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Antalya’mız üretimiyle, yarattığı katma
değerle, istihdama sağladığı katkıyla,
tarımıyla, turizmiyle ticaretiyle, ihracatıyla
Türkiye’nin parlayan yıldızı.  Nisan ayında
geçen yıla göre yüzde 59’luk artışla 163 mi-
lyon dolar değerinde ihracat yapan Antalya,
Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 33.7 artışla 614 mi-
lyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi.
2021 Nisan ayında bir önceki yılın aynı
ayına  göre toplam ihracat Türkiye’de
yüzde 105.5 artarken, Antalya’da yüzde 59
arttı. 2021’in ilk 4 ayı toplamında bir önceki
yılın ilk 4 ayına göre toplam ihracatın
Türkiye’de yüzde 3.9 büyürken, Antalya’da
yüzde 33.7 büyüdü. Rakamlar, Antalya’nın
ihracattaki gücünü gösteriyor. Bu güçte
tarımımız, tarımda da yaş meyve ve sebze
ihracatımız lokomotif sektör konumunda. 

Pandemi döneminde Antalyalı üretici üre-
timden hiç vazgeçmedi. Antalya üretiyor,
ürettiğini de sadece kendi insanımıza değil,
ihraç ederek bütün dünyaya ulaştırıyor.
Ancak bu güzel tablonun arkasında ürettiği
üründen daha az kazanan bir üretici kitlesi
var. Tarım yüksek girdi maliyetleri altında
eziliyor. 1 kazanmak için 1.5 harcamak

zorunda kalan üreticinin bu yükü daha ner-
eye kadar çekeceğini kimse bilmiyor. Girdi
maliyetleri yıllık ortalama yüzde 50 ar-
tarken, tarım ürünlerinde fiyat artışı yüzde
15’lerde. Rakamlar tarımsal üretimin bu
şartlarda sürdürülemez olduğunu gös-
teriyor. Karar vericiler de bu rakamların va-
hametini görmeli. Tarımsal üretimin devamı
ve gelişimi için alınması gereken önlemler
bir an önce alınmalı. 

Pandemi nedeniyle turizmde tarihinin en
kötü dönemini yaşayan Antalya, turizmin
yanı sıra yeme içme sektöründeki daralma
nedeniyle de tarım ürünlerinin ticaretinde
ciddi bir daralmayla karşı karşıya. TÜİK
rakamlarına bakıldığında tarım sektöründe
reel kazanç 2010 yılından itibaren sürekli
düşüş eğiliminde. Maliyetlerdeki yükseliş
fiyata bir türlü yansımıyor. Üretici fiyatlarıyla
tüketici fiyatları arasında ciddi makas açık-
lığı var. 1980’li yıllardan sonra itibar kaybet-
meye başlayan tarımın önemi pandemide
anlaşılmaya başlandı ama tarımı ayakta tu-
tacak önlemleri zamanında almazsak
tarımda geri dönüşü olmayan bir yola
gireriz. Antalya durursa Türkiye durur, tarım
durursa hayat durur.

Ali ÇANDIR
ATB Yönetim Kurulu Ba kanı

başkandan

BORSA
NOMi

5



yB.oğcğM

BORSA
NOMi

TiaedM üil NhNE

O

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim
Üyesi ve Ulusal Süt Konseyi Başkanı
Prof. Dr. Muhittin Özder, sığır yetiştiri-
ciliğine dair çok önemli bilgiler pay-
laştı. Süt sığırlarında damızlık seçimi
ve sürü yönetimini anlatan Prof. Dr.
Özder, dünyada ve Türkiye’de süt
sektörü ve sığır ırkları, süt sığırlarında
sağım süt üretimi etkileyen unsurlar,
süt sığırında bakım sığır besiciliği
başlıklarıyla eğitim verdi. 
HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE
EĞİTİM ÖNEMLİ 
Antalya Ticaret Borsası Başkanı
Ali Çandır, pandemi günlerinde
düzenledikleri tarım eğitimlerine il-
ginin yoğun olduğunu bildirdi.
Hayvancılığın ülke tarımı ve
ekonomisi için önemini belirten
Çandır, sığır yetiştiriciliğinin de zor
ve önemli bir alan olduğunu kay-

detti. Tarımla uğraşan kesimin bu
işi eğitimli bir şekilde yapmasın-
dan yana olduklarını, hayvan
yetiştiriciliğinde de eğitimin çok
önemli olduğunu vurgulayan
Çandır, “Talepler doğrultusunda
alanında çok önemli bir isim olan
Prof. Dr. Muhittin Özder eğitim
verdi. Eğitime katılanların sığır
yetiştiriciliğini daha bilinçli şekilde
yapacağına inanıyorum” dedi.
ÜCRETSİZ, BELGELİ EĞİTİM
Antalya Tarım ve Orman Müdürü
Gökhan Karaca, hayvan yetiştiriciliği
ile uğraşanların ve uğraşmak isteyen-
leri güncel bilgilerle donatmak istedik-
lerini belirtirken, eğitimi bu çerçevede
düzenlediklerini söyledi. Karaca, sığır
yetiştiriciliği eğitime ilginin yoğun
olduğunu kaydederken, eğitime Al-
manya, KKTC, Suriye, Burkina Faso,
Bulgaristan, Çin gibi birçok ülkeden
katılımlar olduğunu söyledi. 

Profesörden
çobanlıkdersi

Prof. Dr. Muhittin Özder
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Antalya Ticaret Borsası
(ATB) “Ticaret Hayatında
Kişisel Verilerin Korunması”
başlıklı bilgilendirme toplan-
tısı düzenledi. Antalya
Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı
Halil Bülbül’ün ev
sahipliğinde online düzenle-
nen toplantıya Avukat Ozan
Genco Gürgöz ile Avukat
Ayşe Barış konuşmacı
olarak katıldı. Toplantıda,
kişisel verilerin işlen-
mesinde dikkat edilecek durumlar,
kişisel verileri işleyen kişilerin
yükümlülükleri ile hak ihlali duru-
mundaki yaptırımlar anlatıldı. 
KİŞİSEL VERİ 
İZİNSİZ PAYLAŞILAMAZ

Avukat Ozan Genco Gürgöz, 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’nun (KVKK) 2016 yılında
yürürlüğe girdiğini belirterek, kişisel
verinin sadece ad, adres değil,
dininden parmak izine, fotoğrafın-
dan e mail adresine, ateşinden kan

grubuna kadar
kişiyle ilgili her türlü
bilgiyi kapsadığını
kaydetti. Bunların
izinsiz paylaşılamay-
acağını söyleyen
Gürgöz, “Özel hay-
ata önem veren bir
toplum değiliz.
Kişisel verilerin ko-
runmasına yeterince
önem vermiyoruz.
Teknoloji geliştikçe
işlenen kişisel veri-

lerin sayısı binlerce kat arttı. Sağlık
verisi en çok paylaşılan verilerden.
Ancak bu çok sakıncalı. COVID’le
mücadele ederken kişisel verilerin
açıklanmasına izin vermemeliyiz.
Bu konuda dikkatli olmalıyız” dedi.
KVKK’nın kişisel verilerin işlen-
mesinde başta özel hayatın gizliliği
olmak üzere kişilerin temel hak ve
özgürlüklerinin korunmasını ön-
gördüğünü vurgulayan Gürgöz,
kişisel verileri işleyen gerçek ve
tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uy-
acakları konuları anlattı.   

