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Afyonkarahisar TSO’nun yeni hizmet binası açıldı
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi
Odası’nın (ATSO) yeni hizmet binası açıldı. Açılış törenine Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi,
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı,
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu,
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Vali
İrfan Balkanlıoğlu, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, ATSO Yönetim Kurulu
Başkanı Hüsnü Serteser, ATSO üyeleri, iş
insanları ve çok sayıda davetli katıldı.
Açılış töreninde Afyonkarahisar’ın
termal turizmde bir çekim merkezi haline
geldiğini belirten Başbakan Erdoğan, “Afyonkarahisar son yıllarda gerek sanayide,
gerek ticarette son derece önemli adımlar
attı. Ve bu adımlar büyük bir heyecanla büyük bir aşkla ilerleyerek devam ediyor. Artık
Afyonkarahisar sadece ulaşımda trafiğin kesiştiği bir nokta olmaktan çıkıyor. Özellikle
bundan sonra termal turizmde çok ciddi bir
çekim haline gelecek” dedi. Konuşmasında
Afyonkarahisar mermerinin ve üreticilerinin Afyonkarahisar’a sağladığı faydalara
değinen Başbakan Erdoğan, “ATSO’nun
yeni hizmet binasının Afyonkarahisar sanayi ve ticaretine büyük katkı sağlayacağına
inanıyorum. Bizim mermer sanayinde Af-

yonkarahisarın konumu, özel bir yeri var.
Artık blok mermerleri ihraç ettiğimiz bir
ülke değil bunları işleyip, ülkemizde aynı
zamanda işlenmiş olarak ihracını sağlayacak
bir konuma gelmenin de adımlarını atmaya

inşallah vesile olur” ifadesini kullandı.
Başbakan Erdoğan, konuşmasının
ardından beraberindekilerle birlikte
ATSO’nun yeni hizmet binasının açılışını
gerçekleştirdi.

Aksaray sanayisi büyüyor
Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası
(ATSO), son dönemde Aksaray sanayisinde
yaşanan olumlu gelişmelerin meslek liselerinde farklı bölümlerin açılmasına neden
olduğunu belirtti. Açılan bölümlerle nitelikli eleman sıkıntısının önüne geçileceğini
dile getiren ATSO Yönetim Kurulu Başkanı
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Ahmet Koçaş, şu açıklamayı yaptı:
“Organize Sanayi Bölgesi (OSB)
Yönetimi’nde ve ATSO Yönetim Kurulu’nda
devamlı olarak dile getirmiş olduğumuz nitelikli eleman sıkıntısının önüne geçilmesi
noktasında koordineli bir şekilde çalışmalar yaparak, problemin minimum seviyeye

indirilmesi için düğmeye bastık. Meslek liselerimizde açılmasına karar verilen süt işleme, lastik üretimi, yapı yalıtımı, kadastro,
statik yapı ressamlığı, hemşire yardımcısı,
ebe yardımcısı sağlık bakım teknisyenliği, elektronik taşıyıcılar bakım onarım ve
erken çocukluk eğitimi bölümünde öğrencilerimiz yetişecekler. Bu bölümlerin içerisinde özellikle süt işleme ve lastik üretimi
bölümünde okuyacak olan öğrencilerimiz
OSB’de bulunan fabrikalarımız da istihdam
edilerek nitelikli eleman sıkıntısının önüne
geçecektir.
Hedefleri büyük olan bir yönetim olarak Aksaray’ı hak ettiği yerlere getirmek
için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Yolumuzun uzun ve zorlu bir yol
olduğunu biliyoruz. Bunun için tüm üyelerimizin ve Aksaraylı vatandaşlarımızın
desteklerini bekliyoruz.”
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Alanya doğal gaz kampanyasının startı verildi
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası
(ALTSO) tarafından doğal gazın Alanya’ya
getirilmesi için başlatılan imza kampanyası yoğun ilgi gördü. ALTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, doğal gazın
Alanya’ya gelmesi konusunda başlatılan
imza kampanyasına yönelik bir basın toplantısı düzenleyerek kampanya hakkında
detaylı bilgi verdi. Toplantıya Şahin’in yanı
sıra ALTSO Yönetim Kurulu, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Başkan Yardımcısı ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC)
Başkanı Mehmet Ali Dim, AGC yönetimi ve çok sayıda basın mensubu katıldı.
ALTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Şahin, “Geçtiğimiz yıl seçim öncesinde doğal gaz konusunda lokomotif olacağımız
yönünde taahhüdümüz vardı. Doğal gazı
Alanya’ya getirmek için elimizden geleni
yapacağız demiştik. Bununla ilgili normalde BOTAŞ’ın Enerji Bakanlığı’nın istediği
elektrik abone sayısının yüzde 60’ı kadar
BOTAŞ’a doğal gaz için abone olması gerekiyor. Ancak biz bunu bir anda sağlayamayacağımız için ALTSO olarak ilk etapta
imza kampanyasını başlattık” dedi.
İmza kampanyası hakkında olumlu
tepkiler geldiğini belirten Şahin, “Kömür

yakmak yasak olduğu için ilçemizde, odun
yakılıyor. Dolayısıyla hava kirliliğine ve
ağaçların kesilmesine de sebep oluyor. Bu
bağlamda doğal gazın ilçemize gelmesiyle
artık odun yakmak için ağaç kesilmeyecek.
Bu konuda esnafımızın, sivil toplum örgütlerinin bizi destekleyeceğinden şüphemiz yok. Tabii doğal gazın bunun yanında
turistik tesislerimiz ve seralarımızda da
çok büyük katkısı olacak. Sadece turizm-

le değil, tarımla uğraşan arkadaşlarımız
da bu hizmetten yararlanacak. Seraların
kış aylarında donma tehlikesi var. Doğal
gaz sayesinde az bir gider yapılarak donma tehlikesi de ortadan kaldırılabilecek.”
Şahin, kampanya için AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu’nun verdiği desteğe dikkat çekti, oda üyeleri ve halkı doğal
gazın Alanya’ya gelmesi için başlatılan imza
kampanyasına katılmaya davet etti.

