Düzce’de 2-5 Mayıs tarihleri arasında ilk kez Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Turizmi içeren 1. Düzce Fuarı
yapılacak. Vali Zülkif Dağlı, fuarın Düzce için çok önemli olduğunu söyledi.

Düzce’de 2-5 Mayıs tarihleri arasında Cumhuriyet Mahallesi Kapalı Pazaryeri’nde gerçekleştirilecek olan ve içerisinde
Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Turizm yer alacağı 1. Düzce Fuarı için Vali Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında bir toplantı
gerçekleştirildi. Toplantıya Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Nigar Demircan Çakar, dernek ve oda başkanları ve ilgililer katıldı. “İlk adım atıldı”
Vali Dr. Zülkif Dağlı Düzce’nin tanıtım noktasında hak ettiği yere gelmesi için bu fuarın çok önemli olduğunu
vurgulayarak “Önemli bir faaliyet için ilk adımı attık. Fuar organizasyonları özellikle kavşak noktalarında, ana arterlerde,
ulaşımın yakın olduğu ve çevresinde potansiyeli barındıran yerlerde yapılır. Düzce’de böyle bir Potansiyel var.
Düzce’nin hak ettiği yere gelmesi için bu fuar çok önemli. Ahşap ürünlerinde Türkiye’de sayılı bir yerimiz var. Fındık
üretiminde ülkemizde beşinci sırada yer alıyoruz. Bal kabağı üretiminde üçüncü sıradayız. Tarım bundan sonra
dünyada çok daha fazla önem kazanacak. Doğal güzellikleriyle, macera ve spor turizmini geliştirmek ve körfez
ülkelerine dönük bir turizmi başlatmak niyetindeyiz. Bunun için iki yıldır çaba harcıyoruz. Fuarın amacına ulaşması
noktasında herkesi çok istekli görüyorum. Zamanlamanın da iyi olduğunu düşünüyorum. En büyük temennimiz bu
fuarın her yıl aynı tarihlerde devam etmesi. Katılımın yoğun olacağına inanıyorum” diye konuştu.
Şahin, “Bölgeye hitap edecek bir fuar alanı istiyoruz”
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin bölgeye hitap edecek bir fuar alanına sahip
olmak istediklerini işaret ederek “Sanayiden, turizme, tarımdan, gıdaya her alanda potansiyeliyle ülke ekonomisinde
önemli bir yere sahip olan Düzce tanıtım ve markalaşma alanında hak ettiği noktaya ulaşamadı. Hem ulusal hem
uluslararası platformda marka değerinin artırılması için çaba harcamaya devam ediyoruz. Bu alandaki adamlardan biri
de Düzce Fuarı. Bu fuarı çok önemsiyoruz. Bizim bulunduğumuz havzada fuar alanı yok. Amacımız büyük bir fuar
alanına sahip olmak” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: http://www.duzcetv.com/duzce-gundem-kultur--sanat-haberleri/63682-duzce-fuar-gunleri-

basliyor

Kaynak: https://www.haberler.com/duzce-fuari-tanitim-toplantisi-gerceklestirildi-11917647-haberi/

Düzce Valiliği Makam Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Nigar Demircan Çakar, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Türkiye Muhtarlar Derneği
Başkanı Yaşar Çengel de katılım gösterdi. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı’nın salona gelmesiyle başlayan
oturumda gerçekleştirilecek olan fuar hakkında konuşuldu. 2 ve 5 Mayıs tarihleri arasında ilki
düzenlenecek olan Düzce Fuarı’na ilişkin görüşlerin tartışılacağı toplantı öncesinde konuşan Düzce
Valisi Dr. Zülkif Dağlı fuarın önemine ve kapsamına dikkat çekti.