ÖNEM VERMİYORUZ 
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VERİ İŞLEMEDE 

CİMRİ DAVRANIN

Avukat Ayşe Barış, bir veriyi
kaydetmek için kişiden açık rıza
alınması gerektiğini anlatırken,
özellikle yurtdışı ile iş yapan bir
firmaların çalışanlarıyla ilgili bil-
gileri ancak çalışanın izni
dahilinde paylaşabileceğini
söyledi. Barış, “Çalışanlardan
açık rıza almak zorundasınız
çünkü yurt dışı veri aktarımı
yapıyorsunuz” dedi. Veri sorum-
lularının yükümlülüklerini anla-
tan Barış, siber güvenliğin
sağlanması,
kişisel veri
güvenliğinin
takibi, ortam
güvenliğinin
sağlanması,
verilerin bu-
lutta depolan-
ması, bilgi
teknolojileri
sistemleri
tedariği, geliş-

tirilmesi ve ba-kımı,  kişisel veri-
lerin yedeklenmesinde dikkat
edilecek konularla ilgili bilgi
verdi. Barış, veri sorumlularının
veriyi saklama ya da imhası
konusun-da politika oluştur-
ması gerektiğini belirterek, “İş
kapsamına yetecek kadar bilgi
toplayın, kişisel verilerini güvenli
ortamda saklayın, topladığınız
bilgileri sadece toplama amacı
için kulanın, e postalarda uyarı
metni bulundurun, veri
işlemede cimri davranın, bir gün
işime yarar diye veri topla-

mayın” uyarılarında bulundu. 
Ayşe Barış, yıllık çalışan sayısı
50’den çok veya yıllık bilançosu
25 milyon TL’den çok olan
gerçek ve tüzel kişi veri sorum-
luları ile yurtdışında yerleşik
gerçek ve tüzel kişi veri sorum-
lularının 30 Eylül 2020’ye kadar
Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sis-
temi’ne (VERBİS) kayıt olması
gerektiğini ancak bildirim
halinde onlar için sürenin uza-
tılabileceğini belirtti. 

Barış, yıllık çalışan sayısı 50’den
az ve yıllık bilançosu
25 milyon TL’den az
olup ana faaliyet
konusunda özel nite-
likli kişisel veri işleme
olan gerçek ve tüzel
kişi veri sorumlularının,
kamu kurum ve kuru-
luşlarının veri sorumlu-
larının 31 Mart’a kadar
VERBİS’e kayıt olması
gerektiğini söyledi.

Ayşe
Barış



BORSADAN

BORSA
NOMi

Mart-Nisan 2021

9

Antalya Ticaret Borsası, Muğla
Sıtkı Kocaman Üniversitesi’n-
den Prof. Dr. Mustafa Saatcı,
Karadeniz Teknik Üniversitesi’n-
den Prof. Dr. Muammer Tilki,
Kırşehir Ahi Evran Üniversite-
si’nden Doç. Dr. Mehmet Sarı
ve Burdur Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi’nden Dr. Öğretim
Üyesi Özlem Şahan Yapıcıer’in
hazırladığı “Her Yönüyle Kaz
Yetiştiriciliği” kitabının basımına
katkıda bulundu. 2. baskısını
yapan kitapta, kazın zoolojik
sistemindeki yerinden,
anatomik ve fizyolojik özellikler-
ine, yumurta veriminden, bakım
ve beslenmesine, kazlardan
elde edilen ürünlerden kaz
etinden lezzetlere kadar kaza
dair bir çok konu ayrıntılı şek-
ilde anlatıldı. 
KAZ ETİ ÜST KLASMAN 

TURİZM SEKTÖRÜNDE 

MİSAFİRLERE SUNULABİLİR 
Kazın yaklaşık 3 bin yıl önce
Mısır’da evcilleştirildiğinin tah-

min edildiği belirtilen kitapta,
kazla ilgili “Oldukça zekidirler,
kolay öğrenirler ve iyi hafızaya
sahiptirler” bilgileri paylaşıldı.
Kaz yetiştiriciliğinin Anadolu’nun
yer yerinde yapılabileceği belir-
tilen kitapta, daha çok Kars,
Muş, Ardahan illeri ile Orta
Anadolu ve İç Ege bölgelerinde
kaz yetiştirildiği belirtildi. Dünya
kaz yetiştiriciliğinde Çin ilk sırada
yer alırken, Türkiye yetiştirme yer

ve imkanlarına rağmen kaz eti
üretiminde 9’uncu sırada yer
alıyor. Kaz yetiştiriciliğinin yüzde
25.38’i Kars’ta yüzde 8.58’i
Muş’ta, yüzde 7’si ise Arda-
han’da yapılıyor. Kitapta, kaz
etinin beslenmedeki önemi vur-
gulanırken, “Kaz etinin özellikle
üst klasman turizm sektöründe
misafirlere sunulabilecek alter-
natif ve özel bir ürün olarak
değerlendirilmesi, kazcılık sek-
törüne apayrı bir değer katacak-
tır” denildi. Antalya Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Çandır, Borsa olarak tarımın
ve hayvancılığın desteklenmesi
ve teşvik edilmesiyle ilgili çalış-
malar yürüttüklerini ve yapılan
çalışmaları desteklediklerini be-
lirtti. Çandır, “Değerli Ho-
calarımızın hazırladığı ‘Her
Yönüyle Kaz Yetiştiriciliği’
kitabını besin değeri yüksek olan
ve ülkemizin pek çok yerinde
yetişebilecek kaz yetiştiriciliğine
öncülük edebileceğini düşünüy-
oruz. Kitabı hazırlayan değerli
ekibe teşekkür ediyoruz” dedi.
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Antalya Ticaret Borsası, Antalya Tarım
Konseyi ve Antalya Büyükşehir Belediye-
si’nin işbirliğinde Kırsal Mahalleler Bil-
gilendirme Toplantısı düzenlendi. Dünya
Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım
moderatörlüğünde online düzenlenenen
toplantıya, Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanı Muhittin Böcek, ATB ve ATAK
Başkanı Ali Çandır, Döşemealtı Belediye
Başkanı Turgay Genç, Demre Belediye
Başkanı Okan Kocakaya, Antalya Muhtar-
lar Derneği Başkanı Nazif Alp ile Ankara
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Bülent Gülçubuk konuş-
macı olarak katıldı.

