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Odalar ve Borsalar

◗ Antalya TB, zeytinyağı üreticilerinin sorunlarını dinledi

◗ Eskişehir SO’ya Sudan’dan davet geldi

◗ Kütahya TSO’da üniversite sanayi işbirliği 

◗ GTİ A.Ş. Van Şubesi kuruldu

◗ Antalya TSO’da  “vergi affı” anlatıldı

◗ Aydın TO’dan “Yöresel Ürünler Satış Noktası”
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Antalya Ticaret Borsası, düzenlediği 
Sektörel Analiz Toplantısı’nda zeytin-

yağı üreticilerini bir araya getirdi. Zeytin-
yağı sektörünün sorunları ve geleceğinin 
konuşulduğu toplantıya Antalya Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Halil Bülbül başkanlık etti. ATB Danışmanı 
Dr. Rana Demirer, Manavgat Ziraat Oda-
sı Başkanı Rasim Metin, Antbirlik Genel 
Müdürü Mehmet İlya, Gıda Tarım ve Hay-
vancılık İl Müdürlüğü ve Çevre İl Müdür-
lüğü yetkililerinin yanı sıra ATB üyelerinin 
katıldığı toplantıya, zeytinyağı üreticileri 
yoğun katılım gösterdi.

Toplantıda zeytinyağının atık suyunun 
bertarafında yaşanan sorunlar gündeme 
gelirken, Çevre Bakanlığı’ndan bu konuda 
düzenleme yapması istendi. Markalaşma 
sorunu, zeytin ağacındaki envanter sıkıntısı, 
tarım arazilerinin kullanımıyla ilgili sıkıntıla-
rın gündeme geldiği toplantıda, verim ve 
markalaşma konuları da konuşuldu. 

Antalya TB, zeytinyağı 
üreticilerinin 
sorunlarını dinledi

Antalya’da zeytinyağıyla ilgili Antalya 
Ticaret Borsa’nın referans fiyat belirlemesi 
istenen toplantıda, Antalya'nın markalaş-
ma çalışmalarına da Borsa’nın öncülük 
yapması talep edildi.

Rekoltede düşüş beklentisi
Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Halil Bülbül, geçen yıl 72 
bin ton civarında zeytin üretimi yapıldığını 
bildirirken, bunun 4 bin tonunun sofralığa 
gittiğini kaydetti. 2017-2018 sezonunda 12 
bin ton zeytinyağı üretildiğine dikkat çeken 
Bülbül, “Bu yıl beklenti bu rakamların altın-

da olacağı yönünde. Verimde yüzde 50’ye 
yakın düşüş bekleniyor. Nisan ayında çiçek 
açan bitki bu yıl Mart ayının ortasında çiçek 
açtı. Döllenme sağlanamadı, çiçeğini döktü. 
Bu nedenle zeytin rekoltesinde düşüş bek-
leniyor” diye konuştu.

Tavşan yüreğinin bölgeye has zeytin 
türü olduğu ve türün yaygınlaştırılması için 
çalıştıklarını vurgulayan Bülbül, Borsa’nın 
tavşan yüreğine coğrafi işaret aldığını kay-
detti. Bülbül, antik çağa dayanan bölge 
zeytinciliğinin geliştirilmesi ve sorunlarına 
çözüm bulunması için Borsa olarak var güç-
leriyle çalıştıklarını ifade etti.
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Eskişehir SO’ya 
Sudan’dan 
davet geldi

E skişehir Sanayi Odası’nın girişimleriyle 
Sudan Ticaret Bakanı, Ticaret Bakanlığı 

Müsteşarı, Sudan Büyükelçisi ve Sudan Ti-

caret Bakanlığı temsilcileri biraraya gelindi. 
ESO’da gerçekleşen görüşmede ko-

nuşan Bakan Hatim El-Sir Ali, Eskişehir ve 
Sudan arasındaki sanayi ve ekonomik iliş-
kilerin artması için her türlü çabayı göste-
receklerini belirterek, “Ülkemizde yapılan 
tüm fuarlardan ben sorumluyum. Sayın 
ESO Başkanı ile yaptığımız görüşmelerde 
de ifade ettiğim gibi, Eskişehir’deki sanayi-
cilerimizin ürünlerini Sudan’da yapacağımız 
bir organizasyon ile sergilemek, daha da 
önemlisi tanıtmak istiyoruz” dedi. 

