
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından 7. Çerçeve 
Programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET oluşumu 
MANUNET II (Supporting SMEs towards a new phase to 
European Research Area on new processes, adaptive 
manufacturing systems and the factory of the future), 
imalat teknolojilerinin gelişimi, firmalar arasında 
uluslararası işbirliği kültürünün gelişimine katkı 
sağlamayı amaçlamaktadır.

TÜBİTAK’ın ortak olarak yer aldığı MANUNET II, farklı 
ülke ve/veya bölgelerde kuruluşların ortak proje önerileri 
geliştirilmesini hedeflemektedir.  MANUNET‘e katılım 
sağlayan ülke/bölgelerde yerleşik firmalar, proje bazlı 
konsorsiyumlar oluşturarak proje çağrılarına katılmakta ve 
çağrı konularına uygun olarak hazırladıkları proje 
önerilerini sunmaktadırlar.

MANUNET  II  projesinin 2012 Proje Çağrısı 11 Ocak 
2012 tarihi itibari ile açılmıştır. Proje ön başvurularının 14 
Mart 2012 saat 17:00’ye kadar www.manunet.net  web 
adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.

MANUNET  II 2012 Proje Çağrısında projelerin başarılı 
bulunan Türkiye’de yerleşik firmalara, TÜBİTAK 
tarafından 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri 
Destekleme Programı aracılığıyla hibe (geri ödemesiz) 
destek verilecektir.

MANUNET II 2012 Proje Çağrısı ile ilgili başlıca konu 
başlıkları aşağıdadır.

·İmalata yönelik bilgi ve iletişim teknolojileri, endüstriyel 
robotik,

·Çevre ve enerji teknolojileri,

·Bilgi tabanlı mühendislik teknolojileri (bilgisayar 
destekli mühendislik, tasarım, otomasyon, PLM…vb)

·Uyarlanabilir İmalat Teknolojileri (Adaptive 
Manufacturing Technologies) :  Şekillendirme, montaj, 
ekleme, birleştirme, ayırma prosesleri

·İmalat alanı ile ilgili diğer teknoloji ve ürünler

Bu kapsamda; anılan çağrının amacı, proje konuları, 
konsorsiyum yapısı, çağrı takvimi, başvuru koşulları ve 
prosedürlerine ilişkin detaylı bilgilere, Birliğimiz web 
s i t e s i n d e n -  
(http://tobb.org.tr/Sayfalar/Arsiv.aspx?Ist=DuyurularList
esi&csn=/AvrupaBirligiDairesi&kat=GenelBilgilendirm
e) ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinizi ve söz konusu çağrının tarafınızca 
değerlendirilecek, Odanız bünyesinde gerekli çalışmaların 
yürütülmesi, konuyla ilgili üyelerinizin ve çağrıya 
b a ş v u r u l m a s ı  d u r u m u n d a  B i r l i ğ i m i z e  
(oya.ersoz@tobb.org.tr) adresinden ulaşabilirsiniz.
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Manunet II Projesi

Hollanda Ziyareti
Türkiye-Hollanda Diplomatik İlişkilerinin Tesisinin 400. 
yılı kapsamında, Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül 
17-19- Nisan 2012 tarihlerinde, Hollanda`ya resmi bir 
ziyaret gerçekleştirecektir. Anılan ziyaret çerçevesinde, 
Sayın Cumhurbaşkanımıza, Birliğimiz organizasyonunda 
oluşturulacak özel sektör heyetinin refakat etmesi 
planlanmaktadır. Ziyaretin taslak programı ve paket 
program fiyatı bilahare duyurulacaktır.
Söz konusu ziyaret kapsamında, Türk ve Hollandalı 
firmalar arasında ikili görüşmeler gerçekleştirilmesi 
öngörülmektedir. Hollandalı muhataplarıyla ikili 
görüşmeler gerçekleştirmek isteyen firmalarımızın, 
H o l l a n d a  t a r a f ı n a  i l e t m e k  ü z e r e    
"http://www.tobb.org.tr/DEID/Sayfalar/AnaSayfa.aspx" 
adresinde yer alan formu ingilizce doldurarak 23 Şubat 