YAŞAM MALİYETİ ARTTIYAŞAM MALİYETİ ARTTIYAŞAM MALİYETİ ARTTIYAŞAM MALİYETİ ARTTIYAŞAM MALİYETİ ARTTI
KÖYLÜNÜN SUYUNA SAYAÇ BAĞLANDI 
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Ali Ekber Yıldırım, mahalleye
dönüştürülen köy ve beldelere
belirli şartları sağlamak ve
başvuru yapmak koşuluyla

tekrar kırsal ma-
halle olma hakkı
getirildiğini
ancak düzenle-
meyi kamuoyu-
nun yeterince
bilmediğini,
konuya açıklık
getirmek için
böyle bir toplan-
tının düzen-

lediğini kaydetti. Antalya’nın
birçok konuda olduğu gibi bu
konuda da öncülük ettiğini
söyleyen Yıldırım, toplantıyı
düzenleyenlere teşekkür etti. 

ESKİ KÖYE YENİ STATÜ
ATB Başkanı Ali Çandır, kır kent
eşgüdümünü artırmak, kırsalda
altyapı ve donanım hizmetlerini
geliştirmek, kırsala mali kaynak
aktarmak, kırsalın refahını artır-
mak ve tersine göç yaratmak gibi
hedeflerle çıkarılan 6360 Sayılı
Yasa ile İl Özel İdaresi ve köylerin
tüzel kişiliklerinin ortadan
kaldırıldığını, köyleri ilgilendiren
konularda muhtarlıkların dava
açma ve davaya katılma hak-
larının ortadan kaldırıldığını, köy-
lerin başta tarım arazileri ve
meraları olmak üzere gayri-
menkullerinin belediyelere de-
vredildiğini hatırlattı. Yasanın
çıktığı dönemde Borsa olarak

640 km sahile sahip olan Antalya
gibi illerde, ilçelere hizmet götür-
menin zorluğu, hizmetlerin aksay-
acağı, kaynakların telef olacağı,
hatta köylerde yaşayan insanların
tavuk bile besleyemeyeceğini be-
lirttiklerini anımsatan Çandır,
“Ama söylemlerimiz karşılık bul-
madı” dedi. Çandır, “Bugün eski
köye yeni pozisyon, statü
kazandırma gibi bir durumla karşı
karşıyayız. Şimdi kırsal mahalle
statüsü getiriliyor. Bu olabilir mi,
nasıl oluru konunun uzmanların-
dan dinlemek istiyoruz” diye
konuştu.
KÖYLÜNÜN SUYUNA 
SAYAÇ BAĞLANDI
Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanı Muhittin Böcek, köyleri
mahalleye dönüştüren 6360
Sayılı Büyükşehir Belediyesi
Yasası çıkmadan önce Akdeniz
Belediyeler Birliği Başkanı iken
bir toplantı dü-zenleyerek
yasanın sakıncalarını dile ge-
tirdiklerini anlattı. Antalya’nın tur-
izmde olduğu kadar tarımda da
lider bir kent olduğunu, köylerin
mahallelere dönüştürülmesinin
tarıma ve kırsal yaşama zarar
verdiğini kaydeden Başkan
Böcek,
“Yasadan sonra
köylünün
suyuna sayaç
bağladı, su be-
delli hale geldi.
Yasa kırsalda
yaşamanın
maliyetini
artırdı” dedi.
Böcek, şimdi
yasadan geri
adım atılarak mahalleye
dönüştürülen köy ve beldelere
başvuru yapmak koşuluyla kırsal
mahalle olma hakkı tanıdığını
belirtirken, muhtarlıkların kırsal
mahalle olmak için başvuruda

bulunmasını istedi. Böcek, An-
talya Büyükşehir Belediyesi
olarak yerelden kalkınma hede-
fiyle kırsalda yürüttükleri projeler
hakkında bilgi verdi. 
BİR GECEDE KÖYDEN 
MAHALLEYE 
Prof. Dr. Bülent Gülçubuk, 6360
Sayılı Büyükşehir Belediyesi
Yasası’na bin yıllardır sürdürülen
köy kültürünün ortadan kaldırıl-
ması, mülkiyet haklarının or-
tadan kaldırılması
gibi gibi neden-
lerle daha başın-
dan itibaren karşı
çıktığını an-
latırken, yasayı
çıkaranların büyük
bölümünün de
yasadan haberi
olmadığını
söyledi.
Gülçubuk, 2012’de bir gecede
16 bin 220 köy ve 1053 kasa-
banın bir gecede mahalleye
dönüştürüldüğüne dikkat çekti. 
KIRSAL NÜFUS AZALDI
Yasanın uygulandığı 30
büyükşehire yönelik anket
çalışması yaptıklarını bildiren
Gülçubuk, “Hiçbirinden yasanın
olumlu geri dönüşünü almadık”
dedi. 2011’de kırsal nüfus
toplam nüfusun yüzde 23.2’si
iken, 2020’de yüzde 7’ye
düştüğüne dikkat çeken
Gülçubuk, “Gelinen noktada kır
nüfusu azaldı, kentleşme arttı,
kırda oturan kentli arttı, kentte
yeni kır sınıfı ortaya çıktı. Kır-
salda yaşamanın maliyeti arttı.
Kırsalda yaşam maliyeti artınca
yeni göç dalgasıyla karşı
karşıya kaldık” diye konuştu.
Gülçubuk, büyükşehirlerin
bütçesiyle bütün köylere
hizmet götürmesinin zorluğunu
da vurguladı.
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KÖYE DÖNÜŞ İÇİN IŞIK
Yeni düzenleme ile mahallelere
kırsal mahalle olmanın yolunun
açıldığını belirten Prof. Dr. Bü-
lent Gülçubuk, “Kırsal mahalle
olan yerleşim alanları, vergi, su
bedeli ve bazı harçlardan muaf
olacak veya indirim uygu-
lanacak. Emlak vergisinden
muaf olacak, bu yerlerde ticari
sınai ve turistik faaliyetlerde kul-
lanılan bina, arsa, arazi için
emlak vergisi yüzde 50 indirimli
uygulanacak. Bina inşaat harcı
ve imarla ilgili harçlar alınmaya-
cak, alınması gereken diğer
vergi, harç ve harcamalara
katılma payları yüzde 50 in-
dirimli uygulanacak. Bu düzen-
lemeden kırsaldaki bütün
mahalleler yararlanmalı. Bunun
için muhtarlıkların başvurusu
gerekli” diye konuştu.
Gülçubuk, kırsal mahalleye
dönüşen yerlere büyükşehir
belediyesinin hizmet götürmeye
devam edeceğini vurguladı.
Mahallelerin kırsal mahalle
statüsü almak için önce ilçe
belediyelerine başvurması
gerektiğini, ilçe meclisinden alı-
nacak kararın ardından ko-
nunun büyükşehir belediye
meclisine geleceğini söyleyen
Gülçubuk, “Meclis 90 gün
içinde başvuruya yanıt vermeli.
Şimdiye kadar yapılan başvuru-
ların yüzde 85-90’ı olumlu
sonuçlandı. Belediyeler kırsal
mahalleye dönüşümü kolay-
laştırmalı” dedi. 
BAŞKANLARA ÖNERİ
Gülçubuk, belediye başkanının
tarıma verdiği önemin bu
dönemdeki önemine dikkat
çekti. Belediyelerde kırsal
meclis ya da kırsal kalkınma
konseyi oluşturulabileceğini,
köylere ait taşınmazların dokun-
maması ve halk yararına kul-

