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TOBB’DAN HABERLER

Atatürk Diyor ki:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu yerel seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını dileyerek, “Se-
çimler artık geride kaldı. 4,5 yıllık seçimsiz bir döneme giriyoruz. Bundan 
sonra Türkiye’nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı. Zira ekonomide 
atılacak çok adım, yapılacak çok işimiz var. Bu dönemi, kesintisiz bir icraat 
dönemine çevirmeliyiz” dedi. 

Hisarcıklıoğlu açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri tamamlandı. Sonuçla-
rın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum.

Sandığa gidip oyunu kullanan, ülkemizin geleceğine ve demokrasiye 
sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum. Bazı münferit olaylar dışında ülke 
genelinde seçimler kayda değer bir huzur ortamı içinde ve yüksek katılımla 
gerçekleşti. Bu da milletimizin demokrasiye sahip çıktığını ve yönetimde 
güçlü bir irade ortaya koyduğunu gösteriyor.

Seçimler artık geride kaldı. 4,5 yıllık seçimsiz bir döneme giriyoruz. 
Bundan sonra Türkiye’nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı. Zira eko-
nomide atılacak çok adım, yapılacak daha çok işimiz var. Bu dönemi, ke-
sintisiz bir icraat dönemine çevirmeliyiz.

Ekonomiye odaklanabileceğimiz, böylece ekonominin temellerini daha 
güçlendirecek yapısal reformları arka arkaya hayata geçirebileceğimiz bu 
dönem, ülkemiz için çok büyük bir önem taşıyor.

Ekonomi yönetimi, seçim öncesinde bunun sinyalini verdi. Seçim son-
rasında hızla harekete geçilmesini bekliyoruz. Şimdi siyasi görüşümüz ne 
olursa olsun, milletimizin kararını saygı duyup, 82 milyon el ele, gönül gö-
nüle verip, aydınlık geleceğimize birlik ve beraberlik içinde yürüme zama-
nıdır.

Türkiye’nin bölgesinde ve küresel ekonomide yükselmesi için hepimize 
görev düşüyor.

Türk iş dünyası olarak el birliği ile daha çok üretmek, daha fazla yatırım, 
istihdam ve ihracat için çalışacağız.”

BU TOPRAKLARIN 
VATAN 
KALMASINI 
KURTULUŞ 
SAVAŞI’NA 
BORÇLUYUZ

      1’nci Dünya Savaşı’nın yıkımı sonrasında gırtlağına kadar borçlu, yokluk 
ve yoksulluk içinde, orduları dağıtılmış, toprakları işgal edilmiş, bir ülke tam 
yüzyıl önce destansı bir bağımsızlık mücadelesini başlatmıştı. Eğer Musta-
fa Kemal önderliğinde Kurtuluş Savaşı kazanılmasaydı Anadolu da elimizde 
kalmayacaktı. Bugün bütün bu toprakların hâlâ vatan kalmasını Kurtuluş Sa-
vaşı’na, Sakarya’ya, Büyük Taarruza borçluyuz.

       Bir milletin kültür seviyesi üç sahada; 
devlet, fikir ve ekonomi sahalarındaki 
faaliyet ve başarıları neticelerinin 
kazançlarıyla ölçülür.

“Gündemi 
ekonomi yapalım. 
İcraat dönemi 
başlatalım.”

TOBB Başkanı HİSARCIKLIOĞLU
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YATIRIM VE ÜRETİM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Değerli Üyelerimiz,

Ülke olarak ekonomide zorlu bir sınav verdiğimiz gün-
lerde birlik ve beraberlik içinde hareket etmek her zaman-
kinden daha fazla önem kazanıyor. Ekonomideki zorlu 
süreçleri ilk hisseden, depremdeki ilk sarsıntıları hisseden 
sismograf gibi biz reel sektör temsilcileri oluyoruz. Bu zor-
lu süreçten çıkmanın çözümünün de yine eli taşın altında 
olan reel sektör temsilcileriyle aranması çok önemli. Bu 
açıdan üst Birliğimiz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Ekonomi Şurası’nda 
reel sektörün sorunlarının Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan ve icracı bakanlıklar tarafından dinlenmesi çok 
anlamlı. Biga Ticaret ve Sanayi Odası’nı temsilen Meclis 
Başkanımız Sayın Melih Akyıl ile birlikte katıldığımız şura-
da iş dünyasının temsilcileri olarak sorun ve çözüm öneri-
lerini birinci ağızdan Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımız 
ile paylaşma imkânı bulduk.

Yine İstihdam Seferberliği 2019 kampanyasının da 
TOBB öncülüğünde başlatılması Oda ve Borsaların öne-
mini bir kez daha ortaya koyuyor. Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği, ülke ekonomisi için vücudumuzdaki hayat 
kaynağımız olan kanı taşıyan damarlar gibidir. Nasıl ki bu 
damarlarda sorun ya da tıkanma olursa sağlığımız bozu-
luyor; Odaların en küçük birimleri olan komitelerde his-
sedilen ama çözülemeyen sorunlar, yaşanan sıkıntılar 
ülke ekonomisinin sağlığının bozulmasına neden olur. Bu 
nedenle Oda olarak, her ay düzenli olarak yaptığımız ko-
mite toplantılarımız ve yasa gereği yılda 2 kez gerçekleş-
tirdiğimiz müşterek meslek komiteleri toplantılarımız bü-

yük önem arz ediyor. Sözün özü, üyelerimizin talepleri ve 
sorunlarının çözümü noktasında en önemli görev meslek 
komitelerimizden başlıyor.

12 Mart’ta düzenlediğimiz müşterek meslek komiteleri 
toplantısında, üyelerimiz ile Odamız arasında köprü gö-
revi gören komitelerimizin değerli başkanları ve sözcüleri 
bu toplantıda sektörleriyle ilgili sorunları ve beklentileri-
ni aktardı. Odamız da bundan sonraki süreçte aktarılan 
bu sorunların çözümünün takipçisi olacak. Bu çerçevede 
meslek komitelerimizin üyelerini, üyelerimiz ile temas ha-
linde olarak sektörlerin sorunlarını ve beklentilerini Oda-
mıza ulaşması noktasında özverili çalışmalarından dolayı 
tebrik ediyorum.

Kuşkusuz ki bölgemiz ekonomisi ülkemiz ekonomi-
sinden ayrı düşünülemez. Bizler iş dünyasının temsilcile-
ri olarak bölgemizin ve ülkemizin istikbali ve milletimizin 
refahı için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da siz 
değerli girişimcilerimizle birlikte yatırım ve üretim yap-
maya devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de, yarın 
da Bigamızı bölgemizde; ülkemizi ise dünyada hak ettiği 
konuma taşıma yolunda kararlılıkla yürüyeceğiz. Ekonomi-
deki zor günleri de birlik ve beraberlik içinde aşacağımıza 
yürekten inanıyorum. Birliktelikle ürettiğimiz, ürettiğimizi 
paylaştığımız sürece kimse Türkiye Cumhuriyeti’nin ay-
dınlık geleceğinden kuşku duymasın. Bu birlik beraberlik 
ruhunun artarak devam etmesini temenni eder, işlerinizde 
başarılar dilerim…

Saygılarımla,

Şadan DOĞAN
BİGA TİCARET ve SANAYİ ODASI
Yönetim Kurulu Başkanı
TOBB Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi

BÖLGEMİZİN VE ÜLKEMİZİN İSTİKBALİ, MİLLETİMİZİN REFAHI İÇİN
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Biga Ticaret ve Sanayi Odası 
Meclisi olarak bizler de bu 

ödev ve sorumluluklarımızın 
farkında olarak Biga’nın ekonomik 
ve toplumsal gelişimine katkı 
vermeye devam ediyoruz. 

Değerli üyelerimiz, bir şehrin sahip 
olduğu ekonomik güç; o şehirdeki sosyal 
yaşamdan eğitim düzeyine, insani geliş-
mişlik endeksinden kültürel faaliyetlere, 
mutlu bireylerden toplumsal refaha ka-
dar uzanan geniş bir yelpazeye etki eder. 
Nitekim güçlü bir ekonomi, beraberinde 

müreffeh bir toplumu meydana getirir. 
Bir kentin hem ekonomide hem toplum-
sal gelişmişlikte yakalayacağı bu başarı-
da, sivil toplum kuruluşlarının üstlendiği 
çok önemli görevler vardır.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi 
olarak bizler de bu ödev ve sorumlulukla-
rımızın farkında olarak Biga’nın ekonomik 
ve toplumsal gelişimine katkı vermeye 
devam ediyoruz. Bu bağlamda yerel, ulu-
sal ve uluslararası her alanda Biga’nın çı-
karına olacak her türlü girişimi ve faaliyeti 
sonuna kadar destekliyoruz.

BİGA’NIN YARARINA YAPILAN  
HER FAALİYETİ DESTEKLİYORUZ

Melih AKYIL
Meclis Başkanı

BİGA TİCARET ve SANAYİ ODASI MECLİSİ
MELİH AKYIL
Meclis Başkanı

JALE KIRBAŞ
Meclis Başkan Yardımcısı

ÜMİT ALŞAN
Meclis Başkan Yardımcısı

METİN MUTLU
Meclis Kâtip Üyesi

ŞADAN DOĞAN
Meclis Üyesi

SEDAT ÇAKIR
Meclis Üyesi

HÜSEYİN ŞAHİN
Meclis Üyesi

CÜNEYT OFLAZ
Meclis Üyesi

HÜSEYİN ERDOĞAN
Meclis Üyesi

TEVFİK BAŞARIR
Meclis Üyesi

HAKAN AKIN
Meclis Üyesi

FURKAN ŞANLI 
Meclis Üyesi

EROL ŞENER
Meclis Üyesi

SERDAR SEÇİLEN
Meclis Üyesi

PINAR ŞEN
Meclis Üyesi

ZEKAİ BAŞ
Meclis Üyesi

YAVUZ ÖZ
Meclis Üyesi

EMİN DOĞAN
Meclis Üyesi

FATİH ALKAN
Meclis Üyesi

ERDEM AŞIROK
Meclis Üyesi

İSMAİL AKTAŞ
Meclis Üyesi

RAMAZAN KORKUT
Meclis Üyesi

NURETTİN YILMAZ
Meclis Üyesi
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Biga Ticaret ve Sanayi 
Odası heyeti, 02 Mayıs 

2019 tarihinde TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi (TOBB ETÜ)’nde 
gerçekleştirilen Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 
75. Genel Kurulu’na katıldı.  

Genel Kurula TOBB Genel Kurul 
Delegesi ve Biga TSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Şadan Doğan, Yönetim 
Kurulu Üyesi ve TOBB Genel Kurul 
Delegesi Hüseyin Erdoğan ve Genel 
Sekreter Mustafa Mutlu katıldı.

  Genel Kuruldan bir gün önce 01 
Mayıs’ta TOBB Başkanı M.Rifat Hi-
sarcıklıoğlu’nun başkanlığında TOBB 
Genel Kurul Başkanı, TOBB Yönetim 
Kurulu, Konseyler, Oda, Borsa Baş-
kanları ve delegeler Anıtkabir’i ziyaret 
ederek Ata’nın huzurunda saygı duru-
şunda bulundu.

 TOBB 75. Genel Kurulundan 
“Geçmişimiz Bir Geleceğimiz Bir” 

Mesajı

  Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği’nin (TOBB) 75’inci Genel Kurulu 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın da katılımıyla, TOBB Ekono-
mi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) 
Salonu’nda gerçekleştirildi. TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu genel 
kurul konuşmasında ‘birliğimiz ebedi, 
gündemimiz ekonomi’ temasına vur-
gu yaparak, iş dünyasının önümüzdeki 
süreçte gündemin ekonomi olması-
nı istediğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, 

“Sayın Cumhurbaşkanımızın icracı 
ve reformcu iş yapma tarzıyla ekono-
mide yeniden atılıma geçeceğimize 
inanıyoruz. Hiçbir engel, aşamayaca-
ğımız kadar büyük, hiçbir duvar yıka-
mayacağımız kadar güçlü değil. Gün, 
elbirliğiyle ayağa kalkıp koşma günü” 
ifadesini kullandı.

 Yaklaşık 1 senedir genel ve mahalli 
seçimlerle devam eden seçim süreci-
nin geride kaldığını hatırlatan TOBB 
Başkanı, “Önümüzde 4 yıllık seçimsiz 
bir dönem var. Bu fırsatı iyi değerlen-
dirmeli, kesintisiz bir icraat dönemine 

çevirmeliyiz. İstikrar sürsün, Türkiye 
reformlarla büyüsün” dedi.

Hisarcıklıoğlu, ekonomiyi günde-
min ilk maddesi yapma önerisinde 
bulunurken, rekabet gücünü artıracak 
yapısal reformları arka arkaya hayata 
geçirmek gerektiğini vurguladı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu, “Zira ekonomide atılacak çok 
adım yapılacak çok iş var. Hükümeti-
miz seçim öncesinde bunun sinyalini 
verdi. Seçimler geride kaldığına göre 
artık hızla harekete geçilmesini bekli-
yoruz” diye konuştu.

“Birliğimiz Ebedi, Gündemimiz 
Ekonomi Olsun” 

BİGA TSO HEYETİ TOBB’UN 75.GENEL KURULU’NA KATILDI

TOBB 75’nci Genel Kurulu
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 TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu genel kurul konuşmasında ‘bir-
liğimiz ebedi, gündemimiz ekonomi’ 
temasına vurgu yaparak, iş dünyası-
nın önümüzdeki süreçte gündemin 
ekonomi olmasını istediğini söyledi. 
Hisarcıklıoğlu, “Sayın Cumhurbaşka-
nımızın icracı ve reformcu iş yapma 
tarzıyla ekonomide yeniden atılıma 
geçeceğimize inanıyoruz. Hiçbir en-
gel, aşamayacağımız kadar büyük, 
hiçbir duvar yıkamayacağımız kadar 
güçlü değil. Gün, elbirliğiyle ayağa 
kalkıp koşma günü” dedi.

Yaklaşık 1 senedir genel ve mahalli 
seçimlerle devam eden seçim süreci-
nin geride kaldığını hatırlatan TOBB 
Başkanı, “Önümüzde 4 yıllık seçimsiz 
bir dönem var. Bu fırsatı iyi değerlen-
dirmeli, kesintisiz bir icraat dönemine 
çevirmeliyiz. İstikrar sürsün, Türkiye 

reformlarla büyüsün” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan TOBB 75. Genel Kurulu’na hi-
taben yaptığı konuşmada; ahiliğin ve 
lonca teşkilatının bugünkü mirasçısı 
olan TOBB’un en başından beri hep 
birlikte çalıştıkları, yol yürüdükleri bir 
kuruluş olduğunu aktaran Erdoğan, 
ekonomi başta olmak üzere ülkenin 
geleceğine ilişkin hemen her konu-
da iş dünyasıyla istişareye özel önem 
verdiklerini söyledi.

Her vesileyle ülkenin ve şehirlerin 
sorunlarını, taleplerini, beklentile-
rini konuştuklarını, tartıştıklarını ve 
birlikte çözüm yolları geliştirdikleri-
ni anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizin 
81 şehrinde faaliyet gösteren 365 oda 
ve borsamız büyük ve güçlü Türkiye 
davamızın ete kemiğe büründürülme-

sinde lokomotif görevi ifa etti.
Oda ve borsalarımız kendilerini 

çağın yeniliklerine uydurarak, dijital-
leşmeyi hızlandırarak hem verdikleri 
hizmetlerin kalitesini yükselttiler hem 
de daha derinlemesine analizler yap-
ma imkânına kavuştular. Biraz sonra 
en iyi hizmet veren oda ve borsa tem-
silcilerine ödülleri takdim edilecek. 
Türkiye’yi 2023 hedeflerine inşallah 
yine birlikte ulaştıracağız. İş dünyamız 
kendini geleceğe ne kadar hızlı hazır-
larsa biz de o hedeflerimize o derece 
çabuk varırız. TOBB çatısı altında bir 
araya gelen 1,5 milyon girişimcimiz, 
temsilcisi oldukları yatırım, ihracat, 
istihdam dinamikleriyle geleceğimizin 
de güvencesidir. Sizlerin azmi, çalış-
kanlığı, dirayeti ve kabiliyetiyle önü-
müze çıkartılan engelleri birer birer 
aşarak hedeflerimize doğru yürümeye 
devam ediyoruz. Sizler ürettiğiniz, is-
tihdamı artırdığınız, ihracatı yükselt-
tiğiniz, yatırımlarınıza devam ettiği-
niz, yeniliklere açık olduğunuz sürece 
Allah’ın izniyle bu ülkenin ve milletin 
önünde kimse duramaz. Türk malı ifa-
desi artık dünyanın dört bir yanında 
kalitenin sembolü haline gelmişse bu 
başarının altında sizlerin imzası var.” 
diyerek Türk iş dünyasının çatısını 
oluşturan TOBB temsilcilerine teşek-
kür etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) 75. Genel Kurulu’nda 2018 
yılına ilişkin bütçe harcamaları ve kesin 
hesabı ile yönetim kurulu ibra edildi.

“Geçmişi Unutmadan Geleceğe 
Koşuyoruz” 

TOBB 75’nci Genel Kurulu
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Biga TSO 1’nci Meslek Komitesi 
çalışmaları

t
Ekim yapılmayan 
tarlaların aktif olarak 

işlenebilmesi için genç çiftçi 
projesine desteklerin daha 
fazla artırılarak gençlerimizin 
köylerine dönmesinin 
sağlanması için çiftçiyi 
destekleyen kurum veya 
kuruluşlar ile irtibata geçilerek 
gerekli görüşmelerin yapılması 
hususunun Yönetim Kuruluna 
iletilmesine karar verilmiştir.  

Odamızda 15 Ocak 2019 tari-
hinde yapılan “Ekmek Fiyat Tespit 
Komisyonu” toplantısına ilişkin karar 
tutanağı 15.01.2019 tarihinde Tica-
ret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür-
lüğü’ne iletilmiştir. Bugün itibariyle 
1 (bir) aylık görüş bildirme süresinin 
geçmesi nedeniyle halen devam eden 
artan genel girdi maliyetleri, un fi-
yatındaki artışlar ve piyasa koşulları 
dikkate alınarak, Biga’da faaliyet gös-

teren fırın işletmelerinde 250 gr 1,50 
TL’den yeni azami fiyat tarifesinin bir 
an önce uygulamaya geçilmesi husu-
sunun Yönetim Kuruluna iletilmesine 
karar verilmiştir.

 İlçemizde un ve yem sanayiinde 
yeterli oranla yerli ve kaliteli ürün üre-
tilmediğinden veya az oranda üretildi-
ğinden hammadde ihtiyaçlarının çoğu 
yurt dışından döviz bazında tedarik 
edilmektedir. Bu da dolayısıyla mali-
yetlerimizde dengesiz bir oranda ar-
tışlara sebep olmaktadır. Üreticimizin 
daha fazla desteklenerek kaliteli, veri-
mi bol ürünler yetiştirmesine yardımcı 
olunmalıdır. Ayrıca tarımsal ürünlerde 
düşük faizli krediler kullanıldığı gibi zi-
rai ürünler işleyen firmalara da düşük 
faizli kredi uygulamasına gidilmesi 
için kredi veren finans kuruluşları ile 
gerekli görüşmelerin yapılması husu-
sunun Yönetim Kuruluna iletilmesine 
karar verilmiştir.

 Günümüzde uygulanan faiz oran-

larının %22-26 bandında uygulanması 
maliyetlerimizin artmasına sebep ol-
maktadır. İhracat yapan firmalarımız 
da döviz kuru üzerinden anlaşma yap-
tıkları için dövizdeki iniş-çıkışların iş-
letmelere büyük zararlar verdiği tespit 
edilmiştir. Yapılan tespitlere göre üre-
tici çiftçilerimiz desteklerin az olması 
sebebiyle üretimden kaçmaktadırlar. 
Yeterli kazanç sağlayamayan çiftçi-
lerimiz köylerini terk etmeye başla-
mıştır. Köylerde genç çiftçi sayısı çok 
azalmaktadır. Belirli yaşa gelen çiftçi-
lerimiz de üretimden çıkarak tarlala-
rın boş kalmasına sebep olmaktadır. 
Dolayısıyla ekim yapılmayan tarlaların 
aktif olarak işlenebilmesi için genç 
çiftçi projesine desteklerin daha faz-
la artırılarak gençlerimizin köylerine 
dönmesinin sağlanması için çiftçiyi 
destekleyen kurum veya kuruluşlar ile 
irtibata geçilerek gerekli görüşmelerin 
yapılması hususunun Yönetim Kuru-
luna iletilmesine karar verilmiştir.

Meslek Komitelerinden Haberler
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Meslek Komitelerinden Haberler

t
“Enflasyonla Mücadele 
Programı” çerçevesinde 

kampanyanın üyelerimize 
duyurulması ve indirim 
yapılmasının teşvik edilmesi 
yönünde Komite Üyelerimizden 
destek alınmasına karar 
verilmiştir.  

 9 Ekim2018 Son dönemde dö-
viz kurlarında yaşanan olağandışı ha-
reketlerin de etkisiyle artan enflasyon, 
hem alım gücü düşen vatandaşlarımı-
zı, hem de artan girdi maliyetleri ve 
faizler nedeniyle firmalarımızı olum-
suz etkilemektedir. Tüm bu sıkıntıları 
aşmak için, Odamızın da içinde yer 
aldığı 81 il ve 160 ilçede Odalarımız 
ve Borsalarımız, Hazine ve Maliye 
Bakanlığımız tarafından hazırlanan 
ve Bakanımızın liderliğinde başlatı-
lan “Enflasyonla Mücadele Programı” 

çerçevesinde ülke genelinde “İndi-
rim Kampanyası” başlatılmış olup, 
kampanya hakkında meslek komitesi 
üyelerimiz bilgilendirilmiştir. Kam-
panyaya ilişkin üyelerimize gerekli 
duyuruların yapılması ve indirim ya-
pılmasının teşvik edilmesi yönünde 
komite üyelerimizden destek alınma-
sına karar verilmiştir.

 6 Kasım 2018 2018 yılında 
gerçekleştirilen yurt içi ve yurt dışı 
fuar ziyaretleri hakkında fikir alış ve-
rişi yapılmış olup, 2019 yılında üye-
lerimizle yapılması düşünülen yurt içi 
ve yurt dışı fuar ziyaretlerinin plan-
lanması adına ilgili fuar takvimlerinin 
incelenerek sektöre uygun fuarların 
bir sonraki meslek komite toplantı-
sında gündeme alınmasına ve ziyaret 
gerçekleştirilebilecek fuarların tespit 
edilmesine karar verilmiştir

 24 Aralık 2018 2019 yılında 
meslek grubu üyelerimizle yapılması 
düşünülen yurtiçi fuar ziyaretlerinin 
planlanması adına ilgili fuar takvimleri 
incelenmiş, ziyaret gerçekleştirilebi-
lecek fuarlar aşağıda tespit edilmiş 
olup, yönetim kuruluna sunulmasına 
karar verilmiştir.

 08 Ocak 2019 Tarım ve hay-
vancılığa dayalı sanayi ürünleri imalatı 
yapan üyelerimizi 09.02.2019 Cu-
martesi günü İzmir 14.Uluslararası 
Tarım ve Hayvancılık Fuarı (AGRO 
EXPO)’na götürmek üzere çalışma 
yapılması için yönetim kuruluna su-
nulmasına,

 28 Şubat 2019 URGE Ulusal 
Rekabetçiliği geliştirme kapsamında 
Esnaf ve Sanatkar  Odası yay imalatı 
yapan üyeleri ile birlikte istişare top-
lantısı yapılmasına karar verilmiştir.

Biga TSO 2’nci Meslek Komitesi 
çalışmaları 
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t
Üyelerimizin ve 
vatandaşlarımızın 

yararına olacak hususların ilgili 
mercilere iletilmesi ve bilgisayar 
eğitimleri ile ilgili görüşme 
yapılmıştır.

 11 Eylül 2018 a) Uygulaması 
öne çekilen Otopark Yönetmeliği hak-
kında Biga Belediye başkanı ile görüş-
me yapılmasına,

b) Otopark Yönetmeliği’nin uy-
gulanması ile ilgili belediye personeli 
tarafından odamıza kayıtlı mimar ve 
mühendislere odamız toplantı salo-
nunda bilgilendirme toplantısı yapıl-
ması konusunda yazı yazılması için 
yönetim kurulana sunulmasına, görü-
şülecek başka bir husus olmadığından 
toplantıya son verildi.

 19 Kasım 2018 a. Halil Görgel 
İnşaat Taahhüt Proje Nakliye Ticaret 
Limited Şirketi’nin tek ortağı ve tem-
silcisi olan Selçuk Görgel’in piyasada 
yapmakta olduğu bütün işleri yarım 
bırakarak bölgemizi terk ettiği, hem 
tedarikçilerini hem de taşeronluğunu 
yaptığı birçok müteahhidi zor durum-
da bıraktığından bahisle, bundan mü-
tevellit mağdur durumda olanların uz-
man bir avukat ile bir araya getirilerek 

istişare toplantısı düzenlenmesine,
b. Bölgemizi terk eden taşerondan 

kaynaklanan işçilik konusunda yarım 
kalan inşaatlarla ilgili hukuksal açı-
dan sorun yaşanılmaması, inşaatlara 
devam edilebilmesi ve bitirilmesi için 
mahkemeden inşaatların durum tes-
pitlerinin yaptırılarak kalan işlerin bu 
şekilde bitirilmesinin uygun olacağına,

c. Yapı işleri malzeme tedarikçileri 
ile (inşaat malzemesi, boya, hırdavat, 
nalburiye, hazır beton, demir, çimen-
to, tuğla vb.) istişare toplantısı yapıl-
masına,

ç. Mağdur olan tedarikçi ve mü-
teahhitler için yerel/bölgesel olarak 
TOBB nefes kredisi kullandırılabilirliği 
konusunun araştırılmasına,

d. Kat karşılığı arsa alımlarında 
işbirliği sağlanması gündemli inşaat 
müteahhitliği ile iştigal eden firmalar-
la toplantı düzenlenmesine oy birliği 
ile karar verildi.

 8 Ocak 2019 Biga Halk Eğitim 
Merkezi’nde açılması planlanan bilgi-
sayar destekli 2 boyutlu AUTOCAD 
ve 3 boyutlu ARCHICAD kursları 
mimari ve inşaat, iç mimarlık tasarım, 
mobilya dekorasyon, mühendislik, 
elektrik ve elektronik olanlarında hiz-
met veren üyelerimize duyurulması 

için yönetim kurulumuza sunulması-
na,

BİGA BELEDİYESİNE YAZILAN 
YAZILAR

* Biga ilçesinde mesken ve/veya 
işyeri olarak kullanılmakta olan ve dış 
yüzey sıva ve boyası olmayan yapıla-
rın şehrin görsel ahengi ve dokusu ile 
siluetini bozmakta olduğu görülmek-
tedir.

Bu durumdaki binaların dış cep-
helerinin şehrin genel görüntüsü ile 
uyumlu hale getirilecek şekilde ta-
mamlanması / tamamlattırılması, 
gerekli tedbirlerin alınması için İmar 
Kanunu’nda geçen ESTETİK KOMİS-
YONU’nun kurulması için Biga Bele-
diyesi’nce gerekli tedbirlerin alınması 
uygun olacaktır.

* Biga ilçesinde yapı müteahhidi ve 
taşeron olarak faaliyet gösteren Oda-
mız üyesi firmalarımızın işlerini kolay-
laştırmak ve daha sonra geri dönüşü 
olmayan sorunlara mahal vermemek 
amacıyla, inşaatların yapım aşamasın-
da gerekli kontrollerini yapmak üzere 
Belediye bünyesine yeni personel alı-
mı yapılarak YAPI KONTROL BİRİ-
Mİ kurulması için Biga Belediyesi’nce 
gerekli tedbirlerin alınması hususunu 
tensiplerinize arz ederiz.

Biga TSO 3’ncü Meslek Komitesi 
çalışmaları 

Meslek Komitelerinden Haberler
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Küçük ve orta ölçekli şirket 
veya işletmelere KOSGEB, 

KGF vb. kurum/kuruluşlar 
aracılığıyla kredi desteği 
verilerek işlerini geliştirme, 
büyütme, rekabet güçlerinin, 
kapasitelerinin artırılması ve 
markalaşmalarının sağlanması 
adına ilgili kurumlarla gerekli 
çalışmaların yapılması için 
konunun Yönetim Kuruluna 
iletilmesine karar verilmiştir.

  16 Ekim 2018 4. Meslek Gru-
bunda yer alan üyelerimizle hızlı bir 
şekilde iletişim kurabilmek ve sektörle 
ilgili duyuruların, bilgilendirmelerin ve 
görüşlerin, önerilerin alınabilmesi için 
4. Meslek Grubu Whatsapp grubunun 
kurulması için konunun Oda Genel Sek-
reterliğine ve Yönetim Kurulu’na iletil-
mesine karar verilmiştir. 

  10 Ocak 2019 2019 yılı yurt içi 
fuar takvimi komitemizce incelenmiş 
olup; 4. Meslek Grubu üyelerimizi ilgi-
lendiren fuarlar tespit edilmiştir. Aşağı-
da belirlenen fuarlar için ilgili tarihlerde 
üyelerimize duyuru ve bilgilendirme fa-
aliyetlerimizin yapılması adına konunun 
Yönetim Kuruluna iletilmesine karar ve-
rilmiştir.

a) 18-20.04.2019 Bursa / 2. Bursa 
Gıda Fuarı - Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi Merinos

b) 04-07.09.2019 Food İstanbul 
2019 - İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

c) 04-07.09.2019 Worldfood İstan-
bul 2019 27.Uluslararası Gıda Ürünleri 

ve Teknolojileri Fuarı - Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi

d) 23-26.10.2019 FOOD-TECH 
EURASIA 2019 14.Uluslararası Gıda ve 
İçecek Teknolojileri Fuarı - Tüyap Fuar 
ve Kongre Merkezi

   15 Şubat 2019 İlçemizde ve aynı 
zamanda ülkemizde de gıda maddele-
ri toptan ve perakende ticareti yapan 
yerel bakkal ve marketlerimiz tek tek 
kapanırken ulusal zincir indirim market-
leri çoğalmaya devam etmektedir. Ulu-
sal zincir indirim marketleri tarafından 
oluşturulan haksız rekabet ortamının 
sonucunda kontrolsüz şekilde çoğalma-
larını önlemek üzere yerleşim yeri nüfus 
sayısıyla orantılı olarak sınırlama getiril-
mesi, otopark zorunluluğu getirilmesi ve 
uzun süredir rafta duran Marketler Yasa 
teklifinin güncellenerek, zaman kaybet-
meden yasalaşması ve amacına hizmet 
eden bir noktaya getirilmesi için gerekli 
çalışmaların yapılması adına konunun 
Oda Yönetim Kuruluna iletilmesine ka-
rar verilmiştir.

