurul ve
komisyonlarında kadınlara geniş yer ver-
mesi ile, Denizli’de bunun en güzel
örneğini sergiliyor. Başkanımız başta
olmak üzere yönetimimiz de bizimle aynı
hassasiyeti taşıyor ve bunu daha da
artırmak için çaba gösteriyor. Teşekkür
ediyoruz.” diye konuştu.

BAŞKAN
ERDOĞAN,

GAYRİMENKUL
SEKTÖRÜ İLE

BULUŞTU

Denizli Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli
Ticaret Odası komite üyelerinden Murat
Tahir Altındağ ile Nezihe-Derya Baltalı
Bilim Sanat Merkezi Okul Aile Birliği
Başkanı Emin Kurtcebe ve Okul
Müdürü Hurşit Çalışkan’ı makamında
kabul etti. Heyet, okulları ve çalışmaları

hakkında Başkan Erdoğan’ı bilgilendir-
di. Projelerine katkı sağlayarak kendi-
lerini yanlarında görmek istediklerini
dile getirdi. Başkan Erdoğan da, yeni
kuşaklarının eğitiminin kendileri için
her şeyden önce geldiğini belirterek,
imkan dahilinde her türlü desteği 
vermeye çalıştıklarını dile getirdi.

NEZİHE-DERYA
BALTALI BİLİM

SANAT MERKEZİ’Nİ
AĞIRLADIK

Denizli Ticaret Odası
Başkanı Uğur Erdoğan, ING
Bank Bayramyeri Şubesi
Müdürü Doğan Duru ile
Denizli Şubesi KOBİ
Bankacılığı Ticari Pazarlama
Portföy Yönetmeni Rukiye
Eskici’yi ağırladı.
Bankalarının ticaret erbabına

yönelik kampanyaları hakkın-
da bilgi veren ikili, bir daha
ki sefere DTO’ya özel teklif-
lerle geleceklerini belirterek,
kendilerini kabul ettiği için
Başkan Erdoğan’a teşekkür
etti. Başkan Erdoğan da,
konuklarına çalışmalarında
kolaylıklar diledi.

Denizli Ticaret Odası 10.
Meslek Komitesi Üyesi ve
aynı zamanda Çağdaş
Atılım Koleji Müdürü Melih
Peştere ile öğrencileri,
Denizli Ticaret Odası
Başkanı Uğur Erdoğan’ı
ziyaret etti. Keyifli bir soh-
betin olduğu görüşmede,
gençler Başkan Erdoğan’a
merak ettiklerini sorma
imkanı yakaladı. 

Öğrencilerin ilgisinden
büyük memnuniyet duyan
Erdoğan, gençlere “Bir gün
sizler bizlerden bu tür
görevleri devir alacaksınız. O
zamana kadar kendinizi en

iyi şekilde yetiştirmelisiniz.
Sizler bizim geleceğe dair en
büyük güvencemizsiniz ve
görüyorum ki her biriniz bir-
birinden zeki ve çalışkan
öğrencilersiniz. Geleceğe
dair umutlarım, sizleri görüp
dinleyince daha da çoğaldı.
Gençliğinizin ve dinamizmi-
nizin değerini bilin ve asla
vaktinizi boş geçirmeyin. Her
zaman daha da iyisine ulaş-
mak için çaba sarf edin. Bir
gün bu çabanızın karşılığını
en iyi şekilde alacağınızdan
eminim. Yeter ki, ne olursa
olsun vazgeçmeyin. “ diye
seslendi.

ING BANK’I MİSAFİR ETTİK

ÇAĞDAŞ ATILIM KOLEJİ
ÖĞRENCİLERİNİ KABUL ETTİ

DTO’DA, KADIN HAKLARI VE
LİDERLİK EĞİTİMİ

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur
Erdoğan, PERA Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
A.Ş. Denizli Şubesi Müdürü Zorhan Sancar ile
Era Yatırım Gayrimenkul yetkilileri Burak
Ülkü, Erdem Toygar ve Firdevs Topalak'ı
makamında kabul etti. Konukları, Denizli’deki
faaliyetleri ve sektörlerindeki son gelişmelere
dair bilgi verirken, Başkan Erdoğan da inşaat
ve gayrimenkul sektörünün istihdam, iş potan-
siyeli ve üye sayısı bakımından kentte ve
odalarındaki yerinin ayrı olduğunu vurgula-
yarak, daha da gelişmesi için her türlü çabayı

gösterdiklerinin altını çizdi. Başkan Erdoğan,
“Sıkça ilgili komitemizin üyeleriyle bir araya
geliyor ve durum değerlendirmesinde bulunuy-
oruz. Onların beklenti ve önerilerini dinleyip,
özellikle varsa bir sorunları çözüm bulmamızı
istedikleri noktada hızla harekete geçip
sonlandırıyoruz. Komitelerimiz arasında oda
faaliyetlerindeki üretkenlikleriyle de dikkat
çeken komitemizin üyelerini bu vesileyle bir
kez daha kutluyorum. Kentimize ve ticare-
timize sağladıkları katkıdan dolayı her birine
tek tek teşekkür ediyorum.” dedi.
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Denizli Ticaret Odası Başkanı
Uğur Erdoğan, Pamukkale Kent
Konseyi Gençlik Meclisi (PAGEM)
Başkanı Cevat Serdar ile yürütme
kurulu üyelerini, kabul etti. Gençlerle
yürütülebilecek projelerle ilgili
istişarede bulundu. Gençlerin
girişimcilik eğitimi talep etmesi üzer-
ine hazırlıklarının başlatılması için
ekibine gerekli talimatı veren Başkan
Erdoğan, gençlerin isteklerini bir emir
kabul edeceklerini ve derhal yerine
getireceklerini ifade etti. Gençlerin
Robotik Kodlama Eğitimi için de
büyük talep olduğunu söylemeleri ve
kısa zamanda böyle bir eğitim de
düzenlemek düşündüklerini dile
getirmeleri üzerine, Başkan Erdoğan
ekibinden onun için de gerekli
görüşmelerin başlatılmasını ve kısa
zamanda hayata geçirilmesini istedi.

PAGEM Başkanı Cevat Serdar,
çalışma disiplini ve sorunlara çare
arayan, çabuk çözüm üreten
yaklaşımıyla Başkan Erdoğan’ın örnek
aldıkları bir büyükleri olduğunu belir-
tip, her geldiklerinde kapının ardına
kadar açık görmekten duydukları
memnuniyeti dile getirdi. Serdar,

“Başkanımız, uzun yıllardır başarılı
çalışmalarını yakından takip ettiğimiz,
sevdiğimiz ve örnek aldığımız bir
büyüğümüz. Hiçbir zaman kapısından
bizi boş geri çevirmedi. Her zaman
‘Siz yeter ki üretin… Projeyle gelin ve
üzerimize düşeni söyleyin.
Gençlerimizi elbirliğiyle geleceğe
hazırlayalım; topluma kazandıralım’

demiştir. Biz de her seferinde en iyi
şekilde hazırlanıp gelmeye çalışıyoruz.
Bu arada, yeni döneminin ve
TOBB’daki yeni görevlerinin de
hayırlı olmasını diliyoruz. O’nu çok
daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Bu
bizi de mutlu ediyor. Her zaman daha
iyisini yapabileceğimize dair bizi de
motive ediyor.” dedi.
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Denizli Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Uğur Erdoğan, “Motorlu-
Motorsuz Taşıtlar Üretim
ve Satışı, Oto Yedek
Parçaları Üretim ve Satışı,
Servis-Bakım Hizmetleri”
faaliyetlerini kapsayan
15’inci Meslek Komitesi
toplantısına katıldı. Komite
Başkanı Murat Saylan ve
üyeleri ile sektörleriyle ilgi-
li değerlendirmelerde
bulunan Başkan Erdoğan,

komite üyelerinin istek ve
beklentilerini de dinledi.

Başkan Erdoğan ayrıca,
Denizli Ticaret Odası’nın
dokuma, kumaş, tuhafiye,
halı, kilim, giyim, konfeksi-
yon ile deri sektörlerini
kapsayan 9'uncu ve
24'üncü meslek komiteleri-
nin ortak toplantısında,
üyelerden sektörlerinin
son durumu ile ilgili bilgi
alarak, görüş alışverişinde
bulundu.     

BAŞKAN ERDOĞAN,
KOMİTE 

TOPLANTILARINA
KATILIYOR

DEGiAD’IN
YENi YÖNETiMi
DTO’DA

PAGEM’İ KABUL ETTİ

Denizli Genç İş Adamları
Derneği (DEGİAD) Başkanı Hakan
Urhan ile yönetim kurulu üyeleri,
Denizli Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan’ı
ziyaret ederek, iş birlikleri ve ortak
yürütülebilecek projelerle ilgili
görüş alışverişinde bulundu.

Başkanlık makamındaki görüşmede,
Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Üyeleri İbrahim Şenel ile Hasan Kocabay
da yer aldı. Denizli’nin menfaati
doğrultusunda meslek odaları ve sivil
toplum kuruluşlarıyla zaman zaman bir-
likte çalıştıklarını söyleyen DTO Başkanı
Erdoğan, bu kapsamda DEGİAD yöne-
timine de destek vermeye hazır
olduklarını dile getirdi. Ayrıca, Denizli
Ticaret Odası olarak sosyal
sorumlulukları gereği çeşitli projeler
gerçekleştirmelerinin yanı sıra eğitimler
de düzenlediklerini anımsatan Başkan
Erdoğan, “Bu tür projelerimizi, bazen
derneklerimizle birlikte yürütüyoruz.

Denizli Ticaret Odası olarak, ilimizin
sosyoekonomik gelişmişliğine katkı koy-
mak için hiçbir ayrım gözetmeksizin, tüm
sivil toplum kuruluşlarımızla çalışmaya
hazırız.” şeklinde konuştu. 

DEGİAD Başkanı Urhan ise, “Yeni
bir ekibiz ve çok heyecanlıyız.
Önümüzdeki süreçte sportif, kültürel ve
sanatsal aktivitelerimiz olacak. Seminer,

panel ve konferanslar da düzenleyeceğiz.
Ana amacımız, üyelerimiz ve ilimize
yarar sağlayacak projeler hayata
geçirmek. Buna siz de bilgi, birikim ve
tecrübelerinizle katkı sağlarsanız, büyük
mutluluk duyarız.” dedi. Başkan
Erdoğan’a, samimi yaklaşımı ve ilgisin-
den dolayı teşekkür etti.



DTO, çok farklı bir
organizasyonla,
Denizli’de bir

ilke daha imza attı. Merkezefendi Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe,
DTO Başkan Yardımcısı Melek
Sözkesen’in yanı sıra Denizli Ticaret
Odası Meclis Başkanı Salih Sarıkaya,
Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Üyeleri, Meclis Üyeleri, Denizli
Platformu’ndaki STK’ların başkanları, iş
adamları, üniversite öğrencileri ile çok
sayıda davetli katıldı.

İKİ ÜNLÜ İSİM BİRDEN
DENİZLİ’DEYDİ  

DTO Başkan Yardımcısı Melek
Sözkesen, etkinliğin başlangıcındaki açış
konuşmasında, Denizli Ticaret Odası’nın,

bu tür faaliyetlerle, geleceğin
şekillenmesinde öncü olduğunu belirtti.
Sözkesen, “Hayatı tasarlamak, çok iddialı
bir seçim ve biz bunu seçmek
zorundayız… Seçmek ve sevmek
zorundayız. Sevmek için ise öğrenmek
gerek; öğrenmek için de farkında olmak.
Bu bilinç, Denizli’de bir kurum, bir kişi,
bir STK, bir oda tarafından
oluşturulacaktı… Bu öncü, DTO oldu.”
dedi. Sözkesen, Denizli’nin
girişimciliğine de dikkat çekti. Binlerce
yıllık tekstil ve turizm geçmişi ve
birikimiyle, tüm dünyada tanınan
Denizli’nin, 80’li yıllarda ihracatla uzak
mesafelere açıldığını ve bugün
Türkiye’nin ilk 10 ekonomisi arasında yer
aldığını ifade etti. Başkan Yardımcısı
Sözkesen, “Denizli, her zaman değişim ve
dönüşümün peşinde oldu… Hem ticaret-
teki hem de sanayideki yenilikleri,
yakından takip ettiği gibi, birçok ilkin de
sahibi. Her zaman, örnek teşkil edecek
işlerde liste başında.” diye konuştu.