Bergama’nın turizm sorunları konuşuldu
Bergama Ticaret Odası (BERTO)
Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper, 24
Haziran 2014 tarihinde Bergama Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan Bergama’nın
Turizm Sorunları konulu toplantıya katıldı.
Toplantıya BERTO Yönetim Kurulu Üyesi

Tahir Erdoğan, Meslek Odası başkanları,
sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve turizm sektöründe yer alan firmalar katıldı.
Toplantıda Bergama’ya gelen turistlere sergilenen yanlış tavırlar, turizmi
daha iyi hale getirebilecek çözüm öne-

rileri ile Bergama’nın UNESCO Dünya
Kültür Mirası’na girmesiyle değişecek
ve gelişecek konular ele alındı. Turizm
sektöründe alınması gereken önlemler
hakkındaki Valilik tarafından hazırlanan
raporun okunmasının ardından öneriler
ve sorular için söz toplantıya katılan sektör temsilcilerine bırakıldı.
BERTO Yönetim Kur ulu Başkanı Fikret Ürper yaptığı konuşmada,
“Yunanistan’a yapmış olduğum ziyarette
bir turizm ofislerini gördüm. Bizim de
turizm bölgesi olarak sağlıklı bir turizm
ofisi oluşturmamız ve turizm sektöründe
uğraş verenlerin bu alana yönelik oluşturulan kurslara toplantılara çok daha
dikkat etmeleri gerekiyor” dedi.
Katılımcıların turizm sektöründeki sorunlarını belirtmelerinin ardından toplantı
sonlandırıldı.
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Antalya’dan Mostar’a ticari köprü kuruluyor
Antalya Ticaret Borsası (ATB), Bosna Hersek’e çalışma ziyaretinde bulundu.
ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır,
ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, Antalya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Dallı’nın bulunduğu
heyette, ATB Yönetim Kurulu, Meclis ve
Komite Üyesi iş insanları yer aldı. Ekonomik ve ticari alanda yapılabilecek çalışmaların ele alındığı ziyarette ATB heyeti,
Mostar Ticaret Odası (TO) Müdürü Zeljana Bevanda’yla bir araya geldi. Mostar
Başkonsolosluğu Konsolos Yardımcısı
Özge Karahan’ın da hazır bulunduğu ikili
görüşmede ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, “Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi Antalya’dan geliyoruz” dedi.
Antalya’nın tarım ve turizm olmak üzere
iki lokomotif sektöre sahip bir şehir olduğunu belirten Çandır, ATB’nin üyelerinin
tamamının tarımsal ürünleri üreten, işleyen, satan ve ihracatını yapanlardan oluştuğunu söyledi. Bosna Hersek ile tarihe
dayalı ilişkilerin dışında ticari ilişkilerin
gelişmesini de arzu ettiklerini dile getiren Çandır, “Karşılıklı ticaret rakamları
çok tatmin edici değil. Türkiye Bosna’da
ithalat ve ihracatta sekizinci sırada. Bölgemizde ticari alanlara kolay ulaşabilecek
adres konumundayız. Karşılıklı ticaret
fırsatlarını belirleyip bunları hayata geçirmek her ülke için de yarar sağlayacaktır”

ifadesini kullandı.
ATB’nin Yöresel Ürünler Projesi hakkında bilgi veren Çandır, “81 ildeki yöresel
ürünleri Antalya’da toplayıp fuar yapıyoruz. Ülkenizde de çok sayıda yöresel ürün
var. Yöresel ürünlerinizi 22-26 Ekim tarihlerinde Antalya’da Yöresel Ürünler
Fuarı’nda görmek isteriz” diyerek Mostar
TO Müdürü Bevanda’yı uluslararası alana
açılacak fuara davet etti.
Mostar TO Müdürü Zeljana Bevanda,
1992-1995 yıllarında yaşanan savaş sonrasında ithal eden bir ülke haline geldiklerini
belirterek, “Şimdi bazı ürünlerimizi ihraç
eder hale geldik. Türkiye’den gelecek yatırımlar bizleri memnun edecektir” dedi.
Antalya Yöresel Ürünler Fuarı’nı üye-

lerine duyuracaklarını söyleyen Bevanda, yöresel değerlerini sergilemekten
memnun olacaklarını ifade etti. Bevanda,
ATB üyelerini her yıl Nisan ayında yapılan
Mostar Fuarı’na davet etti.

Bodrum Odaları Ortak Toplantısı yapıldı
Bodrum Ticaret Odası’nda
(BODTO), Bodrum’da ortak ve
benzer üyeleri olan odaları ilgilendiren konuları ve çıkan sorunları
görüşmek, gündem oluşturmak,
çözümleri için birlikte faaliyetler
planlamak üzere ilki 5 Mayıs 2014
tarihinde gerçekleştirilen Bodrum
Odaları Ortak Toplantısı’nın ikincisi 30 Temmuz 2014 tarihinde
gerçekleştirildi.
Toplantıya BODTO’yu temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut S. Kocadon
ve BODTO Genel Sekreter Prof. Dr. Fuat
Önder, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kuru104
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lu Başkanı Gündüz Nalbantoğlu, TÜRSAB
Başkanı Sevinç Gökbel, Esnaf ve Sanatkârlar
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan
Başeğmez, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf
Odası Başkanı Hasan Kablı, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı

Mustafa Uslu, BOYTAV Genel Sekreteri Cemil Bayraktar ile misafir
olarak davet edilen BODER Başkanı
Halil Özyurt ve Bodrum Kent Konseyi Başkanı Hamdi Topçuoğlu katıldı.
Toplantının gündem maddelerini Bodrum’da uygulanan yüksek
Ecrimisil ödemeleri için yapılan girişimler, özellikle yaz döneminde yaşanan otopark sorunu ve çözüm önerileri, zincir market ve mağazaların sayısının
artışı nedeniyle görülen işyeri enflasyonu
sorunu ve çözüm önerileri ve BODTO Ticaret Sicil Servisi’nin muhasebecilerle yaşadığı
sorunlar ve çözüm önerileri oluşturdu.
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Türk-Alman TSO heyeti, Bandırma
TSO’yu ziyaret etti
Bandırma Ticaret
Odası’nı (TO), TürkAlman Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Rolf A. Königs
ve beraberindeki heyet
ziyaret etti. Bandırma
TO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mevlüt
Solmaz, Meclis Başkanı
Bahadır Çenberci ve Yönetim Kurulu üyelerinin
ev sahipliğinde öncelikle
Bandırma Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bir dizi incelemelerde bulunan heyet, Bandırma OSB Müdürü
Onur Yüce’den bölgeyle ilgili bilgi aldı.
Bandırma OSB’de kısa bir konuşma
yapan Türk-Alman TSO Yönetim Kurulu Başkanı Rolf A. Königs, sahibi olduğu
Aunde Group’un aralarında Türkiye’nin
bulunduğu 27 ülkede 89 şirketinin bulunduğunu ve bu şirketlerde toplam 13 bin
kişinin çalıştığını dile getirdi.
Königs, “Türkiye’de 25 yıldan beri varız. Aunde Group olarak Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları konusunda
yatırım yapmak istiyoruz. Güney Marmara