lanılmasını, çiftçiye üretim
maliyetini düşürecek katkılarda
bulunabileceklerini söyleyen
Gülçubuk, kırsalda üretilen
ürünlerin katma değerini artırıcı
girişimlerde bulunulması, kırsala
altyapı hizmetlerinin düzenli
götürülmesi, kentteki sosyal
olanakların kırsala taşınması
gibi hizmetler yapılabileceğini
söyledi.
KÖY MALLARININ TEKRAR 
KAZANIMI İÇİN DAVA FORMÜLÜ
Demre Belediye Başkanı Okan
Kocakaya, Antalya’nın üretimin
ve tarımın merkezi olduğunu

belirtirken,
yasadan en
çok kendi böl-
gelerinin etk-
ilendiğini
söyledi. “Tarımı
gözar-dı ede-
meyiz. Biz
köylüye destek
olmalı-yız ki
üretim yapa-

bilsinler” diyen Koca-kaya,
yasanın çıkmasıyla belediyelere
devredilen köyün ortak mal ve
mülkleri tekrar alabilmeleri için
hukuki sürece bakıp, bu
konudaki davalara öncülük
edebileceklerini söyledi. 
KÖYLÜLERİN MALINI VE
RİRKEN SIKINTI YAŞIYORUZ
Döşemealtı Belediye Başkanı
Turgay Genç, köylerin mahalleye
çevrilmesinin başından beri yan-

lış bir karar olduğunu
söyledi. Genç, belediyeye
geçen köy mallarını koop-
eratiflere vermek istedik-
lerini ancak Satıştay ile
karşı karşıya kaldıklarını
bildirdi. İlçede 12 mahal-
lenin kırsal mahalle olmak
için başvur-
duğunu ve

belediye meclisin-
den taleplerin on-
aylandığını bildiren
Genç, “Tarım ve
hayvancılığı ilçem-
izde nasıl geliştiri-
riz bununla ilgili
ciddi çalışmalar
yürütüyoruz. Üreti-
ciyi koruma yönünde kararlar
alıyoruz” dedi. 
2 KOYUNLA GEÇİNEN KÖYLÜ
FATURAYLA BAŞ EDEMEZ
Muhtarlar Derneği Başkanı Nazif
Alp, köyden mahalleye dönüş-
türülen köylerde üretimin ak-
sadığını belirterek, “Komşusunun
şikayet ettiği bir besiciye çevre
kirliliği nedeniyle ceza kesiliyor.
Böyle bir ortamda
kırsaldakiler besicilik
yapıp, sütümüzü
yoğurdumuzu ürete-
bilir mi?” diye sordu.
Yasa ile kırsalda
yaşayanların bir çok
vergi ve harçla karşı
karşıya kaldığını an-
latan Alp,
“Toroslarda 2 koyunla geçinen
köylü faturalarla nasıl baş edecek.
Köyler kırsal mahalle olarak da
olsa korunmalı. Tarımı kesinlikle
kucaklamalıyız, köylümüzü yok
saymamalıyız. Köylü bugün, yarın,
yarından sonra da lazım. Yasa
tekrar ele alınmalı. Buradan
sesleniyorum, muhtarlarımız kırsal
mahalle olmak için mutlaka
başvuruda bulunsun” dedi.
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Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile
Antalya Tarım ve Orman Müdür-
lüğü işbirliğinde düzenlenen
Pandemi Döneminde Eğitim
Programları, badem yetiştiriciliği
eğitimi ile devam ediyor. Koron-
avirüs döneminde tarımsal
eğitim faaliyetlerini etkin ve
sürdürülebilir hale getirmek
amacıyla başlatılan ve tüm
hızıyla devam eden tarımsal
eğitim programlarına ilgi yoğun. 
A’DAN Z’YE BADEM EĞİTİMİ 
Online düzenlenen, ücretsiz ve
belgeli bademe eğitim pro-
gramı, 16-25 Mart tarihleri
arasında 4 oturumda yapıldı.
Eğitiminde ilk dersi Ankara
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Yeşim Okay,
dünya ve Türkiye’de badem
üretimi, ekolojik istekleri, döl-
lenme biyolojisini anlattı. 16
Mart’ta Antepfıstığı Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü’nden Dr.
Ajlan Yılmaz, bademde
bahçe tesisi ve kültürel uygu-
lamalar hakkında bilgi verdi.
23 Mart’taki eğitimde Adıya-
man Sert Kabuklu Meyveler
Araştırma Enstitüsü Müdür-

lüğü’nden Dr. Ela Tohumcu
bademde hastalıklar ve mü-
cadelesini anlattı. Eğitimin son
günü 25 Mart’ta Adıyaman Sert
Kabuklu Meyveler Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü’nden Zi-
raat Yüksek Mühendisi Öznur
Çağlar, badem zararlıları ve mü-
cadelesini anlattı. 
TARIMDA EĞİTİM 

SEFERBERLİĞİ 
Antalya Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Çandır, pan-
demi döneminde düzenledikleri
eğitimlerde sütten ekmeğe,
komposttan kiraza, tıbbi aro-
matik bitkilerden peynire çok
geniş alanda binlerce kişiye
eğitim verdiklerini belirtti. Gelen
talep doğrultusunda badem

yetiştiriciliğini de gündeme aldık-
larını söyleyen Çandır, “Tarımsal
eğitimin önemine inanıyoruz ve
bunun için eğitim seferberliği
düzenledik. Binlerce kişi eğitim-
lerimize katılarak yaptığı işi daha
bilinçli ve verimli yapmaya
başladı. Eğitimlerimiz devam
edecek” diye konuştu. 
1400’ÜN ÜZERİNDE 

BAŞVURU
Antalya Tarım ve Orman Müdürü
Gökhan Karaca, badem eğitim
programına ilginin yoğun olmasın-
dan duyduğu memnuniyeti dile
getirirken, “Eğitime 1400’ün üz-
erinde başvuru oldu” dedi.
Karaca, Almanya, KKTC,
Moldova, Yunanistan, Kazakistan,
Bulgaristan, Suudi Arabistan,
Ürdün gibi ülkelerden de başvuru
geldiğine dikkat çekti. Badem üre-
timine ilginin her geçen gün art-
tığını belirten Karaca, “Birçok
üretici bu konuda yatırım yapmak
istiyor. Üreticilerin bahçe kurulu-
mundan yetiştirmeye hata yap-
masını engellemek, çiftçilerimizin
gelirlerini artırmak ve meslek-
taşlarımıza bu konuda ihtiyaç duy-
duğu bilgiyi vermek amacıyla bu
eğitimi düzenledik” diye konuştu.
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Pandemi döneminde uzmanından