SÖZKESEN:
“EĞİTİM ÖNCELİĞİMİZ”

Konuşmasında, Denizli’nin en önemli ve
büyük sivil toplum kuruluşu olan Denizli
Ticaret Odası’nın eğitimi çok önemsediğini
de belirten Sözkesen, “Özellikle insanımızı
üretim ve istihdama kazandıracak kişisel
gelişim ile mesleki eğitimlerimizin sayısını
artırmaya çalışıyoruz. DTO, ülkemiz ve
insanlarımızın yararına her türlü girişimde iş
birliğine açıktır, hazırdır.” dedi.

GELECEĞİN NASIL 
TASARLANDIĞINI ANLATTILAR

Gelecekle ilgili uzun süredir farkındalık
oluşturmaya çalıştığını ifade eden
Konuşmacı Gazeteci Yazar Ozan Onat ise,
“Gelecek ile ilgili birtakım korkular var.
Ama ben, gelecekle ilgili heyecan
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Denizli Ticaret Odası
Başkanı Uğur Erdoğan,
İtalya’nın İzmir Konsolosu
Luigi Inauzzi ile DENİB
Denetim Kurulu Üyesi
Süleyman Kocasert'in de
içinde yer aldığı bir heyeti
kabul etti. Samimi geçen
görüşmede, DTO Başkan
Yardımcısı Melek
Sözkesen ile Genel sekre-
tere Yardımcıları Akay
Gündoğan ile Tevfik Fikret
Öztürk de bulundu.

Konsolos Inauzzi,
Denizli’yi özellikle tekstil
sektöründeki faaliyetlerin-
den dolayı iyi bildiklerini ve
yakından takip ettiklerini,
ülkelerindeki yatırımcılarla
birlikte yürütülebilecek giri-
şimlerde talep eden vatan-
daşlarına yardımcı olmaya
çalıştıklarını dile getirdi.
İtalyanlar ile Türkler’in aynı

coğrafyanın insanları olma-
larından da kaynaklanan
benzer sosyal yaşam tarzları
sayesinde kolay anlaştıkları-
nı, kendisini de Türkiye’de
neredeyse yabancılık çek-
mediğini belirtti.

DTO Başkanı Uğur
Erdoğan ise, İtalya’nın
Denizlili ihracatçılarda ayrı
bir yeri bulunduğunu ve en
fazla ihracat yapılan ülkeler
sıralamasında ilk 4’te yer
aldığını hatırlattı. İki ülke
arasındaki ilişkilerin özellik-
le ticaret bağlamında geliş-
tirilmesi anlamında üzerleri-
ne düşen her ne varsa yap-
maya çalıştıklarını vurgula-
dı. İtalya’nın İzmir
Konsolosu Luigi Inauzzi’yi
DTO’da görmekten büyük
mutluluk duyduklarını kay-
dederek, nezaketinden
dolayı teşekkür etti.

İTALYA’NIN İZMİR
KONSOLOSU’NU AĞIRLADIK

OZAN ONAT
Yazar



duymamız gerektiğini düşünüyorum.
‘Gelecek’ deyince aklımıza teknoloji geliyor
ama aslında geleceği etkileyen tek şey
teknoloji değil… Siyasi kararlar, ekonomik
iniş çıkışlar, sosyal olaylar, çevresel etkiler
gibi pek çok sebep, geleceği etkileyen ana
etkenlerdir. Fakat, teknolojinin ayrı bir
noktası, ayrı bir gücü var. Dijitalleşme; ürün-
lerin, hizmetlerin hızla dijitale dönüşmesidir.
Dijitalleşmeyi birçok sektörde yaşadık…
Müzik, sinema ve medya sektörleri hızla
değişti. Bugün artık sağlık, eğitim, ulaşım,
perakende gibi pek çok sektör, hızla
dijitalleşiyor. Bir dönüşüm arifesindeyiz; bu
dönüşüme biz liderlik edersek, geleceğimizi
de biz yönetebiliriz!” dedi.

TARHAN: “DİJİTAL
MEDENİYETLER ÇAĞINA GEÇTİK”

Fütürist Ekonomist Yazar Ufuk Tarhan
da gelecek ile ilgili hep kaygıdan

bahsedildiğini ancak korkunun sebebinin
“bilmemekten” kaynaklandığını
belirterek, sunumuna başladı. Tarhan,
“Farkındalığımızın az olması sebebiyle,

gelecekten korktuğumuzu düşünüyorum.
Gelecekçilik, hepimizin bilinçli ve amaçlı
kullanması; yararlanması zorunluluk olan
bir alan. Bunun için de ne istiyorsak
onları belirleyip, hareket etmeliyiz.
Teknoloji çok önemli; her şeyin temel
belirleyicisi… Buna adapte olamayan kişi
ve kurumlar, oyundan çıkıyor; adapte
olanlar ise oyunda kalıyor. Kişi ve
kurumlar, gelecek için bugünü kurtarmalı,
geleceğe hazırlanmalı; bunun için de hib-
rit çalışması gerekiyor. Dijital
medeniyetler çağına geçtik ve biyolojimiz
dahi dijitalleşiyor. Yani soyut, somut her
şeyin, dijitale dönüştürüldüğü bir
yıldayız. Buna göre kendimizi
hazırlamamız gerekiyor! 2019’un yükse-
len alanı, arttırılmış gerçeklik, sanal
gerçeklik ve genişletilmiş gerçeklik ola-
cak. İşlerinizde, bir an önce bunları haya-
ta geçirin. İnsan için altın oran ‘T’dir
yani Teknolojik, Tasarımcı, Takım
Oyuncusu olmak… Bir şeyin her şeyini,
her şeyin bir şeyini bilmeye çalışarak,

kendimizi dönüştürmemiz,
‘T’leştirmemiz gerekiyor. 3 T olup,
yetenekli, yetkin, yetkili ve yaratıcı yani
4Y olursanız; her zaman, her yerde ve her
koşulda iş bulabilirsiniz! Olay, gelecekten
korkmak değil, aslında fırsatları
kovalamaktır!” diye konuştu.

SORULARI DA
CEVAPLADILAR

Konuşmacılar, konukların sorularını
cevaplamasının ardından, salondakilerle
toplu fotoğraf çektirdi. DTO Meclis
Başkanı Salih Sarıkaya ile DTO Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Melek
Sözkesen, Onat ile Tarhan’ı, günün
anısına birer hediye takdime ederek,
salondan uğurladı. Etkinlikte, uzay çağı
kıyafetleri ile robot kılığına girmiş canlı
mankenler ile robot kıyafetli pozların
verildiği fuaye alanı, büyük ilgi gördü;
farklı görüntüler oluşturdu.
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Denizli Ticaret Odası
(DTO) Yönetim Kurulu
Başkanı Uğur Erdoğan,
Denizli Sanayi Odası (DSO)
Başkanı Müjdat Keçeci,
Denizli Ticaret Borsası
(DTB) Başkanı İbrahim
Tefenlili ile Denizli
İhracatçılar Birliği (DENİB)
Başkanı Hüseyin
Memişoğlu, sivil toplum
kuruluşlarının katkılarıyla
Denizli Ceza İnfaz
Kurumları yerleşkesinde
yaptırılan ek binayı incele-
di.   

DTO, DSO, DTB ve DENİB
tarafından Denizli Ceza

İnfaz Kurumları yerleşkesin-
de Jandarma için yaptırılan
ek binayı gezerken başkan-
lara, Denizli Cumhuriyet
Başsavcısı Ergül Yılmaz ile İl
Jandarma Alay Komutanı
Kıdemli Albay Metin Düz
eşlik etti. İkili konuklarına
katkılarından dolayı teşek-
kür ederken, binayı gezerek
yerinde gören başkanlar da
“hayırlı olsun” dileklerini
iletti. 

Cumhuriyet Başsavcısı
Yılmaz, ziyaretin sonunda,
konuk başkanlara katkıları
nedeniyle birer plaket tak-
dim etti. 

Denizli Ticaret Odası (DTO), Fütürist Ekonomist Yazar Ufuk
Tarhan ile Gazeteci Yazar Ozan Onat’ı, Denizlililer ile

buluşturdu. Etkinlik, büyük ilgi gördü. Yüzlerce davetli ve
meraklı, salonu doldurdu. Robot kıyafetleri giymiş canlı

mankenlerin yer aldığı, robot kıyafetli fotoğrafların
çektirilebildiği fuaye alanında renkli görüntüler oluştu.

UFUK TARHAN
Fütürist

JANDARMANIN YENİ EK
BİNASINI GEZDİLER
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TARİH FUARIN ADI KONUSU BAŞLICA ÜRÜN HİZMET GRUPLARI YER ŞEHİR

20.02.2019
ACE OF M.I.C.E. Kongre, Toplantı

ve Etkinlik Fuarı 
Kongre, Toplantı ve Etkinlik Kongre, Toplantı ve Etkinlik

İstanbul Kongre
Merkezi 

İstanbul

20.02.2019
Horeca Fair Uluslararası Ege Bölgesi 4.Otel

Ekipmanları, Ağırlama, Konaklama
Teknolojileri Fuarı

Otel Ekipmanları, Ağırlama, Konaklama
Teknolojileri

Otel, Restoran Endüstriyel Mutfak Makine ve Gereçleri,
Dekorasyon Malzemeleri, Aşçılık Malzemeleri ve Ekipmanları

Fuar İzmir -
Gaziemir

İzmir

20.02.2019
Horeca Fair Ege Ev Dışı Tüketim Ürünleri,

Gıda, İçecek, Depolama, Soğutma, Taşıma ve
Market Ekipmanları 

Horeca Fair Ege Ev Dışı Tüketim Ürünleri,
Gıda, İçecek Ürünleri, Depolama, Soğutma, 

Taşıma ve Market Ekipmanları 

Horeca Fair Ege Ev Dışı Tüketim Ürünleri, Gıda,
İçecek Ürünleri, Gıda İşleme, Depolama, Soğutma,

Taşıma ve Market Ekipmanları 

Fuar İzmir -
Gaziemir

İzmir

20.02.2019
İstanbul Kırtasiye - Ofis 3.Okul, Kırtasiye,
Kağıt, Ofis Malzemeleri, Oyuncak Fuarı

Kırtasiye ve Kağıt Ürünleri, 
Okul ve Ofis Malzemeleri, Oyuncaklar

Kırtasiye ve Kağıt Ürünleri, Okul ve
Ofis Malzemeleri, Oyuncaklar

Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi

İstanbul

21.02.2019 Küresel Temizlik Fuarı
Endüstriyel, Kişisel Temizlik Ürün ve

Hizmetleri
Kişisel Temizlik Ürün ve Hizmetleri, EDT ve Endüstriyel

Temizlik, Ev Temizlik Ürün ve Makineleri

Lütfi Kırdar
Uluslararası Kongre

ve Sergi Sarayı
İstanbul

21.02.2019
FIT Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Bina
Otomasyonu ve Zayıf Akım Sistemleri Fuarı

2019

Bina Otomasyonu, Zayıf Akım Sistemleri,
Geleceğin Şehirleri, 

CCTV, Yangın, Alarm, İntercom, Video ve
Audio Sistemleri, İklimlendirme, Aydınlatma,

