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Her hafta Çarşamba günleri düzenlediğimiz
"Kaynaştırma Toplantıları" ile üyelerimizi
odamızda ağırlıyoruz. Toplantı öncesi
üyelerimizle kahvaltı yapıyor, sohbet etme
imkanı yakalıyoruz. 

Toplantılarımızda; farklı
sektörlerden üyelerimizi bir
araya getirerek,
tanışmalarını sağlıyoruz ve
üyelerimizin yaşadığı
sıkıntıları birinci ağızdan
dinleyip ilgili kurumlara
iletmeye özen
gösteriyoruz.

Ayrıca; ülke ekonomimize
dair başlıkları masaya
yatırıyor, çalışmalarımız
hakkında üyelerimizi
doğrudan bilgilendiriyoruz.

Bu ay düzenlemiş olduğumuz 3
Kaynaştırma Toplantımızda 67 farklı
üyemizi odamızda ağırladık.



Üye Z�yaretler�

Haftalık olarak gerçekleştirdiğimiz
ziyaretlerimizde; odamıza yeni kayıt olan
farklı sektörlerden 5-6 üyemizi ziyaret
ediyoruz.

Üyelerimizin çalışmaları hakkında
incelemelerde bulunarak, dilek ve
isteklerini yüz yüze dinleme şansı elde
ediyoruz.

Üretim yapan sanayicilerimizi
unutmuyoruz. Cazip Kent Torbalı'da
üretimin 4 mevsim devam etmesi için
üreticilerimizle iletişimimizi hiç
kesmiyoruz, misafirleri oluyoruz.
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Haftalık oda ziyaretlerimiz kapsamında; birçok üyemize ziyaretlerde bulunduk.
 

Üye Z�yaretler�
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Medya Faal�yetler�m�z

Yönetim Kurulu Başkanımız Abdulvahap
Olgun, Torbalı’nın ihracat rakamlarını
Anadolu Ajansı’na değerlendirdi.

Sanayide yaşanana kalifiye elaman
sorunu ve meslek liselerine azalan ilgiyi
TRT Haber’e değerlendirdik.

Torbalı Ticaret Odası4



Protokoller�m�z

Odamız ile İPOSB Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Eğitim Kurumları arasında yapılan
protokol gereği üyelerimizin 1.derece yakınlarına % 30 oranında indirim sağlanacaktır. 

İlçemizin önder ve sosyal kurumlarından olan Modern Çağ Koleji ile protokol imzalayarak,
üyelerimizin birinci derece yakınları için % 40 indirim kazanmalarına olanak sağladık.
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Eğ�t�m ve Sem�nerler�m�z

10 Şubat – 11 Şubat tarihlerinde odamızda
gerçekleşen “Dijital Pazarlama ve İhracat
Uygulamaları Eğitimi”nde; Dijital Pazarlama
mecralarındaki sırlar masaya yatırılarak,
işletmelerin ihracat yaparken nasıl bir dijital yol
izlemesi gerektiği hakkında detaylı bilgiler verildi.

17 Şubat tarihlerinde ZOOM üzerinden
gerçekleştirdiğimiz “İhracat Destekleri İçin Proje
Hazırlama Eğitimi”nde; proje oluşturma
aşamaları olan hedef-faaliyet örgüsü belirleme,
hedef pazar analizi için gerekli araçlar, müşteri
analiz yöntemleri ve bütçe planlama yolları
hakkında detaylı bilgi verildi.

23 Şubat 2022tarihinde odamızda
gerçekleştirdiğimiz “7338 Sayılı Kanun İle Vergi
Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Bilgilendirme
Semineri”nde; vergi usul kanunu, dijital vergi
dairesi, 4.dönem vergi beyannameleri ve ticari
kazançlardan elde edilen vergilerin istisna
edilmesi, YMM tasdik raporunun ibrazı, ATV, UTV
ve karavanların ÖTV karşısındaki durumunun
netleştirilmesi hakında detaylı bilgi verildi.
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Gündem Toplantıları

6 Şubat 2022'de odamızda
gerçekleştirdiğimiz "Yeni Mesleki Eğitim
Uygulamaları Toplantısı"nda ilçemizin kalifiye
eleman sorunu ve meslek lisesi çıkmazını
masaya yatırdık.

Toplantı; Torbalı İlçe Kaymakamımız Ercan
Öter, Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürümüz
Cafer Tosun, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Medet Ekşi ve Torbalı Mesleki Eğitim Müdürü
Suar İrgi'nin katılımlarıyla gerçekleşti.

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun yaptığı konuşmada; "İlçemizde
hâlihazırda 60 bin çalışan bulunmakta ve en az 5 bin mesleki eğitim almış kalifiye elemana
ihtiyaç duymaktayız. CNC operatörü, kaynakçı, tornacı, elektrik teknisyeni, teknik ressam,
mobilya döşemecisi ve makine bakımcısı gibi işlerde çalışacak eleman bulmak adeta kara
borsaya düşmüş durumda. 7-8 bin TL maaş ile talaşlı imalatta çalışacak personel
bulamıyoruz." diyerek, ilçemizin kalifiye eleman sıkıntısına parmak bastı.

Konuşmasına devam eden Abdulvahap Olgun; "Mesleki eğitime olan ilgi gittikçe
azalmaktadır. İlçemizdeki endüstri meslek lisesinde metal bölümüne geçtiğimiz sene kayıt
olan öğrenci sayısı 154, mezun olan öğrenci sayısı ise 28 iken; mobilya bölümüne kayıt olan
öğrenci sayısı 114, mezun olan öğrenci sayısı 5’ dir. Hâlbuki bu iki alan için Torbalı
sanayisinin 5-6 bin mezuna ihtiyacı var." sözleriyle ilçemizdeki mesleki eğitim açığının her
yıl daha da arttığının altını çizdi.

Ayrıca; öğrencilerin sadece %30’u üniversiteye gitmesi gerektiğini  vurgulayan Abdulvahap
Olgun, diğer öğrencilerin meslek liselerine yönlendirerek, nitelikli iş gücü yaratılması
gerektiğini söyleyerek sözlerini bitirdi.

"Yen� Meslek� Eğ�t�m Uygulamaları Toplantısı"
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Gündem Toplantıları

Torbalı İlçe Kaymakamı Ercan Öter’in
katılımlarıyla başlayan 21-22 Mart Kariyer
Fuarı Toplantısı birçok yetkilinin katılımıyla
sürdü. Ege Üniversitesi ev sahipliğinde
gerçekleşecek olan EGEKAF Kariyer Fuarı
hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. 

Ege Üniversitesi’nden yetkililerin (Öğr. Gör.
Ebru Kalyoncu) bilgi verdiği toplantıda; Torbalı
Ticaret Odası Meclis Başkanı Erkan Aksoy,
Torbalı Belediyesi Organizasyon Sorumlusu
Serkan Tekin, İlçe Tarım Müdürü Gökhan
Aktaş, Esnaf Odası Başkanı Halil Gülcü,
Torbalı İşkur Müdürü Cemil Altun ve meclis
üyelerimizden Mustafa Ak’ın katılımları ile
toplantı başladı.

Toplantıda fuar hakkındaki detaylar
paylaşılırken, odamıza üye firmalara
yapılacak duyuru hakkında bilgilendirmeler
yapıldı. Fuarın ilçemizdeki öğrenci, yeni
mezunlar için önemi hakkında fikir
alışverişlerinde bulunuldu.

“21-22 Mart Kar�yer Fuarı B�lg�lend�rme Toplantısı” 
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