da yatırım yapmayı planladığımız yerleşim
yerlerinden biridir” dedi.
Königs, Alman iş insanları olarak
Türkiye’nin AB üyeliğini desteklediklerini, Türkiye’nin AB’ye üye olmasının
Türkiye’den çok Avrupa’ya fayda sağlayacağını söyledi.
Bandırma OSB ziyaretinin ardından
Bandırma TO’da verilen öğle yemeğinde
söz alan Bantırma TO Başkan Yardımcısı
Mevlüt Solmaz, Türk-Alman TSO heyetini
Bandırma TO üyelerine tanıtarak, sektörleri hakkında kısa bilgi verdi.
Königs yemekte yaptığı konuşmada,

“Türk-Alman TSO’nun Türkiye ile Almanya arasındaki
ekonomik ilişkileri geliştirmek için kurulduğunu,
400’den fazla üyelerinin olduğunu söyledi. Türkiye’de
6 b i n A l m a n s e r m aye l i
şirketin bulunduğunu dile
getiren Königs, 2013 yılında Türkiye’nin Almanya’ya
14 milyar euroluk ihracat
yaparken 28 milyar euroya yakın ithalat yaptığını
anımsattı. Bu aradaki açığın
kapatılabilmesi için Türk sanayicilerinin
katma değer yaratacak yatırımlar yapması
gerektiğinin altını çizen Königs, “Bu açığın kapatılması için gerek Türk şirketleri
gerekse Türkiye’de faaliyet gösteren Alman şirketleri üretime katkı sağlayacak
Ar-Ge çalışmaları yapmalı ve bu yönde
yapılan çalışmalara destek vermeleri gerekmektedir. Dışarıdan getirilen bir ürünün Türkiye’de yapılan montajlarıyla bu
açığın kapanması mümkün değildir. Bunun için katma değer üretecek yatırımlar
konusunda Ar-Ge çalışmaları yapılması
kaçınılmazdır” dedi.

Vezirköprü TSO, 37. Uluslararası Yapı
Fuarı’nı ziyaret etti
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Türk Yapı Sektörü’nün ve bölgenin en büyük buluşması olan 37. İstanbul
Uluslararası Yapı Fuarı’nı ziyaret etti. Vezirköprü TSO Yönetim Kurulu Başkanı
Abdülkadir Fişekçi, bu tür organizasyonları
düzenlemelerinin amacını şöyle açıkladı:
“Vezirköprü TSO Yönetim Kurulu
olarak üyelerimizle birliktelik sağlamak,
yeniliklere açık olmak, mesleki alanlarımızda daha çok başarılı olmaktır. Üyelerimiz,
imalatçımız, tüccarımız her şeyin en güzelini hak ediyor biz de bunun için elimizden
ne gelirse yapmaya çalışacağız. Bu fuarlar
sektörel bazda düzenlendiği için bütün üye-

lerimizi iştigal konularına göre götürmek
için program yaptık. Bunun ilkini geçtiğimiz yıl Ağaç İşleme ve Mobilya Ekipmanları
Fuarı’ydı. Bu yıl ikincisini Uluslararası İnşaat

ve Yapı Fuarı’na düzenledik. Bu yıl bütün
üyelerimizi kapsayacak KOSGEB destekli
yurt dışı fuarı çalışmalarımız var netlik kazandığı zaman bunu da paylaşacağız.”
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Bafra Medikal
OSB için ilk
imzalar atıldı
Bafra Ticaret ve Sanayi Odası
(TSO), Türkiye’nin ilk Medikal Organize
Sanayi Bölgesi (OSB) için çalışmalarına hız
verdi. Bafra OSB’de kurulması planlanan
Medikal İhtisas OSB’nin kurulması için
ilk adım olan başvuru dilekçesi imzalandı.
Başvuru dilekçeleriyle müracaat eden Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneği
Başkanı Ahmet Aydemir ve beraberindeki
heyetle Bafra OSB İdari binasında yapılan
imza protokolüne Bafra Belediye Başkanı
Zihni Şahin, Bafra TSO Yönetim Kurulu
Başkanı Göksel Başar ve Bafra OSB Müdürü Mustafa Reis katıldı.
Bafra TSO Yönetim Kurulu Başkanı
Göksel Başar, “Samsun Medikal Sanayi
Kümelenme Derneği (Mediküm) üç yıldan
bu yana Samsunda Medikal İhtisas OSB
kurmayla ilgili bir çalışma yürütüyordu. Bu
çalışmalar sonucunda, bu sektörde 40’a yakın firmanın olduğunu ve 1300 civarında
kişinin çalıştığını öğrendik” dedi.

Başar, “Bafra OSB’nin ikinci etabının
Medikal OSB ilan edilmesi yönünde bir
çalışma yaptık ve karşılıklı görüşmeler
sonucunda Bafra OSB’nin ikinci etabın
Medikal İhtisas OSB ilan edilmesiyle ilgili resmi süreci başlatmış bulunuyoruz.
Bundan sonra artık Ankara ve Bakanlıklar
süreci var. Tabii yasal ve bürokratik boyutunu en kısa sürede tamamlanarak Medikal OSB’nin Bafra’ya kurulması için sonuç
almak istiyoruz. Bu süreç başladı, Medikal
Sanayi sektöründe faaliyet gösteren fir-

Edremit TO, Zeytincilik Yasa
Tasarısı’na uyarıda bulundu
Edremit Ticaret Odası (ETO) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Aynur, Elektrik Piyasası Kanunu ile Zeytinciliğin Is-
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lahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Kanun
Tasarısı’na yönelik kamuoyuna açıklamada
bulundu. Aynur, Kanun Tasarısı’yla yörenin

malarımıza ve Bafra’mıza hayırlı olmasını
diliyorum” ifadesini kullandı.
Samsun Medikal Sanayi Kümelenme
Derneği Başkanı Ahmet Aydemir de, “Bafra Türkiye’nin ilk Medikal OSB’si olacaktır. Dünyada sayılı medikal sanayi üretim
bölgelerinden birisi haline gelecektir. İlk
adımı arkadaşlarımızla beraber atıyoruz.
Buraya ulusal ve uluslararası yatırımcılarında çok kısa sürede geleceğini düşünüyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını temenni
ediyorum” diye konuştu.