Enerji İzleme Mekanik Otomasyon 

Fuar İzmir -
Gaziemir

İzmir

21.02.2019
FIT Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri

Makine Fuarı 2019
Sac İşleme, Metal Kesme ve Şekillendirme

Pres, CNC, Lazer Kesim Makineleri, Testereler, Redüktör,
Hırdavat, Bükme Makineleri

Fuar İzmir -
Gaziemir

İzmir

21.02.2019
FIT Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri

Hidrolik Pnömatik Fuarı 2019
Hidrolik Pnömatik Sistem ve Ekipmanları

Hidrolik Pnömatik Pompalar, Motor, Silindir, Vana, Filtre,
Basınç Kontrolorleri, Transmitter, Akış Kontrol Sistemleri

Fuar İzmir -
Gaziemir

İzmir

21.02.2019
FIT Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri
Elektrik Elektronik ve Enerji Fuarı 2019

Elektrik Elektronik ve Enerji
Elektrik Motorları, İnvertörler,, Pano, Kasintisiz Güç Kaybnağı,

Test Ölçüm Cihazları, Aydınlatma, Kablolar, Transformatör
Fuar İzmir -

Gaziemir
İzmir

21.02.2019
FIT Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri

Otomasyon Fuarı 2019
Endüstriyel Otomasyon 

Entegre Otomasyon, Hareket ve Kontrol Sistemleri, Proses ve
Enerji Otomasyonu, Robot Teknolojileri, Dijitalleşme

Fuar İzmir -
Gaziemir

İzmir

21.02.2019
FIT Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri

Taşıma Kaldırma ve İstifleme Fuarı 2019
Malzeme Taşıma, Kaldırma, Paketleme,

İstifleme Sistemleri
Malzeme Taşıma, Kaldırma, Forklift, Vinç, Paketleme, İstifleme

Sistemleri, Lojistik
Fuar İzmir -

Gaziemir
İzmir

21.02.2019
FIT Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri

Yüzey İşlem Teknolojileri 
Yüzey İşlem Teknolojileri 

Yüzey İşlem Teknolojileri, Temizleme, Boya ve Plastik Kaplama
sistemleri, Galvaniz Sistem, Özel Yüzey Kaplama 

Fuar İzmir -
Gaziemir

İzmir

21.02.2019
FIT Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri

Kaynak Teknolojileri 
Kaynak Teknolojileri 

Kaynak Makine ve Ekipmanları, Kesme Makinaları ve
Ekipmanları, Kaynak Otomasyon Sistemleri, Dolgu Malzemeleri

Fuar İzmir -
Gaziemir

İzmir

22.02.2019
Avrasya Boat Show 2019 14.Deniz Araçları,

Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı
Deniz Araçları, Ekipmanları

ve Aksesuarları

Tekne Aksesuarları ve Yapım Malzemeleri, Sürat ve Gezi
Tekneleri, Motor Yat ve Güç Ekipmanları, Tekne ve Yatlar,
Marinalar ve Su Sporları için Donanımlar ve Aksesuarlar

İstanbul Fuar
Merkezi
Yeşilköy

İstanbul

22.02.2019 Camp & Caravan Istanbul 2019
Kamp ve Karavan Araçları, Aksesuarları,

Ürünleri, Hizmetleri
Karavanlar, Karavan Aksesuarları, Kamp Alanları, Bahçe

Mobilyaları, Kamp Malzemeleri, Güvenlik Hizmetleri
İstanbul Fuar Merkezi

Yeşilköy
İstanbul

26.02.2019
İstanbul 

Oyuncak Fuarı

Bebek, Çocuk ve Yetişkin
Oyuncakları,

Hobi ve Yaşam Tarzı Ürünleri

Bebekler, Yumuşak Oyuncaklar, Bebek Araç ve Gereçleri,
Ahşap ve Organik Oyuncaklar, Teknik, Eğitici, Aksiyon,

Hobi ve Model Oyuncak

Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi

İstanbul

27.02.2019
EURIE Avrasya Yüksek Öğretim

Zirvesi ve Fuarı
Uluslararası Yüksek Eğitim 

Yüksek Öğretim Kurumları, Eğitim Sektörüne
Hizmet ve Ürün Sağlayan Firmalar

Lütfi Kırdar
Uluslararası Kongre

ve Sergi Sarayı
İstanbul

27.02.2019
Agritech 2.Demre, Tarım, Seracılık,

Hayvancılık, Gıda ve Tarım Makineleri
İhtisas Fuarı

Demre Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve
Gıda ve Tarım Makineleri

Tarım, Tarım Makineleri ve Teknolojileri, Seracılık, Tohum,
Fidancılık, Sulama Sistemleri, Gübre, Organik Tarım, Gıda,

Su Ürünleri, Tavukçuluk, Hayvancılık

Demre Fuar ve
Sergi  Alanı

Antalya

27.02.2019 15.Ege Tarım Sera ve Hayvancılık Fuarı
Tarımsal Mekanizasyon, Tarım Teknolojileri,

Seracılık ve Hayvancılık
Tarım, Tarım Teknolojileri, Seracılık, Hayvancılık,  Tohum,

Fidan, Gübre, Sulama Teknolojileri, Süt Endüstrisi 
EGS Fuar ve

Kongre Merkezi
Denizli

28.02.2019 16.Uluslararası  İstanbul İplik Fuarı 2019
Pamuk, Yün, Sentetik, Rejenere,

Doğal, Teknik İplikler, Elyaf,
Bobin, Masuralar

Pamuk, Elastan,Yün, Viskon, Akrilik, Fantezi, Polyester, İpek,
Polipropilen, Polyamid, Naylon, Keten, Rejenere, Organik,

Tekstüre, Teknik İplikler, Elyaf, Bobin, Masuralar

Tüyap Fuar ve
Kongre
Merkezi

İstanbul

28.02.2019
11.Uluslararası İstanbul Boru,

Tel ve Rulo Fuarı
Boru, Tel ve Rulo Ek Parçaları Makine ve

Ekipmanları

Demir, Çelik, Paslanmaz,Termal Borular, Teller,
Rulo Levha, Sac Rulo Kesme Elleçleme ve Hammaddeleri,

Makine ve Ekipmanları

İstanbul Fuar
Merkezi
Yeşilköy

İstanbul

06.03.2019
Gurme İzmir - Olivtech 9.Zeytin, Zeytinyağı,

Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri 
Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve

Teknolojileri 

Zeytin, Zeytinyağı,  Süt Ürünleri, Şarap, Fermente Ürünler,
Fidan Tohum, Gübre, Şişe, Kasa, Bidon, Ambalaj,

Üretim Teknolojileri, Saklama Üniteleri, Gıda Analizi

Fuar İzmir -
Gaziemir

İzmir

06.03.2019
Avrasya Pencere  2019 20.Uluslararası

Pencere Fuarı

Pencere, Panjur, Cephe ve Profil,  Üretim
Makineleri, Aksesuar, Yalıtım Malzemeleri,

Hammadde ve Tamamlayıcı Ürünler

Pencere, Panjur, Cephe ve Profil,  Üretim Makineleri, Aksesuar,
Yalıtım Malzemeleri, Hammadde ve Tamamlayıcı Ürünler

Tüyap Fuar ve
Kongre
Merkezi

İstanbul

06.03.2019
Avrasya Kapı 2019  11.Uluslararası Kapı,

Kepenk, Kilit, Panel, Pano, Bölme Sistem ve
Aksesuarları Fuarı

Kapı, Kepenk, Kilit, Alarm ve Güvenlik,
Panel, Pano, Bölme Sistem ve Aksesuarları

Yapı-Endüstriyel Kapı, Bariyer Kilit, Alarm, Güvenlik, Geçiş
Kontrol Sistem,  Kepenk, Panel, Pano, Bölme, Motor, Mekanizma,

Tamamlayıcı Ürün ve Aksesuarlar

Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi

İstanbul

06.03.2019

Avrasya Cam 2019   9.Cam Ürünleri ve
Uygulamaları, Üretim-İşleme Teknolojileri

ve Makineleri, Tamamlayıcı Ürün ve
Kimyasalları Fuarı  

Cam Ürünleri, Uygulamaları, Üretim İşleme
Teknolojileri ve Makineleri, 

Tamamlayıcı Ürün ve Kimyasalları

Konut, Otomotiv, Endüstriyel Özellikli Camlar, Kesme,
Kumlama, Yıkama, Temperleme, Isıcam Makineleri, Cam

Filmleri, İzolasyon, Montaj Ürünleri, Kimyasalları

Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi

İstanbul

06.03.2019
MODEKO 2019   30.Uluslararası İzmir

Mobilya Fuarı 
Mobilya, Dekorasyon, Ev ve Büro Mobilyaları Ev-Ofis-Mutfak-Banyo-Bahçe Mobilyası Ve Dekorasyon Ürünleri Fuar İzmir - Gaziemir İzmir



Denizli Ticaret Odası’nın hizmet bina-
sında düzenlenen törene, DTO Yönetim
Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, DTO
Meclis Üyesi Yakup Öğütcen, DTO Genel
Sekreteri Ali Rıza Tekin ile Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki
Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri
(MEYBEM) A.Ş.’nin düzenlediği eğitimi
tamamlayıp ilgili sınavında başarılı olarak
Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak
kazanan 2’nci el araç alım satımıyla uğra-
şan DTO üyeleri katıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN: “BİZLER,
SİZLER İÇİN VARIZ”

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, törenin
başında yaptığı kısa bir konuşmayla,
Mesleki Yeterlilik Belgesi alacak üyelerini
kutladı. Hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.
Başkan Erdoğan, “Bizler, sizler için varız.
Her zaman sizlerin emrinizdeyiz.
Herhangi bir sıkıntı ya da problem olduğu
zaman da buradayız. Sizler varsanız,
Ticaret Odası ile yönetimi, meclisi ve baş-
kanı da var. Sizlerle, tüm sektörlerimizle
ilişkilerimizi en iyi ve en verimli şekilde
yürütmek için buradayız. Gece gündüz
demeden elimizden ne geliyorsa yaparız.
Ticaret Odası’nın var oluş sebebi sizlersi-
niz. Bunu, göreve geldiğimizden beri her
ortamda ve fırsatta belirtiyorum.
Sektörlerinizle ilgili herhangi bir konu
olduğunda ilgili meslek komitemiz olarak
sizlerle de bunu ele alıp net bir şekilde
üzerinde dururuz. Ticaret odamızın top-
lantı salonları da sizlere her zaman açık.
Sizlerden gelebilecek her türlü öneri veya
varsa problemlerinizi her zaman dinleyip
çözmeye hazırız.” dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN: “EĞİTİM, 
GELİŞMENİN ANAHTARIDIR”