Ülkesinde bol miktarda hammadde 
kaynağı olduğuna değinen Bakan Ali, “Sizin 
üretim kabiliyetiniz, teknolojiniz ve yatı-
rımlarınız bizim de ham madde kaynakları-
mızla iki ülke arasındaki üretim köprülerini 
kurmak için buradayız. Bir kez daha altını 
çizmek isterim ki Eskişehirli yatırımcılara, 
sanayicilere Sudan ve Eskişehir arasındaki 
ekonominin gelişmesi için her türlü kolay-
lığı sağlamaya hazırız” diye konuştu. 

Sudan Büyükelçisi Yusuf el-Kordofani 
toplantıda yaptığı değerlendirmede ül-
kesinin Afrika ve Ortadoğu’nun kalbinde 

olması nedeniyle stratejik bir lokasyona 
sahip olduğu bildirdi. El-Kordofani, “Es-
kişehir’deki potansiyeli görünce sizlerle 
bugüne kadar işbirliği yapmadığımız için 
üzgünüz. Buraya gelmemek bizim hatamız 
olmuş. Ancak bu ilk adım eminim ki yeni 
işbirliklerine zemin hazırlayacaktır” dedi. 

 
“Ciddi fırsatlar var”

Toplantıda konuşan ESO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Celalettin Kesikbaş ise Eski-
şehir ve Sudan arasında ciddi fırsatların 
olduğuna vurgu yaptı.

İş insanları olarak bu fırsatları en iyi şe-
kilde değerlendirmek durumunda olduk-
larının altını çizen Kesikbaş, “Yakın zaman 
içerisinde Sudan ve Eskişehir arasında bir 
organizasyon yapabiliriz. Belki de Made in 
Eskişehir algısını Sudan’dan başlatabiliriz. 
Çünkü burada çok güzel markalarımız ve 
ürünlerimiz var. Bir farklılık ortaya koyarak 
çeşitli sektörlerimizle Sudan’da olabiliriz 
yani Eskişehir’in ticaretini Sudan ile ya-
pacağımız işbirlikleri ile geliştirebilmemiz 
mümkün” diye konuştu. 



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Van 
Ticaret ve Sanayi Odası’nın içerisinde 

yer aldığı  Oda ve Borsaların ortaklığı ile ku-
rulan Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret 
A.Ş’nin (GTİ) Van Şube tescili gerçekleşti.

“Yap-İşlet-Devret” modeli çerçevesinde 
sınır kapılarını modernize etmekte olan ve 
Van Kapıköy Sınır Kapısı’nın da modernizas-
yonunu gerçekleştiren GTİ A.Ş.’nin çalışmaları 
resmiyet kazandı. Konuya ilişkin açıklamalar-
da bulunan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Necdet Takva, “Yap-İşlet-Devret” modeli ile 
kara sınır kapılarının modernizasyonunun 

Türkiye ve dünyada ilk ve tek uygulayıcısı 
olan GTİ, Türkiye’deki sınır kapılarının moder-
nizasyonu gerçekleştirerek, dış ticaretimize 
önemli katkılar sunmaktadır. Modernizasyo-
nu gerçekleşen kapılarda, yolcuların her tür-
lü ihtiyacına cevap vermekte olan yiyecek, 
içecek mekânları, bankalar, hediyelik eşya 
ve gümrüksüz satış mağazaları en modern 
şekilde hizmet vermektedir” dedi.

Takva, “Bugün tescili gerçekleşen Güm-
rük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. Van Şu-
besi’nin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını 
diliyorum” diye konuştu.

“Sınırda bekleme azalacak”
Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret 

A.Ş. Van Şube Müdürü Türkmen Baydar ise 
“Modernizasyonu yapılan gümrük kapıların-
da GTİ tarafından sadece ticari alanlar işletil-
mekte olup, gümrük ve pasaport kontrolü 
gibi her türlü idari işlem ilgili kamu kurum 
ve kuruluşları tarafından yapılmaktadır.

Modernizasyon kapsamında idari ve 
ticari binalar, giriş-çıkış kontrol üniteleri, 
arama hangarları, kaçak eşya depoları, pe-
ronlar, kantarlar, sosyal tesisler, TIR park 
alanları inşa edilmiştir. X-ray araç tarama sis-
temleri, kartlı geçiş sistemleri, kapalı devre 
kamera ve güvenlik sistemleri en modern 
halleriyle uygulanmaktadır.