2 0 1 2  t a r i h i n e  k a d a r  b i r l i ğ i m i z e  ( E - P o s t a :  
irem.ahi@tobb.org.tr Fax: 0312 218 22 09) göndermeleri 
gerekmektedir.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye 
Bankalar Birliği işbirliğinde, Muğla Ticaret Odası`nın ev 
sahipliğinde 6 Şubat 2012 tarihinde, bu yıl sekizincisi 
düzenlenen Yatırım Projeleri Fizibilitesi ve Finansmanı 
konulu toplantı Muğla`da gerçekleştirildi.
Toplantıya Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Kaya, 
Yönetim Kurulu Üyesi Murat Soydan,  Muğla Vali 
yardımcısı Ali Kamil Başar, Muğla Belediye Başkan Vekili 
Yavuz Kayı, TOBB Başkan Yardımcısı ve Manisa Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Koşmaz, sivil toplum 
kuruluşları ve meslek örgütlerinin başkanları ile Muğla, 
Afyon, Manisa ve Aydın`daki tüm oda ve borsaların 
temsilcileri katıldı.
Toplantının açılışında konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi 
Odası ve TOBB Başkan Yardımcısı Başkanı Bülent 
Koşmaz, "Muğla önemli bir potansiyele sahip ve hala 
işlenebilecek yüksek yatırım olanaklarına sahip bir ildir. 
Muğla uygulayacağı doğru projelerle turizm, tarım ve 
madencilik alanındaki potansiyelini daha ileriye 
taşıyacaktır. Bir süredir Birlik bünyesinde Ticaret Sicil 
Gazetesi Elektronik Arşivleme çalışmalarını yürütüyoruz. 
Bu çalışma çerçevesinde Türkiye`de 1 milyon civarında 
faal firmanın olduğunu görüyoruz. Her yıl yaklaşık 100 bin 
yeni işletme kuruluyor. Ama ne yazık ki bu işletmelerin 
ömrü yaklaşık 5 ila 10 yıl arasında değişiyor.Çok kolay 
şirket kuruyoruz ama bunları büyütemiyoruz. Firmaların 
kazancının artmasına katkı sağlamak istiyoruz" dedi. 
Türkiye`nin 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi 
arasına girmeyi, 500 milyar dolar ihracat, 25 bin dolar kişi 
başına düşen gelire sahip olmayı hedeflediğini anımsatan 
TOBB Başkan Yardımcısı Bülent Koşmaz, bu hedeflere 
ulaşmada potansiyelin verimli kullanılmasının önemine 
işaret ederek, şöyle konuştu: ``Anadolu`daki firmalara 
sorduğumuzda en büyük sorunun finansmana erişim 
olduğunu görüyoruz. Şirketlerimizin ihtiyaç duyduğu 
finansal araçların geliştirilmesini ve tüm şirketlerimizin bu 
araçlardan haberdar olmasını sağlamalıyız. Avrupa`daki 

ekonomik sorunlar nedeniyle bütün dünyada döviz 
fiyatlarındaki hareketlilik arttı. Bu aşırı hareketlilik 
firmalarımızın sipariş, nakit dengesi ve döviz pozisyonu 
konularında planlama yapmalarını zorlaştırıyor. Bu 
alanlarda şirketlerimizi bilgilendirmek zorundayız. Şimdi 
bu yönde bir adım atıyoruz. Türkiye Bankalar Birliği ile 
yaptığımız işbirliği sayesinde bankacılık sektörü ile Reel 
Sektör arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ufuk 
açıyoruz. Özellikle bu alanda firmalarımıza yol 
göstermek, bu tür imkânlara daha kısa yoldan ve daha 
kolay nasıl ulaşacaklarını anlatmak için bu organizasyonu 
düzenliyoruz. Yatırım projeleri fizibiliteleri ve güçlü 
finansman, ihracat sigortası, türev enstrümanlarla kur riski 
başta olmak üzere piyasa risklerini azaltma, sermaye 
piyasalarından kaynak sağlama gibi konularda 
üyelerimizin bilgi birikimini arttırmak, ufuklarını 
genişletmek istiyoruz. Bu bilgilendirme seminerleri ile 
özel sektör ve bankacılık temsilcilerinin arasında kurulan 
güven köprüsünü güçlendiriyoruz, bilgi alış verişini 
arttırıyoruz, firmalarımızın kazancının artmasına hep 
birlikte katkı sunmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar 7 
toplantı gerçekleştirdik. Anadolu`nun pek çok ilinde 
firmalarımızın sahiplerini ve yöneticilerini; ülkemizde 
hangi finansman imkânı varsa; o finansman imkânına en 
kısa yoldan nasıl ulaşılır; anlattık. Ege Bölgesi`ndeki 
Afyonkarahisar, Aydın, Denizli ve Muğla illerini kapsayan 
8. toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bu vesile ile Türkiye 
Bankalar Birliği`ne tekrar teşekkür ediyorum`` dedi.
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Bülent Karakuş ise TOBB ve Türkiye Bankalar Birliği 
arasında imzalanan protokol çerçevesindeki bilgilendirme 
toplantısının Muğla`da düzenlenmesinden mutluluk 
duyduklarını dile getirdi. Karakuş, Muğla`nın önemli bir 
potansiyele sahip olduğunu, uygulanacak doğru projelerle 
turizm, tarım ve madencilik alanındaki potansiyelini daha 
ileriye taşıyacağını vurguladı.
Toplantıda, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası yöneticileri 
Mustafa Kadaifçi, Tuna Taşpınar ile Coşkun Kanberoğlu, 
katılımcıların sorularını yanıtladı.

