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BAŞKAN ALİBEYOĞLU SARIKAMIŞA
TESİS YAPILMASI ÇAĞRISI YAPTI
Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı
Ertuğrul Alibeyoğlu’ndan yerinde tespit.
Kars’ın talep ettiği yatırımlar ve Sarıkamış’a
yapılması gereken projeler Erzurum’a yapılıyor.
Eşsiz doğası ve Şehitler Diyarı olan Sarıkamış’ın
doğası bu tür spor kulüpleri için cazip olmasına
rağmen yatırımların Erzurum’a yapılması çok
manidar.
Türkiye’nin önemli kayak merkezleri arasında
sayılabilecek Sarıkamış’ta yüksek irtifa kamplarının geçtiğimiz yıllarda başlamasının ardından yarım bırakılarak, yanı
başımızdaki Erzurum’da kulüplerin yaz kampı için 6 stat birden yaptırılıp bitirilmesi ve Kars’ın bundan mahrum
bırakılması Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu’nu çıldırttı.
Başkan Alibeyoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Komşu ilimiz Erzurum’a yapılan tesislerin aynı ölçeklisini ilimiz
Sarıkamış ilçesi fazlasıyla hakketmektedir. Bu tesisler bölgemizin kalkınması, yaz turizminin ilerlemesi ve ekonominin
güçlenmesinde etkin rol oynayabilir.” dedi.

KARS PEYNİR ÜRETİCİLERİ SEKTÖR
TOPLANTISI VALİMİZİN TEŞRİFLERİ
ODAMIZIN ORGANİZATÖRLÜĞÜ İLE
GERÇEKLEŞTİ
Başkan Ertuğrul Alibeyoğlu “Kars’ı, Türkiye’nin peynir
merkezi olarak yurtiçi ve yurtdışında tanıtmamız
gerekmektedir”
Başkan Alibeyoğlu, Kars’ın coğrafi işaretli ürünü kaşar
peyniri ile gravyer peyniri, Kars balı, kaz ve diğer yerel
ürünlerin ihraç edilmesi konusunu istişare etmek üzere
peynir üreticileri ile bir araya geldi.
Başkan Alibeyoğlu, "Bu yıl Kars’ta bir peynir festivali düzenlemeyi planlıyoruz" dedi.
Düzenlenen yemekli toplantıda üreticilere hitap eden Başkan Alibeyoğlu, Kars’ın ihracat rakamlarına göre Türkiye’de
son sırada bulunduğunu, oysa Kars’ın yerel ürünlerinin dünya pazarına sunulduğunda lezzetiyle, kalitesiyle, doğallığıyla
farkını ortaya koyabilecek seviyede olduğunu belirtti.
Kars kaşar peynirinin Türkiye için bir marka değeri taşıdığını, bu değerin tüm dünyada tanıtılıp pazarladığı zaman hem
üreticilerin, hem köylerde hayvancılık yapan vatandaşların hem de Kars ve ülkemizin kazanacağını belirten Başkan
Alibeyoğlu, “Peynirimizin değeri her ne kadar Türkiye’de anlaşılmaya başlamış olsa da farklı yörelerden birçok peynir
üreticisi, kendi peynirini pazarlamakta ve ön plana geçmeye çalışmaktadır. Başkalarının sürekli ilerlediği bir ortamda
yerimizde durmamız, gerilememiz anlamına gelir. Sizlerin; kalitede standardı yakalamış, çeşitli hijyen ve kalite
sertifikalarını almış, yurt dışına ihracat yapıyor olmanız, yurt içi değerinizin artmasına da yardımcı olacaktır. İhracat
yapmak demek; direkt dövizle kazanmak, daha yüksek oranda kâr elde etmek anlamına gelmektedir. Böylece hem siz
daha çok kazanacaksınız hem de istihdam oluşmasına vesile olacaksınız. Ayrıca bu ülkenin üreten vatandaşları olarak
ihracat yapmak suretiyle ülkemize döviz girmesine ve dış ticaret açığının kapanmasına da yardımcı olacaksınız” diye
konuştu.