geçim kaynağı olan zeytinciliğin tamamen
biteceğini belirtti.
Aynur, yasa taslağına karşı Balıkesir,
Çanakkale, Manisa, İzmir, Aydın ve Muğla
başta olmak üzere zeytincilikle geçimini
sağlayan tüm yörelerin sivil toplum kuruluşları, yöre milletvekilleri, üretici ve bu
sektörden geçimini sağlayan kişilerin birlik
beraberlik içerisinde mücadele etmeleri
gerektiğini dile getirdi.
Kanun Tasarısı’na gelen tepkilerin artmasıyla, yapılması düşünülen değişikliğin
yeniden görüşülmek üzere alt komisyona
gönderilmesinin yanlıştan dönülmesi açısından önemli bir gelişme olduğunu ifade
eden Aynur, bu sürecin zaman kazanmak
adına olumlu fakat tehlikenin geçtiği anlamında bir gelişme olmadığının altını çizdi.
Önümüzdeki günlerde alt komisyonda
görüşülecek Yasa Taslağının ETO olarak
takipçisi olacaklarını vurgulayan Aynur,
Başbakanlık başta olmak üzere konuyla
ilgili tüm Bakanlıklar nezdinde girişimde
bulunacaklarını ifade etti.
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Erzurum’un sorunları,
ortak akılla çözülecek

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası
(ETSO) tarafından düzenlenen, “2. Erzurum Çalıştayı ve Ortak Akıl Platformu”,
İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’in katılımıyla yapıldı.
ETSO’nun, üniversiteler, kamu kurum
ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlediği, “2. Erzurum
Çalıştayı ve Ortak Akıl Platformu” toplantısında “2023’e Doğru Erzurum’un Gündemi” sloganıyla 10 başlık altında yürütülen
ve Erzurum’un mevcut durumuyla ilgili
önemli verilerin elde edildiği çalıştayın

sunumları yapıldı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, toplantıda yaptığı konuşmada tarım
ve hayvancılık konusunda verdikleri destekleri anlatarak, Tarım İl Müdürlüğü’nün
verilerine göre, Erzurum’da tarım ve hayvancılığın durumunun ifade edildiği gibi
kötü olmadığını söyledi.
İçişleri Bakanı Efkan Ala da, 2023’e doğru Erzurum’un gündemini önemsediklerini
dile getirdi. Ala, “Elde ettiğimiz yeni bilgiler
ışığında Erzurum’da yeni yatırım alanlarını tespit ediyoruz. Bu konuları sadece
bu toplantılarda değil hem burada hem de

Ankara’da yetkilerle, ilgililerle konuşacağız
ve çözüm arayacağız” dedi.
ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü
Yücelik de yaptığı konuşmada “1. Erzurum
Çalıştayı ve Ortak Akıl Platformu”nun, 12
Şubat 2010 tarihinde yapıldığını anımsatarak, aradan geçen dört yıllık sürenin Erzurum açısından kısa bir değerlendirmesini
yaptı. Aradan geçen yıllara rağmen aslında
Erzurum’un gündeminin çok değişmediğini
vurgulayan Yücelik, yaşanan sıkıntılara çözüm bulma konusunda ortak akılla hareket
etmenin önemine değindi.
Erzurum’un, tarihindeki başarısını henüz günümüz modern dünyasına taşıyamadığını vurgulayan Yücelik, çalıştay hazırlığının sürdürüldüğü üç aylık dönemde 100
paydaş anketi yapıldığını belirtti. Yücelik,
çalıştaya konu edilen başlıkların anketlerden yola çıkılarak belirlendiğini söyledi.
Konuşmasında, anketten çıkan sonuçlara da yer veren Başkan Yücelik, “Bizim
amacımız, bu gündem maddelerinin ortak
akılla önümüzdeki 10 yılın şehrimiz açısından sistemli, planlı ve koordineli şekilde
yönetilmesine, yaşanabilirliğin artırılmasına, şehrin sahiplenilmesine ve insanımızın yaşam standartlarının yükseltilerek
Erzurum’un hak ettiği konuma gelmesine
katkıda bulunmaktır” diye konuştu.

Kütahya TSO’dan Kütahya’ya dev proje
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KUTSO), “Kütahya
Markaları Tanıtım Merkezi” projesi, Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA)
Turizm, Enerji ve Çevre Altyapı
Mali Destek Programı kapsamında
destek almaya hak kazandı.
Zafer Kalkınma Ajansı’nda, destek almaya hak kazanan projelerin
sahipleriyle imzalanmaya başlayan
sözleşmelerin imza törenine, KUTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Bağırgan, KUTSO
Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Alkış,
KUTSO Genel Sekreteri Salih Nafi Alıç
katıldı.
Kütahya markalarının turizm açısından da tanıtılmasına katkı sağlanması
amacıyla geliştirilen KUTSO’nun “Kütahya Markaları Tanıtım Merkezi” projesiyle

tarih, kültür, termal, doğal güzellik gibi
alanlarda önemli ve büyük zenginliğe sahip Kütahya’nın ulusal ve uluslararası
platformlarda tanıtılmasına büyük katkı
sağlaması hedefleniyor.
KUTSO Yönetim Kurulu Başkan Nafi

Güral, “KUTSO üyelerinin turizm
yatırımlarıyla daha da büyük değer
kazanacak olan projeyle Kütahya
markaları, iş turizmi, kongre ve
ticari enformasyon faaliyetlerinin
yapılabileceği fiziki altyapı da şehrimize kazandırılacak. Söz konusu
merkezde yer alacak olan sergi ve
sinevizyon, tanıtım ve konferans
salonlarıyla, tanıtım ofisleri, markaların satış ofisleriyle Kütahya markalarının tanıtılmasının sürekliliği
de sağlanmış olacak. ‘Kütahya Markaları Tanıtım Merkezi’ projemizin,
üyelerimize ve Kütahyamıza hayırlı olmasını diler, şehrimizin sosyal, ekonomik,
kültürel ve ticari açıdan geliştirilmesine
yönelik çalışmalarımıza, üyelerimizin de
desteğiyle devam edeceğimizi kamuoyuyla
paylaşırız” açıklamasında bulundu.
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Gümüşhane TSO, “Elektronik Doküman
Yönetim Sistemiyle Modernleşiyor” projesi
uygulamasına başladı
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi
Odası (TSO), Doğrudan Faaliyet Desteği
kapsamında Doğu Karadeniz Kalkınma
Ajansı’na sunmuş olduğu 77 bin 500 lira
bütçeyle “Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Elektronik Doküman Yönetim
Sistemiyle Modernleşiyor” projesinin uygulamasına başladı. Proje finansmanının
tamamı Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı
mali desteğiyle gerçekleşiyor.
Akredite oda ve Kalite Yönetim Sistemi şartlarını sağlayan Gümüşhane TSO,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından
uygulamaya sokulan Merkezi Sicil Kayıt
Sistemi’nin (MERSİS) etkin ve sağlıklı
hale getirilmesi için çalışmalara başladı.
Gümüşhane TSO bünyesinde faaliyet gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde kayıtlı
üyelere ait Oda ve Ticaret Sicil dosyaları, elektronik olarak arşivlenmek üzere
tasnifleme ve taramaları yapılıyor. Proje