BADEM EĞİTİMİ 
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Antalya Ticaret Borsası’nın
başkanlığını yürüttüğü Antalya
Tarım Konseyi, “Antalya’da
İklim Değişikliği Etkisinde
Tarımda Yenilikçi Yaklaşımlar ve
Teknoloji Kullanımı” başlıklı
Tarım Sohbeti düzenledi.
Gazeteci Galip Umut Özdil
moderatörlüğünde düzenlenen
toplantıya, Boğaziçi Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Gökhan Özertan, Birleşmiş Mil-
letler (BM) Gıda ve Tarım
Örgütü (FAO) Ekonomi ve
Yatırım Danışmanı ve Boğaziçi
Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Barış Karapınar
konuşmacı olarak katıldı. 
Umut Özdil yapılan araştır-
malara göre, dünyada her 10
kişiden birinin küresel iklim
değişikliğini COVID-19 kadar
önemsenmesi gerektiğini dü-
şündüğünü söyledi. 
Özdil, “Ulusal, uluslararası,
yerel, hatta bireysel olarak iklim
değişikliğinin etkilerine uyum
sağlayalım ki yaşamımızı
sürdü-rebilelim” dedi. 

1 DERECELİK ARTIŞ 
AŞIRI İKLİM OLAYLARINI 

YÜZDE 300 ARTIRDI 
Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve
Tarım Örgütü (FAO) Ekonomi ve
Yatırım Danışmanı, Boğaziçi
Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Barış Karapınar, 140
senede en yüksek sıcaklığın
son 20 yılda kaydedildiğini
bildirirken, “2020 kayıtlara
geçmiş rekor sıcaklığın
yaşandığı bir dönem oldu”
dedi. Sıcaklığın artmasıyla iklim
değişikliğiyle de karşı karşıya
olduğumuzu kaydeden Karapı-

nar, “1880’lere göre
aşırı iklim olay-
larında yüzde
300’lük artış var. Bu
artış 1 derecelik sı-
caklık art-ışının yan-
sıması. Biz en az
3-4 hatta 5 derece-
lik sıcaklık artışıyla
karşı karşıyayız.
2050 yılına vardı-
ğımızda 3 derecelik
ortalama sıcaklık

artışı bekleniyor. Artışın karasal
alanda 5-6 dereceyi bulabile-
ceği belirtiliyor. Türkiye’nin
içinde bulunduğu bölgede yaz
mevsimi için 10 dereceye varan
aşırı sıcaklık eğilimleri söz
konusu. 1 derecelik artışa bile
hazır değilken gerisini siz
düşünün” diye konuştu. Den-
genin bozulmasıyla hasarın da
arttığını belirten Karapınar, “4
milyondan fazla tarımda çalışan
insan ve 40 milyon hektar tarım
arazisi iklim değişikliğinin
tehdidi altında” ifadelerini kul-
landı.
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TARIMSAL 
VERİMDE 
TEHLİKE ÇANLARI
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1 DERECELİK SICAKLIK 
YÜZDE 6 VERİM KAYBINA 
NEDEN OLUYOR
Sıcaklık artışının özellikle tahıl
ürünlerinde yoğun verim kay-
bına neden olduğu uyarısında
bulunan Karapınar, “1 derecelik
sıcaklık artışı, ortalama yüzde 6
civarında verim kaybına neden
oluyor. 3 derece sıcaklık
artışında verim kaybının ne se-
viyede olacağını tahmin edin”
dedi. Karapınar, verim düşünce
fiyatların artacağına dikkat
çekti. Karapınar, iklim değişik-
liğiyle birlikte bitkilerde görülen
hastalık ve zararlı sayısında da
artış olacağını belirtti. Karapınar,
ürün verimliliği ve fiyatlardaki
dalgalanmanın üretici için ciddi
sorun olduğunu kaydederken, 

“Dolar üzerinden büyük
yatırımlar yapıp 3 ay sonra
ürünü kaça satacağını bile-
meme de büyük sıkıntı.
Gelişmiş ülkelerde risk azaltma
yöntemleri var. Bizde de
üreticinin korunması ve kurum-
sal yapıların bunu desteklemesi
lazım” dedi. İklim değişikliği ve
kuraklığın gıda krizi, göç gibi
durumlara neden olduğu,
bunun da politik sorunları
doğurduğunu belirten Karapı-
nar, Suriye’deki çatışmalar ve
Celali İsyanlarını buna örnek
olarak gösterdi. Karapınar,
doğa merkezli çözümlere
gidilmesi gerektiğini vurguladı. 
ÇİFTÇİNİN FİNANSAL OKUR 
YAZARLIĞI DÜŞÜK
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özertan,
Türkiye’nin 12 bin yıldır tarım
yapılan bir bölgede olduğunu
ancak değişime ayak uydura-
mazsa var olan hazinesinin bir

işe yaramayacağını söyledi.
Ülkemizde çiftçi eğitiminin
düşük seviyede olduğunu,
uygulamalı alanlarda
üretilen bilginin çiftçiye ak-
tarılmasında zorluk
yaşandığını kaydeden Öz-
ertan, “Finansal okur

yazarlığımız ülke seviyesinde

düşük, tarım sektöründe ise bu
çok daha düşük seviyede” dedi. 
VERİMSİZ TARIM 
SİSTEMİMİZ DEĞİŞMELİ
Tarımda dünyanın ilk 10 ülkesi
arasında yer almamıza rağmen,
verimsiz tarım sisteminin
Türkiye’nin en büyük sorunu
olduğunu kaydeden Özertan,
“Verimi nasıl artırırız buna bak-
malıyız. Türkiye’deki seralardan
yüzde 90’ından fazlası naylon
sera. Kuvvetli bir hava olayında
üreticinin bütün emeği, maddi
manevi bütün yatırımları uçup
gidiyor. Her sene bunu yaşıy-
oruz” diye konuştu. Nüfusun
artması, aşırı iklim olaylarının
sıklığı ve şiddetinde yaşanan
değişikliklerin üretimin üzerinde
ciddi bir baskı oluşturduğunu
belirten Özertan, “Türkiye olarak
sermayeyi yedik, artık yapısal
problemlerimizi çözmek zorun-
dayız. Tarım verimsiz bir sektör,
çiftçi yeteri kadar para kazan-
mıyor, tarımda örgütlenme zayıf,
kırdan kente göçle başa
çıkamıyoruz, finansmana er-
işimdeki zorluğu 50 senedir
konuşuyoruz ve çözmeye
çalışıyoruz. Değişime önayak
olacaksak vizyoner ve yapıyı
değiştirmeye yönelik politikalar
ortaya koymalıyız” diye konuştu.
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Finike Belediye Başkanı
Mustafa Geyikçi, Antalya
Ticaret Borsası (ATB) Başkanı
Ali Çandır, Kumluca Ticaret ve
Sanayi Odası (KUTSO)
Başkanı Murat Hüdavendigar
Günay, Finike Belediyesi’nde
bir toplantı düzenleyerek,
fuarla ilgili gelişmeleri değer-
lendirdi. Başkan Mustafa

