
 EĞİTİMLER

KTSO´DA DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ
DÜZENLENDİ

13.04.2018

Ekonomi Bakanlığı  ve Türkiye  Odalar  Borsalar
Birliği koordinasyonu ile Odamız ev sahipliğinde
Karaman  Ticaret  ve  Sanayi  Odası  Karadağ
Toplantı  Salonunda,  Firmaların  dış  ticaret
yetkililerine “Dış Ticaret Bilgilendirme Eğitimi”
düzenlendi.Ekonomi  Bakanlığı  İhracat  Genel
Müdürlüğü  İhracat  Geliştirme  Uzmanı  Deniz
Koray  TUNÇEL  ve  Türkiye  İhracat  ve  Kredi
Bankası A.Ş. Uzmanı Hamza ÇALIK'ın eğitmen
olarak  katıldığı  eğitimde  üyelerimize  “İhracatta
sağlanan  devlet  yardımları”  ve  “Eximbank
İhracat Kredisi” hakkında bilgiler verildi.

Dış  Ticaret  Bilgilendirme  Eğitimi  Ekonomi
Bakanlığı'ndan  gelen  uzmanların  sunumuyla
devam etti.  Sunum sonunda soru  cevap şekline
geçilerek eğitim sona erdi.

“REKABET  KURUMU  FAALİYETLERİ  VE  REKABET
HUKUKU” KONULU SEMİNER KTSO´DA DÜZENLEDİ 

27/04/2018

“Rekabet Kurumu Başkanlığı tarafından Odamız
ev sahipliğinde “Rekabet Kurumu Faaliyetleri ve
Rekabet Hukuku” konulu bir seminer düzenlendi.

Seminere  Rekabet  Kurumu  Başkanı  Prof.  Dr.
Ömer  TORLAK  ve  Daire  Başkanı  Ferhat
TOPKAYA ile  Rekabet  Uzmanı  İbrahim Hilmi
KOÇAK katıldılar.

Odamız Karadağ Toplantı Salonunda düzenlenen
seminerde  Karaman  Ticaret  ve  Sanayi  Odası
Meclis  Başkanı  Ahmet  ÇELİK  ve  Yönetim
Kurulu  Başkanı  Mustafa  Gökhan  ALKAN  ev
sahipliği  yaparak  misafirleri  ağırladı.  Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Gökhan ALKAN açılış
konuşması  yaparak  sözü  Prof.  Dr.  Ömer
TORLAK'a  bıraktı.Seminerde  Rekabet  Kurumu
Başkanı  Prof.  Dr.  Ömer  TORLAK  Rekabet
Kurumu’nun  organizasyonu  ve  inceleme
yöntemlerine  ilişkin  yaptığı  sunumla,  kurumun
temel faaliyetleri  ile ilgili  bilgiler verdi.Rekabet
Kurumu  Başkanı  TORLAK  konuşmasında;
rekabetin  ve  rekabetçiliğin  önemine  vurgu
yaparak,  “Rekabet  ekonomik  bir  olgu  değil,
hayatın  her  alanında  var.  Rekabetçi  ortamın
oluşması  toplumların  refah  düzeyinin  artmasına
katkı  sağlar.  Rekabet  rakip firmaları  yok etmek
için değil yaşatmak için vardır. Doğru rekabetin
olduğu piyasada daha kaliteli ürünler, daha düşük
fiyatlara daha hızlı bir şekilde ulaşabilir. Kurum
olarak  da  bizler,  firmalar  arasındaki  rekabetin
doğru  ve  dengeli  bir  şekilde  yürümesi  için
çalışıyoruz”  ifadesinde  bulundu. Konuşmaların
ardından  katılımcılardan  gelen  konuyla  ilgili
sorular uzmanlar tarafından yanıtlandı.



KOSGEB KOBİGEL HAKKINDA KTSO YÖNETİM
KURULU´NA BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLENDİ 

22/05/2018

KOSGEB  Karaman  Müdürü  Mevlüt  TAVŞAN
Karaman  Ticaret  ve  Sanayi  Odası  Yönetim
Kurulu  Başkanı  Mustafa  Gökhan  ALKAN'ı,
Yönetim  Kurulu  Üyelerini  ziyaret  ederek
KOSGEB’in  yeni  proje  teklif  çağrısına  çıkılan
KOBİGEL-KOBİ  Gelişim  Destek  Programı
bilgilerini anlattı.

KOBİGEL-KOBİ”  Destek  Programının
başvurularının  24  Nisan’da  başladığını,  KOBİ-
GEL  destek  programıyla  toplamda  KOBİ’lere
700  milyon  liralık  destek  verileceğini  söyledi.
Proje  Teklif  Çağrısı,  başvuru şartları,  uygulama
kılavuzu  ve  diğer  hususlar
http://www.kosgeb.gov.tr/  adresinde  yer  alan
kurumsal  internet  sayfasında  yayınlandığını
aktardı. Proje Teklif Çağrısına imalat sanayinin;

0. 28  NACE  Kodlu:  Başka  yerde
sınıflandırılmamış  makine  ve  ekipman
imalatı,

1. 22  NACE  Kodlu:  Kauçuk  ve  plastik
ürünlerin imalatı,

2. 10  NACE  Kodlu:  Gıda  ürünlerinin
imalatı,

3. 27  NACE  Kodlu:  Elektrikli  teçhizat
imalatı,

4. 31 NACE Kodlu: Mobilya imalatı,

Ayrıca  Yüksek  ve  orta-yüksek  teknoloji
düzeyinde faaliyet gösteren ve 62 NACE Kodlu
Yazılım sektöründeki KOBİ tanımına uyan bütün
firmalar  olarak  Çağrı  şartlarını  sağlayan
işletmelerin  başvuruda  bulunabileceğini  belirten
TAVŞAN, “KOBİGEL -  KOBİ Gelişim Destek
Programı  kapsamında  ilan  edilen  proje  teklif
çağrılarına  yönelik  proje  hazırlayan  KOBİ’ler,

kurul  tarafından  yapılan  değerlendirmede
destekleme  kararı  verilmesi  durumunda  destek
alma  hakkını  kazanacak”  dedi.  KOBİ’lerimiz
KOBİ-GEL programına 24 Nisan ile 22 Haziran
2018  arasında  e-devlet  üzerinden  proje
hazırlayarak  başvuru  yapabilecekler.  Ülke
genelini  kapsayan  “İllerde  Rekabet  Avantajına
Sahip  İmalat  Sanayi  Sektörlerinin  ve  Yazılım
Sektörünün  Rekabet  Gücünün  Geliştirilmesi”
başlığında  projenin  içeriğine  göre  300.000  TL
geri  ödemesiz  ve  700.000  TL  geri  ödemeli
toplamda  1.000.000TL  %60  oranında  destek
sağlanacağını aktardı.

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje
Teklif  Çağrısının  2.  Tanıtım  toplantısının
Karaman Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde
24.05.2018  tarihinde  saat14:00  yapılacağını
bildirdi ve imalatçı tüm üyeleri toplantıya davet
etti .

KOSGEB  Destekleri  ve  Eğitimleri  aracısız  ve
ücretsiz olarak verilmekte olduğu, Cep veya çağrı
numaralarından  aranarak  KOBİ’lere  destek
bilgisi  aktarılmamakta,  ücretli  bilgi  yada
doküman satılmamakta, KOBİ’lerimiz bu konuda
bilinçli  ve  uyanık  olmalı,  bilgi  almak  için
KOSGEB  web  sayfasını,  ilgili  müdürlük
numaralarını  veya  KOSGEB  Çağrı  Merkezini
arayarak bilgi almaları gerektiğini aktardı.

KTSO  Başkanı  Mustafa  Gökhan  ALKAN
KOSGEB  Müdürü  Mevlüt  TAVŞAN'ın
ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

KTSO´DA İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ
TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKLE İLGİLİ
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ 

06/07/2018

Karaman  Ticaret  ve  Sanayi  Odası  Toplantı
Salonunda  düzenlenen  toplantıda  Karaman
Ticaret İl Müdürlüğü'nden gelen Ticaret İl Müdür



Vekili  Ayşe  Ünal,  Eğitimciler  Fatih  UZUN  ve
Kadir  KALAK katılımcılara  ‘İkinci  El  Motorlu
Kara Taşıtları’nın Ticareti Hakkında’ yayımlanan
yönetmelikle ilgili ayrıntılı bilgiler verdi.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden
gerçek  ve  tüzel  kişi  tacirleri  ile  esnaf  ve
sanatkarların  ikinci  el  taşıt  alım  satım
faaliyetlerini, yetki belgesi ve Mesleki Yeterlilik
Belgesi satış sertifikası verilmesi, yenilenmesi ve
iptaline  ilişkin  usul  ve  esaslar,  ikinci  el  taşıt
ticareti yapılan işletme, toplu işyeri ve pazarlarda
aranan  şartlar,  Bakanlık  ve  yetkili  idarelerin
ikinci  el  taşıt  ticaretine  ilişkin  görev,  yetki  ve
sorunluluklarını kapsayan yönetmelik taslağı oto
alım satımı  ile  iştigal  etmekte  olan  üyelerimize
anlatıldı.

