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H A Z İ R A N  A Y I  

B Ü L T E N İ  

Odamız; 1978 yılında Merhum Kadir Yedekaslan ve arkadaşlarının katkılarıyla Bayındır Ticaret Odasından 427 üyesiyle ayrılarak  

kurulmuştur. 1993 yılına kadar zor şartlar altında hizmet veren odamız, 1993 yılından sonra ilçenin ekonomik potansiyelinin gelişme-

siyle bütçesini artırmış ve 1.600m2’lik mevcut hizmet binasını satın almıştır. 2011 yılında yapılan atılımla 5.942 m2 hizmet alanına 

sahip yeni hizmet binasının inşaatına başlanmıştır. 

Odamız; 7 komitesinde 47 komite üyesi, 20 meclis üyesi, 7 kişilik Yönetim Kurulu ve 8 personeli ile 2.468 üyesine hizmet vermektedir. 

2008 yılında hizmet kalitesinin artırılması yolunda önemli bir adım olarak ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemini kurmuş ve denetimi 

başarıyla tamamlayarak belgeyi almaya hak kazanmıştır. Her yıl düzenli denetimlerle bu yoldaki yürüyüşüne devam eden Oda-

mız; TOBB Akreditasyon Sistemi’ne dahil olmak için 2011 yılında başvurmuş ve 28 oda/borsa ile gözlem sürecine kabul edilmiştir. 

Yapılan başarılı ve örnek çalışmalar neticesinde 2012 yılında Akredite Oda olmaya hak kazanmıştır. 

Geçtiğimiz 4 yıl içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler ile odamız adından sıkça söz ettiren etkin bir oda haline gelmiştir. 

Odamız tarafından gerçekleştirilen faaliyetler; Geçtiğimiz 4 yıl içerisinde birçok gencimizin iş ve meslek sahibi olabilmesi için firma-

larımız ve ilgili resmi kurumlarımız ile birlikte meslek edindirme kursları düzenledik. Üyelerimizin talepleri doğrultusunda yasal düzen-

lemeler, güncel konular başta olmak üzere bir çok eğitim programı, seminer ve toplantı tertip ettik. Gençlerimizin girişimcilik yönü-

nü kuvvetlendirmek ve KOSGEB hizmetlerini üyelerimize yerinde verebilmek adına odamız bünyesinde ilçeler bazında ilk olan KOS-

GEB temsilciliğini açtık. KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik kursları kapsamında 210 gencimize sertifikalarını verdik. Üyelerimiz in yeni 

pazarlarla tanışması ve incelemede bulunması adına yurtiçi ve yurtdışı gezileri düzenledik. Üye sorunlarımızın tespiti ve üye lerimizin 

oda hakkındaki düşüncelerini öğrenebilmek için üye ziyaretlerinde bulunduk. İlçemizin önemli sorunları karşısında da sivil toplum 

örgütlerine öncülük ederek çözümleri konusunda girişimlerde bulunduk. İlçemizin eksiklerini rapor haline getirerek bölge milletve-

killeri ve bakanlarımıza illettik ve takipçisi olduk. 

Şimdi ise yeni projelere imza atmak adına, heyecanımızı yitirmeden var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.  



V i z y o n u m u z  

Meslek ilkelerinden taviz vermeden, gelişime açık çağdaş hizmet bilinciyle bölgemizde, ülkemizde ve dünyada örnek bir Oda 

olmak amacıyla; Kurumsallaşmayı ve hizmet sunumunu profesyonel anlamda başararak üye memnuniyetini en üst seviyeye çıka-

racak hizmeti zamanında sunan, meslek ahlakını ve birlikteliğini koruyan, ticari ve sınai ihtilafların doğmasını önleyen ve o lması 

durumunda görevini tarafsızca yerine getiren, geçmişte olduğu gibi gelecekte de bölgenin sanayi, ekonomik ve kültürel yaşamına 

yön vermeye devam eden lider sivil toplum kuruluşu olmaktır. 

