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T
OBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu ile TBB
Baþkaný Hüseyin Aydýn baþkanlýðýnda ger-
çekleþtirilen bölgesel toplantýya, Cumhurbaþ-

kanlýðý Ekonomi Politikalarý Kurulu Baþkanvekili Nihat
Zeybekci, Denizli Ticaret Odasý Baþkaný Uður Erdoðan,
Denizli Sanayi Odasý Baþkaný Müjdat Keçeci, Denizli Ti-
caret Borsasý Baþkaný Ýbrahim Tefenlili, Uþak Ticaret ve
Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Suat Selim Kan-
demir, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri ile Denizli ve ilçe-
lerinin yaný sýra Aydýn'ýn Nazilli Ýlçesi, Uþak, Burdur, Is-
parta ve Muðla illeri ile ilçelerinden çok sayýda iþ adamý
katýldý. Hisarcýklýoðlu, toplantý öncesi basýn mensup-
larýna yaptýðý açýklamada, Ýstanbul'daki buluþmanýn
ardýndan Anadolu'daki ilk toplantý için Denizli'yi seçtikle-
rini belirtti; "Bu günlerde reel sektör ile finans sektörü el
ele vermek durumunda" dedi. TOBB Baþkaný Hi-
sarcýklýoðlu, TBB üyeleri ve banka yöneticilerinin reel
sektörün dertlerini dinlemek için sahaya indiðini de
söyledi. HABERÝN DEVAMI SAYFA 12'DE

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) ve Türkiye Bankalar Birliði (TBB)
Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantýsý, Denizli'de
düzenlendi. Bölgesel toplantýya, Muðla, Uþak, Burdur ve Isparta illeri ile

Aydýn'ýn Nazilli Ýlçesi'ndeki oda ve borsalardan da katýlým oldu.

REEL SEKTOR iLE FiNANS SEKTORU
DENiZLi’DE BULUSTU

Denizli Ticaret Odasý (DTO) Baþkaný Uður Er-
doðan, DTO Meclisi'nin aylýk olaðan toplantýsýnda,
Ticaret Bakanlýðý ve TOBB iþ birliðiyle, ülke gene-
linde sadece 25 odada kurulmasý kararlaþtýrýlan
"Ýhracat Destek Ofisleri"nden birinin, Denizli Tica-
ret Odasý'nda açýldýðýný müjdeledi. DTO Meclisi
üyelerine seslendiði konuþmasýnda uluslararasý pi-
yasalarda, Türkiye'de ve Denizli'de yaþanan sos-
yo ekonomik geliþmeleri deðerlendiren Erdoðan,
faaliyet alanýna her gün yeni bir halka daha ekle-
yen DTO'nun niteliðinin ve önemini artýrdýðýna
dikkat çekerek, "Göreve geldiðimiz günden bu ya-
na, prosedürü azaltýp ticareti kolaylaþtýrmaya
yönelik çabalarýmýz artarak devam ediyor.
Attýðýmýz her yeni adýmda Denizli Ticaret
Odamýzýn iþ kurmadan, giriþimci olup destek al-

maya, hatta ihracatçý olmaya kadar, her türlü tale-
be cevap verebilen tek adres olmasý yolunda hýzla
ilerliyoruz." dedi. HABERÝN DEVAMI SAYFA 6’DA

16 Ýldeki 25 Ofisten 1’i,
Denizli Ticaret Odasý’nda BAÞKAN ERDOGAN: 

“iHRACAT DESTEK
OFiSi AÇTIK”

BAÞKAN ERDOGAN: 
“iHRACAT DESTEK

OFiSi AÇTIK”

E
nflasyonla Topyekûn Mücadele Kam-
panyasý'na katýlým, hýzla büyüyor. De-
nizli Ticaret Odasý (DTO), Denizli Ga-

zeteciler Cemiyeti (DGC) ile protokol imzaladý.
Buna göre, DTO üyeleri TOBB'un da destekledi-
ði Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programý
kapsamýndaki asgari 3 ay süreyle En Az %10
Ýndirim Kampanyasý'na dair reklamlarýný; DGC
ve Denizli Radyo Yayýncýlar Derneði'nin üyeleri-
nin iþletmeleri ile kampanyaya katýlan reklam
tanýtým ajanslarýnda yayýnlatmak isterlerse, kam-
panyada uyguladýðý indirim oraný kadar bir indi-
rimden faydalanacak.Yeni imzalarla birlikte, De-
nizli'deki tüm basýn yayýn kuruluþlarý, Enflasyonla
Topyekûn Mücadele Kampanyasý'na DTO
aracýlýðýyla, topyekûn destek vermiþ oldu.

HABERÝN DEVAMI SAYFA 6'DA

Denizli'deki basýn yayýn kuruluþlarý, gazeteciler ve reklam tanýtým ajanslarý, DTO ile yaptýklarý protokolle, Enflasyonla Topyekûn Mücadele Kampanyasý'na topyekûn destek verdi.

Denizli Nakliyeciler
Yardýmlaþma ve Da-
yanýþma Derneði Baþkaný
Ferudun Fikri Akyol ile
yönetim kurulu üyeleri, kýsa
bir süre önce imzalanan
protokolle Denizli Büyükþe-
hir Belediyesi TIR ve Kam-
yon Parký'nýn iþletmesini de-
vir almalarýndaki katkýlarý
dolayýsýyla, Denizli Ticaret
Odasý Baþkaný Uður Erdo-
ðan'a plaket takdim etti.  

SAYFA 7'DE 

Denizli Ticaret Odasý (DTO); Denizli Tekden
Hastanesi ve Denizli Özel Ege Hastanesi ile,
üyelerinin saðlýk hizmetlerinden indirimli yarar-
lanmasý için protokol imzaladý. Buna göre, De-

nizli Özel Ege Hastanesi DTO üyeleri ile proto-
kol kapsamýndaki yakýnlarýna %40; Denizli Tek-
den Hastanesi ise %15 indirimli özel tarife uygu-
layacak. SAYFA 2'DE 

SAÐLIK HÝZMETLERÝNDE ÝNDÝRÝM ÝÇÝN PROTOKOL ÝMZALANDI

ENFLASYONLA MÜCADELEYE TOPYEKÛN DESTEK

DTO, DENiZLi GAZETECiLER CEMiYETi iLE PROTOKOL iMZALADI

DTO ÜYELERÝ ÝLE AÝLELERÝNE MÜJDETIR ve KAMYON PARKI iÇiN
TEÞEKKÜR ETTiLER
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D
enizli Ticaret Odasý
Yönetim Kurulu Baþkaný
Uður Erdoðan, Denizli

Ticaret Odasý Meclisi Üyesi Bay-

ram Ali Çoban ve TÜRSAB Pa-
mukkale Bölgesel Yönetim Kurulu
Baþkaný Turan Köseoðlu ile yöne-
tim kurulu üyelerini kabul etti. Baþ-

kan Erdoðan, konuklarýyla, Deniz-
li'nin turizm potansiyeli ile deðer-
lendirmelerde bulundu; sektördeki
son geliþmeleri istiþare etti.

DENiZLi’NiN TURiZM
POTANSiYELiNi KONUÞTULAR

DTO Yönetim Kurulu Baþkaný Uður Erdo-
ðan, Pamukkale Turizm Derneði Baþkaný
Adem Kaya ile yönetim kurulu üyelerini kabul
etti. Baþarýlý çalýþmalarýndan ve ziyaretlerinden
dolayý teþekkür ettiði Kaya ile beraberindekile-
re, kolaylýklar diledi. Baþkan Erdoðan, ziyaret-

le ilgili olarak, "Derneðimiz iyi ve güzel iþlere
imza atýyor. Onlar da biz de Denizli'miz ve
hemþehrilerimize hizmet etmek için çalýþýyo-
ruz. Þehrimizin turizm potansiyeli ile faaliyetle-
rimizi deðerlendirme imkâný bulduk. Teþekkür
ederim." dedi.

PAMUKKALE TURÝZM
DERNEÐÝ ZÝYARET ETTÝ

Denizli Ticaret Odasý(DTO); Denizli
Tekden Hastanesi ve Denizli Özel Ege
Hastanesi ile, üyelerinin saðlýk hizmetle-
rinden indirimli yararlanmasý için proto-
kol imzaladý. Buna göre, Denizli Özel
Ege Hastanesi DTO üyeleri ile protokol
kapsamýndaki yakýnlarýna %40; Denizli
Tekden Hastanesi ise %15 indirimli
özel tarife uygulayacak. Denizli Ticaret
Odasý'nýn üyelerine, indirimli saðlýk hiz-
meti verilmesi için Denizli Özel Ege
Hastanesi ve Denizli Tekden Hastanesi
ile protokol imzalamasýnýn ardýndan bir
açýklama yapan DTO Yönetim Kurulu
Baþkaný Uður Erdoðan, "Denizli Ticaret
Odasý olarak, üyelerimizin Denizli Tek-
den Hastanesi ve Denizli Özel Ege Has-
tanesi'ndeki saðlýk hizmetlerinden indi-
rimli yararlanmasý için protokol imza-
ladýk. Protokol kapsamýnda üyelerimiz-
den gerçek kiþilerle, anonim þirket, limi-
ted þirket, komandit ve kollektifþirketler
ile kooperatifler gibi tüzel kiþiler ve or-
taklarý, yönetim kurulu üyeleri ya da
yetkili müdürleri ve eþ, anne, baba ve
çocuklar gibi birinci dereceden yakýnlarý

bu haktan yararlanabilecekler. Hayýrlý
ve uðurlu olsun." dedi.

BAÞKAN ERDOÐAN, 
TEÞEKKÜR ETTÝ

Baþkan Erdoðan ayrýca, DTO üye-
lerine %40 indirim uygulayacak Deniz-
li Özel Ege Hastanesi ile %15 indirim
uygulayacak Denizli Tekden Hastane-

si'nin sahipleri ile idarecilerine de yak-
laþýmlarýndan dolayý teþekkür etti. Erdo-
ðan, son olarak "Üyelerimizin bu hiz-
metten yararlanabilmesi için Denizli Ti-
caret Odasý Üyelik Kimlik Kartý'ný beyan
etmesi veya Denizli Ticaret Odasý'ndan
ücretsiz alacaðý güncel Oda Kayýt Bel-
gesi'ni, tüzel kiþilerde belgenin altýnda
þirket ortaklarý, yönetim kurulu üyeleri
ve yetkili müdür isimleri de yer alacak

þekilde, söz konusu saðlýk kuruluþlarýna
gitmeleri gerekiyor." hatýrlatmasýnda
bulundu.