Katılımcılardan  gelen  soruları  da  yanıtlayan
yetkililer,  firma  yetkililerinin  dikkat  edeceği
hususları açıkladı.

 ÜYE SORUNLARI/İSTİŞARE
TOPLANTILARI

KTSO´DA İLİMİZ İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ SORUNLAR
VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İLE İLGİLİ İSTİŞARE

TOPLANTISI DÜZENLENDİ 

10/05/2018

Karaman  Ticaret  ve  Sanayi  Odası  Toplantı
Salonunda  İlimizdeki  inşaat  sektörüyle  ilgili
sektörün  paydaşları  olan  mimar,  mühendis,  ve
müteahhitlerin katılımları ile inşaat sektöründeki
sorunlar  ve  çözüm  önerileyle  ilgili  istişare
toplantıların ilki düzenlendi.

Toplantıda  Yönetim  Kurulu  Başkanı  Mustafa
Gökhan  ALKAN,  açılış  konuşması  yaparak,
müteahhitlik  ve  inşaat  sektöründe  yaşanan
sıkıntılarla ilgili sorunları görüşmek ve bir çözüm
aramak  için  toplantı  düzenlendiğini  belirterek,
toplantıya katılan tüm misafirlere katılımlarından
dolayı  teşekkür  etti.  Karaman'a  hizmet  vermek
ve  sektördeki  sorunlara  çözüm  yolları  aramak
için bir çatı altında toplanıldığını belirterek, birlik
ve  beraberlik  olması  durumunda  sorunların
çözülebileceğini,  bu  sebeple  sorunlar  için  ortak
bir çözüm arayışına girilmesi gerektiğini belirtti.

Yoğun  bir  katılımla  gerçekleşen  toplantıda,
toplantıya katılım sağlayan mimar, mühendis ve
müteahhitler  tarafından  sektörle  ilgili  sorunlar
üzerine  tek  tek  söz  alınıp  yaşanan  sıkıntılar
anlatıldı.



KTSO´DA ORTAK MESLEK KOMİTESİ TOPLANTISI
DÜZENLENDİ 

19/11/2018

Ortak  Meslek  Komite  Toplantısı  komite
üyeleriyle  tanışma,  sektörün  sorunlarının  tespiti
ve  çözümü  aşamasında  ortak  hareket  etme
amacıyla  Oda  Meclis  Başkanı  Ahmet  ÇELİK,
Yönetim Kurulu Başkanı M. Gökhan ALKAN ve
Komite Üyelerimizin yoğun katılımıyla Karaman
Ticaret  ve  Sanayi  Odası  Hizmet  Binası’nda
gerçekleştirildi.

Toplantının  açılış  konuşmasını  yapan  KTSO
Başkanı  M.  Gökhan  ALKAN,  ortak  komite
toplantılarında  üyelerin  karşılaştığı  sorunlara
çözüm yolu aranıldığını, çeşitli isteklerin de ilgili
kişi ve kurumlara aktarıldığını söyledi. Odamızı
daha  iyi  bir  noktaya  getirmek  için  komite
başkanlarına önemli görevler düştüğünü söyleyen
Başkan  ALKAN,  birlikte  çalışarak  Karaman
Ticaret  ve  Sanayi  Odasını  daha  üst  noktalara
taşıyacağız.” dedi.

Başkan  ALKAN'ın  konuşmasının  ardından
Üyelerimiz  tarafından  sektörlerde  yaşanılan
sorunlar,  çözüm  önerileri  ve  sektörün  geleceği
konusunda  karşılıklı  görüş  alışverişinde
bulunuldu.

Toplantıda  Başkan  M.  Gökhan  ALKAN;
Enflasyonla  Topyekun  Mücadele  Programı'na
destek çağrısında bulundu. Alkan konuşmasında;
"Özellikle vurgulamak isteriz ki  bu mücadeleye
toplumun  tüm kesimleri  ne  kadar  güçlü  destek
olursa,  etkisi  de  o  kadar  büyük  olur.  Reel
sektörden  finans  sektörüne,  kamudan
vatandaşlarımıza kadar, tüm Türkiye olarak aynı
hedefe kenetlenmeliyiz. Hepimiz tek yürek ve tek
ses  olursak,  enflasyonla  mücadelede  de  netice
alacağımıza  eminiz.  Hem  firmaların  hem  de

milletin  enflasyonla  topyekün  mücadeleye  en
geniş  şekilde  katılacaklarına  inancımız  tamdır.
Biz de Karaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak
üyelerimizin  desteğini  ve  bu  kampanyaya
katılımlarını  bekliyoruz.  Enflasyonla  Topyekun
Mücadele  Programı'na  katılmak  isteyen
üyelerimiz,  odaya  başvurarak  ilgili  görselleri
tedarik edebileceklerdir” dedi.

Karşılıklı  iyi  dileklerin  sunulması  ile  toplantı
sona erdi.

ETİKET YÖNETMELİĞİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ
İLE İLGİLİ TOPLANTI KTSO´DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

23/11/2018

Karaman  Ticaret  ve  Sanayi  Odası  ve  Karaman
Ticaret  İl  Müdürlüğü  tarafından  ortaklaşa
düzenlenen  bir  toplantı  ile  gıda  sektöründe
faaliyet gösteren firmaların temsilcilerine “Fiyat
Etiketi  Yönetmeliği  ve  Tüketici  Hakem Heyeti
Hakkında  Karaman  Ticaret  ve  Sanayi  Odası
Toplantı  Salonunda  bilgilendirme  toplantısı
yapıldı.
Düzenlenen  toplantıya  Odamız  Meclis  Başkanı
Ahmet  ÇELİK,  Yönetim  Kurulu  Üyelerimiz,
Ticaret İl Müdür Vekili Ayşe TÜRKDOĞAN ve
Tüketici Dernek Başkanı Ali AKAR da katıldı.

Ticaret İl Müdürüğü Uzmanları tarafından, “Fiyat
etiketi  yönetmeliğinde  yapılan  değişiklikler  ve
yerli  üretim  logosunun  kullanımına  ilişkin
yayınlanan tebliğ ile ilgili bilgilendirme amacıyla
bu toplantı düzenlenmiştir.

Toplantıda Fiyat  Etiketi  Yönetmeliği  Tebliğinde
yapılan değişikliklerle ile ilgili katılımcılara bilgi
veren  Uzmanlar,  tebliğin  amacı,  etiket
bulundurma  zorunluluğu,  etikette  bulunması
gereken  bilgiler,  etiketin  şekli  ve  yaptırımlar
hakkında  detaylı  açıklamalarda  bulundu.
Ürünlerin birim fiyatı ve satış fiyatlarının etiket
üzerinde  mutlaka  belirtilmesi  gerektiğine  vurgu



yapılarak,  Türkiye’de  üretilen  ürünlerin
etiketlerinde  de  mutlaka  Yerli  Ürün  logosu
bulunması  gerektiğini  belirtildi.  Etiket  fiyatı  ile
kasa  fiyatı  arasında  fark  bulunan  ürünlerde
geçerli fiyatın tüketicinin lehine olan fiyat olacağı
ifade edildi.

Toplantı,  yapılan  sunum ile  devam etti.  Sunum
bitiminde soru-cevap bölümüne geçilerek toplantı
sona erdi.

TOBB, TİCARET VE SANAYİ ODALARI KONSEYİ VE
TİCARET ODALARI KONSEYİ MÜŞTEREK TOPLANTISI

GERÇEKLEŞTİ 

26/12/2018

Ticaret  Bakanı  Ruhsar  Pekcan'ın  katılımıyla
gerçekleştirilen,  Türkiye  Odalar  ve  Borsalar
Birliği  Ticaret  ve  Sanayi  Odaları  –  Ticaret
Odaları Müşterek Konsey Toplantısı’nda konuşan
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Oda ve
borsa camiası olarak, atılan adımların ekonomiye
yansıması için üstümüze düşen her sorumluluğu
yerine getirecek,  daha çok çalışmaya,  üretmeye
devam edeceğiz." dedi.

Karaman  Ticaret  ve  Sanayi  Odası  Yönetim
Kurulu  Başkanı  ve  TOBB  TSO  Konsey  Üyesi
Mustafa Gökhan ALKAN'ın da katılmış  olduğu
toplantının  açılışında  konuşan  TOBB  Başkanı
Hisarcıklıoğlu,  son  dönemde  iş  dünyasının
üzerindeki  yükleri  azaltan,  önünü  açan  kararlar
alındığını söyledi.