Yatırım Projeleri Fizibilitesi ve Finansmanı Toplantısı 
Gerçekleştirildi



Dünyadaki Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye 
Ekonomisine Yansımaları konulu seminer 23 Şubat 
2012 Perşembe saat 14:00’de Yat Butik Otel’de 
yapılacak. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından düzenlenecek olan seminere konuşmacı 
olarak TOBB Etü Üniversitesinden Prof.Dr. Ramazan 
Aktaş   ve Doç. Dr. Mete Doğanay katılacak.
Küreselleşme, bir ülkenin dünyanın diğer ülkelerine 
bağlılığını arttırdı. Dünya ekonomisinin 1990’lı yıllarla 
birlikte gittikçe artan oranda gösterdiği küreselleşme 
eğilimi, dünya ekonomisinin büyük bir şekilde 
entegrasyonuna neden oldu. Son olarak yaşanan 
küresel krizin dünya ekonomileri üzerindeki etkisinin 
derinleşmesi, dünya ticaret hacminin görülmemiş 
boyutlara daralması, ülkelerin hemen hemen 
tamamının iktisadi küçülme ile karşı karşıya kalması, 
işsizlik oranlarının hızla yükselmesi, küresel ölçekte 
ve uzun süreli bir depresyon dönemine girildiği 
yönündeki kaygıları arttırdı.
Dünyadaki gelişmeler ülkelerin ekonomilerini birebir 
etkilerken, gelişmeleri takip edip gerekli önlemleri 
almak da şirketlerin yaşayabilmesi için önemli bir 
konuma geldi. Bu amaçla yapılacak bilgilendirme 
seminerimize tüm üyelerimiz davetlidir.

Dünyadaki Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye Ekonomisine 
Yansımaları Semineri
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2011 Aralık Ayına  Ait Kurulan ve Kapanan Şirket 
İstatislikleri Haber Bülteni

-2011 Aralık ayında kurulan toplam işletme sayısı 48 
olup , bir önceki aya göre (Kasım = 16) % 300'lük 
artış olmuştur.

-2011 Ararlık ayında kapanan firma sayısı 25 olup, bir 
önceki aya göre (Kasım = 10) % 250'lik bir artış 
olmuştur.

-Aralık ayında kurulan şirket sayısı 14, gerçek kişi 
işletme sayısı 34 iken bu sayı Kasım ayında şirket 
sayısı 7 , gerçek kişi işletme sayısı 9 olarak 
gerçekleşmiştir.

-Aralık ayında kapanan şirket sayısı 15, gerçek kişi 
işletme 9, kooperatif 1 iken bu sayı kasım ayında 
şirket sayısı 5, şahıs sayısı 5 olarak gerçekleşmiştir.

-Kurulan şirket sayısında Aralık ayında bir önceki aya 
göre %100 artış, gerçek kişi ticari işletme sayısında 
%280 artış olmuştur.

-Kapanan şirket sayısında Aralık ayında bir önceki aya 
göre %200 artış, gerçek kişi ticari işletme sayısında 
%90 artış olmuştur.

2011 ARALIK AYINA AİT KURULAN VE KAPANAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ 

AYLAR VERİ

Ocak 56

Şubat 35

Mart 41

Nisan 58

Mayıs 53

Haziran 46

Temmuz 23

Ağustos 38

Eylül 27

Ekim 26

Kasım 16

Aralık 48



Girişimcilik ve Yenilik Programı 2012 Yılı Çalışma Programı
Malumları olduğu üzere 2007-2013 yılları arasında geçerli 
olacak Avrupa Birliği Rekabet Edebilirlik ve Yenilik 
Çerçeve Programı`nın (CIP-Competitiveness and 
Innovation Programme) birinci alt bileşeni olan 
Gi rş imci l ik  ve  Yeni l ik  Programı`n ın  (EIP-
Entrepreneurship and Innovation Programme) 
ülkemizdeki koordinasyonu Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu tarafından yıllık olarak 
hazırlanmakta olan başta proje teklif çağrıları olmak üzere 
girişim sermayesi ve teminat desteğini içeren mali araçlar 
ve inovasyon konusunda belirlenen politika önceliklerine 
ilişkin olarak gerçekleştirilecek analizleri içeren çalışma 
programları hazırlanmaktadır. 2012 yılı için hazırlanan söz 
konusu EIP çalışma programı raporunun türkçesine 
(http://www.sanayi.gov.tr/Files/Documents/2012-
w p t r . p d f ) ,  i n g i l i z c e s i n e  i s e  
(http://www.sanayi.gov.tr/Fİles/Documents/2012-wp-
ing.pdf) internet adreslerinden ulaşma imkanı 
bulunmaktadır.