DENÝZLÝ ÖZEL EGE 
HASTANESÝ'NDEN 

%40 ÝNDÝRÝM

Ýmzalarýn atýlmasýnýn ardýndan
yürürlüðe giren protokole göre, Denizli
Özel Ege Hastanesi'nde, DTO üyeleri
ile protokolde belirtilen yakýnlarýna, si-
gorta katýlým payý hariç muayene ücreti
hasta katýlým payý üzerinden %40 indi-
rim uygulanacak. Hastane tarafýndan
dýþarýdan hizmet alýnan laboratuvar,
patoloji, nükleer týp ve MR ücretleri ha-
riç ameliyat, tetkik ve tahlil laboratuvar
ile diðer iþlemlerde ve yatarak tedavi
hizmetlerinde de %30 indirim olacak.
Tüm bu indirim oranlarý, DTO üyeleri
ile protokolde belirtilen yakýnlarýna özel
olarak, Denizli Özel Ege Hastanesi'nin
kadrosunda yer alan hekimlerin plastik
cerrahi hariç hizmetlerinde geçerli. Has-
talarýn isteðiyle, dýþarýdan getirilen he-

kimler tarafýndan yapýlan muayene, tet-
kik, tahlil, laboratuvar, ameliyat ve di-
ðer iþlemlerde ise, protokolde belirtilen
indirim oranlarý uygulanmayacak!

DENÝZLÝ TEKDEN 
HASTANESÝ'NDEN 

%15 ÝNDÝRÝM

DTO üyeleri ile ilgili protokolde
belirtilen yakýnlarý, Denizli Tekden
Hastanesi'nde ise, sigorta katýlým payý
hariç muayene ücreti hasta katýlým
payý üzerinden %15 indirim hakkýn-
dan faydalanacak. Ayrýca, ameliyat
ve müdahalede kullanýlan özellikli sarf
niteliðindeki malzeme ücreti hariç
ameliyat, hastane tarafýndan dýþarý-
dan hizmet alýnan laboratuvar, pato-
loji, nükleer týp ve MR ücretleri hariç
tetkik ve tahlil laboratuvar ile diðer iþ-
lemlerde de %15 indirim uygulana-
cak. Günübirlik yatýþ ve yatarak teda-
vi hizmetlerinde de, DTO üyeleri ile il-
gili protokolde belirtilen yakýnlarýna
%15 indirim olacak.

DTO ÜYELERi iLE AiLELERiNE MÜJDE
SAÐLIK HiZMETLERiNDE iNDiRiM iÇiN PROTOKOL iMZALANDI
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D
enizli Ticaret Odasý Yöne-
tim Kurulu Baþkaný Uður
Erdoðan, 1. Sanayi esnafý

tarafýndan geleneksel olarak düzenle-
nen hayýr yemeðine katýldý. 

44. kez gerçekleþtirilen yemeðe,

Denizli Valisi Hasan Karahan, Deniz-
li Büyükþehir Belediye Baþkaný Os-
man Zolan, Merkezefendi Kayma-
kamý Adem Uslu, Merkezefendi Bele-
diye Baþkaný Muhammet Subaþýoðlu,
sanayi esnafý ve vatandaþlar katýldý.  

Türkiye Ýstatistik Kurumu
(TÜÝK), dönemsel gayri safi yurt
içi hasýla verilerini açýkladý. Gayri
Safi Yurtiçi Hasýla (GSYH),
üçüncü çeyrekte, bir önceki yýlýn
ayný dönemine göre %1,6 arttý.
Denizli Ticaret Odasý (DTO) Baþ-
kaný Erdoðan, Türkiye'deekono-
minin 7 çeyrektir büyümesine ke-
sintisiz katký saðlayan üretici ve
ihracatçýlarý kutladý. Baþkan Erdo-
ðan, "Üreticiler ile ihracatçýlarýmýz
ne kadar gururlansa az kalýr!" de-
di.  DTO Yönetim Kurulu Baþ-
kaný Uður Erdoðan, ekonomideki
baþarýnýn mimarýnýn üretici ve ih-
racatçýlar olduðunu söyledi. Baþ-
kan Erdoðan, en son açýklanan
büyüme ve ihracat verileriyle ilgi-
li olarak, "Türkiye ekonomisi, 7
çeyrektir güvenle büyüyor...
2018'in üçüncü çeyreðinde de bir

önceki yýlýn ayný çeyreðine göre
%1,6 büyüdü. Ülke olarak
büyüme verilerimiz, yýlýn ilk çey-
reðinde %7,3, ikinci çeyreðinde
ise %5,2 seviyesinde idi. Bu ara-
da, Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi ta-
rafýndan kýsa bir süre önce açýkla-
nan, kasým ayý ihracat verileri de
bir baþka gurur kaynaðýmýz ol-
du… Ýhracatta, yýlýn ilk on
ayýndaki rekorlar serisi, geride
býraktýðýmýz ayda da devam etti.
%9,5 artýþla 15,5 milyar Dolar
olarak gerçekleþen ülkemizin
kasým ayý ihracatýyla, tüm zaman-
larýn en yüksek kasým ayý ihracat
deðerine ulaþýldý. Ayrýca, aylýk
bazda ençok ihracat gerçekleþtiri-
len 3'üncü ay oldu. Ocak-Kasým
döneminde ise, ülkemiz ihracatý
%7,7 arttý ve 154,2 milyar Do-
lar'a ulaþtý. 12 aylýk toplam ihra-

catýmýza bakýnca, 168 milyar Do-
lar'ý geride býrakmanýn ve yýl sonu
hedefimize bir adým daha yaklaþ-
manýn mutluluðunu yaþadýk." de-
ðerlendirmesinde bulundu.

KASIMDA DENÝZLÝLÝ 
ÝHRACATÇILARDAN 

TARÝHÝ REKOR GELDÝ

DTO Baþkaný Erdoðan,
kasýmda Denizli'den tarihi bir re-
kor geldiðine de dikkat çekti. Baþ-
kan Erdoðan, "Kasýmda, Denizlili
firmalarýmýzýn %2,3 artýþla 235
milyon Dolar'ý aþan ihracatý, De-
nizli Ýhracatçýlar Birliðimizin kurul-
duðu günden bu yana ulaþtýðý en
yüksek aylýk ihracat olarak
kayýtlara geçti. Ocak-Kasým döne-
mine dair ihracatýmýz da, yukarý
yönlü trendini sürdürdü; %4,9

artýþla 2 milyar 355 milyon Do-
lar'a çýktý. Öte yandan, TÝM ta-
rafýndan açýklanan Denizli ihracat
rakamlarýnda da, aylýk bazda 300
milyon Dolar'ý geçtik. Kasým ayýn-
da %1,2 artarak 301,1 milyon
Dolar'ý yakalayan Denizli ihracatý,
yýlýn ilk 11 ayýnda ise yüzde 11,9
yükseliþle 3 milyar 109 milyon
Dolar'a ulaþtý. Böylelikle, Deniz-
li'miz, 2017 yýlýnýn tamamýnda
ulaþtýðý 3 milyar 67 milyon Do-
lar'lýk ihracat tutarýný da bu yýl 1
ay öncesinden geride býrakmýþ ol-
du. 'Ýhracatta Rekorlar Yýlý' olarak
adlandýrýlan 2018'de, Denizlili
üreticilerimiz ile ihracatçýlarýmýzýn
ülkemizin büyümesi ile kalkýn-
mýþlýðýna büyük katký saðla-
masýnýn gururunu taþýyoruz. Her
birini tek tek kutluyoruz.” diye ko-
nuþtu.

TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ, 7 ÇEYREKTÝR GÜVENLE BÜYÜYOR

K
uzey Kordofan
Valisi Ahmed
Mohamed Ha-

roun ve Sudan Büyükelçi-
si Dr. Yousif Ahmed Elta-
yeb Elkordofani'n de bu-
lunduðu Sudanlý heyeti,
Denizli iþ dünyasý ile top-
lantýda bir araya geldi.
Denizli Ticaret Odasý
Yönetim Kurulu Baþkaný
Uður Erdoðan, Denizli
hakkýnda bilgiler verdi ve
Sudan'da yatýrým yapmayý
düþünen Denizli iþ insan-
larýna deneyimlerini aktardý. 

AK Parti Denizli Milletvekili Þahin Tin,
Denizli Ticaret Odasý Baþkaný Uður Erdoðan
ve iþ adamlarýnýn katýlýmýyla Denizli Ticaret
Borsasý'nda düzenlenen toplantýda Sudanlý
heyeti, ülkeleri hakkýnda bilgi vererek,
yatýrým olanaklarýný anlattý. 

Sudan'ýn ekonomik durumu, üretim çeþit-
liliði, ithalat ve ihracatýndan söz eden Vali
Ahmed Mohamed Haroun, Sudan ile Türki-
ye arasýnda geçmiþe dayanan özel bir bað ol-
duðunu belirtirken, iki ülkenin birçok yönden
ortak bir tarihe sahip olduðunu da ifade etti.
Haroun, Sudan ile Türkiye'nin ticari anlaþma
imzaladýðýný, iki ülkenin ticaretinin geliþeceði-
ni, karþýlýklý yatýrýmlarýn artacaðýný söyledi.

Denizli Ticaret Borasý Baþkaný,
Denizli Tüccar ve Sanayici Ýþadam-
larý Platformu Dönem Sözcüsü
Ýbrahim Tefenlili, "Sudan ile Deniz-
li arasýnda köprü olan, Sudan ile il-
gili neler yapabileceðimiz hakkýnda
sürekli iletiþim halinde olduðumuz
Denizli Milletvekilimiz Þahin Tin'e

teþekkür ederim, kendisi iki ülkenin
ticari ve sosyal iliþkilerini geliþtir-
mek adýna yoðun çaba sarf ediyor,
bundan sonraki süreçte de temas-
larýmýz devam edecek." dedi. De-
nizli Ticaret Odasý Baþkaný Uður
Erdoðan, heyeti Denizli'de aðýrla-
maktan büyük bir memnuniyet

duyduklarýný ifade ederek, "Sudan
ile yapmýþ olduðumuz 450 milyon
dolarlýk ihracatýmýzý, 10 milyar do-
lara çýkarmayý hedeflediðinizi bili-
yoruz. Bu bizleri mutlu etmiþtir. De-
nizli Milletvekilimiz Þahin Tin'in yo-
ðun çabalarýyla Sudan ile ticareti-
mizi daha da arttýrmak için çaba

sarf edeceðiz." dedi.  Yapýlan ko-
nuþmalar sonrasýnda Denizlili iþ
adamlarý Sudan'ýn sosyo-ekonomik
durumu, Sudan'da yapýlabilecek
yatýrýmlar hakkýnda sorular sordu.
Sudan heyeti, Sudan'ý daha yakýn-
dan tanýmalarý için iþ insanlarýný
Sudan'a davet etti.