Van Kapıköy Sınır Kapısı da bu özellikleri 
taşıyan ülkemizin en modern kapılarından 
biri olacak. Bu yatırımın tamamı GTİ'nin öz 
kaynaklarından karşılanmıştır. Modernizas-
yonun tamamlanmasıyla birlikte sınır kapı-
sında saatler süren beklemeler dakikalara 
inerek, kilometreleri bulan araç kuyruklarının 
önüne geçilecek. Yani araç ve yolcu geçiş 
süreleri dört kat hızlanmış olacak” dedi.

Kütahya TSO’da üniversite sanayi işbirliği 

D umlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektö-
rü Prof. Dr. Remzi Gören ile berabe-

rindeki heyet, Kütahya Ticaret ve Sanayi 
Odası’nı (KUTSO) ziyaret etti. DPÜ Rektörü 
Prof. Dr. Remzi Gören, rektör yardımcıları  
Prof. Dr. Kaan Erarslan, Prof. Dr. Şükrü Şen-
türk, Prof. Dr. Halis Aydemir, DPÜ Mühen-
dislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İ. Göktay 
Ediz’in katıldığı ziyarette, KUTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, Meclis Baş-
kan Vekili Ahmet Bağırgan ve KUTSO Yöne-
tim Kurulu üyeleri hazır bulundu. 

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet 
Özotraç, KUTSO’nun seçim sonrasında 

oluşan organları, görev dağılımı, kurumsal 
yapısı, yürütülen faaliyetler ve çalışmalar 
hakkında bilgi paylaştı. Özotraç KUTSO’nun 
üniversite sanayi işbirliğine büyük önem 
verdiğini vurgulayarak, bu işbirliğinin daha 
da geliştirilerek yürütüleceğini ifade etti. 
Güncel ekonomik konularda değerlendir-
melerini paylaşan Özotraç, ülkedeki büyüme 
oranlarından bahisle, ekonomik kalkınmanın 
sevindirici bir durum olduğunu, Kütahya’da 
da olumlu gelişmelerin arttığını belirtti. 
Özotraç ayrıca, Zafer Organize Sanayi Böl-
gesi, lojistik merkezi çalışmaları, otomotiv 
ve otomotiv yan sanayi alanındaki faaliyetler, 

KUTSO öncülüğünde Kütahya’ya kazandırıl-
ması çalışmaları sürdürülen serbest bölge 
kurulması ile yeni bir özel üniversite açılması 
konularında ayrıntılı bilgi paylaştı. 

“Teknoparklar aktifleştirilmeli”
Zafer Havalimanı’nın daha verimli 

kullanılmasının Kütahya’nın ekonomik 
canlanmasına katkı sağlayacağını belir-
terek, Karadeniz ile Doğu ve Güney Doğu 
Bölgesi’ndeki illere sefer düzenlenmesi 
gerektiği görüşünü dile getiren Özotraç, 
teknoparkın aktifleştirilmesinin de üni-
versite sanayi işbirliği açısından önem 
arz ettiğini dile getirdi. Üniversite sanayi 
işbirliğinin güçlendirilerek sürdürüleceğini 
ifade eden Başkan Özotraç, Dumlupınar 
Üniversitesi satın almalarının, yerel tacir 
ve sanayicilerden yapılmasının KUTSO 
üyelerini memnun edeceğini, Kütahya’daki 
ekonomik canlanmaya olumlu katkı sağla-
yacağını sözlerine ekledi. 

Ziyaretin sonunda, Kamu-Üniversi-
te-Sanayi (KÜSİ) işbirliği eylem planı kapsa-
mında, yüksek lisans ve doktora öğrencileri 
tarafından sanayiye yönelik tezlerin daha 
etkin değerlendirilmesi ile ilgili KUTSO-DPÜ 
karşılıklı işbirliği protokolü imzalandı.
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GTİ A.Ş. Van Şubesi kuruldu
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A ntalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 
ve Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı 

işbirliğinde ATSO Atatürk Konferans Salo-
nu’nda düzenlenen “Vergi ve Diğer Bazı Ala-
cakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 
Kanun” hakkında bilgilendirme toplantısı 
yoğun katılımla gerçekleşti. 

Toplantının açılışında bir konuşma ya-
pan ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı Mızrab Cihangir Deniz, yapılan kanuni 
düzenleme ile Maliye’ye borcu olanlar için 
son derece önemli fırsatlar sunulduğunu 
belirterek, “Bu tür düzenlemeleri kamu-

Antalya TSO’da  
“vergi affı” anlatıldı

oyuna iyi duyurmak ve muhataplarına 
iyi anlatmak, yararlanan sayısını artırmak 
açısından son derece önemlidir. İnanıyo-
rum ki bu toplantı hem vatandaşlarımızın 
sunulan imkândan yararlanabilmesi hem 
de devletimizin vergi tahsilatını artıra-
bilmesi adına atılmış değerli adımlardan 
birisi olacaktır” dedi.