Denizli Ticaret Odası’nın hafta içi her
gün 150 ila 200 arasında vatandaşa eği-
tim verdiğini de hatırlatan DTO Başkanı
Erdoğan, “Bu eğitimler arasında moda ve
tasarım, uzman kaynakçılık, su, ışık ve ses
yalıtımının yanı sıra robotik kodlama ve
girişimcilik var. Girişimcilik Eğitimlerinde,
Türkiye’de ilk sıradayız. Geçen yıl girişimci-
lik eğitimimizi tamamlayan 2000’e yakın
vatandaşımıza sertifikalarını verdik.
Mezunlardan yaklaşık %11’i, kendi iş yeri-
ni kurdu. Bu da Denizli’miz açısından çok
önemli. Denizli’miz, girişimci ve atılımcı bir
şehir. Bu anlamda da sizden herhangi bir
talep gelirse Denizli içinden veya dışından
getirebileceğimiz eğitmenler ve öğret-
menlerle veya üniversiteden uzmanlarla,
sektörünüzle ilgili her türlü organizasyona
açığız. Bize göre, eğitim gelişimin anahta-
rı! Bu eğitimlerin şöyle bir faydası da var;
Kosgeb ve İşkur ile birlikte gerçekleştiriyo-
ruz… Kosgeb’in uygun gördüğü projede
50.000 TL’ye kadar hibe, 100.000 TL de
faizsiz kredi imkânı var. Yakında TKDK da

dahil tüm kamu kurum ve kuruluşların
sağlamış olduğu hibe, proje, teşvik gibi
fırsatlarını, tek tek duyuracağız. Mesela,
‘Önümüzdeki ay Tarım Bakanlığı’nın yatı-
rımları ile ilgili projelerini anlatacağız veya
hangi sektörlere teşvikler veriliyor bunları
anlatacağız’ diyeceğiz. Tekstille, ihracatla
ya da fuar organizasyonları ile ilgili eğitim-
leri daha da farklılaştırıp artıracağız.
Sektörünüzün içinde olmasam da yakın-
dan takip ediyorum. Denizli’mizde mes-
lektaşınız olan çok sayıda üyemiz var.
Gayet iyi bir noktadasınız. Bugün burada
sizlerle birlikte olmaktan da büyük mutlu-
luk duyduğumu söylemek isterim. Ve
hepinize geldiğiniz için çok teşekkür edi-
yorum.” diye konuştu.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ 
ALMAK ZORUNLU

Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Uğur Erdoğan, törenin sonunda
2’nci el araç alım satımı yapan 133 üyesi-
ne Mesleki Yeterlilik Belgelerini dağıttı.
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Ekonomist Dergisi tarafından her yıl
belirlenen “Anadolu’nun en büyük 500
şirketi” sıralamasına giren Denizli firmaları
için Denizli Sanayicileri ve İşadamları
Derneği (DESİAD) tarafından “Yereldeki
Yüzümüz” adlı plaket töreni düzenledi.
Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur
Erdoğan, Halil Pekdemir Çiftliği'nin
Kurucusu Halil Pekdemir ile Eymes
Tekstil'in Sahibi Kudret Uzunoğlu'na pla-
ketlerini takdim etti. Ekonomist
Dergisi’nin her yıl yayımladığı
“Anadolu’nun en büyük 500 şirketi” sıra-
lamasına, Denizli’den bu yıl 29 firma girdi.
DESİAD, sıralamaya giren firmalar için
ödül töreni düzenledi.  Törende, DESİAD
Başkanı Okan Konyalıoğlu ile Denizli
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman
Zolan’ın konuşmasının sonrasında KONKA
A.Ş. Genel Müdürü Bekir Ağırdır ile Dünya
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan
Güldağ, katılımcılara ekonomik ve sosyal
gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde

bulundu. Konuşmaların ardından,
Anadolu’nun en büyük 500 şirketi sırala-
masına giren Denizlili 29 firmaya plaketle-
ri dağıtıldı. Denizli Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Halil
Pekdemir Çiftliği'nin kurucusu Halil

Pekdemir ile Eymes Tekstil'in sahibi
Kudret Uzunoğlu'na plaketlerini verdi.
DTO Başkanı Erdoğan, Denizli’nin adının
ulusal arenada bir kez daha gururla anıl-
masına vesile olan iş insanlarını tebrik
ederek, başarılarının devamını diledi.

DTO’nun 2. El Araç Alım Satımıyla Uğraşan Üyeleri Belgelendi

Denizli Ticaret Odası
Başkanı Uğur Erdoğan,
Gümrük ve Ticaret İl
Müdürü Mehmet Şensoy'u
ziyaret etti. Denizli Ticaret
Odası ile birlikte yürütülen
çalışmaların değerlendirildi-
ği ziyarette Erdoğan, Denizli
Ticaret Odası’nın ihracatçı-
ların işlerini kolaylaştırmak
amacıyla düzenlemeler ger-
çekleştirdiğini ve bu konuda
Gümrük ve Ticaret İl
Müdürlüğü ile entegre çalış-
malar yaptıklarını belirte-
rek, Şensoy’a çalışmaları
dolayısıyla teşekkür edip,
başarılar diledi.   

Denizli Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Uğur Erdoğan, Denizli
Organize Sanayi Bölge
Müdürü Ahmet Taş’ı ziya-
ret etti.  Ziyarette, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB)'a bağlı iki odadan
biri olarak projesi kabul
edilen Denizli Ticaret
Odası’nın Avrupa Birliği
tarafından 5 milyon Euro
ile desteklenen Denizli'de
Teknik Tekstile Dönüşüm
Projesi'nin hazırlığı görü-
şüldü.

GÜMRÜK VE TİCARET İL MÜDÜRÜ
ŞENSOY’U ZİYARET ETTİK

OSB MÜDÜRÜ TAŞ İLE
5 MİLYON EURO’LUK

PROJEMİZİ KONUŞTUK 

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim
Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, DOK-SAN
Tekstil'in sahibi Kemal Özdemir’i Denizli
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işletmesinde
ziyaret ederek, DTO’nun Denizli'de Teknik
Tekstile Dönüşüm Projesi hakkındaki beklen-
tilerini dinledi ve planlamalarıyla ilgili fikir
alışverişinde bulundu.

Özdemir, Denizli’ye çok şey katacağına ve
değer kazandıracağına inandıkları projeyi büyük
bir ilgiyle takip ettiklerini, üzerlerine düşecek
sorumlulukları üstlenmeye hazır olduklarını
ifade etti. Başarılı çalışmalarıyla her zaman onur
duyduklarını belirttiği Başkan Erdoğan ile ekibi-
ne, kolaylıklar diledi. DTO Başkanı Erdoğan ise,
Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi’nin Denizli’yi

bölgesinde cazibe merkezi haline getirecek ve
çevresindeki illerin de ihtiyacını karşılayacak
türden bir sonuca ulaşması için çabaladıklarını
anlattı. Onun için de en yeni teknoloji ekipman
ve ürünler ile modern bir yapıya kavuşması için
fizibilite çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sür-
dürdüklerini vurguladı. Bunun da iş bilgisi, biri-
kimi ve tecrübesiyle projeye katkı sağlayacak
örnek girişimci ve iş insanlarıyla daha sağlıklı,
hızlı ve kolay olacağını düşündükleri için ulaşa-
bildikleri herkesin fikrini aldıklarını kaydetti.

Ziyarette, DTO Genel Sekreter Yardımcısı
Tekstil Mühendisi Akay Gündoğan, Denizli
ABİGEM İş Geliştirme Merkezi Direktörü
Sıdıka Arıkan ile DTO Özel Kalem ve Basın
sorumlusu Ömer Altıntaş da yer aldı.

OSB’DEKİ ÜYELERİMİZİ ZİYARET EDİYORUZ
Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi İlerliyor

MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİNİ
BAŞKAN ERDOĞAN’DAN ALDILAR

FİRMALARA ÖDÜLLERİNİ
DTO BAŞKANI ERDOĞAN VERDİ

DESİAD, ilk 500
firmayı seçti
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Medikal Ürünler
Ref: BRSG20180217002
Singapur'da kurulu bir şirket yaşlılar için rehabilitas-

yon, geriatrik bakım, psikiyatrik değerlendirme gibi hiz-
metler vermektedir. Bu alanda kullanılabilecek ürünler
üreten firmalar ile çalışılmak istenmektedir.

Güney Kore Pazarı İçin Çeşitli Ürün Arayışı
Ref: BOKR20170411004
Güney Kore’de kurulu bir şirket farklı tip ürünler sat-

maktadır. Şirket kozmetik ürünleri ev aletleri ve mutfak
aletleri gibi alanlarda ürünleri kendisine tedarik edebile-
cek ortaklar aramaktadır.

İngiliz Pazarı İçin Gıda Ürünleri
Ref: BRUK20180612002
İngiliz bir firma farklı firmalara gıda ürünü satışı yap-

maktadır. Firma tedarikçi arayışı için aralarında
Türkiye’nin de olduğu 5 ülke belirlemiştir. Firma peynir,
zeytin yağı, buğday unu, makarna gibi ürünler aramakta-
dır. Ayrıca gurme ürünleri sınıfında satışa sunulmak
üzere şarap, havyar, trüf mantarı gibi ürünler aranmak-
tadır.

Güneşlik Sistemleri
Ref: BODE20170207001
Alman bir şirket güneşlik sistemleri üretmektedir.

100 yıldan uzun süredir piyasada olan şirket ürünlerinin
satışı için ortaklık arayışındadır.

Polyamide Üreticisi
Ref: BRGR20180802001
Yunanistan’da kurulu bir firma kablo taşıyıcı üret-

mektedir. Bu ürünler için polyamide 66 türü hammadde
kullanan firma kendisine bu hammaddeyi tedarik edebi-
lecek ortaklar aramaktadır. Yıllık 40 – 50 ton civarı alım
yapılacaktır.

Moda Tasarımcısı Arayışı
Ref: BRRU20171221032
Rus bir şirket keçe, yün gibi hammaddelerden ayak-

kabı, kazak, terlik gibi ürünler üretmektedir. Şirket yeni
kurulan üretim hattında üretilmek üzere yeni ürün tasa-
rımı konusunda kendisine yardımcı olacak tasarımcılar
aramaktadır.

Tropik Meyve Püresi
Ref: BOBR20180521001
Brezilya’da kurulu bir şirket tropik meyve püresi

tedarik etmektedir. Açai, acerola, graviyola, capoaçu,
mango ve mandarin püresi üreten şirket Fransa, Belçika,
Almanya ve Portekiz’e ihracat yapmaktadır. Şirket ürün
satışı için yeni ortaklar aramaktadır.

Maden Parçalarından Metal Ayrıştırması
Ref: BOIE20170613002
İrlandalı bir firma madenlerden çıkan artık parçalar-

dan bakır, kurşun, çinko gibi metallerin ayrıştırılması ala-
nında hizmet vermektedir. Ayrıca kontaminasyon sebe-
biyle kapatılmış madenlerdeki zehirli metallerin ayrıştırıl-
ması alanında da çalışan bu firma hizmetlerinden fayda-
lanmak isteyen ortaklar aramaktadır.

İş Geliştirme Çözümleri
Ref: BOES20170224001
İspanyol bir firma markalaşma ve iş geliştirme ala-

nında tasarım ve yönetim hizmetleri vermektedir. 13
kişiden oluşan firma markalaşma alanında ürün analizi,
marka analizi ve stratejik pazarlama gibi hizmetler de
sağlamaktadır. Bu hizmetlerden faydalanmak isteyen
ortaklar aranmaktadır.

Araç Yakıt Tüketimini Azaltıcı Alet İçin
AR – GE ve Ticarileştirme
Ref: BRIT20170317001
İtalyan bir firma içten yanmalı motorların vibrasyonu-

nu azaltan ve gaz emisyonunu iyileştiren bir aparat geliş-
tirmiştir. Yakıt türünden bağımsız olan bu ürün, kullanıl-
dığı motorların yakıt tüketimini azaltmaktadır. Ürün şu
an günde 5 – 7 adet arası üretilmektedir. Ürünün içinde-
ki alaşımların geliştirilmesi için gerekli AR – GE çalışması-
na ortak olmak isteyen veya ürünü
ticarileştirebilecek/üretebilecek ortaklar aranmaktadır.

Sac Levha Arayışı
Ref: BRRU20171221026
Rus bir şirket sac levhaların talaşsız işlenmesi, kay-

nak operasyonları ve kaplaması alanında çalışmaktadır.
Şirket kendisine yapı çeliği, paslanmaz çelik, galvanize
çelik, alüminyum ve pirinç (max 20 mm kalınlığında) sağ-
layabilecek ortak arayışındadır.

