
 
 
 

RİZE  İLİ ODA – BORSA  MÜŞTEREK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI 

08/12/2016  Tarihli SONUÇ  BİLDİRGESİ 

ÇAYELİ TSO 

                                                                                 

1) Rize de  yapılacak olan Rize Artvin Havalimanının ihalesinin bittiği,  Yapılacak olan havalimanı 

için bölgede gerekli alt yapının oluşturulması için en başta sahil kısmında kentsel dönüşümünün 

acilen hayata geçirilmesine ve bu konuda  yerel yönetimlerin sürdürdüğü çalışmalara destek 

verilmesine, 

2) Sarp sınır kapısının inşaat halinde olması nedeni ile gümrükleme işlemlerinin güçlükle yapıldığı, 

kapıdan ihracat  yapan üyelerimizin mağduriyetinin giderilmesi  için bölgemize  gelecek olan  

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFEKNÇİ ile ihracat yapan üyelerimizin sıkıntılarının 

görüşülmesine, 

3) Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlatılan Ayder Yaylasındaki  Kentsel dönüşüm projesine 

bölgemizde turizm  sektörünün gelişmesi  adına müşterek destek verilmesine,  ayrıca ilimizdeki 

turizmi sadece Ayder bölgesiyle sınırlandırılmamalı diğer güzel bölgelerimizin de turizme açılması 

konusunda müşterek çalışmaların başlatılmasına, 

4) Daha önce yapılan kararlı çalışmalarımızın neticesinde Çayeli, Pazar, Ardeşen ilçelerimize de 

gelecek olan doğalgaz için  karayolları üzerinde izlenecek olan  güzergah  çalışmalarının takip 

edilmesine, 

5) İlimizde gerçekleştirilecek  olan  Çay Çarşısı projesi konusunda Rize Ticaret Borsası’nın yapacağı  

çalışmalara destek verilmesine, 

6) Başbakan’ımızın da dile getirdiği Samsun- Sarp Demiryolu  için yapılan çalışmalara müşterek 

destek verilmesine  ve konunun  daima gündemde kalması için çalışmaların yapılmasına, 

7) Sevgi yoluna önem verilmeli her türlü destek sağlanmalıdır. 

8) Şehir hastanesi için arazi isteniyor bunun için 250 dönümlük Düzköy düşünüyoruz. 

9) %100  lük bir doluluk  oranı ile çalışan Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana gelen 

olumsuzlukların takip edilmesine 

10) Artvin valiliği tarafından daha önce ihracatçı  üyelerimize verilen sarp sınır kapısından hızlı geçiş 

kartlarının yeniden gündeme alınması çalışmalarının başlatılmasına, 

11) Bölgemizde gerçekleştirilecek  olan Lojistik merkezi  ile  Rize ticaret ve Sanayi Odasının yaptığı 

çalışmalara müşterek destek verilmesine,  

12) Müşterek Oda-Borsa toplantısının 5Nisan2017Çarşamba günü Rize Ticaret Borsası’nda 

yapılmasına, 

13) İş bu Sonuç Bildirgesinin taraflarca imza altına alınmasına, 

                    Oy birliği ile karar  verilmiştir.  

 

         Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU                                          Mehmet ERDOĞAN 

Rize TSO Yön.Kur.Bşk.                                                   Rize Tic.Borsası Yön.Kur.Bşk. 

 

 

Güngör SARI                                                                   Recep    EKSİLMEZ 

Çayeli TSO Yön.Kur.Bşk.                                               Ardeşen TSO Yön.Kur.Bşk. 

 

                                          Mustafa  MEMOĞLU 

                                         Pazar TSO Yön.Kur.Bşk. 



 
 