1. SANAYi SiTESi ESNAFLARI GELENEÐÝ BOZMADI

DENÝZLÝ ÝLE DOST ÜLKE SUDAN ARASINDAKÝ BAÐ, ARTIK DAHA GÜÇLÜ

TÜRK EÐÝTÝM VAKFI'ný aðýrladýk
D

enizli Ticaret Odasý Baþ-
kaný Uður Erdoðan,
Türk Eðitim Vakfý (TEV)

Denizli Þubesi Yürütme Kurulu
Baþkaný Nail Kalemci ile yöne-
tim kurulu üyelerini misafir etti.

Faaliyetleri ve gelecek döneme
dair projeleri hakkýnda bilgilen-
dirme yapan Kalemci ve ekibine
teþekkür eden Erdoðan, "Eðitim,
Denizli Ticaret Odamýzýn da
önceliðidir." dedi.
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T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliði
(TOBB) ve Türkiye Bankalar Birliði
(TBB) Reel Sektör ve Finans Sektörü

Diyalog Güçlendirme Toplantýsý, Denizli'de
düzenlendi. TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu
ile TBB Baþkaný Hüseyin Aydýn baþkanlýðýnda
gerçekleþtirilen bölgesel toplantýya, Cumhurbaþ-
kanlýðý Ekonomi Politikalarý Kurulu Baþkanveki-
li Nihat Zeybekci, Denizli Ticaret Odasý Baþkaný
Uður Erdoðan, Denizli Sanayi Odasý Baþkaný
Müjdat Keçeci, Denizli Ticaret Borsasý Baþkaný
Ýbrahim Tefenlili, Uþak Ticaret ve Sanayi Odasý
Yönetim Kurulu Baþkaný Suat Selim Kandemir,
TOBB Yönetim Kurulu üyeleri ile Denizli ve ilçe-
lerinin yaný sýra Aydýn'ýn Nazilli Ýlçesi, Uþak, Bur-
dur, Isparta ve Muðla illeri ile ilçelerinden çok
sayýda iþ adamý katýldý. Hisarcýklýoðlu, toplantý
öncesi basýn mensuplarýna yaptýðý açýklamada,
Ýstanbul'daki buluþmanýn ardýndan Anadolu'da-
ki ilk toplantý için Denizli'yi seçtiklerini belirtti;
"Bu günlerde reel sektör ile finans sektörü el ele
vermek durumunda" dedi. Ardýndan TOBB ve TBB Reel Sektör ve Fi-

nans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantýsý,
basýna kapalý olarak gerçekleþtirildi. Reel sektör
ve finans sektöründen üst düzey temsilcilerin
katýldýðý bölgesel toplantýya, Muðla, Uþak, Bur-
dur ve Isparta illeri ile Aydýn'ýn Nazilli Ýlçesi'nde-
ki oda ve borsalardan da katýlým oldu. Uluslara-

rasý piyasalarda ve Türkiye ekonomisinde yaþa-
nan son geliþmeler, para ve sermaye piyasa-
larýndaki son durumla ilgili öneri ve beklentiler,
firma ve bankalar arasýndaki diyalog mekaniz-
malarýnýn güçlendirilmesi ile finansmana eriþim
konularýndaki sorunlar ve beklentiler
görüþüldü.

REEL SEKTOR iLE FiNANS 
SEKTORU DENiZLi’DE BULUÞTU

Denizli Avrasya
Yönetici Sanayici ve
Ýþadamlarý Derneði
(AYSÝAD) Baþkaný
Mahmut Catlýk ve
beraberindeki yöne-
tim kurulu üyeleri,
Denizli Ticaret Odasý
Yönetim Kurulu
Baþkaný Uður Erdo-
ðan'ý ziyaret etti. De-
nizli için yürütülen
çalýþmalar ile proje-
leri istiþare edildi.

AYSÝAD, ERDOÐAN'I ZÝYARET ETTÝ

TOBB-TBB REEL SEKTÖR ve FÝNANS SEKTÖRÜ DÝYALOG
GÜÇLENDÝRME BÖLGESEL TOPLANTISI, DENÝZLÝ'DE ÝDÝ

Ayný gemide olduklarýný vurgulayan TBB
Baþkaný Hüseyin Aydýn ise, "Reel sektör ve finans
sektörü olarak, son geliþmeleri birlikte deðerlendi-
receðiz; özeleþtiri yapacaðýz… Eksik yaptýklarýmýzý
tamamlayacaðýz; iyi yaptýklarýmýzý da daha iyi
yapmaya çalýþacaðýz. Bu vesileyle, güçlü iþ birliði-
ne önayak olduðu için TOBB nezdinde Sayýn
Baþkaný tebrik ediyor, kendisine teþekkür ediyo-
rum. Toplantýmýzýn, faydalý ve hayýrlý olmasýný di-
liyorum." dedi.

TOBB Baþkaný Hisarcýklýoðlu, TBB üyeleri ve
banka yöneticilerinin reel sektörün dertlerini din-
lemek için sahaya indiðini de söyledi. Hi-
sarcýklýoðlu, "Biz, hepimiz 'Türkiye için varýz' diyo-
ruz. Bu tekerlek bu tümsekte kalmayacak; bu
tümseði aþacaðýz. Finans sektörü ile reel sektör ele
ele verdikten sonra, yapýlamayacak bir þey yok…
Bu sýkýntýlarýn hepsinin geçeceðine inanýyorum.
Türkiye Bankalar Birliði'ne de bu anlayýþý göster-
dikleri için teþekkür ediyorum." diye konuþtu.

BANKALAR, REEL SEKTÖRÜ 
DÝNLEMEK ÝÇÝN SAHAYA ÝNDÝ

TBB BAÞKANI AYDIN:
"HEPÝMÝZ AYNI GEMÝDEYÝZ!"
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D
enizli Ticaret Odasý (DTO) ve
Denizli Ticaret Ýl Müdürlüðü
iþbirliðinde, "Taþýnmaz Tica-

reti Hakkýnda Yönetmelik" ile ilgili bilgi-
lendirme toplantýsý gerçekleþtirildi. 5 Ha-
ziran 2018'de yayýmlanan yönetmelikle,
taþýnmaz ticaretiyle iþtigal edenlerin yetki
belgesi almalarýnýn zorunlu hale getirildi-
ði ve 18 aylýk bir süre tanýndýðý hatýrlatýldý.

Denizli Ticaret Odasý'nýn "Konut ve
Ýþyeri Yapý Kooperatifleri ile Emlak Müþa-
virliði"faaliyetlerini kapsayan 13. Meslek
Komitesi üyeleri ile ayný sektörde yer alan
giriþimcilere yönelik, "Taþýnmaz Ticareti
Hakkýnda Yönetmelik" ile ilgili toplantý
düzenlendi. DTO'nun hizmet binasýnda
gerçekleþtirilen etkinliðe, Denizli Ticaret Ýl
Müdür Vekili Süleyman Þener Pektaþ,
Denizli Ticaret Odasý Genel Sekreteri Ali
Rýza Tekin, 13. Meslek Komitesi Baþ-
kanýVolkan Gürsoyile çok sayýda emlak
danýþmaný katýldý.

GÜRSOY: 
"YÖNETMELÝK HAKKINDA, 

ÝLK AÐIZDAN BÝLGÝ ALACAÐIZ"

Kýsa bir açýþ konuþmasý yapan DTO
13. Meslek Komitesi Baþkaný Volkan
Gürsoy, Taþýnmaz Ticareti Hakkýnda
Yönetmelik'te sektörlerini baðlayýcý çok
sayýda madde ve düzenleme olduðunu,
toplantý sayesinde yönetmeliðin kapsamý
ile merak ettikleri konularda yetkililerden
bilgi edineceklerini söyledi. 

TÝCARET ÝL MÜDÜR VEKÝLÝ
PEKTAÞ: "YETKÝ BELGESÝ 

OLMAYANLAR, BU ÝÞÝ 
YAPAMAYACAK!"

Denizli Ticaret Ýl Müdür Vekili Süley-
man Þener Pektaþ ise, emlak sektörünü
kapsayan yeni yönetmeliðin 5 Hazi-
ran'da Resmi Gazete'de yayýmlanarak
yürürlüðe girdiðini belirtti. Pektaþ,
"Yönetmelikle, sektörünyasal altyapýya
kavuþturulmasý, taþýnmaz ticaretinin
güvenli bir ortamda yapýlmasý, haksýz
rekabetin ve kayýt dýþý faaliyetlerin
önlenmesi, mesleðe itibar ka-
zandýrýlmasý, nitelikli insan kaynaðý oluþ-
turulmasý ve hizmet kalitesi ile tüketici
memnuniyetinin arttýrýlmasý hedeflendi.
Yetki belgesi olmayanlar artýk bu iþiya-
pamayacak!O nedenle, yönetmeliðin
yürürlüðe girdiði tarih olan 5 Haziran
2018 tarihinden itibaren 18 ay içinde
yetki belgesialmanýz gerekiyor." dedi.    

MEVCUT ÝÞLETMELERE, 
18 AY SÜRE VERÝLDÝ!

Toplantýda, Denizli Ticaret Ýl
Müdürlüðü uzmanlarý da katýlýmcýlara
yönetmeliðin detaylarýný aktardý.

TÝCARET ÝL MÜDÜRLÜÐÜ,
TEK YETKÝLÝ KURUM!

Yetki belgesiningeçerlilik süresi-
nin 5 yýl olduðunu belirten Uzman
Serkan Erciyes, "Taþýnmaz ticareti,
iþletmesi adýna yetki belgesi alan ta-
cirler ile esnaf ve sanatkârlar ta-
rafýndan yapýlýr. Yetki belgesi, her bir
iþletme için ayrý ayrý düzenlenir ve
devredilemez. Bir iþletmede birden
fazla kiþi faaliyet gösterse dahi, iþlet-
me adýna yalnýzca bir yetki belgesi
düzenlenir. Belge, iþletmenin bulun-
duðu yerdeki il müdürlüðü ta-
rafýndan verilir; yenilenir, askýya
alýnýr ve iptal edilir." diye konuþtu.

UZMANLAR, TÜM ÞARTLARI
TEK TEK ANLATTI

Uzman Tevfik Hoþkan ise, konuyla
ilgili sunumunda, yetki belgesi verilme-
sinde aranan þartlarý sýraladý: "Ýþ yerinin,
baðýmsýz bölüm niteliðinde ve net
alanýnýn en az 30 metrekare olmasý gere-
kiyor. Ýçinde idari büro ve kabul yeri ile
arþiv bölümü bulunmalý. Hizmetin
düzenli verilmesini saðlayacak bilgisayar,
yazýcý, internet vb. teknik donanýmý ol-
malý. Bir iþletmede þartlarý taþýyan birden
fazla taþýnmaz ticareti faaliyetinde bulu-
nan kiþi varsa, belirtilen iþletme büyük-
lüðünün her bir kiþi için yüzde 20 artýrýla-
rak uygulanmasý zaruri. 5 Haziran
2018'de, taþýnmaz ticaretiyle iþtigal eden,
vergi ve oda kaydý bulunanlar, bulun-
duklarý iþletmenin adresini deðiþtirme-
dikleri sürece, bu þartlardan muaflar.