 Cumhurbaşkanı  Recep  Tayyip  Erdoğan
tarafından  peş  peşe  güzel  haberlerin  verildiğini
ifade  eden  Hisarcıklıoğlu,  yıllardır  önemini
vurguladıkları  Ticari  Alacak  Sigortası'nın
çıktığını hatırlattı.

 Hisarcıklıoğlu, ekonomide olağan dışı gelişmeler
yaşandığına işaret ederek, dövizdeki ve faizdeki

artışların,  ülke  ekonomisinin  gerçek  durumunu
yansıtmadığını  düşündüklerini
bildirdi.Hükümetin aldığı önlemlerle çalkantıların
geride  kalmasını  beklediklerini  söyleyen
Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Döviz  kurlarındaki  ve  faiz  oranlarındaki
dalgalanma ağustosa göre azaldı. Para piyasaları
daha istikrarlı hale geldi. Elbette burada, bizlere,
özel sektöre de görev ve sorumluluk düşüyor. İlk
olarak üretim ve istihdam kapasitemizi  mutlaka
korumalıyız.  Risklere  değil  fırsatlara,  içeriye
değil  dışarıya  yani  ihracata  odaklanmalıyız.
Enseyi  karartmadan,  temkinli  ama  kararlı  bir
şekilde ilerlemeye devam etmeliyiz. Oda ve borsa
camiası  olarak  bu  süreçte  elimizi  taşın  altına
koyduk,  milli  bir  dayanışma gösterdik.  İnşallah
tüm  bu  emekler  sonuç  verecek  ve  ülkemiz
yeniden tempolu büyüme sürecine girecek. Daha
yapılması  gereken  işler  olduğunu  ve  toplantıda
bunları  masaya  yatıracaklarını  aktaran
Hisarcıklıoğlu,  büyük  bir  ülke  olan  Türkiye'nin
her sorunu aşacak gücü barındırdığını dile getirdi.

 Hisarcıklıoğlu,  zor  günlerin  geride  kalacağını
ifade ederek, "Bu teker bu tümsekte kalmayacak,
kimsenin  şüphesi  olmasın.  Burada  esas  olan
bizim  birlik  ve  beraberliğimizi  sürdürmemiz.
Ülkemizin  gücüne  ve  özel  sektörümüzün
dinamizmine  yürekten  inanan  oda  ve  borsa
camiası  olarak,  atılan  adımların  ekonomiye
yansıması için üstümüze düşen her sorumluluğu
yerine  getirecek,  daha  çok çalışmaya,  üretmeye
devam edeceğiz." diye konuştu.



 ÜYE İYİLEŞTİRMELER
KTSO´DAN ÜYELERİNE YENİ BİR HİZMET DAHA

“SAYISAL TAKOGRAF KARTI” 27/06/2018 TARİHİNDE
VERİLMEYE BAŞLANACAK 

21/06/2018

Seçimler sonrasında Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği'ne  Yönetim  Kurulumuz  ve  Genel  Kurul
Delegelerimiz  ile  yapmış  olduğumuz  ziyaret
sırasında  Başkanımız  Sayın  Rifat
HİSACIKLIOĞLU'na arz edilen ve kendilerinin
oluru  ile  TOBB-Staum  ve  odamızın  gayretli
çalışmaları  sonucunda;  Türkiye  Odalar  ve
Borsalar  Birliği  tarafından  yetkilendirilen
Karaman  Ticaret  ve  Sanayi  Odası’nda,  Sayısal
Takograf  hizmeti  27/06/2018  Çarşamba
gününden itibaren verilmeye başlanacak.

Hizmet sınırlarının sürekli  genişlediğini belirten
Karaman  Ticaret  ve  Sanayi  Odası  Başkanı
Mustafa Gökhan ALKAN “Uluslararası ticaretin
en önemli unsurlarından birini oluşturan karayolu
ile uluslararası eşya taşımacılığını kolaylaştırmak
amacıyla  oluşturulan  hükümler  gereğince
yürürlüğe  giren  sayısal  takograf  uygulaması
kapsamında Odamız yetkilendirilmiş durumdadır.
Bu  çerçevede;  Odamızda  Sayısal  Takograf
(Dijital Ehliyet) işlemleri başlamıştır” dedi.

Karaman  Ticaret  ve  Sanayi  Odası  Başkanı
Mustafa  Gökhan  ALKAN,  “Üyelerimiz  artık
Sayısal Takograf (Dijital Ehliyet) hizmeti için İl
dışına  çıkmadan,  para  ve  zaman  kaybına
uğramadan  Odamız  bünyesinde  bu  hizmeti
almaya  başlayacaktır.  Odamıza  ve  üyelerimize
hayırlı olsun. Üyelerimize daha iyi hizmet etmek
için  bize  bu  fırsatı  sağlayan  Birlik  Başkanımız
Sayın  M.  Rifat  HİSARCIKLIOĞLU'na
şükranlarımızı sunarız”dedi.

“ÜYELERİMİZE  KOLAYLIK
SAĞLANMIŞTIR”

Başkan ALKAN; “Sayısal Takograf Kartı ise yine
Ulaştırma,  Denizcilik  ve  Haberleşme  Bakanlığı
ile TOBB arasında imzalanan protokol İle TOBB
bünyesinde  kurulan  Sayısal  Takograf  Araştırma
ve  Uygulama  Merkezi  tarafından  verilmeye
başlanmıştır.  Sayısal  Takograf  Araştırma  ve
Uygulama Merkezi taşımacılık yapan araçlardaki
takograf cihazlarında kullanılan kartların (Sürücü
kartı,  servis  kartı,  şirket  kartı,  denetim  kartı)
Türkiye’de  üretilmesi  ve  dağıtılmasından
sorumlu olan kuruluştur.  Sayısal Takograf Kartı
almak  için  üyelerimiz  çevre  illere  gitmek
zorundayken,  Odamız  yetkilendirilerek  bu
hizmeti  vermeye  başlayacak  ve  üyelerimize
kolaylık sağlanacaktır.  K Türü Yetki Belgesi ve
Sayısal  Takograf  Kartı;  ekmek  dağıtan  bir
fırıncıya,  pazara  ürününü  taşıyan  bir  manava,
firmalarına taşıt alan şirketlere, anlaşılacağı üzere
farklı  sektörlerdeki  işletmelere  gerekli  olan
belgelerdir.  Çatı  kuruluşumuz  TOBB  ile
Ulaştırma,  Denizcilik  ve  Haberleşme  Bakanlığı
arasında  imzalanan  protokol  sonucu  odamız,
yetki aldığı bu hizmeti  ilimiz genelindeki farklı
sektörlere vermektedir” ifadelerine yer verdi.

-Odamıza İhracat Destek Ofisi kurulması
TOBB'den talep edilmiştir.



 ÜYELER İÇİN ÇALIŞMALAR
MEGİP İŞVERENLERE TANITILIYOR 

03/08/2018

MEGİP  İl  Çalışma  Grubu  Mesleki  Eğitim  ve
Beceri Geliştirme İşbirliği protokolünün detay ve
içeriklerini  işverenlerle  paylaşmaya  devam
ediyor.

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri
Ayşegül  KOÇAK  ve  Mustafa  Hakan  ALKAN,
Karaman Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Şube
Müdürü  Metin  AKGÜL,  İŞKUR  Meslek
Danışman  Uzmanı  Muhammet  AKKAFA  ile
KMÜ  Gıda  İşleme  Bölüm  Başkanı  Cafer
AKYÜREK,  Mesleki  Eğitim  ve  Beceri
Geliştirme  İşbirliği  Protokolünün  (MEGİP)
detaylarını  anlatmak  üzere  Organize  Sanayi
Bölgesinde faaliyet  gösteren işverenleri  gezerek
tanıtım toplantıları gerçekleştirdiler.

İl  Çalışma  Grubu  toplantılarda;  işverenlerin
nitelikli  işgücü  ihtiyacını  karşılamak  üzere,
mesleki  eğitim  kurslarında,  teorik  ve  pratik
eğitimi  bir  arada  vereceklerini  belirtti.  Yeni  bir
sistemi hayata geçirdiklerini ve iş gücü piyasasını
rahatlatacak bir çalışma yaptıklarını belirterek; bu
önemli  çalışmanın  başarıya  ulaşması  için
işverenimiz ile işbirliği kapsamında çalışmaların
yürütülmesinin  çok  önemli  olduğunu
düşünüyoruz.  Yapılacak  bu  çalışma  ile
işverenlerimizin  nitelikli  işgücü  problemini
ortadan  kaldırılarak,  işverenlerimizin  kendi
sistemine uygun ve nitelikli işgücünü maliyetsiz
bir şekilde yetiştirme imkânı bulunacaktır. TOBB
ile  İŞKUR’un  iki  yıl  boyunca  düzenleyeceği
mesleki  eğitim  kursları  160  fiili  günü
geçmeyecek  olup  düzenlenecek  mesleki  eğitim
kurslarına katılan vatandaşlara günlük 61 lira 65
kuruş  cep  harçlığı,  genel  sağlık  sigortası,  iş
kazası  ve  meslek  hastalığı  sigorta  primlerinin

İŞKUR  tarafından  karşılanacağı  da  toplantıda
işverenlerimize  anlatıldı.

