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T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, T.C. Dışişleri
Bakanlığı yazısına atfen, Tanzanya’nın Malawi ve Zambiya sınırında yer alan Songwe bölgesi
Valisi Chiku Gallawa’nın Darüsselam Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek, görev yürüttüğü
bölgenin yeni kurulmakta olan ve kalkınmaya açık bir bölge olduğunu, toprakların tarıma
oldukça elverişli olduğunu ifade ettiği belirtilmektedir. Yazıda devamla Vali Gallawa,
bölgenin sebze ve meyve üretimi için uygun olduğunu ve hali hazırda kahve üretildiğini ancak
paketleme ve işleme konularında kapasitelerinin bulunmadığını, bu konuda ülkemizin tarım
alanındaki bilgi birikiminden istifade etmek istediklerini dile getirdiği belirtilmektedir.
Bahse konu yazıda, bölgedeki havaalanının geliştirme çalışmalarının sürdüğü ve yakında
kargo uçaklarının kullanımına uygun hale geleceği Vali Gallawa tarafından ifade edildiği, ek
olarak bölgede üretilecek tarım ürünlerinin uygun şartlarda depolanması, paketlenmesi ve
ülke dışına ihracının sağlanabilmesi için yabancı yatırımcıları ülkeye beklediklerini ifade
etmektedir.
Yazıda devamla, Vali Gallawa’nın 18 Şubat 2017’de muhtemel yabancı yatırımcıların
katılımıyla bir yuvarlak masa toplantısı düzenleyeceklerini, bilahare Temmuz 2017’de daha
geniş katılımlı bir forum düzenlemeyi öngördüklerini, Türk yatırımcıları 18 Şubat
toplantısında görmek istediklerini, ilgi duyacak yatırımcılara arazi tahsis edebileceklerini,
ayrıca bölgede yeraltı su kaynakları, kömür madenleri ve mermer bulunduğu bildirilmektedir.
Bilgilerinize rica ederim.

Özcan KOLBAŞI
Genel Sekreter V.

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Ayrıntılı bilgi için: İlker ÖZER - Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur

Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
5070 sayılı kanun gereğince Özcan KOLBAŞI
Nilüfer 16140/ BURSA
(01.02.2017 18:01:01) tarafından güvenli
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
elektronik imza ile imzalanmıştır.
E-posta: uludag@uib.org.tr Elektronik Ağ: www.uib.org.tr ID:197293312201721173854
Bu Kod İle
http://onlineislemler.uib.org.tr/evrak
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:197293312201721173854. Bu kod ile http://onlineislemler.uib.org.tr/evrak adresinden doğrulayabilirsiniz.