14.01.2015 tarihli ve 6585 sayılı 
“Perakende Ticaretin Düzenlenmesi” 
hakkında kanunun 12’nci maddesinin 
(3)’ncü fıkrasında; “Hızlı tüketim mal-
larının satışının yapıldığı büyük mağaza 
ve zincir mağazalar ile bayi, işletme ve 
özel yetkili işletmelerde satış alanlarının 
en az yüzde birine tekabül edecek şekil-
de raf alanı, mağazanın bulunduğu ilde 
üretilmesi kaydıyla coğrafi işaretli olarak 
tescil edilen veya coğrafi işaretli olarak 
tescil edilmemiş olsa bile meslek kuru-
luşlarının uygun görüşü alınarak Ticaret 

İl Müdürlüklerince belirlenen hızlı tüke-
tim malı niteliği taşıyan yöresel ürünlerin 
satışına ayrılır.” hükmü yer almaktadır. 
İlgili kanunun Bakanlıkça tekrar gözden 
geçirilerek satış alanlarının en az yüzde 
beşine tekabül edecek şekilde raf alanı-
nın yöresel ürünlerin satışına ayrılması 
adına gerekli çalışmaların yapılması için 
konunun Yönetim Kuruluna iletilmesine 
karar verilmiştir.

10 Aralık 2018 tarihinde yayımla-
nan resmi gazetede yer alan 7102 sa-
yılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 
2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun üçüncü 
maddesinin birinci fıkrasının h bendinin 
değiştirilmesi ile hayatımıza giren po-
şet beyannamesi hakkında üyelerimizin 
mağdur olmamaları ve para cezalarıyla 
karşı karşıya gelmemeleri adına beyan-
name düzenlemeleri, beyannamelere 
ait bilgi sistemi ve cezai müeyyideler 
hakkında bilgilendirilmeleri adına ge-
rekli duyuru çalışmaların yapılması için 
konunun Yönetim Kuruluna iletilmesine 
karar verilmiştir.

Ticari hayatında yirmi yılını doldur-
muş, 100 kişiye kadar işçi çalıştıran, ya-
pılandırmalara başvurmamış, SGK veya 
vergi borcu bulunmayan küçük ve orta 
ölçekli şirket veya işletmelere KOSGEB, 
KGF vb. kurum/kuruluşlar aracılığıyla 
kredi desteği verilerek işlerini geliştirme, 
büyütme, rekabet güçlerinin, kapasite-
lerinin artırılması ve markalaşmalarının 
sağlanması adına ilgili kurumlarla gerekli 
çalışmaların yapılması için konunun Yö-
netim Kuruluna iletilmesine karar veril-
miştir.

Biga TSO 4’ncü Meslek Komitesi 
çalışmaları 

Meslek Komitelerinden Haberler
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Bölgemizde ve özellikle 
ilçemizde yerli hayvan 

ırkının ve yerli tohum 
üretiminin tekrar hayata 
geçirilmesi için ilgili kurumlar 
ile istişare toplantıları 
düzenlenmesi konusunda 
komite üyelerimizce fikir 
birliğine varılmıştır.
 26 Aralık 2018 tarihindeki top-

lantıya, komite başkan ve üyelerinin 
yanısıra, tarımsal kalkınma kooperatif-
lerinin başkanları, canlı hayvan sektörü 
temsilcileri, veteriner hekimler, birlik, 
oda ve borsa yöneticileri ile finans sek-
törü temsilcileri katıldı. Başta Et ve Süt 
Kurumu’nun bölgemizde yapmayı plan-
ladığı canlı hayvan kesimleri olmak üze-
re, toplantıda, kırmızı et sektörünün son 
durumu ve canlı hayvan kesimleri, Biga 
Belediye mezbahasının yapısı ve işleyişi, 
Biga’daki hayvan varlığı, yetiştirilmesi ve 
pazarlanması ile ilgili karşılaşılan sorun-
lar dile getirildi.
 09 Ocak 2019 2019 yılı yurt içi 

fuar takvimi komitemizce incelenmiş 
olup; 5. Meslek Grubu üyelerimizi ilgi-
lendiren fuarlar tespit edilmiştir. Aşağı-
da belirlenen fuarlar için ilgili tarihlerde 
üyelerimize duyuru ve bilgilendirme fa-
aliyetlerimizin yapılması adına konunun 
Yönetim Kuruluna iletilmesine karar ve-
rilmiştir.

04-07.04.2019 Gönen 9.Tarım 
Hayvancılık ve Gıda Fuarı - Gönen Be-
lediyesi Semt ve Fuar Alanı

02-05.05.2019 Çanakkale 2.Tarım 
Fuarı – Ticaret ve Sanayi Odası Fuar ve 
Kongre Merkezi

29.07.2019-04.08.2019 2. Euro 
Animalia Trakya Avrupa Hayvancılık 

Süt ve Süt Ürünleri Edüstrisi İş Makina-
ları Fuarı - Çorlu Yeni Fuar Alanı

08-12.10.2019 Burtarım 2019 Bur-
sa 17.Uluslararası Tarım, Tohumculuk, 
Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı - Tü-
yap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre 
Merkezi
 15 Şubat 2019 Cumhurbaş-

kanlığımızca bu yıl kenevir üretimine 
ilişkin adımlar atılmaya başlanmıştır. 
Endüstriye hammadde üretimi amacıyla 
yetiştirilen kenevir (Hemp) bitkisi; hay-
vancılık, toprak ve su arıtılması, kağıt, 
plastik malzeme, biyoyakıt vb. birçok 
farklı endüstride hammadde olarak yer 
almaktadır. Kenevir bitkisinin Biga ova-
larında da ekim ve işleme faaliyetlerinin 
başlatılması için teklifin Tarım ve Or-
man Bakanlığımıza iletilmesi adına ko-
nunun Yönetim Kuruluna iletilmesine 
karar verilmiştir.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan ye-
tiştiriciliği yapan üyelerimiz ve üye iş-
letmelerimizin en büyük maliyetlerini 
yem giderlerinin oluşturduğu komite 
üyelerimizce dile getirilmiş olup; bu ma-
liyetin düşürülmesi için Tarım ve Orman 
Bakanlığınca üretim desteklenmekte 
olduğundan, üretici üyelerimizin ve iş-
letmelerimizin kendi imkânlarıyla yem 
üretimi yapabilmeleri ve özellikle kışlık 
yem üretimine ağırlık verebilmeleri adı-
na konusunda uzman eğitmenler ile bil-
gilendirme çalışmalarının yapılması için 
teklifin Yönetim Kuruluna iletilmesine 
karar verilmiştir.

Ülkemizde gelinen noktada yaşa-
nan sıkıntılardan dolayı mazot ve gübre 
fiyatlarındaki yükselişten dolayı çiftçi 
üretimden çekilme tehlikesi ile karşı 
karşıya kalmıştır. Tarım ve Orman Ba-
kanlığının üreticiye en kısa sürede ma-

zot ve gübre desteğini sağlaması için gi-
rişimlerde bulunulması adına konunun 
Yönetim Kuruluna iletilmesine karar 
verilmiştir.

İlçemizde bulunan Biga Mezbahası-
nın arzu edilen nitelikte, sağlıklı olarak 
çalışmalarını devam ettirebilmesi, şart-
larının iyileştirilmesi için gerekli düzen-
lemelerin bir an önce yapılması adına 
Biga Belediyesi ile görüşmelerin yapıl-
ması ve ayrıca ilçemizin en çok ihtiyaç 
duyduğu et ve süt entegre tesislerinin 
kurulabilmesi için gerekli görüşme ve 
girişimlere başlanması konusunun Yö-
netim Kuruluna iletilmesine karar veril-
miştir.

Ülkemizde Tarım ve Orman Bakan-
lığı başta olmak üzere çeşitli kurum ve 
kuruluşlarca verilen çiftçi destekleme-
lerinde uygulamada maalesef gerçekten 
eken çiftçi yerine tapu sahibinin des-
teklerden faydalandığı görülmektedir. 
Bu destekleme şartlarının tekrar gözden 
geçirilerek gerekli düzenlemelerin yapıl-
ması ve ayrıca miras intikali yapılmamış 
arazilerin de Çiftçi Kayıt Sistemine alı-
nabilmesi adına konunun ilgili mercilere 
iletilmesi hususunun Yönetim Kuruluna 
iletilmesine karar verilmiştir.

Bölgemizde ve özellikle ilçemizde 
yerli hayvan ırkının ve yerli tohum üre-
timinin tekrar hayata geçirilmesi için 
ilgili kurumlar ile istişare toplantıları 
düzenlenmesi konusunda komite üye-
lerimizce fikir birliğine varılmıştır. Ayrı-
ca ilçemizde kayıt dışı küçükbaş hayvan 
satışı ve kesimi yapıldığı gözlemlenmiş 
olup, bu faaliyetlerin İlçe Tarım ve Or-
man Müdürlüğünce sağlıklı bir şekilde 
denetlenmelerinin yapılması adına ilgili 
kurumlarla gerekli görüşmelerin yapıl-
ması konusunun Yönetim Kuruluna ile-
tilmesine karar verilmiştir.

Biga TSO 5’nci Meslek Komitesi Çalışmaları 

Meslek Komitelerinden Haberler
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TOBB MEYBEM A.Ş. 
tarafından 27-28 Ekim 

2018 tarihlerinde yapılan 
galerici üyelerimize yönelik 
mesleki yeterlilik belge sınavları 
odamız bünyesinde ikincisi 
gerçekleştirildi ve yapılan 
ilk sınavda başarılı olan 17 
adayımıza 13 Kasım 2018 günü 
sertifika töreni düzenlenerek 
belgeleri ve Mesleki yeterlilik 
kimlik kartları dağıtıldı. 

  Oto Galericisi üyelerimizin al-
makla yükümlü olduğu Motorlu kara 
Taşıtları alım satım danışmanı (Se-
viye 4)ve Motorlu kara Taşıtları Alım 
Satım Sorumlusu (Seviye 5) MYK 
Mesleki Yeterlilik Belgesi için Eylül Ayı 
içerisinde odamızda yapıldı ve sınav 
sonuçları açıklanarak kalan kursiyer-
lerimiz için MEYBEM A.Ş. tarafından 
2018 Ekim ayının üçüncü haftasında 
tekrardan bir telafi sınavı yapılmasına 
karar verildi.

  Son dönemde döviz kurlarında 
yaşanan olağandışı hareketlerin de et-
kisiyle artan enflasyon, hem alım gücü 
düşen vatandaşlarımızı, hem de artan 
girdi maliyetleri ve faizler nedeniy-
le firmalarımızı olumsuz etkilemek-
tedir. Tüm bu sıkıntıları aşmak için, 
Odamızın da içinde yer aldığı 81 il ve 
160 ilçede Odalarımız ve Borsaları-
mız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız 
tarafından hazırlanan ve Bakanımızın 
liderliğinde başlatılan “Enflasyonla 
Mücadele Programı” çerçevesinde 
ülke genelinde “İndirim Kampanyası” 
başlatılmış olup, kampanya hakkında 
meslek komitesi üyelerimiz bilgilendi-
rilmiştir. Kampanyaya ilişkin üyeleri-
mize gerekli duyuruların yapılması ve 
indirim yapılmasının teşvik edilmesi 
yönünde komite üyelerimizden des-
tek alınmasına karar verilmiştir.

  TOBB MEYBEM A.Ş. tara-
fından 27-28 Ekim 2018 tarihlerinde 
yapılan galerici üyelerimize yönelik 
mesleki yeterlilik belge sınavları oda-

mız bünyesinde ikincisi gerçekleştiril-
di ve yapılan ilk sınavda başarılı olan 
17 adayımıza 13 Kasım 2018 günü 
sertifika töreni düzenlenerek belgeleri 
ve Mesleki yeterlilik kimlik kartları da-
ğıtıldı. 

  TOBB – MEYBEM İşbirliğin-
de 27 Ekim 2018 tarihlerinde yapılan 
uygulamalı ve yazılı  sınavlarımızda 39 
Adayımız başarılı olmuş ve Mesleki 
Yeterlilik Belgesi almaya hak kazan-
mıştır, sınavlar sonrası yaptığımız ilk 
toplantımızda da Tüm katılımcılara 
belgeleri diğer oda başkanlarımızın da  
katılımıyla verilmiştir.

  Son olarak yaptığımız top-
lantımızda da yine; TOBB MEYBEM 
kapsamında odamıza gelecek talepler 
doğrultusunda yine kendi meslek da-
lımla da ilgili olarak servis aracı şoför-
lüğü seviye 3 sınav başvurularının 
alınması ve gerekli girişimlerin yapıl-
masına karar verilmiştir.

Biga TSO 6’ncı Meslek Komitesi 
çalışmaları 

Meslek Komitelerinden Haberler
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7’nci Meslek Komitesi 
olarak Nisan 2018 

ayından bu yana düzenli 
olarak aylık toplantılarımızı 
yaptık.  Yaptığımız bu 
toplantılarımızda, Komitemize 
iletilen sorunları görüşerek 
çözüm üretmeye çalıştık. 

Yönetim kurulumuza sunulan ko-
nulardan bazıları şöyledir:

1. Sektörde istihdam edilmek 
üzere ihtiyaç duyulan kalifiye eleman 
konusunda üniversite ve İŞKUR ile iş-
birliği yapılmasının devam edilmesine,

Eğitim komisyonumuzca 02.07. 
2018 tarihinde yapılan Çanakkale İŞ-
KUR Müdürlüğü ziyaretinde ilgili konu 
gündeme getirilmiştir. Ayrıca Eğitim 
Komisyonumuz İlçemizdeki Mesleki 
ve Teknik eğitim veren okullar, MYO 
ve fakültelerimiz, çeşitli  kurum ve ku-
ruluşlar ile çeşitli toplantılara katılım 
sağlamaktadırlar.               

2. İşyeri kira stopajlarının kiracı-
lar tarafından ödenmemesi için yasal 
mevzuat düzenlemesi yapılması ko-
nusunda girişimlerde bulunulmasına,

3. Bankalarla kredi kartı komis-

yonlarındaki tutarsızlık ile ilgili çalış-
ma yapılması konusunda girişimlerde 
bulunulmasına,

  Her yıl düzenlenen Biga Ta-
rım ve Sanayi Fuarı kapsamında, fuar 
tarihlerinde indirimli alışveriş günleri-
nin yapılması ve Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası’nın da üyelerini kapsayacak şe-
kilde görüşmeler yapılmasına,

  Üyelerimiz arasında müşteri 
portföyünün oluşturulmasının yasal 
yönünün araştırılması ve oluşturul-
ması için yönetim kurulumuz nezdin-
de çalışmalar yapılmasına,

  Bigalı tüketiciyi alışverişe sevk 
etmek için ve Bigalı esnafımıza des-
tek olmak adına Biga Belediyesi, Biga 
Ticaret ve Sanayi Odası ve Biga Esnaf 
ve Sanatkârlar Odası işbirliğinde her 
yıl gerçekleştirilmesi planlanan Biga 
İndirimli Alışveriş Günleri öncesin-
de alışveriş günlerinde herhangi bir 
mağazadan alışveriş yapan müşteri-
ye bir indirim kartı hazırlanarak diğer 
mağazalarda da indirim kazanmaları 
sağlanması, Alışveriş günlerinin gele-
cek yıllarda ileri bir tarihe ocak-şubat 
aylarına alınması konusunda istişare 
yapılmasına,  

  Son dönemde döviz kurlarında 
yaşanan olağandışı hareketlerin de et-
kisiyle artan enflasyon, hem alım gücü 
düşen vatandaşlarımızı, hem de artan 
girdi maliyetleri ve faizler nedeniy-
le firmalarımızı olumsuz etkilemek-
tedir. Tüm bu sıkıntıları aşmak için, 
Odamızın da içinde yer aldığı 81 il ve 
160 ilçede Odalarımız ve Borsaları-
mız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız 
tarafından hazırlanan ve Bakanımızın 
liderliğinde başlatılan “Enflasyonla 
Mücadele Programı” çerçevesinde 
ülke genelinde “İndirim Kampanyası” 
başlatılmış olup, kampanya hakkında 
meslek komitesi üyelerimiz bilgilendi-
rilmesinin devam edilmesine,

  Plastik Poşetlerin Ücretlen-
dirilmesine ilişkin Usul ve Esaslar 
hakkında üyelerimize bilgilendirme 
toplantılarının yapılmasını devam 
edilmesine,

  Esnaf ve Sanatkarlar Odaları-
nın üyeleri, Kredi Kefalet kooperatif-
leri aracılığıyla uygun maliyetli kredi 
sağlayabiliyorlar. TSO üyelerinin de 
böyle bir kredi desteğinden faydala-
nabilmeleri için çalışmaların yapılma-
sını öneriyoruz.

Biga TSO 7’nci Meslek Komitesi 
çalışmaları 

Meslek Komitelerinden Haberler
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İşverenlerin yaşanan 
ekonomik kriz 

ortamında İŞKUR ve 
KOSGEB destekleri hakkında 
üyelerimizin e-posta ve sosyal 
medya hesaplarımızdan 
bilgilendirilmesine karar 
verilmiştir. 
  Mobilyacılıkta toptan ve pera-

kende sektöründe KDV oranlarının tek-
rardan % 18’den % 8’lere düşürülmesi 
hususunda gerekli girişimlerde bulunul-
masına karar verildi
  Beyaz eşya ve telefon sektörün-

de 3-6 olan taksitlendirmenin 9 veya 
12 aya çıkarılması konusunda gerekli 
yerlere girişimlerde bulunulması için 
konunun yönetim kuruluna iletilmesine 
karar verildi
  İşverenlerin yaşanan ekonomik 

kriz ortamında İŞKUR ve KOSGEB des-
tekleri hakkında üyelerimizin e-posta 
ve sosyal medya hesaplarımızdan bil-
gilendirilmesine karar verilmiştir. Aynı 
zamanda özel sektörü nasıl canlı tutabi-
liriz, nasıl ayakta tutabiliriz işbaşı eğitim 
programlarından nasıl faydalanabilir, 
işverenler açısından var olan işçiyi nasıl 
koruyup kollayabiliriz konularında fikir 
alışverişinde bulunuldu.
  Son dönemde döviz kurlarında 

yaşanan olağandışı hareketlerin de et-
kisiyle artan enflasyon, hem alım gücü 
düşen vatandaşlarımızı, hem de artan 
girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle 
firmalarımızı olumsuz etkilemektedir. 
Tüm bu sıkıntıları aşmak için, Odamızın 
da içinde yer aldığı 81 il ve 160 ilçede 

Odalarımız ve Borsalarımız, Hazine ve 
Maliye Bakanlığımız tarafından hazırla-
nan ve Bakanımızın liderliğinde başla-
tılan “Enflasyonla Mücadele Programı” 
çerçevesinde ülke genelinde “İndirim 
Kampanyası” başlatılmış olup, kam-
panya hakkında meslek komitesi üye-
lerimiz bilgilendirilmiştir. Kampanyaya 
ilişkin üyelerimize gerekli duyuruların 
yapılması ve indirim yapılmasının teşvik 
edilmesi yönünde komite üyelerimizden 
destek alınmasına karar verilmiştir.
  2018 yılında gerçekleştirilen yurt 

içi ve yurt dışı fuar ziyaretleri hakkında 
fikir alış verişi yapılmış olup, 2019 yı-
lında üyelerimizle yapılması düşünülen 
yurt içi ve yurt dışı fuar ziyaretlerinin 
planlanması adına ilgili fuar takvimleri-
nin incelenerek sektöre uygun fuarların 
bir sonraki meslek komite toplantısında 
gündeme alınmasına ve ziyaret gerçek-
leştirilebilecek fuarların tespit edilmesi-
ne karar verilmiştir
  Yurt genelinde ve ilçemizdeki iş-

verenlerin “zarar ediyorum, kriz var bu 
yüzden işçi çıkarıyorum vb.” sebeplerle 
mevcut istihdamlarını bozdukları ko-
mitemizce dile getirilmiş olup; işsizler 
havuzunu taşıracak bu oluşumun akışını 
yavaşlatmak ve önlemek için Çanakka-
le Çalışma ve İş Kurumu Biga Hizmet 
Merkezi Şube Müdürlüğü’nden uygun 
bir tarihte randevu alınarak sorunun 
çözümüne ilişkin konularda fikir alış 
verişinde bulunmak adına Müdürlüğün 
ziyaret edilmesine karar verilmiştir
  Beyaz eşyada alımında uygula-

nan yüksek faiz oranlarının düşürülme-
si, farklı kredi olanaklarının bankalardan 

talep edilmesi, KDV oranlarının sadece 
mobilya ve  beyaz eşyada değil diğer 
sektörlerde de düşürülmesi için gerekli 
girişimlerde bulunulmasına karar verildi. 
Kur fiyatlarının düştüğü halde  elektrik 
ve doğalgazın yüksek olması kur düşse 
bile satıcıyı olumsuz yönde etkilemek-
tedir
  Zincir marketlerin ilçemizde her 

geçen gün giderek artışı yerli esnafımı-
zın satışlarını olumsuz etkilemekte, do-
layısıyla yerel yönetimlerin zincir mar-
ketlerin engellenmesi ile ilgili bir önerge 
vermesi veya meclis komisyonunda 
görüşülmesi hususunda fikir birliğine 
varılmıştır
  Beyaz eşyada 3.000,00 TL ve 

üzeri alışverişlerde taksit sayısı artırıl-
dı , Telekomünikasyon sektöründe ise 
3.500,00 TL ve üzeri alışverişlerde tak-
sit sayısı arttırıldı.
  Trakya ABİGEM eğitimlerinden 

online olarak alınabilecek eğitimlerin 
Odamızda sektörel ya da  gruplar halin-
de yapılmasına karar verilmiştir.
   2019 Mart ayındaki toplantımız-

da bütün grup üyelerinin davet edilerek  
İŞKUR ve SGK’dan bir danışman eşli-
ğinde  SGK ve İŞKUR destekleri  hak-
kında geniş katılımlı bir bilgilendirme 
toplantısı yapılmasına karar verilmiştir,
  Odamız meclis toplantı salonun-

da komite üyelerinin katılımıyla Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavir Bahaettin 
Çetin’in sunumuyla 2019 İstihdam teş-
vikleri ve SGK destekleri konulu bilgi-
lendirme toplantısı yapılmıştır.

Biga TSO 8’nci Meslek Komitesi 
çalışmaları 

Meslek Komitelerinden Haberler
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7’nci Meslek Komitesi 
olarak Nisan 2018 

ayından bu yana düzenli 
olarak aylık toplantılarımızı 
yaptık.  Yaptığımız bu 
toplantılarımızda, Komitemize 
iletilen sorunları görüşerek 
çözüm üretmeye çalıştık. 
  Biga İlçemizde faaliyet gösteren 

veteriner hekimlerimizin iş hayatların-
da ve sahada yaşadığı sorunlar ile ilgili 
Biga İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte bir 
toplantı yapılması hususu görüşülerek 
ortak bir istişare toplantısı yapılmasına 
karar verildi.
  Veteriner Hekim üyelerimizden 

gelen talepler doğrultusunda Biga Sığır-
cılığı Güzellik yarışmalarında  Biga’dan 
da en az bir adet veteriner hekim bulun-
durulması talebinin oda yönetim kuru-
luna ve fuar komisyonuna iletilmesine 
karar verilmiştir.
  Biga ilçemizde ve bölgemiz-

de görülen hayvan hastalıkları aşıla-
ma programları, ilaçlama programları 
ve diğer hususlarla ilgili Biga ilçe tarım 
müdürlüğümüzün bilgilendirme husu-
sunda Biga’daki bütün serbest veteriner 
hekimlerimize önceden yazı yazması ve 
bilgilendirmesi istenmiş aynı zamanda 
Biga Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü 
tarafından 1 veteriner hekimin de ko-
ordine edilerek diğer veterinerlerimizin 
bilgilendirilmesi hususunda İlçe Tarım 

ve Orman Müdürlüğü’ne bildirilmesine 
karar verildi.
  Biga’da faaliyet gösteren veteri-

ner hekimlerimizin özellikle köylerimiz-
de hayvancılık ile ilgili sorunları olduğu 
dile getirilmiş ve konunun köylerdeki 
tarımsal kalkınma kooperatifleri ile gö-
rüşülmesine karar verilerek konunun 5. 
Meslek Komitesi ile ortak toplantı yapı-
larak görüş alışverişinde bulunulmuştur.
  Son dönemde döviz kurlarında 

yaşanan olağandışı hareketlerin de et-
kisiyle artan enflasyon, hem alım gücü 
düşen vatandaşlarımızı, hem de artan 
girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle 
firmalarımızı olumsuz etkilemektedir. 
Tüm bu sıkıntıları aşmak için, Odamızın 
da içinde yer aldığı 81 il ve 160 ilçede 
Odalarımız ve Borsalarımız, Hazine ve 
Maliye Bakanlığımız tarafından hazırla-
nan ve Bakanımızın liderliğinde başla-
tılan “Enflasyonla Mücadele Programı” 
çerçevesinde ülke genelinde “İndirim 
Kampanyası” başlatılmış olup, kam-
panya hakkında meslek komitesi üye-
lerimiz bilgilendirilmiştir. Kampanyaya 
ilişkin üyelerimize gerekli duyuruların 
yapılması ve indirim yapılmasının teşvik 
edilmesi yönünde komite üyelerimizden 
destek alınmasına karar verilmiştir
  Bigalı tüketiciyi alışverişe sevk 

etmenin yanı sıra bölge halkının da Bi-
ga’mızdan alışveriş yapmasını amaçla-
yan ve Biga Belediyesi, Biga Ticaret ve 
Sanayi Odası ve Biga Esnaf ve Sanatkâr-

lar Odası işbirliğinde bu yıl 21-24 Ara-
lık 2018 tarihlerinde dördüncüsü ger-
çekleştirilmesi planlanan Biga İndirimli 
Alışveriş Günleri öncesinde sektör tem-
silcileri bilgilendirildi ve anılan etkinlikte 
yer alacak firma temsilcilerinin indirimli 
alışveriş günleri ile ilgili görüş ve öneri-
leri dinlendi.
  Et ve Süt Kurumunun bölgemiz-

de yapmayı planladığı canlı hayvan ke-
simi konusunda kırmızı et sektörünün 
son durumu canlı hayvan kesimleri Biga 
Belediye Mezbahasının yapısı ve işleyişi 
Biga’da ki hayvan varlığı yetiştirilmesi ve 
pazarlanması kesimi gibi sorunlar dile 
getirildi. Biga Belediye mezbahasında  
et ve süt kurumu tarafından kesim ya-
pılabilmesi için Biga Ticaret ve Sanayi 
Odası, Biga Ziraat Odası ve Biga Tica-
ret Borsası tarafından durumun bir üst 
kuruluşa veya gerekirse siyasi yollardan 
Çanakkale Milletvekilimiz Bülent Tu-
ran’a bildirilmesine karar verilmiştir.
  Sürücü kurslarının eğitim alan-

larının yurtlar bölgesinde ve mahalle 
aralarında olmasından dolayı çeşitli 
tehlikelerin oluşmasına neden olduğu 
konusunun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Kaymakamlığına bildirilmesine karar 
verilmiştir.
  Lokanta ve restoran işletmeciliği 

yapan üyelerimizin daha sonraki top-
lantılara davet edilerek ücret tarifeleri 
hakkında görüş bildirmelerine karar ve-
rilmiştir.

Biga TSO 9’ncu Meslek Komitesi 
çalışmaları 

KADINLAR GÜNÜ RESEPSİYONU
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Biga Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Şadan Doğan, 08 Mart 

Kadınlar Günü münasebetiyle Oda hizmet 
binasında resepsiyon verdi.

Biga TSO’da düzenlenen resepsiyona TOBB Çanakkale 
Kadın Girişimciler Kurulu’nun Biga TSO ve Biga Ticaret Bor-
sası üyeleri ile kadın muhtar adayları ve aza adayı kadınlar ka-
tıldı.

Düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Biga 
MYO Öğretim Görevlisi ve TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu 
İcra Komitesi Üyesi Muradiye Özel Ödül, Türk toplumunda 
kadına verilen öneme değinerek; kadınlar için söylenen onlar-
ca veciz sözün kadına verilen önemin göstergesi niteliğinde 
olduğunu söyledi ve kadın girişimci sayısının artmasıyla eko-
nominin daha da güçleneceğine ve bunun için yapılabilecek 
çalışmaların önemine vurgu yaptı.

07 Mart Perşembe günü Çanakkale TSO’da yapılan İl Ka-

dın Girişimciler İcra Komitesi seçimlerinde Başkan Yardımcı-
lığına seçilen Emel Torun ise, KGK icra komitesinin yol harita-
sından söz ederek, yapacakları çalışmalarda tüm paydaşlarla 
ve özellikle kadın girişimcilerle birlikte ortak hareket etmek 
istediklerini belirtti.