Geyikçi, 24 defa düzenlenen
ve bir süre ara verilen Finike-
Hasyurt Tarım Fuarı’nı 24-27
Mart tarihlerinde düzenlemeyi
planladıklarını belirtirken,
“Fuarı eski canlılığına kavuştur-
mayı hedefliyorduk ancak pan-
demi şartları bizi fuarı
ertelemeye yöneltti. TIR
Parkı’nda düzenlemeyi plan-

ladığımız fuarda hem ka-
tılımcıları hem de
ziyaretçileri riske etmek is-
temedik. Bu nedenle
erteleme kararı aldık. İnşal-
lah ülkemiz normale döner
ve Finike-Hasyurt Tarım
Fuarı’nı gelecek yıldan
itibaren dü-zenlemeye
başlarız” diye konuştu.
PANDEMİ NEDENİYLE 

ERTELENDİ
ATB Başkanı Ali Çandır,
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) takvimine

giren Fuarı 6 bin metrekare
açık, 6 bin metrekare kapalı
olmak üzere toplamda 12 bin
metrekare alanda planladıklarını
belirtirken, pandemi nedeniyle
ertelemek zorunda kaldıklarını
kaydetti. Fuara ilginin yoğun
olduğunu, özellikle firmalardan
ciddi bir talep geldiğini söyleyen
Çandır, “Ancak pandemi
koşullarında Fuarın sönük
geçmesini istemediğimiz için bu
sene düzenlemedik. Ses getire-
cek şekilde iyi bir başlangıç
yapmak istedik. İnşallah bu
başlangıcı da seneye ya-
pacağız” diye konuştu. KUTSO
Başkanı Günay ise fuarın Batı
Akdeniz için önemine
değinirken, “Firmalar da üretici-
lerimiz de fuar için çok heye-
canlıydı. Fark yaratıcı bir fuar
olacaktı. Üreticinin bilgilendirile-
ceği paneller de düzenleyecek-
tik. Seneye yöremize yakışır bir
fuar düzenleyeceğiz” dedi.
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Finike Belediyesi, Antalya Ticaret Borsası ve Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası ta-
rafından yeniden hayata geçirilmek istenen Finike-Hasyurt Tarım Fuarı pandemi
engeline takıldı. Bu yıl 24-27 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacağı açıklanan Fi-
nike-Hasyurt Tarım Fuarı, korona salgını nedeniyle gelecek yıla ertelendi. Finike-

Hasyurt Tarım Fuarı’nın 23-26 Mart 2022 tarihinde yapılması planlanıyor

Antalya Ticaret Borsası Başkanı
Ali Çandır, Kumluca Ticaret Bor-

sası Başkanı Fatih Durdaş ile
birlikte Kumluca Ticaret ve

Sanayi Odası Başkanı Murat Hü-
davendigar Günay’ı ziyaret etti.

PANDEMİ ENGELİ

Hasyurt 
Tarım Fuarı’na
Hasyurt 
Tarım Fuarı’na
Hasyurt 
Tarım Fuarı’na
Hasyurt 
Tarım Fuarı’na
Hasyurt 
Tarım Fuarı’na
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Yalova Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Enerji Sistemleri
Mühendisliği Bölümü Öğretim
Üyesi Cemil Koyunoğlu tarafın-
dan verilecek eğitim, 20-28
Mart tarihleri arasında 4 otu-
rumda gerçekleşti. 
BİTKİDEN YAKIT 

ÜRETİMİNİN MALİYETİ 
VE TEKNOLOJİSİ
Cemil Koyunoğlu, ilk derste
Türkiye’de enerji bitkisi yetiştiri-
ciliğinin önemi, biyokütle enerji
potansiyeli, elektrik piyasasında
yenilenebilir enerji yatırım uygu-
lamaları, yenilenebilir enerji kay-
nakları destek mekanizmaları,
Türkiye’de biyokütle tesisi, iklim
değişikliği için yenilenebilir enerji
kaynakları kullanımını anlattı.
Koyunoğlu, tatlı darı, şeker

kamışı, aspir, kolza, jojoba, jat-
ropha, dallı darı, filotu gibi ürün-
lerin biyoyakıt olarak kullanımıyla
ilgili bilgi verecek. Biyokütle en-
erjisi için teknolojiler ve biyodizel
maliyet hesabını da anlatacak
olan Cemil Koyunoğlu, bitkisel
atıklar ile deniz ve nehir yosun-
larından üretilen yakıtlar ve
kimyasallarla ilgili bilgi verecek.
DÜŞÜK MALİYETLİ ENERJİ
Antalya Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Çandır,
Anadolu’nun bitki çeşitliliği
bakımından zengin bir bölge
olduğunu belirtirken, birçok
alanda kullanılan bitkilerden
bazılarının enerji üretiminde
değerlendirilebildiğine dikkat
çekti. Türkiye’de enerjinin yüksek
maliyetli olduğunu kaydeden
Çandır, yenilenebilir enerji kay-

naklarının değerlendirilerek, daha
düşük maliyetle enerjiye ulaşımın
sağlanabileceğini söyledi. Çandır,
düzenledikleri eğitim programında
da bitkilerden enerji üretimiyle ilgili
bilgilerin paylaşılacağını belir-
tirken, “Üreticiye yol gösterici bir
eğitim olmasını diliyorum” dedi.
ULUSLARARASI EĞİTİM
Antalya Tarım ve Orman
Müdürü Gökhan Karaca, ‘Biy-
oyakıt Bitkiler’ eğitimine 1300
başvuru aldıklarını belirterek,
KKTC, İran, Tacikistan, Suriye,
Somali, Azerbaycan, Çad, Bul-
garistan, Burkina Faso, Fransa,
Ürdün, İngiltere, Avusturya,
Katar, ABD’den de başvurular
olduğunu kaydetti. Biyoyakıt
üreten çiftçiler, yatırım yapmak
isteyen girişimciler, çiftçi eğitim
ve yayım faaliyetlerinde kullan-
mak isteyen mühendislere
kadar geniş bir kitlenin eğitime
katılacağını aktaran Karaca,
“Tarımsal eğitimlerimize katılımın
yüksek olması bizi daha çok
motive ediyor. Tarımsal üretimde
ihtiyaç duyulan teknik bilgiyi
sektöre sunmak istiyoruz. Üreti-
ciye rehberlik edecek eğitimler-
imiz devam edecek” diye
konuştu. Online ve ücretsiz
olana eğitimin ardından yapılan
sınavda başarılı olan katılım-
cılara sertifika verildi.
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Antalya Ticaret Borsası ile An-
talya Tarım ve Orman Müdür-
lüğü işbirliğiyle düzenlenen
“Sizin Oraların Nesi Meşhur?”
programında medeniyetlerin bu-
luşma noktası olan Hatay’ın
yöresel ürünleri ve coğrafi
işaretli ürünleri konuşuldu.
Gürsel Cingöz moderatör-
lüğünde online düzenlenen pro-
gramın bu haftaki konukları,
Antakya Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Hikmet Çinçin,
Antakya Ticaret Borsası
Başkanı Ünal Çolakoğlu, Doğu
Akdeniz kalkınma Ajansı
(DOĞAKA) Genel Sekreteri Onur
Yıldız, Hatay Tarım ve Orman İl
Müdürü Ergün Çolakoğlu ve An-
takya Gastronomi Derneği
Başkanı Ünal Kahraman oldu. 
TAM KADRO 