MEGİP İl Çalışma Grubu olarak tüm üyelerimize
tanıtım  toplantılarına  düzenli  olarak  devam
edilerek projenin amacına ulaşması sağlanacaktır.

KARAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI İLE KTO
KARATAY ÜNİVERSİTESİ ARASINDA PROTOKOL

İMZALANDI 

15/08/2018

Karaman  Ticaret  ve  Sanayi  Odası  ile  KTO
Karatay  Üniversitesi  arasında  “Ahilik  Bursu”
Protokolü  imzalandı.  İmzalanan  protokol
kapsamında  Karaman  Ticaret  ve  Sanayi  Odası
Üyeleri,  birinci  derece  yakınları  ve  eşlerine
Karatay  Üniversitesi  önlisans  ve  lisans
programlarına kayıt yaptırmaları halinde öğrenim
ücretinden %15 oranında Ahilik Bursu adı altında
burs imkanı sağlanmış olacak.

Ahilik  Bursu  ve  Üniversite  için  detaylı  bilgiye
KTO  Karatay  Üniversitesi  web  sitesinden
ulaşabilirsiniz.



KTSO BAŞKANI GÖKHAN ALKAN´DAN LPG DOLUM
BOŞALTIM SERTİFİKA EĞİTİMİ HAKKINDA DUYURU

Karaman  Ticaret  ve  Sanayi  Odası  Yönetim
Kurulu  Başkanı  Mustafa  Gökhan  ALKAN'ın
LPG  Dolum  Boşaltım  Kursu  hakkında  yaptığı
açıklamada;

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nın
yoğun girişimleriyle  ve  çalışmalarıyla  Karaman
Makine Mühendisleri Odası işbirliği ile akaryakıt
bayiliği  yapan  üyelerimiz  için  15  Eylül  2018
Cumartesi  günü saat  10:00 da  odamız  Karadağ
Toplantı  Salonu'nda  LPG  Dolum  –  Boşaltım
Kursu düzenlenecektir.

Katılacak olan tüm üyelerimize duyurulur.

KTSO BAŞKANI MUSTAFA GÖKHAN ALKAN KOBİ
DESTEK (NEFES) KREDİSİ HAKKINDA AÇIKLAMA

YAPTI 

20/09/2018

Karaman  Ticaret  ve  Sanayi  Odası  Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Gökhan ALKAN yaptığı
açıklamada;

“Küçük  ve  Orta  Ölçekli  İşletmelerin  (KOBİ)
Finansman  sorunlarının  giderilmesine  katkı

sağlamak üzere gerçekleştirilecek KOBİ Destek
(Nefes)  Kredisi  Protokolü  31.08.2018  tarihinde
imzalanmıştır.

Üyelerimiz  20  Eylül  2018  Perşembe  gününden
itibaren  KOBİ  Destek  (Nefes)  Kredisi
kullanmaya başlayacak.

 KOBİ Destek  (Nefes)  Kredisinde  faizler
aylık yüzde 1,85  olarak belirlenmiştir.

 Kredi vadesi, ilk 6 ay ana para ödemesiz,
12 ay eşit taksitli olmak üzere toplam 18
ay olacaktır.

 KOBİ  Destek  (Nefes)  Kredisi  verecek
bankalar Garanti Bankası, Ziraat Bankası,
Yapı  ve  Kredi  Bankası  ve  İş  Bankası
olarak belirlenmiştir.

 Üyelerimiz  Odamıza  gelerek  "TOBB
KOBİ Destek (Nefes) Kredisi Başvurusu"
için faaliyet belgesi isteyecektir.

 Kredi  değerlendirme  sürecinde  Oda  ve
Borsalar  Kredi  talep  eden  firmalar
üzerinde herhangi bir kredi onayına iştirak
etmeyecek,  referans  olamayacaktır.
Bankalar firmaların KOBİ Destek (Nefes)
Kredisi  başvurusunu  alacak,  KGF  ile
birlikte  krediye  uygunluğu
değerlendirecektir.

 Değerlendirme  süreci  olumlu
sonuçlanırsa;  Bankalar,  KOBİ'ye  KOBİ
Destek (Nefes) Kredisi kullandıracakdır.

 Bankaların KOBİ Destek (Nefes) Kredisi
için  alacağı  masraf  KGF'ye  ödenecek
%0,03  kefalet  başvuru  bedeli  ve
komisyonu  dışında  üyelerimizden
herhangi  bir  masraf,  komisyon  talep
etmeyecektir.

KOBİ DESTEK (NEFES) KREDİSİNİN
ÜLKEMİZE  VE  ÜYELERİMİZE
HAYIRLI OLMASINI DİLERİZ” dedi.



“EMLAKÇILIK YETERLİLİK BELGESİ” BİLGİLENDİRME
TOPLANTISI KTSO´DA DÜZENLENDİ 

15/10/2018

Taşınmaz  Ticaretine  ilişkin  usul  ve  esasları
düzenleyen,  Taşınmaz  Ticareti  Hakkında
05/06/2018 tarih ve 30442 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak  yürürlüğe  giren  yönetmelik  ile
taşınmaz  ticareti  ile  iştigal  eden  üyelerimize,
Karaman  Ticaret  ve  Sanayi  Odası  Toplantı
Salonunda  Ticaret  İl  Müdürlüğü  tarafından
bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Ticaret İl  Müdür Vekili  Ayşe ÜNAL ve Uzman
Kadir  KALAK  ile  Fatih  UZUN'un  eğitimci
olarak katıldığı toplantıda “Emlakçılık Yeterlilik
Belgesi”  konusunda  bilgiler  verildi.  Toplantıda;
yayınlanan yönetmeliğin ardından,  18 ay içinde
emlak  danışmanlığı  hizmeti  veren  emlakçıların
durumlarını  uygun hale  getirmeleri  gerektiği  ve
18 ay içinde yetki belgelerini almaları  gerektiği
anlatıldı.  Bunun  için  Ticaret  İl  Müdürlüğü'nün
sitesine  girerek  yetki  belgesi  başvurusu
yapılabileceği belirtildi.

Anlatılan  kurallara  uyulması  halinde  mesleğin
itibarının ve meslek sahiplerine duyulan güvenin
artması  ve  bu  kurallar  bütünlüğünde  hizmet
kalitesinin de artmasıyla tüketici memnuniyetinin
artacağı  belirtildi.  Toplantı  soru  cevap  şekline
geçilerek sona erdi.

KTSO´DAN GALERİCİLER İÇİN MESLEKİ YETERLİLİK
BELGESİ SINAVI 

18/10/2018

Karaman  Ticaret  ve  Sanayi  odası  Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Gökhan ALKAN yaptığı
açıklamada;

“Türkiye  Odalar  ve  Borsalar  Birliği  tarafından
kurulan MEYBEM, TOBB'a bağlı 81 İş ve 160
İlçe'de  bulunan  Oda  ve  Borsalar  aracılığıyla
“Mesleki  Yeterlilik  Belgesi”  hizmetlerine  tüm
hızıyla devam etmektedir.

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci
el motorlu kara taşıtı alım satımı ile uğraşan kişi
ve  şirketler  için  mesleki  yeterlilik  belgesi
zorunluluğu başlatmıştır.  Buna göre  gerçek kişi
işletmelerde  işletme  sahibi,  tüzel  kişiliklerde
şirket  ortaklarından  en  az  biri  ve  şirkette  alım
satım işi ile uğraşan personelin mesleki yeterlilik
belgesi alması gerekmektedir. Mesleki Yeterlilik
belgesi  alınmadığı  takdirde,  Ticaret  Bakanlığı
tarafından  ikinci  el  araç  alım  satımı  için  yetki
belgesi verilmeyecek, dolayısyla mevcut şirket ve
işletmeler araç alım satımı yapamayacaktır.

Bu kapsamda Odamıza müracaat  eden ikinci  el
araç alım satımı yapmakta olan üyelermiz için 20
Ekim 2018 Cumartesi günü saat 08:30 da Teorik
sınav yapılacak olup; 20 – 21 Ekim tarihlerinde
belirlenen  galerilerde  uygulama  sınavları
yapılarak “Mesleki Yeterlilik Belgesi” sahiplerini
bulacaktır.” ifadelerine yer verdi.



