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Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası ile Ortak Müşterek Toplantı
Kırıkkale Ticaret Borsası ile Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Nisan ayında yapılacak olan
seçim öncesi son meclis toplantısını Kırıkkale TSO Meclis toplantı salonunda müşterek
gerçekleştirdi.
Kırıkkale Ticaret Borsası'nın, 1 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek Organ Seçimleri öncesi 7
Nisanda seçimlerini gerçekleştirecek olan Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası ile müşterek meclis
toplantısı gerçekleştirildi. Yaptığı açılış konuşmasında, düzenlenen müşterek toplantının amacını
açıklayan Kırıkkale TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı sözlerine, 2018 yılının KTSO’nun
55. kuruluş yıl dönümü olduğunu belirterek başladı.
Ticaret Borsası ile Ticaret ve Sanayi Odası’nın aynı kökten gelen kurumlar olduğunu ve TSO ile
ortak toplantı düzenlemekten mutluluk duyduklarını belirten Ticaret Borsası Başkanı Harun
Sümer, ortak sorunların giderilmesinde büyük katkısı olacağına inandıkları bu ortak toplantıların
sayısının artması gerektiğini
söyledi. Yeni dönemde yeni
bir hizmet binası projeleri
olduğunu belirten Sümer,
yapılan faaliyetlerde ve
fuarlarda TSO ile ortak
çalışmaktan son derece
memnun olduklarını ve
TSO’nı kendi evleri gibi
gördüklerini
söyledi.Amaçlarının üye
mennuniyetini en üst
seviyeye taşımak olduğunu
yılda en 2 defa toplantı
yapılması ve TOBB'nin
nezdinde ve ilimizdeki
üyelerimiz için çok faydalı olacağını Borsa olarak TSO'nun her zaman yanında olacaklarını seçim
öncesi ve sonrasında da her zaman üyelerinin yanlarında olacaklarını söyledi.
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Konya Tarım 2018 16.Tarım,Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla
Teknolojileri Fuarı
2017 yılında 17 ülkeden 1200 marka,
402 firma ve firma temsilciliğinin
katılımı ile gerçekleştirilerek, yurt
içinden ülkemizin tüm bölgelerini
kapsayan 76 farklı ilden, yurt
dışından ise başta Ortadoğu, Orta
Asya, Afrika, Kafkaslar ve Balkanlar
başta olmak üzere 57 farklı ülkeden
gelen toplam 304.527 ziyaretçiyi
Konya'da buluşturmayı başaran ve
Türk tarım sektörünün en önemli ve
en etkin buluşma noktası olan fuar, 2018 yılında da önceki yıllarda büyük başarılarla
gerçekleştirilen ve ülke genelinde büyük ses getiren fuarlardan aldığı güç ile sektör
temsilcilerini ve profesyonel ziyaretçileri Konya'da Tüyap çatısı altında buluşturmuştur.
20-24 Mart 2018 tarihlerinde Konya Tarım 2018, 16. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve
Tarla Teknolojileri Fuarı’na Kırıkkale İlimizin tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin
gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Kırıkkale Üniversitesi öğretim elemanları
,öğrencileri, borsa üyelerinin ve personellerinin katıldığı fuara 23 Mart 2018 tarihinde
Kırıkkale Borsası’nın katkılarıyla günübirlik katılım sağlanmıştır. Fuarda katılımcılar;
Tarım sektöründeki tüm gelişmeleri daha yakından görme ve gözlemleme fırsatı, yeni iş
fırsatları yakalama, yeni iş birlikleri kurma imkanı, yeni tarım ürünleri ve son teknolojileri
doğrudan gözlemleme fırsatı, tarım ürünlerini karşılaştırarak analiz etme imkanı, tarım
sektöründe faaliyet gösteren dernek, federasyon, STK, üniversite ve bilim çevreleri ile bir
arada olma fırsatı, düzenlenen etkinliklere katılarak yeni teknolojiler ve son trendlerden
haberdar olma olanağı bulmuştur. 23 Mart 2018
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