Kadınların hikâyelerinin bir güne sığdırılamayacak kadar 
zengin olduğunun altını çizen Biga TSO Başkanı Şadan Do-
ğan; “Bir toplumun gelişme düzeyi, kadınların özgürlüğü ve 
saygınlığı, üretim ve yönetimdeki yeri ile ölçülmektedir. Türk 
kadını tarihin her döneminde ülkesi ve milleti için yaptığı fe-
dakârlıklarla adından söz ettirmiş; sosyal ve ekonomik hayatın 
her alanında başarılı olmuştur. Üstlendiği her rolü layıkıyla 
yerine getiren kadınların özellikle iş dünyasında daha fazla 
yer almaları gerektiğine inanıyor, bu kapsamda kadın girişimci 
sayısının artması adına yapılacak çalışmaları desteklediğimizi 
de ifade etmek istiyorum. Odamız kadın girişimcilerinin de bu 
konuda yeni girişimcilere örnek olmak konusunda üzerine bü-
yük vazifeler düşmektedir” ifadelerini kullandı.

t
TOBB AB Uyum Komisyonu Üyeliğine seçilen Biga TSO 
Başkanı Şadan Doğan, Komisyonun 17 Eylül 2018 tarihinde 

Ankara’da yapılan toplantısına katıldı. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-

liği’nin 74’ncü Genel Kurulu’nda 
Türkiye’nin Avrupa Birliği ile üyelik 
müzakerelerinin iş dünyasını ilgilen-
diren konularını takip etmek amacıyla 

kurulan TOBB AB Uyum Komisyonu 
üyeliğine seçilen Biga TSO Başkanı 
Şadan Doğan, komisyonun 17 Eylül 
2018 tarihinde TOBB Birlik Merkezi/
Ankara’da yapılan toplantısına katıldı.

Toplantıda, Türkiye’nin AB üye-
lik süreci ve AB üyeliği ile ilgili TOBB 
çalışmaları hakkında görüşmeler ger-
çekleştirildi. Komisyon üyelerinin AB 
uyum süreci ile ilgili görüş ve önerileri 
alındı ve AB Uyum Komisyonu tara-
fından yapılacak çalışmalar gözden 
geçirildi.

BİGA TSO Başkanı Şadan Doğan TOBB AB 
Uyum Komisyonu Toplantısına Katıldı

KADINLAR GÜNÜ RESEPSİYONU
Kutlu Olsun
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Moğolistan’da faaliyet 
gösteren bir alın 

madeninde kullanılan 
jeneratörlerin tamiri ve 
bakımı Biga’da Onurlar 
Marin’de yapılıyor.

Biga Küçük Sanayi Sitesi’nde 
bulunan ve gemi motoru ile jenera-
törler konusunda uzman firma olan 
Onurlar Marin Petrol Ürünleri Gemi 
Makina Güç Kaynaklari İnşaat Nak-
liyat Turizm Ticaret Limited Şirketi, 
Moğolistan’da bulunan bir altın ma-
denine ait jeneratörlerin tamirini ve 
bakımı Biga’da yerine getiriyor.

Onurlar Marin’in sahibi Ayhan Eri-
şen, madende kullanılan her biri 15 
ton ağırlığında 20 adet jeneratör bu-
lunduğunu ve ellerindeki jenaratörün 
Biga’ya getirilen 3’üncü jeneratör ol-
duğunu söyledi.

Moğolistan’dan yola çıkan 15 ton 
ağırlığındaki jeneratör önce gemi ile 
İzmir’e, oradan da karayolu ile Biga’ya 

getiriliyor. Maden fir-
masında görevli Fi-

lipin asıllı makine 
m ü h e n d i s i 

R e n a n t e 
Novio da 

Biga’ya gelerek 
çalışmaları takip 

ediyor. On gün boyunca 
Biga’da kalacak olan Re-

nante Novio, tercümanı aracılığıyla 
yaptığı açıklamada “Bigalı Onurlar 
Marin firmasının referanslarını ve 
yaptığı işleri duymuştuk. Biz de Mo-
ğolistan’da kurulu altın madenimizin 
jeneratörlerinin tamiri için Onurlar 
Marin ile anlaştık. Yapılan işlerden 
ve kendilerinin misafirperverliğinden 
memnunuz. Onurlar Marin ile çalış-
malarımız devam edecek” dedi.

t
Biga Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Kuveyt Türk 

Katılım Bankası A.Ş. arasında 
Oda üyelerine özel koşullar 
ile nakdi ve gayrinakdi ticari 
kredilerin kullandırılmasına 
yönelik protokol 25 Nisan 2019 
Perşembe günü imzalandı.

Bu anlaşma ile KOBİ’lerin finans-
mana daha kolay şekilde ulaşmaları 
hedefleniyor.

 Biga TSO ve Kuveyt Türk işbirliği 
protokolü imza törenine Biga Tica-
ret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Şadan Doğan, Meclis Başkanı 

Melih Akyıl, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Hüseyin Şahin, Yönetim 
Kurulu üyeleri Hüseyin Erdoğan ve 
Tevfik Başarır ile Genel Sekreter Mus-
tafa Mutlu, Kuveyt Türk Katılım Ban-
kası Biga Şube Müdürü Caner Kaya 
katıldı.

Protokol imza töreninde konuşan 
Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Doğan “Biga’da Kuveyt Türk Katılım 
Bankası bir şube açtı. Şube Müdürü-
müz bizi ziyarete geldiğinde Ticaret 
ve Sanayi Odası üyeleriyle çalışmak 
istediklerini, uygun şekilde kredi vere-
ceklerini ve bizimle çalıştıkları taktirde 
daha iyi koşullar sağlayacaklarını ifade 

ettiler. Biz de kendileriyle üyelerimiz 
için bugün bir işbirliği protokolü imza-
lıyoruz” dedi.

Tüm Türkiye genelinde uygula-
maya soktukları bu özel işbirliği ça-
lışmalarının KOBİ’lere bazı avantajlar 
sağladığını belirten Kuveyt Türk Biga 
Şube Müdürü Caner Kaya ise protokol 
töreninde şöyle konuştu “Kuveyt Türk 
olarak hayata geçirdiğimiz hizmet 
kalitesi prensipleri ile müşterilerimi-
ze her zaman en iyi hizmeti sunmaya 
çalışıyoruz. İmzaladığımız protokoller 
ile vereceğimiz hizmet de bunun bir 
göstergesi olacak” dedi.

Biga’dan Moğolistan’a Ticaret Köprüsü

BİGA TSO ile  Protokol İmzaladı
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Biga Ticaret ve Sanayi 
Odası (Biga TSO) Yönetim 

Kurulu Başkanı Şadan Doğan, 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcıları Sedat Çakır ve 
Hüseyin Şahin, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Hüseyin Erdoğan, 
Cüneyt Oflaz ve Tevfik Başarır 
ile Genel Sekreter Mustafa 
Mutlu, 20 Eylül 2018 Perşembe 
günü Çanakkale’de ziyaretlerde 
bulundu.

Biga TSO heyeti sırasıyla, Çanak-
kale Ticaret ve Sanayi Odası, Çanak-
kale Ticaret Borsası, Çanakkale Sana-
yici ve İş Adamları Derneği’ni ve son 
olarak Çanakkale Valisi Orhan Tavlı’yı 
ziyaret etti.

Yapılan tüm ziyaretlerde çok sa-
mimi bir şekilde karşılanan Biga TSO 
heyeti, yaptığı görüşmelerde Biga’nın 
ticaret ve sanayisi, Biga’daki yatırım 
olanakları ve Biga Fuarı hakkında ge-
niş bilgiler verdi. Başkan Doğan; Biga 
TSO önderliğinde, Biga’nın tüm dina-
mikleri ile birlikte 3 Ekim günü “Biga 
Sığırcılığı Güzellik Yarışması ve Biga 
Şartlarında İdeal Hayvan Barınakları 
Konferansı”nı, 4 Ekim günü “Yerel-
den Küresele Markalaşma Çalıştayı”-

nı ve 5-7 Ekim 2018 
tarihlerinde 12. Biga 
Fuarı’nın açılışını 
gerçekleştirecekle-
rin belirterek, baş-
ta Çanakkale Valisi 
Orhan Tavlı olmak 

üzere tüm Çanakkalelileri Biga Fuarı 
kapsamında yapılacak etkinliklere ve 
özellikle de 05 Ekim 2018 tarihinde 
12’nci kez kapılarını açacak olan Biga 

Fuarı’na davet etti.
Karşılıklı bilgi alış-verişinin ardın-

dan Çanakkale Valisi Tavlı, yapılan zi-
yaretten duyduğu memnuniyeti ifade 
ederek, 3 Ekim Çarşamba günü Biga 
Sığırcılığı Güzellik Yarışması’na da, 05 
Ekim 2018 Cuma günü açılışı yapı-
lacak olan Biga Fuarı’na ve diğer tüm 
etkinliklere de katılacağını ve ayrıca 
Biga’ya geniş çaplı bir ekiple ziyarette 
bulunmak istediğini ifade etti.

Biga TSO Heyetinden Çanakkale Ziyaretleri



20 n

t
Biga’nın kavunu ile 
ünlü Koruoba Köyü’nde 

geleneksel hale gelen ve yaz 
mevsiminin başlangıcı kabul 
edilen günde, (vasâti 150’nci 
gün - “üç elli, yaz belli”) köy 
halkına ve misafirlere taze 
doğal süt ve çörek ikram 
edilerek yaza ve canlanan 
tabiata merhaba deniliyor.

06 Nisan 2019 Cumartesi günü 
Koruoba Köyü’nde sabah namazından 
sonra gerçekleşen geleneksel süt ikra-
mına çok kalabalık bir topluluk katıldı. 
Geleneksel süt gününe Biga Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, 
Biga TSO Disiplin Kurulu Üyesi Özgü 
Yılmaz, Biga Ziraat Odası Başkan Yar-
dımcısı Hüseyin Cesur, İlçe Tarım ve 
Orman Müdürü Vekili Rıza Can ve köy 

halkı ile çevre köylerden yoğun bir ka-
tılımın olduğu gözlendi.Koruoba Köyü 
Muhtarı Ramazan Avcı yaptığı açıkla-
mada; “yıllardır köyümüzde geleneksel 
hale gelen yazın başlangıcı olarak sa-
yılan günler 150.gün olduğunda sabah 
namaz sonrası tüm köylülerimizin katkı-
ları ile süt ve ev yapımı hamur işleri ve 
tatlı ikramında bulunuyoruz. Bu yıl yap-
tığımız süt ikramımıza katılan herkese 
Köy halkımız adına teşekkür ediyorum” 

dedi. Avcı ayrıca, bu geleneğin geçmişte 
olduğu gibi gelecek yıllarda da devam 
etmesi için ellerinden geleni yapacakla-
rını dile getirdi. Biga TSO Başkanın Şa-
dan Doğan da, etkinliğin gerçekten çok 
güzel olduğunu, bir geleneğin burada bu 
şekilde yaşatılmasından ve en önemlisi 
de sütü tanıtmak ve insanları süt içmeye 
teşvik etmek adına çok önemli bir faa-
liyet olduğunu söyleyerek, emeği geçen 
ve katkı verenleri kutladı.

t
Biga Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Şadan 

Doğan, Meclis Başkanı Melih 
Akyıl, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Sedat Çakır, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Hüseyin 
Erdoğan ve Tevfik Başarır 
ile Genel Sekreter Mustafa 
Mutlu, Emniyet Teşkilatı’nın 
Kuruluşu’nun 174’üncü yıl 
dönümünü kutlamak üzere 
İlçe Emniyet Müdürü Aladdin 
Tekin’i 10 Nisan 2019 Çarşamba 
günü ziyaret etti.

Ziyaret ile ilgili açıklamalarda bu-
lunan Biga TSO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Şadan Doğan, İlçe Emniyet Mü-
dürü Tekin’in şahsında bütün emniyet 
mensuplarının kuruluş yıl dönümünü 

ve 10 Nisan Polis Günü’nü kutladı-
ğını söyledi. Kolluk kuvvetlerinin, Bi-
ga’nın huzur ve asayişi için fedakarca 
çalıştıklarını ifade eden Doğan, “Sayın 
Emniyet Müdürümüz başta olmak 
üzere bütün emniyet mensuplarımız 
görevlerini layıkıyla yapmakta, gerekli 
hassasiyeti göstermektedirler. İlçe-

mizin huzur ve asayişine sağladıkları 
katkılardan dolayı İlçe Emniyet Mü-
dürümüzün şahsında bütün emniyet 
mensuplarına teşekkür ediyorum” 
dedi. İlçe Emniyet Müdürü Aladdin 
Tekin, ziyaretlerinden dolayı Biga Ti-
caret ve Sanayi Odası heyetine teşek-
kür etti.

Kuruoba Köyü’nde Geleneksel Süt Günü

Ahilik Haftası 
Kutlandı

Biga TSO’dan Emniyet Müdürüne Ziyaret

t
21 Eylül 2018 Cuma günü Biga’da 
düzenlenen 31.Ahilik Haftası Kutlama 

Programı’nda yılın ahisi ödülüne layık görülen 
Süleyman Faruk Eşelekli’ye plaketi Biga 
Kaymakamı Mustafa Can ve Biga TSO Yönetim 
Kurulu Üyesi Cüneyt Oflaz tarafından takdim 
edildi.
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Güney Marmara’nın köklü 
ekonomik merkezi Biga’da 

bu yıl 12’nci kez düzenlenen 
Gıda Tarım Hayvancılık ve 
Teknolojileri Fuarı, Biga 
Sığırcılığı Güzellik Yarışması ile 
başladı. Podyuma çıkan buzağı, 
düve ve tosunlar, güzellik 
konusunda birbirleriyle yarıştı.

Biga ilçe merkezinde 03 Ekim 2018 
Çarşamba günü yapılan yarışmada, be-
siciler en güzel hayvanlarını görücüye 
çıkardı. Biga TSO karşısında, 125’nci yıl 
M.Kemal Atatürk köprüsü yanında yapı-
lan yarışmada 26 buzağı, 10 tosun ve 18 
düve 5 kategoride mücadele etti. Prof.
Dr. Feyzi Uğur ÇOMÜ Ziraat Fakültesi 
Zootekni Bölümü, Prof.Dr. Hüseyin Ese-
celi Bandırma Onyedi Eylül Ünv. Sağlık 
Bilimleri Fakültesi, Doç.Dr.Hakan Üs-
tüner Uludağ Ünv. Veteriner Fakültesi, 
Dr.Öğretim Üyesi Baver Coşkun ÇOMÜ 
Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Dr.
Mustafa Küçükkebapçı Bandırma Ko-

yunculuk Araştırma Enstitüsü ve Bursa 
Veteriner Hekimler Odası’ndan Vet.Hek. 
Sinan Sağlam’dan oluşan jüri üyeleri hay-
vanları tek tek kontrol etti. Jüri üyeleri, 
hayvanları görünüş, güzellik, bakım ve 
sağlık bakımından değerlendirdi.

Biga Kaymakamlığı, Biga Ticaret ve 
Sanayi Odası, Biga Belediye Başkanlı-
ğı, Biga Ticaret Borsası, İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğü, Biga Ziraat Odası, 
Biga Kırmızı Et Üreticileri Birliği, Biga 
Süt Üreticileri Birliği, Çanakkale Damız-
lık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Çanakkale 
Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği 
ve Çanakkale Tarım Kooperatifleri Birliği 
işbirliğiyle düzenlenen yarışmada dere-
ceye girenlere ödülleri Biga Fuarı açılış 
töreninde verildi. Biga Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Şadan Doğan, Biga Fua-
rı’nın bölgenin ekonomik canlılığı için son 
derece önemli olduğunu söyledi. Hay-
vancılığın desteklenmesi için bu sene 
beşinci kez sığırcılık güzellik yarışması 
tertiplediklerini belirten Doğan, “Biga, 
ticaret ve sanayi alanında olduğu kadar, 
hayvancılıkta da önemli bir yere sahip. 

Bunu duyurmak ve hayvancılığı teşvik 
etmek maksadıyla böyle yarışmalar dü-
zenliyoruz. İlgiden son derece memnu-
nuz” dedi.

Doğan, “Biga Sığırcılığı Güzellik Ya-
rışması’nda yaptığı konuşmada; “Tarımın 
ve hayvan yetiştiriciliğinin kadim şehri, 
Güney Marmara’nın ekonomik merkezi 
Biga’da düzenlediğimiz Biga Sığırcılığı 
Güzellik Yarışmasına hepiniz hoş geldi-
niz, şerefler verdiniz. Bigalı sığır besicile-
rimizin ülke çapında kabul edilmiş besi-
cilik bilgi ve becerilerini bu yıl da bir nevi 
taçlandırmış olacağız. Her yıl daha zengin 
bir içerikle düzenlemeye çalıştığımız et-
kinliğimizin bugünkü ikinci bölümünde, 
“Biga Şartlarında İdeal Hayvan Barınak-
ları Projesi Poster Sunumu ve Konferan-
sı” var. Bu konferansımızı da izlemenizi 
tavsiye ederim. Biga Ticaret ve Sanayi 
Odamızın önündeki bu meydanı bugün 
özenle beslenen sığırlarımızla şenlendi-
rirken, yarın onlardan elde ettiğimiz Biga 
et ve süt ürünlerini sergileyecek, ağzımızı 
tatlandıracağız. Ayrıca, “Yerelden Kü-
resele Markalaşma Çalıştayı” var. Sizleri 

Biga Sığırcılığı Güzellik Yarışması

12.yıl
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Çalıştayımıza da bekliyoruz.
Hayvancılık Biga için olmazsa olmaz 

bir üretim alanıdır. Küçük aile işletmeci-
liği azalış gösterse de, beslenen hayvan 
sayısında bir düşüş bulunmuyor. Sığır 
sayımız 57 bin iken, bu günlerde 65 bine 
ulaşmıştır. Koyun sayımız 55 bin iken, 70 
bine ulaşmıştır. Koyun sayımız artık sığır 
sayımızı geçmiştir. Gelecek yıl etkinlik-
lerimiz kapsamına Koyunculuk Güzellik 
Yarışması’nı da almamız gerekecek.

Keçi sayımız 17 bin iken, 20 bin 
dolayına yükselmiştir. Bunlar Biga’da 
hayvancılığın, büyümekte olan bir sek-
tör olduğunu gösteriyor. Son günlerde 
Anadolu’nun çeşitli yörelerinden gelme-
ye başlayan alım talepleri, bir buzağı ve 
düve merkezi olarak Biga’nın sığır sayısı-
nı düşürecekmiş kaygısı verse de, her yıl 
yaşanan bu toplu çıkışa karşın büyüme 
rakamlarla ortadadır.” dedi.

Değerli Bigalılar… Biga’nın hayvancı-
lık potansiyeli tabii ki bu rakamların çok 
üzerinde. O halde neden o potansiyele 
ulaşamıyoruz? Buradan bazı sebeple-
ri özetlemek istiyorum. Biga maalesef, 
Avrupa Birliği normları esas alındığı için, 
Tarım Bakanlığınca “aşısız hastalıktan âri 
bölge” sayılmıyor. Bugün için yalnızca 
Trakya bu durumda ve dolayısıyla, Biga 
hayvansal ürünlerinin Avrupa’ya ihraç 
edilmesi şimdilik imkansız. Bakanlığın 
planına göre, 2019 yılında inşallah “aşısız 
hastalıktan ari bölge” haline geleceğiz ve 
önümüzdeki en büyük engellerden biri 
kalkmış olacak.

Hayvansal ürünlerimizi ihraç etti-
ğimiz ülkeler ağırlıklı Ortadoğu ülkeleri 
olunca, Biga lojistik maliyetler nedeniyle 
hayvansal ürün sanayi yatırımlarından 
hak ettiği payı alamıyor. Çiğ süt ve ette 
“coğrafi işaret” konusu da yeniden göz-
den geçirilmeli. Metropol kentlerde Biga 
Eti diye her yerin eti satılıyor. Bu da Biga 
Eti kalite farkını tüketici nezdinde orta-
dan kaldırıyor. Vatandaş Biga Eti yemek 
istiyorsa, kandırılmamalı, üzerinde “Biga 
Eti” coğrafi işareti olmalı.

Biga hayvancılığının gerçek gücüne 
ulaşması önündeki en önemli etkenler-
den biri, elbette kaba yem maliyet soru-
nu. Köylerimiz tenhalaştıkça, meraları-
mız bakımsız kaldı. Mısır silajını bir yana 
bırakıyorum, hayvanlarımıza yedirecek 
ekonomik yem sorunumuzu çözmemiz 
gerekiyor. 

Biga hayvancılığının övüneceğimiz 
bir çok yönü var. Bunlardan bence en 
önemlileri, tümünün bağımsız veteriner 
kontrolünde ve Biga İlçe Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü denetiminde ol-
ması. Hayvancılıkla ilgili ciddi bilgi ve bi-
rikime sahip olması. Biraz sonra bu bilgi 
ve birikimin beslediği sığırlarımızı izleye-
ceğiz. Amaç, yarışmayı hangi kategoride 
kimin kazandığı değil, yarışacak güzellikte 
hayvanlarımızın olduğunu görmek. Biga 
Hayvancılığı Güzellik Yarışması’nın, Biga 
hayvancılığına ve Biga ekonomisine moral 
ve katkı vermesini diliyor, hepinizi sevgiy-

le, saygıyla kucaklıyorum. Son söz olarak, 
bu renkli ve bir o kadar da heyecanlı yarış-
manın gerçekleşmesinde değerli katkıları 
ve destekleri olan, başta Sayın Valimiz ve 
Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine 
ve Ziraat Fakültemize, Biga Ticaret Bor-
samıza, Ziraat Odamıza, İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğümüze, süt ve hayvan-
cılık birliklerimize ve kooperatiflerimize, 
muhtarlarımıza ve tüm besicilerimize 
sizlerin huzurunda bir kez daha saygı ve 
şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Biga Tarım ve Orman Müdürü Vasfi 
Karaca, yarışmada birincilerin bir adet 
cumhuriyet altını, ikincilerin yarım al-
tın, üçüncü olanların ise çeyrek altın ile 
ödüllendirildiğini, ayrıca dereceye giren 
tüm yarışmacılara sponsor firmalar ta-
rafından yem hediye edildiğini, yanısıra 
yarışmaya hayvan getiren tüm besicilere 
çeşitli ödüller hediye edildiğini bildirdi.

Biga Sığırcılığı Güzellik Yarışması’nda  
Dereceye Girenler

DÜVE Kategorisinde Süt Irkında

Güleçköy’den Servet Gergöz
Tokatkırı Köyü’nden Nuriye Tül
Yeniçiftlik Köyü’nden İdris Çalışkan

1.
2.
3.

TOSUN Kategorisinde Et Irkında

Balıklıçeşme’den Ayfer Yener
Selvi’den Ali İmdat Gökkaya
Aksaz’dan Okan Durgut

1.
2.
3.

TOSUN Kategorisinde Süt Irkında

Adliye Köy’den Cihan Kargı
Gümüşçay’dan Mustafa Güray Ergün
Gümüşçay’dan Hüseyin Türkeli

1.
2.
3.

BUZAĞI Kategorisinde

Çavuşköy’den Abdullah Balcı
Güleçköy’den Ahmet Akgün
Abdiağa’dan Refet Mutlu

1.
2.
3.

DÜVE Kategorisinde Et Irkında

Balıklıçeşme’den Ercan Bartav
Eskibalıklı’dan Mustafa Kahraman
Abdiağa’dan Refet Mutlu

1.
2.
3.
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Biga Fuarı’nın 12’nci yılında 
03 Ekim 2018 Çarşamba 

günü gerçekleştirilen Biga 
Sığırcılığı Güzelik Yarışması’nın 
ardından Biga Ticaret ve Sanayi 
Odası Konferans Salonu’nda 
“Biga Şartlarında İdeal Hayvan 
Barınakları Projesi Poster 
Sunumu ve Konferansı” 
düzenlendi.

Moderatörlüğünü Biga Ziraat Oda-
sı Genel Sekreteri Arif Ödül’ün yaptığı 
konferansa ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Ta-
rımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı 
Prof.Dr.Ünal KIZIL, TKDK Çanakkale 
Koordinatörü Hasan İskender ve Biga 
MYO Bitkisel ve Hayvansal Ürünler Bö-
lüm Başkanı Doç.Dr. Songül  ŞENTÜRK 
konuşmacı olarak katıldı. Konferansın 
son bölümünde ise çiftçilere imar barışı 
hakkında bir sunum gerçekleştirildi.

Prof.Dr. Kızıl konuşmasında; “Bizler-
den Biga Şartlarında İdeal Hayvan Barı-
nağı Projesi hakkında görüş istendiğinde, 
tek bir bina projesi (yani tip proje, model 
proje) olmaz dedik. Her bölgenin, her 
işletmenin, her proje sahibinin koşulla-
rı, istekleri farklıdır. Bir barınağın sahip 
olması gereken teknik özellikleri, çiftçi 
ve üretici koşullarına adapte edebili-

riz. Hayvanlarda barınak neden önemli, 
sahip olduğumuz hayvanları uygun ko-
şullarda barındırabilirsek veriminiz % 70 
artabilir. Oksijen, sıcaklık çok önemli, 
bir barınağa (dama) girip de kokmayanı-
mız yoktur. Temel kriter şu, siz barınağa 
girdiğinizde ordan çıkmak istiyorsanız, 
inanın sığırın dili olsa o da aynısını söyler. 
Hijyen, oksiyen, aydınlanma, yani sizin 
neye ihtiyacınız varsa hayvanın da ona 
ihtiyacı var. Barınağınız hava alacak, ne 

kadar temiz hava o kadar sağlık ve verim. 
En ideal ortam sıcaklığı 10-15 derece, 
hastalıkların arttığı derece 25 derece 
üzeri.

En çok şuna dikkat edeceğiz; soğuk 
hava cereyanı olmayacak ve hayvanın 
yattığı yer ıslak olmayacak. Hayvanlar 
için yaz mevsiminde havalandırma fanla-
rı gereklidir.” dedi.

Biga MYO Bitkisel ve Hayvansal 
Ürünler Bölüm Başkanı Doç. Dr Songül 
ŞENTÜRK ise yaptığı konuşmasında; 
“Hangi üretim için planlıyoruz önce bu 
sorunun cevabını vermelisiniz. Hem süt 
hem besi bir arada barındırmak ile hata 
yapılıyor. Bir işletmenin kâr elde etme-
si için belli bir hayvan sayısına ulaşması 
gerekiyor. Bir çiftçi planı ve bir takvimi-
niz olması lazım. Tarım ve Hayvancılıkta 
Planlama Şart.”dedi.

TKDK Çanakkale Koordinatörü Ha-
san İskender de destekler hakkında bilgi 
verirken, Çevre ve Şehircilik İl Müdür-
lüğünden Serkan Çanla, imar affından 
yararlanacak çiftçilerin bir an evvel baş-
vurmaları gerektiğini, kayıtlı olmayan 
yapıların kayıt altına alınması için bunun 
büyük bir fırsat olduğunu, ruhsat isteni-
len desteklerden yararlanmak isteyenler 
için de avantaj olduğunu belirtti.

Biga Şartlarında İdeal Hayvan Barınakları 
Projesi Poster Sunumu ve Konferansı
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Biga’nın sahip olduğu 
değerlerin ve Biga’da 

üretilen ürünlerin ulusal 
ve uluslararası pazarlarda 
tanınırlığının ve pazar payının 
artırılması amacıyla, Biga 
Ticaret ve Sanayi Odası 
organizasyonunda 04 Ekim 
2018 Perşembe günü saat 
11.00’de “Yerelden Küresele 
Markalaşma Çalıştayı” yapıldı.

Küreselleşen dünya ekonomisi içe-
risinde mevcut konumlarını korumak 
ve rekabetçi piyasa koşulları karşısında 
yerini sağlamlaştırmak isteyen Biga fir-
malarının, rakiplerinden farklılaşarak ve 
değişen koşullara uyum sağlayarak bu 
amaçlarına ulaşabileceklerinden hare-
ketle markalaşmayı neden ve sonuçla-
rıyla ortaya koymak, başarılı firmalardan 
örnekler verip bu yönde yapılması gere-
kenleri anlatmak üzere gerçekleştirilen 
çalıştay oldukça verimli geçti.

Moderatörlüğünü Çanakkale On-
sekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga 
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı 

Prof.Dr. Nazan Yelkikalan’ın yaptığı ça-
lıştaya konuşmacı olarak Tahsildaroğlu 
A.Ş. Süt Tedarik Zinciri Müdürü Hü-
seyin Yoluç, ÇOMÜ Bayramiç Meslek 
Yüksek Okulu’ndan Dr. Öğretim Üyesi 
Zerrin Yüksel Önür ve Biga İİBF İşlet-

me Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazar-
lama Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. 
Filiz Eroğlu ile Biga TSO, Biga Ticaret 
Borsası ve Biga Ziraat Odası yönetim 
kurulu üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Erkan Bilen, İlçe Tarım ve Orman Mü-
dürü Vasfi Karaca, oda/borsa üyeleri, 
üniversite öğrencileri ile ulusal ve yerel 
basın mensupları katıldı.   Markalaşma 
çalıştayında; konuşmacılar tarafından 
coğrafi işaret, pazar araştırması, pazar-
lama ve markalaşma süreçleri ve marka 
olmanın faydaları hakkında örnek başarı 
hikayeleri eşliğinde kapsamlı bilgiler ve-
rildi.

Çalıştay sonunda Biga’da yetişen ve 
Biga firmaları tarafından üretilen yöre-
sel ürünlerin tanıtımı ve ikramı yapıldı.

Biga Kaymakamı Mustafa Can, 
Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Biga 
TSO Başkanı Şadan Doğan, Biga TSO 
Meclis Başkanı Melih Akyıl, Biga TSO 
Meclis Başkan Yardımcısı Jale Kırbaş, 
Biga Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı 
Mustafa Demirtaş ve meclis üyelerinin 
katılımıyla Biga TSO hizmet binasında 
düzenlenen Biga yöresel ürünlerinin yer 
aldığı sergi ve standlar gezildi.