Meslek odasýna kayýtlý olunmasý, bir baþ-
ka þart. Gelir veya kurumlar vergisi
mükellefi olunmasý isteniyor. Gerçek kiþi
tacirler ile esnaf ve sanatkarlarýn kendile-
rinin, ticaret þirketleri ile diðer tüzel kiþi ta-
cirlerin bu alandaki faaliyetlerini yürüt-
mek için görevlendirdikleri ve yetkilen-
dirdikleri temsile yetkili kiþilerinin, þube-
lerde ise þube müdürünün18 yaþýný dol-
durmuþ,en az lise mezunu veiflas etme-
miþ olmasý veya iflas etmiþ olsa bile iti-
barýnýn yerine gelmiþ olmasý,konkordato
ilan etmemiþ olmasý,belirli suçlardan
hüküm giymemiþ ya da ticaret ve sanat
icrasýndan hükmen yasaklanmamýþ ol-
masý ve Seviye 5 Sorumlu Emlak
Danýþmaný Belgesi'ne sahip olmasý gere-
kiyor. Mevcutta taþýnmaz ticaretiyle iþti-
gal eden fakat eksikleri bulunanlarýn, 18
ay içinde bu þartlarý tamamlayarak yetki
belgesi almasý zorunlu!"

Emlak
Müþavirleri,

DTO'da Toplandý TAÞINMAZ TiCARETi YAPANLAR iÇiN 
“YETKi BELGESi” ZORUNLULUÐU GETiRiLDi

Denizli Ticaret Odasý Yönetim
Kurulu Baþkaný Uður Erdoðan, Ba-
badaðlý Sanayici ve Ýþ Adamlarý
Derneði (BASÝAD) Yönetim Kuru-
lu Baþkaný Þeref Arpacý'yý kabul et-
ti. Arpacý, dernek çalýþmalarýndan

bahsederken, Baþkan Erdoðan ise,
oda faaliyetleri ile projeleri hakkýn-
da bilgi vererek, konuðuyla Deniz-
li Ticaret Odasý ile BASÝAD'ýn iþ
birliði yapabileceði konularda de-
ðerlendirmelerde bulundu.

BASÝAD Baþkaný Arpacý ile
fikir alýþveriþinde bulunduÝkamet Amaçlý Konut

Ýnþaatý Faaliyetlerini kapsa-
yan Denizli Ticaret Odasý'nýn
3. Meslek Komitesi üyeleri,
Denizli Büyükþehir Belediyesi
Su ve Kanalizasyon Ýdaresi
(DESKÝ) Genel Müdürü Prof.
Dr. Mahmut Güngör'ü ziyaret
etti.

Ziyarette, Denizli Ticaret
Odasý Yönetim Kurulu Üyesi
Ýbrahim Þenel, DTO Meclisi
Üyeleri Erol Kaya ve Mutlu
Baþaran ile Komite Baþkaný
Mustafa Demirayak, Komite
Baþkan Yardýmcýsý Mehmet
Taþtan ve Komite Üyesi Fev-
zi Yamer hazýr bulundu. 

DTO 3. MESLEK KOMÝTESÝ
DESKÝ'YÝ ZÝYARET ETTÝ

TOBB'un öncülüðünde ve Türkiye Eko-
nomi Politikalarý Araþtýrma Vakfý (TEPAV) iþ
birliðiyle Türkiye'nin en hýzlý büyüyen ba-
þarýlý þirketleri belirlenecek. Bu þirketlerin ba-
þarý öyküleri genç giriþimciler için örnek oluþ-
tururken, TOBB'un desteði ile bu firmalara
uluslararasý düzeyde görünürlük kazandýrýlýp,
söz konusu firmalarýn küresel baðlantýlarý
kuvvetlendirilecek. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði
(TOBB), Türkiye'nin en hýzlý büyüyen fir-
malarýnýn küresel vitrinde daha görünür ol-
masý ve güçlenmesi için "TOBB Türkiye
100" listesi hazýrlýyor. 5'inci kez düzenlenen
listede, deðerlendirilmeye alýnmak isteyen
firmalarýn, 31 Ocak 2019 tarihine kadar
www.turkiye100.tobb.org.tr adresinden baþ-
vurmalarý gerekiyor. 

31 Aralýk 2014 ve öncesin-
de kurulan,

2015 yýlýnda en az 500 bin
TL satýþ gelirine sahip,

2017 yýlýnda en az 1,5 mil-
yon TL satýþ gelirine ulaþmýþ,

2015-2017 döneminde
satýþ gelirlerini en az yüzde 10
oranýnda arttýran þirketler
baþvurabilir.

Kamu ortaklýðý ve/veya
halka açýk olan þirketlerin
baþvurularý geçerli sayýlmaya-
cak.

Yurtdýþý merkezli bir þirke-

tin Türkiye þubesinin baþvu-
rusu, geçersiz olacak.

Baþvuracak þirketlerin
merkezlerinin Türkiye'de bu-
lunmasý gerekiyor.

Ortaklarý arasýnda Türkiye
dýþýndaki ülkelerin vatandaþ-
larý olan þirketler de baþvura-
biliyor.

Hisselerinin yüzde 51'in-
den fazlasý halka açýk baþka
bir þirkete ya da bir kamu þir-
ketine ait olan þirketlerin baþ-
vurularý, geçersiz olacak.

Kâr amacý gütmeyen þir-

ketlerin baþvurularý geçerli
sayýlmayacak.

Holdinglerin baþvurularý
geçerli sayýlmayacak; bir hol-
dingin çatýsý altýndaki þirketler
ise baþvurabiliyor.

Franchise iþletmelerinin
baþvurularý geçerli sayýlmaya-
cak.

Otomobil galerileri, ku-
yumcular, daðýtým þirketleri,
döviz þirketleri, bankalar ve
elektrik, gaz, akaryakýt ve su
saðlayýcýlarýn baþvurularý da
geçerli olmayacak.

TOBB TÜRKÝYE 100'E BAÞVURU KOÞULLARI ÞUNLAR:

‘TOBB TÜRKÝYE 100’ iÇiN BAÞVURULAR ALINIYOR







KASIM 2018

Tarih Fuarýn Adý Konusu Baþlýca Hizmet Konularý Yer Þehir

TÜRKÝYE ODALAR VE BORSALAR BÝRLÝÐÝ 2019 YILI FUAR TAKVÝMÝ

16.01.2019 Anfaþ Hotel Equipment - 30.Uluslararasý
Konaklama ve Aðýrlama Ekipmanlarý Fuarý  

Otel Ekipmanlarý, Tekstil, Dekorasyon ve 
Servis Ekipmanlarý 

Restoran, Mutfak, Çamaþýrhane, Servis Ekipmanlarý, 
Otel Tekstili, Dekorasyon, Mobilya, Bahçe Mobilyalarý,

Personel Kýyafetleri, Bilgisayar Teknolojileri
Antalya Fuar Merkezi Antalya

16.01.2019 Anfaþ Food Product - 26. Uluslararasý  Gýda  ve
Ýçecek Ýhtisas Fuarý

Yiyecek Ürünleri, Ambalaj ve Ekipmanlarý
Et, Süt, Pastacýlýk ve Su Ürünleri,  Dondurulmuþ Gýda,  Yaðlar,

Doðal Ürünler, Kuruyemiþler, Baharatlar, 
Alkollü ve Alkolsüz Ýçecek, Gýda Ambalaj Ekipmanlarý

Antalya Fuar Merkezi Antalya

17.01.2019 Lifestyle Turkey- Muhafazakar Giyim Fuarý Giyim  Fuarý Giyim Ýstanbul Kongre Merkezi Ýstanbul

17.01.2019 3. Expomen Agro Hayvancýlýk, Et  ve Süt, Tarým,
Çiftlik Makine Ekipman ve Teknolojileri Fuarý

Tarým Makineleri, Hayvan Yetiþtiriciliði, 
Makine Ekipman ve Teknolojileri

Traktör, Canlý Hayvan, Yem Ürünleri, Et ve Süt Makine ve
Teknolojileri, Bio Enerji Ürünleri, 
Hayvancýlýk ve Tarým Makineleri

Menemen Fuar Alaný Ýzmir

18.01.2019 Carpet Wash and Clean Expo Halý Yýkama ve
Temizlik Fuarý

Halý Yýkama, Kuru Temizleme, 
Çamaþýrhane Ekipmanlarý ve 

Oto Yýkama Þampuan Makine ve Ekipmanlarý

Halý Yýkama Makinalarý, Kuru Temizleme Makinalarý,
Çamaþýrhane Ekipmanlarý ve Oto Yýkama Makinalarý, Deterjan,

Þampuan ve Kimyasal Temizlik Malzemeleri
Pullman Kongre Merkezi Ýstanbul

22.01.2019 Leather & More Ýzmir  2. Deri ve Deri
Konfeksiyon Fuarý

Deri ve Deri Konfeksiyonu Deri ve Deri Konfeksiyonu Fuar Ýzmir - Gaziemir Ýzmir

22.01.2019 IF Wedding Fashion Ýzmir "13. Uluslararasý
Gelinlik,  Damatlýk ve Abiye Giyim Fuarý"

Gelinlik, Damatlýk ve Abiye Giyim Gelinlik, Damatlýk, Abiye Giyim, Aksesuar Fuar Ýzmir - Gaziemir Ýzmir

22.01.2019

23.01.2019

24.01.2019

24.01.2019

CNR ÝMOB 2019- Ýstanbul Mobilya Fuarý

PENTEX 8. Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarý

LESHOW ÝSTANBUL

Aydýn Uluslararasý Tarým Gýda ve 
Hayvancýlýk Fuarý

Her Türlü Ev ve Ofis Mobilyasý

Penye, Tekstil ve Teknolojileri

Deri Giyim, Kürk Giyim, Hazýr Konfeksiyon,
Ayakkabý, Saraciye, Deri Aksesuar

Tarým Gýda ve Hayvancýlýk

Her Türlü Ev ve Ofis Mobilyasý

Penye, Tekstil ve Teknolojileri

Deri Giyim, Kürk Giyim, Deri ve Kürkten Mamul Hazýr Giyim,
Ayakkabý, Çanta, Kemer, Cüzdan Þapka, Deri Aksesuar, Kurum,

Mümessillik ve Dergiler

Tarým Teknolojileri, Tarýmsal Mekanizasyon, 
Hayvancýlýk Teknolojileri, Hayvan Saðlýðý, Yem, Tohum, Gübre,

