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“2007 y›l›nda
gerginlik istemiyoruz”
ATSO Baﬂkan›
Kemal Özgen;

Antalya Ticaret ve Sanayi Odas› Baﬂkan› Kemal Özgen, “Piyasada durgunluk önce bizi vurmaktad›r. Biz bu nedenle
özel sektör olarak her zaman ülkenin birlik ve beraberli¤ini, siyasi uzlaﬂmay› isteriz. Gerginlik istemiyoruz” dedi.
006’y› de¤erlendiren ATSO Baﬂkan›
Özgen, y›l›nda Antalya’n›n turizm
sektöründe önemli bir durgunluk
yaﬂad›¤›n›n alt›n› çizerek, 2007 y›l› için
önlem al›nmas›n› istedi. Özgen, “Bu y›l
turizmdeki kayb›m›z 1 milyon kiﬂidir. Bu
Antalya için, bütün sektörler için 1 milyar
dolar kay›p demektir. Acilen önlem
al›nmas› gereklidir. Bu konuda mutlaka
Hükümetin dikkatini çekmek zorunday›z.
Antalya bir tan›t›m fonu oluﬂturmal› ve
ciddi ajanslarla çal›ﬂma yapmal›d›r.
Tan›t›m›n yaln›zca turzim sektörünün
meselesi de¤ildir. ‹hracatç› da, inﬂaatç› da,
g›da ve e¤lence sektörüde
yararlanmaktad›r” dedi.
ATSO’nun 2007 hedefleri
Ticaret ve Sanayi Odalar›n›n sektörlerin
sesi ve sözcüsü oldu¤unu ifade eden
Özgen, “Bizler yerel yönetim kurumu
de¤iliz. Yol ve kald›r›m yapamay›z. Buna
ne maddi ne de kanuni imkan›m›z vard›r.
Odam›z›n bütçesi belediyelerin, özel
idarenin bütçelerinin yan›nda bir hiçtir.
Buna ra¤men titizlikle tasarruf ederek
kameral› güvenlik sistemi gibi, rezidü
laboratuar› gibi çok önemli konularda
ﬂehrimize önemli destekler verebiliyoruz.
Ama bununla birlikte Odam›z›n as›l
görevleri üyelerinin sesi olmakt›r” diye
konuﬂtu.
Özgen, Yönetim Kurulu olarak 2007
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y›l›nda temel faaliyet alanlar›n› ﬂu ﬂekilde
belirlediklerini söyledi: “Kay›td›ﬂ› ekonomi
ve bunun nedeni olan yüksek vergi konusu
kamuoyu ve hükümet nezdinde sürekli
olarak dile getirilecektir. Ayr›ca ticari
ahlak›n bozulmas›na karﬂ› düzgün çal›ﬂan
üyelerimiz teﬂvik edilecektir. ATSO kalite
kriterlerine uyan iﬂletmelere bayrak gibi bir
sembol verilecektir. Belediyelerle iﬂbirli¤i
yap›larak, iﬂyeri envanteri ç›kar›lacak, arz
fazlas› olan alanlarda veya bölgelerde yeni
iﬂyeri aç›lmamas› konusunda uyar›
yap›lacakt›r. Yabanc›lara konut sat›ﬂ› için
yurt d›ﬂ›nda emlak fuarlar›na kat›l›m
desteklenecektir.”
Sayg› ve hoﬂgörü
2007 y›l›n›n seçim y›l› oldu¤unu belirten
ATSO Baﬂkan› Kemal Özgen, K›br›s ve
Kuzey Irak konusunun yine gündemde
olaca¤›n›, ekonominin daha hassas bir
yap›da olaca¤›n› vurgulad›. 2007’nin seçim
y›l› olmas› d›ﬂ›nda, ekonomideki durgunluk
riskinin s›k›nt› yaratt›¤›n› ifade eden Özgen
ﬂöyle devam etti: “Ticaret ve Sanayi Odas›
olarak biz ülke düzeyinde yerel düzeyde
gerginlik istemiyoruz. Bu konuda örnek
olmaya çal›ﬂ›yoruz. Bu nedenle 2007
y›l›nda ülkemizde ve ilimizde birlik ve
beraberlik olmas›n›, uzlaﬂma olmas›n›,
karﬂ›l›kl› sevgi ve sayg›n›n, hoﬂgörünün
artmas›n› temenni ediyorum.”

C M Y B

Öner’in Ankara haz›rl›¤›
apu iptalleri nedeniyle bir
süre önce Ankara’da çeﬂitli
temaslarda bulunan Kepez
Belediye Baﬂkan› Erdal Öner,
Kurban Bayram› sonras›nda bu
sorunun çözümü için yine
Ankara’ya gidece¤ini söyledi.
Muhtarlarla gitmiﬂti
Hazinenin açt›¤› dava sonunda
tapular› iptal edilen 10
mahallenin muhtar›yla soruna
yasal bir çözümü bulunmas›
geçti¤imiz haftalarda Ankara’ya
giden Kepez Belediye Baﬂkan›
Erdal Öner, daha önce ret edilen
Kepez Belediyesi’nin çözüm önerisinin yeniden ele
al›nmas›n› istemiﬂti.
Ankara konuya s›cak bak›yor
Bayram sonras› Ankara’ya giderek bu konuyla ilgili
görüﬂmeler yapaca¤›n› aç›klayan Baﬂkan Erdal Öner,
sorunun çözümü noktas›nda yasal bir düzenlemeye
gidilmesi gerekti¤ini ve bu yönde çal›ﬂmalar
yap›ld›¤›n› belirtti. Öner, konunun TBMM gündemine
ne zaman gelece¤i ile ilgili ﬂu anda bir takvim
olmad›¤›n› ancak, bu konuda çal›ﬂmalar yap›ld›¤›n›
söyledi. (Serçin ÇILDIR)
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