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◗ 4. Hatay Tarım Fuarı büyük ilgi gördü
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ODALAR VE BORSALAR

A ydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. 

Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Cengiz Ülgen ve Coğrafi İşaretler 

Danışmanı Huriye Özener, Aydın millet-

vekili Mustafa Savaş ile birlikte Türk Patent 

ve Marka Kurumu Başkan Yardımcısı Cemil 

Başpınar’ı ziyarette bulundu. 

Yapılan ziyaret ile ilgili açıklama yapan 

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bah-

ri Erdel, “Aydın Ticaret Borsası tarafından 

Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurusu 

yapılarak değerlendirme sürecinde olan 

Aydın Memecik Zeytinyağı, Aydın Memecik 

Zeytini, Yamalak Sarısı ve Aydın Çam Fıstığı 

(Künar)  başvuru dosyaları hakkında sayın 

vekilimiz eşliğinde, Türk  Patent ve Marka 

Kurumu Başkan Yardımcımımız Cemil Baş-

pınar’dan bilgi aldık. Aydın Ticaret Borsası 

olarak, coğrafi işaretleme sistemiyle, sahip 

olduğumuz tüm zenginliklerimize değer 

kazandırılmalı, değerlerimizi de markalaşma 

yoluyla rekabet edebilir hale getirerek, kat-

ma değer sağlamamız gerekmektedir” dedi.

Yeni fuar gün sayıyor

Diğer yandan 8. Uluslararası Aydın Tarım,  

Gıda ve Hayvancılık Fuarı ziyaretçileriyle 

buluşmak üzere hazırlıklarına devam ediyor. 

Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvan-

cılık Fuarı’nın sekizincisi 23-26 Ocak 2020  

tarihlerinde gerçekleşecek. Fuar hakkında 

açıklamada bulunan Aydın Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “2019 

yılı Ocak ayında yedincisini gerçekleştir-

diğimiz Uluslararası Aydın Tarım,  Gıda ve 

Hayvancılık Fuarımızı 280 firma ile 207 bin zi-

yaretçiyi ağırlayarak, 80 milyon TL sıcak satış 

ile bitirmiştik. 23-26 Ocak 2020 tarihleri ara-

sında Aydın Efeler Pamuk Tariş depolarında, 

Aydın ve bölgemiz için önemli bir konumda 

olan fuarımız ile ziyaretçileri tarım alanındaki 

teknolojiyle buluşturmak için çalışmalarımız 

devam ediyor” diye konuştu.

A ntakya Ticaret ve Sanayi Odası’nın 

katkılarıyla bu yıl dördüncüsü düzen-

lenen Hatay Tarım Fuarı, büyük ilgi gördü. 

Açılışa Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, 

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, 

Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, Rey-

hanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, 

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Baş-

kanı Selahattin Eskiocak, Yönetim Kurulu 

Başkanı Hikmet Çinçin, Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Aykut Özbuğday ile çok 

sayıda davetli katıldı.

Fuarda  konuşan Hikmet Çinçin şunları 

söyledi: “Tarım, ülkelerin beslenme, istih-

dam ve kalkınması için önemli ve stratejik 

bir sektördür. İnsanoğlunun var olduğu sü-

rece, tarım stratejik önemini hiçbir zaman 

kaybetmeyecektir. İstisnasız bütün insanlık 

tarım sektörünün yani gıdanın tüketicisidir. 

Bu nedenle dünya döndükçe tarım sektörü 

var olacak ve stratejik olarak önemini her 

geçen gün artıracaktır. Tarımsal üretimi 

artırmanın en önemli yollarından bir tanesi 

ekim alanları ile verimliliği artırmaktır. Ekim 

alanlarını artıramayacağımıza göre daha 

kaliteli, ucuz ve dünya ile rekabet edebi-

lecek ürün elde edebilmenin yollarını ara-

malıyız. Hatay’ın toplamda yüzde 18.9’luk 

kısmı tarıma elverişlidir. 

Su kıtlığı uyarısı

Tarım arazisinin yüzde 63’ünde tarla tarı-

mı yapılmakta, yüzde 13.8’inde sebze yetişti-

rilmekte, yüzde 9.4’ünde meyvecilik, yüzde 

1.8’inde bağcılık, yüzde 11.8’inde zeytincilik 

yapılmaktadır. Önemli tarım ürünleri ara-

sında buğday ve pamuk başta gelmektedir.

Önümüzdeki dönemde su kıtlığı ya-

şayabilecek ülke konumundayız. Yeni su 

kaynağı araştırmadan önce mevcut su kay-

naklarının verimli kullanımına öncelik ve-

rilmelidir. Türkiye'de mevcut suyun yüzde 

74'ü tarımsal amaçlı, yüzde 13'ü içme suyu, 

yüzde 13'ü de sanayide kullanılmaktadır.

Bütün dünya kuraklık nedeniyle tarım 

ürünlerinde yavaş yavaş azalma yaşarken, 

biz tarım topraklarımızı bilinçsiz sulamayla 

karşı karşıya bırakıyoruz.” 

Aydın TB, coğrafi işaret 
çalışmalarını hızlandırıyor

4. Hatay Tarım Fuarı 
büyük ilgi gördü
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G iresun Ticaret ve Sanayi Odası, İs-

tanbul Yenikapı’da gerçekleştirilen 

Giresun Tanıtım Günleri etkinliğine katılım 

sağladı. Etkinliğe Giresun Ticaret ve Sana-

yi Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı 

Hasan Çakırmelikoğlu ile Yönetim Kuru-

lu üyeleri iştirak etti. Bir çok sivil toplum 

örgütü ve kamu kurumu ile iş dünyası 

temsilcisinin il tanıtımı için hazır bulun-

duğu etkinlik yoğun ziyaretçi katılımı ile 

gerçekleştirildi.