İnşaat Teknik ve Bilimsel Araştırma Kurulu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden;
Kurucu üyesi olduğumuz Yapı Araştırma Derneği`nin 
İktisadi İşletmesi olan İnşaat Teknik ve Bilimsel Araştırma 
Kurulu (İTBAK), Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Teknik 
Onay Kuruluşu olarak yetkilendirilmiştir.
Bu yetkisiyle, Bakanlık adına, yapının belli bir bölümünün 
oluşturan sistemlere, mimari detaylara, birden fazla yapı 
malzemesinden oluşan yapı elemanlarına ve hakkında bir 
standart bulunmayan yenilikçi yapı malzemeleri ve 
sistemlerine Ulusal Teknik Onay hizmeti veren İTBAK, 
Avrupa Teknik Onay Organizasyonunda (EOTA) ülkemizi 
temsilen üye olması nedeniyle, aynı zamanda Avrupa 
Teknik Onayı (ETA) da veren bir kuruluştur. Dolayısıyla 
İTBAK`ın vermiş olduğu Ulusal ve Avrupa Teknik 
Onayları, Avrupa Birliği ülkeleri tarafından da 
tanınmaktadır. Teknik onay alan üretici, ürününü Avrupa 
ve Türkiye piyasasına sunabilmek için gerekli olan CE 
veya G işaretini kullanabilecek ve bu sayede yenilikçi ürün 
ve sistemler hak ettiği değeri bulacaktır.
İTBAK faaliyetlerinin, Türkiye`de standardı olmayan 

ve/veya standarttan sapan yenilikçi yapı malzemeleri 
konusunda, üretici kuruluşlara, önemli bir destek 
sağlayacağı düşünülmektedir.

Kenya, Madagaskar ve Morityus Ziyareti
Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan başkanlığında, 
bir işadamları heyeti ile birlikte 21-24 Şubat 2012 
tarihlerinde Kenya, Madagaskar ve Morityus`a yönelik bir 
"Ticare t  ve  Müteahhi t l ik  Heyet i "  p rogramı  
gerçekleştirilecektir.
Bu itibarla, anılan ziyarette gündeme getirilmesi amacıyla, 
bahse  konu ülkeler  i le  t icar i  ve  ekonomik 
ilişkileriarttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik 
verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, 

ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar 
ve çözüm önerileri üyelerimiz 
tarafından en geç 10 Şubat 2012 
Cuma gününe kadar Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği`ne 
(irem.ahi@tobb.org.tr Fax: 
0312- 218 2209) iletilmesi 
gerekmektedir.
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KOSGEB Destekli Yurt Dışı İş Gezileri
KOSGEB Hizmet Merkez Müdürlüğü’nden aldığımız bir 
yazıda, aşağıda bilgileri bulunan yurt dışı iş gezisi 
programı KOSGEB Destekleri Yönetmeliği ve Genel 
Destek Programı Uygulama Esasları kapsamında 
değerlendirilmiş olup, programın KOSGEB Yurtdışı İş 
Gezisi Desteği çerçevesinde desteklenmesi uygun 
bulunmuştur.
Aşağıda detay bilgileri bulunan yurtdışı iş gezisi 
programına katılmak isteyen işletmelerin verilen 
telefonlardan organizatör ile irtibata geçmeleri 
gerekmektedir.