“Düzce’mizde Bu Potansiyel Var” Önemli bir etkinlik öncesinde ilk toplantıyı düzenlediklerini belirten
Dağlı ifadelerini şöyle sürdürdü: “Yolların kavşağındayız. Fuar organizasyonları özellikle kavşak
noktalarda, ana arterlerde, ulaşımın yakın olduğu ve çevresinde potansiyeli barındıran yerlerde ağırlık
kazanır. Düzce’mizde de bu potansiyel var. Şimdiye kadar yapılmamış ama artık bir yerden başlamak
suretiyle, İnşallah birincisini yapacağız.”
Düzce’nin Yapısına Değindi Düzce’nin hak ettiği yere gelmesi için bu fuarın çok önemli olduğunu
vurgulayan Vali Dağlı, şehrin özellikleri hakkında şunları söyledi: “Ahşap ürünlerinde, Türkiye’de sayılı
bir yerimiz var. 18 tane kaplamacının, 11 tanesi ilimizde. Mobilye fabrikalarının bir geçmişi ve tarihi
var. Fındık dediğimizde, üretimde Türkiye’de 5. Sırada yer alıyoruz. Bu azımsanmayacak bir rakam.
Balkabağı üretiminde 3. Sıradayız. Tarım bundan sonra çok daha fazla önem kazanacak. Turizm
dediğimizde de, İstanbul ve Ankara’nın tam ortasında, bu kadar tabii ve doğal güzelliği barındıran, Bir
tarafında Akçakoca ve denizimiz, bir tarafında şelalelerimiz, su kaynaklarımız, ormanımız ve yeşilimizle
macera turizmin, spor turizmine ve körfez ülkelerine dönük bir turizmi de ‘nasıl başlatabiliriz’
düşüncesiyle bir çalışma yürütüyoruz.”
“Her Yıl Devam Etmesi En Büyük Temennimiz” Fuarcılığın bu özellikleri göstermek için bir alan
olduğunu belirten Dağlı, etkinliğin zamanlamasını da çok doğru bulduğunu söyledi ve şunları kaydetti:
“Ramazan Ayı’nın hemen öncesinde ve yaz kendini tam anlamıyla hissettirmeden gerçekleştirilecek
olması zamanlama anlamında çok doğru buluyorum. Bu etkinlik her yıl aşağı yukarı aynı tarihlerde
devam etmesi en büyük temennimiz. İlki olması hasebiyle, duruma bir bakılacak. Bu bizi asla
yıldırmamalı. Ben potansiyelimizin iyi olduğunu düşünüyorum. Katılımın da güzel olmasını bekliyoruz.”
“Düzce’de ilk kez düzenlenecek” Düzce’nin birçok alanda başarılı olduğunu, ancak markalaşma adına
bir seviyeye ulaşamadığını belirten Ticaret ve Sanayi Odası Tuncay Şahin, ifadelerinde şunlara yer
verdi. “Düzce’nin sanayi faaliyetlerinin yanı sıra; tarım, hayvancılık, ormancılık ve turizm ile hak ettiği
seviyeye ulaşması, hem ulusal, hem de uluslararası piyasada marka değerinin arttırılması için
çalışmaya devam ediyoruz. Bunlardan biri olarak da Düzce’de ilk kez düzenleyecek olduğumuz ‘Düzce
Fuarı’nı önemsiyoruz. Çevre illerde böyle bir fuar alanı yok. Attığımız ilk adımlarla bölgemize hitap
edecek büyük bir fuar alanına sahip olmak amacındayız.”
Açıklamaların ardından toplantı, fuar hakkında düşüncelerin paylaşılması ile sürdü.

Kaynak: http://www.oncurtv.com/yerel-haber/mayista-ilki-duzenlenecek-h139658.html

Düzce'de 25 Mayıs tarihleri arasında ilk kez Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Turizmi içeren 1. Düzce
Fuarı yapılacak. Vali Zülkif Dağlı, fuarın Düzce için çok önemli olduğunu söyledi.
Düzce’de 25 Mayıs tarihleri arasında ilk kez Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Turizmi içeren 1.
Düzce Fuarı yapılacak. Vali Zülkif Dağlı, fuarın Düzce için çok önemli olduğunu söyledi.
Düzce’de 25 Mayıs tarihleri arasında Cumhuriyet Mahallesi Kapalı Pazaryeri’nde gerçekleştirilecek
olan ve içerisinde Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Turizm yer alacağı 1. Düzce Fuarı için Vali Dr.
Zülkif Dağlı başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Düzce Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, dernek ve oda
başkanları ve ilgililer katıldı.
“İlk adım atıldı”
Vali Dr. Zülkif Dağlı Düzce’nin tanıtım noktasında hak ettiği yere gelmesi için bu fuarın çok önemli
olduğunu vurgulayarak “Önemli bir faaliyet için ilk adımı attık. Fuar organizasyonları özellikle
kavşak noktalarında, ana arterlerde, ulaşımın yakın olduğu ve çevresinde potansiyeli barındıran
yerlerde yapılır. Düzce’de böyle bir Potansiyel var. Düzce’nin hak ettiği yere gelmesi için b u fuar çok
önemli. Ahşap ürünlerinde Türkiye’de sayılı bir yerimiz var. Fındık üretiminde ülkemizde beşinci
sırada yer alıyoruz. Bal kabağı üretiminde üçüncü sıradayız. Tarım bundan sonra dünyada çok daha
fazla önem kazanacak. Doğal güzellikleriyle, macera ve spor turizmini geliştirmek ve körfez ülkelerine
dönük bir turizmi başlatmak niyetindeyiz. Bunun için iki yıldır çaba harcıyoruz. Fuarın amacına
ulaşması noktasında herkesi çok istekli görüyorum. Zamanlamanın da iyi olduğunu düşünüyorum. En
büyük temennimiz bu fuarın her yıl aynı tarihlerde devam etmesi. Katılımın yoğun olacağına
inanıyorum” diye konuştu.
Şahin, “Bölgeye hitap edecek bir fuar alanı istiyoruz”
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin bölgeye hitap edecek bir fuar
alanına sahip olmak istediklerini işaret ederek “Sanayiden, turizme, tarımdan, gıdaya her alanda
potansiyeliyle ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Düzce tanıtım ve markalaşma alanında
hak ettiği noktaya ulaşamadı. Hem ulusal hem uluslararası platformda marka değerinin artırılması
için çaba harcamaya devam ediyoruz. Bu alandaki adamlardan biri de Düzce Fuarı. Bu fuarı çok
önemsiyoruz. Bizim bulunduğumuz havzada fuar alanı yok. Amacımız büyük bir fuar alanına sahip
olmak” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: https://www.haberturk.com/duzce-haberleri/68099374-duzcede-bir-ilkgerceklestirilecekduzcede-tarim-hayvancilik-gida-sanayi-ve-turizm-fuari