YÖREX’TE OLACAĞIZ
Antakya Ticaret ve Sanayi

Odası Başkanı Hikmet Çinçin,
Hatay’ın çok sayıda medeniyete
ev sahipliği yapmış kadim bir
kent olduğunu belirtti. Hatay’ın
10 coğrafi işaretli ürünü
olduğunu, coğrafi işaret başvu-
rusu değerlendirilen 10’un üz-
erinde yöresel ürünü
bulunduğunu bildiren Çinçin,
2020 yılında TOBB çatısındaki
365 oda borsa içiresinde Cİ tes-
cilinde 5’inci, başvurusunda ise
3’üncü olduklarını bildirdi.
Çinçin, “Yöresel ürünlerimiz ve
lezzetli ürünlerimizi bizden son-
raki nesillere aktarılmasını sağla-
mak istiyoruz” derken künefenin
tescili için AB’ye başvurduklarını

anımsattı. TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun coğrafi işaret
konusuna öncülük ettiğini,
kalkınma ajanslarının bu işi
desteklediğini belirten Çinçin,
“YÖREX de bu alanda
Türkiye’de ses getirdi. ‘Sizin
Oraların Nesi Meşhur?’ deyince
Antalya’daki YÖREX aklımıza
geliyor. Pandemi nedeniyle
geçen yıl ara verildi. Ama en
kısa zamanda YÖREX’in tekrar-
lanacağını ümit ediyorum. Biz
de tüm coğrafi işaretli ürünler-
imiz ve aday ürünlerimizle tam
kadro YÖREX’te olacağız” diye
konuştu. 
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Cİ’Lİ 10 ÜRÜN
Antakya Ticaret Borsası
Başkanı Ünal Çolakoğlu,
Hatay’ın yöresel ürünleriyle ilgili
bilgi verdi. Antakya carra ke-
babı, Antakya kağıt kebabı, An-
takya küflü sürkü, Antakya
künefesi, Antakya sürkü, An-
takya tuzlu yoğurdu, Dörtyol
mandarini, Hatay defne
sabunu, Hatay ipeği, Saman-
dağ ney’inin coğrafi işaret tes-
cili aldığını belirten Çolakoğlu,
coğrafi işaret alabilecek çok
sayıda daha yöresel ürüne ev
sahipliği yaptıklarını kaydetti.
Doğu Akdeniz kalkınma Ajansı
(DOĞAKA) Genel Sekreteri
Onur Yıldız, kadim kent

Hatay’ın yöresel ürün zengin-
liğine dikkat çekerken, ajans
olarak coğrafi işaret konusunda
öncülük ettiklerini kaydetti. 
GASTRONOMİ 
ŞEHRİ HATAY
Antakya Gastronomi Derneği
Başkanı Ünal Kahraman, Hatay
mutfağının 600 yemek çeşidiyle
UNESCO Gastronomi Şehri lis-
tesine girdiğini belirtti. Sadece
tatlı alanında 217 çeşit lezzete
sahip olduklarını belirten
Kahraman, “Lezzet konusunda
Türkiye’de önemli bir yere
sahibiz. Hatay zeytin cenneti,
peynirleri çok önemli yere
sahip. 13 medeniyet, baharat
yolu, ipek yolu, tarihimizden
denizimizden, ovamızdan, ne-
hirlerimizden insanımızdan

aldığımız güçle muhteşem
lezzetler ve yöresel ürünlere
sahibiz” dedi. 

Hatay Tarım ve Orman İl
Müdürü Ergün Çolakoğlu,
Hatay’ın tarımsal çeşitliliği ve
verimiyle ilgili bilgi verirken,
mandalina üretiminde ikinci
sırada yer aldıklarını, naren-
ciyede ülke genelinde önemli
bir yere sahip olduklarını anlattı.
Çolakoğlu, dünyada defnenin
yüzde 90’ını Türkiye’nin
yetiştirdiğini, Türkiye’de ise
defnenin yüzde 90’ını Hatay’ın
yetiştirdiğini söyledi.

BORSA
NOMi

19

Onur
Yıldız 



0oDBszs1
2ar O1idan yNyk

UZMANLARDAN 

SÜT EĞİTİMİ
Süt Akademisi’nde 5 farklı üni-
versiteden akademisyenler ders
verdi. Eğitimin ilk gününde
Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü
Öğretim Üyesi Dr. Tuba Şanlı,
sütün beslenmemizdeki rolü ve
önemini anlattı. Onsekiz Mart
Üniversitesi Gıda Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Yonca Yüceer süt hijyeni, Ege
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt
Teknolojileri Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Harun Uysal ise
organik sütle ilgili bilgi verdi.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Burdur Gıda Tarım ve Hay-
vancılık MYO Süt Teknolojisi
Bölümünden Prof. Dr. Seval
Sevgi Kırdar, edebi yaşamın
sütü: yoğurt ve peynirin seyir
defterini anlatırken, Süleyman
Demirel Üniversitesi Gıda
Mühendisliği Bölümü Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Tuğba Kök Taş
probiyotikler ve kefir hakkında
bilgi verdi. Süt Rüyası’ndan

Öznur Arıkan kefir ve su kefiri
üretimi ve evde tereyağı
yapımını workshopta anlattı.
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Süt Teknolojisi Bölümünden
Doç. Dr. Cem Karagözlü don-
durma, Gıda Mühendisleri
Odası Onur Kurulu Üyesi Petek
Ataman ise süt ve gıda güven-
liğinde doğru bilinen yanlışlar
hakkında bilgilendirmede bu-
lundu. Ankara Üniversitesi Zi-
raat Fakültesi Süt Teknolojisi
Bölümünden Prof. Dr. Ebru
Şener tereyağ teknolojisini an-
latırken, Ece Köy Kadın Kooper-
atifi Gıda Mühendisi Nurten
Özkan ve üretici kadınlar ise
başarı hikayesini paylaştı.
PANDEMİDE SAĞLIKLI 