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mah-
mut Sütçü de Vergi Barışı, Varlık Barışı ve 
Taşınmazların Yeniden Değerlendirilmesi 
konularında bilgiler verdi.

“Ödeme kolaylığı getiriyor”
Yapılan düzenleme ile sadece ticaret 

erbabı ve iş dünyası için değil toplumun 
birçok kesimi için önemli avantajlar sunul-

duğunu belirten Sütçü, “Kanundan emekli-
ler de çiftçiler de yararlanabilir. Bu bir trafik 
cezası da olabilir, kredi borcu da olabilir, 
ecri misil de olabilir. Tüm vatandaşlarımızın 
vergi dairelerine giderek ya da internetten 
sisteme girerek bakmasında fayda var. Ka-
nun kesinleşmiş borçlara son derece önem-
li ödeme kolaylığı getiriyor” diye konuştu.

Konuşmasında Varlık Barışı hakkında da 
bilgiler veren Mahmut Sütçü, uygulamanın 
vatandaşların yurt dışındaki kaynaklarını 
yurda getirmeleri için önemli fırsatlar sun-
duğunu belirterek, “Dünyada Türkiye kadar 
güvenli bir yer yok. Türkiye dünyanın en gü-
venli limanı” ifadesini kullandı. Toplantı Gelir 
İdaresi Başkanlığı uzmanlarının sunumu ve 
soru cevap bölümü ile devam etti.
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Aydın TO’dan 
“Yöresel Ürünler 
Satış Noktası”

A ydın Ticaret Odası, Aydın – Muğla 
Karayolu’nda Yöresel Ürünler Satış 

Noktası olarak dizayn ettiği tanıtım TIR’ının 
açılışını gerçekleştirdi.

AYTO’ya kayıtlı 57 firmanın 234 çeşit 
ürününün satışa sunulduğu Yöresel Ürünler 
Satış Noktası, özellikle İstanbul ve Anka-
ra’dan tatil yörelerine giden vatandaşlara 

Aydın’ın yöresel ürünlerinin satışını yapmak 
ve farkındalık oluşturmak amacıyla Aydın - 
Muğla karayolu üzerinde konumlandırıldı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO 
Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken yap-
tığı açılış konuşmasında Aydın’ın tanıtımı 
ve gelişimi için engel olabilecek sorunlar 
için sorumluluk almaya hazır olduklarını 
belirtti. Ülken, “Beş yıldır planladığımız bir 
projeyi hayata geçirdik. Türkiye'nin her nok-
tasında o ile ait mutfağını ve ekonomisini 
anlatan belli kümelenmiş satış noktaları 
vardır. Burada 57 firmamızın 234 çeşit ürü-
nü mevcuttur. Ticaret Odamıza ait TIR içe-

risinde Aydın'ın yöresel ürünlerinin tamamı 
bulunuyor. Özellikle bizim diğer illerdeki ör-
neklerine benzer şekilde ana yol güzergâhı 
üzerinde yaz döneminin yoğun trafiğinde 
İstanbul ile Ankara'dan ve Türkiye'nin birçok 
yerinden bu yolu kullanan vatandaşlarımıza 
hem Aydın'ın ürünlerini hem de Aydın'ı ta-
nıtabilmektir amacımız. Bir diğer amacımız 
da farkındalık oluşturmaktır” dedi.

 “Ne gerekiyorsa yapacağız”
AYTO olarak Aydın özelinde ne gereki-

yorsa sonuna kadar yapmaya hazır olduk-
larını ifade eden Ülken, "Odamızın kıymetli 
üyeleri ile bugün mazbatalarını alan mil-
letvekillerimiz de burada. AYTO olarak söz 
veriyoruz Aydın'ın ne kadar eksiği varsa, 
Aydın'ın ne kadar probleminin çözümü 
noktasında bize düşen görev varsa, AYTO 
olarak elimizi taşın altına değil, başımızı ta-
şın altına koymaya hazırız. Gelin hep bera-
ber olalım, gelin Aydın'ın makus talihine bir 
son verelim. Biz AYTO olarak Aydın özelinde 
ne gerekiyorsa sonuna kadar yapmaya ha-
zırız ve takip ediyoruz" dedi.


