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SERHAT İLLERİ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE 
GENÇ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ
PROJESİ SERTİFİKA TÖRENİ
GERÇEKLEŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa

Birliği Koordinasyonu Dairesi Başkanlığı ile Iğdır

Üniversitesi tarafından 1 Şubat 2016 tarihinde

sözleşmesi imzalanan “Serhat İlleri Lojistik

Sektöründe genç istihdamın desteklenmesi”

projesi 1 Mart 2016 tarihinde faaliyetlerine

başladı. Iğdır Üniversitesi ile Iğdır Ticaret ve

Sanayi Odası tarafından ortaklaşa hazırlanan

projenin eğitimleri 1 Nisan da kendi alanında

uzman 12 akademisyenin verdiği eğitimler

30/05/2016 tarihi itibarıyla sonuçlandı.

HAZİRAN AYI PERSONEL TOPLANTISI YAPILDI

IĞDIR TİCARET VE SANAYİ 
ODASINDA KARNE SEVİNCİ

Odamız tarafından yaptırılan
Aralık ilçesi Ortaköy’de
bulunan Iğdır Ticaret ve
Sanayi Odası Ortaokulu
öğrencileri ilk karnelerini aldı.
Karnelerini alan öğrenciler ve
öğretmenleri yönetim kurulu
başkanına teşekkür ziyaretinde
bulundu.

IĞDIR TİCARET VE SANAYİ ODASINDAN BİR 
HİZMET DAHA
Başkan Kamil Arslan yapmış olduğu açıklamada;

Neden İngilizce-Türkçe anlaşma kılavuzu hazırladık?

Günümüzde iş ve sosyal faaliyetlerimizin önemli bir bölümü yurt dışına dönük olarak

gelişiyor. Yurt dışına çıkıyor, yurt dışından gelen iş adamlarıyla görüşüyoruz.

Özellikle hem firma bazında gelişmemiz ve yurt dışı ihracat-ithalat işbirlikleri kurmamız,

hem de dış pazarlara açılarak bölge ekonomik faaliyetlerine katkılarımızı artırabilmemizde

yurt dışı fuarlar çok önemlidir.

Ürünlerimizi tanıtmak, dış pazardan sipariş almak için fuarlara mutlaka katılmalıyız.

Yurt dışı seyahatlerimizde dil sorunu bizi tedirgin etmemelidir. Yurt dışında en basit

ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek için lisanımız yetersiz olsa bile; yolculuk, konaklama, yemek,

ulaşım, alış-veriş, tanışma konularında basit- sade bir Türkçe-İngilizce kılavuz hazırlayarak

üyelerimize yardımcı olmak istedik.

Kuşkusuz bu kılavuz kapsamlı bir sözlük değildir. Ama bu kılavuz temel ihtiyaçlarımızı

halledebilmek için yararlı bir rehberdir.

Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimiz için yararlı “destek hizmeti” yaptığımıza

inanıyorum. Bu bağlamda yurt dışı fuarlarına katılacak üyelerimizin odamızdan İngilizce -

Türkçe anlaşma kılavuzu talep formu ile temin edebilecekleri bir hizmeti sunmaktan

gururluyuz dedi.

TOBB MUHASEBE EĞİTİMİNE KATILDIK

TOBB tarafından düzenlenen, 5174 sayılı kanun 

ve mezkur kanun uyarınca çıkarılan yönetmelikler 

ile sair mevzuatın uygulanmasında birlik 

sağlanması ve bu bağlamda Oda ve Borsaların 

uygulamada karşılaştığı sorunların ele alınması 

amacıyla düzenlenen muhasebe eğitimlerine il 

odaları ile devam edildi.İki gün süren programa 

odamızı temsilen Gökçen Turan ve Savaş 

Taymuş katıldı 

KADIN GİRİŞİMCİLER BİRARADA
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