
Odalar ve Borsalar

◗ Aydınlı akademisyenler inciri masaya yatırdı

◗ Kırmızı et üreticileri Malatya TB’de buluştu

◗ Uşak TSO’nun projesi Türkiye’de onaylanan 19 proje içine girdi

◗ Yalova TSO’dan kentin tanıtımı için yapılan araştırmaya destek
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ODALAR VE BORSALAR

Kırmızı et üreticileri 
Malatya TB’de 
buluştu

M alatya Ticaret Borsası’nda kırmızı et 

üreticilerinin sorunlarının ele alın-

dığı bir toplantı düzenlendi.

AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır’ın da 

katıldığı toplantının açılışında konuşan 

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Ramazan Özcan, TKDK üzerinden 

yapılan projelerin devam ettiğini söyledi. 

Çoban sıkıntısı yaşanıyor

Şu an 45 projenin hayata geçirildiğini 

belirten Özcan, “Toplamda bu projeler 

kapsamında 2 bin 275 tane büyükbaş, 

490 tane de küçükbaş yetiştirilecek tesisler 

hayata geçirildi. Bununla da beraber 24 

tane projemiz müracaat aşamasında. 7161 

sayılı yasanın 24. maddesi gereğince canlı 

hayvan ve sütten arınan merafonu kaldırıl-

dı. 18 Ocak’tan itibarı ile yürürlüğe konul-

du. Bu sizin sayenizde en son torba yasada 

çıkarıldı” dedi. Çoban bulunmasında da 

ciddi sıkıntılar yaşandığını söyleyen Özcan, 

“Şu anda Afganlı ve Suriyeli vatandaşla-

rımız olmazsa, çoban bulamayacağımız 

duruma geldik. Edirne bölgesindeki borsa 

başkanlarımız da bunları ifade ettiler. 

Kırmızı et ile ilgili yapılan hububat 

toplantısında da arpa fiyatları ile ilgili 

genel müdürümüz ile konuştuk. Toprak 

Mahsulleri Ofisi arpa satışına devam edi-

yor. Şu anki fiyatları 1 bin 50 TL, ama tabi 

bu ithal edilen arpanın bize biraz daha 

uygun fiyatlara en azından nakliyeden 

arındırılmış bir şekilde ve bir de Malat-

ya’da özellikle bizim mevcut Maliye’ye 

kayıtlı tüccarlarımız TMO’nun sattığı ar-

paları satın alamıyorlar. Yasal olarak bunun 

önünde engel var. Daha çok büyük üreti-

ciler bu işten faydalanıyor. Dolayısıyla bu-

rada küçük üreticinin TMO’nun piyasaya 

sürdüğü ürünü alamaması gibi bir sorun 

oluyor. Biz bunun düzelmesini istiyoruz” 

şeklinde konuştu. 

A ydın Valiliği bünyesinde, Aydın Ticaret 

Borsası ile Adnan Menderes Üniversi-

tesi Teknokent A.Ş tarafından düzenlenen 

“İncirin Tüm Sorunları ve Çözüm Önerileri 

Çalıştayı” gerçekleştirildi. 

Aydın Ticaret Borsası konferans salo-

nunda yapılan çalıştay, saygı duruşu ve 

İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Pro-

tokol konuşmalarının ardından oluşturulan 

çalışma guruplarında incirin sorunları görü-

şülerek, çözüm önerileri karara bağlandı. 

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan 

ADÜ Teknokent A.Ş Müdürü Doç. Dr. Ce-

mal İyem, “İncir hakkında Teknokent olarak 

yediye yakın toplantı yaparken, 10’a yakın 

sektör temsilcilerine ziyaret gerçekleştir-

dik. Bu çalışmalar sonucunda bu çalıştayı 

yapmaya karar verdik. İncire uzaktan bak-

Aydınlı 
akademisyenler 
inciri masaya 
yatırdı

tığımızda çok lezzetli bir ürün, detaya in-

diğimizde ise önemli bir sektör olduğunu 

görüyoruz” dedi. 

“Sorunları önlemeliyiz”

 Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

üyesi Kazım Günaydın da bu tür çalıştay-

ları her zaman gündemde tutmaya gayret 

gösterdiklerini belirterek, “Önümüzdeki 

dönemde bu çalıştayı geniş katılımlı ola-

rak yapmak istiyoruz. Aydın’da 725 milyon 

dolarlık ihracatın, 278 milyon dolarını incir 

ihracatı oluşturuyor. İhracatta yaşanan so-

runları önlememiz gerekiyor. Üretici, tüccar 

ve ihracatçı ile üniversite işbirliği yaparak 

incirin katma değerini artırmamız lazım. 