Markalaşma Çalıştayı Yapıldı

ÇALIŞTAY
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12’nci Biga Gıda, 
Tarım, Hayvancılık ve 

Teknolojileri Fuarı, 5 Ekim 2018 
Cuma günü açıldı.

Çok yo-
ğun bir katı-
lımın olduğu 
gözlenen Biga 
Fuarı’nın açı-
lış törenine 

Çanakkale Milletvekilleri Jülide İskende-
roğlu, Muharrem Erkek ve Özgür Ceylan, 
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan 
Başkanı İsmail Kaşdemir, Biga Kaymaka-
mı Mustafa Can, Gelibolu Kaymakamı 
Hakan Kılınçkaya, Ezine Kaymakamı Ali 
Ekrem Tuna, Çanakkale Belediye Başka-
nı Ülgür Gökhan, Biga Belediye Başkanı 
İsmail Işık, Biga Cumhuriyet Başsavcısı 
Mustafa Soytürk, Biga İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Bün-
yamin Bacak, İl Tarım ve Orman Müdürü 
Erdem Karadağ, Çanakkale Çalışma ve İş 
Kurulu İl Müdürü Ali Çalışkan, Biga MYO 
Müdürü Ertuğrul Bilgücü, Çanakkale Ti-
caret Borsası Başkanı S.Kaya Üzen, Ka-
racabey TSO Başkanı Naci Güncü, Biga 
TSO Başkanı Şadan Doğan, Biga Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı Fahrettin Deniz, 
Biga Ziraat Odası Başkanı Fikret Demir, 
Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 
İbrahim Mutur, Biga Şoförler ve Otomo-
bilciler Odası Başkanı Sait Tanur, GMKA 
Çanakkale Koordinatörü Recai Başaran, 
ÇASİAD Başkanı Semih Başaran, MÜ-
SİAD Çanakkale Şube Başkanı Ali Os-
man Yıldız, BİSİAD Başkanı İsmail Özer, 
Biga OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nafi 
Fersan, Türk-Alman Ticaret ve Sana-
yi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu, 
Denizbank Trakya Bölge Müdürü Ahmet 
Çelik, Renkli Fuarcılık Ltd.Şti.Yönetim 
Kurulu Başkanı Umut Güngör, siyasi 
parti temsilcileri, kamu ve özel sektörün 

yöneticileri, oda ve dernek başkanları ve 
yöneticileri, sivil toplum kuruluşları tem-
silcileri, fuara katılan firma yetkilileri ve 
vatandaşlar katıldı.

Biga TSO Başkanı Şadan Doğan Biga 
Fuarı’nın açılışında yaptığı konuşmada; 
“Bir yıl aradan sonra, daha yeni ve büyük 
bir kapalı alanda Biga Fuarı’mızı yeniden 
açıyoruz. Açılış töreninden sonra stand-
ları gezerken de göreceğimiz gibi, bu yılki 
fuarımız, tarım ve hayvancılık ağırlıklı. 
Her geçen yıl bu ağırlık artıyor. Bu artış, 
hedeflerimize uygun ilerledikçe, ikinci bir 
fuar için kolları sıvayacağımızı gösteri-
yor. İkinci fuarımız, tarım ve hayvancılık 
dışındaki tüm sanayi ve ticari sektörlerin 
yer aldığı genel bir fuar olacak. Biga, yılda 
iki fuarı yapabilecek potansiyele doğru 
hızla ilerliyor.

Sayın Valim, Değerli konuklar… Karnı 
tok olan, Sırtı pek olan, Başını sokacak 
bir evi olan, Tipi yağsa, öncelikle kartopu 
oynamayı düşünür. 

Gerçekçi olmak zorundayız. Sorunla-
rı yaşayanlar da, öncelikle sorunlarını dü-
şünürler. Kimseye haksızlık etmeyelim. 
Tarih boyunca insanlık, hep daha iyi bir 
yaşam özlemi içinde olmuştur. Anadolu-
da, topraktan fışkıran petrol yok, doğal-
gaz da yok.

Sanayi devrimlerini de yakalayama-
dık. Bu nedenle, sermaye birikimi yapa-
madık. Uluslararası hukuku, standartları, 
kuralları da, bu nedenle biz belirleyemi-
yoruz.

Ancak, herşeye rağmen son dönem-
de gelişen sanayisiyle, üretim kapasite-
siyle ve insan gücüyle bölgesel aktör ol-
maktan çıkıp, küresel aktör olma yolunda 
hızla ilerliyoruz.

ABD’de Başkan değişimi sonrası, 
ekonomik politika da değişti. ABD, ken-
di ülkesine yatırım yapılmasını istiyor. 
Bu da, ABD’ye ihracat yapan ülkelere 
ve özellikle Çin, Rusya ve Türkiye gibi 
ülkelere yüksek maliyetler getirmesine 
yol açıyor. Dövizdeki yüksek artışların 
nedenlerinden biri, küresel oyuncuların 
Ortadoğu hesaplarıysa, bir diğeri de do-
lara hükmeden ABD’nin, yatırımları ken-
di ülkesine çekme çabasıdır.

Biga ekonomisi de, ülkemizde ve 
dünyada yaşanan değişimlerden doğal 
olarak etkileniyor. Önemli bir tarım ve 
hayvancılık bölgesiyiz, önemli bir ticaret 
merkeziyiz. Türkiye’de sanayi yatırımları 
açısından hiç de küçümsenmeyecek bir 
noktaya geldik.

Döviz fiyatları maliyetleri etkiliyor, sı-
kıntıya giren tedarikçilerimizin girdi sağ-
lamada zorlanmasına neden oluyor. Bu 
nedenle, KDV, ÖTV indirimleri gibi des-
tekler, kısa vadeli nakit akışını rahatlatan 
düşük faizli krediler, orta ve uzun vadeli 
yatırım ve yenileme destekleri, Biga eko-
nomisini de çok yakından ilgilendiriyor.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 

Biga Fuarı 12. Kez Kapılarını Açtı
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Biga ekonomisinden sorumluyuz. Elimiz-
den gelenin en iyisini yapmaya çalışıyo-
ruz. Tüm paydaşlarımızla sıcak ve yapıcı 
ilişkiler sürdürmeye özen gösteriyoruz. 
Üyelerimiz, Bigamız ve ülkemiz için her 
gün daha verimli ve yararlı nasıl oluruz, 
onun peşinde koşuyoruz. Bu sorumlulu-
ğu, ekonominin ötesine; sosyal, kültürel, 
eğitimsel ve hatta sportif alanlara da taşı-
yoruz. Meslek komitelerimiz, meclisimiz 
ve yönetimimiz ile yurt çapında alışılmış 
oda çalışma düzeninin çok ilerisinde, ka-
tılımcı ve demokratik bir çaba içindeyiz.

Biga TSO’nun yeni ve modern havası, 
kurumlaşmış yapısı, kalite, akreditasyon, 
iletişim ve ilişkiler yönüyle lider konumu; 
sanıldığı gibi büyük bütçelerle gerçek-
leşmedi. Özveriyle çalışarak bu noktaya 
geldik. Bugün burada diyorum ki: Bizim 
önümüzü açın..! Biz çalışıyoruz, üretiyor 
ve daha fazla üretmek istiyoruz. Destek-
ler ve teşviklerin de yönelmesi gereken 
adresler bizleriz.

Normal ekonomik süreçlerde, geri 
kalmış yörelere destek verilmesi ola-
ğandır. Biga olarak neredeyse yüz yıldır 
bunu anlayışla karşıladık. “Allah Biga’ya 
vermiş” dedik. “Bigalı çalışkandır, özve-
rilidir” dedik. “Allah, devletimize ve mil-
letimize zeval vermesin” dedik. Bunlar 
hayatın olağan akışında hiç sorun olmadı. 

Bugün ise çetin bir süreçten geçiyoruz.
Bu tip dönemlerde, en yüksek ve-

rimin alınacağı, ülke ekonomisini ola-
ğan sürece taşıyacak aktörler, öncelik 
almalıdır. Altyapı, bilgi ve deneyimin 
bulunduğu Biga gibi sanayi ve üretimin 
olduğu yerlere destek ve teşviklerde ön-
celik verilmelidir. Verilmelidir ki, daha 
hızlı biçimde katma değer üretilsin, nor-
mal ekonomik sürece yeniden girilsin. 
Biga’ya bu nedenle biraz daha fazla ilgi 
gösterilmesini bekliyoruz.

Önceki gün anlattım. Yüzbinlerce 
büyük ve küçükbaş hayvan besleme po-
tansiyeli olan bir ilçeyiz. Tarımı ve hay-
vancılığı biliyoruz. Biga’daki sanayileşme; 
dış destekle değil, kendi öz imkanlarımız-
la yıllar önce başladı. Bugün artık, Biga 
Organize Sanayi Bölgesi, genişleme alanı 
ihtiyacı duyuyor. Ayrıca, ikinci bir OSB’yi 
de gündemimize aldık. Tarihsel olarak ti-
caret kültürüne sahibiz. Güney Marma-
ra’nın ticaret merkezi olma konumunu 
sürdürüyoruz.

Biga Fuarı, kendi öz gücü ile gelişerek, 
100 binden fazla ziyaretçisiyle, örnek bir 
fuar haline geldi.

Devlet yetkililerimizden ve siyaset-
çilerimizden ricamız şudur ki: Lütfen 
önümüzü açın..! Önümüzü açmaya de-

vam edin… Türkiye’nin, çalışan, üreten, 
istihdam sağlayan işletmelere, fabrikala-
ra ihtiyacı var ve onları destekleyin. Biga 
Ticaret ve Sanayi Odası olarak, biz üzeri-
mize düşen her şeyi yapmaya hazırız.

Biraz sonra, Fuarımızı birlikte geze-
ceğiz. Standları dikkatle inceler ve ka-
tılımcı firmalarımızın yetkilileri ile biraz 
sohbet edersek, potansiyeli de orada 
göreceğiz. Fuarı’mızın Bigamıza, Güney 
Marmara’ya ve ülkemize hayırlı işler, bol 
ve bereketli kazançlar getirmesini diliyo-
rum. Katılımcı firmalarımıza, ziyaretçile-
re ve siz tüm misafirlerimize, Biga TSO 
adına sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” 
dedi. 

Biga Fuarı açılış töreninde ayrıca Biga 
Belediye Başkanı İsmail Işık, Biga Kay-
makamı Mustafa Can, CHP Çanakkale 
Milletvekilleri Özgür Ceylan ve Muhar-
rem Erkek ile Ak Parti Çanakkale Millet-
vekili Jülide İskenderoğlu da birer konuş-
ma yaptı.

Törende son olarak 03 Ekim 2018 
Çarşamba günü 5 kategoride yapılan 
Biga Sığırcılığı Güzellik Yarışması’nda 
dereceye giren hayvanların besicilerine 
ödülleri ve plaketleri verildi ve ardından 
fuar alanında yer alan standlar ziyaret 
edildi.

“Etkili İletişim
ve Diksiyon 
Semineri”
t

Biga TSO organ üyelerine yönelik 
“Etkili İletişim ve Diksiyon Semineri” 

düzenlendi. Biga Ticaret ve Sanayi Odası’nda 
25 Eylül 2018 Salı günü gerçekleşen seminer 
Ömer Kuşderci tarafından verildi.
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Çanakkale Valisi Orhan 
Tavlı 06 Ekim 2018 

Cumartesi günü Biga Fuarı’nı 
ziyaret etti.

Vali Tavlı’yı Biga’ya gelişlerinde Biga 
Kaymakamı Mustafa Can ve Biga Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan 
karşıladı.

Biga TSO Başkanı Şadan Doğan ta-
rafından Vali Tavlı’ya öncelikle Biga Fua-
rı’nı ziyaret etmelerinden dolayı teşekkür 
edildi ve Biga Fuarı hakkında detaylı bil-
giler verildi.

Vali Tavlı, Biga Fuarı’nda yer alan tüm 
firmaların standlarını gezdi.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Şadan Doğan yaptığı açıklamada, “Bu-
gün Biga Fuarı’na gelerek bizlere çok bü-
yük bir destek veren Sayın Valimize te-
şekkür ederiz. Gerek kaymakamlığımızla, 

gerek belediyemizle ve gerekse diğer 
odalarımızla, borsamızla ve üretici bir-
liklerimizle birlikte ortaklaşa birçok faali-
yet yürütüyoruz. Güney Marmara’nın en 

büyük tanıtım etkinliği olan Biga Fuarı’nı 
daha da güçlendirmek ve uluslararası bir 
kimlik kazandırmak için var gücümüzle 
çalışmaya devam edeceğiz” dedi

t
Et ve Süt Kurumu 
Yöneticileri ile Biga Ticaret 

ve Sanayi Odası’nda kırmızı 
et sektörü ve canlı hayvan 
kesimleri ile ilgili istişare 
toplantısı düzenlendi.

Çanakkale Tarım ve 
Orman Müdürü Erdem Ka-
radağ, Et ve Süt Kurumu 
yetkilileri M.Ozan Ergen ve 
Mehmet Ali Tülek, Ak Parti 

Biga İlçe Teşkilatı Başkanı Ahmet Şahin, 
Biga Tarım ve Orman Müdürü Vasfi Ka-
raca, Biga TSO Başkan Yardımcısı Sedat 
Çakır, birlik ve oda başkanları, borsa yö-
neticileri ile sektör temsilcilerinin katı-

lımıyla 21 Aralık 2018 Cuma günü saat 
11.00’de Biga Ticaret ve Sanayi Odası’n-
da kırmızı et sektörü ve canlı hayvan ke-
simleri ile ilgili istişare toplantısı düzen-
lendi.   Et ve Süt Kurumu’nun genellikle 
piyasayı düzenleme alımları yaptığının 

ve canlı hayvan kesimlerini regüle etme 
görevi üstlendiğinin vurgulandığı toplan-
tıda, gerekli şartların sağlandığı taktirde, 
kurum tarafından Biga’da da bölgesel 
olarak kesim noktası oluşturulması yö-
nünde çalışma yapılacağı dile getirildi.

Vali Tavlı Biga Fuarı’nı Ziyaret Etti

Et ve Süt Kurumu ile Biga TSO’da Toplantı
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Ticaret Bakanlığı, Türkiye 
Odalar Borsalar Birliği 

(TOBB) ve Uludağ İhracatçı 
Birlikleri koordinasyonunda ve 
Biga Ticaret ve Sanayi Odası 
ev sahipliğinde “Dış Ticaret 
Bilgilendirme Semineri” 03 
Aralık 2018 Pazartesi günü 
saat 09.30’da Biga TSO toplantı 
salonunda gerçekleştirildi.

Yaklaşık dört saat süren ve Biga 
Ticaret Sanayi Odası üyelerinin 
yoğun bir katılım sağladığı ve il-
giyle takip ettiği seminerde Ti-

caret Bakanlığı’ndan Dış Ticaret Uzmanı 
Barış Zeybek, mal ihracatına yönelik 
devlet destekleri, UR-GE projesi, pazara 
giriş belgelerinin desteklenmesi, küre-
sel tedarik zincirine giriş desteği, pazar 
araştırması ve pazara giriş desteği, E-ti-
caret sitelerine üyelik desteği, yurtdışı 
fuar desteği, yurtiçi fuar desteği, yurtdışı 

birim, marka ve tanıtım desteği, tasarım 
desteği, marka ve Turquality desteği, 
Türkiye Ticaret Merkezleri’nin (TMM) 
desteklenmesine ilişkin bilgiler sundu. 
Seminerin devamında Dış Ticaret Uzma-
nı Fikriye Figen Erkol tarafından “Hizmet 
Sektörüne Sağlanan Devlet Destekleri ve 
Hususi Damgalı Pasaport Uygulamaları”, 
Dış Ticaret Uzmanı Zöre Akşahin Şimşek 
tarafından ise “Pazara Giriş Engelleri ve 
Çözüm Yolları” konularında katılımcılar 
ayrıntılı bir şekilde bilgilendirildi.

t
Biga Ticaret Sanayi 
Odası’na üye ihracatçı 

firmaların “Türk Eximbank 
Kredi ve Sigorta Uygulamaları” 
konusunda bilgilenmelerini 
sağlamak amacıyla 18 Aralık 
2018 Salı günü saat 11.00’de 
toplantı düzenlendi

Biga TSO meclis toplantı salonunda 
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk 

Eximbank) Bursa Şube Müdürü Yasin 
Okur tarafından yapılan bilgilendirme 
sunumu yaklaşık iki saat sürdü.

Toplantıda Müdür Okur tarafından, 
Türk Eximbank’ın kısa, orta, uzun vade-
li kredi programları ve döviz kazandırıcı 
hizmetlerinin anlatıldığı seminerde; ka-
tılımcılara Kısa Vadeli İhracat Kredileri; 
Reeskont kredisi, Sevk Öncesi İhracat 
kredileri, İhracata Hazırlık Kredileri, Dış 
Ticaret Şirketleri İhracat Kredisi, KOBİ 
İhracata Hazırlık Kredileri, Sevk Sonrası 

Reeskont kredisi , Orta – Uzun Vadeli İh-
racat Kredileri; İhracata Yönelik Yatırım 
Kredisi, Marka Kredisi, Avrupa Yatırım 
Bankası Kredisi, Özellikli İhracat Kredi-
si, Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi ve 
Türk Eximbank bünyesinde halihazırda 
uygulanmakta olan Sigorta Programları; 
Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Prog-
ramı ve Orta – Uzun Vadeli İhracat Kredi 
Sigortası Programı hakkında detaylı bilgi-
ler verildi.

Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri

Üyelerimize Eximbank’tan Bilgilendirme

Seminer
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2018 yılının dördüncü İl 
İstihdam ve Mesleki Eğitim 

Kurulu Olağan toplantısı 25 
Ekim 2018 Perşembe günü saat 
14.00’te Çanakkale Valisi Orhan 
Tavlı’nın başkanlığında Biga 
Ticaret ve Sanayi Odası’nda 
yapıldı

Toplantı, Çanakkale Valisi Orhan 
Tavlı, Biga Kaymakamı Mustafa Can, 
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Çalış-
ma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Çalışkan, 
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Bekir 
Tuncer, İl Milli Eğitim Müdürü Osman 
Özkan, SGK İl Müdürü Hilmi Ercan, İl 
Tarım ve Orman Müdürü Erdem Kara-
dağ, İl Ticaret Müdürü Hüseyin Aşkı, 
Biga TSO Başkanı Şadan Doğan, Çanak-
kale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
Başkanı Ünal Özcan, Biga Esnaf ve Sa-
natkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur, 
Biga Tarım ve Orman Müdürü Vasfi Ka-
raca, Biga OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Nafi Fersan, Biga OSB Müdürü Orhan 
Kaplan, Biga Deri Sanayicileri Koope-
ratifi Başkanı Metin Mutlu, Biga 3 no.lu 
Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı 

M.Bülent Dülger, Türk Metal-Sen Biga 2 
no.lu Şube Başkanı Osman Akkurt, oda 
ve dernek Başkanları, sanayi kuruluşları 
temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını Ça-
nakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü 
Ali Çalışkan yaptı. Çalışkan konuşma-
sında, 2018 yılının ilk toplantısının tek-
noloji yatırımları teması ile Çanakkale 
Ticaret ve Sanayi Odası’nda, ikincisinin 
Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Böl-
gesi konusu ile Ezine Kaymakamlığı’nda, 
üçüncüsünün ise enerji teması ile Ayva-
cık Tuzla’da MTN Enerji tesislerinde ya-
pıldığını, yılın son toplantısını da Biga Ti-
caret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde 
Biga’da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplantıda, Biga Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Şadan Doğan tarafından 
kurula Biga’nın ticareti ve sanayisiyle ilgili 
bilgi verildi. Doğan konuşmasında; “Gü-
ney Marmara”nın ve Çanakkale’mizin 
güzide ilçesi Biga, jeopolitik öneminin 
yanında ekonomik açıdan da ilimiz eko-
nomisinin can damarını teşkil etmekte-
dir. İlçe ekonomisi ağırlıklı olarak tarım, 
hayvancılık ve sanayiye dayanmaktadır. 
Çanakkale genelinde üretilen tarımsal ve 
hayvansal ürünlerin toplam miktarının 

yaklaşık  % 50’si Biga’da üretiliyor” dedi. 
Doğan ayrıca, Biga Organize Sanayi Böl-
gesi’nin genişleme sorunun çözümlen-
mesinden dolayısı Vali Tavlı’ya ve kurul 
üyelerine teşekkür etti.

Daha sonra Biga OSB’yi tanıtan fil-
min izlenmesinin ardından, Biga Organi-
ze Sanayi Bölgesiyle ilgili Yönetim Kurulu 
Başkanı Nafi Fersan, Biga 3 no.lu Küçük 
Sanayi Sitesi Başkanı Bülent Dülger, Biga 
Deri Sanayicileri Kooperatifi Başkanı 
Metin Mutlu birer sunum yaptı. Metin 
Mutlu, Deri İhtisas Sanayi Kümelenmesi 
kurulması için kurula öneride bulundu. 
Öneri üzerine Vali Orhan Tavlı, yer bu-
lunması için talimat verdi. Toplantıda ay-
rıca Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme 
ve İş Birliği Protokolü kapsamında % 50 
istihdam garantili olarak açılan kursların 
2018 yılı eğitim planına eklenmesi konu-
su ele alındı.

Toplantıda Bilim Sanayi ve Teknoloji 
İl Müdürlüğü tarafından ürün güvenliği 
ile ilgili kurula bilgi verildi.

2018-2019 Eğitim -Öğretim yılında 
mesleki liselerle ilgili değerlendirmelerin 
yapıldığı İl istihdam ve mesleki eğitim 
kurulu toplantısı görüş ve önerilerle son 
buldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, TOBB 
Borsalar Müdürü Muhibbet Uludoğan ve Bursa Ticaret Borsası Genel Sekreteri Fehmi Yıldız, Oda-Borsa ziyaret programları kapsamında 
24 Ekim 2018 Çarşamba günü Biga Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile 
bir araya geldi. Geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan TOBB 74’ncü genel kurulunda gerçekleşen birlik başkanı ve yönetim kurulu seçimlerinden 
dolayı teşekkürlerini sunan Matlı, Bigalı tüccar ve sanayicilerin istek ve talepleri hakkında Biga TSO yönetiminin taleplerini dinledi. Ziya-
rette ayrıca, Biga ve bölge ekonomisi, Biga TSO faaliyetleri ve TOBB ile ilişkiler hakkında istişarelerde bulunuldu.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu

TOBB Yönetim Kurulu Üyesinden Biga TSO’ya Ziyaret
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Biga Ticaret ve Sanayi 
Odası, organ üyeleri 

arasında kaynaşmayı artırmak 
amacıyla düzenlediği sosyal, 
kültürel ve sportif aktivitelere 
bir yenisini daha ekledi.

Biga TSO organ üyeleri hem Biga’nın 
doğal güzelliklerini ve tarihi zenginlikleri-
ni tanımak, hem de günlük hayatın yoğun 
temposundan biraz uzaklaşarak 28 Ekim 

2018 Pazar günü doğa yürüyüşünde bu-
luştu. 28 Ekim Pazar günü sabah saat 
10:00’te Biga’nın eşsiz köşelerinden Ke-
mer Köyü’nde yapılan kahvaltının ardın-
dan Biga TSO organ üyeleri, aileleri ve 
çocukları unutulmaz bir gün yaşadı.

Çok güzel bir havada toplu olarak 
yapılan yürüyüşünün ardından Parion 
Antik Kenti’nde kazı çalışmaları yürüten 
ekipte yer alan Sadık Tuğrul Sulan’ın eşli-
ğinde incelemelerde bulunuldu.

Biga TSO üyelerine yönelik gerçek-
leştirilen tarih ve doğa yürüyüşü faali-
yetlerinin önümüzdeki yıllarda da devam 
edeceğini vurgulayan Biga TSO Başkanı 
Şadan Doğan, doğa yürüyüşü sonrası 
yaptığı açıklamada, sosyal ve kültürel fa-
aliyetlerin yanı sıra sportif etkinlikler dü-
zenleyerek üyelerimiz arasında birliktelik 
ruhunu daha da pekiştirmek istediklerini 
söyledi.

t
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 

istihdam seferberliği çağrısının 
ardından Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin (TOBB) 
“Burası Türkiye Burada İş Var” 
sloganıyla başlattığı “İstihdam 
Seferberliği 2019” programıyla 
ilgili Biga Ticaret ve Sanayi 
Odası (Biga TSO) Başkanı 
Şadan Doğan bir açıklama yaptı.

Başkan Doğan; “İşsizlik canavarına 
karşı toplumumuzun tüm kesimleriyle 
seferberlik halinde mücadele edelim ve 
başarılı olalım. Yeni bacalar tütsün, ev-
lerimiz bereketlensin, sofralarımız ne-
şelensin, ailelerimiz daha müreffeh ve 
mutlu olsun istiyoruz” dedi.

DOĞAN: AMACIMIZ İSTİHDAM 
SORUNUNU EN AZA İNDİRMEK

Şadan Doğan açıklamasında; “Sa-
yın Cumhurbaşkanımız 21 Ocak’ta 
TOBB’daki Türkiye Ekonomi Şurası’nda 
iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği 
çağrısı yaptı. Amacımız İstihdam Sefer-
berliğinin Biga’nın köklü ticaret geçmişi-
ne, ticari ve iş dünyası birikimine yakışır 
biçimde karşılık bulmasıdır. Devletimiz 

tüm imkânlarını seferber etti. Türkiye 
Ekonomi Şurası’ndaki çağrıdan sonra 
bununla ilgili olarak bakanlıklar ve kurum 
temsilcileri bir araya gelerek istihdam 
teşvikleri hazırlandı, yasal mevzuatlar 
kanunlaştı. Çok cazip, ilave istihdamla 
alâkalı güzel teşvikleri içinde barındıran 
bu mevzuat artık yürürlüktedir. Hem bu 
çağrıya kulak verme hem teşviklerden 
istifade etme noktasında Biga’da tüm 
paydaşlarımızla bir seferberlik yapalım 
istiyoruz.

Yeni teşvikler çok güzel imkânları ve 
fırsatları beraberinde getiriyor. Nisan ayı 
sonuna kadar her ilave istihdamın tam 
üç ay boyunca ücreti, sigorta primi ve 
vergisini devlet karşılıyor. Yani işvereni-
mizin cebinden bir kuruş para çıkmıyor. 
O üç ayın sonunda 9 ay boyunca da yine 
primleri devlet tarafından karşılanıyor. 
İşverenimiz sadece asgari ücreti ödüyor. 

Bu çok cazip bir fırsat. Bunun yanında işe 
alınacak kişi genç, kadın veya engelliyse 9 
aylık süre 15 aya çıkıyor. Devletimiz diyor 
ki; sen düzenini bozma, istihdamını koru. 
Biz de işverenimize bu noktada çağrıda 
bulunuyoruz; bu sese kulak vermelerini, 
evlerin bereketlenmesine, neşelenmesi-
ne katkı sağlamalarını arzu ediyoruz. İş-
verenimiz ekonomik darboğaza girmişse, 
burada da bir destek var. Eğer bir işveren 
işlerinde sıkıntı yaşıyorsa, faaliyetleri 
durmuş veya azalmış olabilir, çalışanla-
rının maaşı üç ay boyunca, kısa çalışma 
ödeneği kapsamında işsizlik fonundan 
karşılanıyor. İstihdamı teşvik adı altında 
çeşitli teşvikler var. Kısa Çalışma Öde-
neği, Asgari Ücret Desteği, İşbaşı Eğiti-
mi İstihdam Desteği gibi pek çok alanda 
devletimiz destekleriyle işverenlerimizin 
işlerini kolaylaştıracak paketleri sunu-
yor.” ifadeleri kullandı.

Biga TSO Üyelerinin Doğa Yürüyüşü

Biga İş Dünyasından İstihdam Seferberliği
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Biga Ticaret ve Sanayi 
Odası evsahipliğinde 

15 Mart 2019 Cuma günü 
“İstihdam Seferberliği 2019” 
teşvik paketi bilgilendirme 
toplantısı düzenlendi.

Biga TSO Meclis Toplantı Salonu’nda 
yapılan toplantıya Çanakkale Sosyal Gü-
venlik İl Müdürü Hilmi Ercan, Çalışma ve 
İş Kurumu İl Müdürü Ali Çalışkan, Biga 
Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Yaşar 
Sargın, İŞKUR Biga Hizmet Merkezi Mü-
dürü Ahmet Uzuner, kurum uzmanları, 
Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şadan 
Doğan, Meclis Başkanı Melih Akyıl, Biga 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbra-
him Mutur, Biga TSO Yönetim Kurulu ve 

Meclis Üyeleri, oda üyeleri, mali müşa-
virler ile basın mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan İŞKUR İl Müdü-
rü Çalışkan, İşbaşı Eğitim Programı, İşe 
İlk Adım Projesi, İlave İstihdam Teşviki, 
Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İş-
birliği Protokolü MEGİP, Kadın-Genç 
ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların 
İstihdam Teşviki, Engelli İstihdam Teşvi-
ki, Kısa Çalışma Ödeneği, Ücret Garanti 
Fonu konularında kapsamlı açıklamalar-
da bulundu.

SGK İl Müdürü Ercan da yaptığı açık-
lamalarda; bağlı oldukları bakanlığın ve 
TOBB arasında işbirliği ile başlatılan is-
tihdam seferliğinin, işverenlere destek 
amaçlı olduğunu ve önemli destekler 
sunduğunun altını çizdi. Ercan, “3 ay 

boyunca ilave istihdama ücret desteği 
sağlanacak. Nisan ayının sonuna kadar 
her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim 
ve ücret ödenmeyecek. Daha sonra 9 ay 
sadece ücret ödenecek. İlave istihdama 
vergi ve prim desteği ise 12 ay boyunca 
uygulanacak. Bu süre boyunca işverenler 
vergi ve prim borcundan muaf tutulacak. 
Aralık 2020’ye kadar her istihdam için 
12 ay vergi ve prim ödenmeyecek. Kadın 
genç engelli için bu süre 18 ay” açıklama-
larında bulundu.