Yatırımlar görüşüldü

Diğer yandan Kent Konseyi Başkanlık 

görevine seçilen işadamı Mürşit Gürel’in 

kamu kurum ve kuruluşlarına dönük yaptığı 

ziyaretler çerçevesinde Giresun Ticaret ve 

Sanayi Odası çatısı altında bir araya gelen 

konsey, ilin yatırımları ve önceliklerini ma-

saya yatırdı. Giresun Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmeli-

koğlu’nun da katıldığı toplantıda konuşan 

Kent Konseyi Başkanı Gürel ilin ulaşım, tu-

rizm ve ticari yatırımlarına dikkat çekti.

Gürel, “Güney Çevre Yolu, Giresun-Dere-

li Yolu ve Eğribel Tüneli, Kurtbeli Yolu’ndan 

Tirebolu Doğankent Yolu’na kadar bir çok 

kara ulaşımı gündemimizdedir. Bu yatırım-

ların süreciyle ilgili yetkili kurumlar ile planlı 

bir koordinasyon hedeflemekteyiz. Yine 

demiryolu Giresun adına olmazsa olmazdır. 

Turizm bölgemizin en önemli çalışmaların-

dandır. Kent Konseyi olarak biz işbirliğine 

her zaman hazırız. Ticari yatırımlarda da iş 

dünyasının yanında olmaya hazırız” dedi.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-

tim Kurulu Başkanı Hassan Çakırmelikoğ-

lu, Giresun’un turizmde çok seslilikten tek 

sesliliğe geçmesi ve söylemden eyleme 

geçmesinin önemine değindi.

Yaylalardaki turizm sahalarının yatırıma 

dönüşebilmesi için 1/1000 ölçekli imar 

planlarının mutlak yapılması gerektiğine 

vurgu yapan Çakırmelikoğlu, “Yatırımla-

rımızı isterken yıkıcı eleştirilerden ziyade 

olumlu söylemleri ön plana almalıyız. Gire-

sun’un Güney Çevre Yolu ve diğer ulaşım 

yatırımları mutlak bu sürece dahil edilmeli-

dir. Bu düşünce ile yılmadan isteklerimizi el 

ele vererek seslendirmeliyiz” diye konuştu.

M armaris Ticaret Odası (MTO) tarafın-

dan “Her yönüyle Arı Ürünleri, Api-

terapi ve Apiturizm Semineri’ düzenlendi.

Seminere Marmaris Kaymakamı Ertuğ 

Şevket Aksoy, Muğla Büyükşehir Belediye 

Başkanı Dr. Osman Gürün ve pek çok ku-

rumdan yetkili katıldı. Seminerde bir ko-

nuşma yapan MTO Başkanı S. Mutlu Ayhan, 

“Turizmi çeşitlendirme, sezonu Mart ve 

Kasım da dahil ilkbahar ve sonbahara yay-

ma adına turizmin yeni trendi apiterapi ve 

apiturizm turlarını Marmaris’te bir an önce 

başlatmak istiyoruz” dedi. Ayhan, Marmaris 

Çam Balı’nı dünya markası haline getirmek 

ve Marmaris’te alternatif turizm oluşturmak 

için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Ayhan 

Marmaris’te 700’e yakın kayıtlı arıcı tarafın-

dan yaklaşık 165 bin kovan ile yıllık 2 bin 

700 ton civarı çam balı üretildiğini söyledi. 

Bu üretimin tüm dünyaya duyurulması ve 

marka isminin tescillenmesi açısından baş-

vurusu yapılan Marmaris Çam Balı Coğrafi 

İşareti’nin yakın zamanda alınacağının da 

duyurusunu yapan Ayhan, bu sayede marka 

bilinirliğinin artacağı ve kalite standardının 

sağlanacağını da ifade etti.

“Çalışmalar yürütüyoruz”

Marmaris’te alternatif turizm olarak de-

ğerlendirilecek apiturizm konusunda ise 

gerekli çalışmaları yürüttüklerini belirten Ay-

han, pek çok Avrupa ülkesinde böyle bir tu-

rizm çeşidinin var olduğunu ve yöremizde 

de uygulanabilirliğinin mümkün olduğunu 

söyledi. Hırvatistan’da 59, Arnavutluk’ta 70, 

Slovenya’da 79, Yunanistan’da 90 Euro’dan 

başlayan fiyatlarla düzenlenen bir günlük 

apiturların Marmaris’te de yapılabileceğini 

ve bu sayede Apiturizm için gerekli olan ta-

nıtımın kısa sürede hayata geçirilebileceğini 

belirtti. Ayhan; “Konaklama ve ulaşım dahil 

kişi başı 1500 Euro’yu aşan haftalık paket 

turlar Slovenya’yı son yıllarda apiturizmin 

başkenti yaptı ki aslında tüm ülkenin bir 

senelik bal üretimi ancak Marmaris kadar. 

Arı figürlü hediyelik eşyalar, tekstil ürünleri 

yapalım, restoranlarımız menülerine ballı 

tarifler eklesinler. Biz, Bal Evi’ni 12 ay açık 

tutmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Giresun Tanıtım Günleri yapıldı

Marmaris TO, turizmi 
çeşitlendirme atağına kalktı
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