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İhracattaki en büyük sıkıntının çoğunlukla firmaların gerekli prosedürleri ve yurt dışına nasıl satış yapacağını bilmediği
ve bu bilinmeyenin yarattığı korku sebebiyle ihracat yapmadığı olduğuna dikkat çeken Başkan Alibeyoğlu, bu aşamada;
kalkınma ajansının ihracat yapmak isteyen üreticilere danışmanlık sağlayacağını, alanında uzman kişilerin üreticilere
ihracat yapılmak istenen ülke için prosedürleri, yapılması gerekenleri, alınması gereken sertifikaları aktaracağını ve
ihracat için yatırım yapılması gerektiği takdirde de %50 hibe desteği sağlayacağını söyledi.
Kars’ta üreticilerin ihracat yapabilme seviyesine ulaşması hedeflenirken yurtiçinde de peynirin tanınırlığının
yükseltilmesi ve kalitesinin duyurulmasına devam edilmesinin ve peynirin tercih edilebilir olması için tüketicilerin
zihninde farklı bir konum ve değer oluşturulmasının gerektiğini ifade eden Başkan Alibeyoğlu: “Bu noktada tanıtım
aktivitelerinden asla geri kalmamamız ve
Kars’ı, Türkiye’nin peynir merkezi olarak
yurtiçi
ve
yurtdışında
tanıtmamız
gerekmektedir. Festivaller, turistik bölgelerin
ismini duyurmakta yüksek bir etki gücüne
sahip olduğu için biz de bu amaçla; bu yıl
Kars’ta bir peynir festivali düzenlemeyi
planlıyoruz. Kars turizmi, yöresel ürünlerimiz
olan peynir, bal, tereyağı, kaz gibi
ürünlerimiz ile doğrudan ilişkilidir. Biz, hem
Kars’ı peynirin başkenti yapmak hem de Kars
turizmini daha da canlandırmak ve turizmden
aldığımız payı daha da artırmak istiyoruz.
Ayrıca düzenlemeyi planladığımız bu
festivalle; Kars peynirlerini ulusal düzeyde
tanıtmanın yanında, şehrimize dışarıdan
gelen bu sektördeki diğer işletmelerle
bağlantı kurulabilecek, o sektörle iş yapan ya
da yapmak isteyen profesyonel ziyaretçilere
doğrudan tanıtım ve satış yapma imkânı da
sağlanacaktır. Eğer bu sektörde ilimiz için bir
şeyler yapılacaksa, birlik-beraberlik içinde
hareket etmemiz ve elimizi hep birlikte taşın
altına koymamız gerekiyor.” şeklinde
konuştu.

KARS TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDAN
ÜYELERE E-İHALE EĞİTİMİ
DÜZENLENECEK
Bilindiği üzere, Kamu İhale ve Mali Mevzuatlarımızdaki pek çok
hüküm, ülke gelişmelerine ve yeni koşullara uyarlanması
zorunluluğu ile sıklıkla değişmektedir. Bu durumun doğal bir
sonucu olarak kamu idarelerinde değişikliklere ayak
uydurulabilmesi için eğitim gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Son dönemlerde mevzuatta birçok değişiklik meydana gelmiş
Kanun Hükmünde Kararnameler ve Cumhur Başkanlığı
Kararnameleri ile Kamu İhale Mevzuatında yeni uygulamalar
getirilmiştir.
2017 ve 2018 yılları içerisinde İhale mevzuatında köklü
değişiklikler yapılmış ve uygulama yenilikleri getirilmiş, 2019
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yılı içerisinde özellikle 16 Mart 2019 tarihinde Kamu İhale Mevzuatı ve ikincil mevzuatta esaslı değişiklikler yapılmış,
Mal Alımları, Hizmet Alımları, Yapım İşleri ve Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmelikleri ile Kamu
İhale Genel Tebliği, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında
Yönetmelik hükümleri ile ihalelere ilişkin tip sözleşme, tip şartname ve standart formlarda değişiklikler gerçekleşmiştir.
Bu değişikliklerle birlikte Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğine de yenilikler getirilmiştir. Yapılan değişikliklerle
birlikte Kamu İhalelerinde yeni bir dönem başlamıştır.