kapsamında yaklaşık 200 bin evrakın taranarak arşivlenmesi hedefleniyor. Projenin
ikinci aşamasında ise Ticaret Sicil Bilgileri
MERSİS programına girilecek.
Projenin tamamlanmasıyla gerek
Gümüşhane TSO’nun gerekse Ticaret
Sicili’nin iş ve işlemlerinin yürütülmesi
kolaylaşacak, Oda üyelerinin ve diğer kurumların talep etmiş olduğu bilgi ve belgeler daha hızlı temin edilecek, zaman içinde

oluşacak veri ve evrak kayıplarının önüne
geçilmiş olacak.
Gümüşhane TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Akçay, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elbeyi Gergin, Oda Genel
Sekreter Lütfi Kılıç, Ticaret Sicil Müdürü
Aydın Ayar’la birlikte çalışmaları yerinde
inceleyerek Firma Yetkilisi Necati Keleş’ten
projenin yürütülmesi ve yapılan çalışmalar
hakkında bilgi aldı.

Manavgat TSO, Manavgat Portakalı’nı
markalaştırmak için ilk adımı attı
Manavgat Ticaret ve Sanayi
Odası (MATSO) tarafından “Manavgat Portakalı”nı markalaştırmak amacıyla “Bizim Tadımız Başka” sloganıyla
bir etkinlik gerçekleştirildi. Manavgat
Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen
etkinliğe Manavgat Kaymakam Emir
Osman Bulgurlu, Belediye Başkan Vekili Ersan Özden, Başkan Yardımcısı
Aydın Öz, Manavgat Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr Hacer Bakır Sert,
İlçe Emniyet Müdürü İsmail Taşkıran,
MATSO Meclis Başkanı Kerim Erdem,
MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Boztaş, MATSO Yönetim Kurulu üyeleri,
oda ve dernek başkanları ile siyasi parti
temsilcileri katıldı.
MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, Manavgat ürünlerini markalaştırmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını
belirterek ürünlerden birinin de Manavgat
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Portakalı olduğunu söyledi. Boztaş, “Sizlerin karşısına turizmimizi, ticaretimizi,
diğer iş kollarımızı göz ardı etmeden yöresel ürünlerimizi tanıtmak, ürünlerimizin
markalaşmasını sağlamak, tarım sektörünün önemini vurgulamak için çıktık. Kısaca
bu çalışmamız portakal suyu ikramımızın
ötesinde bir anlam taşımaktadır. Daha
güçlü bir ekonomiye, daha güçlü bir tarıma,

daha müreffeh bir Manavgat’a dikkat
çekmek istedik. Yöresel değerlerimize
markalaşma yoluyla sahip çıkmanın
önemi konusundaki duyarlılığımızı
göstermek istedik. MATSO olarak tüm
sektörlere önem verdiğimiz gibi, tarım sektörümüze de önem veriyoruz.
Manavgat’ın yöresel ürünlerinin hak
ettiği ilgiyi ve değeri görmesi için gayret gösteriyoruz” diye konuştu.
Manavgat Susamı’nın coğrafi işaretini almak için Türk Patent Enstitüsü’ne
başvurduklarını belirten Boztaş, Altın
Susam’dan sonra şimdi de Manavgat Portakalı için tanıtım çalışmasını yaptıklarını
vurguladı. MATSO’nun bir yandan üyesine
rutin ve resmi işleriyle kaliteli bir hizmet
verdiğine dikkat çeken Boztaş, diğer yandan
da Manavgat ekonomisinin gelişmesi için de
yoğun, kararlı ve güçlü bir iradeyle çalışmalar yaptığını söyledi.
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Marmaris ve Artvin Ticaret Odaları
Kardeşlik Protokolü imzaladı
Marmaris Ticaret Odası (MTO) ile
Artvin Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)
arasında düzenlenen Kardeş Oda Protokolü düzenlenen törenle imzalandı. MTO
Meclis Salonu’nda düzenlenen imza törenine, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı
Kurtul Özel ve 10 kişilik ATSO heyeti ile
MTO’nun Meclis Başkanı Ali Kansu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Malik
Yavuz ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.
ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Kurtul Özel,
törende yaptığı konuşmada, MTO’yla birlikte Edirne ve Hakkâri’deki ticaret odalarıyla
da kardeş olmak için çalışma başlattıklarını
söyledi. Özel, “Hem Edirne hem de Hakkari’deki görevdaşlarımla konu hakkında görüştüm. Onlar da projemizi memnuniyetle
karşıladı. Adı geçen dört Oda’nın meclislerinden çıkacak kararları doğrultusunda,
projenin en kısa sürede hayata geçeceğine,

kardeşliğimizin, tüm Türkiye’yi kucaklayacak şekilde olacağına inanıyorum” dedi.
MTO Meclis Başkanı Ali Kansu da, Özel’in
projesini desteklediklerini belirtti. Artvin
ve Marmaris’in hemen her yönüyle tanıtıldığı imza töreninde konuşan Kansu, ATSO
ile birlikte, turizmde bilgi alışverişi, AB
projelerinin hazırlanması, Artvin’de Mar-

maris, Marmaris’te Artvin kültür evlerinin
açılması ve mesleki eğitim konularında işbirliği yapmayı kararlaştırdıklarını da ifade
etti. Konuşmaların ardından, iki tarafın
da ekonomik ve kültürel kalkınmışlığına
katkı sağlayacağına inandıkları kardeşlik
protokolüne Kurtul Özen ile Ahmet Malik
Yavuz imza attı.