Toplantının son bölümünde soruları 
yanıtlayan İŞKUR ve SGK İl Müdürü ve 
uzmanlar, Biga iş dünyasının dinamiz-
minden ve çalışmalarını yerinde görmek-
ten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

İstihdam Seferberliği Teşvikleri Anlatıldı

t
Ziyaret edilen firma 
yetkililerine İstihdam 

Seferberliği kapsamında 
açıklanan teşvik paketinin 
içeriği hakkında bilgiler verildi.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Şadan Doğan, Yönetim 
Kurulu Üyesi Hüseyin Erdoğan, İŞKUR 
İl Müdürü Ali Çalışkan, Çanakkale SGK 

İl Müdürü Hilmi Ercan, İŞKUR Biga Hiz-
met Merkezi Müdürü Ahmet Uzuner ve 
SGK Biga Hizmet Merkezi Müdürü Yaşar 
Sargın tarafından İstihdam Seferberliği 
kapsamında 15 Mart 2019 Cuma günü 
Biga’da bulunan bazı firmalara ziyaretler 
yapıldı.

Oldukça verimli geçen ziyaretler 
kapsamında, Biga Organize Sanayi Böl-
gesi (Biga OSB)’nde faaliyet gösteren 

Aysa Demir Profil Boru Nakliye Sanayi 
Ticaret Anonim Şirketi ve Güremen Or-
man Ürünleri İnşaat Taahhüt Mobilya 
Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile Biga’da 
bulunan Çavuşköylü Cam firmasının 
tesislerinde firma yetkililerine İstihdam 
Seferberliği kapsamında açıklanan teşvik 
paketinin içeriği hakkında bilgiler verildi.

#BurasıTürkiyeBuradaİşVar
#BurasıBigaBuradaİşVar

İstihdam Seferberliği Firma Ziyaretleri
                    BİGA TSO BAŞKANI ŞADAN DOĞAN’DAN
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t
Biga Ticaret ve 
Sanayi Odası, Güney 

Marmara Kalkınma Ajansı 
organizasyonunda üyelerine Dış 
Ticaret İstihbarat Eğitimi verdi.

Dış Ticaret İstihbaratı Uzmanı H.
Macit Beştav tarafından 18 Nisan 2019 
Perşembe günü yoğun bir katılımla Biga 
TSO hizmet binasında gerçekleştirilen 
eğitimde firmalara; uluslararası pazar 
araştırmaları, yurt dışı firmalara ulaşma, 
hedef müşteri belirleme ve gerek yurtdışı 
satışta, gerekse markalaşma faaliyetle-
rinde dijital araçlardan yararlanma konu-
larının yanısıra, Ticaret İstihbaratı Genel 
Teorik ve Felsefi Yaklaşım, Nokta Atış 
İhracatı, Olası Hedef Pazar Tespit Uy-
gulaması, ITC Trade Map ve diğer pazar 

araştırması yapılabilecek 
internet sitelerinin uygu-
lamalı çalışmaları, Hedef 
Pazar Matrisi yorumlama 
örnekleri, Web’den Ticari 

Bilgi aranması ve ilgili GTİP’ler ile yapı-
lacak uygulamalı eğitim çalışmaları yap-
tırıldı.

“Ülke olarak, yüksek milli gelire sahip 
olmak ve küreselleşen dünyada söz sahi-
bi olabilmek için ihracatta da önde olmak 
gerekiyor.”

Dış Ticaret İstihbaratı Eğitimi hak-
kında bir değerlendirmede bulunan Biga 
TSO Başkanı Şadan Doğan; “İlçemiz ve 
ülkemizin ihracat kapasitesinin artması 
için bizlere çok görev düşüyor. Bu bakım-
dan üyelerimize ihracatta yeni yol harita-

sı için bu eğitimi düzenledik. 
Bu eğitim ile üyelerimizin dış 
ticaret potansiyellerinin ve 
ihracat bilgilerinin artacağı-

na inanıyoruz. Artık kendi içime kapa-
nayım, kendi yağımla kavrulayım dönemi 
bitmiştir. Ülke olarak, yüksek milli gelire 
sahip olmak ve küreselleşen dünyada söz 
sahibi olabilmek için ihracatta da önde 
olmak gerekiyor. Bu sebeple, devlet ku-
rumlarına, STK’lara, her zaman olduğu 
gibi fedakar ve cefakar yatırımcılarımıza 
çok iş düşmektedir. Yani, küresel düşün-
mek, dünyayı bir pazar olarak algılamak 
ayrı bir önem arz etmektedir.” dedi.

Dış Ticaret İstihbaratı Eğitimi so-
ru-cevap bölümünün ardından katılım-
cılara sertifikalarının dağıtılması ile sona 
erdi.

Biga TSO’dan Dış Ticaret İstihbaratı Eğitimi

Eğitim

t
Üyelerine yönelik ücretsiz 
eğitim programlarına 

bir yenisini ekleyen Biga TSO, 
son olarak satış ve pazarlama 
dünyasının önde gelen 
isimlerinden Sinan Ergin’in 
verdiği konferansta “Satış ve 
Pazarlamada Hiç Söylenmemiş 
Sırlar” konusunda üyelerinin 
bilgi sahibi olmasını sağladı. 

Biga Ticaret ve Sanayi Odası tara-
fından, satış ve pazarlama konularında 

çalışan herkesin aynı hedef doğrul-
tusunda, aynı amaç birliğinde, gün-
cel gelişmelere paralel yepyeni bakış 
açıları edinmelerinin amaçlandığı se-
miner 05 Kasım 2018 Pazartesi günü 
17.30-20.00 saatleri arasında gerçek-
leştirildi. Ergin, “eğlendirirken düşün-
düren” yöntemlerle tüm katılımcıların 
interaktif olarak katıldığı bir eğitim 
gerçekleştirdi. Biga TSO’nun üyeleri 
için oldukça faydalı işlere imza attığına 
tanıklık ettiğini söyleyen Ergin, “Oda-
nız, sizlerin birey olarak paranızla satın 

alamayacağınız bir eğitim programı 
hazırlamış. Bu kapsamda Biga TSO’yu 
üyelerine yaygın eğitim verilmesi ko-
nusundaki duyarlılığı nedeniyle tebrik 
diyorum” dedi. “Satış ve Pazarlamada 
Hiç Söylenmemiş Sırlar” konusunda 
eğitim veren Sinan Ergin, diyalogları ve 
esprileri ile katılımcıların sıkılmadan, 
öğrenirken eğlenmelerini sağladı. Eğle-
nirken öğrenen katılımcıların ise semi-
neri sonuna kadar sıkılmadan dinlediği 
gözlendi.

Sinan Ergin 
Biga TSO 
Üyeleriyle 
‘Satışın 
Sırları’nı 
Paylaştı

   BİGA TSO EĞİTİM SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR
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6 Kasım 2018 Salı günü Çanakkale Ticaret Borsası’nda saat 
17.00’de başlayan toplantı yaklaşık iki buçuk saat sürdü. 

Toplantıya ev sahibi Çanakkale Ti-
caret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
S.Kaya Üzen, Meclis Başkanı Abdullah 
Deniz ile yönetim kurulu ve meclis üyele-
rinin yanısıra Çanakkale Ticaret ve Sana-
yi Odası Yönetim Kurulu Başkanı T.Sel-
çuk Semizoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, 
Biga Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Sedat Çakır, 
Meclis Başkanı Melih Akyıl ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Hüseyin Erdoğan, Gelibolu 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Bülent Çetin ve yönetim kuru-
lu üyeleri, Biga Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mesut Okyay ve yönetim 
kurulu üyeleri ile oda/borsa genel sekre-
terleri katıldı.

Ortak toplantı gündemini oluştu-
ran maddeler hakkında görüşlerini ifade 
eden başkanlar tarafından, öncelikli ola-
rak Çanakkale’nin değerlerini koruma, 
sorunlarını sahiplenme ve ortak akıl ile 
çözme noktasında birlikte hareket etme 
kültürünü geliştirmeye kararlı oldukları 
ifade edildi.

  Oturum başkanlığını Çanakkale Ti-
caret Borsası Başkanı Kaya Üzen’in yap-
tığı toplantının açılış bölümünde 5174 
sayılı TOBB kanununun 99.maddesi ge-
reğince İlimizdeki Odalar ve borsalar ola-
rak dört ayda bir mesleki konularda görüş 
oluşturmak amacıyla toplantılar düzen-
lediklerini, ortak toplantıların ilimiz ba-
zındaki sorunların tartışıldığı ve tavsiye 
mahiyetinde kararların alındığı önemli bir 
platform olduğunu belirtti.

TOPLANTININ ANA GÜNDEMİ: 
ENFLASYONLA TOPYEKÜN 
MÜCADELE

Çanakkale İli Oda ve Borsa Başkan-
ları; Ülke genelinde başlatılan Enflasyon-
la Topyekün Mücadele Kampanyasına 
destek verdiklerini belirterek, oda ve 

borsa üyelerinden müşterilerine sunduk-
ları ürün ve hizmetlerde indirim yapması 
çağrısı yaptıklarını ve bu konuda bir kam-
panya başlattıkları ifade edildi.

Kamu ve özel sektör arasındaki bu 
güçlü koordinasyon ve istişareyle, için-
den geçilen bu zorlu sürecin de geride 
bırakılacağı, üreticiden tüketiciye, kamu 
sektöründen özel sektöre kadar ekonomi 
içerisinde yer alan bütün aktörler olarak, 
enflasyonla mücadelede topyekun bir 
duruş sergilendiği dile getirildi.

Gelibolu TSO Başkanı Bülent Çetin, 
Çanakkale 1915 Köprüsü ve Çanakka-
le’ye etkileri hakkında görüş ve düşün-
celerini katılımcılarla paylaştı. Çetin, oda 
ve borsa başkanlarını, yönetim ve meclis 
üyeleriyle birlikte köprü ana şantiyesinde 
inceleme gezisi yapmaya davet etti.

Biga OSB ve OSB’ye dahil edilen 
genişleme sahası ile Kamu – Üniversite 
- Sanayi İşbirliği hakkında  Biga Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Sedat Çakır açıklamalarda 
bulunarak  katılımcıları bilgilendirdi.

Çakır yaptığı açıklamada; “Biga OSB 
ile ilgili, biz de zorlukları aşarak 515 dö-
nüm bir genişleme alanı sağladık. Şu 
anda çalışan 1200 kişi var. Yeni genişle-
me alanıyla, yeni gelecek firmalarla bu-
nun iki katına çıkacağını düşünüyoruz. 
Tabi bunlar hepsi birbirine bağlı. Çanak-
kale Boğaz Köprüsünün oluşu, lojistik 
anlamda çok büyük destek olacak Ça-
nakkale’deki ve Biga’daki Organize sana-
yi bölgelerimize. Bunların önünü açmak 
için üzerimize düşen tüm görevleri yeri-
ne getirmemiz lazım” dedi. Çakır ayrıca, 
Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştiril-
mesinin önemini vurguladı ve bu konuda 
somut adımlar ve işbirliklerine ihtiyaç 
duyulduğu belirtti.

Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı 
Kaya Üzen gündemin bir diğer mad-

desinde Türkiye Teknoloji Buluşmaları 
Çanakkale e-ticaret SEM ve e-ticaret 
Merkezi A.Ş tarafından gerçekleştirilen 
Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın bu yılki 
ana konusunun “KOBİ’ler için Dijital Dö-
nüşüm, E-ticaret ve E-ihracat” olduğunu 
Ticaret Bakanlığı’nın ve GMKA destek-
leri ile TOBB himayelerinde ve Vodafone 
ana sponsorluğunda 22 Kasım 2018 Per-
şembe günü Saat: 10:00’da Çanakkale 
TSO Kongre Merkezinde gerçekleşece-
ğini belirtti. Söz konusu organizasyona 
oda ve borsa üyelerinin etkin katılımla-
rının sağlanması için ortak çalışma yapıl-
masına karar verildi.

Markalaşma çalışmaları ile ilgili gün-
dem maddesinde Biga TSO Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Sedat Çakır, Biga 
TSO olarak 4 Ekim’de yerelden küresele 
Markalaşma çalıştayı gerçekleştirdikle-
rini belirtti. Çakır, “Çalıştayda Biga’da 
üretilen değerler açısından faydalı bir 
çalıştay yaptık. Bunlar da birbiri ile bağ-
lantılı. Baktığımız zaman e-ticaret Bi-
ga’da yapılmakta. canakkaleden.com adlı 
bir şirket var. Bu da Çanakkale’nin tüm 
ürünlerini Türkiye’ye satıyor. E-Ticarete 
başladılar bu şirketle. Çalıştay, üniversi-
te-sanayi işbirliğine güzel bir örnek oldu. 
Sonuçlarını da ileriki günlerde göreceğiz. 
Biga Fuarı’nı Çanakkale’nin fuarı yapa-
lım. Adı Biga Fuarı ama ilimizin büyük bir 
değerine dönüştü. Gelin Çanakkale’de 
yapacağımız fuarları da Biga’ya taşıyalım. 
Yerimiz müsait. Belediyemiz bize her 
konuda yardımcı. Biga’yı Çanakkale’nin 
ulusal hatta uluslararası fuar merkezi ya-
palım.” dedi.

Toplantıda ayrıca 2019 yılı için Ça-
nakkale İli Odaları ve Borsaları olarak 
ortak bir tanıtım teması politikası geliş-
tirilmesi, bu konuda ortak hareket etme 
konusundaki kararlılık vurgulandı ve 
TOBB’un 81 ile 81 akademik danışman 
projesi konusunda istişarelerde bulunul-
du.

Oda-Borsa Müşterek Toplantısı Yapıldı
                    ÇANAKKALE TİCARET BORSASI’NDA
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Biga Belediyesi, Biga 
Ticaret ve Sanayi Odası, 

Biga Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası, Biga Ticaret Borsası, 
Biga Lokantacılar ve Köfteciler 
Esnaf Odası ile Biga Şoförler 
ve Otomobilciler Esnaf Odası 
işbirliğinde bu yıl 20-21-22-
23 Aralık 2018 tarihlerinde 
dördüncüsü gerçekleştirilecek 
Biga İndirimli Alışveriş Günleri 
başladı.

Dört gün boyunca, sokak etkinlikleri, 
defileler, konserler ve büyük kampanya 
ve indirimlerle devam etmesi beklenen 
Biga İndirimli Alışveriş Günleri Biga’nın 
sosyo-ekonomik hayatına renk ve hare-
ket katacak.

“Biga İndirimli Alışveriş Günleri”nin 
açılış programında konuşan Biga TSO 
Meclis Başkan Yardımcısı Jale Kırbaş; 
“Öncelikle, Biga’da faaliyette bulunan 
yerel firmalar düzeyinde 20-23 Aralık 
2018 tarihleri arasında – yani bugün, 
yarın ve Cumartesi, Pazar dahil - yapılan 
indirimli alış-veriş günleri etkinliğimizin 
Bigamıza, esnafımıza ve tüm halkımıza 
hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum.

Biga’da, Biga Ticaret ve Sanayi Oda-
sı, Belediyemiz ve diğer odalarımız ile 
birlikte, birlik ve beraberliğimizin de bir 
göstergesi olarak düzenlediğimiz “Biga 
İndirimli Alışveriş Günleri”nin amacı; Bi-
ga’da öncelikle, mevcut ticari ve sosyal 
yaşamı daha da hareketlendirmek, hal-
kımızın ve ticaret erbabımızın indirimli 
alışveriş günlerinde buluşmasını sağla-

mak, Biga kurum ve kuruluşlarının, sivil 
toplum örgütlerinin, üyelerimizin ve hal-
kımızın ortak amaçta, birlik ve beraberlik 
içinde olduğunu ortaya koyarak, bölgeye 
de örnek olacak şekilde farkındalık oluş-
turmak. Temel amaçlarımız bunlar.

Biga’daki giyim, ayakkabı, halı, optik, 
bijuteri, beyaz eşya gibi firmalarımızın 
katılımıyla dört gün sürecek olan alışve-
riş günlerinin ilçemize önemli bir canlılık 
ve ekonomik değer katacağına inanarak 
yola çıktık.

Bu etkinliğimizi bölgesel ölçekte ge-
leneksel hale getirmek için çalışmaları-
mız sürecek. Alışveriş günleri ile Bigalılar 
hem eğlenecek, hem de alışverişin keyfi-
ni yaşayacak.

“Biga İndirimli Alışveriş Günleri” ile; 
Bigalı tüketiciyi alışverişe sevk etmenin 

yanısıra bölge halkının da Bigamızdan 
alışveriş yapması hedeflenmiştir. Etkin-
liğimiz süresince tüketicilerimiz, daha 
uygun koşullarda alışveriş yaparak, dola-
yısıyla alacakları mal ve hizmetleri mev-
cut fiyatlardan daha ucuza alırken, esnaf 
ve ticaret erbabımız işlerinde hareketlilik 
yaşayacaklar. Böylelikle, kentimiz eko-
nomisi canlanacak, Bigamıza ekonomik 
ve sosyal dinamizm gelecek.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 
Biga’da kazananların ve Biga’da yaşayan-
ların kısaca bizlerin; toplum ve iş dünyası 
olarak hep birlikte kazanmasını amaçla-
maktayız.

“Biga İndirimli Alışveriş Günleri” et-
kinliğinin, esnaf ve ticaret erbabımız ile 
tüm halkımıza hayırlı ve bereketli olma-
sını diliyorum.” dedi.

4. BİGA İNDİRİMLİ ALIŞ VERİŞ GÜNLERİ

Güney Marmara Kalkınma Ajansı 
(GMKA) tarafından bölgedeki tüm pay-
daşların Ar-Ge ve yenilik konularında bilgi 
ve becerilerinin arttırılmasını, sistematik 
problemlerin ve ihtiyaçların tespit edilerek 
cevaplandırılmasını, Ar-Ge ve İnovasyon 

sisteminin ve yönetişiminin güçlendirilmesini, bölgedeki Ar-Ge 
ve yenilik faaliyetlerinin istenen seviyeye çıkarılabilmesini sağ-
lamaya yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, il mer-

kezlerine ek olarak belirlenmiş ilçe merkezlerinde bölgenin önde 
gelen sektör temsilcileri ve bölgedeki kamu kurum/kuruluşları 
ile diğer kuruluşların katılımıyla yarımşar gün süren odak grup 
toplantıları düzenlendi. Biga’da belirlenen sektör temsilcileri 
ile 02 Kasım 2018 Cuma günü Biga Ticaret ve Sanayi Odası’n-
da ilçe odak grup toplantısı yapıldı. İlçe toplantılarının ardından 
belirlenen önemli kurum/kuruluşlar ile derinlemesine mülakat-
lar gerçekleştirilerek “Bölgesel Yenilik Stratejisi ve Eylem Planı” 
çalışması kapsamında planlanan saha çalışmaları tamamlandı.

GMKA “BÖLGESEL YENİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI” ODAK GRUP TOPLANTISI
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Biga Ticaret ve Sanayi Odası, eğitim seminerlerine bir yenisini 
daha ekledi.

Odası tarafından, kriz zamanlarında 
nasıl hareket edilmesi ve neler yapılma-
ması gerektiği konularında firma sahip-
lerinin bilgilerini tazelemeyi amaçlayan 
seminer 08 Kasım 2018 Perşembe günü 
18.00-20.00 saatleri arasında gerçekleş-
tirildi.

  Konuşmasına kısa özgeçmişini an-
latarak başlayan Ergin, liderin tanımını 
verdiği örneklerle aktardı. Ergin; “Lider 
demek, kişinin kendisini yönetebilme 
kabiliyetidir. Düşüncelerini, duygularını, 
hislerini, bilgilerini tam anlamıyla yöne-
tebilen kişi liderdir. Dünyadaki en zor, 

neredeyse imkansız olan iş insanın ken-
disini yönetebilme kabiliyetidir. Kriz ken-
di imkanlarınız ile büyümenizi sağlar. Biz, 
kriz durumlarına survivor olmuş durum-
dayız. Bizim son on yılda yaşadıklarımızı 
herhangi bir Avrupa ülkesi, Amerika ya-
şasa idi şu anda bitmişlerdi. Kriz zamanı 
liderler ortaya çıkar. Bu bazen patrondur. 
Kriz zamanı çok hızlı karar verileceği için 
sorumluluk alabilen insana ihtiyaç du-
yulur. Kriz anında liderin almış olduğu 
karara herkes adapte olmak zorundadır. 
İşyeri sorumluluk sahibi olan kişiye teslim 
edilir. Şirketinizi bırakacağınız kişi o şir-

ketin sorumluluğunu alabiliyorsa şirket 
onundur. Sorumluluk seviyesinde olan 
bir insan ben ne yapacağım demez, anın-
da eyleme geçer” ifadelerini kullandı.

Sinan Ergin, seminerin sonunda ka-
tılımcıların sorularını yanıtladı ve “Canlı 
Yaşa” kitabını imzaladı.

Üyelerine yönelik ücretsiz eğitim 
programlarına devam eden Biga TSO, 
satış ve pazarlama dünyasının önde ge-
len isimlerinden Sinan Ergin ile bu defa 
“Krizde Liderlik” konulu konferansta 
üyelerinin bilgi sahibi olmasını sağladı. 
Ergin yine, dinamik ve akıcı üslubuyla 
katılımcıların interaktif olarak katıldığı bir 
seminer gerçekleştirdi.

t
Biga TSO, İŞKUR ve KOSGEB işbirliği ile 01 - 04 Ekim 2018 tarihlerinde Biga Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda 23’ncü dönem Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 25 girişimci adayın katılımı ile yapıldı.

Biga TSO Üyelerine Krizde Liderlik Semineri

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ
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Biga Ticaret ve Sanayi Odası, İŞKUR ve KOSGEB işbirliği ile 24-27 
Nisan, 28-31 Mayıs ve 03-04 Ekim 2018 tarihlerinde Biga’da 21., 22 

ve 23.’sü düzenlen ve toplam 61 kursiyerin mezun olduğu Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimlerini başarıyla bitiren girişimci adaylarına ve Biga 
TSO ile TOBB MEYBEM A.Ş. işbirliğinde İkinci El Motorlu Kara Taşıtları 
alım-satımı mesleki yeterlilik sınavlarında başarı gösteren 18 kişiye 
sertifikaları 13 Kasım 2018 Salı günü Biga TSO Konferans Salonunda 
yapılan törenle verildi.

Sertifika törenine Çanakkale Çalış-
ma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Çalışkan, 
Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şadan 
Doğan, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim Mutur, Biga Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı Sait Ta-
nur, Biga OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Nafi Fersan, OSB Böle Müdürü Orhan 
Kaplan, Biga TSO Meclis Başkanı Melih 
Akyıl, Başkan Yardımcıları Jale Kırbaş ve 
Ümit Alşan ile yönetim kurul ve meclis 
üyeleri, girişimci adayları, oto galericileri 
ve basın mensupları katıldı.

Törende bir konuşma yapan Biga 
TSO Yönetim Kurulu Başkan Şadan Do-
ğan: “Çok değerli girişimci adaylarımız, 

bölgemizde girişimciliğin yaygınlaştırıl-
ması çalışmaları kapsamında Odamız 
ile Çanakkale İŞKUR ve KOSGEB Ça-
nakkale Müdürlüğü işbirliği ile Biga’da 
gerçekleştirilen “Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitim”lerini başarıyla tamamladınız. 
Sizlerin de bildiği gibi bu eğitimler yeni 
işyerlerinin açılmasına ve yeni istihdam 
alanları oluşmasına katkı sağlamaktadır.

Ülkemizin kalkınması için en büyük 
görevimiz üretmektir. Girişimci sayımız 
artarsa üretimimiz artacak, ihracatımız 
artacak, istihdam artacak. Milli gelirimizi 
2023’te 2 trilyon dolara yükselterek ge-
lişmiş ülkelerle aramızdaki kişi başı milli 
gelir farkını kapatmak için de girişimci sa-

yımızı artırmalıyız. Eğitimlere katılan gi-
rişimcilerimiz yalnızca kendilerine değil, 
ülke ekonomisine de katkı sağlayacaklar-
dır. Bigamıza ve sizlere hayırlı uğurlu ol-
sun. Sadece bu girişimci belgesiyle iş ha-
yatına atılmakla kalmayıp bundan sonra 
da devletin çeşitli alanlarda yapacağınız 
yatırımlara göre destekleri devam ede-
cektir.  Bugün aynı zamanda Biga TSO, 
Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Biga 
Şoförler ve Otomobilciler Odasına üye 
olup mesleki yeterlilik sınavlarında ba-
şarılı olan oto galericilerimizden 18’ine 
belgelerini teslim ediyoruz. Biga Tica-
ret ve Sanayi Odası ile TOBB MEYBEM 
A.Ş. işbirliğinde 8-9 Eylül 2018 ve 27-28 
Ekim 2018 tarihlerinde toplam 66 adayın 
katılımıyla İkinci El Motorlu Kara Taşıtları 
Mesleki Yeterlilik sınavları düzenlendi. 
Sınavlarda başarılı olan 18 galericimize 
belgeleri hayırlı olsun.” dedi.

Konuşmaların ardından girişimci 
adaylarına ve oto galericilerine sertifika-
ları verildi.

t
Türkiye ve Avrupa Birliği ortaklığıyla desteklenen ve Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen “Rekabetçi 

Sektörler Programı” kapsamında Biga TSO’da bilgilendirme 
toplantısı düzenlendi.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası’nda 03 
Mayıs 2019 Cuma günü saat 16.00’da 
yapılan toplantıya Çanakkale Sanayi ve 
Teknoloji İl Müdürü Hacı Bekir Tuncer, 
GMKA Çanakkale Koordinatörü Recai 

Başaran, Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği 
Çanakkale Temsilcisi-ÇOMÜ Öğretim 
Üyesi Doç.Dr. Özgür Özay, ÇOMÜ Pro-
je Koordinasyon Merkezi’nden İbrahim 
Çölgeçen, Biga TSO Başkanı Şadan Do-

ğan, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Er-
doğan ve Biga Esnaf ve Sanatkarlar Oda-
sı’ndan Mali Müşavir Mustafa Mutlu ile 
mobilya sektörü firma temsilcileri katıldı.

“Rekabetçi Sektörler Programı” bil-
gilendirme toplantısında, proje çağrısı 
hakkında bilgilendirmenin yanısıra proje 
geliştirme ve süreçlerin yer aldığı sunum-
lar yapıldı.

Biga TSO’dan Sertifika Töreni

‘Rekabetçi Sektörler Programı’ Toplantısı
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Biga Ticaret ve Sanayi Odası (Biga TSO), üyelerine iş ve sosyal 
hayatlarında öfke kontrolü ve stresle baş edebilmelerini 

sağlamak amacıyla, 13 Aralık 2018 Perşembe günü İzgören 
Akademi’den Öfke ve Stres Uzmanı-Eğitmen Oytun Yumşak ile 
“Öfkem Kontrol Altında” başlıklı eğitim semineri düzenledi.

Biga TSO üyelerinin ve basın men-
suplarının katıldığı eğitim semineri yak-
laşık iki saat sürdü. Eğitimde; stres nedir, 
Tip A ve Tip B kişilik özellikleri, stresin 
aşamaları, stresin nedenleri, stresin so-
nuçları, stresle başa çıkma, stres yöneti-
minde ustalaşmanın ipuçları konularında 
bilgiler paylaşıldı.

Eğitimi değerlendiren Biga Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Hüseyin Şahin “Biga Ticaret 
ve Sanayi Odası olarak eğitimlere çok 
önem veriyoruz. 2018 yılı eğitim planı-
mızda günümüzün önemli sorunları ara-
sında yer alan yöneticiler için liderlik, kriz 
yönetimi ve stresle başa çıkma teknikleri 

ile öfke kontrolünün işletmeler ile çalı-
şanları için ne kadar önemli olduğunu ve 
çağımız ticaretine ne denli etkisi olduğu-
nu göz önünde bulundurarak, bu eğitimi 
düzenlemiş bulunmaktayız.”dedi.

Her fırsatta eğitimi desteklediğini 
belirten Biga Ticaret ve Sanayi Odası Yö-
netim Kurulu Başkanı Şadan Doğan da, 
üyelere yönelik eğitimlerin 2019 yılında 
da devam edeceğini belirterek, eğitim 
konularının dikkatle seçildiğini, düzenle-
nen eğitimlerle üyelerimizin kişisel gelişi-
mine katkı sunmayı sürdürmeyi hedefle-
diklerini dile getirdi.

t
Biga Ticaret ve Sanayi Odası tarafından her yıl düzenli olarak 
yapılan ve geleneksel hale gelen iftar, bu yıl da birlik ve 

beraberliğimizin pekiştiği mübarek Ramazan ayı münasebetiyle 
14 Mayıs 2019 Salı akşamı Biga Sağlık ve Eğitim Vakfı (BİSEV) 
Huzurevi’nde kalan sakinlerle birlikte gerçekleştirildi.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası’nın ver-
diği iftara Biga Kaymakamı Mustafa Can, 
Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, 
Biga Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçı-
nöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, 
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dekanı Prof.Dr. Bünyamin Bacak, Biga 

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı 
Prof.Dr. Nazan Yelkikalan, Biga Meslek 
Yüksek Okulu Müdürü Öğr.Gör. Ertuğ-
rul Bilgücü, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet 
Şahin, Biga Devlet Hastanesi Başhekimi 
Dr. Akif Zaloğlu, SGK Biga Hizmet Mer-
kezi Müdürü Yaşar Sargın, Biga Esnaf ve 

Sanatkârlar Odası Başkanı İbrahim Mu-
tur, Biga Şoförler ve Otomobilciler Odası 
Başkanı Sait Tanur, Biga Lokantacılar ve 
Köfteciler Odası Başkanı Emin Aktaş, 
Biga Vaizi Mesut Çetin, BİSEV Yönetim 
Kurulu Başkanı Servet Bayram, Biga TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan, 
Meclis Başkanı Melih Akyıl, yönetim ku-
rulu ve meclis üyeleri ile kamu kurum ve 
kuruluşlarının yöneticileri, siyasi partile-
rin temsilcileri, oda ve borsa yöneticileri 
ile basın mensupları katıldı.