Fidancýlýk, Gýda ve Gýda Teknolojileri

Ýstanbul Fuar Merkezi
Yeþilköy

OFM Ortadoðu Fuar Merkezi

Ýstanbul Kongre Merkezi

Tariþ Çok Amaçlý Kapalý
Teþhir Salonlarý

Ýstanbul

Gaziantep 

Ýstanbul

Aydýn

31.01.2019 EMITT 2019 23.Doðu Akdeniz Uluslararasý
Turizm ve Seyahat Fuarý

Turizm Seyahat Acenteleri, Oteller,  Rent a Car Þirketleri, Turizm
Bürolarý, Turizm Bakanlýklarý, Bölgesel Turizm Tanýtma Ofisleri

Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi

Ýstanbul

31.01.2019

01.02.2019

Gaming Ýstanbul Uluslararasý Dijital Eðlence ve
Oyun Fuarý

Evlilik Dünyasý  2019 Evlilik Hazýrlýklarý Fuarý

Ülkeler El Sanatlarý ve Yöresel Ürünler Fuarý

UNICERA Seramik Banyo Mutfak Fuarý

Linexpo Ýstanbul Ýç Giyim ve Çorap Fuarý

Biz Evleniyoruz - Evlilik ve
Düðün Hazýrlýklarý Fuarý

14.Agroexpo Uluslararasý Tarým ve 
Hayvancýlýk Fuarý

Yapýda Ahþap ve Peysaj Fuarý

Güneyege 1. Evlilik, Evlilik Hazýrlýklarý, Düðün,
Çeyiz, Anne ve Bebek Fuarý

ATRAX'2019

01.02.2019

05.02.2019

06.02.2019

06.02.2019

07.02.2019

07.02.2019

13.02.2019

14.02.2019

Dijital Eðlence ve Oyun  Teknolojileri Fuarý

Evlenecek Çiftlerin Bulabileceði Her Þey, 
Ev ve Evlilik Hazýrlýklarý 

Ülkelerin El Sanatlarý ve Ülkemizin Yöresel Ürünleri

Seramik , Banyo, Mutfak Ekipmanlarý

Ýç Giyim ve Aksesuarlarý, Yatak Kýyafeti, Çorap,
Mayo, Ev Kýyafeti

Evlilik ve Düðün Hazýrlýklarý

Tarým, Tarýmsal Mekanizasyon, Seracýlýk ve
Hayvancýlýk Teknolojileri

Yapýda Kullanýlan Malzemeler

Evlilik, Evlilik Hazýrlýklarý, Düðün, Çeyiz, Anne ve
Bebek Ýhtiyaçlarý

7.Uluslararasý Eðlence, Etkinlik, Park, Rekraasyon
Endüstrisi ve Hizmetleri Fuarý

Konsol, PC, Online Sosyal ve Mobil Oyun Yayýcýlarý, Video, 
Oyun Donaným Üreticileri, Teknoloji Ürünleri, 

Oyun Ýçi Reklamcýlýk, Online Oyun Modelleri Ýçin Saðlayýcýlar

Gelinlik, Damatlýk, Ev Dekorasyonu, Davetiye, Nikah Þekeri,
Balayý Acentelerý, Davet Organizasyon Þirketleri

Yabancý Ülkelerin El Sanatlarý ve 
Ülkemizin El Sanatlarý, Yöresel Ürünleri

Seramik, Granit, Mozaik, Vitrifiye, Armatür, 
Banyo ve Mutfak Mobilyasý, Seramik Hammadde, Seramik Makinasý 

Atlet, Kilot, Fanila, Sütyen, Gecelik, Pijama, Mayo, Korse, Body,
Seamless, Kombnezon, Eþofman, Termal Ýç Giyim, Çorap

Gelinlik Ve Moda Evleri, Organizasyon Firmalarý, 
Düðün Salonlarý, Ev Tekstili, Mobilya, Beyaz Eþya, Güzellik Salonlarý,

Fotoðraf Sütüdyolarý, Nikah Þekeri

Tarým, Tarým Teknolojileri, Seracýlýk, Tohum, Fidan, Gübre, 
Yem Sektörü, Sulama Teknolojileri, Hayvancýlýk, 

Hayvan Saðlýðý Teknolojileri

Ahþap Evler, Pencere, Kapý, Dýþ Kaplama, Parke, Merdiven,
Oturma Gruplarý, Peysaj

Evlilik Hazýrlýklarý, Mobilya, Aksesuar, Züccaciye, 
Düðün Kýyafetleri, Çeyiz, Halý, Beyaz Eþya, 

Düðün Organizasyonu, Davetiye,Anne ve Bebek Ýhtiyaçlarý

Tema Park, Eðlence, Aktivite, Park, Dinlenme, 
Tesis Ekipmanlarý, Sinema Gösteri, Akvaryum, Müze, 

Hobi Hizmetleri, Tesis Tasarým, Ýnþaat ve Proje 

Yenikapý Avrasya Gösteri ve
Sanat Merkezi

Lütfi Kýrdar Uluslararasý
Kongre ve Sergi Sarayý

ATO Kongre ve Sergi Sarayý

Ýstanbul Fuar Merkezi
Yeþilköy

Ýstanbul Fuar Merkezi
Yeþilköy

Sabancý Cam Piramit Kongre
ve Fuar Merkezi

Fuar Ýzmir - Gaziemir

Ýstanbul Kongre Merkezi

Milas Tariþ Fuar Merkezi

Ýstanbul Fuar Merkezi
Yeþilköy

Ýstanbul

Ýstanbul

Ankara

Ýstanbul

Ýstanbul

Antalya

Ýzmir

Ýstanbul

Muðla

Ýstanbul
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Denizli Ticaret Odasý'nýn
gýda, yiyecek ve içecek mad-
deleri üretimi ve toptan tica-
retini kapsayan 6. Meslek Ko-
mitesi, her türlü yiyecek ve
içecek maddeleri perakende
ticaretini kapsayan 22. Mes-
lek Komitesi ve matbaacýlýk,

kitap-kýrtasiye, ciltçilik,
yayýncýlýk, gazete ve televiz-
yon yayýncýlýk faaliyetlerini
kapsayan 27. Meslek Komite-
si'ne mensup üyelerinden
oluþan 40 kiþilik bir heyet,
Avrasya Ambalaj ve Food-
Tech Eurasia fuarlarýna

katýldý.
Oldukça verimli geçen in-

celeme ve iþ gezisi, Avrasya
Ambalaj 2018-Ýstanbul 24.
Uluslararasý Ambalaj
Endüstrisi Fuarý ile Food-
Tech Eurasia 13. Uluslararasý
Gýda ve Ýçecek Teknolojileri

Fuarý, TÜYAP Fuar ve Kon-
gre Merkezi'ndeydi. 44 ülke-
den 1218 katýlýmcý firmanýn
katýlýmýyla gerçekleþtirilen
uluslararasý organizasyona,
Denizli Ticaret Odasý'nýn 6,
22 ve 27'nci meslek komitele-
rinin üyeleri ilgi gösterdi.

Denizli Ticaret Odasý, çalýþan-
larýna yönelik Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði
Eðitimleri düzenledi. Denizhan
OSGB ve Eðitim Hizmetleri Uzman-
larý Ýþyeri Hekimi Dr. Hasan Tosun ile
A Sýnýfý Ýþ Güvenliði Uzmaný 1. ve 2.
Seviye Yangýn Eðitici Eðitmeni Tevfik
Tur tarafýndan verilen eðitimler, iki
gün sürdü. 

Eðitimlerde, DTO personeli genel
olarak çalýþma mevzuatý, çalýþanlarýn
yasal haklarý ve sorumluluklarý, iþyeri
temizliði ve düzeni ile iþ kazasý ve mes-
lek hastalýklarýndan doðan hukuki so-
nuçlarý hakkýnda bilgilendirildi.
Ayrýca, kimyasal, fiziksel ve ergono-
mik risk etmenleri, elle kaldýrma ve
taþýma, elektrik tehlikeleri, riskleri ve
önlemleri, iþ kazalarýnýn sebepleri ve
korunma prensipleri ile tekniklerinin
uygulanmasý, güvenlik ve saðlýk iþa-

retleri, kiþisel koruyucu donaným
kullanýmý, iþ saðlýðý ve güvenliði ge-
nel kurallarý ve güvenlik kültürü,
tahliye ve kurtarma, kapalý ortam-
da çalýþma ile özel risk taþýyan
ekipman ile çalýþma, parlama, pat-
lama, yangýn ve yangýndan korun-
ma, iþ ekipmanlarýnýn güvenli kul-
lanýmý, ekranlý araçlarla çalýþma gi-
bi teknik konularýn yaný sýra mes-
lek hastalýklarýnýn sebepleri, has-
talýklardan korunma ve teknikleri-
nin uygulanmasý, biyolojik ve psi-
kososyal risk etmenleri, ilkyardým
ve tütün ürünlerinin zararlarý ve
pasif etkilenim konularýnda da bil-
gi aktarýldý. Ýþ kazalarýnýn insan
kaynaklý olduðunun vurgulandýðý
eðitimlerde, pratiðe de yer verildi;
yangýn, kurtarma ve söndürme
tatbikatý yapýldý.

DTO PERSONELÝ, ÝÞ SAÐLIÐI 
ve GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝMÝ ALDI

DTO UYELERiNDEN 40 KiÞiLiK HEYET
AVRASYA AMBALAJ FUARI’NDAYDI
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TEKNOLOJÝ ÝÞBÝRLÝKLERÝ

Diþ Tedavisi Ýçin Yenilikçi Ürün

Ref: BOUK20161003001

TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝKLERÝ

Çevre Dostu Yýkama Sistemi

Ref: TOEE20161214001

Ýletiþim için Telefon: 0258 295 00 80 Faks: 0258 295 00 90 veya ebic-ege@dto.org.tr     Not: Ýletiþimde sizlere daha iyi hizmet verebilmesi için lütfen ilgilendiðiniz alanýn “REF” numarasýný belirtiniz

TEKNOLOJÝ ve TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ DUYURULARI

Ýngiliz bir þirket diþ tedavilerinde ek-
sik diþin çok hýzlý bir þekilde tamamlan-
masýný saðlayan bir ürün üretmiþtir. Bu
ürün kendi membranýna sahip olup,
tedavi esnasýnda ihtiyaç duyulan sabit
graftý saðlamaktadýr. Sektöründe 25
senelik tecrübeye sahip firmanýn üret-
tiði bu ürün, uygulandýðý yüzeyde sa-
dece 12 hafta içinde %50 kemik olu-
þumunu saðlamýþtýr.