Aydın’da geçmiş yıllarda yüzde 68 olan 

incir üretimi, yüzde 60’lara düşmüş du-

rumda. Bunu yükseltmek için Aydın’da or-

man vasfını kaybetmiş arazilerde incir fidanı 

dikmemiz ve incir bahçelerinde yenileme 

yapmamız gerekiyor” diye konuştu. 
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Uşak TSO’nun 
projesi Türkiye’de 
onaylanan 19 proje 
içine girdi

U şak Ticaret ve Sanayi Odası’nın hem 

Uşak’ta hem de TR 33 Bölgesi’nde dış 

ticaret potansiyelini artırmak ve firmaların 

devlet desteklerinden daha fazla faydalana-

bilmelerini sağlamak için hazırladığı "KOBİ 

Koçluğu ve Uluslararası Ticaret İçin Akdeniz 

İş Diyalogu" projesi Türkiye’de onaylanan 

19 proje içine girdi. Türkiye-AB İş Dünyası 

Diyaloğu Projesi Oda Eşleştirme Projeleri 

için AB’den, 2.5 milyon Euro hibe desteği 

sağlandı. Türkiye’den 100 proje için başvuru 

yapılırken, Türkiye’den 30, Avrupa Birliği’nden 

de 28 Oda ve Borsa, toplam 19 projeyi ger-

çekleştirmek üzere eşleştirildi.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nın merkezi 

finans ihale birimi tarafından onaylanan 192 

bin 539 Euro’luk projesi kapsamında TR33 

Bölgesi’nde yer alan Odalarda kurulacak tek 

nokta ofisleri ile KOBİ’lere devlet destekleri 

ve dış ticaret konularında koçluk hizmeti 

sağlanırken, beş dil destekli hazırlanan web 

sayfasında ortak ülkeler arasında ikili iş bağ-

lantıları ile ortak Odaların üyelerinin ticari 

kapasitelerinin artırılması hedefleniyor.

Meclis toplantısı

Bu arada Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nın 

Nisan ayı olağan meclis toplantısı, Meclis 

Başkanı  İsmail Karaman başkanlığında, UTSO 

Meclis Üyeleri ve Meslek Komite Başkanla-

rının katılımıyla Oda hizmet binasında ger-

çekleştirildi. Karaman’ın   açılış konuşmasının 

ardından Meclis gündemi değerlendirildi. 

Meclis gündeminin ardından UTSO Yöne-

tim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir Oda 

faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Kandemir, 

Uşak'taki gerek ticari gerekse sosyal hayatın 

şekillenmesi ve gelişmesinde rol oynayan 

etkin bir kurum olduklarını bunu devam 

ettirmek için çeşitli proje ve etkinliklerle 

çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. 

Kandemir konuşmasının son bölümünde 23 

Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 

kutlarken, tüm Meclis üyelerinin ve UTSO 

üyelerinin Ramazan Ayı’nın hayırlara vesile 

olmasını temenni ederek sonlandırdı.
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Doğu Marmara K alk ınma Ajansı 

(MARKA) tarafından desteklenen 

"Marka Şehir Olma Sürecinde Yalova: 

Türkiye’de Yalova Algısı ve İmajı Üzeri-

ne Bir Araştırma" adlı projenin sonuçları 

Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova TSO 

Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan 

ve Yalova TSO Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Kenan Engin’in katıldığı bir 

toplantı ile kamuoyu ile paylaşıldı. Projeyi 

gerçekleştiren Yalova Üniversitesi Sanat 

ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Me-

tin Işık tarafından sunumu 

yapılan araştırmada çar-

pıcı sonuçlar yer aldı. İ lin 

tanıtımı adına bundan sonra 

atılacak adımlara da altlık oluş-

turacak araştırmanın 12 ilde toplam 

bin 250 kişi üzerinde gerçekleştirildiğini 

belirten Prof. Dr. Işık, “Projenin asıl gayesi 

Yalova'nın Türkiye'deki imajını ortaya 

koyarak, şehrin adeta bir fotoğrafını çek-

mektir. Çalışmanın Yalova'nın marka şe-

hir olma projesine de ışık tutması ve yol 

göstermesi hedeflenmektedir. DPT ta-

rafından yapılan İBSS (İstatistiksel Bölge 

Birimleri Sınıflandırması) esas alınarak 

12 bölge endeksi bağlamında (DÜZEY 1 

NUTS 1) her bir bölgeden 12 il seçilmiş-

tir. Ankara, Antalya, Erzurum, Gaziantep, 

İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Malatya, 

Tekirdağ, Trabzon ve Zonguldak illerin-

de 1250 kişiyle yüz yüze görüşme tek-

niği kullanılarak anket uygulaması 

gerçekleştirilmiştir” dedi.

“Çiçek Festivali” 

Yalova Ticaret ve Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu Başka-

nı Tahsin Becan da Yalova’nın 

tanıtımı adına yapılan her ça-

lışmada mutlaka ellerini taşın 

altına koyduklarını vurguladı. Be-

can, “İlimizin tanıtımına katkı sunan 

fuarlar düzenledik. Yine hedefimizde 

Çiçek Festivali düzenlemek var. Bunun 

hazırlık ve planlamalarını yaptık. Biz ilin 

turizm potansiyelinin artırılması ve ta-

nıtımına katkı sunulması adına gereken 

gayreti gösterdik göstermeyi de sürdü-

receğiz” dedi. 

Yalova TSO’dan kentin tanıtımı için 
yapılan araştırmaya destek


