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DEV BULUŞMA

firmalarından, yüzde 2 civarında bir
kısmı ise Burdur ve Isparta firmalarından sağlamaktadır. Antalya
özellikle turizme bağlı yapısından
dolayı diğer illerden çok ciddi
alım yapıyor. Bu alımlar nedeniyle
oluşan ticaret ve cirolar yine bizim
bölgemizde kalsın istiyoruz” diye
konuştu.

Antalya, Burdur ve
Isparta’nın kamu ve
özel sektörü, işbirliği
ve ticareti geliştirmek
için 26-27 Mayıs’ta
Anfaş’ta buluşuyor

A

ntalya Ticaret ve Sanayi
Odası (ATSO) ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme
Vakfı (BAGEV) Başkanı Davut
Çetin, Antalya, Burdur ve Isparta iş
dünyasının tüm paydaşlarını bir araya getirecek “Batı Akdeniz Ticaret
Buluşması”nın 26-27 Mayıs tarihlerinde ANFAŞ Fuar Merkezi’nde

düzenleneceğini bildirdi. ATSO’nun
öncülüğünde, üç ilin valilikleri,
belediyeler, kamu kurumları, oda ve
borsalar, üniversiteler ve iş insanları örgütlerinin işbirliğiyle ilk kez
düzenlenecek etkinliğin bölge ticaretinin geleceğine ışık tutacağını
belirten Davut Çetin, “Batı Akdeniz bölgesinde işbirliği kültürünün
gelişmesini, yerel ticaretin güçlenmesini hedefliyoruz” dedi.

BİRLİKTEN GÜÇLÜ TİCARETE

Covid 19 pandemisi sonrasında
Antalya, Burdur ve Isparta illerindeki işletmelerin birbirleri
ile etkileşimi artırmayı ve bölge
ekonomisinin daha yüksek katma
değer üretmesine fayda sağlamayı

hedeflediklerini belirten Davut Çetin şunları kaydetti;
“Antalya’nın potansiyelini daha iyi değerlendirelim, işletmelerimizin ticaretini
artıralım, bölgemizde yaratılan
katma değeri
birlikte
artıralım
istiyoruz.
Antalya
firmaları
satınalmalarının
yüzde
37’sini
Antalya

Başkan Dere:
Esnafın taleplerini
unutmayın
AESOB Başkanı Dere, sürekli ziyaret ettiği
Antalya esnafının ve KOBİ’lerin karşı karşıya
olduğu sorunları tek tek açıklayarak, adaletsizliklerin önüne geçilmesini ve esnafın taleplerinin unutulmaması gerektiğini söyledi.
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Başkanı Adlıhan Dere, merkez ve ilçelerde
gerçekleştirilen Oda Genel Kurullarında ve
yaptığı esnaf ziyaretlerinde kendisine aktarılan sorunları ve talepleri anlattı. Akaryakıt,
doğalgaz ve elektrik faturalarına gelen
zamlar nedeniyle esnafın zorlandığını belirten Dere, yaptığı Ankara gezilerinde yetkili
merciler ile görüşerek esnafın sesi olmaya
devam edeceğini söyledi.

BİNLERCE ESNAF EMEKLİ OLAMIYOR

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, kamu personeli maaşlarındaki düzensizlik ile ilgili
çalışmalar gündeme alınmışken, esnafın da
taleplerinin unutulmaması gerektiğini belirterek, “4 Ekim 2000 Tarihinden önce oda ve
vergi kaydı olup, BAĞ-KUR kaydı olmaması
sebebiyle emekli olamayan binlerce esnafımız var. BAĞ-KUR mağduriyeti yaşayan
bu esnaflarımıza bir defaya mahsus geriye
dönük borçlanma hakkı tanınmalı" dedi.