Almanya/Köln Anuga Food Tech Fuarı Ziyareti ve İkili İş 
Görüşmeleri
Organizatör Kuruluş Adı:
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası
Programın Düzenleneceği Ülke: Almanya/Köln
Kapsadığı İş Kolları: Gıda İmalatçıları, Gıda Toptancıları, 
Gıda Perakendecileri, Tedarikçileri, Gıda Depolama ve 
Lojistik Hizmeti verenler
İrtibat:Yılmaz ÜLKER
Telefon No / Faks No: 344-2353220 / 344-2353230
E-Posta: info@kmtso.org.tr
Tarihleri: 26/03/2012 - 31/03/2012

BAE/Dubai Yurtdışı İş Gezisi
Organizatör Kuruluş Adı: Gaziantep Ticaret Borsası
Programın Düzenleneceği Ülke: BAE/Dubai
Kapsadığı İş Kolları: Gıda, içecek ekipmanları, gıda üretim 
ekipmanları, ambalaj, otel ekipmanları
İrtibat: Medine ERCEYLAN
Telefon No / Faks No: 342-2380839 / -342-2381675
E-Posta: mendine@gtb.org.tr
Tarihleri: 18/02/2012 - 23/02/2012

CeBit Hannover 2012 İş Gezisi
Organizatör Kuruluş Adı: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
Programın Düzenleneceği Ülke: Almanya/Hannover
Kapsad ığ ı  İ ş  Ko l l a r ı :  B i l i ş im  Tekno lo j i s i ,  
Telekomünikasyon, Tüketici Elektroniği, Yayın ve 
Televizyon Teknolojisi, Fotoğraf ve Film
İrtibat: Abdülkadir DÖLEK
Telefon No / Faks No: 324-2389500 / 324-2319697
E-Posta: kdolek@mtso.org.tr
Tarihleri: 05/03/2012 - 10/03/2012

I Saloni Milano, Technodomus İtalya Mobilya ve Ahşap 
Teknolojileri
Organizatör Kuruluş Adı: Kastamonu Ticaret ve Sanayi 
Odası
Programın Düzenleneceği Ülke: İtalya/Milano/Rimini
Kapsadığı İş Kolları: Mobilya, Dekorasyon ve Ahşap 
Teknolojileri
İrtibat: Nuran ŞENOĞLU
Tel: 366-2141074
Tarihleri:18/04/2012 - 23/04/2012

Bautec 2012 Yapı-İnşaat Trknoloji Fuarı
Organizatör Kuruluş Adı: Sinop Ticaret ve Sanayi Odası
Programın Düzenleneceği Ülke: Almanya/Berlin
Kapsadığı İş Kolları:Yapı Dekorasyon, İnşaat, Yapı 
Malzemeleri, Yapı Ekipmanları vb.
İrtibat: Umut SARISOY
Telefon No / Faks No: 368-2611806 / 368-2602470
Tarihleri: 20/02/2012 - 26/02/2012
 

AL
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A
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EMITT 2012 Fuarı Gerçekleştirildi

60`ın üzerinde ülkeden turizm bakanlıkları ve 
temsilciliklerinin bulunduğu dünyanın en büyük 5`nci 
turizm fuarı olan EMITT 2012 fuarı 9-12 Şubat 2012 
tarihleri arasında İstanbul`da gerçekleştirildi. Fuarın 
açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay yaptı.

16.EMITT Fuarı`nda 60 ülkeden turizm bakanlıkları ve 
temsilciliklerinin yanı sıra Türkiye`den 150`nin üzerinde 
il ve valileri, kaymakamları, belediye başkanları ve yerel 
temsilcileri de bir araya geldi. Fuara Odamız Meclis 
Başkanı Mustafa Büyükteke, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Süleyman Kaya, Yönetim Kurulu Üyesi 
Selamettin Kaya`nın yanı sıra Meclis Üyeleri Fikret 
Koyuncu, Tayfun Budak, Mete Ay, İsmail Çiloğlu ve 
Mehmet Tokgöz de katılarak ilçemizin ve odamızın 
tanıtımına destek verdiler. Fuarda Fethiye Turizm Altyapı 
Hizmet Birliği, Fethiye Belediyesi ve Fethiyespor, Çalış 
Tanıtma ve Güzelleştirme Derneği, Ölüdeniz Turizm 
Kooperatifi`nin stantları yer aldı. Fuar Türk Hava Yolları 
sponsorluğu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı`nın desteği ile 
gerçekleştirildi.
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2012 Yılı 6 - 10 Şubat Ticaret Sicil Memurluğu İşlemleri

· 11 YENİ KAYIT
· 0 TERK 
· 21 TESCİL İŞLEMİ
· 38 BELGE
· 23 GELEN YAZI
· 38 CEVAPLANAN YAZI 

· 9 YENİ KAYIT

· 0 TERK 

· 14 ÜYE  GÜNCELEMESİ

 2          RAYİÇ FİYATŸ

2012 Yılı 6 - 10 Şubat Oda Sicil Faaliyet Raporu

2012 Yılı 6 - 10 Şubat Gelen-Giden Evrak Dağılımı

                       Gelen Evrak:80
                       Giden Evrak:52
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