M i s y o n u m u z  

Üyeler ile devlet arasındaki ilişkileri hukukun üstünlüğüne dayanarak tarafsız olarak yürüten, kanunlarla belirlenmiş görev, yetki ve 

sorumluluk bilinciyle kurumsallaşmış, 

Hizmet ilkelerinden ödün vermeden Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda; her mesleğin genel menfaatlerine uygun gelişmesini 

sağlayan, 

Üyelerimizin yerel, ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet gücünü artırmayı hedefleyen, 

Bir mesleki sivil toplum kuruluşu olarak ilçemizin ekonomik hayatına katma değer yaratan faaliyetlerimize devam etmektir.  



07 Haziran 2019 Cuma : 

Yönetim Kurulu Başkanımız Abdulvahap Olgun ve Yönetim Kurulu üyemiz Tuncay Karaman, odamıza yeni kayıt olan; 

Başkan Oto Galeri, Dr. Tan Han Tesisleri, Gündoğmuş Hırdavat ve Scarp Geri Dönüşüm firmalarımızı ziyaret edip hayırlı 

olsun temennisinde bulundular. 

13 Haziran 2019 Perşembe : 

Odamız ev sahipliğinde İzmir İli Odalar ve Borsalar Yönetim Kurulları Ortak Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Sayfa 3 H A Z İ R A N  A Y I  B Ü L T E N İ  



Yönetim Kurulu Başkanımız Abdulvahap Olgun, Volkswagen’in olası Türkiye yatırımını Torbalı’ya 

çekmek için yapmış olduğumuz çalışmalar hakkında ulusal medyaya değerlendirmelerde 

bulundu. 

19 Haziran 2019 Çarşamba :  

Yönetim Kurlu Başkanımız Abdulvahap Olgun, Pancar Organize Sanayi Bölgesi'nde OSB Başkanı Mahmut Ünlüsoy ve 

yöneticileri ile birlikte sanayicilerle bir araya gelip bölgenin sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili istişarede bulundular. 

Sayfa 4 H A Z İ R A N  A Y I  B Ü L T E N İ  

http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/volkswagen
http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/arda-ermut
http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/arda-ermut


21 Haziran 2019 Cuma : 

Yönetim Kurlu Başkanımız Abdulvahap Olgun ve Genel Sekreter Yardımcımız Oğuzhan Kırşan odamıza yeni kayıt 

olan; MGS Oyuncak, Çoraközü Kooperatif, Yeni Demirel Mühendislik ve Simpaş Sigorta firmalarımızı ziyaret edip 

hayırlı olsun temennisinde bulundular. 

26 Haziran 2019 Çarşamba : 

Yönetim Kurulu Başkanımız Abdulvahap Olgun, Odamızda İhlas Haber Ajansı’na Volkswagen’in olası Türkiye 

yatırımını Torbalı’ya çekmek için yapmış olduğumuz çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. 

Sayfa 5 H A Z İ R A N  A Y I  B Ü L T E N İ  



26 Haziran 2019 Çarşamba : 

İzmir Kalkınma Ajansı uzmanları odamız ev sahipliğinde üyelerimize yönelik Destek Programları hakkında 

bilgilendirme toplantısı düzenledi. 

Sayfa 6 H A Z İ R A N  A Y I  B Ü L T E N İ  

28 Haziran 2019 Cuma : 

Yönetim Kurulu Başkanımız Abdulvahap Olgun, Yönetim Kurulu üyemiz Tuncay Karaman ve Genel Sekreterimiz Bahadır Yılmazer, 

odamıza yeni kayıt olan; Ersa Alüminyum, Polka Plastik, Yıldız Tarım Makinaları ve Taba Ambalaj firmalarımızı ziyaret edip hayırlı 

olsun temennisinde bulundular. 



 