Profesyonel İçerik Sağlayıcı
Ref: BRES20170505001
İspanyol bir şirket sahip olduğunu online kütüphane

ile İspanyol ve Amerikan firmalarına profesyonel içerik
sağlamaktadır.  2012 yılında kurulan şirket 300’den fazla
yayınevi ile çalışmakta olup müşterilerine farklı dillerde
onbinlerce kitap, makale vb. sunmaktadır. Şirket birlikte
çalışmak için, Türkçe dahil olmak üzere farklı dillerde
kendisine içerik sağlayabilecek ortaklar aramaktadır.

Websitesi Tasarımı
Ref: BRRU20171221028
Rus bir şirket balık yetiştiriciliği yapmaktadır. Şirket

farklı balık ürünleri üretmektedir. Bu şirket için İngilizce
websitesi tasarlayabilecek ortaklar aranmaktadır.

Ukraynalı Ayakkabı Üreticisinin
Ayakkabı Tabanı Arayışı
Ref: BRUA20180719001
Sağlıklı ve ortopedik çocuk ayakkabıları üreticisi

Ukraynalı firma, kararlı bir kaliteye sahip ayakkabı tabanı
üreticileriyle temasa geçmek istemektedir. İstenilen
ayakkabı tabanlarında, malzemenin aşınmaya karşı daya-
nıklı olması, keskin bir kokusu olmaması ve çocuk sağlığı-
na zararlı hiçbir madde içermemesi gerekmektedir.
Firma, thomas topuklu ve spor ayakkabılar için çocuk
tabanı arayışı içindedir.

Ambalaj Ürünleri
Ref: BRDE20180301001
Alman bir firma Hollanda, Lüksemburg, Belçika’da

yerleşik ambalaj firmalarının distribütörlüğünü yapmak-
tadır. Firma distribütörlüğünü yapmak üzere, çeşitli sek-
törler için ambalaj ürünleri üreten ortaklar aramaktadır.

Valf Üreticisi
Ref: BOIT20170717001
İtalyan bir firma valf üretimi yapmaktadır. Özel ihti-

yaçlara göre tasarım ve üretim yapabilen firmanın ürün-
leri daha çok deniz ve sualtı operasyonları için kullanıl-
maktadır. Gaz ve petrol endüstrisi için üretilen ürünler
API gereksinimlerini karşılamakta olup yangın direncine
sahiptir. Ürünlerin satışı için ortaklar aranmaktadır.

İngiliz Kozmetik Ürünleri
Ref: BOUK20170912001
İngiliz bir şirket kozmetik ürünleri alanında üretim

yapmaktadır. Şirket egzema gibi deri hastalıkları için
uygun kremler, cam temizleyiciler gibi sulu ortamlarda
çalışan kişiler için kremler gibi farklı alanlarda ürünler
üretmektedir. Bu ürünlerin satışı için ortaklar aranmak-
tadır.

Bilişim Alanında Çözüm Arayışı
Ref: BRUA20170807001
Ukrayna’da faaliyet gösteren bir şirket bilişim ve bilgi

işlem alanında servis, kurulum, danışmanlık gibi hizmet-
ler vermektedir. Şirket bu sektörde hizmet sağlayabile-
cek firmalar için yüklenici olmak istemektedir.

Tarım Danışmanlığı Arayışı
Ref: BRUA20180815001
Ukrayna’da faaliyette olan bir şirket yemiş tarımı ala-

nında büyümektedir. Şirket AB sınırına yakın bir yerde
130 hektarlık üretim alanına sahip olup bu alanı sürekli
büyütmektedir. Ağırlıklı olarak yemiş üstüne tarım yapan
şirket önümüzdeki iki yıl içinde ürünlerinden ticari fayda
sağlamaya başlayacaktır. Şirket şu an kullanılmayan
tarım alanlarının tasarımı için tarım danışmanları ile bir-
likte çalışmak istemektedir. GAP ve AB Organik Tarım
sertifikalarına sahip olan şirket planlı bir büyüme hedef-
lenmektedir.

Çevreci Promosyon Ürünleri
Ref: BRPL20180625001
Polonyalı bir firma ofis ürünleri ve promosyonel ürün-

lerin satışını yapmaktadır. Firma çevre dostu olan (sertifi-
kalı) promosyonel ürünler veya ofis ürünleri arayışı içinde-
dir. Ürünlerin geri dönüştürülebilir olması ve siparişten
itibaren 2 hafta içinde teslim edilebilmesi gerekmektedir.

Otomotiv İçin Distribütörlük Teklifi
Ref: BRDE20180828001
Alman bir firma otomotiv sektöründe OEM, tier 1 ve

tier 2 olarak ürün sağlamaktadır. Firma ürün satışı ve
teknik danışmanlık hizmeti vermektedir. Alman otomotiv
firmalarına koltuk ürünleri, sentetik yağlar, kauçuk,
büyük plastik parçaları gibi çeşitlerde ürün sağlayabilecek
TS 16949 sertifikasına sahip üretici firmalar aranmakta-
dır. 

Çinli Firmanın Tedarikçi Arayışı
Ref: BRCN20180803003
Avrupa’dan gıda ve tüketim mallarının ithalatında

uzmanlaşmış Çinli firma, yeni tedarikçiler aramaktadır.
Bira, meyve suyu, ayçiçek yağı, süt, şarap ve ekmek gibi
ürünlerin tedarikini saylayabilecek firmalarla acente/dis-
tribütörlük anlaşması yaparak ilgili ürünlerin dağıtımını
yapmak istemektedir.

Litvanyalı Giyim Tasarım Firmasının
Üretici Arayışı
Ref: BRLT20180806001
İki deneyimli moda tasarımcısı tarafından kurulan

Litvanya merkezli bir giyim tasarım firması, üretici ara-
maktadır. İş hizmetleri için kurumsal kıyafetler tasarla-
yan firma, ilgili logo ve grafik tasarımlarını da kendisi
yapmaktadır. Litvanyalı firma, tasarladığı ürünlerin üreti-
miyle ilgili destek alabileceği üreticilerle temasa geçmek
istemektedir.

Hollandalı Firmanın Şişe Üreticisi Arayışı
Ref: BRNL20180405001
Güçlü bir ticaret markasına sahip Hollandalı bir

firma, kendi markası olan yeniden kullanılabilir içme şişe-
lerinin toptancılığını yapmaktadır. Satışların artması
sebebiyle ürün gamını ve kapasitesini de arttırmak iste-
mektedir. Bu bağlamda Hollandalı firma, yeniden kullanı-
labilir içme şişeleri üreticileriyle iletişime geçmek iste-
mektedir. İstenen şişeler, dayanıklı olup paslanmaz çelik
veya biyo – bazlı malzemelerden üretilmiş olmalıdır.

Alman Firmanın Ambalaj Üreticisi Arayışı
Ref: BRDE20180808001
Almanya’da büyük bir dağıtım ağına sahip acente fir-

ması, karton ambalaj, plastik ambalaj ve aynı zamanda
da shrink sleeve üreticileriyle temasa geçmek istemekte-
dir. 

Sanal Pazarlama Araçları
Ref: BRNL20180430001
Hollanda merkezli bir firma medikal sektörüne hita-

ben cihazlar geliştirmekte ve üretmektedir. Firma yıllarca
fuar katılımları gerçekleştirmiş olup fiilen fuar katılımının
çok maliyetli olması sebebiyle yaratıcı ve fuar benzeri
görünürlük sağlayabilecek uygulamalar/fikirler aramakta-
dır. Fikirlerin denenmiş olmasına gerek yoktur, gerektiği
takdirde fikrin geliştirilmesi için destek sağlanacaktır.

Ürün Arayışı
Ref: BRIT20180606001
Elektrik, elektronik ve elektromekanik ürün satışı

yapmakta olan İtalyan bir şirket yeni tedarikçiler aramak-
tadır. Satışlarının %40’ını AB ülkelerine, %10’unu ise
ABD’ye yapmakta olan şirket ürünler aramaktadır.

Mikroalg Konusunda Ortak Arayışı
Ref: BODE20180423004
Alman bir firma transjenik mikroalg üretimi için kul-

lanılan biyoreaktörleri üretmektedir. Firma mikroalg üre-
timi, mikroalg üretim tesisi kurulumu, düşük enerjili üre-
tim tesisi kurulumu alanlarında kendisine yardım edebi-
lecek ortaklar aramaktadır.

Yeni Bir Ayrıştırma Sistemi
Ref: BODE20180529001
Alman bir firma biyokütle atıkları ve endüstriyel artık

akımlardan yağ ve değerli maddeleri ayrıştıran bir sistem
geliştirmiştir. Mevcut sistemler %20 nemliliğe kadar
efektif olarak çalışırken bu sistem %80 nemliliğe kadar
çalışabilmektedir. Ayrıca ayrıştırma için gerekli enerjiyi
%90 oranında azaltan bu sistemin satışı için ortaklar
aranmaktadır.

Akciğer Zarından Su Çekilmesi İle İlgili
Yeni Bir Modelleme
Ref: TOSG20160927007
Singapur’da bir hastane plevral efüzyon ile ilgili farklı

diyafram hareketlerine bağlı olarak ortaya çıkan farklı
durumları değerlendirebilen bir model geliştirmiştir. Bu
benzetim modeli ile akciğer zarında su birikmesi ve bu
suyun drenajı ile alakalı durumlarda müdahalenin etkin-
liğinin farklı senaryolar için maksimum düzeyde olması
amaçlanmaktadır. Söz konusu modellemenin hizmet
olarak veya lisanslama yolu ile sağlık sektörüne sunul-
ması planlanmaktadır.

Hafif, Yüksek Performanslı Fren Kaliperi
Ref: TOIT20170213002
İtalya’da faaliyet gösteren bir firma karbon fiber

malzemeden termoplastik reçine ve alüminyum ile tak-
viye edilmiş fren kaliperi geliştirmiştir. Otomotiv sektörü
üreticileri ile lisanslama yolu ile işbirliği yapılması hedef-
lenmektedir.

Su Arıtıma ve Dezenfeksiyonu İçin
Yeni Bir Cihaz
Ref: TOBG20180913004
Bulgar bir firma, su içerisindeki bakiye klor ve kireci

ayıran ve suyun dezenfeksiyonunu sağlarken tat ve koku
özelliklerini iyileştiren bir arıtma cihazı geliştirmiştir.
Firma üretici firmalar ile ticari işbirliği yapmak istemek-
tedir.

Yüksek Hassasiyetli ve Temassız Debimetre
Ref: TOHR20170207001
Hırvat bir firma, açık su kanallarında suyun akışını

izleyen ve temas etmeden suyun akış hızını ölçebilen bir
sensör geliştirmiştir. Sensörün en yenilikçi tarafı hiçbir
mekanik veya hareket eden bileşeni bulunmamasıdır.
Sürecinde su kullanımı olan ve akış ölçen tüm firmalar
için ticari işbirliği söz konusudur.

Üretim Planlama Optimizasyon Modülü
Ref: TOES20170927002
İspanyol IT firması, hammadde girişinden stokta yer

alacak son ürüne kadar olan süreci optimize ederek en
verimli kaynak kullanımı sunan bir yazılım geliştirmiştir.
Servis veya lisans anlaşması önerilmektedir.

Araç Filo Yönetiminde Rota Optimizasyonu
Ref: TOES20170724001
İspanyol IT firması, şirket araç filolarında her bir ara-

cın rotasını ve rota içerisindeki ziyaret planına bağlı faali-
yetleri optimize eden ve dolayısı ile dağıtım hızı/verimi
gibi parametreleri de yönetebilen bir yazılım geliştirmiş-
tir. Lojistik sektöründen bu yazılımı adapte etmek iste-
yebilecek ortaklar aranmaktadır.