KTSO´DA GALERİCİLER İÇİN MESLEKİ YETERLİLİK
BELGESİ YAZILI VE UYGULAMA SINAVLARI YAPILDI 

22/10/2018

Ekim ayı içerisinde üyelerimizden gelen talepler
doğrultusunda  20  Ekim  2018  tarihinde  yapılan
Galericilik  Mesleki  Yeterlilik  Belgesi  Yazılı  ve
Uygulamalı Sınavları MEYBEM A.Ş. tarafından
Odamızın organizasyonu ile Karaman Ticaret ve
Sanayi  Odası  Toplantı  Salonu  ve  belirlenen
galerilerde yapıldı.

Yapılan  uygulamalı  sınavlarda  MEYBEM  A.Ş.
eğiticileri  tarafından  sınava  girenlerin  birebir
uygulama  becerileri  test  edildi.  Odamız
üyelerinden  gelen  talepler  doğrultusunda
Galericilik  Mesleki  Yeterlilik  Belgesi  sınavının
önümüzdeki  aylarda  ikincisi  düzenlenecektir.
Talepleriniz  toplanmaya  devam  etmekte  olup
müracaatlarınızı Odamıza yapabilirsiniz.

KTSO TARAFINDAN ÇELİK KAYNAKÇISI MESLEKİ
YETERLİLİK BELGESİ YAZILI VE UYGULAMA SINAVI

YAPILDI 

26/10/2018

Karaman  Ticaret  ve  Sanayi  Odası  Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Gökhan ALKAN yaptığı
basın açıklamasında;

“Ekim ayı içerisinde üyelerimizden gelen talepler
doğrultusunda  26  Ekim  2018  tarihinde  yapılan
Çelik  Kaynakçısı  Mesleki  Yeterlilik  Belgesi
Yazılı  ve  Uygulamalı  Sınavları  MEYBEM A.Ş.
tarafından Odamızın desteği ile Karaman Ticaret
ve Sanayi Odası önderliğinde Bifa Bisküvi A.Ş'de
yapıldı.  Çelik  Kaynakçısı  sınavları  kursiyerlere
MEYBEM  Değerlendiricisi  Fikret  ÇOLAK
tarafından uygulamalı olarak yaptırıldı.

Yapılan  uygulamalı  sınavlarda  MEYBEM  A.Ş.
değerlendiricisi  tarafından  sınava  girenlerin
birebir  uygulama  becerileri  ve  proje  okuma
yetenekleri test edildi. Odamız üyelerinden gelen
talepler  doğrultusunda  önümüzdeki  günlerde  de
daha  farklı  meslek  dallarında  Belgelendirme
çalışmalarımızın devam edeceği tüm  üyelerimize
duyurulur.” dedi.

YEMEN-KONYA –KARAMAN İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ
PROGRAMLARINA DAVETLİSİNİZ 

08/11/2018

2.Türk-Yemen İş  Forumu Konya-Karaman,  T.C.
Cumhurbaşkanlığı  Yatırım  Ofisi  ve  Mevlana
Kalkınma Ajansı öncülüğünde 12-15 Kasım 2018
tarihleri  arasında  Konya  ve  Karaman’da
düzenlenecektir.

Karaman  Ticaret  ve  Sanayi  Odası,  Karaman
Ticaret  Borsası,  Konya  Ticaret  Borsası,  Konya
Ticaret Odası ve Konya Sanayi Odası işbirliğiyle
düzenlenecek  etkinlikte  50’ye  yakın  Yemenli
işadamı  heyeti  ağırlanacaktır.  Programı
kapsamında  Yemen-Konya  İkili  İş  Görüşmeleri
Programı düzenlenecektir.

Konya'da 13 Kasım 2018 Salı günü saat 09.30-
13.00’da  ise  Yemenli  işadamları  ile  Ramada
Plaza  Konya  Hotel’de  ikili  iş  görüşmeleri
gerçekleştirilecektir.

Karaman'da 14 Kasım 2018 Çarşamba günü saat
10.00-13.00’da  Yemenli  işadamları  ile  Grand



Karaman  Hotel’de  ikili  iş
görüşmeleri gerçekleştirilecektir.  Ayrıca,
Karaman’daki  program  kapsamında  14  Kasım
2018  tarihinde  ikili  iş  görüşmeleri  salonunun
önünde  bulunan  Grand  Karaman  Hotel  Fuaye
alanında  istekli  firma  sahiplerine  küçük  ölçekli
(Roll  Up  -  Örümcek  stand  v.b.)  stand  kurma
imkanı  sunulacaktır.  Firmalar  söz  konusu
standlarda ürünlerini sergileme imkanı bulacaktır.
Söz  konusu  heyet,  gıda  ve  imalat  sektörüne
odaklı  olup  aşağıdaki  ürünlerin  ticaretiyle
yakından  ilgilenmektedirler.  Katılımcı  listesi  ve
sektörel  detay  bilgiler  ekte  paylaşılmıştır.
Yemenli  işadamları  çeşitli  ülkelerden  gelecek
olup ağırlıklı olarak tüccar olduğu için aynı anda
birkaç  ürünler  ve  birkaç  sektörle  de
ilgilenmektedirler.

KARAMAN FİRMALARI İÇİN;

İş  görüşmesi  gerçekleştirmek  isteyen
firmalarımızın  aşağıdaki  bağlantı  adresine
tıklayarak kayıt  formunu  10  Kasım  2018  saat
19.00’a kadar doldurmaları rica olunur.

Karaman  kayıt  sayfası  için
tıklayınız: https://goo.gl/forms/V1zeY5olFfEkXn
Ru  1

Not: Görüşmeler  sırasında  masalara  tahsis
edilmeden belirli sayıda Arapça tercüman hizmeti
sağlanacaktır. Ancak programa katılım yoğunluğu
nedeni ile olası beklemeleri önlemek adına kendi
tercümanını  getirme  imkânı  olan  katılımcıların
tercümanlarını getirmeleri rica olunur. 

 ÜYE ZİYARETLERİ

KTSO YÖNETİMİ´NDEN OSB´DEKİ FİMALARIMIZA
ZİYARET 

26/11/2018

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı
Ahmet ÇELİK, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Gökhan ALKAN ve Yönetim Kurulu üyelerinden
oluşan bir  heyet,  Organize Sanayi  Bölgesindeki
firmalarımızı ziyaret ettiler.

İlk olarak Adra Makina'yı ziyaret eden Yönetim
Kurulumuz, Adnan ÇAKAR ile görüşerek fabrika
hakkında  bilgiler  aldı.  Daha  sonra  Ali  Alanya
Elektirik  Aydınlatma  ve  San.  Tic.  Ltd'nden
Hikmet  ALANYA  ile  görüştüler.  Sırasıyla
Organize  Sanayi  bölgesinde  bulunan  Bilgiç
Çadır'dan Ali BİLGİÇ, Anı Bisküvi ve Gıda San.
A.Ş.  Kemal  BOYNUKALIN  ve  Armutlu
Yem'den  Alper  ARMUTLU'yu  ziyaret  ederek
istişare ettiler.

Ziyaretlerde  fabrikaların  faaliyetleri  ile
Odamızdan talep ve beklentileri hakkında bilgiler
alındı. Ziyaretlerde  konuşma  yapan  Yönetim
Kurulu  Başkanımız  Mustafa  Gökhan  ALKAN
"Karaman  ihracat  alanında  ilerlemiş  durumda.
Şehir  ekonomisini  geliştirmek  ve  ülke
ekonomisine katkı sağlamak için tek yol çalışmak
ve üretmek. Biz de oda olarak çalışan, üreten ve
istihdam  sağlayan  tüm  işletmelerimizin
yanındayız" diye konuştu.

Başkan ALKAN, önümüzdeki süreçte ziyaretlerin

https://goo.gl/forms/V1zeY5olFfEkXnRu1
https://goo.gl/forms/V1zeY5olFfEkXnRu
https://goo.gl/forms/V1zeY5olFfEkXnRu


periyodik  olarak  devam  edeceğini  sözlerine
ekledi.

KTSO YÖNETİMİ, OSB GEZİLERİNİ SÜRDÜRÜYOR 

13/11/2018

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı
Ahmet  ÇELİK,  Yönetim  Kurulu  Başkanı  M.
Gökhan  ALKAN,  Yönetim  Kurulu  Üyeleriyle
birlikte OSB'deki firmalara yönelik ziyaretlerine
devam ediyor.

