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Ödemiş Belediyesi önümüzdeki günlerde açılacak olan '
i
süs bitkileri ve Adanalık Sergisi öncesi bölgesel ve
yerel basın mensuplannı bu sektörde üretim yapan
seralan gezdirdi. Ödemiş Belediyesi, 19 Kasım 'da
başlayacak olan Süs Bitkileri ve Adanalık sergisinin
etkin tanıtımının yapılınası amaayla bölgesel ve yerel
yazılı ve görsel medya kuruluşlann davet ederek
ilçedeki
fidan ve çiçek üretidIerini
gezdirdi.
ızmir'den gelen basın mensuplan ile yerel basın
mensuplan ilk olarak Ind Çiçekçilik'i ve çevresindeki
üretidIeri
ziyaret
etti.
Daha sonra Çobanoğlu
Adanalığa
geçen basın mensuplan
burada firma
sahibi Mustafa Çobanoğlu'ndan
sektör hakkında
bilgiler aldı, Çobanoğlu, basın mensuplanna sektörün sorunlannı anlatarak bilgiler verdi. Buranın
ardından Balabanlı Yolu üzerinden Dallıoğlu seraalık, fidanalık ve çiçekçilik firmasına giden basın
mensuplan burada öğle yemeği yediler. Ödemiş Belediye Başkanı Bekir Keskin, Başkan yardıması
ırfan Akça ve kurulan birlik başkanlan da geziye eşlik etti. Başkan Keskin burada yaptığı konuşmada
klasik belediyetilik anlayışı yerine Ödemiş'i kalkındırmak istedikleri anlattı.
Dünya'da 200 milyar dolar Türkiye'de ise 2.5 milyar dolartık Pazar oluşturan süs bitkileri ve peyzaj
uygulamalannda ÖdemiŞ'in üretim ve ihracat merkezlerinden biri olma yönünde hızla ilertediğini
belirten Keskin, " lIçemizin sahip olduğu iklim, süs bitkisi yetiştiridliği için oldukça müsait.
Köylerimizle birtikte 200 bin yaklaşan nüfusumuzun artık bu sektöre kaymaya başladı. Artık sadece
belediyedlik yapmayacağız. Bu konuda bir çiftçi birtiği kurduk. Birtiğe üye çiftçiler bitki yetiştiriyar
biz de pazartıyoruz. Ödemiş'te bu yönde çalışan süs bitkisi üretidIerinin bütün imkfuılanmızla
teşvik etmeye desteklemeye karartıyız. Geleneksel tanm ürünleri yerine dünya pazartannda da yer
edilebilecek yeşil sanayi, SÜS bitkileri üretimini desteklemek üzere bir dizi proje hazırladık ve
uygulamaya sokuyoruz. Ödemiş yaptığı üretimle Türkiye'deki SÜS bitkileri fıyatlannı belirter
konumdadır. Amaamız, bölgemizde gelişmeye devam eden süs bitkileri üretiminin ulusal düzeyde
başarısımn yanına ihracat başarısım eklemektedir.
Bölgemizden yapılan ihracatı kısa zamanda
sektörte birtikte büyütmeyi hedefliyanız. • dedi. Dallıoğlu Adanalığın sahibi Yalçın Daler, "bizim en
önemli sorunumuz sektörümüzü
ifade edebilecek
bir kurumun olmaması,
bu kurumun
oluşturulmaması halinde de sorwılann devam edeceğini biliyoruz. Bir an önce böyle bir kurum
oluşturulmalıdır ." Dedi.
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