Online Ýlaç Platformu

Ref: BOGE20170627001

Gürcistan'da kurulu bir start up þir-
keti ilaç üreticilerinin doðrudan son
kullanýcý ile veya sigorta þirketleri, þir-
ketler gibi daha büyük çaplý alým ya-
pan alýcýlar ile bir araya gelmesini sað-
layan bir platform geliþtirmiþtir. Plat-
form Gürcistan'da pilot bölgede olduk-
ça baþarýlý sonuçlar vermiþtir. Bu siste-
min yaygýnlaþýmý için stratejik ortaklar
veya yatýrýmcýlar aranmaktadýr.

Aydýnlatma Ürünleri

Ref: BRQA20170720001

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

Ýngiliz Firmanýn Araç Aksesuarlarý ve
Yedek Parçalarý Üzerine Üretici Arayýþý

Ref: BRUK20170201002

Otomotiv sektöründe 13 yýlý aþkýn
tecrübeye sahip olan bir Ýngiliz firmasý,
dünya çapýnda tedarikçilerle ve üretici-
lerle yüksek kaliteli araç aksesuarlarý
üzerine distribütörlük anlaþmasý yap-
mak istemektedir. Alaþýmlar, koltuklar,
vites deðiþtirme donanýmý, direksiyon
simidi, dýþ stil vb. ürünler üzerine faaliyet
gösteren firma, 25.000 üyeden oluþan
doðrudan bir daðýtým aðý geliþtirmiþtir.
Söz konusu ürünlerin üretimi veya te-
dariki noktasýnda destek olacak firma-
larla temasa geçmek istemektedir.
Ýç Çamaþýrý ve Gecelik Üreticisi

Ref: BRNL20170927001

Hollandalý bir firma, genç kýzlar için
ürünler tasarlamaktadýr. Firma pijama,
tiþört gibi ürünlerin üretimi için ortaklar
aramaktadýr. Ürünlerin baskýlý bir þekil-
de kullanýma hazýr olarak teslim edil-
mesi istenmektedir.

Ýnek Çiftliði Kurulumu 

Ref: BRRU20171222012

Rus bir firma 2013 yýlýndan beri
günlük süt üretimi iþindedir. Firma sa-
hibi kendi çiftliðini kurmak istemekte
olup bu alanda kendisine ekipman
saðlayabilecek ortaklar aramaktadýr.
Çiftlikte 185 adet inek bulunmaktadýr.
Otomatik süt saðýmý, depolanmasý, çit
çekimi gibi iþlerin tamamlanmasý ve bi-
yolojik atýk geri dönüþümü sisteminin
kurulmasý için ortaklar aranmaktadýr.

Yatlar Ýçin Yedek Parça

Ref: BRUK20161213001 

Ýngiliz bir firma, 20 - 40m arasý
boyuttaki yatlar için tamir hizmeti
vermektedir. Firmanýn müþteri iliþ-
kileri alanýnda ödülü bulunmak-
tadýr. Sektöründe iyi bir tanýnýrlýða
sahip olan firma motor, þanzýman
parçalarý, hidrolikler, ýþýklandýrma
parçalarý, valfler, pompalar gibi ta-
mir ürünleri kullanmaktadýr. Bu
tarz ürünlerin üreticileri aranmak-
tadýr.

Çamaþýrhane ve Kuru Temizleme Makinalarý

Ref: BRRO20160622001

Romanyalý bir firma çamaþýrha-
ne ve kuru temizleme hizmeti sað-
lamaktadýr. Firma uzun yýllardýr
sektörde olup ulusal ve uluslara-
rasý pek çok iþbirliði yürütmektedir.
Çok sayýda çamaþýrhane ve kuru
temizleme merkezine sahip olan
firma, piyasada satýþýný yapmak
üzere çamaþýrhane ve kuru temiz-
leme makineleri üreten ortaklar
aramaktadýr.

Enerji Yönetim Programý

Ref: BOIT20171207001

Ýtalyan bir firma enerji yönetim
sistemleri üstüne çalýþmaktadýr.
Firma geliþtirdiði enerji yönetim
sisteminin satýþý için ortaklar ara-
maktadýr. Bu sistem evlere, sitelere
uygulanabilmekte olup farklý kay-
naklardan enerji tüketimine dair
bilgi almakta, tüketim analizini
yapmakta ve kullanýcýya enerji ta-
sarrufu için önerilerde bulunmak-
tadýr.

Plastik Enjeksiyon Ürünü

Ref: BRDE20171206001

Alman bir firma nefes almayý
kolaylaþtýran plastik aðýz ürünleri
satýþý yapmaktadýr. Bugüne dek
Çin'de üretilen bu ürünler için nak-
liye kolaylýðý saðlamak adýna daha
yakýn bir üretici arayýþýna girilmiþ-
tir. Polietilen malzemeden plastik
enjeksiyon ile üretilecek ürünlerin
4 tipi olup yýllýk 1.200.000 adetlik
bir sipariþ geçilecektir.

Yüksek Aydýnlatmalý Fener

Ref: BOFR20161121001

Fransýz bir þirket yüksek aydýnlat-
ma saðlayan bir fener geliþtirmiþtir.
300 metreye kadar görüþ açýsý sunan
bu el feneri, þarj edilebilir özellikte olup,
1,5 saatlik pil ömrü sunmaktadýr.
Güvenlik güçleri, sahil güvenlik, itfaiye
gibi birimler tarafýndan kullanýlmasý
hedeflenen bu ürünün pazarlamasý
için ortaklar aranmaktadýr.

Duruþ Pozisyonu Denetleyici

Ref: BOQA20171114001

Katarlý bir þirket kiþilerin duruþ-
larýnýn doðruluðunu tespit eden bir
aygýt geliþtirmiþtir. Ürün içindeki sen-
sörler sayesinde kiþinin oturuþ pozisyo-
nunun doðruluðunu tespit edip, yanlýþ
duruþlarda titreþim göndererek kul-
lanýcýyý uyarmaktadýr. Ayrýca cep tele-
fonlarý ile uyumlu olan ürün, verilerin
depolanmasýný saðlayarak uzun vade-
li analizlerin yapýlmasýna imkan
tanýmaktadýr. Ürünün satýþý için ortak-
lar aranmaktadýr.

Dondurulmuþ Gýda

Ref: BRMK20171024001

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

Köpük Plastik Küre 

Ref: BRFI20171214001

Finlandiyalý bir þirket köpük plastik
küre satýþý yapmaktadýr. Ürünün dýþ
çapý 90mm iç çapý ise 25 mm'dir. Þir-
ket bu ürünü üretebilecek ortaklar ara-
maktadýr. Yýlda 4 defa sipariþ geçilecek
olup sipariþ miktarý 1.500 adettir. 

Distribütörlük Teklifi

Ref: BRPL20170926002

Polonya'da kurulu bir þirket bünye-
sindeki avukat, finansçý, pazarlama uz-
maný gibi kadrolar sebebiyle pek çok
firmaya hizmet vermektedir. Þirket ya-
bancý firmalarýn Polonya pazarýnda
satýþ yapabilmesi için gerekli bað-
lantýlara sahip olup Polonya pazarýna
girmek isteyen ve herhangi bir sek-
törde faaliyet gösteren giriþimciler ve
firmalar aramaktadýr.

Sterilizasyon Ürünleri

Ref: BRUK20160630001

Ýngiliz bir þirket saðlýk alanýnda ste-
rilizasyon ürünler satýþý yapmaktadýr.
Þirket NHS ve özel saðlýk kurumlarýnýn
%80'i ile çalýþmakta olup 20 yýldan
uzun süredir pazarda yer almaktadýr.
Þirket özellikle endoskopi yeniden iþle-
me, CDDS ekipmaný ve hastane
bünyesinde dekontaminasyon ve ste-
rilizasyon için kullanýlacak ürünler ara-
maktadýr.

Tarým ve Hayvancýlýk Ürünleri

Ref: BRRO20160901001

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

Kendi Baþýna Ayakta Durabilen Baston

Ref: BOFR20170313002  

Fransýz bir þirket kendi baþýna yak-
ta durabilen bir baston geliþtirmiþtir.
490 gr. aðýrlýðýndaki bu baston, ülke
standartlarýna baðlý olarak 350 gr.'a
kadar hafifletilebilmektedir. Kul-
lanýcýnýn gerektiðinde iki elini de kulla-
nabilmesini saðlayan baston, normal-
de býrakýldýðý yerde kendi baþýna ayak-
ta durabilmekte ve alt tarafýna uygula-
nan hafif bir basýnçla yerinden
kaldýrýlabilmektedir.

Bisiklet Kiralama Sistemi

Ref: BRIT20160907001

Ýtalyan bir þirket bisiklet endüstrisi
alanýnda faaliyet göstermektedir. Þir-
ket bisiklet kiralama sistemi geliþtirmek
istemektedir. Yaklaþýk 1000 bisikletin
dahil olacaðý sistemde her bir bisiklet
için 1000 Euroluk bir yatýrým
öngörülmektedir. Bu sistemin tasarýmý
için bisiklet kiralama sistemleri alanýn-
da deneyimli ortaklar aranmaktadýr.

Medikal Sarf Malzemeleri

Ref: BRBG20160919001

Bulgar bir þirket saðlýk alanýnda hiz-
met vermektedir. Þirket saðlýk alanýna
hitaben, genellikle sarf malzemeleri ol-
mak üzere ürünler aramaktadýr. Yeni-
likçi ürünler ile de ilgilenen þirket, dis-
tribütörlük anlaþmasý önermektedir.

Ayakkabý Üreticisi

Ref: BRFR20171118001

Fransýz bir firma tasarým alanýnda
çalýþmakta olup yeni bir ayakkabý ta-
sarlamýþtýr. Patentli olan bu tasarým kul-
lanýcýnýn istekleri doðrultusunda ayak-
kabýnýn görüntüsünün deðiþimini sað-
lamaktadýr. Sadece beyaz renkli olarak
piyasaya sunulacak bu ayakkabýyý üre-
tebilecek ortaklar aranmaktadýr.

Seramik Üreticisi

Ref: BRSE20180319001

Ýsveçli bir tasarýmcý eylül ayýnda
Londra Tasarým Fuarý'nda sergileyece-
ði seramik vazo için üreticiler aramak-
tadýr. Ürün sýrlý taþtan imal edilecektir.
Üretici ortaktan ayný zamanda bu ta-
sarýmýn üretilmeye uygun olup ol-
madýðýna ve eðer uygun deðilse hangi
bölgelerinin ne þekilde deðiþtirilmesi
gerektiðine dair yardým da talep edil-
mektedir.

Trafo Satýþý

Ref: BORU20160128004

Rus bir þirket trafo üretimi yap-
maktadýr. Kuru tip olarak üretilen
trafolar 6 - 20 KV arasý voltaj de-
ðerlerine uygundur. Rus teknik uy-
gulamalar ajansý tarafýndan yetkili
ROSS RU. 0001.22ML62 labora-
tuvarýndan sertifika alan bir firma,
ürünlerinin satýþý için ortaklar ara-
maktadýr. Firma ayrýca ürünler için
teknik destek de saðlayacaktýr.