Uzunköprü TB,
AB projesinin
final toplantısını
yaptı
Uzunköprü Ticaret Borsası (UTB),
Ergene Havzası’nda Tarım Topraklarının Kirlilikten Arındırılması ve Islahı Projesi’nin final toplantı yemeğini düzenledi. Yemeğe Uzunköprü Kaymakamı
Kemal Yıldız, Belediye Başkanı Enis İşbilen, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kenar,
Proje ortağımız Yunanistan Kavala Ticaret
Odası temsilcileri, kamu kurumu müdür
ve temsilcileri, diğer il ve ilçe oda/borsa
yönetim kurulları ve meclis başkanları,
Uzunköprü TSO (UTSO) ile UZTB meclis
üyeleri ile üyeleri katıldı.
UZTB’nin final toplantı yemeği, Ergene Havzası’nda Tarım Topraklarının Kirlilikten Arındırılması ve Islahı Projesi’nin
genel tanıtımı, amaçları ve 15 ayda yapılan
faaliyetlerle ilgili yapılan bilgilendirme konuşmasıyla başladı.

UZTB Yönetim Kurulu Başkanı Egemen
Aslan yaptığı açılış konuşmasında, “UZTB
olarak kısa, orta ve uzun vadeli çalışmalarımızın tümünün, içinde bulunduğumuz
coğrafyaya ve birlikte yaşadığımız insanlara
fayda sağlayan, deneyimlerimize deneyim
katan, gözle görülebilir çıktıları olan, yerli
ve yabancı STK’larla ortaklaşa gerçekleşecek projeler bütünü olması amacı ve hedefiyle hareket ediyoruz” dedi.
UZTB’nin ana hibe faydalanıcı kurum
olarak yerelde, uluslararası platformda ise
Yunanistan Kavala ve Romanya Sibiu Ticaret ve Sanayi Odaları ortaklığıyla 2013
Ocak ayından bu yana titizlikle yürütü-

lerek uygulama dönemi sonuna geldiğini
belirten Aslan, “Ergene Havzası’nda Tarım
Topraklarının Kirlilikten Arındırılması ve
Islahı Projesi”nin final toplantısı yemeğine
katılanlara teşekkür ederek şöyle konuştu:
“Borsamız bu tip çok ortaklı projelerin
haricinde, TOBB bünyesinde yer alan tüm
oda/borsaların sisteme akredite sürecini de
başarılı bir şekilde uygulayarak akreditasyon alabilmek için çalışmalarımızı aralıksız
sürdürüyoruz. UZTB olarak, bundan sonraki süreçte insan ve çevre odaklı daha nice
başarılı projelere imza atarak bölgemize
faydalı eserler bırakmaya devam edeceğiz.”
TEKZİP: TOBB Ekonomik Forum Dergisi’nin 242. sayısında
çıkan “Uzunköprü TSO, AB projesinin final toplantısını
yaptı” haberinin aslı “Uzunköprü TB, AB projesinin final
toplantısını yaptı” olacaktı. Haberi düzeltir, Uzunköprü TB
Yönetim Kurulu ve okuyucularımızdan yapılan yanlışlıktan
dolayı özür dileriz.
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Milas TSO, üyelerinin rekabet gücünü
artırabilmek için ucuz enerji arayışında
Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nın(
MİTSO) üyelerinin üretim maliyetlerin
düşürülerek piyasalarda rekabet gücünün artırılması için ucuz elektrik enerjisi
sağlanması konusundaki girişimleri sürüyor. Bir süre önce MİTSO Yönetim Kurulu
Başkanı Reşit Özer’in daveti üzerine bir
elektrik dağıtım firması yetkilileri, kültür
balığı ve zeytinyağı üreticileri buluşturan MİTSO, indirimli elektrik tarifesi için
toplantı gerçekleştirmişti. Bu kez MİTSO
Meclis Başkanı Mustafa Yüksel’in davetiyle Milas’a gelen Altema Enerji Makineleri
Genel Müdürü Saffet Pakkan, yenilenebilir
enerji kaynakları ile rüzgâr ve güneş enerjisi üretimi konusuna MİTSO üyelerini
bilgilendirdi. Pakkan MİTSO Meclis ve
meslek komiteleri üyelerine rüzgâr enerjisi üretmek için türbin alırken dikkat edilmesi gereken konuları ve üretimin yasal
durumunu anlattı.

Pakkan konuşmasında, Türkiye’nin
rüzgâr enerjisi üretme potansiyelinin pek
çok Avrupa ülkesinden daha çok olduğunu belirterek, “Türkiye’nin rüzgâr enerjisi üretme potansiyeli 116 TWh/yr iken,
buna karşın İngiltere’nin 114, İspanya’nın
86, Almanya’nın 34 ve Danimarka’nın 29
TWh/yr rüzgâr enerjisi potansiyeli bulunuyor. Böyle olmakla birlikte bu ülkeler
Türkiye’den üç dört kat daha çok rüzgâr
enerjisi üretiyorlar” dedi.

Pakkan, rüzgâr enerjisi santralinin illa
fabrikanın bahçesine kurulmasının gerekmediğini vurgulayarak, “Örneğin rüzgâr
Denizli’de çok ise siz santralinizi Denizli’de
kurup ürettiğiniz enerjiyi enterkonnekte
sisteme vererek Muğla’daki fabrikanızda bu
enerjiden yararlanabilirsiniz. Yıl sonunda
yapılacak değerlendirmede eğer kullandığınızdan çok enerji üretmişseniz devletin
belirlediği rakamlar üzerinden fark parasını
alabilirsiniz veya ürettiğinizden çok tükettiyseniz aradaki farkı TEDAŞ’a ödersiniz”
ifadesini kullandı.
Pakkan, bir rüzgâr enerjisi üretimi için
kurulacak tesisin kendi kendini ödeme süresinin 8-8,5 yıl olduğunu, ancak 11’inci
yılda tesisin büyük bir bakım ve onarımdan
geçirilmesinin de unutulmaması gerektiğini vurguladı. Pakkan sunumunda, rüzgâr
enerjisi kurulum maliyetleriyle ilgili üretim
gücüyle orantılı maliyet fiyatlarını da verdi.

