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Proje Adı ve Kodu BANDIRMA İHRACATI KANATLANIYOR.  - 17.URGE.054 
İşbirliği Kuruluşu Adı BANDIRMA TİCARET BORSASI 
Proje Başlangıç Tarihi 28.09.2017  
 20 adet 

Borsamız bu proje kapsamında İhtiyaç Analizi,Dış Ticaret Eğitimi,Pazarlama Teknikleri 
Eğitimi ve Nöro Pazarlama Eğitimleri Yapmıştır. 
Ayrıca BAE-DUBAİ yurtdışı Pazar araştırması iş gezisi ve KATAR-DOHA yurtdışı Pazar 
araştırma iş gezisi düzenlenmiştir. 
 

Eğitimler 
Dış Ticaret Eğitimi 
Eğitimin Konusu: Temel Dış Ticaret 

Eğitimde katılımc|lara tüm detayları ile uluslararası ticaretin temel kuralları, uygulamada 

• Karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri anlatılmıştır. Ayıca, ithalat ve ihracatçı 
gözüyle 

Sorumlulukların analizi gerçekleştirilmiştir. 

 

Eğitim 27-28-29 Haziran:2oı8 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Eğitim toplam ı8 saat olarak 

Gerçekleştirilmiştir. Eğitim Bandırma Grand Asya Hotel Ece eğitim ve toplantı salonunda 

Gerçekleştirilmiştir. 
 

18 firmadan 20 katılımcı eğitimle ilgili olumlu puan beyan etmişler, görüş bildiren 6 
katılımcı ise daha etkili çalışmalar için öneriler vermişlerdir. Farklı süreçlerde ve 
zamanlarda değişik konularla ilgili programlara katılacaklarını bildirmektedirler. Oda 
çalışanlarına ve eğitmene teşekkürler iletilmiştir. 

İncelemeler sonucu 6 görüşün 3 tanesinde eğitim süresinin daha uzun olması gerektiği 
bildirilmiştir. Eğitim faaliyeti değerlendirme formlarından çıkan sonuçlar, projenin ilerleyen 
dönemlerinde gerçekleştirilecek olan etkinliklere rehber oluşturacaktır. 

İhtiyaç analizinde yer alan diğer eğitimler olan “Satış Stratejileri”, “İhracat Temelli 
Çalışmalar” ve “Pazarlama Teknikleri” eğitimleri planlanlanmıştır. 



                                                          

Eğitim Konusu:Pazarlama Teknikleri 

Eğitimin Amacı:Eğitimde ilgili şirketlerin ortakları ve 

Üst düzey yöneticilerine hedef ülke raporları ile birlikte, satış organzasyonIarının 
oluşturulması, 

Bilgi edinme yöntemleri gibi uygulamaya yönelik pratik bilgiler verilmiştir. Ayrıca ürün 
fiyatlama ve 

Pazarlama Araçları gibi konular üzerinde durulmuştur. 

Katılımcı firma sayısı 12 

Katımcıların profil: Şirket çalışanı, şirket yöneticisi, şirket ortağı 

Eğitimin Tarihi: 25-26Şubat2019 

Eğİtimin Süresİ:Gün, 14 Saat 

Eğitimin verildiği Yer:Bandırma / Balıkesir 
 

Eğitim Konusu: Nöro Pazarlama eğitimi 

Eğitimin Amacl:uR-GE projemizde yer alan firmaların yönetici Ve ilgili personellerine 
Verilen "Nöro 

satış Uygulama ları" eğitim ile söz kon usu firmalara   uluslar arası  pazarda va r 

Olmalarını destekleyecek bilgi, beceri ve donanımı kazandırılması amaçlanmıştır. Eğitim de 
satışta 

Oyunun kurallarının değiştiğini gördüğümüz için şirketlerimizin "hedeflerini yok olmaları, 
geleceğe 

güvenle yatırım yapabilmeleri ve tüm paydaşların  mutlu edebilmesi" eğitimimizin önceliğini  

Oluşturmaktadır. 

Katılımcı firma sayısı:8 

Katılımcıların profil: Şirket çalışanı şirket yöneticisi, şirket ortağı 

Eğitımin Tarihi:14-15.Ekim 2019 

Eğitimin süresi: 2 8ün/16 saat 

Eğitimin verildiğiYer: Bandırma /Balıkesir 



                                                                   

 

Yurtdışı iş gezilerimiz 
BAE-DUBAİ TİCARETE HEYETEİ 
Yurt dışı pazarlama faaliyetinin yapılacağı ülke 2017 yılında gerçekleştirilen ihtiyaç analizi 
sonuçlarına 

göre ve katılımcı firmalarla yapılan toplantılar ve oylama neticesinde belirlenmiştir. 

Küme içinde yer alan firmalarla birlikte Borsa temsilcilerimiz 19 - 21 Kasım 2018 tarihlerinde 
Birleşik Arap 

Emirlikleri'nin Dubai şehrine yurt dışı 82B faaliyeti düzenlemişlerdir. 

Katılımcı kişi sayısı 15'dür ve 10 firma katılım sağlamıştır 

KATAR DOHA TİCARET HEYETİ 
Bandırma Ticaret Borsası URGE heyetinin 28 Nisan-1 Mayıs 2019 tarihleri arasında Katar’a 
düzenlediği ticaret heyeti organizasyonu kapsamındaki ikili iş görüşmesi organizasyonu ve 
ziyaretler Shedu Danışmanlık tarafından organize edilmiştir. Heyet katılımcılarının listesi ve 
gerçekleştirilen program ekte sunulmaktadır. 28 Nisan 2019 tarihi akşamında Qatar Airways 
tarifeli uçağı ile Doha’ya ulaşan heyet üyeleri, 29 Nisan 2019 tarihindeki ilk ziyaretlerini 
Saudia Hipermarkete gerçekleştirmiştir. Türkiye’den doğrudan tavuk ve yumurta ithalatı olan 
Saudia Hipermarketleri Grup Operasyon Müdürü Arun S. Pillai ile görüşen heyet üyelerinin 
Katar yumurta ve tavuk pazarına ilişkin soruları Sayın Pillai tarafından cevaplanmıştır. 
Raflarda yer alan tavuk ve yumurta ürünlerini inceleyen heyet üyeleri daha sonra sırası ile Al 
Rawabi ve Carrefour süpermarketlerini de ziyaret ederek pazara ilişkin bilgi toplamıştır. 
 
Saha ziyaretleri sonrasında heyet üyeleri Project Qatar inşaat fuarını ziyaret ederek T.C. Doha 
Büyükelçisi Sayın Fikret Özer ile bir araya gelmiştir. Heyet üyelerine Katar gıda pazarına 
ilişkin olarak kısa bir brifing veren Büyükelçimiz Sayın Özer’e günün anısına Bandırma 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyesi ve heyet başkanı Sayın Can Ata Tan tarafından bir 
hediye takdim edilmiştir. Heyet üyeleri arasında yer alan bazı yumurta üreticileri Katar’a 
yaptıkları ihracatta Katar’ın Türkiye’deki temsilciliklerinden evrak onayı alınmasının 
(legalization) kendileri için ek bekleme süresi ve maliyet yarattığını belirtmişler ve bu konuya 
ilişkin olarak hazırlayacakları bir bilgi notunu Doha Büyükelçiliğimize ileteceklerini 
belirtmişlerdir. 
 

 

YAPILAN EĞİTİMİN VE YURTDIŞI FAALİYETLERİNİN GÖRSELLERİNE AİT BELGELER ALTTA 
SUNULMUŞTUR. 
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