ÖFKEM Kontrol Altında!

‘ÖFKEM Kontrol Altında’ Semineri Verildi

Biga TSO’dan Huzurevinde İftar



39BİGA TİCARET ve SANAYİ ODASI n

t
Biga Ticaret ve Sanayi Odası, Mustafakemalpaşa Ticaret ve 
Sanayi Odası, Bandırma Ticaret Odası ve Karacabey Ticaret 

ve Sanayi Odası’nın toptan ve perakende gıda sektörünü temsil 
eden komite başkanları sektörleriyle ilgili yaşanan sorunları 
istişare etmek ve ortak görüş oluşturmak amacıyla 23 Kasım 2018 
Cuma günü Karacabey TSO’da bir araya geldi.

Toplantıya Biga TSO 4’ncü Meslek 
Komitesi (Gıda Maddeleri Toptan ve Pe-
rakende Ticareti) Başkanı Sedat Özer, 

Biga TSO Başkan Yardımcısı Hüseyin 
Şahin, Genel Sekreter Mustafa Mutlu, 
Mustafakemalpaşa TSO 1’nci Meslek 

Komitesi Başkanı Halim Yavuz, Genel 
Sekreter Birol Denizli, Bandırma Ticaret 
Odası 6’ncı Meslek Komitesi Başkanı İb-
rahim Bakır, Karacabey TSO 6’ncı Mes-
lek Komitesi (Toptan ve Perakende Gıda, 
Restoran ve Cafe İşletmeciliği) Başkanı 
Mustafa Hari, Komite Üyesi Mustafa 
Oruç ve Genel Sekreter Özgür Carlı ka-
tıldı.

t
Türkiye Halk Bankası Biga Şube Müdürü Mustafa Gökdemir 
19 Haziran 2019 Çarşamba günü saat 09.30’da Biga Ticaret ve 

Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan’ı ziyaret etti.
Gökdemir, Biga TSO’ya yapmış ol-

duğu ziyarette “İleri Verimli Milli En-
düstri (İVME) Finansman Paketi” ile ilgili 
detaylı bilgilendirmede bulunarak, Oda 
üyelerinin bu krediden kullanmaya baş-
ladıklarını belirtti.

Gökdemir, Ülkemizde ithalat bağım-
lılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istih-
dama katkı oranı ve ihracat/döviz geliri 
potansiyeli yüksek sektörlerin desteklen-
mesinin hedeflendiği İvme Finansman 
Paketi kapsamında Türkiye Halk Bankası 
tarafından Biga’daki kurumsal, ticari ve 
KOBİ segmentindeki işletmeleri bu kre-
diden yararlanmaya davet etti.

Biga TSO Yönetim Kurulu Başka-
nı Şadan Doğan da yaptığı açıklamada, 
“İVME Finansman Paketi’nde yer alan 
özellikle uzun vadeli ve uygun maliyetli 
finansman imkanı, iş dünyasının yatırım 
iştahını artıracaktır. İVME Finansman 
Paketi kapsamında; yeni veya kapasite 
artırımı/yenileme şeklindeki yatırımlar, 
seçili sektörlerde üretilmiş yeni ve yerli 
makine satın alımını içeren alıcı yatırım-
ları ile tüm bu yatırımlara bağlı işletme 
sermayesi ihtiyaçları finansa edilebile-
cektir” dedi.

Yatırım kredilerine ilişkinde bilgiler de 
aktaran Doğan, “Üç kamu bankası Ziraat 

Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın ön-
cülüğünde oluşturulan paket ile ihracata 
katkı sağlayan sektörler desteklenecek. 
Yatırım kredilerinde 2 yıla kadar anapara 
geri ödemesiz azami 10 yıl vade uygula-
nabilecektir. Azami kredi tutarı 150 Mil-
yon TL’dir. İşletme kredilerinde ise 1 yıla 
kadar anapara geri ödemesiz azami 5 yıl 
vade uygulanabilecek ve azami kredi tu-
tarı 30 Milyon TL’dir” şeklinde konuştu. 

İVME Finansman Paketinin, yerli 
katma değeri yüksek ürünlerimizin ihra-
catına katkıda bulunacağını ifade eden 
Başkan Doğan, ”Sanayicilerimiz ve tarım 
işiyle uğraşanların yüzünü güldürecek, 
istihdama da olumlu yansımaları olacak, 
orta ve uzun vadede güzel sonuçlar ala-
cağımız paket iş dünyamıza hayırlı uğurlu 
olsun” diye konuştu.

Biga TSO Heyeti Karacabey TSO’da  
Ortak Komite Toplantısına Katıldı

Halkbank Biga TSO’da Bilgilendirme Yaptı
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Biga Ticaret ve Sanayi Odası, KOSGEB Çanakkale Müdürlüğü 
işbirliğinde Biga TSO hizmet binasında “KOSGEB Temsilcilik 

Ofisi” kurdu.
KOSGEB Çanakkale Müdürü Barış 

Alural, KOSGEB Uzmanları Nazım Tu-
han ve Sedat Akay tarafından, KOSGEB 
Temsilcilik Ofisi için görevlendirilen Biga 
TSO personeli Barış Doğan’a KOSGEB 
destekleri ve irtibat ofisinin görevle-
ri hakkında oryantasyon eğitimi verildi. 
KOSGEB Çanakkale Müdürlüğü hizmet 
binasından gerçekleştirilen eğitimde ay-
rıca, KOSGEB Uzmanı Sedat Akay ta-
rafından, KOSGEB İrtibat Ofisi sisteme 
giriş ve KOSGEB tarafından verilen tüm 
destekler hakkında detaylı sunum ve bil-
gilendirme yapıldı.

Biga TSO KOSGEB İrtibat Ofisi hak-

kında bilgi veren Yönetim Kurulu Başka-
nı Şadan Doğan; “Odamız ile KOSGEB 
arasında sağlanan işbirliği sonucunda, 
Odamızın hizmet binasında KOSGEB 
Temsilcilik Ofisi kurduk. Bu sayede tüm 
üyelerimiz KOSGEB tarafından sağlanan 

tüm destek ve başvuru süreçleri hakkın-
da Odamızdan da bilgi alabilecek.

KOSGEB destekleri hakkında bilgi 
veren Başkan Doğan; girişimcilik destek-
lerinin, Geleneksel Girişimci Desteği ve 
İleri Girişimci Desteği olarak yapılacak 
işe ve teknoloji düzeyine göre sınıflan-
dırıldığına dikkat çekerek, Girişimcilik 
Sertifikalarının yakın bir tarihten itibaren 
E-Devlet sistemi üzerinde alınabileceğini 
söyledi. Doğan, KOSGEB desteklerinin 
kapsamının her geçen gün genişlediğini 
ve güncellendiğini belirterek Oda üyele-
rinin bu kaynaklara daha fazla ve hızlı bir 
şekilde ulaşmaları için Yönetim Kurulu 
olarak her türlü desteğin verilmeye de-
vam edeceğini ifade ederek, üyelerimiz 
KOSGEB ile ilgili her türlü bilgi için Oda-
mız ile irtibata geçebilirler dedi.

Biga TSO, KOSGEB Temsilcilik Ofisi Kurdu

t
Biga TSO, İŞKUR ve KOSGEB işbirliği ile 26 – 29 Kasım 2018 tarihlerinde Biga Ticaret ve 
Sanayi Odası Girişimci Geliştirme Merkezi’nde 19 girişimci adayının katılımı ile 24’ncü dönem 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi yapıldı. 

UYGULAMALI 
GİRİŞİMCİLİK 

EĞİTİMİ
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Biga Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyelerince yakın 
çevremizdeki tarihi ve kültürel zenginlikleri tanımak, günlük 

hayatın yoğun temposundan biraz uzaklaşarak meclis üyelerinin 
ve ailelerinin bir araya gelmelerini sağlamak amacıyla, 2018 Troya 
Yılı etkinlikleri kapsamında yeni açılan Troya Müzesi’ne ve ören 
yerine 02 Aralık 2018 Pazar günü kültür gezisi düzenlendi.

02 Aralık Pazar günü sabah saat 
10:30’da İntepe/Erenköy’de yapılan 
kahvaltının ardından Biga TSO organ 

üyeleri, aileleri ve çocukları unutulmaz 
bir gün yaşadı.    Çok güzel bir havada 
toplu olarak yapılan Truva Müzesi ziya-

retinin ardından Truva Antik Kenti’nde 
incelemelerde bulunuldu. Biga TSO 
meclis üyelerine yönelik gerçekleştirilen 
kültür gezisi faaliyetlerinin önümüzdeki 
yıllarda da devam edeceğini vurgulayan 
Biga TSO Başkan Yardımcısı Sedat Ça-
kır, Truva gezisi sonrası yaptığı açıklama-
da, ziyarete yeni açılan Truva müzesinde 
muhteşem eserler sergilendiğini, Truva 
ören yerinin ve müzenin mutlaka görül-
mesi gerektiğini ifade etti

Biga TSO Meclis Üyeleri Troya Müzesi ve 
Ören Yerini Ziyaret Etti
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Türkiye Ekonomi Şurası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımıyla TOBB’da yapıldı.

TOBB Türkiye 
Ekonomi Şurası 21 
Ocak 2019 Pazartesi 
günü Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Bir-
liği Başkanı M.Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun 

ev sahipliğinde T.C. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay; Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Baka-
nı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı 
Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan, Oda ve Borsa Başkanları, Mec-
lis Başkanları ve Genel Sekreterlerin ka-
tılımları ile TOBB Konferans Salonunda 
gerçekleştirildi.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Do-
ğan, Meclis Başkanı Melih Akyıl ve Ge-
nel Sekreter Mustafa Mutlu tarafından 
temsil edildiği TOBB Türkiye Ekonomi 
Şurası’nda iş dünyasının temsilcileri so-
run ve çözüm önerilerini birinci ağızdan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar ile 
paylaşma imkânı buldu. 

Şura ile ilgili bir açıklama yapan Biga 
TSO Başkanı Şadan Doğan, Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan eko-
nomiyle ilgili bakanlarımızın katılımıyla 
TOBB Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğ-
lu’nun ev sahipliğinde yapılan Oda ve 
Borsalarımızdaki, TOBB Türkiye Sektör 
Meclislerindeki ve Organize Sanayi Böl-
gelerindeki tüccar ve sanayicilerimizin 
karşılaştıkları genel, sektörel ve bölgesel 
sorunlar ve bu sorunlar ile ilgili çözüm 
önerilerinin ele alındığı TOBB Türkiye 
Ekonomi şurasına iştirak ettik. 

Yedi coğrafi bölgemizi temsilen Oda 

ve Borsa başkanlarımız Ticaret ve Sa-
nayinin önündeki engeller ve çözüm 
önerilerini ihtiva eden konuşmalarını 
gerçekleştirdiler. Biga’mızın ve Çanakka-
le’mizin ticaret ve sanayisinin önündeki 
engeller ve çözüm önerileri Çanakkale 
ili odaları ve borsaları olarak hep birlikte 
tespit ederek Marmara Trakya bölge söz-
cümüz tarafından Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomiyle 

ilgili bakanlarımıza iletildi. TOBB Türkiye 
Ekonomi Şurasının ilimize, bölgemize ve 
ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyo-
rum” dedi. 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Türki-
ye Ekonomi Şurası’nın açılışında yaptığı 
konuşmada, cesur ve ezber bozan yeni 
yatırım hamlesinin Türkiye’yi küresel 
rekabette öne çıkaracağını belirtti. Hi-
sarcıklıoğlu, “Bu tekerlek, bu tümsekte 
kalmayacak. Allah’ın izniyle yola devam 
edeceğiz. El birliğiyle Türkiye’yi yeniden 
tempolu büyüme sürecine kavuşturaca-

ğız.” dedi. 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-

lu konuşmasında, 2003 yılında başlayan 
Ekonomi Şuralarında, hep yanlarında ol-
dukları ve iş dünyasına destek verdikleri 
için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’a teşekkür etti. 

2017’de iş dünyasının istihdamda 
ve yatırımda rekorlar kırdığını hatırla-
tan Hisarcıklıoğlu, aynısını 2019’da da 
yapmaya hazır olduklarının altını çizdi. 
Erdoğan’dan özel sektörü desteğinin de-
vamını isteyen Hisarcıklıoğlu, “Şu an bu 

salonda, 81 il ve 160 ilçeden, bölgeleri-
nin kanaat önderleri olan, Oda ve Borsa 
Başkanlarımız bulunuyor. Onlar Tem-
muz’dan beri yoğun bir mesai harcadılar. 
İllerin ve ilçelerin sorunlarını çıkardılar, 
öneriler hazırladılar. Böylece tüm ülkede, 
yerelde hangi ekonomik sıkıntılar yaşanı-
yorsa, hepsini tespit ettiler. Emekleri için 
teşekkür ediyorum. Biz şimdi tüm bunla-
rı, il bazında ve ayrıca bakanlıklara göre 
tasnif ediyoruz. Şura’dan sonra tamamını 
size ve her birini ilgili kamu kurumlarına 
ileteceğiz” dedi.

TOBB Türkiye Ekonomisi Şurası Yapıldı
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Biga Ticaret ve Sanayi Odası üyesi kadın ve genç girişimciler 
29 Ocak 2019 Salı günü kahvaltıda buluştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
25.12.2018 tarih ve 544-19374 sayılı 
yazısı gereğince, Biga Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından seçilen TOBB İl Kadın 
ve Genç Girişimciler Kurullarının üyeleri 
Biga TSO Başkanı Şadan Doğan’ın da ka-
tıldığı toplantıda bir araya geldi. 

Biga Ticaret ve Sanayi Odası’nın dü-
zenlediği ve yaklaşık 40 kadın ve genç 
girişimcinin tanışma ve kaynaşma imkânı 
bulduğu ortak akıl toplantısı yaklaşık iki 
saat sürdü. Basın mensuplarının da yo-
ğun ilgi gösterdiği toplantıda Biga TSO 
Başkanı DOĞAN toplantıya katılan gi-
rişimcilerle tecrübe ve bilgi paylaşımında 
bulundu ve Oda olarak yapmış oldukları 
faaliyet ve projelerden bahsetti. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
tarafından ülke ekonomisine kadın ve 
gençlerin de katkıda bulunması amaç-
lanarak oluşturulan kadın ve genç giri-

şimciler kurullarından Çanakkale İl Ka-
dın ve Genç Girişimciler Kurulları icra 
komitelerine Biga TSO üye gönderiyor. 
Bu amaçla gerçekleşecek icra komitesi 
seçimlerinde tüm adaylara başarılar di-
leyen Şadan Doğan, seçilecek üyelerin 
ilçemizi ve bölgemizi en iyi şekilde temsil 
edeceklerine inandığını belirtti. 

Kadın ve genç girişimciler kurulu 
üyeliklerine seçilen girişimcilere seslenen 
Biga TSO Başkanı Şadan Doğan, ülke 
nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan 
kadın ve genç girişimcilerin ticari hayatta 
daha fazla yer alması gerektiğine işaret 
etti. 

Doğan yaptığı konuşmada, “Değerli 
arkadaşlar, birlikte çok güzel işlere imza 
atacağımıza inanıyorum. Bildiğiniz gibi, 
zenginliğin yolu girişimcilikten geçiyor. 
“Girişimci doğulmaz, girişimci olunur.” 
Girişimciliğin altın kuralları ise: Hayal 

kurma, hedef seçme, çok çalışmak, risk 
almak, pes etmemek, yenilikçi olmak ve 
iyi bir fikir geliştirmek. 

Girişimcilik hayal kurmakla başlar ar-
kadaşlar. Hayal gücümüz olmasaydı bir-
çok keşfi gerçekleştiremezdik. Sizlerden 
kendinize sınır koymadan hayal kurmaya 
devam etmenizi istiyoruz. Yaptığınız ve 
yapmayı planladığınız iş ve fikirlerinizle 
aynı zamanda diğer girişimci adaylarına 
da rol model olma gibi bir misyonunuz 
var. 

Hayalleri gerçekleştirmek ve hedef-
lere ulaşmak ise ancak çok çalışarak ha-
yata geçirilebilir. Çok iyi fikir ve hayaller 
olmasına rağmen bazen bunların hayata 
geçirilemediğine de şahit oluyoruz. Kü-
resel Girişimcilik Endeksi’ne göre her 100 
kişiden 32’si girişimcilik hedefi koyuyor. 
Ancak bunların sadece 10’u işi hayata 
geçirmek için harekete geçiyor. Harekete 
geçmezseniz hayallerinizle yaşarsınız..! 
Çalışmadan hiçbir şey olmaz.” ifadeleri-
ne yer verdi.

Biga TSO Kadın ve Genç Girişimcileri Toplandı
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Biga TSO’dan Başsavcı 
Yalçınöz’e Ziyaret

BİGA TSO
HUKUK MÜŞAVİRİ

HİZMETİNİZDE

Kobilere Yönelik Devlet 
Destekli Ticari Alacak Sigortası

Biga Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Şadan Doğan, Meclis Başkanı Melih Akyıl, Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Sedat Çakır ve Hüseyin Şahin, Yö-
netim Kurulu Üyeleri Hüseyin Erdoğan ve Cüneyt Oflaz ile 
Genel Sekreter Mustafa Mutlu 30 Ocak 2019 Perşembe günü 
saat 10.00’da Biga Cumhuriyet Başsavcılığı görevine yeni ata-
nan Bahri Yalçınöz’ü makamında ziyaret etti.

Başkan Doğan ve beraberindeki Biga TSO heyeti Başsavcı Yal-
çınöz ile tek tek tanıştı. Daha sonra Yalçınöz, kısaca mesleki geç-
mişinden bahsetti ve Biga ilçesinde göreve başlamış olmasından 
duyduğu memnuniyeti belirtti.

Görüşmeler sırasında Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan, 
Biga’nın genel durumu, ticari ve sınai yapısı hakkında kısa bilgiler 
verdi ve Biga’da ahenkli bir çalışma ortamının bulunduğunu, istih-
dam oranının yüksek olmasından dolayı da huzur ve asayiş açısın-
dan önemli problemlerin yaşanmadığını, gerek kamu, gerekse özel 
sektörün el ele verip uyum içerisinde çalıştığını belirtti.

Karşılıklı görüş alışverişinin yaşandığı ziyaret, Başsavcı Yalçı-
nöz’ün Biga TSO heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek teşekkür etmesi ile son buldu.

“KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigor-
tası”, 04/06/2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı Bakanlar Ku-
rulu’nun “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari 
Alacak Sigortası Sunulmasını içeren Devlet Destekli Sistemin 
İşleyişine Dair Kararı” ile oluşturulan, kuruluşundan itibaren 
en az 2 yıl geçmişi olan, vergi ve SGK borcu bulunmayan ve 
risk değerlendirme kriterlerini sağlayan Mikro ve Küçük İş-
letme sınıfına giren işletmelerin faydalanabileceği bir sigorta 
sistemidir.

Söz konusu sistemle KOBİ’lerin herhangi bir teminata bağlan-
mamış vadeli satışlarından doğan borcun ödenmeme riskinin te-
minat altına alınarak, öngörülemeyen tahsilat problemlerine karşı 
korunması yoluyla finansal yapılarının güçlendirilmesi ve böylece 
asıl faaliyet alanlarına odaklanmalarının sağlanması amaçlanmış-
tır.

Bu kapsamda Halk Sigorta,  19.04.2019 tarihinde T.C. Hazine 
ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından gö-
revlendirilmiş olup, detaylı bilgiye http://alacaksigortasi.org ad-
resinden ulaşılabilecek; söz konusu sistem hakkında soru, görüş, 
öneriler ve tanıtım toplantılarına davet için ticarialacaksigortasi@
halksigorta.com.tr adresinden Halk Sigorta ile iletişime geçilebile-
cektir.

Gönen Fuarı’na Katıldık

t
Biga TSO Meclis Başkanı Melih Akyıl, 
Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Erdoğan 

ve Genel Sekreter Mustafa Mutlu 04 Nisan 
2019 Perşembe günü Gönen’de 9’ncu Tarım 
ve Hayvancılık Fuarı’nın açılışına katıldı.

Sayın Üyemiz,
Ticari ve sınai faaliyetlerinizi yürütürken 

karşılaştığınız sorunların hukuki çözümleri için, 
Biga Ticaret ve Sanayi Odası’nda hizmet veren; 

Odamız Hukuk Müşaviri Av. Veli GÖK’ten 
haftanın her Cuma günü 16.00-17.00 saatleri 

arasında görüş ve öneri alabilirsiniz.

Akıllı telefonunuza Google Play Store veya 
Apple Store’dan ABİGEM Akademi uygulaması 

indirilecek…Yükledikten sonra
Kullanıcı adı: bigatso1973@gmail.com

Şifre: iaxpqq
olarak girilecek ve işlem tamamlanacak. 

Eğitimleri izlemeye başlayabilirsiniz…

Odamız üyelerine sunduğumuz ücretsiz online 
eğitim hizmetine 7 gün 24 saat ulaşabilmeniz 

mümkün. Trakya ABİGEM Akademi’ye üye 
olmak çok kolay! Trakya ABİGEM ile üyelerimize 

ücretsiz online eğitim imkanı sunuyoruz.
Çünkü, üyelerimiz birinci önceliğimiz...

abigemakademi.com

ÜYELERİMİZE ONLINE 
ÜCRETSİZ EĞİTİM
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Biga Ticaret ve Sanayi Odası (Biga TSO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Şadan Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Hüseyin Şahin, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Erdoğan, Cüneyt 
Oflaz ve Tevfik Başarır ile Genel Sekreter Mustafa Mutlu, 28 Şubat 
2018 Perşembe günü saat 15.00’te Biga Ziraat Odası Başkanlığı’na 
seçilen Mustafa Güray Ergün’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

10 Şubat 2019 Pazar günü yapılan 
seçimli olağan genel kurulda BigaZiraat 
Odası Başkanlığına seçilen Güray Er-
gün’e Biga TSO Başkanı Şadan Doğan 

ve yönetim kurulu üyeleri hayırlı olsun 
ziyaretinde bulunarak Ergün’e ve çalışma 
arkadaşlarına üstlendikleri bu yeni gö-
revlerinin hayırlı olması dileklerini iletti.

Biga TSO heyetini, Biga Ziraat Odası 
Başkanına gelişlerinde yeni başkan Ergün 
ve yönetim kurulu üyeleri çok samimi bir 
şekilde karşıladı. Karşılıklı bilgi alış-ve-
rişinin ardından nazik ziyaretlerinden 
dolayı duyduğu memnuniyetini belirten 
Ziraat Odası Başkanı Ergün, Biga TSO 
Başkanı Doğan ve yönetim kurulu üye-
lerine teşekkür etti ve bundan sonraki 
çalışmalarında başarılar diledi.

t
Biga Ticaret ve Sanayi Odası (Biga TSO) ile Çanakkale Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğü işbirliğinde, “Plastik Poşetlerin 

Ücretlendirilmesi Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı” düzenlendi.
Biga’da faaliyet gösteren tacir ve es-

naflar ile mali müşavirleri bilgilendirmek 
amacıyla 12 Şubat 2019 Salı günü saat 
14.00’de Biga Ticaret ve Sanayi Odası’n-
da “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilme-
sine İlişkin Usul ve Esaslar Bilgilendirme 
Toplantısı” yapıldı. Biga Ticaret ve Sa-
nayi Odası’nın düzenlediği ve Çanakkale 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat 
ve konu ile ilgili uzmanlar ile çok sayıda 
katılımcının ilgi gösterdiği toplantı yakla-
şık iki saat sürdü.

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 
yürürlüğe girmesiyle, 1/1/2019’dan 
itibaren kaynakların verimli yönetimi ve 

plastik poşetlerden kaynaklanan çevre 
kirliliğinin önlenmesi amacıyla satış nok-
talarında plastik poşetlerin ücretli olarak 
satılması uygulaması başlatılmıştır.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Biga 
TSO Başkanı Şadan Doğan; “Daha bi-
linçli yaşamak, gelecek nesillere temiz 
ve kullanılabilir çevre bırakabilmek adına 
gereksiz plastik poşet kullanımının önü-
ne geçilmesi amacıyla üyelerimize yöne-
lik eğitim programlarımız devam edecek-
tir.” dedi.

Biga TSO Heyeti, Ziraat Odası’nı Ziyaret Etti

Biga TSO’da Plastik Poşet Toplantısı Yapıldı
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Biga Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB MEYBEM A.Ş. 
işbirliğinde İkinci El Motorlu Kara Taşıtları alım-satımı 

mesleki yeterlilik sınavlarında başarı gösteren 35 kişiye 
sertifikaları 12 Şubat 2019 Salı günü Biga TSO Konferans 
Salonunda yapılan törenle verildi.

Sertifika törenine Biga TSO Yöne-
tim Kurulu Başkanı Şadan Doğan, Biga 
Şoförler ve Otomobilciler Odası Başka-
nı Sait Tanur, Biga Ziraat Odası Başkanı 
M.Güray Ergün, Biga TSO Meclis Başka-
nı Melih Akyıl, meclis ve yönetim kurulu 
üyeleri ile oto galericileri ve basın men-
supları katıldı.

Törende bir konuşma yapan Biga 
TSO Yönetim Kurulu Başkan Şadan Do-
ğan: “Bugün Biga TSO, Biga Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası ile Biga Şoförler ve 
Otomobilciler Odasına üye olup mes-
leki yeterlilik sınavlarında başarılı olan 
oto galericilerimizden 35’ine belgelerini 
teslim ediyoruz. Biga Ticaret ve Sanayi 

Odası ile TOBB MEYBEM A.Ş. işbir-
liğinde İkinci El Motorlu Kara Taşıtları 
Mesleki Yeterlilik sınavları düzenledik ve 
Biga’da faaliyet gösteren işletme sahip-
lerini ve çalışanlarının belge almalarına 
yardımcı olduk. Sınavlarda başarılı olan 
35 galericimize belgeleri hayırlı uğurlu 
olsun. Bundan sonra da MEYBEM ile bir-
likte mesleki yeterlilik sınavları yapmaya 
devam edeceğiz.” dedi.

Konuşmaların ardından oto galerici-
lerine mesleki yeterlilik belgeleri verildi.

t
Biga Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz 13 Şubat 2019 
Çarşamba günü saat 10.15’te Biga Ticaret ve Sanayi Odası 

(Biga TSO)’na iade-i ziyarette bulundu.
Başsavcı Yalçınöz’ü Biga TSO’ya ge-

lişlerinde Yönetim Kurulu Başkanı Şa-
dan Doğan, Meclis Başkanı Melih Akyıl, 
Meclis Başkan Yardımcısı Ümit Alşan, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hü-
seyin Şahin, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Hüseyin Erdoğan, Hakan Akın, Cüneyt 
Oflaz, Tevfik Başarır veMeclis Üyesi Erol 
Şener Oda hizmet binasının girişinde 
karşıladı ve önce Odanın yeni hizmet bi-

nasında yer alan üniteler gezdirildi.
Göreve başlamasının ilk günlerinde 

Biga TSO heyetinin tanışma ziyaretinde 
bulunduğu Başsavcı Yalçınöz, TSO’nun 
yeni hizmet binasını ilçeye kazandırma-
larından dolayı Oda yönetimine teşek-
kür etti. Yargıda görev yapan kesimin 
her geçen gün gençleştiğinin altını çizen 
Biga TSO Başkanı Doğan, İlçemizde de 
Başsavcımız, Savcılarımız ve Hâkimleri-

mizin genç isimlerden oluştuğunu bunun 
da adalette yaşanan gecikmelerin önüne 
geçilmesinde bir avantaj olduğunu be-
lirtti. Cumhuriyet Başsavcısı Yalçınöz, 
İlçemizde yaşanan adli vakalar hakkında 
kısa bir bilgilendirme yaparken, Biga’nın 
huzurla yaşanabilecek, aşırı olayların çok 
içerisinde olmayan bir ilçe olduğunu ve 
bunun da işlerini kolaylaştırdığını belirt-
ti. Karşılıklı görüş alışverişinin yaşandı-
ğı ziyaret, Biga TSO Başkanı Doğan’ın 
Başsavcı Yalçınöz’e ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek teşekkür et-
mesi ile son buldu.

Biga TSO’da Oto Galericilerine Belge Töreni

Başsavcı Yalçınöz’den Biga TSO’ya Ziyaret
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Biga Ticaret ve Sanayi 
Odası, SGK ve İŞKUR İl 

Müdürlükleri işbirliğinde yatırım 
teşvikleri, prim teşvikleri ve işbaşı 
eğitim program teşvikleri hakkında 
bilgilendirme toplantısı 14 Şubat 
2019 Perşembe günü Biga TSO’da 
yapıldı.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin 
Şahin, Çanakkale SGK İl Müdürü Hilmi 
Ercan, İŞKUR İl Müdürü Ali Çalışkan, 
mali müşavirler ve oda üyelerinin katıl-
dığı toplantıda, İŞKUR ve SGK Teşvikleri 
ile 7143 sayılı Yapılandırma Kanunu hak-
kında bilgiler verildi.

Biga TSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Hüseyin Şahin’in bilgilen-
dirme toplantısının açılışında yaptığı 

konuşmasının ardından söz alan SGK İl 
Müdürü Hilmi Ercan, geciken borçların 
ödeme sürelerinin uzatıldığını belirtti. 
İlave istihdam seferberliği bölgemiz için 
hakikaten önemli bir teşviktir. Birinci 
derece akrabalar da dâhil eğer iş yerinde 
çalışıyorsa, teşvik şartlarını oluşturuyor-
sa bundan faydalanabiliyor ve sigorta 
priminin tamamını, verginin tamamını 
devletimiz karşılıyor.” dedi.