İlk olarak Ayazlar Soğukhava Deposu'nu ziyaret
eden Yönetim Kurulumuz, Muharrem AYAZ ve
Gökhan AYAZ ile görüşerek soğukhava hakkında
bilgiler  aldı.  Daha  sonra  Babaoğlu  Tarım'dan
Mehmet  KÜÇÜK  ile  görüştüler.  Sırasıyla
Organize  Sanayi  bölgesinde  bulunan,  Azra
Bisküvi  ve  Gıda  San.  A.Ş.'den  Mecit  ÇELİK,
Atak  Ambalaj'dan  Kamil  ÖZDAĞ  ve  Barem
Ambalaj'dan  Gürsel  ZEYBEK'i  ziyaret  ederek
istişare ettiler.

Ziyaretler  sırasında  Firma  temsilcileri  Oda
Yöneticilerine  İşletmelerinin  tanıtımlarını
yaparak  faaliyetleri  hakkında  detay  bilgiler
verdiler.

Yönetim Kurulu  Başkanı  M.  Gökhan  ALKAN,
firma  ziyaretlerinin  devam  edeceğini  belirterek
firmalarımızın  sıkıntılarını  dinlemek  ve
sorunlarına  ortak  çözümler  bulabilmek  için  bu
ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ziyaretler  toplu  hatıra  fotoğrafları  çekilmesi  ile
sona erdi.

OSB FİRMA ZİYARETLERİ TÜM HIZIYLA DEVAM
EDİYOR 

04/12/2018

Karaman  Ticaret  ve  Sanayi  Odası  Yönetim
Kurulu  Başkanı  M.  Gökhan  ALKAN,  Yönetim
Kurulu  Üyeleriyle  birlikte  OSB'deki  firmalara
yönelik ziyaretlerine tüm hızıyla devam ediyor.

İlk  olarak  Bifa  Bisküvi  ve  Gıda  San  A.Ş.'yi
ziyaret  eden  Yönetim  Kurulumuz,  Yılmaz
BABAOĞLU  ve  Mustafa  PINARBAŞI  ile
görüştüler. Daha sonra Beyoğlu Gıda Paz. ve Tic.
Ltd.  Şti.'den  Hacı  Mehmet  GÜNEŞ,  Ali  Rıza
GÜNEŞ  ve  Tamer  GÜNEŞ  ile  görüştüler.
Sırasıyla  Organize  Sanayi  bölgesinde  bulunan,
CHS Ambalaj'dan  Hakan ÇELİK,  Bengi  Güneş
Enerji San. Tic. A.Ş.'den Ali BENGİ ve Bismak
Vural  Makina'dan  Vural  ELDOĞAN'ı  ziyaret
ederek istişare ettiler.

Ziyaretler  sırasında  Firma  temsilcileri  Oda
Yöneticilerine  İşletmelerinin  tanıtımlarını
yaparak  faaliyetleri  hakkında  detay  bilgiler
verdiler.

Ziyaretler  toplu  hatıra  fotoğrafları  çekilmesi  ile
sona erdi.



KTSO YÖNETİMİ OSB GEZİLERİNDE HIZ KESMİYOR 

11/12/2018

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı
Ahmet  ÇELİK,  Yönetim  Kurulu  Başkanı  M.
Gökhan  ALKAN,  Yönetim  Kurulu  Üyeleriyle
birlikte OSB'deki firmalara yönelik ziyaretlerine
hız kesmeden devam ediyor.

İlk  olarak;  Çetintaşlar  Otomotiv’i  ziyaret  eden
Yönetim  Kurulumuz,  Murat  ÇETİNTAŞ  ile
görüşerek  firma  hakkında  bilgiler  aldı.  Daha
sonra Çavaş Yem ve Un Fabrikalarından Ekrem
ÇAVAŞ ile görüştüler. Sırasıyla Organize Sanayi
bölgesinde  bulunan,  Çiğdem  Bisküvi’den
Celalettin-Lütfü  GÜNGÖRER,  Çolakoğlu
Hırdavat'dan Levent ÇOLAKOĞLU ve Dizayno
Mobilya'dan Recep-Osman OĞUZCAN’ı ziyaret
ederek istişare ettiler.

Ziyaretler  sırasında  Firma  temsilcileri  Oda
Yöneticilerine  İşletmelerinin  tanıtımlarını
yaparak  faaliyetleri  hakkında  detay  bilgiler
verdiler.

Yönetim Kurulu  Başkanı  M.  Gökhan  ALKAN,
firma  ziyaretlerinin  devam  edeceğini  belirterek
firmalarımızın  sıkıntılarını  dinlemek  ve
sorunlarına  ortak  çözümler  bulabilmek  için  bu
ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

 Ziyaretler toplu hatıra fotoğrafları  çekilmesi ile
sona erdi.

 KARAMAN'IN GELİŞİMİNE
KATKI SAĞLAMAK

KTSO´DA DİVLE DENETLEME KURULU TOPLANTISI
YAPILDI 

11/07/2018

16.06.2015  tarihinde  Türk  Patent  Kurumuna
başvurusunu  yaptığımız  Karaman  Divle  Obruk
Peyniri  Coğrafi  İşaretinin  08.12.2017  tarihinde
tescil edilmesinden sonra konu ile ilgili Denetim
sürecinde  Karaman  Ticaret  ve  Sanayi  Odası
Toplantı  Salonunda  Divle  Denetleme  Kurulu
Ekibi toplanarak görüşme yaptı.

Toplantıda,  Karaman  Divle  Obruk  Peyniri
üreticilerinin  bundan  sonraki  süreçte;  üretim,
muhafaza,  ambalaj,  satış  konularına ve denetim
aşamasında izlenecek metod konuları noktasında
izlenecek adımlar görüşülerek istişare edildi.



MESLEKİ EĞİTİM VE BECERİ GELİŞTİRME İŞBİRLİĞİ
PROTOKOLÜ İMZALANDI 

26/07/2018  Türkiye  Odalar  ve  Borsalar
Birliği'nin talepleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığının  iştirakı  ile  14/12/2017  tarihinde
gerçekleştirilen  "MESLEKİ  EĞİTİM  VE
BECERİ  GELİŞTİRME  İŞBİRLİĞİ
PROTOKOLÜ  (MEGİP)"  imzalanmıştır.
Protokol  ile  İŞKUR ve TOBB arasında iş  gücü
piyasasının  talep  ettiği  niteliklerde  işgücünün
yetiştirilmesi  için  kamu-özel  sektör  işbirliğinde
pratik  ve  teorik  eğitimlerin  birleştirilmesi
içerecek  şekilde  mesleki  eğitimlerin
düzenlenmesi  amaçlanmaktadır.Karaman'da  da
MEGİP'i  Karaman  Ticaret  ve  Sanayi  Odası  ve
İŞKUR  İl  Müdürlüğü  MEGİP  çalışma  grubu
olarak  işgücü piyasasını  talep  ettiği  niteliklerde
işgücünün  yetiştirilmesi  için  kamu-özel  sektör
işbirliği yaparak Karaman'da Odamız üyesi olsun
olmasın  tüm  esnaf  ve  ticaret  yapan  tacirleri,
imalat  sektöründe  hizmet  veren  imalatçıları,
hizmet sektöründe çalışanları kapsayan bu proje
ile  ülkemizin  istihdam  konusunda  kanayan
yarasına çare olmaya yardımcı olacaktır.

Proje kapsamında kursiyerlere ücret ödenecektir.
Kurslarda  başarı  sağlayan  kursiyerler  işyerinde
istihdam  garantisi  altında  çalışmaya  başlayarak
hem  işyerine  katkı  sağlayacak  hemde  ülke
ekonomisine  katma  değer  kazandıracaktır.
Ülkemizdeki niteliksiz ara eleman ihtiyacının bu
projeyle karşılanması amaçlanmaktadır. Ayrıca bu
proje  kapsamında  kursiyerleri  istihdam  eden
işyerlerimiz İŞKUR'un verdiği  tüm teşviklerden
yararlanabilecektir.

MEGİP'den  yaralanmak  isteyen  işverenlerin
taleplerini  Ticaret  ve  Sanayi  Odası'na  yine
MEGİP'den  yararlanmak  isteyen  kursiyerlerin
müracaatlarını  İŞKUR'a  yapmaları
gerekmektedir.

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ DEVAM EDİYOR 

13/04/2018

KTSO´DAN ÜLKE EKONOMİSİNE KARAMAN ADINA
TAM DESTEK 

13/08/2018

Odamız  Yönetim  Kurulu  tarafından  haftasonu
Ermenek,  Sarıveliler  ve  Başyayla  ilçelerimizde
bulunan  oda  üyelerimize  yönelik  yapılan
ziyaretlerde,  Karaman  Ticaret  ve  Sanayi  Odası
Yönetim  Kurulu  Başkanı  Mustafa  Gökhan
ALKAN'a  yöneltilen  sorular  üzerine,  mevcut
ekonomik  duruma  ilişkin  yaptığı
değerlendirmede;  “Karaman  olarak  üretime,
yatırıma,  istihdama  ve  ihracata  devam  ederek
ülke ekonomisine bu zor günlerde destek olmaya
devam edeceğiz.”dedi.