Bu değişiklikler ve düzenlemeler söz konusu konularda eğitim ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Bu kapsamda
tarafımızca detaylı bir program hazırlanmış, söz konusu konulara ilişkin eğitim eksikliklerinin, uygulamaya yönelik bir
anlatım üslubu ile giderilmesi planlanmıştır.
Seminerimize, Odamıza kayıtlı olan firma temsilcilerimiz ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, ihale ve satın alma
süreçlerinde yer alan, harcama yetkilileri, daire başkanları, şube müdürleri, personel dairesi veya müdürlüğünde görev
alanlar, ihale işlemlerinden sorumlu görevliler, gerçekleştirme görevlileri, mali hizmet uzmanları, yaklaşık maliyet veya
teknik şartname hazırlayanlar, ihale komisyonlarında, kontrol teşkilatlarında, muayene ve kabul komisyonlarında görev
alanlar ve diğer ilgililerin katılmaları faydalı olacaktır.
Bu itibar ile 18 Temmuz 2019 Perşembe Günü Saat 10:00’da yapılacak olan e-ihale eğitim seminerimize katılım için
Odamız ile bağlantıya geçerek kayıt yaptırmanız dileriz.

BAŞKAN
ALIBEYOĞLU’NDAN
“DİJİTALLEŞME” MÜJDESI
Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında KATSO’ya
bağlı üyeler istedikleri yerden www.karstso.org.tr
adresini kullanarak Oda web sitesine giriş
yapabilecekler ve Üye girişi alanını kullanarak
kendileri için oluşturan alanlar vasıtası ile Oda
belgelerini (Faaliyet Belgesi, Oda Sicil Kayıt
Sureti, Ticaret Sicil Gazetesi vs.) sorunsuzca
alabilecekler. Ayrıca bu sayede Oda aidatlarını
yatırabilecek ve geçmiş dönem ödemiş oldukları
aidatlarını ve aidat makbuzlarını görebilecekler.
Başkan Ertuğrul ALİBEYOĞLU uzun süredir bu
projenin üzerinde çalıştıklarını ve büyük çabaların
neticesinde projeyi tamamladıklarını ifade etti.
Sözlerinin devamımda Başkan Alibeyoğlu; Bu
üyelerimiz için devrim niteliğinde bir hizmettir. En
uzak bölgelerimizden hatta Türkiye’nin her yerinden üyelerimiz istedikleri gibi Odamıza gelmeden uzaktan hizmet
alabilecekler. Odamıza gelerek belge alınması üyelerimiz için hem zaman kaybına hem de emek kaybına neden
oluyordu. Bu vesile ile üyelerimiz zaman ve emek kaybına mahal vermeden uzaktan hizmetlerini alabilecekler.
İfadelerine yer verdi.
Ayrıca Başkan Alibeyoğlu; Bu hizmetten yararlanılabilmesi için üyelerimizin Odamıza başvuru yaparak kullanıcı adı
ve şifre oluşturmaları gerekmektedir. Kullanıcı adı ve şifre oluşturduktan sonra üyelerimizi anında hizmetten yararlanma
imkânı bulacaklardır. İfadelerini kullandı.
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ODAMIZ TARAFINDAN
ELEKTRONİK İHALE EĞİTİMİ
DÜZENLENDİ
Kars Ticaret ve Sanayi Odası tarafından
üyelerine ve Kamu kurum ve kuruluşları
çalışmalarına yönelik Elektronik İhale(E-İhale)
Eğitimi Semineri Düzenlendi.
Eğitim iki grup halinde yapıldı. Birinci gurup
Kars Ticaret ve Sanayi Odası(KATSO) Üyeleri
için, ikinci grup ise kamu kurum ve kuruluşları
çalışanlarına yönelik olarak gerçekleştirildi.
KATSO tarafından organize edilen e-ihale eğitimi Kamu İhale Kurumu Başkanlığı uzmanı Osman KILIÇ tarafından
verildi.