Kahraman, Rusya-Türkiye Ticaret Forumu’na katıldı
Ordu Ticaret Borsası (TB)
Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB
Ticaret Borsaları Konsey Başkan
Yardımcısı Ziver Kahraman 26
Haziran 2014 tarihinde Ekonomi
Bakanlığı Koordinatörlüğü’nde
Doğu K aradeniz İhracatçılar Birliği organizasyonunda
Trabzon’da gerçekleştirilen Rusya Federasyonu Kuzey Osetya
Alania Cumhuriyeti ve Dağıstan
Cumhuriyeti Ticaret Foruımu’na katıldı.
Rusya Federsayonu heyetindeki 28
kişi ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiren forumda, Ziver Kahraman
Türkiye’nin üretim ve ticaretinde lider olduğu fındık hakkında detaylı bilgi verdi.
Rusya Federasyonu’nun anılan bölgesinin
Türkiye’ye yakın ve ikili iş ilişkilerinin geliştirilmesi noktasında oldukça cazip bir
konumda bulunduğuna dikkat çeken Kahraman, Karadeniz Bölgesi’nin ve özelde
Ordu ilinin taşıdığı avantaj ile potansiyellere değinerek şöyle konuştu:
“Ordu, Türkiye fındık üretiminin
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%30’unu tek başına sağlamaktadır. Bu haliyle, dünya ölçeğinde, lokal bazda dünyada
en çok fındık üretilen coğrafya Ordu’dur.
Sadece üretici bazında ele alırsak Çiftçi Kayıt
Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üretici sayısı 114
bindir. Bu, kocaman bir şehir nüfusu demektir. Yani, Ordu’da bir şehir kalabalığında fındık üreticisi vardır. Bunun ticaret, sanayi ve
ihracat ayağındaki çarpan etkisini de hesaba
kattığımızda, ortada duran potansiyel daha
net anlaşılacaktır. Fındığın yanında Ordu,
Türkiye bal üretiminde liderdir. Kivi üretiminde de Yalova’dan sonra ikinci sırada yer
alan kentin, halen kivi dikilebilecek arazilerin varlığına sahip olması, önemli bir avan-

taj. Kivi, sanayide birçok çıktı için
hammadde olma özelliğine sahip.
Ordu’nun bir diğer potansiyeli de
kesme çiçekçiliktir. Bilindiği gibi,
Rusya ciddi bir kesme çiçek ithalatçısıdır. Rusya, çiçek ihtiyacını
Avrupa ülkelerinden karşılamaktadır ve Avrupa ülkeleri, özellikle
Hollanda, çiçek yetiştiriciliğini
Ekvator ve Kolombiya gibi ülkelerin, yüksek rakımlı yaylalarında, sözleşmeli
tarım esasına göre yapmaktadır. Ordu ilinin
avantajı şudur; Ekvator ve Kolombiya’nın
yüksek rakımlarının ekolojik yapısı Ordu’yla
aynıdır. Toprak, iklim vs. çok benzerlik göstermektedir. Şimdi, bir düşünün, karşı komşunuzda ihtiyacınız olan ürün, ihtiyaç duyduğunuz kadar yetişmektedir. Her şeyden
önce nakliyeden dolayı bu iş ilişkisine kârlı
başlamış olacaksınız. Bunun yanında Ordu,
denize kıyısı olan ve iç sular bakımından da
zengin bir coğrafyadır. Bu sularda balıkçılık
yapılmakta ve balıkçılık sektörü, gelişmeye
açık ciddi bir potansiyeldir.”
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Sakarya TB, üniversite sanayi işbirliğini
yeni bir boyuta taşıyor
Sakarya Ticaret Borsası (STB) ile
Sakarya Üniversitesi Sakarya Ekonomik
ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SESAM)
arasında İş Birliği Protokolü imzalandı.
İmza protokolüne STB Yönetim Kurulu
Başkanı Cevdet Mete, Meclis Başkanı Recep Pulat, Sakarya Üniversitesi Rektörü
Muzaffer Elmas, SESAM Müdürü Alev
Erkilet, SESAM ve STB yetkilileri katıldı.
Protokolle ilgili açıklamada bulunan
Rektör Muzaffer Elmas, “Sakarya’da
üniversite sivil toplum örgütlenmesine
çok önem veriyoruz. İki köklü kurumun
işbirliğinde ortak akıl çerçevesinde imzalanan protokol, Sakarya gelişimine
katkı sağlayacaktır. Üniversite olarak
amacımız kendi içine kapalı izole yapılar
değil başta bulunduğu şehir olmak üzere
tüm ülkeye hizmet eden kurumlar inşa
etmektir. Bu anlamda bu protokolü çok
fazla önemsiyoruz” dedi.
STB Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet
Mete de konuşmasında şunları söyledi:
“Sakarya doğası ve stratejik konumuyla
özel bir şehir olmasına rağmen zamana ve
değişen şartlara göre önceliklerini belirlemede, mevcut siyasi gücünü sosyoekono-

mik güce dönüştürmede yetersiz kalmaktadır. Dünyaya bakıldığında bir ülkenin
gelişmişliği, o ülkenin GSMH ile Ar-GE
faaliyetlerine ayrılan payla ölçülmektedir.
Ülke olarak Ar-Ge çalışmalarına ayrılan
maddi kaynağı artırmak ve bu kaynakları
hızla projeye dönüştürmek gerekmektedir. STB bu düşünceden hareketle proje
çalışmalarını hızlandırmıştır. Bunun ilk
adımını atmaktan büyük gurur ve heyecan
duymaktayım. Üniversitemiz le yaptığımız protokolle ‘kazan kazan’ ilişkisi içinde
borsamıza büyük fayda sağlayacağız. Bu
protokolle, araştırma olanakları sağlan-

ması, üyelerimize ve personelimize yönelik
hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi, iki
kurum arasında ortak yayınlar üretilmesi,
ortak akıl komisyonu oluşturulması, bilimsel ve toplumsal amaçlı toplantıların düzenlenmesinde işbirliği yapılması, Sakarya
Üniversitesi akademisyenlerinin STB’nin
programlarına görüşleri ve bilimsel çalışmalarıyla katkı sağlaması yanında sosyal
ilişkilerin de geliştirilmesini kapsıyor.”
Protokol, SESAM adına Sakarya Üniversitesi Rektörü Muzaffer Elmas ve STB
adına Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet
Mete tarafından imzalandı.