İŞKUR İl Müdürü Ali Çalışkan, “Bir-
çok işverenimizin zaman zaman yeterli 
düzeyde bu teşviklerden yararlanmadı-
ğını görüyoruz. Teşviklerin yanında İŞ-
KUR’un sunmuş olduğu başka imkânlar 
da var. Bu imkânlar da kurs destekleridir, 
işbaşı eğitim destekleridir. Birçok işve-
renlerimizin bir araya gelip ortak adım 
attığı eleman yetiştirme projeleridir.” 
şeklinde konuştu.

t
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Çanakkale Kadın 
ve Genç Girişimciler Kurulu Biga TSO ve Biga TB üyeleri 20 

Şubat 2019 Çarşamba günü yaptığı kahvaltının ardından Biga 
TSO’da işbirliği ve koordinasyon toplantısı düzenledi.

TOBB tarafından kadın ve girişimci-
liğin artması ve ülke ekonomisinde daha 
aktif rol almaları için oluşturulan ve bu 
kapsamda Biga’da kurulan yeni kadın ve 
genç girişimciler kurulu üyeleri ile Biga 
TSO ve Biga TB yönetim kurulu üyeleri 
ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda, Biga TSO Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Şahin, 
Meclis Başkan Yardımcısı Jale Kırbaş, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Erdo-
ğan, Cüneyt Oflaz, Tevfik Başarır, Genel 
Sekreter Mustafa Mutlu, Biga Ticaret 
Borsası Genel Sekreteri Halil Erol ile ka-
dın ve genç girişimciler kurulu üyeleri yer 
aldı.

Biga TSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Hüseyin Şahin, “Kadınların 
ve gençlerin olmadığı işler her zaman 
aksak ilerliyor. TOBB Kadın Girişimciler 

Kurulu ve TOBB Genç Girişimciler Ku-
rulu, Birlik Başkanımız Sayın Rifat Hisar-
cıklıoğlu’nun iş dünyasına ve girişimcilik 
ekosistemine yapmış olduğu en büyük 
katkılardan biridir. Girişimci kurullarımız 
proje getirsin değerlendirelim, hayata 
geçirelim. Bizler yönetim kurulu olarak 
yapacağınız her çalışmada sizlere destek 
olacağız.” dedi.

Yapılan konuşmalar ve bilgilendirme-
den sonra yeni oluşturulan kadın ve genç 
girişimciler kurulu üyeleri yapmış olduk-
ları işler ve kendileri hakkında bilgilendir-
mede bulundu.

Yeni Oluşturulan İl Kadın Girişim-
ciler Kurulu Biga Üyeleri:Jale Kırbaş, 
Ayşe Arda, Pınar Şen, Fatma Güremen, 
Ayşe Tuna Sucuka, Seyhan Şahin, İnci 
Bayram, Aylin Öçal, Elif Özmeral, Emel 
Torun, Müzeyyen Işık, Hamide Canbaz, 

Ezel Dişli, Ayfer Baykal, Deniz Mumcu, 
Melek Şahin, Didem Yavaşça, Gökçe 
Uygun, Ayşe Uluğ, Ayşe Elmas, Nazan 
Yelkikalan, Dalga Akyüz, Zeynep Seda 
Özçelik, Belma Mutlu Kezban Çalışkan 
Yılmaz, Muradiye Özel Ödül, Selin Coş-
kuner, Yasemin Gençoğlu

Yeni Oluşturulan İl Genç Girişimciler 
Kurulu Biga Üyeleri:Tevfik Başarır, Ali 
Tahsin Yaşık, Eyüp Güray Görgöz, Hüse-
yin Erdem Bilgi, Cem Öner, Mesut Kısa, 
Halide Duyar Sezer, Mustafa Bıyıklı, İs-
mail Hakkı Türkbay, Mustafa Gündüz, 
Serdar Seçilen, Fatih Mumcu, Ahmet 
Emre, Muhammed Emin Kaplan, Bü-
lent Canberk Tarhan, İshak Alaca, Melek 
Hasdemir, Banu Yılmaz, Can Özyörük, 
Özge Akbakan, Duygu Tekin Elbi, Fatih 
Mehmet Ertuğrul, Numan Üner, Bün-
yamin Tekin, Eren Kısacık, Erhan Samet 
Gülal, İlker Eren, İsmail Gemici, Metin 
Çırak, Osman Gemici, Sadettin Güney, 
Salih Can Eriş, Semih Turan, Tevfik Coş-
kuner, Tuğberk Yavuzaslan, Tuncay Ara-
bacı, Yunus Çiftçi.

SGK ve İŞKUR’dan Teşvikler Semineri

TOBB İl Genç ve Kadın Girişimciler Toplantısı
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Biga Ticaret ve Sanayi 
Odası yurt dışı iş gezileri 

kapsamında, kardeş oda Karacabey 
Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte, 
ihracatı artırmak ve çeşitli iş 
bağlantıları kurmak amacıyla 
21-24 Şubat 2019 tarihlerinde 
Bulgaristan’da ikili iş görüşmeleri 
ile tarım ve hayvancılık fuarı 
ziyareti gerçekleştirdi.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Şadan Doğan, Karacabey 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Naci Güncü, yönetim kurulu üye-
leri ve üye iş adamlarından oluşan heyet, 
yurt dışı ticaret hacimlerini artırmak ve 
yurt dışındaki ticari ve mesleki faaliyetle-
rin nasıl yönlendirildiğini ve yurt dışındaki 
ticaret odalarının ve iş dünyası kuruluşları-
nın çalışma şekillerini görmek ve analiz et-
mek amacıyla Bulgaristan’a iş görüşmeleri 
ve fuar gezisi düzenledi.

Bulgaristan iş gezisinde 21 Şubat 2019 
Perşembe günü Filibe’de sırasıyla T.C. Fi-
libe Başkonsolosluğu’nda yuvarlak masa 
toplantısı düzenlendi. Filibe Başkonsolo-
sumuz Hüseyin Ergani ve Ticaret Ataşesi 
Mehmet Ali Erdem tarafından karşılanan 
heyete, Başkonsolosluğun 1924 yılından 
bu yana Bulgaristan’daki faaliyetleri, Bul-
garistan’daki yatırım olanakları, bölgede 
bulunan Türk yatırımcıları ve bölgedeki 
yatırım ve işbirliği olanakları, fırsatlar ve 
tehditler ile ülke ekonomisi hakkında bil-
giler verildi.

Filibe Ticaret ve Sanayi Odası’nda Yö-
netici Müdür Angel Hronev’den Bulgaris-
tan ekonomisi, Filibe’deki yatırım ortamı 
ve ülkeki fırsatlar hakkında ayrıntılı brifing 
alındı. Heyet, günün son programında 
Asenovgrad şehrinde bulunan Yerel Giri-
şimciler Derneği Başkanı Vasil Pironkov’un 
evsahipliğinde iş insanlarının büyük ilgi 

gösterdiği öğle yemeğinde karşılıklı olarak 
ikili işbirliği konuları ve yatırım olanaklarını 
ele aldı. Asenovgrad’ta düzenlenen görüş-
melere Asenovgradlı iş insanlarının yanısı-
ra Panagyurişte Yerel Girişimciler Derne-
ği’nden de yoğun katılım gerçekleşti. Heyet 
son olarak 24 Şubat 2019 Cumartesi günü 
Balkanların en büyük tarım ve hayvancılık 
fuarı olan Filibe Tarım Fuarı’nda (AGRA) 
incelemelerde bulundu.

Yapılan görüşmelerde, Biga TSO he-
yeti adına Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt 
Oflaz, Biga’nın ve bölgenin güçlü olduğu 
sektörleri, işbirliği olanaklarını ve Biga’nın 
ekonomik değerlerini anlattı. Oflaz ayrı-
ca, Bulgaristan ve Türkiye’nin kardeş iki 
coğrafyada bulunduğunu, çok eskiye da-
yanan kuvvetli bağları olan ilçemiz Biga 
ve Bulgaristan’ın önemli ticaret ve sanayi 
kentlerinden olan Filibe ve Asenovgrad’ın 
Odalarımız ve iş adamları derneklerimiz 
aracılığıyla bundan böyle mevcut olan ikili 
ilişkileri ve karşılıklı ticareti daha yukarılara 
taşımak ve mevcut potansiyelleri ortaya çı-
karmak amacıyla bu tür ziyaretlerin karşı-
lıklı olarak artırılmasını arzu ettiklerini be-
lirtti ve Bulgar iş insanlarını bu yıl 4-6 Ekim 
2019 tarihlerinde Biga’da yapılacak 13’ncü 
Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri 
Fuarı’na davet etti.

Biga TSO Başkanı Doğan yaptığı açık-
lamada, Asenovgrad’lı iş insanları ve Biga 

TSO üyeleri arasında gerçekleştirilebilecek 
iş görüşmeleri için zemin oluşturdukları-
nı belirterek, “Bulgaristan’a düzenlemiş 
olduğumuz iş gezisi ile burada ikili iş gö-
rüşmeleri yapma, yatırım fırsatları ve Bul-
garistan’daki iş olanakları ile finansman 
imkânları hakkında bilgi edindik.” dedi.

Doğan konuşmasının devamında; 
“Biga Ticaret ve Sanayi Odası olarak dü-
zenlenen bu tür yurtiçi ve yurtdışı iş gezi-
lerimiz bizler için birer fırsat ve umut ka-
pısıdır. Bu geziler üyelerimizin hem ufkunu 
açmakta, hem de vizyonlarını artırmakta-
dır. Bu doğrultuda yurt içi veya yurt dışında 
tanıştığımız herhangi bir insan veya farklı 
bir sektör sizin bundan sonraki iş hayatınız 
için dönüm noktası olabiliyor. Ayrıca gezi-
lerimize katılan üyelerimiz arasında güzel 
diyaloglar, dostluklar, birlik ve beraberlik 
duyguları ile işbirlikleri oluşabiliyor. Gezi 
sonrası üyelerimizden aldığımız geri dö-
nüşlere baktığımızda, Biga Ticaret ve Sa-
nayi Odası olarak gerçekleştirdiğimiz prog-
ramın üyelerimiz açısından oldukça verimli 
geçtiği kanaatine vardık. Yapılan ikili iş gö-
rüşmeleri ile ön anlaşmalar sağlandı. Yapı-
lan ziyaretler ile de bölge hakkında önemli 
bilgiler elde edinildi, yatırım ve ticaret için 
brifingler alındı. Görülen şu ki, bölge hem 
ticari hem de yatırım anlamında Bigalı iş 
insanlarımız için önemli fırsatları barındır-
maktadır.” dedi.

Biga TSO, Kardeş Oda Karacabey TSO ile 
Bulgaristan’a İş ve Fuar Gezisi Düzenledi
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Biga TSO, 26 Şubat 2019 tarihinde TOBB’da Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan’ın teşrifleriyle düzenlenen törenle 

akreditasyon sertifikasını yeniledi.
Biga TSO Başkanı Şadan Doğan, Ge-

nel Sekreter Mustafa Mutlu ve Akredi-
tasyon Sorumlusu Gülşen Gezer; TOBB 
Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB 
Akreditasyon Kurulu Başkanı Faik Ya-
vuz’un elinden “Akredite Oda” sertifika-
sını birlikte aldı.

Başkan Doğan Biga TSO’nun ak-
reditasyon sertifikasını üçüncü kez ye-
nilediğini ve 2019 yılında da bu yönde 
çalışmaların daha da üzerine eklenerek 
devam edeceğini belirtti. Başkan Doğan 
ayrıca TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile 

yaptığı birebir görüşmede kendisine Bi-
ga’ya vermiş olduğu meslek lisesi sözünü 
hatırlattı.

TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu 
Oda/Borsa Akreditasyon Sertifika Tö-
reni’nde yaptığı konuşmada, TOBB’un 
oda ve borsa sistemini tüm dünyaya ih-
raç edecek konuma geldiğini belirterek, 
“Mesela Türk Cumhuriyetlerinden, 57 
İslam ülkesinden talepler var. Oda borsa 
sistemimizi öğrenmek istiyorlar.” dedi.
Hisarcıklıoğlu, hızla gelişen ve dönüşen 
dünyada iş dünyasının kendisini geliştir-

meye devam etmesinin çok önemli ol-
duğunu, akreditasyon sistemi sayesinde 
oda ve borsaların da kendilerini dönüş-
türüp geliştirdiklerini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, geçen sene 115 oda 
ve borsada akreditasyon denetimleri ya-
pıldığını, bunlardan 103’ünün belgelerini 
yenileyebildiğini bildirdi. Hisarcıklıoğlu, 
“Belgeyi aldık, iş bitti yok. Onlar da ken-
dilerini yeniliyorlar.” dedi.

Hizmet kalitesini daha da artırmak 
için üyelerin ve firmaların taleplerinin 
toplanmasına devam edilmesi gerektiğini 
ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Bu camiaya 
hizmet, esasında milli bir görev. İnşallah 
hep birlikte camiamızı ve ülkemizi daha 
ileri noktalara taşıyacağız.” diye konuştu.

5 Yıldızlı Hizmet Belgemiz 3. Kez Yenilendi

T.C. Filibe Başkonsolosluğu Ziyareti, 21.02.2019

Asenovgrad Yerel Yatırımcılar Derneği ile İş Görüşmeleri, 
21.02.2019

Filibe Ticaret ve Sanayi Odası Ziyareti, 21.02.2019

Filibe Tarım Fuarı’nı Ziyaret, 23.02.2019

BULGARİSTAN ZİYARET ve TEMASLARI
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Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimleri

Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimleri

t
Çanakkale Ticaret Borsası’nın 
koordinatörlüğünü 

yaptığı TOBB Çanakkale Genç 
Girişimciler Kurulu İcra Komitesi 
yeni dönemdeki seçimli ilk 
toplantısını 01 Mart 2019 tarihinde 
gerçekleştirdi.

Çanakkale Ticaret Borsası’nda yapı-
lan toplantıya, Çanakkale Ticaret Borsası 
Meclis Başkanı Abdullah Deniz, Çanakka-
le Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı T.Selçuk Semizoğlu, Çanakkale 
TSO Genel Sekreteri Sema  Sandal, Ça-
nakkale Ticaret Borsası Genel Sekreteri 
Sevcan Elver ve Biga TSO Genel Sekreteri 
Mustafa Mutlu ile icra komitesi üyeleri ka-

tıldı.  Çanakkale Ticaret Borsası, Çanakka-
le Ticaret ve Sanayi Odası, Gelibolu Tica-
ret ve Sanayi Odası, Biga Ticaret ve Sanayi 
Odası ve Biga Ticaret Borsası’nda yapılan 
seçimlerin ardından 127 üye arasından İl 
İcra Komitesine seçilen 15 üye kendileri-
ni tanıtarak daha sonra başkan ve başkan 
yardımcılarını seçti. Oylama sonucunda 
Orçun Oktay TOBB Çanakkale Genç Giri-
şimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanlığı’na 
seçildi. Başkan Yardımcılıklarına ise Tevfik 
Başarır ve Fatih Mehmet Toğer seçildi.

TOBB Çanakkale İl Genç Girişimciler 
Kurulu İcra Komitesi Başkanlığına seçi-
len Orçun Oktay seçimin ardından yap-
tığı açıklamada; “TOBB Çanakkale Genç 
Girişimciler Kurulu olarak yeni dönemde 

Oda ve Borsalarımızın desteği ile başarılı 
projeler çıkaracağımıza inancım tamdır. 
Kuruldaki arkadaşlarımıza, İlimizdeki giri-
şimcilerimize girişimci potansiyelinin geliş-
tirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi 
amacıyla politikalar belirlemek ve girişim-
cilik kültürünün gençlerimiz arasında ge-
lişmesine öncülük etmek bizlerin başlıca 
görevidir.” dedi.

Seçimleri değerlendiren Biga TSO 
Başkanı Şadan Doğan; “İlimizdeki odalar-
dan ve borsalardan TOBB Çanakkale Genç 
Girişimciler Kurulu İcra Komitesine seçilen 
arkadaşlarımızı tebrik ediyor ve birlikte ya-
pacağımız çalışmalarda şimdiden başarılar 
diliyorum.” dedi.

t
Çanakkale Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın koordinatörlüğünü 

yaptığı TOBB Çanakkale Kadın 
Girişimciler Kurulu İcra Komitesi 
yeni dönemdeki seçimli ilk 
toplantısını 07 Mart 2019 
Perşembe günü gerçekleştirdi.

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası’nda 
yapılan toplantıya, Çanakkale Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı T.
Selçuk Semizoğlu, Çanakkale TSO Genel 
Sekreteri Sema Sandal ve Çanakkale Tica-
ret Borsası Genel Sekreteri Sevcan Elver ile 
icra komitesi üyeleri katıldı.

Çanakkale Ticaret Borsası, Çanakkale 
Ticaret ve Sanayi Odası, Gelibolu Ticaret 

ve Sanayi Odası, Biga Ticaret ve Sanayi 
Odası ve Biga Ticaret Borsası’nda yapı-
lan seçimlerin ardından İl İcra Komitesine 
seçilen 15 üye kendilerini tanıtarak daha 
sonra başkan ve başkan yardımcılarını seç-
ti. Oylama sonucunda Birce Bilici Şimşek 
TOBB Çanakkale Kadın Girişimciler Ku-
rulu İcra Komitesi Başkanlığı’na seçildi. 
Başkan Yardımcılıklarına ise Emel Torun ve 
Bilge Yerlikaya seçildi.

TOBB Çanakkale Kadın Girişimciler 
Kurulu İcra Komitesi Başkanlığına seçilen 
Birce Bilici Şimşek seçimin ardından yaptı-
ğı açıklamada; “Çanakkale Kadın Girişim-
ciler Kurulumuzun yeni döneminin hepi-
mize hayırlı ve verimli geçmesini temenni 
ediyorum. TOBB Çanakkale Kadın Giri-

şimciler Kurulu olarak yeni dönemde Oda 
ve Borsalarımızın desteği ile başarılı proje-
ler çıkaracağımıza inanıyorum. Kuruldaki 
arkadaşlarımıza, İlimizdeki girişimcilerimi-
ze girişimci potansiyelinin geliştirilmesi ve 
daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla 
politikalar belirlemek ve girişimcilik kültü-
rünün kadınlarımız arasında gelişmesine 
öncülük etmek bizlerin başlıca görevidir. 
Hepimize yeni dönemimizin tekrar hayırlı 
olmasını temenni ediyor, saygılar sunuyo-
rum” dedi.

Biga TSO Başkanı Şadan Doğan, 
TOBB Çanakkale Kadın Girişimciler Kuru-
lu İcra Komitesine seçilen arkadaşları teb-
rik etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

                     TOBB ÇANAKKALE

     TOBB ÇANAKKALE
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Biga TSO Başkanı Şadan Doğan yaptığı açıklamada; 
“Hatırlayacağınız üzere 21 Ocak’taki TOBB Türkiye Ekonomi 

Şurası’nda Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan iş 
dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısında bulunmuştu.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çağ-
rısının ardından Hazine ve Maliye Baka-
nımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanımız ve TOBB Başkanımız iki hafta 
boyunca yoğun bir şekilde çalışarak istih-
dam teşviklerini hazırladılar.

Bunlara yönelik yasal düzenleme de 
hızla Meclisten geçti ve Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi.

25 Şubat 2019 tarihinde TOBB Baş-
kanımızın ev sahipliğinde Hazine ve Ma-
liye Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanımız ile Oda ve Borsa 
Başkanlarımızın ve TOBB Sektör Meclisi 
Başkanlarımızın katılımıyla “Burası Tür-
kiye Burada İş Var” sloganıyla İstihdam 
Seferberliği 2019 kampanyası başlatıldı.

İstihdam Seferberliği 2019 kapsa-
mında iş dünyamıza, girişimcilerimize 
8 farklı teşvik sunuluyor ve bunları pek 
çoğu tarihi destekler şeklinde.

Ben size bunlardan özellikle çok 
önemli gördüğüm ikisinden bahsede-
ceğim. Birincisi; Nisan ayı sonuna kadar 
sağlayacağınız her ilave istihdamın tam 3 
ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve 
vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyun-
ca işverenin maliyeti sıfır.

2.021 TL ücret ve 1.113 TL sigorta 
ve vergiler olmak üzere 3.134 TL’yi dev-
letimiz karşılamış olacak. İşveren cebin-
den sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşi-
mizi işe almış olacak.

Devamındaki 9 ay boyunca da devle-
timiz sigorta primlerini ve vergileri öde-
meye devam edecek. Yani aylık 1.113 
TL’yi devletimiz karşılayacak. Biz işve-

renler olarak sadece çalıştırdığımız kar-
deşimize ücretini ödeyeceğiz.

İşe alınacak kişi kadın, genç ve engelli 
ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış ola-
cak.

Yine imalat sanayi ve bilişim sektö-
ründe aylık 1.113 TL olan prim ve vergi 
teşviki 2.712 TL olarak verilecek.

Buradan iş dünyasına çağrıda bulu-
nuyorum. Gelin bu tarihi teşvikten ya-
rarlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği 
için hükümetimize çok teşekkür ediyo-
ruz.

İkincisi de; herhangi bir sebeple işin-
de sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz için 
çok önemli bir destek getirildi. Böylece 
Devletimiz sıkıntılı günümüzde de yanı-
mızda olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı ya-
şadıysa, faaliyetleri durmuş ya da azal-
mışsa; çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca 
Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında İşsiz-
lik Sigortası Fonu’ndan ödeniyor.

Yani burada devletimiz işverene di-
yor ki, düzenini bozma, istihdamı koru.

Tüm bu teşviklere ilişkin tüm detay-
lara  istihdamseferberligi.org  adresinden 
ulaşabilmek mümkün.

Aklınıza takılan bir konu olursa, Biga 
Ticaret ve Sanayi Odası’na ulaşmanız 
mümkün.

Bu teşvikler konusunda şirket sahip-
leri ve yöneticileri kadar muhasebecilere 
ve şirketlerin insan kaynakları yöneticile-
rine de büyük görevler düşüyor. İstihdam 
teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulan-

ması konusunda onlardan ekstra hassa-
siyet bekliyoruz.

Önümüzdeki süreçte de Valimiz, 
Kaymakamlarımız, Belediye Başkanla-
rımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet-
ler Bakanlığımızın yerel teşkilatları ve iş 
dünyası kuruluşlarımızın başkanlarının 
katılımıyla üyelerimize yönelik olarak is-
tihdam teşvikleri bilgilendirme toplantı-
ları yapmaya devam edeceğiz.

İlçemizde her ay en çok ilave istih-
dam sağlayan üyelerimizi kutlayacağız.

Bakın 2017’deki istihdam seferberli-
ğinde kamu-özel sektör olarak el ele ver-
dik ve 1,5 milyon ilave istihdam sağladık. 
Kamu-özel sektör el ele verdimi yapılma-
yacak şey yoktur.

Buradan tüm iş dünyamıza ve işve-
renlere de çağrıda bulunuyorum.

Sizler vasıtasıyla ülke çapında her iş-
verene sesleniyoruz; Türkiye’nin gücüne 
ve geleceğine güvenin. İstihdam Sefer-
berliği 2019’a katılın, bu tarihi istihdam 
teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz 
vatandaşımızı işe alarak, hem işinizi ge-
liştirin, hem ekonominin büyümesine 
katkınız olsun, hem de Türkiye’nin gele-
ceğine yatırım yaparak, kazanan siz olun.

Dünün en çok kazananları, Türki-
ye’ye yatırım yapanlar, Türkiye’de istih-
dam sağlayanlar oldu. Yarının en çok 
kazananları da, bugün Türkiye’ye yatırım 
yapanlar, insanımıza istihdam sağlayan-
lar olacak.

Bu topraklarda bereketi ve umudu 
hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz.

Bereketli ve umut dolu bir güne mer-
haba demek için, Burada iş var, Burada 
aş var, Burada gelecek var diyoruz.

Sizleri Biga Ticaret ve Sanayi Odası 
olarak saygıyla selamlıyorum.” dedi.

Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan 
İstihdam Seferberliği ile İlgili Açıklamada Bulundu
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Çanakkale Valisi Orhan Tavlı İstihdam Seferberliği 2019 
kapsamında 17 Mayıs 2019 Cuma günü Biga’da firma 

ziyaretlerinde bulundu.
Vali Tavlı’ya Biga’da gün boyu gerçek-

leştirdiği programlarda Biga Kaymaka-
mı Mustafa Can, Biga Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Şadan Doğan, Biga Orga-
nize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Baş-
kanı Nafi Fersan, Çanakkale Çalışma ve 

İş Kurumu İl Müdürü Ali Çalışkan, SGK 
İl Müdürü Hilmi Ercan ile Biga İŞKUR ve 
SGK müdürleri eşlik etti.

Vali Tavlı ve beraberindeki heyet ta-
rafından Biga Organize Sanayi Bölgesi’n-
de çeşitli sektörlerde faaliyette bulunan 

Aysa Demir, Güremen Orman Ürünleri, 
Minar Mobilya, Duyar El Aletleri, Decor-
tie Mobilya ve Çeksan Demir firmalarının 
yanısıra Çavuşköylü Cam tesislerinde 
firma yetkililerine İstihdam Seferberli-
ği 2019 çalışmaları, istihdam teşvikleri, 
işbaşı eğitim programları, kısa çalışma 
ödeneği başta olmak üzere İŞKUR’un 
tüm faaliyetleri hakkında bilgilendirme-
ler yapıldı.

t
Biga iş dünyası, Biga TSO ve Biga Ticaret Borsası tarafından 
düzenlenen, bilişim teknolojilerinin ve endüstrinin bir 

araya getirilmesinin hedeflendiği ve 4’ncü Sanayi Devrimi olarak 
nitelendirilen ‘Endüstri 4.0’ paneli Biga TSO Konferans Salonunda 
gerçekleştirildi.

TOBB Çanakkale Kadın ve Genç Gi-
rişimciler Kurullarının eğitim faaliyetleri 
kapsamında, Prof.Dr. Nazan Yelkikalan, 
Doç.Dr. Erdal Aydın ve Dr.Öğretim Üye-
si Filiz Eroğlu’nun panelist olarak yer aldı-
ğı teknolojik dönüşüm çağında Endüstri 
4.0 ve Değişen İş Dünyası girişimcilik pa-
neli 28 Mart 2019 Perşembe günü saat 
17.00’de Biga Ticaret ve Sanayi Odası 
Konferans Salonu’nda yapıldı.

Kadın ve genç girişimcilerin yanısıra 

Biga iş dünyası ile işletme topluluğu öğ-
rencilerinin yoğun ilgi gösterdiği Endüstri 
4.0 paneli yaklaşık iki saat sürdü. Tekno-
lojik değişim ve dönüşümün çok hızlı ya-
şandığı günümüz ekosisteminde girişimci 
adaylarının ve iş dünyasının Endüsti 4.0 
devrimine farkındalıklarını artırmaya yö-
nelik sunumların yapıldığı panele Biga 
Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ertuğrul 
Bilgücü, KOSGEB Çanakkale Müdürü 
Barış Alural, Biga Meclis Başkanı Melih 

Akyıl, Başkan Yardımcısı Hüseyin Şahin 
ve yönetim kurulu üyeleri, Çanakkale 
Kadın Girişimciler İcra Komitesi Başka-
nı Birce Bilici Şimşek, Genç Girişimciler 
İcra Komitesi Başkanı Orçun Oktay ve 
akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Panelde konuşmacılar tarafından 
dördüncü sanayi devrimi olarak ni-
telendirilen ve bilişim teknolojileri ile 
endüstrinin birleştirilmesi hedeflenen 
Endüstri 4.0 ile ilgili yapılacak yatırımlar 
ve yatırımlar için mevcut tesislerin yeter-
liliği konuşuldu. Panelde ayrıca Endüstri 
4.0’ın hangi yenilikleri getirdiği ve Türki-
ye’nin Endüstri 4.0’daki yeri örnekler eş-
liğinde anlatıldı.

Vali Tavlı’dan Biga Firmalarına Ziyaret

Biga’da Endüstri 4.0 Paneli Yapıldı
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Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ticaret hacminin 
geliştirilmesi ve yeni pazarlara dahil olunması amacıyla 

yol haritalarının çizilmesine yönelik yapılan toplantıda Bigalı ve 
Filibeli iş insanları Biga TSO’da bir araya geldi.

Bulgaristan Cumhuriyeti’nin Filibe 
şehrinde faaliyetlerini sürdüren Bulgar 
–Türk İş Adamları Derneği (BULTİŞ) 
üyelerinden oluşan heyet iş görüşmele-
rinde bulunmak amacıyla 20 Nisan 2019 
Cumartesi günü Biga Ticaret ve Sanayi 
Odası’nı ziyaret etti.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası’nda ya-
pılan ve yaklaşık iki saat süren toplantıda, 
Filibe ve çevresindeki yatırım ve iş ortamı 
imkânlarının tanıtımının ardından, Biga 
ile Bulgaristan arasında mevcut olan ti-
cari ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı 
olarak yatırım ve işbirliği potansiyelinin 
hareket geçirilmesi için yapılması gere-
kenler ele alındı.

Toplantıda, Biga Ticaret ve Sanayi 
Odası’nı temsilen Yönetim Kurulu Baş-
kanı Şadan Doğan, Meclis Başkanı Melih 
Akyıl, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Şahin, yönetim kurulu üyeleri 

Hüseyin Erdoğan, Cüneyt Oflaz ve Tev-
fik Başarır, Oda üyeleri ve Genel Sekreter 
Mustafa Mutlu hazır bulundu.

Biga TSO Başkanı Şadan Doğan 
yaptığı açılış konuşmasında; Biga’nın 
sosyo-ekonomik yapısı hakkında genel 
bilgilendirmeden sonra Bulgaristan ile 
ticari işbirliklerinin gelişmesi adına yapı-
lan bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
ifade etti. Doğan, asıl konunun ihraca-
tı artırmak olduğunu belirterek, “Biga, 
Bulgaristan’a çok yakın, kültür bağlarımız 
çok kuvvetli. Hepimiz iş insanlarıyız, ta-
rihsel bağlarımız var ve hepimiz bugün 
sanayimizi, ticareti ve işbirliklerimizi 
artırmak istiyoruz. Biga TSO üyeleri-
nin büyük çapta ihracatları var. Bundan 
sonra ihracatımızı daha güçlü bir şekilde, 
Bulgaristanlı iş adamlarımızın da katkıla-
rıyla artırabiliriz. Amacımız ticaretimizi, 
sanayinizi geliştirmek, ihracatın önünü 

açmak ve ülkelerimizin ticaret hacmini 
büyütmek” dedi.