Yapılan sunumda; Kamu alımlarında bürokrasinin azaltılması, işlem maliyetlerinin düşürülmesi ve rekabetin arttırılarak,
etkin ve verimli bir alım sistemi oluşturulması amacıyla 2016 yılından buyana kullanılan e-teklif yoluyla alınan beyan
usulünün kapsamının genişletilerek, 19 Haziran 2018 tarihi itibariyle yaklaşık maliyeti hizmet alımlarında 1 Milyon
TL’ye, mal alımlarında 8 Milyon TL’ye kadar olan açık ihalelerin “e-ihale” ile yapılmasının mümkün hale getirildiği, 2
Ocak 2019 tarihi itibariyle ise, parasal sınır olmaksızın Açık İhale usulü ile yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım
işlerinden ve 4734 sayılı kanunun 21’inci maddesinin (f) bendine göre pazarlık usulü ile gerçekleştirilenlerin mal ve
hizmet alım ihalelerinde “e-ihale” yoluyla yapılabileceği belirtildi.
Eğitim hakkında konuşan KATSO Başkanı Ertuğrul ALİBEYOĞLU;
“Bilindiği üzere 2017 ve 2018 yılları içerisinde İhale mevzuatında köklü değişiklikler yapılmış ve uygulama yenilikleri
getirilmiş, 2019 yılı içerisinde özellikle 16 Mart 2019 tarihinde Kamu İhale Mevzuatı ve ikincil mevzuatta esaslı
değişiklikler yapılmış, Mal Alımları, Hizmet Alımları, Yapım İşleri ve Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama
Yönetmelikleri ile Kamu İhale Genel Tebliği, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ ve İhalelere Yönelik
Başvurular Hakkında Yönetmelik hükümleri ile ihalelere ilişkin tip sözleşme, tip şartname ve standart formlarda
değişiklikler gerçekleşmiştir. Bu değişikliklerle birlikte Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğine de yenilikler
getirilmiştir. Yapılan değişikliklerle birlikte Kamu İhalelerinde yeni bir dönem başlamıştır. Bu değişiklikler ve
düzenlemeler söz konusu konularda eğitim ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.
Bu kapsamda özellikle üyelerimiz tarafından e-ihale eğitimi düzenlenmesi konusunda Odamıza başvurular yapılmıştır.
KATSO olarak bu talepleri göz ardı edemezdik. Kamu İhale Kurumu Başkanlığı ile irtibat sağladık ve ilimizde e-ihale
eğitimi düzenlenmesi konusunda taleplerimizi kendilerine ilettik. Kamu İhale Kurumu talebimizi geri çevirmeyerek
ilimizi eğitim programlarına dahil etti. Bu vesile ile kendilerine şahsım ve üyelerimiz adına şükranlarımı sunuyorum.
KATSO olarak her zaman üyelerimizin yanındayız. Üyelerimize hizmet etmek için buradayız. 2019 yılı için
programımıza aldığımız eğitimlerimiz ve hizmetlerimiz devam edecektir.” Sözlerine yer verdi.

KARS TİCARET VE SANAYİ ODASI
TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS
TOPLANTISI YAPILDI
Kars Ticaret ve Sanayi Odası, Aylık Olağan Meclis
Toplantısı Meclis Başkanımız Sayın İdris ACAY
başkanlığında, Meclis Üyelerimizin katılımları ile Odamız
Toplantı Salonunda yapıldı.
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KARS TİCARET VE
SANAYİ
ODASI
TARAFINDAN
ÜCRETSİZ
ETİCARET VE EDÖNÜŞÜM EĞİTİMİ
Kars Ticaret ve Sanayi
Odası tarafından üyelere
ve girişimcilere yönelik
ücretsiz “E-Ticaret ve EDönüşüm”
Eğitimi
düzenlenecektir. Eğitim
Kars Ticaret ve Sanayi
Odası Eğitim salonunda
düzenlenecek
olup,
katılımcılara Başkanlık
onaylı katılım sertifikası
verilecektir.
Eğitim 30 kişi ile sınırlıdır ve katılımcıların Kars Ticaret ve Sanayi Odası’na başvuru yaparak kayıt
yaptırmaları gerekmektedir.
Eğitim 31.07.2019 Çarşamba Günü Saat 10:00’da Kars Ticaret ve Sanayi Odasında başlayacaktır.