PP Arayýþý

Ref: BRFR20160920002

Fransýz bir þirket imalatýnda kullan-
mak üzere geri dönüþtürülmüþ PP ara-
maktadýr. PP, enjeksiyona uygun ol-
malýdýr. Aylýk 50 tonluk talebi karþýla-
yabilecek en az 5 yýldýr piyasada olan
ortaklar aranmaktadýr. 

Battaniye Arayýþý

Ref: BRDE20171115001

Alman bir firma bebekler için
battaniye ve kilim satýþý yapmak-
tadýr. Firma Raschel makinasý ile
üretim yapan battaniye üreticileri
aramaktadýr. Üreticinin ürünlerini
Ebay veya Amazon üstünden
satýþa sunmamýþ olmasý gerekmek-
tedir. Ýlk etapta aylýk 50 - 100 adet
arasý alým yapýlacaktýr.

Nanoteknoloji konusunda faali-
yet gösteren Estonyalý bir firma,
manyetik nano partikül içeren bir
deterjan geliþtirerek, deterjan içeri-
sinde temizleme görevini üstlenen
enzimlerin geri kazanýmý ile deter-
janýn yeniden kullanýlabilmesine
olanak saðlayan bir yýkama sistemi
geliþtirmiþtir. Firma, araþtýrma ku-
rumlarý ile geliþtirme konusunda,
çamaþýr makinesi üreticileri ile de
ticari iþbirliði yapmak istemektedir.

Renk Ölçüm Analizi Ýle Formaldehit Tayini

Ref: TOES20171128001

Ýspanya'da bir üniversite, renk
ölçüm analizi ile formaldehit var-
lýðýný analiz edebilen bir sensör ge-
liþtirmiþtir. Bu sensör formaldehit
varlýðý söz konusu olan her ortam-
da, formaldehit ölçümü yapan ci-
hazlara entegre edilebilmektedir.
Söz konusu teknolojinin lisanslan-
masý veya ortak geliþtirme yoluyla
iþbirliði saðlanmasý düþünülmekte-
dir.

Monokristal Kuvars Üretim Yöntemi

Ref: TOFR20171115009

Fransýz bir teknoloji transfer ofisi,
Paris bölgesinde bir araþtýrma laboratu-
varýnda geliþtirilen monokristal kuvars
üretim yöntemi için ortak arayýþýndadýr.
Geliþtirilen monokristal kuvars, osi-
latörler ve sensörlerde kullanýlmaktadýr.
Araþtýrma, lisans veya teknik iþbirliði
önerilmektedir.

Bölgesel Bazda Enerji Yönetim Sistemi

Ref: TOIT20171218001

Ýtalyan bir danýþmanlýk firmasý, her-
hangi bir yörede bulunan binalarýn
enerji verimliliklerini karþýlaþtýran ve
analiz edebilen, ayný zamanda bu veriyi
bölgesel bazda da inceleyebilen bir
izleme sistemi geliþtirmiþtir. Teknik iþbir-
liði önerilmektedir.

Kronik Hastalar Ýçin Gerçek Zamanlý
Saðlýk Ýzleme Sistemi

Ref: TOES20160524002

Ýspanyol bir firma, kronik tedavi
sürecinde olan hastalarýn durumlarýnýn
gerçek zamanlý olarak izlenebilmesine
olanak saðlayan giyilebilir ekipmanlar
vasýtasý ile veri toplayan dijital platform
geliþtirmiþtir. Ticari iþbirliði önerilmekte-
dir.

Prekast Beton Eleman Üretimi Ýçin
Teknoloji Arayýþý

Ref: TRFR20160310001

Fransýz bir firma, prekast beton ele-
manlarýn üretimi üzerine çalýþmaktadýr.
Firma, prekast yapý elemanlarý üretimi
konusunda patentli bir ürün veya
teknolojiyi paylaþma isteðinde firmalar
ile lisans veya ortak giriþim iþbirliði yap-
mak istemektedir.

Toprak Verimini Artýrýcý Katký Maddesi

Ref: TRUK20170605002

Ýngiliz bir firma, doðal ortamda akti-
ve olan bir bakteri sayesinde toprak ve-
rimliliðini artýran ve bakým maliyetleri-
nin azalmasýna katký saðlayan yenilikçi
bir ürün geliþtirmiþtir. Bu ürün ile %40
daha fazla verim elde edilebildiði ifade
edilmektedir. Söz konusu ürün ile ilgili
saha doðrulamalarýnýn yapýlabilmesi
amacý ile üniversiteler ile araþtýrma iþbir-
liði yapýlmasý planlanmaktadýr.

Üretim Hattýna Besleme Öncesi
Meyvelerin Pozisyonlandýrýlmasý Ýle 
Ýlgili Teknoloji Arayýþý

Ref: TRES20151223002

Ýspanyol bir firma endüstriyel düzey-
de meyve iþleme sistemleri üzerine
çalýþmaktadýr. Firma yakýn zamanda
kriyojenik teknoloji ile meyve iþleme sis-
temi geliþtirmiþtir. Geliþtirilen bu siste-
min bir parçasý olmak üzere, firma mey-
velerin iþleme öncesinde hat üzerinde
uygun biçimde pozisyon almalarý ve
doðru konumda iþlemeye girmelerini
saðlayacak bir teknoloji arayýþýndadýr.
Otomasyon firmalarý ile teknik destekli
iþbirliði anlaþmasý yapýlmak istenmekte-
dir.

Aktif Bileþiklerin Enkapsülasyonu

Ref: TOES20170303001

Ýspanya'da nanoteknoloji alanýnda
faaliyet gösteren bir firma, mikro en-
kapsülasyon tekniklerine artan talebe
dayanarak enkapsülasyon ile ilgili 2
farklý yöntem için patent baþvurusu
yapmýþtýr. Önerilen yöntemler, kozme-
tik, gýda ve hatta tarýma dayalý sanayi
üretimi alanlarýna yöneliktir. Firma ge-
liþtirdiði yöntemler için üniversiteler ile
ortak geliþtirme ve farklý patentler ortaya
çýkarmak amacý ile, firmalar ile de li-
sanslama üzerine çalýþmak istemekte-
dir.

Dental Malzemeler ve Yapay Kemik 
Üreticileri Arayýþý

Ref: TRKR20170123001

Koreli bir firma dentalimplant-
lar için malzeme üretimi konusun-
da faaliyet göstermektedir. Firma
yapay kemik ve dental protez veya
implant uygulamalarýna yönelik
ekipman üreticisi firmalar ile lisans
veya teknik iþbirliði saðlamak iste-
mektedir.

Silo Boþaltým Sistemi

Ref: TOFR20160921002

Fransa'da bir firma yüksek kapa-
siteli silolarda, silo sonunda dipte ka-
lan malzemeyi operatör desteði ol-
maksýzýn boþaltmaya olanak saðla-
yan bir mekanizma geliþtirmiþtir. Fir-
ma ticari iþbirliði arayýþýndadýr.

Yenilenebilir Enerji Tabanlý 
Ters Ozmoz Teknolojisi

Ref: TRNL20170914001

Hollanda'da bulunan bir kamu
kuruluþu, yenilenebilir enerji ile
çalýþabilen ters ozmoz sistemi
arayýþýndadýr. Aranan sistem genel
sulama sistemlerinde kullanýla-
caktýr. Ters ozmoz sistem üreticile-
ri ile önerilen teknolojinin uygun-
luk analizi yapýlacak ve ticari an-
laþma ile çalýþmalara devam edile-
cektir.

Zeytinyaðý Üretimi Sonrasý Atýk Bertarafý

Ref: TRGR20170925001

Zeytinyaðý üretimi yapan Yunanlý
bir firma üretim sonrasý açýða çýkan
atýðýn bertarafý için teknolojik bir çözüm
aramaktadýr. Çok sayýda kimyasal
madde kullanýlmasý gerektiðinin farkýn-
da olan firma, her türlü çözüm önerisi-
ne açýk olduðunu ve bu kapsamda
çözüm sahibi firmalarla/kuruluþlarla iþ
birliði yapmak istediðini belirtmiþtir.

Alternatif Yüzey Kaplama 
Teknolojileri Arayýþý

Ref: TRUK20171214001

Yüzey kaplama teknolojileri konu-
sunda uzman bir firma, yüzey kaplama-
larý konusunda yeni projeleri olan fir-
malar ile iþbirliði yapmak istemektedir.

Yenilikçi Biyo Aktif Bileþikler

Ref: TOCZ20171023001

Çek biyoteknoloji firmasý, kutup
bölgesinde yetiþen bitkilerden, iltihap
sökücü ve anti bakteriyel özelliklere sa-
hip bileþenler üretmiþtir. Bu bileþenler
kozmetik endüstrisinde ve ilaç sanayin-
de hammadde olarak kullanýlabilmek-
tedir. Firma ticari iþbirliði önermektedir.

Organik Atýklardan Hidrojen Üretimi

Ref: TOES20171204001

Ýspanya'da bulunan bir mühendislik
þirketi, düþük karbon salýnýmlý yeni bir
metot ile hidrojen üretebilen bir tekno-
loji geliþtirmiþtir. Bu teknolojide geri
dönüþebilen veya geri dönüþtürülemez
organik atýk malzemeler kullanýlarak,
saflaþtýrma neticesinde hidrojen üretil-
mektedir. Sistem ayný zamanda kojene-
rasyon yöntemleri ile elektrik üretebil-
mektedir. Sanayi partnerleri ile iþbirliði
yapýlmasý düþünülmektedir.

Hasta Yönetim Sistemi

Ref: TOUK20170925002

Ýngiliz bir yazýlým firmasý, özellikle
yatýlý olmayan hasta sirkülasyonunu
yönetebilecek ve hizmet verimini art-
týran bir yönetim sistemi yazýlýmý geliþtir-
miþtir. Bu sistem ile baþvuru esnasýnda
yýðýlmalarýn önlenmesi, hýzlý ve kesintisiz
hizmet saðlanmasý hedeflenmektedir.
Yazýlým firmalarý ile iþbirliði planlanmak-
tadýr.

Aþýndýrýcý Ortamda Kalsinasyon
Teknolojisi Arayýþý

Ref: TRDE20171013001

Alman bir firma, inorganik malze-
melerin 700 C sýcaklýk altýnda ve
aþýndýrýcý organik maddelerin varlýðýnda
kalsinasyonunun saðlanmasý için tek-
noloji arayýþýndadýr. Ortak giriþim veya
üretim iþbirliði konularýnda anlaþma
yapýlabilir. Önerilen teknolojinin test
edilmiþ ve doðrulanmýþ olmasý þartý
aranmaktadýr.