Biga ve Bulgaristan arasındaki iş hac-
minin artırılmasına yönelik hamlelerin ve 
ciddi kabiliyetlerin olduğunun altını çizen 
Bulgar-Türk İşadamları Derneği Başkan 
Yardımcısı Donka Koleva, ilk kez Biga’ya 
geldiğini ve burada olmaktan mutluluk 
duyduğunu, Biga ile ticaret köprüleri 
kurmak istediklerini belirtti. Koleva ay-
rıca Filibe’deki yatırım fırsatları ve devlet 
destekleri hakkında bilgiler verdi ve Bigalı 
iş insanlarını yatırım yapmaları için Bul-
garistan’a davet etti.

Koleva konuşmasının devamında, 
“Umarım yakın zamanda çok iyi iş birlik-
lerine imza atacağız. Bu işbirliği sadece 
ticareti kapsamıyor, iki devlet, iki kültür 
olarak komşuluğumuzu daha da pekiş-
tireceğiz. Birlikte yapabileceğimiz güzel 
işler var diye düşünüyorum, bu işbirliğini 
sağlamak için sizleri Bulgaristan’a davet 
ediyorum. İki taraftaki iş insanları faaliyet 
alanlarına göre ayırıp bir araya getirelim 
ki daha çok iş konuşalım” dedi.

Bulgar-Türk İşadamlarından Biga TSO’ya Ziyaret
                       BİGA İLE BULGARİSTAN ARASINDA TİCARET KÖPRÜSÜ KURULUYOR

2019 Yılı Ramazan Gıda Yardımları 672 Aileye Ulaştı
tBiga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan 

Doğan, “Bu yıl da 672 aileye gıda yardımı yaptık.”
 Başkan Doğan açıklamasında, “Türkiye’deki tüm odalar ve 

borsalar aracılığıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere her yıl Ramazan 
ayında yapılan gıda yardımları, Biga TSO meclis üyeleri ve mes-
lek komite başkanları tarafından Biga ilçe merkezi ve köylerde 
bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.” dedi.

Doğan konuşmasının devamında; “Yardımlaşma, toplumu-
muzun güçlü olmasını, birlik ve beraberlik içinde yaşamasını 
sağlayan en büyük değerlerimizdendir. Bizler de Biga Ticaret 
ve Sanayi Odası olarak sosyal sorumluluklarımızı en iyi şekilde 
yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Her yıl geleneksel olarak 
yapılan bu yardımın daha da geniş kapsamlı olması ve daha çok 

vatandaşımıza ulaştırılması için Odamız olarak çalışmalarımız 
devam edecek. Bu vesile ile tüm üyelerimizin ve Biga halkının 
yaklaşan Ramazan Bayramını şimdiden en içten dileklerimle 
kutlar; sağlık ve mutluluklar dilerim” dedi.
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Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, Meclis 
Başkanı Melih Akyıl, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları 

Sedat Çakır ve Hüseyin Şahin, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin 
Erdoğan, Cüneyt Oflaz ve Tevfik Başarır ile Genel Sekreter 
Mustafa Mutlu, Biga Belediye Başkanlığı görevine yeni seçilen 
Bülent Erdoğan’a, Gümüşçay Belediye Başkanlığına yeniden 
seçilen Adnan Pastırmacı’ya ve Karabiga Belediye Başkanlığına 
yeni seçilen Ahmet Elbi’ye 25 Nisan 2019 Perşembe günü tebrik ve 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İş dünyasının ziyaretinden duydukları 
memnuniyeti dile getiren Belediye Baş-
kanları tüccar, esnaf ve sanayiciye her 
zaman destek olacaklarının altını çizdi.

Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin 

Biga’nın istihdam yükünü karşıladığı-
nı belirten Başkanlar, Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın Biga için çok önemli kurum-
lardan bir tanesi olduğunu, istihdam, 
üretim ve ihracat noktasında TSO’nun 

üzerine düşen görevi her zaman layıkıyla 
yapmaya çalıştığını ifade ettiler.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kanı Şadan Doğan ise, iş dünyası olarak 
Belediye Başkanlarına her zaman destek 
vermeye çalışacaklarını dile getirerek, 
“Dün belediyelerimizle nasıl çalışıyorsak 
bugün de, yarın da aynı şekilde çalışmaya 
devam edeceğiz. Allah mahcup etmesin. 
Biz de iş dünyası olarak Bigamıza hizmet 
etmekten geri kalmayız. Biga adına güzel 
bir döneme girdiğimizi düşünüyorum. 
Biga için hep birlikte başarılı ve faydalı iş-
ler yapacağımıza inancımız tam. Biga için 
gece gündüz çalışmaya hazırız. Görevle-
riniz tekrar hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Biga TSO’dan Belediye Başkanlarına Ziyaret
       BİGA  BELEDİYESİ

       GÜMÜŞÇAY  BELEDİYESİ

      KARABİGA  BELEDİYESİ
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t
Biga Ticaret ve Sanayi Odası ile n11.com işbirliğinde Oda 
üyelerine E-Ticaret Eğitimi verildi.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası ile n11.
com  ortaklığında KOBİ’lere e-ticaret 
eğitimi 02 Mayıs 2019 Perşembe günü 
Biga TSO Konferans Salonu’nda gerçek-
leştirildi.

Toplantıda  n11.com  İş Ortağı Eğit-
meni Aykut Baskın, e-ticaretin önemi 
ve  n11.com’un açık pazar iş modelinin 
sunduğu fırsatlar hakkında katılımcılara 

ayrıntılı bilgiler verdi. E-Ticaret yapan ve 
yapma potansiyeline sahip işletme tem-
silcilerinin yoğun ilgi gösterdiği eğitimi 
yaklaşık üç saat sürdü.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası dü-
zenlemiş olduğu e-ticaret eğitimleri ile 
giderek dijitalleşen dünyada, üyelerine 
farklı bakış açılarından e-ticaret bilincini 
kazandırmayı ve üyelerinin iş hacimlerini 

arttırmalarına katkı sağlamayı hedefliyor.
Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Şadan Doğan yaptığı açıklamada; “Oda-
mız yoğun ilgi gören E-Ticaret eğitimleri 
serisine önümüzdeki günlerde Ülkemizin 
önde gelen E-Ticaret platformlarını üye-
lerimiz ile bir araya getirmeye ve birebir 
görüşmeler ile ticaretlerine katkı sağla-
maya devam edecek” dedi.

E-Ticaret Eğitimi soru-cevap bölümü 
ile sona erdi.

t
Biga Ticaret ve Sanayi Odası ve MEYBEM işbirliğinde İkinci 
El Motorlu Kara Taşıtları Alım-Satım Danışmanı/Sorumlusu 

Sınavları düzenlendi.
Biga Ticaret ve Sanayi Odası ile 

TOBB MEYBEM A.Ş. işbirliğinde 27-28 
Ekim 2018 tarihlerinde toplam 53 adayın 
katılımıyla İkinci El Motorlu Kara Taşıtları 
Mesleki Yeterlilik sınavları düzenlendi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Biga 
TSO Başkanı Şadan Doğan; “Biga’da 
faaliyet gösteren değerli üyelerimiz ve 

esnaflarımızdan bugüne kadar 100 kişi 
başvuru yapmış ve sınava girmişlerdir. 
Teorik ve uygulama olmak üzere iki aşa-
malı olarak yapılan sınav programlarında 
yazılı bölümünden %70, uygulama sına-
vından ise %80 ve üzeri alan katılımcılar 
Mesleki Yeterlilik Belgesini almaya hak 
kazanacaklar.” dedi.

Doğan konuşmasının devamında; 
“Üyelerimiz ve esnafımızın başka şehir-
lere gitmeden sınav işlemlerinin Biga’da 
gerçekleştirebilmesi noktasında TOBB 
MEYBEM ile görüşülerek sınavların Bi-
ga’da yapılmasını sağladık. Uygulama 
sınavları için işyerlerinin kapılarını açan 
Kırbaş Otomotiv-Yusuf Kırbaş ve Eray 
Oto Galeri-Cengiz Erdeğer’e içtenlikle 
teşekkürlerimi sunarım.” ifadelerini kul-
landı.

Biga TSO’dan KOBİ’lere e-Ticaret Eğitimi

Oto Galericileri Yeterlilik Sınavında Ter Döktü
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Biga TSO Girişimçi Geliştirme Merkezi (GİGEM)’nde 21-24 
Mayıs 2019 tarihlerinde devam eden ve dört gün boyunca 

toplam 32 saat süren eğitime 13 girişimci adayı katıldı.
Biga TSO GİGEM’de sona eren 

25.dönem uygulamalı girişimcilik eğiti-
mine katılan girişimci adaylarına sesle-
nen Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Şadan Doğan; “Girişimcilik, ekonominin 
temel taşlarından biri. İlçemize ve ül-
kemize yeni markalar kazandırmanın, 
ihracatı geliştirmenin yolu girişimcilik-
ten geçiyor. Kurum olarak girişimciliğin 
desteklenmesine büyük önem veriyoruz. 
Zaman zaman da açtığımız bu tip kurs-
larla girişimci adaylarını destekliyoruz. 
Bu kursu düzenlemedeki amacımız da, 

girişimciliğin geliştirilmesini sağlamak ve 
ilçemizde kendi işini kurmak isteyen gi-
rişimcilere ön ayak olmak. Ayrıca, yete-
nekli, birikimli insanların cesaretle kendi 
işlerini kurup, istihdam edilmekten istih-
dam eden noktaya gelmelerini sağlamak.

Biga’da girişimciliğin desteklenmesi 
ve başarılı işletmelerin kurulması ama-
cıyla başlattığımız Uygulamalı Girişim-
cilik Eğitimlerimizle iş fırsatlarını değer-
lendirmek isteyen girişimci adaylarına 
rehberlik etmeyi sürdüreceğiz.

Kurs eğitmenimiz Ebru Fidan’a ayrıca 
teşekkür etmek istiyorum. Odamız tara-
fından özverili bir şekilde yürütülen bu 
eğitimi başarıyla tamamlayan arkadaş-
larımıza, sertifikalarını aldıktan sonra da 
işyerlerini kurabilmeleri ve geliştirmeleri 
konusunda destek olacağımızı belirtiyor, 
yeni iş hayatlarında şahsım ve yönetim 
kurulum adına başarılar diliyorum.

Bu girişimcilik eğitimlerinin düzen-
lenmesinde İŞKUR ve KOSGEB Çanak-
kale Müdürlüklerimize teşekkürlerimizi 
sunuyor, yeni girişimcilerimizin açacağı 
işletmelerin ülkemize ve bölgemize ha-
yırlı olmasını temenni ediyorum.” şeklin-
de konuştu.

t
T.C. Ziraat Bankası Balıkesir Bölge Yöneticisi Kahraman 
Turcan’ın katılımıyla 17 Haziran 2019 Pazartesi günü 

saat 14.00’te Biga Ticaret ve Sanayi Odası’nda “İleri Verimli 
Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi” ile ilgili bilgilendirme 
toplantısı yapıldı.

Toplantıya Biga Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şadan 
Doğan ve meclis üyelerinin yanısıra, Oda 
üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Kahraman Turcan tarafından, Hazi-
ne ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ta-
rafından açıklanan ve imalat sanayinde 
üretimin desteklenmesi, üretimde yerli 
teknolojinin geliştirilmesi, ithal bağımlılı-
ğının azaltılması amacıyla geliştirilen yeni 
İVME finansman paketi hakkında detaylı 
bilgi sunuldu. Turcan, Ziraat Bankası’nın 
her zaman yerli ve milli sanayinin yanın-
da olduğunu belirttiği konuşmasında, 
İVME Finansman Paketi ile ülkemizde it-
hal oranı yüksek makine imalat sanayii alt 

sektörleri ve hammadde-ara malı imalat 
sanayii alt sektörlerinde üretimin des-
teklenmesi, üretimde yerli teknolojinin 
geliştirilmesi ve yerli üretim kapasitesinin 
artırılması, ithal bağımlılığın azaltılarak 
girdi maliyetlerinin düşürülmesi, böylece 

ithal ikamesi fonksiyonunun sağlanması-
nın amaçlandığını anlattı.

Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Şadan Doğan, işlerin yürütülebilmesi 
için yatırımcıların yeni kaynaklara ihtiyaç 
duyduğunu belirtti. Bankaların uygun 
şartlarda geri ödemeli finansmanlarının 
çok önemli olduğunu vurgulayan Doğan, 
ihtiyacı olan ve işini geliştirmek isteyen 
Oda üyelerin İVME finansman paketi 
imkanlarından yararlanmasını tavsiye 
etti.

Biga TSO Girişimci Geliştirme Merkezi’nde 
25.Dönem Girişimcilik Eğitimi  Yapıldı

Biga TSO’da İvme Finansman Paketi Toplantısı
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Biga Ticaret ve Sanayi Odası’na  Yeni Kayıt Yaptıran Üyelerimiz
ÜYE NO UNVANI KAYIT TARİHİ MESLEK GRUBU 

4755 SERRANIN ÇİFTLİĞİ GIDA LTD.ŞTİ. 2.07.2018 1.Meslek Gurubu 
4756 HARUN KARAKUŞ 3.07.2018 3.Meslek Gurubu 
4757 CEZERİ AKIŞKAN A.Ş. 6.07.2018 2.Meslek Gurubu 
4758 RİDVAN KÖSE 6.07.2018 3.Meslek Gurubu 
4759 BİGA TEKNİK TARIM LTD.ŞTİ. 9.07.2018 3.Meslek Gurubu 
4760 BİGALI YAPI İNŞAAT LTD.ŞTİ. 18.07.2018 3.Meslek Gurubu 
4761 MAHMUT GÜLDAŞ 23.07.2018 2.Meslek Gurubu 
4762 PARK SOSYAL HİZMETLER LTD.ŞTİ.BİGA ŞB. 26.07.2018 4.Meslek Gurubu 
4763 NİZAY YAPI İNŞAAT LTD.ŞTİ. 30.07.2018 3.Meslek Gurubu 
4764 ŞAYİR MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ. BİGA ŞB. 31.07.2018 3.Meslek Gurubu 
4765 SOLİGA BOYA LTD.ŞTİ.BİGA ŞB. 3.08.2018 2.Meslek Gurubu 
4766 EVDEKİ DEKOR LTD.ŞTİ. 9.08.2018 4.Meslek Gurubu 
4767 S.S.PAŞAÇAYI KOOP. 15.08.2018 5.Meslek Gurubu 
4768 HAY PARK MOBİLYALARI LTD.ŞTİ. 27.08.2018 2.Meslek Gurubu 
4769 ŞAHİN SÜT ÜRÜNLERİ LTD.ŞTİ. BİGA OSB ŞUBESİ 4.09.2018 1.Meslek Gurubu 
4770 BİGA IRMAK TARIM VE OR.ÜR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 11.09.2018 5.Meslek Gurubu 
4771 BİANCA GAYRİMENKUL GELİŞTİRME PLANLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 12.09.2018 3.Meslek Gurubu 
4772 ŞOK MARKETLER TİC.A.Ş. KARABİGA ŞOK SATIŞ MAĞAZASI ŞB. 14.09.2018 4.Meslek Gurubu 
4773 KEŞAN TOPTAN VE PERAKENDE GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 14.09.2018 5.Meslek Gurubu 
4774 LİMAK ULUDAĞ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ BİGA ŞUBESİ 19.09.2018 2.Meslek Gurubu 
4775 SELÇUK TIR AYZA TİCARET 21.09.2018 4.Meslek Gurubu 
4776 YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÇANAKKALE BİGA ENZA HOME ŞB. 24.09.2018 8.Meslek Gurubu 
4777 İHSAN ÇAKIR 27.09.2018 3.Meslek Gurubu 
4778 YÖRÜKOĞULLARI ENERJİ TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 27.09.2018 2.Meslek Gurubu 
4779 BİGA YAŞAR ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 28.09.2018 2.Meslek Gurubu 
4780 MK3 MİMARLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 8.10.2018 3.Meslek Gurubu 
4781 SDA GEMİ VE YAT İMALATI ANONİM ŞİRKETİ 10.10.2018 2.Meslek Gurubu 
4782 SDA MOBİLYA VE ORMAN ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ 10.10.2018 2.Meslek Gurubu 
4783 SDA KONFEKSİYON VE TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ 10.10.2018 2.Meslek Gurubu 
4784 SDA HAYVANCILIK VE GIDA ANONİM ŞİRKETİ 10.10.2018 4.Meslek Gurubu 
4785 SDA MADENCİLİK VE MAKİNA ANONİM ŞİRKETİ 10.10.2018 2.Meslek Gurubu 
4786 SUAT ÇAPUR 11.10.2018 3.Meslek Gurubu 
4787 İNCİ MEKATRONİK KONTROL VE OTOMASYON SİSTEMLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. BİGA ŞB. 16.10.2018 9.Meslek Gurubu 
4788 YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ AĞAKÖY BİGA ŞUBESİ 17.10.2018 4.Meslek Gurubu 
4789 724 BEBEK ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2.11.2018 4.Meslek Gurubu 
4790 SEZEN HAYVANCILIK TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 8.11.2018 5.Meslek Gurubu 
4791 DEMHAS ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 8.11.2018 9.Meslek Gurubu 
4792 MEHMET EMİN KULA 16.11.2018 8.Meslek Gurubu 
4793 AKTİF GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AKTİF GIDA FABRİKA ŞB. 20.11.2018 1.Meslek Gurubu 
4794 BİGA YUMURTA TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. 21.11.2018 5.Meslek Gurubu 
4795 YATAŞ YATAK YORGAN A.Ş.BİGA SAKARYA ŞB. 23.11.2018 8.Meslek Gurubu 
4796 DR ŞAFAK BARAN EĞİTİM GIDA HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET ANONİM Ş. 26.11.2018 5.Meslek Gurubu 
4797 BİGA PİRAMİT YAPI LTD.ŞTİ. 10.12.2018 3.Meslek Gurubu 
4798 ETKİN ORGANİK GÜBRE VE TAIRM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. 13.12.2018 5.Meslek Gurubu 
4799 MERSİ YAPI ANONİM ŞİRKETİ 20.12.2018 3.Meslek Gurubu 
4800 AS YAŞAM MİMARİ İNŞAAT İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ ÇANAKKALE ŞUBESİ 21.12.2018 3.Meslek Gurubu 
4801 KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.BİGA ŞB. 25.12.2018 9.Meslek Gurubu 
4802 YENİ MAĞAZACACILIK ANONİM ŞİRKETİ ADA BİGA ŞUBESİ 25.12.2018 4.Meslek Gurubu 
4803 BİGA ÇEVİK YAPI ENERJİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 25.12.2018 2.Meslek Gurubu 
4804 SEMRA BAŞARI 2.01.2019 8.Meslek Grubu 
4805 KAR ZİRVE İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 4.01.2019 3.Meslek Grubu 
4806 BİSA GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 10.01.2019 4.Meslek Grubu 
4807 KARLIOVA NAKLİYAT ORMAN GIDA İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 15.01.2019 8.Meslek Grubu 
4808 BAYRAM ALKAN 18.01.2019 2.Meslek Grubu 
4809 BİGA ORTAKLAR EMLAK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 21.01.2019 9.Meslek Grubu 
4810 ATOM TEL VE ÇİVİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 25.01.2019 2.Meslek Grubu 
4811 ÖZDEN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 25.01.2019 9.Meslek Grubu 
4812 SEYFETTİN ÇAKIR ÇAKIR YAPI İNŞAAT 5.02.2019 3.Meslek Grubu 
4813 BİGA GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7.02.2019 2.Meslek Grubu 
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ÜYE NO UNVANI KAYIT TARİHİ MESLEK GRUBU 
4814 SECURE MARİN GEMİ MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 11.02.2019 2.Meslek Grubu 
4815 BEYHAN VAR - LEZZET VAR CAFE EV YEMEKLERİ 12.02.2019 1.Meslek Grubu 
4816 BİGAN YENİLEBİLİR ENERJİ A.Ş.BİGA ŞB. 13.02.2019 2.Meslek Grubu 
4817 BİGA ÇARŞIM ZÜCCACİYE TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 13.02.2019 8.Meslek Grubu 
4818 METRO RENT A BUS OTOBÜS KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ BİGA ÇARŞI ŞB. 20.02.2019 6.Meslek Grubu 
4819 TÜRKSAN YAZILIM GÜVENLİK PARK MOBİLYALARI SANAYİ TİC. LTD.ŞTİ. 22.02.2019 8.Meslek Grubu 
4820 BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ KIBRISŞEHİTLERİ BİGA ÇANAKKALE ŞUBESİ 27.02.2019 4.Meslek Grubu 
4821 BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ KARABİGA BİGA ÇANAKKALE ŞUBESİ 27.02.2019 4.Meslek Grubu 
4822 KULSAN İLAÇ TOHUMCULUK ZİRAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 28.02.2019 5.Meslek Grubu 
4823 GGM GEGE MUSTAFA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4.03.2019 4.Meslek Grubu 
4824 Bİ NEF MOBİLYA TEKSTİL YAPI TASARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6.03.2019 2.Meslek Grubu 
4825 ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİGA ŞİRİNTEPE ŞOK SATIŞ MAĞAZASI ŞUBESİ 6.03.2019 4.Meslek Grubu 
4826 ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİGA ADA MAHALLESİ ŞOK SATIŞ MAĞAZASI ŞB. 6.03.2019 4.Meslek Grubu 
4827 YRF İNŞAAT GIDA HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 11.03.2019 2.Meslek Grubu 
4828 DENGE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 14.03.2019 5.Meslek Grubu 
4829 ÇINAR VETERİNERLİK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 20.03.2019 9.Meslek Grubu 
4830 EROL ÖKSÜZ 25.03.2019 3.Meslek Grubu 
4831 ÇONA MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BİGA ŞB. 26.03.2019 3.Meslek Grubu 
4832 DERYA DEKOR MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 29.03.2019 2.Meslek Grubu 
4833 BİGA AKADEMİ EĞİTİM KURUMLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3.04.2019 9.Meslek Grubu 
4834 ORKA BAKLİYAT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 10.04.2019 4.Meslek Grubu 
4835 NES İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 17.04.2019 1.Meslek Grubu 
4836 ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİGA MERKEZ ŞOK SATIŞ MAĞAZASI ŞUBESİ 18.04.2019 4.Meslek Grubu 
4837 BİGA MODERN CAM PVC VE MERMER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 30.04.2019 2.Meslek Grubu 

Biga Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Kaydı Silinen Üyelerimiz 
ÜYE NO U  N  V  A  N  I TERKİN TARİHİ 

3472 KOCATEPE ARSLANLAR A.Ş. 4.07.2018 
4749 YÜKSEL YAZGAN 9.07.2018 
3528 İSMAİL SAYGILI 19.07.2018 
4453 ÇMG MAKİNA LTD.ŞTİ. BİGA ŞB. 30.07.2018 
2970 NEVET KARAN 31.07.2018 
4002 RİDVAN İPEK 6.08.2018 
4239 ASLI CAN 9.08.2018 
2937 ÖMER KÜÇÜK 10.08.2018 
3578 ERAN MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ. BİGA ŞB. 10.08.2018 
2094 İSMAİL ESEN 15.08.2018 
4282 CANAN ÖZ 31.08.2018 
4636 T.H.GÜROL GENÇOĞLU KONUT ÜRETİM İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 31.08.2018 
4589 MUHAMMET AHMET ÜNLÜ 6.09.2018 
4368 SARAY MANDIRA LTD.ŞTİ. BİGA ŞB. 19.09.2018 
4333 BRG KOZMETİK TİC.A.Ş.ÇANAKKALE BİGA ŞB. 24.09.2018 
2356 ÖZCAN YAŞAR 28.09.2018 
2357 TUNÇAY YAŞAR 28.09.2018 
4653 T.H.GÜREMEN EVİŞ TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 28.09.2018 
2982 T.H.BOZ TURİZM İNŞAAT VE YAYINCILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2.10.2018 
4648 TURKUVAZ TK KİTAP VE KIRTASİYE ANONİM ŞİRKETİ BİGA ŞUBESİ 3.10.2018 

4419 TEMİZOĞULLARI HAZIR BETON İNŞAAT NAKLİYECİLİK TURİZM HAYVANCILIK TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. BİGA HOŞOBA 
KÖYÜ ŞUBESİ 17.10.2018 

4662 TASFİYE HALİNDE VENTURE İNŞAAT GAYRİMENKUL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 23.10.2018 
4603 SELİN KURT DOĞA YAPI 30.11.2018 
4620 T.H.BİGAPAM GIDA HAYVANCILIK İNŞAAT MOBİLYA İMALAT SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 7.12.2018 
2954 T.H. ÇAĞLAR BEYAZ EŞYA LTD.ŞTİ. 12.12.2018 
4634 KCA ELEKTRİK ENERJİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 24.12.2018 
1337 İSMAİL DEMİRKOL 27.12.2018 
4758 RİDVAN KÖSE 28.12.2018 
4695 ATS İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.BİGA ŞB. 31.12.2018 
4750 ŞULE BAŞER 23.01.2019 
2816 İBRAHİM MURAT BAŞARI 6.02.2019 
1307 ORHAN KIRBAŞ 8.02.2019 
4593 METİN BATGIRAY 1.03.2019 
2642 ENGİN ÖZDEMİR 15.03.2019 
4597 NATURA PETROKİMYA ENERJİ VE PAZARLAMA LTD.ŞTİ. 28.03.2019 
4753 KULSAN İLAÇ TOHUMCULUK ZİRAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BİGA ŞUBESİ 2.04.2019 
4795 YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİGA SAKARYA ENZA HOME ŞUBESİ 5.04.2019 
4458 ÖZENAL ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. BİGA SAKARYA MH. ÇARŞI ŞB. 11.04.2019 

Biga Ticaret ve Sanayi Odası’na  Yeni Kayıt Yaptıran Üyelerimiz
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ÜYELERİMİZİN  
DİKKATİNE

5174 sayılı Kanunun 10’uncu ve 32’nci maddelerine 
göre; “Odaya kayıt zorunluluğu bulunanlar, durum-
larında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanunu’na 
göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliği, ger-
çekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı bulun-
dukları Odalara bildirmek zorundadır” hükmü yer 
almaktadır.
Faaliyetine son veren işletmelerin;
Vergi Dairesinden kaydını sildirirken, Biga TSO’dan 
da kaydını sildirmeleri gerekmektedir.
Vergi Dairesinden kaydının silinmesi, Biga TSO’dan 
kaydın silindiği anlamına gelmemektedir.
Biga TSO’dan kaydın silinmediği taktirde, yıllık ai-
datlar yasal faiz işleyerek devam etmektedir.
Üye kayıtlarının güncellenmesi ile ilgili işlem ne-
ticesinde üyelerimizin herhangi bir hak kaybına 
uğramaması için tüm üyelerimizi Oda kayıtlarının 
güncelliği konusunda durumlarını bildirmeye davet 
ediyoruz.

5174 sayılı Kanunun 10.maddesi gereğince, iki yıldır 
aidat ödemeyen ve/veya adresleri tespit edileme-
yen üyelerin aidat tahakkukları durdurularak, bu 
üyeler meslek grupları ve seçmen listelerinden sili-
necektir. Meslek grubu ve seçmen listelerinden sili-
nen üyelerin adres ve durumları hakkında Odamıza 
bilgi verildiği ve/veya geçmiş dönem aidat borçları 
ödendiği taktirde tekrar aidat tahakkukları başlatı-
larak, meslek grubu ve seçmen listelerine yeniden 
kaydedilecektir. Üye kayıtlarının güncellenmesi ile 
ilgili işlem neticesinde üyelerimizin herhangi bir 
hak kaybına uğramaması için tüm üyelerimizi Oda 
kayıtlarının güncelliği konusunda adres ve durum-
larındaki değişiklikleri Biga Ticaret ve Sanayi Odası  
/  Biga Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne tescil ettirmeye 
ve/veya Oda aidat borçlarını ödemeye davet ederiz. 

BİGA TSO

SAYIN ÜYEMİZ
Yayınlarımızın size sürekli ulaşması, hizmet-
lerimizden en hızlı ve en verimli şekilde ya-
rarlanabilmeniz ve sizlere daha iyi hizmet 
sunabilmemiz için lütfen güncel iletişim bilgi-
lerinizi Odamızın bigatso@tobb.org.tr e-pos-
ta adresine bildiriniz. Odamızın www.bigatso.
tobb.org.tr web sitesini sık sık ziyaret ederek 
güncel haberlerden, duyurulardan, gerçekle-
şecek faaliyetlerden daha hızlı ve kısa sürede 
haberdar olabilirsiniz…

SAYIN ÜYEMİZ
BİGA TİCARET ve SANAYİ ODASI olarak 
düzenleyeceğimiz toplantı, fuar, seminer, 
konferans, kurs, eğitim, açılış vb. etkinlik 
duyurularını, en kısa zamanda ve en doğru 
şekilde siz değerli üyelerimize ve okuyucu-
larımıza iletebilmemiz için lütfen e-posta 
adreslerinizi, telefon ve faks numaralarınızı 
(hiç bildirmediyseniz ya da değişiklik olması 
durumunda) lütfen bize bildiriniz.
İ l e t i ş i m
Tel.: (286) 316 48 88 – 333 00 50
Faks: (286) 316 32 38
E-Posta: bigatso@tobb.org.tr

SAYIN ÜYEMİZ
Eko SANCAK sizin derginizdir. Derginizde 
yayınlanmak üzere görüşlerinizi, sektörel 

sorun ve çözüm önerilerinizi içeren 
yazılarınızı lütfen Biga TSO’ya iletiniz.

bigatso@tobb.org.tr

REKLAMLARINIZ İÇİN
(286) 316 48 88

bigatso@tobb.org.tr

REKLAM TARİFESİ
Tam sayfa   1.000 TL
Yarım sayfa  500 TL
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