Ali Kasap, Zile TSO Meclis Başkanı Sami
Solmaz, Zile TSO Yönetim Kurulu Başkanı
Şükrü Sargın, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Ahmet
Fenercioğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
İl Müdürü Halil İbrahim Yüksel ile Zile
TSO üyesi sanayi sektörü temsilcileri ve
mühendislik fakültelerinin farklı bölümlerinden öğretim üyeleri katıldı.
Teknopark AŞ Genel Müdürü Doç. Dr.
Ahmet Fenercioğlu, Tokat Teknokent’in

toplam 3 bin 650 metrekare alanda
beş katlı, son teknolojiyle donatılan 20-41 metrekarelik değişik
büyüklükte 40 adet ofis ile 30-90
metrekare arasında alana sahip beş
adet toplantı salonu bulunduğunu
söyledi. Ayrıca Doç. Dr. Fenercioğlu
tarafından Teknopark Uygulama
Yönetmeliği ve Teknoparkın öğretim görevlilerine, sanayicilere sağladığı avantaj ve destek unsurları
hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.
Özellikle araştırma, geliştirme ve yenilik
yapmak isteyen işletmelere teknoparkta
yer almaları tavsiye edildi.
Zile TSO Yönetim Kurulu Başkanı
Şükrü Sargın da, yaklaşık 30 sanayici ve
iş insanıyla programa katıldıklarını, çok
verimli bir toplantı gerçekleştirildiğini ve
Zile’den destek programlarından yararlanabilecek firmaların çıkacağını ifade etti.

Tokat
Teknokent
Tanıtım
Toplantısı
gerçekleştirildi
Zile Ticaret ve Sanayi Odası (TSO)
işbirliği ile Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği (KÜSİ) kapsamında Tokat İl Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın
destekleriyle Tokat Teknokent’in tanımı
gerçekleştirildi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik yerleşkesinde yapılan
tanıtım toplantısına Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Küsbeci, Zile Kaymakamı Nuri
Özder, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
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Uzunköprü Kalkınma Çalıştayı gerçekleştirildi
Uzunköprü Ticaret Borsası (UZTB)
ile Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası’nın
(UTSO), Uzunköprü’nün kalkınmasına
yönelik ortaklaşa düzenledikleri “Ortak
Akıl ve Stratejik Plan Toplantısı” 6 Haziran
2014 tarihinde Uzunköprü’de gerçekleştirildi. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) katkılarıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, Uzunköprü’nün
kalkınma önceliklerini belirlendikten sonra, bunlara yönelik somut bir strateji ve bir
eylem planı hazırlanacak.
Çalıştay da Uzunköprü’nün mevcut sorunları, fırsatları ve kalkınma önceliklerine
ilişkin paydaşların görüşlerini sürece dâhil
edilerek, Uzunköprü’nün genel ekonomik
durumu, dış ekonomik çevreye ilişkin fırsatlar, tarım dışında yeni fırsatlar ve tarım/hayvancılıkta öncelikli hedefler tespit
edildi. Çalıştaya Uzunköprü Kaymakamı
Kemal Yıldız, Meriç Kaymakamı M. Nurullah Karaman, Meriç Belediye Başkanı Nihat Yörük, Uzunköprü eski milletvekilleri
Rasim Çakır ve Necdet Budak, Ak Parti İlçe
Başkanı Çağatay Yılmaz, Belediye Meclis
Üyeleri, Uzunköprü Uygulamalı Bilimler
Meslek Yüksekokulundan akademisyen ve

öğretim görevlileri, UZTB ve UTSO Meclis
Üyeleri, Ziraat Odası Başkanı Yavuz Karamolla, Tarım İlçe Müdürü Halil Karahan,
Trakya Tarımsal Araştırmalar Enstitüsünden Dr. Sami Süzer ve Dr. İrfan Öztürk, K.
Sanayi Sitesi Başkanı Hasan Yılmaz, Esnaf
Kefalet Kooperatif Başkanı Ümit Leventer,
Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhami Öztürk, Muhtarlar Derneği Başkanı Hayati
Balkan, tarım üreticileri ile esnaf katıldı.
Çalıştayda, katılımcıların görüş ve kat-

kılarının en üst seviyede alınabilmesi, toplantının amacına ulaşabilmesi için elektronik oylama cihazlarıyla “müzakereli tercih”
olarak tanımlanan bir yöntem kullanıldı.
Bu yöntem sayesinde her birinde 8-10 kişinin yer aldığı yuvarlak masa toplantılarında belli bir akış çerçevesinde yapılan görüş
alışverişi, tartışma soruları çerçevesinde
yapılan elektronik oylamalarla zenginleştirilerek, masa içinde ve masalar arası etkileşim sağlandı.

Samsun tarımsal alet ve makine sayısında
Türkiye ortalamasını solladı
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
(TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki
Murzioğlu, Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) verilerine dayanarak Samsun’un
tarımsal alet ve makine ile canlı hayvan
ve hayvansal ürün miktarlarıyla ilgili
açıklamada bulundu. Murzioğlu, TÜİK
verilerine göre Samsun’daki 2002-2013
yılları arasında tarımsal alet ve makine sayısının Türkiye ortalamasının çok
üzerinde gerçekleştiğini söyledi. Verilere bakıldığında Samsun’un tarımda ne
kadar önemli bir yere sahip olduğunun
görüldüğünü belirten Murzioğlu, “İstatistiklerde Samsun’un 2013 yılı itibarıyla
49 bin 767 adet pulluk ile %3,62 paya, 19
bin 805 adet su pompası ile %3,07 paya,
41 bin 540 adet traktör ile %3,42 paya,
336 adet biçerdöver ile %2,17 paya sahip
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olduğu görüldü” dedi.
İstatistiklere bakıldığında Samsun’un
önemli bir tarım kenti olduğunun bir kez
daha görüldüğünü söyleyen Murzioğlu, “İlimizde tarım önemli bir yer teşkil

ediyor. Ama tarım ürünlerimiz ihracat
kaleminde önemli bir yere maalesef sahip değil. Bilindiği gibi, tarımı daha ileri
bir noktaya taşıyabilmek, yapılan çalışmalarda yol haritasını belirlemek adına
Samsun’un Tarım Master Planı çalışması
tamamlandı. Tarım Master Planı, Samsun’daki tarımsal üretimimiz daha üst
noktalara taşınarak, buradan elde edilecek
gelirlerle ülke ekonomisine de önemli bir
katkı sağlanmış olacak. Samsun’da sadece
kendimize yeten ülke içinde ürettiğimiz
ürünleri satan bir bakış açısından ihracata
dayalı bir üretim modeline, ihracata dayalı
bir gıda organize sanayi bölgesi modeline
doğru geçmek mecburiyetindeyiz. Kentimiz tarımda ve tarımı dayalı sanayide hak
ettiği noktaya en kısa zamanda gelecek”
ifadesini kullandı.