Nadir Genetik Hastalıklar İçin
Bilimsel İşbirliği Arayışı
Ref: TOIT20170314002
İtalya’da bir enstitü, nadir görülen genetik hastalık-

lar için bilimsel çalışma yapılması amacı ile üniversiteler
ve ilgili olabilecek araştırma kuruluşları ile işbirliği yap-
mak istemektedir. Ayrıca bu konuda çıkmış olan H2020
çağrılarına da katılım sağlanabilir.

Köpük İzolasyon Dolgulu Mukavva Ambalaj
Ref: TOPL20170810001
Polonya’da bir grup araştırmacı, özel bir ısı yalıtım

malzemesi ile katmanlaşmış mukavva ambalaj geliştir-
miştir. Bu ambalaj özellikle gıdalar ile temasa son dere-
ce uygundur. Ambalaj, içine konan gıdanın tazeliğini
uzun süre korumaktadır. Geliştirilen ambalajın gelenek-
sel karton ambalajlara göre en önemli avantajı nemi
absorbe etmemesidir. Ambalaj sektöründen üretim fir-
maları ile anlaşılarak ambalajın ticarileşmesi süreci
tamamlanacaktır. Bu süre yaklaşık 2 yıl olarak planlan-
mıştır. Bu süre zarfında endüstri öncesi testler, makine
parkuru uygulamaları ve test ürünün son kullanıcı tara-
fından denenmesi işleri yapılacaktır. Tüm bu işlerin top-
lam maliyetinin 100.000 Euro civarında olması öngörül-
mektedir.

İnşaatlarda Yenilikçi Zemin
Uygulamaları Arayışı
Ref: TRUK20180803001
İngiliz bir firma inşaatlarda mevcut durumda kulla-

nılan zemin yapılarından farklı olarak yalıtımı daha
verimli, montajı kolay olan çevreci zemin uygulamaları
arayışındadır. Lisanslama da dâhil olmak üzere farklı
işbirlikleri yapılabilecektir.

Elektromanyetik Mikserlerde Soğutma İhtiyacı
Ref: TRCN20180814002
Çin’de faaliyet gösteren bir firma elektromanyetik

mikserlerde operasyonda açığa çıkan ısının uzaklaştırıl-
ması amacı ile soğutma teknolojisi aramaktadır.
Üniversite veya sanayi kuruluşları ile işbirliği yapılması
düşünülmektedir.

Petrol ve Su Bazlı Sistemlerde
Bileşen Analiz Sistemi
Ref: TRDE20180809001
Kimyasal teknolojiler üzerine faaliyet gösteren

Alman bir firma gerek su bazlı gerekse de petrol bazlı
sıvı sistemlerinde PPM düzeyinde kompozisyon tayini
yapabilecek bir teknoloji arayışındadır. Aranan işbirliği
türleri, lisanslama, ortak geliştirme olarak belirtilmiştir.

Kapaklı Eksenel ve Radyal Soğutmalı Fren Diski
Ref: TOCZ20180824004

Bir Çek üniversitesi, soğutma diski frenleri üzerine
tasarımsal teknik bir çözüm geliştirmiştir. Geliştirilen bu
çözüm, disk frenlerinin ve tüm fren sistemlerinin (kali-
perler, pedler, diskler) soğutulmasında yüksek verimlilik
sunmaktadır. Üniversite, otomotiv, havacılık ve makine
endüstrisinden fren parçaları üreticileriyle temasa geç-
mek ve çözümünü lisanslamak istemektedir.

Taşıma Endüstrisi İçin Akıllı Yakıt Kapağı
Ref: TOMK20180821001
Bir Makedon HaaS (Hardware as a Service/Servis ola-

rak Donanım) firması, kamyon tankına akan yakıt mikta-
rını kaydeden ve yakıt kullanımı ile ilgili bilgi ve analiz
sağlayan akıllı bir yakıt kapağı geliştirmiştir. Pil ile çalı-
şan tak – çalıştır ürününden toplanan bilgiler, gerçek
zamanlı veri olarak aktarılabilmekte ve e – posta veya
cep telefonu ile kolayca erişilebilmektedir. Firma, konuy-
la ilgilenen işletmelerle temasa geçmek istemektedir.

Beton ve Çimento Mukavemet Test Cihazları
Ref: TOUK20180822001
Çimento ve taze karıştırılmış betonun basınç dayanı-

mının hızlı bir şekilde test edilmesini, geliştirdiği inovatif
araçlarla sağlayan bir İngiliz firması, teknik veya araştırma
işbirliği anlaşması kapsamında işletmeler aramaktadır.

Bir Megavatlık Biyogaz Tesisinin veya Yeni İnşa
Edilen Tesislerin Güçlendirilmesi

Ref: TODE20180808001
Makine aletleri sektöründe faaliyet gösteren Alman

bir firma, biyogaz tesisi için kavrama/sindirim teknolojisi-
ne sahip bir konteyner geliştirmiştir. Teknolojinin avantajı,
biyogaz verimliliğindeki artıştır ve biyo – ekstrüzyon yoluy-
la biyogaz tesisine farklı materyallerin eklenebilmesidir.
Firma, teknik işbirliği anlaşması kurabileceği tarım sektö-
ründen sanayi ortakları aramaktadır.

Geniş Format Baskı Teknolojisi Satın Almak 
İsteyen Litvanyalı bir KOBİ
Ref: TRLT20180822001
Litvanyalı tasarımcı bir KOBİ, müşterilere daha geniş

yelpazede baskı hizmeti sunabilmek için özel bir baskı
teknolojini satın alarak hizmetlerini genişletmek istemek-
tedir. Firma, maksimum 1200x4800 dpi çözünürlükte
baskı teknolojisi sunabilen makine üreticileriyle temasa
geçmeyi ve onlarla lisans veya ticari iş birliği yapmayı
amaçlamaktadır.

Kümes Hayvanları İzleme Sistemi
Ref: TODE20170726003 
Alman bir firma kümes hayvanlarının genel sağlık

durumlarının online izlenmesine olanak tanıyan bir sistem
geliştirmiştir. Bu sistemde saatte 14 bin adet tavuk veya
hindi gözlemlenebilmektedir. Gözlem yapılan durumlar,
ayak ve eklem yaralanmaları, deri renginde değişimler
gibi durumlardır. Et işleme tesisleri ile ticari işbirliği yapıl-
ması düşünülmektedir.

Binalarda Enerji Verimliliği İzleme Sistemi
Ref: TOES20180802001
İspanya’da bir firma, binaların enerji verimlilik para-

metrelerini hesaplayan bir sistem geliştirmiştir. Bu sis-
temle hesaplanan verimliliğe göre binalarda alınması
gereken önlemler de tespit edilebilmektedir. Ayrıca, sis-
tem enerji verimliliği ile alakalı binanın mevcut durumuna
göre öngörü de yapabilmektedir. Sistemin en önemli
avantajı kullanacak personelin enerji yönetimi konusunda
uzmanlığa ihtiyacının olmamasıdır. İlgili firmalar veya
kamu kurumları ile geliştirme ve/veya ticari işbirliği yapıl-
ması planlanmaktadır.

Gıdaların Tazeliğini ve Raf Ömrünü
Artıran Ambalaj
Ref: TOPL20180807001
Polonya’da bir grup araştırmacı gıdaların raf ömrünü

ve tazeliklerini daha uzun süre muhafaza etmelerine ola-
nak tanıyan bir ambalaj geliştirmiştir. Geliştirilen bu tek-
noloji biyoaktif düzenleyici madde kullanılarak ortaya
konulan bir teknolojidir. Bu teknolojide gıda maddesi ile
biyoaktif madde asla temas etmemektedir. Ayrıca içeri-
ğindeki biyoaktif madde sadece gerektiğinde aktif edile-
cek biçimde ihtiyaca göre seçilebilmektedir.

Çölyak Hastalığı Tedavisi İçin Yöntem Arayışı
Ref: TRIT20170927001
İtalyan spin – off firması, çölyak hastalığı erken teşhis

ve tedavisi için patentli de olabilecek çözüm yöntemleri
arayışındadır. Firma lisanslama biçiminde işbirliği aramak-
tadır.

Maden Suyu
Ref: TRUK20180723001
İngiliz bir firma maden suyu üretmektedir. Firma son

dönemde müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda
ambalaj, tat ve su ile alakalı geliştirme potansiyeli arayı-
şındadır. Üniversiteler ile erken aşama dahil olmak üzere
bu konuda mevcut projeler özelinde araştırma işbirliği
önerilmektedir.

Yunanlı Firmanın Geliştirdiği
Sanal Gerçeklik Platformu
Ref: TOGR20180710001
Yunanlı bir firma, cerrahi prosedürler kapsamında

içerisinde cerrahi eğitimlerin bulunduğu yenilikçi bir sanal
gerçeklik platformu geliştirmiştir. Bu platform, stajyer
cerrahlara, alet ve cerrahi ile ilgili ihtiyaç duydukları know
– how'ı adım adım öğretmeyi amaçlamaktadır. Firma bu
kapsamda hizmet işbirliği yapabileceği partnerler ara-
maktadır.

Yerinde toksisite testi için tek kullanımlık
ko – kültür odası
Ref: TODE20180730001
Bir Alman üniversitesi, hava kalitesi için yeni bir biyo-

lojik test metodu geliştirmiştir (Örneğin; kamu binaları
veya üretim alanlarında). Bu toksisite test sistemi, mobil
ölçüm ünitelerinde kullanılabilmekte ve böylece merkezi
hücre kültür laboratuvarlarına numunelerin taşınması
yerine yerinde test yapılmasına olanak sunabilmektedir.
Lisanslama veya ortak girişim talep edilen iş birliklerin-
dendir.

Tıbbi Bitkisel Aromatik Yağların Üretimi İçin
Damıtma Tesisi Arayışı

Ref: TRBG20180904001
Aromatik yağların üretimi konusunda faaliyet göste-

ren Bulgar firma, mobil damıtma teknolojisi aramaktadır.

Gömülü Uygulamalar İçin
Çözülebilir Sistem Modül
Ref: TOCZ20180731002
Küçük bir Çek firması, gömülü uygulamalar için

lehimlenebilir modüller üretmektedir. Ana avantajları;
sınırsız yazılım olanakları sunması, yüksek yapılandırılabi-
lirlik, kolay board yerleştirme ve lehimleme olarak sırala-
nabilir. Firma, teknik iş birliği kapsamında partnerlik kura-
bileceği işletmeler aramaktadır.

İnce Polimer Kaplamalarla Yüzey Modifikasyonu
Ref: TODE20180327001
Alman bir Araştırma Enstitüsü çeşitli yüzeyler çoklu

uygulamalar için çeşitli işlevlere sahip yüzeyler oluşturabi-
lecek polimer kaplamalar geliştirmiştir. Uygulama alanları,
uzun süreli veya kısa süreli vücut teması olabilen tıbbi
cihazlardır. Enstitü teknik işbirliği yapabileceği partnerler
aramaktadır
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DTOYönetim Kurulu Başkanı
Uğur Erdoğan, odanın ara-
lık ayındaki çalışmalarının

değerlendirildiği aylık olağan meclis toplantısında
konuştu. DTO Meclisi, odanın 2019’a dair bütçesini
oybirliği ile kabul etti. DTO Meclisi üyelerine, 2019
yılındaki yol haritalarının çizilmesine katkı koymala-
rından dolayı teşekkür eden Başkan Erdoğan, alınan
kararların hayırlı olmasını temenni etti.