Oluklu Karton Ambalaj Üreticisi Yeni
Teknolojiler Arýyor

Ref: TRES20170109001

Oluklu karton ambalaj üretimi
yapan Ýspanyol bir firma ambalaj
baskýsý, üretim metotlarý, yeni al-
ternatif ürünler / fonksiyonel am-
balaj tasarýmlarý vb. konularda
üretiminde kullanabileceði farklý
uygulamalar aramaktadýr. Lisans-
lama veya teknoloji transferi biçi-
minde iþbirliði yapýlacaktýr.
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5174 Sayýlý Kanun'un 10. Maddesi ile Oda Muamelat
Yönetmeliði'nin 14. Maddesi’ne istinaden her yýlýn Ocak
ayýnda DTO kayýtlarý güncellenmektedir.

Buna göre, içinde bulunulan yýldan önceki ikinci yýlýn Ocak
ayýnýn ilk gününden güncelleþtirme iþleminin yapýlacaðý
ana kadar adres ve durumlarý tespit edilemeyenler ile bu süre
zarfýnda tahakkuk eden aidat borçlarýndan en az bir
taksitini ödemeyen firmalarýn üyeliði Yönetim Kurulu
kararýyla askýya alýnmaktadýr. Bu uygulama çerçevesinde,
adres ve durumlarýný bildirmemeleri ve son iki yýla ait
birikmiþ aidat borçlarýndan en az bir taksitini ödememeleri
halinde, firmalarýn üyelik kaydý Yönetim Kurulu kararýyla
askýya alýnacaktýr. 

Üyelerimizi, 31.12.2018 tarihine kadar, adres ve
durumlarýný bildirmeleri ve son iki yýla ait birikmiþ
aidat borçlarýndan en az bir taksitini ödemeye davet ediyoruz.

06.01.2016 tarihinde DTO Yönetim Kurulu kararýyla
üyelik kayýtlarý askýya alýnan ve halen kayýtlarý askýda
bulunan üyelerimizden; 31.12.2018 tarihine kadar adres ve
durumlarýný Odamýza bildirmeyen, ayrýca tahakkuk eden
aidat borçlarýný ödemeyenlerin DTO kayýtlarý, 2019
yýlýnýn Ocak ayýnda Denizli Ticaret Odasý Meclisi'nin
alacaðý kararla silinecektir. 

Herhangi bir hak kaybýna uðranmamasý ve maðdur
olunmamasý bakýmýndan üyelerimizin durumlarýný
gözden geçirmeleri, DTO'ya baþvurmalarý gerekmektedir. 

Üyelerimizin bilgisine sunulur.

ÜYELERÝMÝZÝN DÝKKATÝNE!



Denizli Ticaret Odasý'nýn Giriþimcilik Eðitimleri
Programý'ný tamamlayan 250 kiþi daha sertifika-
larýný aldý. Denizli Ticaret Odasý (DTO) Yönetim
Kurulu Baþkaný Uður Erdoðan, "DTO olarak, in-
sanýmýzý üretim ve istihdama kazandýracak mesleki
eðitimleri önemsiyoruz... Bu kapsamda düzenledi-
ðimiz giriþimcilik eðitimlerinde, her yýl farklý yaþ
gruplarýndan 2 bin vatandaþýmýz faydalanýyor. Ge-
lecek giriþimcilerin… Mezun ettiklerimiz, iþyerlerini
açtýklarýnda, baþta ailesine, sonra þehrimize ve ülke-
mize ciddi katkýlar saðlýyorlar. Bu da bizi mutlu edi-
yor." dedi. Sertifika törenine katýlan Çalýþma ve Ýþ
Kurumu Denizli Ýl Müdürü Fatih Iþýk ise, Denizli Ti-
caret Odasý'nýn Türkiye genelinde en fazla giriþimci-
lik kursu düzenleyen kurum olduðunu açýklayýp, il-
gilerinden dolayý baþta Baþkan Erdoðan ile yöneti-
mi olmak üzere tüm kursiyerlere teþekkür etti. Iþýk,
"Denizli, her yerde övgüyle söz edilen giriþimci ru-
hunu, bir kez daha ortaya koydu. Ne mutlu…" di-
ye konuþtu. Denizli Ticaret Odasý'nýn, Küçük ve Or-
ta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme ve Destekleme Ýda-
resi Baþkanlýðý (KOSGEB) ve Çalýþma ve Ýþ Kuru-
mu Denizli Ýl Müdürlüðü (ÝÞKUR) ile iþ birliði yapa-
rak gerçekleþtirdiði Uygulamalý Giriþimcilik Eðitim
Programý'ný, 250 kiþi daha baþarýyla tamamladý.
DTO Hizmet Binasý'nda düzenlenen ve sertifika al-

maya hak kazananlardan 80 kiþinin yer aldýðý töre-
ne, Denizli Ticaret Odasý Baþkaný Uður Erdoðan,
ÝÞKUR Ýl Müdürü Fatih Iþýk ile DTO Yönetim Kuru-
lu Üyesi Hikmet Alpaslan da katýldý. 

BAÞKAN ERDOÐAN: "GÝRÝÞÝMCÝLÝK
EÐÝTÝMÝMÝZÝ TAMAMLAYAN 

250 KÝÞÝ DAHA ÝÞ HAYATINA ATILACAK"

Mezun ettikleri giriþimcilere yönelik konuþ-
masýnda, Giriþimcilik Eðitimlerinde Avrupa Birli-
ði Ýþ Geliþtirme Merkezi (ABÝGEM) Denizli uz-
manlarýnýn katýlýmcýlara kapsamlý bilgiler ak-
tardýðýný hatýrlatan DTO Baþkaný Uður Erdoðan,
"2016 yýlýnda baþlattýðýmýz giriþimcilik eðitimle-
rinden, her yýl 2 bin kiþi faydalanýyor. Geçen yýl
mezun ettiklerimizden 200'den fazla insanýmýz,
bir iþyeri açtý ve istihdama katký saðladý. Sertifika
heyecaný yaþayan sizlerin de kýsa zamanda bu
kervana katýlacaðýndan en ufak þüphemiz yok.
Eðitimi tamamlayan 250 kursiyerimiz daha, bu
mutlu sona ulaþacak yolda en önemli adýmý
attý… Bugün burada giriþimcilik sertifikasýný
alanlar, kollarýný sývayacak ve iþe koyulacak.
Ýþyerinizi kurma aþamasýnda da, önce KOSGEB
sonra da ÝÞKUR'un ciddi destekleri söz konusu.
Onlardan da mutlaka faydalanýn. Gelecek giri-
þimcilerin… Yolunuz açýk olsun." dedi.

DTO BAÞKANI ERDOÐAN: 
"MESLEKÝ EÐÝTÝMÝ 

ÖNEMSÝYORUZ"

Denizli Ticaret Odasý olarak, bireyleri üretim ve
istihdama kazandýracak mesleki eðitimleri önemse-
diklerini de vurgulayan Baþkan Erdoðan, "Bu kap-
samda, moda tasarým eðitimi, ýsý, su, nem ve ses
yalýtýmý kursu, kaynakçýlýk kursu, giriþimcilik eðitim-
leri ile ev hanýmlarýný iþ hayatýna kazandýrdýðýmýz
Kýz Kardeþim Projesi'ni gerçekleþtirdik. Bazý kursi-
yerlerimize mentor eðitimi de verdik. Ayrýca, e-tica-
ret, e-ihracat ve dijital dönüþüm eðitimleri düzenle-
dik. Türkiye'de bir ilk olan Robotik Kodlama Eði-
timlerimiz devam ediyor. Baþka alanlarda da talep
olmasý durumunda, daha farklý eðitimler gerçekleþ-
tirebiliriz." diye konuþtu. DTO Yönetim Kurulu
Baþkaný Uður Erdoðan, davet edilmeleri duru-
munda giriþimcilerin, iþyeri açýlýþlarýna da katýl-
mak istediklerini söyleyerek, "Bizler, sadece

eðitim aþamasýnda deðil, bundan önceki kursi-
yerlerimiz de olduðu gibi bundan sonra da her
an yanýnýzda olacaðýz… Siz yeter ki, üretin ve
kazanýn; ülkemize ve þehrimize kazandýrýn!
Aldýðýnýz eðitim, hayýrlý ve uðurlu olsun. Davet
edilirsek, açýlýþlarýnýzda yer almaktan da mem-
nuniyet duyarýz." dedi.

DTO'DA 
KOSGEB OFÝSÝ AÇILACAK

Baþkan Erdoðan, törende giriþimcilere bir
de müjde verdi… Giriþimcilerin iþlemlerinin
hýzlanmasý ve DTO üyelerinin ÝÞKUR hizmet-
lerine daha kolay eriþmelerini saðlayabilmek
amacýyla, önümüzdeki günlerde hazýrlýklarý
tamamlanýr tamamlanmaz Denizli Ticaret
Odasý'nýn hizmet binasýnda ÝÞKUR ve KOS-
GEB Ofisi açacaklarýný duyurdu. 

ÝL MÜDÜRÜ IÞIK: 
"ÝÞYERÝNÝZÝ AÇTIKTAN SONRA 

HEMEN ÝÞKUR'A GELÝN"

Çalýþma ve Ýþ Kurumu Denizli Ýl Müdürü
Fatih Iþýk ise, istihdam saðlamak isteyen giri-
þimcileri, iþyeri açýlýþý sonrasýnda ÝÞKUR'a da
beklediklerini dile getirdi. "En çok heyecan
duyduðum, en çok sevindiðim, en çok mem-
nun olduðum olaylardan biri, meslek edindir-
me kurslarýmýz; bir diðeri de giriþimcilik eði-
timlerimiz." diyen Iþýk, ülkenin geleceðinin gi-
riþimcilerde olduðunu söyledi.

IÞIK: "DTO, KURSLARIYLA 
TÜRKÝYE’DE ÝLK SIRADA"

Konuþmasýnda, Denizli Ticaret Odasý'nýn
Türkiye genelinde en fazla giriþimcilik kursu
düzenleyen kurum olduðunu da belirten Iþýk,
"Ýþinizi kurduktan sonra istihdamla ilgili bize
gelin; teþviklerimiz hakkýnda bilgi verelim.
Yeni iþyeri açanlara, kadýnlarda 18 aya, er-
keklerde ise 12 aya kadar þartlarý taþýyan her
yeni personel için 900 TL destek var.
Aldýðýnýz belgeler giriþimciliðinizin tescillendi-
ði belgeler fakat, þunu asla unutmayýn; asýl gi-
riþimcilik ruhtadýr. Hepinize baþarýlar ve ko-
laylýklar diliyoruz." dedi. 
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Her Yýl 2 Bin Kiþiye Giriþimcilik Eðitimi Veren DTO, Türkiye'de 1.

BASKAN UGUR ERDOGAN: 
“GELECEK GiRiSiMCiLERiN”
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