Başkan  Alkan;  “Karaman;  üretim  ağırlıklı
ekonomik yapısının sayesinde,  ülkemizin içinde
bulunduğu durum dolayısıyla 81 il içerisinde, en
az  etkilenecek  illerden  biridir.  Bu  dönemde
üretim  ve  ihracat,  çıkış  yolunun  anahtarıdır.
Bizde  de  bu  imkanlar  mevcuttur.  Ayrıca
gurbetçilerimizin, yerleşik nüfusa oranı çoğu ille
kıyaslanamayacak  şekilde  fazla  olması,  yurt
dışında  yaşayan  hemşehrilerimizin  bulundukları
ülkelerde düşük finansal maliyetlerle ulaşacakları
maddi  kaynakları,  ilimizde  yatırıma



yönlendirerek  hem  kendileri  açısından  hem  de
ülkemiz ve ilimiz açısından fayda sağlayacaktır.

Müteşebbis ruhu ile her zaman övündüğümüz iş
dünyamızın  bu  durumu fırsata  çevirerek  temeli
sağlam,  güçlü  Türkiye'yi  daha  da  güçlü  hale
getireceğine olan inancımız tamdır.”dedi.

TÜRKİYE GEZGİNLER KULUBÜ DERNEĞİ ODAMIZI
ZİYARET ETTİ 

14/09/2018

Türkiye  Gezginler  Kulubü  Derneği  Yönetim
Kurulu  Üyeleri  Karaman  Ticaret  ve  Sanayi
Odasını ziyaret etti.

Türkiye Gezginler Kulübü yapmış olduğu turizm
etkinliklerinin  ardından  Karaman'a  geldi.
Karaman'ın  birçok  tarihi  yerlerini  gezen  Kulüp
Karaman Ticaret ve Sanayi Odasına da ziyarette
bulundu.  Karaman  Ticaret  ve  Sanayi  Odası
Yönetim  Kurulu  Başkan  Yardımcısı  Celil
EVCEN,  misafirlerimize  Karaman hakkında  bir
bilgilendirme konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı  Celil  EVCEN  tarafından  Türkiye
Gezginler  Kulubü  Derneği  Yönetim  Kurulu
Başkanı  Prof.  Dr.  Orhan  KURAL'a  verilmek
üzere Dernek Üyesi Nuran UYAR'a Karamanoğlu
Mehmetbey Heykeli takdim edildi.

Gelen misafirlerimize Karaman'a özel bir  lezzet
olan  Karaman  Batırığı  ikram  edildi.  Yapılan
sohbet  ve  ikramların  ardından  Karamanımızın
turizm  açısından  daha  çok  geliştirilmesi  ve
tanıtılması için görüş alışverişinde bulunuldu.

KTSO´DA ODA-BORSA MÜŞTEREK TOPLANTISI VE
ENFLASYONLA TOPYEKÜN MÜCADELE BASIN

TOPLANTISI DÜZENLENDİ 

17/10/2018

Karaman  Ticaret  ve  Sanayi  Odası  Toplantı
Salonunda  gerçekleşen  “Oda-  Borsa  Müşterek
Toplantısı  ve  İndirim  Kampanyası  Basın
Toplantısına” Karaman Ticaret  ve Sanayi  Odası
Meclis Başkanı Ahmet ÇELİK, Yönetim Kurulu
Başkanı  Mustafa  Gökhan  ALKAN,  KTSO
Yönetim  Kurulu  Üyeleri,  Karaman  Ticaret
Borsası  Meclis  Başkanı  Mustafa  UYSAL,
Yönetim  Kurulu  Başkanı  Ekrem  ÇAVAŞ,
Karaman Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri
ile Basın Yetkilileri katıldı.

Toplantıda  konuşan  KTSO  Başkanı  Gökhan
ALKAN,  “Fiyat  istikrarı  makroekonominin
durumunu  yansıtan  en  önemli  göstergelerden
biridir” dedi ve konuşmasına devam etti.

“Türkiye 2002’den sonra mali ve siyasi istikrarla
birlikte  fiyat  istikrarı  konusunda  da  çarpıcı  bir
iyileşme  elde  etmiş,  enflasyonun  tek  haneli
seviyelere  düşmesi  sağlanmıştır.  Son  dönemde
döviz kurlarında yaşanan olağandışı hareketlerin
de etkisiyle enflasyon oranı yeniden çift haneler
çıkmıştır. Artan enflasyon hem alım gücü düşen
vatandaşlarımızı,  hem de  artan girdi  maliyetleri
ve  faizler  nedeniyle  firmalarımızı  olumsuz
etkilemektedir.

Tüm bu sıkıntıları aşmak için, Hazine ve Maliye
Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Bakanımız
Sayın  Berat  Albayrak’ın  liderliğinde  başlatılan
Enflasyonla  Mücadele  Programını  son  derece
önemli buluyor ve destekliyoruz. Zira enflasyonla
mücadeleyi ne tek başına kamu, ne de tek başına
özel  sektör  yapabilir.  Sorumluluk  ve  görev
hepimizindir.  Enflasyonla  mücadele  aynı



zamanda işsizlikle,  yüksek faizle  ve  artan  girdi
maliyetleriyle  mücadeledir.  Türk  özel  sektörü,
devletimizle  birlikte  topyekûn  bir  duruş
sergileyerek, elini taşın altına koymaktadır.

Bu  çerçevede  TOBB  ve  Odalar-Borsalar,  her
milli  konuda  olduğu  gibi  bu  konuda  da  ülke
çapında ortak bir  dayanışma içindedir.  81 il  ve
160  ilçede  Odalarımız  ve  Borsalarımız
Enflasyonla  Mücadeleyi  sahiplenmekte  ve
firmalarımızın  en  geniş  şekilde  katılımı  için
çalışma  başlatmaktadır.  Bu  noktada  özellikle
vurgulamak isteriz ki,  bu mücadeleye toplumun
tük kesimleri ne kadar güçlü destek olursa, etkisi
de o kadar büyük olur.

Reel  sektörden  finans  sektörüne,  kamudan
vatandaşlarımıza kadar, tüm Türkiye olarak aynı
hedefe kenetlenmeliyiz. Hepimiz tek yürek ve tek
ses  olursak,  enflasyonla  mücadelede  de  netice
alacağımıza eminiz. Hem firmalarımızın hem de
milletimizin,  enflasyonla  topyekün  mücadeleye
en geniş şekilde katılacaklarına inancımız tamdır.

Biz  de,  Karaman  Ticaret  ve  Sanayi  Odası  ve
Karaman Ticaret Borsası olarak siz değerli basın
mensuplarımız  kanalıyla,  tüm  Oda/Borsa
üyelerimizin  desteğini  ve  bu  kampanyaya
katılımlarını rica ediyor ve bekliyoruz.

İnanıyorum  ki,  Karaman  ili  olarak  gereken
fedakârlığı  gösterip,  ülkemiz  ve  milletimiz  için
başlatılan bu iktisadi mücadele de en ön cephede
yer alacağız. Kamu ve özel sektör arasındaki bu
güçlü  koordinasyon  ve  istişareyle,  içinden
geçtiğimiz bu zorlu süreci de geride bırakacağız.”
ifadelerine yer verdi.

 ENFLASYONLA TOPYEKÜN MÜCADELEDE VARIZ EN
AZ %10 İNDİRİM KAMPANYASI 

18/10/2018

Artan  enflasyon  hem  alım  gücü  düşen
vatandaşlarımızı,  hem de  artan girdi  maliyetleri
ve  faizler  nedeniyle  firmalarımızı  olumsuz
etkilemektedir.

Karaman  Ticaret  ve  Sanayi  Odası  olarak  siz
değerli üyelerimizin desteğini ve bu kampanyaya
katılımlarını rica ediyor ve bekliyoruz. Karaman
ili olarak gereken fedakârlığı gösterip, ülkemiz ve
milletimiz için başlatılan bu iktisadi mücadele de
en ön cephede yer alacağımızı düşünüyoruz.

Kampanya ile ilgili görselleri elektronik ortamda
ve basılı olarak odamızdan temin edebilirsiniz.

En  az  %10  İndirim  Kampanyasına  katılım
sağlamak isteyen üyelerimizin odamız ile irtibata
geçmeleri  kayıtların  tutulması  açısından
önemlidir.