BAŞKAN ERDOĞAN: “DENİZLİ’YE
VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ, 
669 MİLYON LİRALIK YATIRIM DEMEK”

Konuşmasında, Denizli’nin güncel ekonomik veri-
lerine de yer veren Ticaret Odası Başkanı Uğur
Erdoğan, Ekim ayının sonu itibarıyla ilk 10 aylık
dönemde Denizli’ye 77 adet yatırım teşvik belgesi
verildiğini açıkladı. Bu belgelerin karşılığının ise, 669
milyon TL tutarında yatırım olduğuna dikkat çekti.
Başkan Erdoğan, “Bu belgelerin 44 adedi imalat, 14
adedi hizmetler, 10 adedi madencilik, 5 adedi tarım
faaliyetleri, 4 adedi ise enerji yatırımları için verildi.
Teşvikler, bir önceki yıla göre %37 artışla, 1.558 kişi-
lik istihdam oluşturdu. 2017’nin ocak-ekim döneminde
bu sayı 1.140’ta kalmıştı. Öte yandan, Kasım ayı sonu
itibarıyla 11 aylık dönemde, Denizli’mizden Türk
Patent Enstitüsü’ne, 1.253 adet marka başvurusu, 314
adet endüstriyel tasarım başvurusu, 44 adet patent baş-
vurusu, 28 adet de faydalı model başvurusu oldu.” diye
konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN: “DTO’YA KAYITLI 
FİRMA SAYISI, 17.048’E ULAŞTI”

Ayrıca, 1.280 firmanın daha Denizli Ticaret
Odası’na kaydını yaptırdığını duyuran Başkan
Erdoğan, Kasım ayı itibarıyla DTO’ya 17.048 firmanın
kayıtlı olduğunu, yıl başında dile getirdikleri 2018’in
sonuna dair hedeflerini 1 ay öncesinden yakalamanın
mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı. DTO Başkanı
Erdoğan, “En çok firma kaydı yapılan ilk 5 faaliyet
dalı, 153 firma ile inşaat taahhüt, 75 firma ile evde kul-
lanılan tekstil takımları perdelerin toptan satışı, 64
firma ile bakkal ve marketlerde yapılan perakende tica-
ret, 40 firma ile pamuklu kumaş dokuma imalatı, 37
firma ile de mermer ve traverten işleme oldu. Kasım
ayının sonu itibarıyla yılın ilk 11 aylık döneminde,
Denizli’mizde 33 adedi limited şirket, 3 adedi de ano-
nim şirket statüsünde olmak üzere, 36 adet yabancı ser-
mayeli şirket kuruldu. Bunların sektörleri ise, tekstil,
bilgisayar programlama, kafeterya işletmeciliği, inşaat,
çağrı merkezi ve ihracat mümessilliği vb. Tabiyetleri
de Almanya, Suriye, İsveç, İran, İspanya, İsrail, Rusya,
Suudi Arabistan, Irak ve Avusturya. Öte yandan,
Kasım ayının sonu itibarıyla, odamızca, 1.014 adet k
türü yetki belgesi, 357 adet iş makinesi tescil işlemi,
169 adet kapasite raporu, 29 adet ekspertiz raporu, 9
adet de sigorta acentesi tescil belgesi, tanzim ve imza
edildi.” dedi.

İHRACATIMIZ, %11,3 ARTTI

DTO Başkanı Erdoğan, Kasım ayının sonu itiba-
rıyla, 11 aylık dönemde, Denizli’nin ihracatının
geçen yılın aynı dönemine göre, %11,3 artış göstere-
rek, 3 milyar 107 milyon 111 bin dolar olduğunu
anımsattı. Kasım ayının sonu itibarıyla, en fazla
ihracatın da sırasıyla, İngiltere, Almanya ve ABD’ye
yapıldığını söyledi. Başkan Erdoğan, “Türkiye
İhracatçılar Meclisi’nin kayıtlarına göre, İngiltere’ye
ihracatımız %14,01 artışla 435 milyon 348 bin
Dolar’a, Almanya’ya ihracatımız %10,26 artışla 318
milyon 934 bin Dolar’a, ABD’ye ihracatımız %7,31
artışla 227 milyon 234 bin Dolar’a çıktı. Aynı
dönemde, en fazla ihracat, sırasıyla %32,5’lik artış

ve 1 milyar 10 milyon 874 bin Dolar’la hazır giyim
ve konfeksiyon, %15,6’lık artış ve 483 milyon 762
bin Dolar’la elektrik elektronik ve hizmet, %13,6’lık
artış ve 421 milyon 700 bin Dolar’la da çelik sektö-
ründe gerçekleşti. İthalatımıza baktığımızda ise,
TÜİK verilerine göre, ekim ayı sonu itibarıyla,
geçen yılın aynı dönemine göre %7,4 artış yaşandı.
İthalatımız, 1 milyar 745 milyon 31 bin dolar oldu.
İthal edilen ürünlerin başında, bakır ve bakır
mamulleri, demir ve çelik ile pamuk, pamuk ipliği
ve pamuklu mensucat geliyor. En fazla ithalat yapı-
lan ülkeler ise, sırasıyla Kazakistan, Rusya
Federasyonu ve Özbekistan.” dedi.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE, DTO ÜYELERİ İLE
AİLELERİNE ÖZEL İNDİRİM MÜJDESİ

Başkan Erdoğan, meclis üyelerine, Denizli
Ticaret Odası olarak, üyelerin Denizli Tekden
Hastanesi ve Denizli Özel Ege Hastanesi’ndeki sağ-
lık hizmetlerinden indirimli yararlanması için proto-
kol imzaladıklarını müjdeledi. Bu halkayı farklı sek-
törler ve isimlerle genişletmek için çalışmalarını sür-
dürdükleri de dile getiren Başkan Erdoğan, “Bu pro-
tokolümüz sayesinde üyelerimizden gerçek kişilerle,
anonim şirket, limited şirket, komandit ve kollektif

şirketler ile kooperatifler gibi tüzel kişiler ve ortak-
ları, yönetim kurulu üyeleri ya da yetkili müdürleri
ile eş, anne, baba ve çocuklar gibi birinci dereceden
yakınları, DTO’ya özel indirimden yararlanabilecek.
Denizli Özel Ege Hastanesi DTO üyeleri ile proto-
kol kapsamındaki yakınlarına %40 indirim; Denizli
Tekden Hastanesi ise %15 indirimli özel bir tarife
uygulayacak. Hayırlı olsun.” diye konuştu.

DTO VE ÜYELERİ İÇİN ÇABA
HARCAYAN HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan,
DTO’nun çalışmalarının, basın biriminin hazırladığı
bültenlerle, yıl boyunca gazete, internet haber sitele-
ri, televizyon, dergi ve ajanslar gibi yazılı ve görsel

basın yayın organlarında, yaklaşık 10.000 yayına
konu olduğunu, yaptıkları hemen hemen her şey
hakkında üyeleri ile kamuoyunu sıkça bilgilendirme-
ye çalıştıklarını da ifade etti. Katkı koyan herkese
teşekkür etti.

BAŞKAN ERDOĞAN: “DÖVİZ KURUNDA
İSTİKRAR SAĞLANMASI ÖNEMLİDİR”

Başkan Erdoğan, 2018’de son kez toplanan DTO
Meclisi için hazırladığı sunumunda, yıl boyunca
aylık periyotlarla, sosyoekonomik olayları ve geliş-
meleri takip edip, değerlendirmelerini meclis üyeleri
ve kamuoyuyla sık sık paylaşmanın gayreti içinde
olduklarını da belirtti. Başkan Erdoğan, yılın son
değerlendirmesinde, uluslararası piyasalarda ve
Türkiye’deki gelişmelerle ilgili olarak şunları söyle-
di: “Dünyanın borç stoku 230 trilyon Dolar; toplam
dünya hasılası ise 80 trilyon Dolar. O nedenle, ne
yazık ki tüm dünyada borç ve finansman, piyasala-
rın genel sorunu olarak kalmaya devam edecek.
Ancak, son gelişmeler, Türkiye ve benzeri ülkelerin
uluslararası finans sisteminden yararlanma imkanı-
nın süreceği algısını perçinledi. Yani, gelişmekte
olan ülkeler, geçmişteki kadar bol ve ucuz olmasa
da, kaynak sıkıntısı çekmeyecek. ABD Merkez

Bankası FED ile birlikte Japonya Merkez
Bankası’nın da parasal genişlemeyi sürdürmesi bek-
leniyor. 2019’da, gelişmekte olan ülkelerin ekono-
mik performansını etkileyecek önemli unsurları ise,
FED’in politikaları, ticaret savaşları, küresel ekono-
mik büyüme, Çin ekonomisindeki gelişmeler, petrol
ve emtia fiyatları, diğer gelişmiş ülke merkez banka-
larının politikaları ile jeopolitik riskler şeklinde sıra-
lamak mümkün. Türkiye’deki gelişmelere baktığı-
mızda ise, Türkiye ekonomisi, yılın son çeyreğinden
itibaren farklı bir ortama girdi. Yılın 3’üncü çeyre-
ğinde gayri safi yurtiçi hasıla, %1,6 büyüdü. Çok az
da olsa enflasyonun düşüş eğilimine girmesi, önemli
bir gelişme… Ekonomi çevrelerindeki genel beklen-
ti, 4’üncü çeyrekte de enflasyonda küçük bir gerile-
me olması yönünde. Piyasalarda, en kötünün geride
kaldığını gösteren düzelmeler görülmektedir.
Ağustos ayında 1,88 milyar Dolar, eylül ayında 1,81
milyar Dolar, ekim ayında 8,77 milyar Dolar olmak
üzere, ülke olarak üst üste 3 ay cari fazla verdik.
Ekimde, tüm zamanların rekoru kırıldı. Kasım ve
aralık aylarında da, cari fazlanın sürmesi bekleniyor.
Cari açık Ekim’de yıllık 46,06 milyar Dolar’a geri-
ledi. Cari açık / Gayri Safi Yurtiçi Hasıla oranı,
%5,1’e indi. Yıl sonundaki verilere bakıldığında,
cari açığın 30 milyar Dolar’a kadar indiğini görmek,
olumlu bir gelişme olacaktır. İçinde bulunduğumuz
durumda, en önemli rol sahibi cari açığın azalması,
beraberinde düzelmeyi getirecektir! Diğer taraftan,
ihracat hızla arttı; artıyor. Ülkemizin aylık bazda
ihracatı, kasımda 15,5 milyar Dolar, ithalatı ise
ekimde 16,1 milyar Dolar’a ulaştı. Döviz kurlarında
görülen atak, alınan tedbirler sonucunda, rekabetçi
bir düzeye geriletildi. Dolar, TL karşısında geçen
hafta %1,71 değer kaybetti. Dolar’ın 5 TL civarına
kadar gerilemesi ve bu düzeyde istikrar kazanması,
hem dış dengeyi hem de enflasyonu olumlu şekilde
etkileyecektir. Döviz kurunun istikrarlı olması, yük-
sek ya da düşük düzeyde olmasından daha önemli-
dir! Kurun ekonominin rekabet gücünü destekleye-
cek şekilde istikrar kazanması, önümüzdeki günler-
deki en yararlı gelişme olacaktır. Bankaların tekrar
yurt dışı borçlanma imkanını kazanmaları, ihracat
artışı ile petrol fiyatının öngörülerin de altına düş-
mesi, olumlu gelişmelerin yolunun açıldığını müjde-
lemektedir. 2019’un ilk yarısından sonra, yeniden
büyüme trendine geçmek mümkün görünmektedir!
Önümüzdeki yıl, bu sayede yeni sanayi yatırımları
yapılmalıdır. Ekonomideki riskler azalırken, siyasi
ve bölgesel riskler, yeni dönemin belirleyici unsurla-
rı olacaktır.”

YENİ YILLARINI KUTLADI

Başkan Erdoğan, son olarak, DTO Meclisi üye-
leri ile çalışanlarının ve üyelerinin yeni yılını kutla-
dı. Erdoğan, “2019’un sizlere, ailenize ve sevdikleri-
nize, camiamıza ve milletimize bereket, iyilik,
güzellik, barış ve başarılar getirmesini diliyorum.
Sağlıcakla kalın.” dedi.

Denizli Ticaret Odası ARALIK 2018 11DTO HABER

DTO Meclisi, 2018’i kapattı.
Meclis üyeleri, odanın
2019’a dair bütçesini

oybirliği ile kabul etti.
Denizli Ticaret Odası (DTO)
Başkanı Uğur Erdoğan, yeni
yılda yapacaklarına yönelik

yol haritalarının çizilme-
sine katkı koymalarından

dolayı, meclis üyelerine
teşekkür etti. Aldıkları

kararların hayırlı olmasını
diledi.

Denizli Ticaret Odası (DTO)
Başkanı Uğur Erdoğan, Tüm
Fuarcılık (TÜYAP) A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Bülent Ünal ile
beraberindeki heyeti kabul
etti. Denizli Ticaret Odası’nın
projeleri ile faaliyetlerini
anlattı.

TÜYAP Başkanı Ünal ise, Başkan
Erdoğan’a, fuarcılık ve Türkiye’deki
fuar organizasyonlarıyla ilgili bilgiler
aktardı. DTO Başkanı Erdoğan, ziya-
retin sonunda TÜYAP Başkanı

Ünal’a, şehrin markası haline gelmiş
Denizli Horozu’nun bir heykelini
hediye etti. Ünal da Başkan
Erdoğan’a, TÜYAP’ın kültür yayınla-
rından Türkiye’de Sergicilik ve
Fuarcılık Tarihi kitabını takdim etti.
Ünal, “TÜYAP'la iş birliği içerisinde
Gökhan Akçura yönetiminde bir ekip
ile yürütülen TÜYAP Kurum Tarihi
Projesi’nde Osmanlı'dan günümüze
fuarcılığın gelişim serüveni incelendi
ve elde edilen bilgiler kaleme alındı.
Böyle bir eseri, size de takdim
etmekten büyük bir mutluluk duyu-
yorum. Güle güle okuyun.” dedi.TÜYAP Heyetini ağırladık

DTO Meclisi, Yeni Yılın Bütçesini Oybirliğiyle Onayladı

BAŞKAN
ERDOĞAN,
2019’UN YOL
HARİTASINI
BELİRLEDİ



Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Uğur Erdoğan, 2018 yılını değerlendirmek,
2019’a dair programlarını açıklamak amacıy-

la basınla biraraya geldi. Toplantıya, gazete, televizyon,
radyo, internet haber siteleri ile ajanslar, yoğun ilgi
gösterdi. 

DTO, 17 BİN ÜYEYE ULAŞTI

Denizli Ticaret Odası’nın, 2018 yıl sonu hedefini bir
ay öncesinden tutturarak, 17 bin üyeye ulaştığını belir-
ten Başkan Erdoğan, konuşmasında, DTO’nun
Denizli’deki en büyük ve güçlü sivil toplum kuruluşu
olduğunu vurguladı.  Denizli Ticaret Odası’nın,
1926’dan bu yana “köklü bir gelenekten güçlü bir gele-
ceğe” güvenle yol aldığını dile getiren Başkan Erdoğan,
“DTO’daki işlemleri hızlandırıp işleri kolaylaştırarak
üyelerimizin memnuniyetini artırmak, göreve geldiğimiz
günden beri ilk önceliğimiz oldu. ABİGEM ve Ticaret
Sicil Müdürlüğü Şubesi’nin ardından Kredi Garanti Fonu
Şubesi, İhracat Destek Ofisi ve KOSGEB ile İŞKUR ofi-
sini de, hizmet binamızda faaliyete geçirerek, Denizli
Ticaret Odamızı üyelerimizin iş kurmasından ihracatına
kadar tek adresi haline getirdik. Online hizmet standart-
larımızı iyileştirerek, 7/24 açık kalan bir yapıya kavuş-
tuk. Üyelerimizle ilgili işlemler artık internet üzerinden
çok kısa bir sürede gerçekleştirilebiliyor.” dedi.

DTO, SON 2 YILDA 3 BİNDEN FAZLA
GİRİŞİMCİ YETİŞTİRDİ

Hizmet içi eğitimlere önem verdiklerini de dile geti-
ren Başkan Erdoğan, “Bu eğitimlerle amacımız, perso-
nelimizi günün koşullarına hazır hale getirmekti.
Üyelerimiz ile vatandaşlarımızı da, bu halkaya dahil
ettik. Eğitim, ‘olmazsa olmazımız’ haline geldi!
Kesintisiz sürdürdüğümüz girişimcilik eğitimlerimizden,
son 2 yılda 3 binden fazla mezun verdik. Bunların en az

%10’u kendi işini kurdu; üretime katıldı. İstihdama katkı
sağladı. İŞKUR ve KOSGEB ile birlikte yürüttüğümüz
çalışmalarımızı, bu ay ilçelerimize de yaymanın sevin-
cini yaşıyoruz. Çivril’de 30 kişilik ilk grup, girişimcilik
eğitimimizi tamamladı. Şimdiden 2 grup daha hazırla-
dık. Talep oldukça, eğitimlerimiz artarak devam ede-
cek. Ayrıca, Denizli Valiliği ile kodlama eğitimi başlattık.
700’den fazla başvuru aldık. Denizli Ticaret Odamızın
atölyesindeki robotik kodlama eğitimlerimiz, ülkemizde
bir ilkti; büyük ilgi gördü. Şehir dışından işinin uzman-
ları isimleri Denizli’mize getirerek, e-ihracat ve e-ticaret
eğitimleri düzenleyip, etkinliğimize katılanları sertifika-
landırdık. TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve
Belgelendirme Merkezleri A.Ş. ile, başta şehrimizdeki
galericiler ve emlak danışmanları üyelerimiz olmak
üzere işletmelerimizin yetkililerine, mesleki yeterlilik
belgesi eğitimleri verdik. Sınavları başarıyla tamamla-
yan üyelerimizi, yasayla zorunlu hale getirilen belgeleri-
ne kavuşturduk. Isı, su, ses ve yalıtım kursları düzenle-
dik. Başta kadınlarımız olmak üzere çok sayıda vatan-
daşımızı mesleki eğitimden geçirdik. Abalıoğlu Meslek
Lisesi’nde kurduğumuz atölyemizdeki kaynakçılık eği-
timlerimiz de bunlardan biriydi. Büyük ilgi gördü.
Vatandaşlarımız ilk günden sıraya girdi.” diye konuştu.

Başkan Erdoğan, kadın girişimcilere yönelik çalış-
malar da yürüttüklerini ifade etti.

BAŞKAN ERDOĞAN: “AB PROJEMİZ
5 MİLYON EURO’LUK DESTEK ALDI”

Denizli’de, 8 Ar-Ge merkezi ile 21 tasarım merkezi-
nin faaliyette olduğunu da kaydeden Başkan Erdoğan,
“Türkiye’de 3 metropol şehir İstanbul, Ankara ve
İzmir’den sonra 4’üncüyüz. Fakat, nüfus bazında ilk
sıradayız. Bunun onurunu yaşıyoruz. Denizli’nin Ar-Ge,
tasarım ve moda merkezi olması yolunda attığımız
adımların sayısını artıracağız. 5 milyon Euro’luk bütçe-
siyle, Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projemiz,

şehrimizde bir ilktir. Sanayimizin yenilenmesi, güçlen-
mesi ve büyümesi açısından son derece önemlidir.
Avrupa Birliği’nden fonlanan yani hibe almaya hak
kazanan ülke genelindeki TOBB’a bağlı 2 odadan biri-
yiz. Ekibimiz, 500 aday arasından çok önemli bir başa-
rıya imza attı. Bununla ilgili çalışmalarımızı hız kesme-
den, çok dikkatli ve hesaplı bir şekilde sürdürüyoruz.”
dedi. 

BAŞKAN ERDOĞAN: “FİNANSMANA ERİŞİMİ 
KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN KAYNAKLARIMIZI

ÜYELERİMİZE AÇTIK”

“KOBİ’lere nefes kredisi” kapsamında, Denizli
Ticaret Odası olarak, 2018’de üyelerinin 108 milyon
TL’lik krediye ulaşmalarına imkân sağladıklarını da dile
getiren Başkan Erdoğan, “Kaynaklarımızın tamamını
üyelerimize açtık. Göreve geldiğimiz günden bu yana,
nefes kredisi olarak, üyelerimiz aracılığıyla piyasalara
168 milyon TL’lik destek verdik. Bunların yanı sıra özel-
likle Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci’nin des-
tekleriyle, çok önemli şehirde bir ilk teşkil eden işlere
imza attık. Bu sayede, Türk Eximbank Denizli Şubesi,
geçen yıl nisan ayında faaliyete geçti. Eximbank,
2018’de kasım sonu itibarıyla Denizli’mizdeki 470 fir-
maya 725 milyon dolar kredi, 785 milyon dolar da
ihracat sigortası desteği sağladı. Öte yandan,
Denizli’miz, bu yıl Kredi Garanti Fonu’ndan 5.077 fir-
masına 5 milyar 169 milyon 924 bin 145 TL kredi aldı.
Bu yıl, KOSGEB’den de Denizli’mize 24 milyon TL’lik
önemli bir destek oldu.” diye konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN: “KOBİ’LERİMİZ ORTAK
SORUNLARINI BİRLİKTE ÇÖZSÜN İSTİYORUZ”

Toplantıda ilk kez, KOSGEB Denizli Müdürlüğü ile
birlikte KOBİ'lerin iş birliğini arttırmaları amacıyla çalış-
ma başlatacaklarını da duyuran DTO Yönetim Kurulu
Başkanı Erdoğan, “En az 5 KOBİ’nin bir araya gelerek
kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşme-
sini istiyoruz. KOBİ'ler arasındaki ortaklık ve iş birliği
kültürünün geliştirilmesi için KOSGEB, 6 aydan 24 aya
kadar 300 bin TL geri ödemesiz, 700 bin TL de geri
ödemeli destek sağlamaktadır. Orta, yüksek ve yüksek
teknoloji alanlarındaki ortak imalata yönelik projeler için
destek oranı ise, 1 milyon 500 bin TL. Bu programın
bilinirliğini arttırmak amacıyla Denizli Ticaret Odamız,
KOSGEB Denizli Müdürlüğü ile birlikte önümüzdeki
günlerde eğitim çalışması başlatacak.” dedi.

YENİ YILLARINI KUTLADI

Basın mensuplarına son olarak “Denizli’mizin sesi,
sizler sayesinde gür çıkıyor!” diye seslenen DTO
Başkanı Erdoğan, yeni yılın sağlık, mutluluk, bereket ve
güzel günler getirmesini diledi.
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DTO’DAN “İŞ BİRLİĞİ GÜÇ BİRLİĞİ” DESTEK PROGRAMI

Denizli Ticaret Odası, Küçük
ve Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme
İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
ile birlikte KOBİ'lerin iş
birliğini arttırmaları amacıyla
çalışma başlattı. Konuyla
ilgili açıklama yapan Denizli
Ticaret Odası Başkanı Uğur
Erdoğan, KOBİ’lerin ortak
sorunlarına, ortak çözümler
üretmeleri amacıyla eğitim
planladıklarını söyledi.

KOBi’LER, SORUNLARINI
BiRLiKTE ÇÖZECEK