KTSO´DA KARAMAN DİVLE OBRUĞU TULUM PEYNİRİ
SERTİFİKA TÖRENİ DÜZENLENDİ 

23/10/2018

Karaman Divle Obruğu Tulum Peyniri  Sertifika
Töreni Karaman Valisi Fahri MERAL, Karaman
Belediye Başkanı Ertuğrul ÇALIŞKAN, Ayrancı
Kaymakamı  Mehmet  GÖZE,  Ayrancı  Belediye
Başkanı  Yüksel  BÜYÜKKARCI,  Karaman
Ticaret ve Sanayi Odası Meclis  Başkanı Ahmet
ÇELİK,  Yönetim  Kurulu  Başkanı  Mustafa
Gökhan  ALKAN,  Daire  Müdürleri,  Divle
Denetim  Komisyonu  Ekibi,  Köy  Muhtarları,
Peynir  Üreticileri  ve  Basın  Mensuplarının
katılımı  ile  Karaman  Ticaret  ve  Sanayi  Odası
Toplantı  Odası'nda  gerçekleşti.KTSO  Yönetim
Kurulu  Başkanı  Mustafa  Gökhan  ALKAN
program  açılış  konuşmasını  yaptı.  Başkan
ALKAN konuşmasında;

16/06/2015  tarihinde  önceki  dönem  Yönetim
Kurulu  Başkanımız  Mustafa  TOKTAY'ın
girişimleriyle  Karaman  Divle  Obruğu  Tulum
Peyniri  coğrafi  işaret  başvurusu  odamız
tarafından  yapılmış  olup  08/12/2017  tarihinde
270 nolu Coğrafi İşaret Tescil Belgesi ile coğrafi
işaret  tescili  yapılmıştır.  Karaman  İli  Ayrancı
ilçesinde  üretilen  tulum  peynirlerinin  Divle
Obruğunda  olgunlaştırılması  yüzyıllardır  süre
gelen  bir  gelenektir.  Mağaranın  hem iç  ısısının
düşük olması hem de mağaraya hakim olan küf
florasının  peyniri  olgunlaştırması  bu  geleneğin
yaşadığımız  yıllara  kadar  süre  gelmesini
sağlamıştır.  Ürün  ismini  depolama  ve
olgunlaştırmada  yararlanılan  Ayrancı  ilçesinde
bulunan tarihi Divle Obruğundan almaktadır.

Karaman Divle Obruğu Tulum Peyniri; Karaman
ili  Ayrancı  ilçesi  sınırları  içerisindeki  yayla  ve
meralarda  tamamen  doğal  yollarla  beslenen
(meraya  çıkamadıkları  mevsimlerde  kurutulmuş

yonca,  saman  vs.  kaba  yemler)  keçi,  inek  ve
koyunlardan  elde  edilen  çiğ  sütlerden  1/1/8
(keçi/inek/koyun)  oranında  karıştırılmasıyla
yapılmaktadır.  Peynirler  keçi  veya  kuzu
derisinden  hazırlanmış  olan  deri  tulumlara
basılarak  5-6  ay  arası  Divle  Obruğunda
olgunlaştırıldıktan sonra tüketime sunulmaktadır.
Bu ürünü diğer tulum peynirlerinden farklı hale
getiren  başlıca  özellik  bölgedeki  obruk  olarak
isimlendirilen  mağarada  olgunlaştırılmasıdır.
İçerisinde  kendine  özgü yerleşik  bir  küf  florası
bulunan  bu  mağaraya  konulan  tulum
peynirlerinin  üzerlerinde  yaklaşık  1  ay  sonra
mavi  sonra  beyaz  ve  daha  sonra  da  kiremit
kırmızısı renkli küf mantarları üremektedir.

Oluşan  küf  kuruduktan  sonra  tulumun  dış
yüzeyinin  kiremit  kırmızısı  rengini  alması
peynirin  tam  olgunlaşması  olarak
değerlendirilmektedir.  Bu olgunlaşma süresi 5-6
ay arası  sürmektedir.  Kırmızı küflü olgunlaşmış
peynirler Ekim-Kasım aylarında satışa sunulmak
üzere  obruktan  çıkarılır.  Obruk  olarak
isimlendirilen  mağara  köyün  1,5-2  kilometre
güneydoğusunda  bir  tepenin  altında  doğu-batı
istikametinde uzanmaktadır ve uzunluğu yaklaşık
150  metre  kadardır.  Obruğa  peynir  indirme  ve
çıkarma  işlemleri  tepenin  üzerine  kurulmuş
bulunan  bir  asansör  ile  gerçekleştirilmektedir.
Obruk  doğal  bir  soğuk  hava  deposu
niteliğindedir.  Obruğun  iç  ısısı  4  ±1  santigrat
derece  ve  bağıl  nem  %80±5  düzeyindedir.
Obruğun iç ısısı kışın +22 santigrat derecedir ve
bu  dönemde  obruk  içerisinde  ürün
bulunmamaktadır.

Bu  yıl  mağarada  toplam 636  üretici  tarafından
12902 adet tuluk ile toplamda 48924 kg peynir
bulunmaktadır.  Şu  ana  kadar  7400  adet  tuluk
gerekli  şartları  sağlayarak  sertifika  almaya  hak
kazanmıştır.

Başkan ALKAN konuşması'ndan sonra Vali Fahri
MERAL,  Ayrancı  Belediye  Başkanı  Yüksel
BÜYÜKKARCI  da  kısa  bir  konuşma  yaptı.
Konuşmaların  ardından  Peynir  üreticilerine
Protokol  tarafından  “Karaman  Divle  Obruğu
Tulum  Peyniri  Sertifikası”  verildi.  Sertifikasız
ürünler  gerçek  Karaman  Divle  Obruğu  Tulum
Peyniri olmayıp, tüketicilerin bilinçlenmesi adına
ürün alırken sertifikası ile birlikte satın alınması
konusuna vurgu yapıldı. Üretici haricinde tedarik
zincirinde  satış,  pazarlama,  dağıtım  rolünü
üstlenenlerin  satış  yapabilmeleri  için  hangi



üreticiden, hangi seri numaralı ürünü aldıklarını
Odamıza  beyan  ve  kaydetmek  zorunda
olduklarına da değinildi.

Sertifika  Töreni'nin  ardından  Karaman  Divle
Obruğu  Tulum  Peyniri  misafirlerimize  ikram
edildi.

KMÜ İLE KTSO ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
İMZALANDI 

05/12/2018

Karamanoğlu  Mehmetbey  Üniversitesi  (KMÜ)
ile  Karaman  Ticaret  ve  Sanayi  Odası  (KTSO)
arasında  işbirliği  protokolü  imzalandı.  KMÜ
Rektörü  Prof.  Dr.  Mehmet  Akgül  ve  KTSO
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökhan Alkan
arasında  imzalanan  protokole  göre  kamu-
üniversite-sanayi  arasındaki  işbirliği,  somut
adımlarla güçlendirilecek.

Üniversitenin  bilimsel  potansiyelinin  yanı  sıra
bilgi birikimi ve altyapı imkânının yapılacak olan
ortak  çalışmalar  ile  sanayi  kuruluşlarına
aktarılmasını  öngören  protokol  ile  Karaman’da
hizmet  veren  firmaların  Ar-Ge  ve  inovasyon
ağırlıklı çalışmalara yönlendirilmesi ve bu sayede
yapılan çalışmaların ekonomik değere dönüşmesi
hedefleniyor.

KMÜ  Rektörü  Prof.  Dr.  Mehmet  Akgül,
protokolün  hayırlı  olması  temennisinde
bulunarak,  “Protokol  ile  üniversitemiz
bünyesindeki enstitülerde lisansüstü eğitim yapan
öğrencilerimizin  kamu  ve  sanayinin  ihtiyaçları
doğrultusunda  sektördeki  uygulamalara  yönelik
lisansüstü  tezlerin  hazırlanmasını  amaçlıyoruz.
Bu  şekilde  kamu-üniversite-sanayi  işbirliğinin
daha  da  geliştirilerek  örnek  bilimsel  projelere
imza  atılması  en  büyük  arzumuz.  Projenin
olgunlaşmasında  ve  protokol  haline
getirilmesinde  emeği  geçen  Kamu  Üniversite
Sanayi  İşbirliği  (KUSİ)  İl  Temsilcisi  Dr.  Öğr.

Üyesi Kadir Sabancı ve KMÜ Proje Teknoloji ve
Transfer  Ofisi  Koordinatörü  Doç.  Dr.  Murat
Yıldız’a teşekkür ediyorum.” dedi.

-"Ekşi  Kara  Üzüm"  için  coğrafi  işaret
başvurusunda bulunuldu.

• SOSYAL YARDIMLAR

-T.C.  Karaman  Valiliği  İl  Emniyet
Müdürlüğü'nün  koordine  ettiği  "Çocuklarımız
Kahramanlarımızı Biliyor" isimli projeye destek
sağlandı.

-Yoksul ve muhtaç ailelere 666 adet gıda
yardımı yapıldı.

-Sevgi  evlerine  ziyaret  edilerek  evlerde
kalan çocuklara hediyeler alındı.

-