BESLENME ÖNEM KAZANDI
Antalya Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Çandır, Süt
Akademisi’nde süt ve süt ürün-
lerine dair birçok konunun an-
latıldığını belirtirken, eğitim
programıyla süt ve süt ürünleri
tüketimini teşvik etmeyi hede-
flediklerini kaydetti. Özellikle

pandemi döneminde sağlıklı
beslenme konusunda farkın-
dalığın arttığını, ancak doğru bil-
giye ulaşma konusunda sıkıntılar
yaşandığını söyleyen Çandır, Süt
Akademisi’nin bu anlamda iyi bir
eğitim programı olduğunu ifade
etti. Çandır, tarımsal eğitim
faaliyetlerine talebin yoğun
olduğunu belirtirken, eğitimlerin
devam edeceğini kaydetti. 
YOĞUN KATILIM
Antalya Tarım ve Orman Müdürü
Gökhan Karaca, sütün insan
beslenmesindeki önemini belir-
tirken, sütün daha geniş kitlelere
daha iyi tanıtılması, öneminin an-
latılması ve farkındalık oluştu-
rarak süt tüketiminin artması ve
hayvancılığın gelişmesi için Süt
Akademisi’ni hayata geçirdiklerini
bildirdi. Karaca, belgeli, online ve
ücretsiz eğitime Türkmenistan,
Azerbaycan, Endonezya, Kazak-
istan, Almanya, Belçika, KKTC,
Kuzey Makedonya, İngiltere,
Suudi Arabistan, Fransa, Ürdün,
ABD, Polonya’dan katılımların
olduğunu bildirdi. 
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Antalya Ticaret Borsası’nın (ATB) Mart Ayı
Olağan Meclis Toplantısı elektronik or-
tamda yapıldı. ATB Meclis Başkanı Er-
doğan Ekinci başkanlığında toplanan Mart
Meclisi’nde, Antalya Ticaret Borsası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Meclis
üyelerini yönetimin çalışmalarıyla ilgili bil-
gilendirirken, tarım, ekonomi ve Borsa
faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu
bulundu. Salgında yeni dalgalarla karşı
karşıya olduğumuzu ve herkesin daha
dikkatli davranması gerektiğini kaydeden
Çandır, “Maske, mesafe ve hijyen konusu
artık hepimizin refleks haline getirdiği bir
davranış olmalıdır. Uzmanların sıkça dile
getirdiği mutasyonlar bulaşma kolaylığı
bakımından çok daha yaygın durumdadır”
dedi.
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TARIM KURTARICI 
ROLÜNÜ YİNE GÖSTERDİ 
2020 yılı büyüme rakamlarına
göre, ekonomimizin yıllık yüzde
1.8 büyüdüğünü belirten Çandır,
dünya üzerinde 2020 yılını pozitif
büyüme ile kapatan iki ülkeden
birinin Türkiye olduğunu kaydetti.
Bu dönemde kredi büyüme
oranının rekor kırarak yüzde 50
civarında olduğu,  otomobil ve
gayrimenkul fiyatlarının rekorlar
kırdığına dikkat çeken Çandır,
“Tarım sektörü 2020’de yıllık
yüzde 4.8 büyürken, her zaman
olduğu gibi ülkemizin zor dönem-
lerinde kurtarıcı rolünü bir kez
daha üstlendi. Aslında bu perfor-
mansını, 2019 yılında olduğu gibi
2020 yılının tüm çeyrek dönem-
lerinde de pozitif büyüyerek
başardı. Zor koşullar altında ve
salgın tehlikesine rağmen hem
üretim miktarı olarak hem de
parasal birim olarak bu büyümeyi
başardı” diye konuştu. Dünyada
son 15 yıldır sürekli düşüş eğilimi
gösteren tarım ürünleri ve gıda
fiyatlarının son aylarda ciddi artış
içerisinde olduğunu belirten
Çandır, ülkelerin tarım ürünleri
ihracatıyla ilgili sınırlama ve
yasaklarına dikkat çekti. 

“YEŞİL ÜRETİM”E 
ODAKLANALIM
Geçen yıl yapılan Davos
Zirvesi’nde ve Avrupa Birliği’nin
10 yıllık tarım projeksiyonu ra-
porlarında, tarım ürünlerinin
daha az bulunur ve daha pahalı
olacağı yönündeki öngörülerini
anımsatan Çandır, “Bu projek-
siyonları göz ardı etmemeliyiz.
Mutlaka dikkate almalı ve poli-
tika uygulamalarımızda gün-
cellemeler yapmalıyız” dedi. 

Ülke olarak “yeşil üretim”e
odaklanmamız ve sürdürülebilir
tarım politikalarını acilen uygu-
lamaya koymamız gerektiğini
söyleyen Ali Çandır, “Zira kısa
bir süre sonra ihracattan tur-
izme pek çok alanda standart
dışı kalma riski ile karşı
karşıyayız. Bu politikaları ve
uygulamaları kişiler ve şirketler
tek tek gerçekleştiremezler. 
Mutlaka, seçtiğimiz ve onların
atadığı karar vericilerin bu
konularla ilgili ciddi, bilimsel,
nesnel bilgiye dayalı ve yetkin
düzenlemeler yapma zorunlu-
luğu bulunmaktadır” diye
konuştu.       

GİRDİ MALİYETLERİ TARIM
DAN KAÇIŞI TETİKLİYOR
Tarım sektörünün en büyük
sorununun girdi maliyetleri
olduğunu vurgulayan Başkan
Çandır, maliyetlerdeki aşırı
artışın hem sektörü olumsuz
etkilediğini hem de tarımdan
kaçışı tetiklediğini ifade etti. 
Tarımda girdileri hem temin
etme hem de maliyetleri
karşılamada ciddi sıkıntılar
yaşandığına işaret eden aşkan
Ali Çandır, “Başta gübre olmak
üzere girdiler konusunda karar
vericilerin çözüm üretmeleri
zorunluluk haline gelmiştir. 
Girdi maliyetlerindeki ortalama
yüzde 50’yi aşan artışlara
karşılık ürün fiyatları ortalama
olarak ancak yüzde 20
civarında artabilmiştir. Bu olum-
suz fark, sadece son dönemde
yaşanan bir durum değildir.
Özellikle son 5 yıldır sistematik
olarak bu farkı yaşamak
zorunda kalmaktayız. Sek-
tördeki kredi artışı rekorlarının
bir nedeni de bu durumdur.
Aleyhimize sürekli işleyen bu
farkın boyutları, artık dayanma
sınırlarımızı zorlamaktadır” diye
konuştu.
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NEFES ALDIRACAK 

TALEPLER
Başkan Ali Çandır, salgın
döneminde zora giren
sektörlerin nefes almaya
ihtiyacı olduğunu vurgu-
larken, 2021 yılının 2020
yılını aratmaması için acil
eylem planları hazırlayıp
uygulamaya konulması
gerektiğine dikkat çekti.
Çandır, kısa çalışma
ödeneği desteğinin sektör
ayrımı yapmaksızın yılso-
nuna kadar devam ettir-
ilmesi, kamuya yapılacak
tüm ödemelerin 2023 yılına
bırakılması, kredi maliyetlerinin
azaltılması, tarımsal faaliyetlerin
sekteye uğramaması için özel-
likle girdi temini ve maliyetleri
ile pazarlama sorunlarına özel
önem gösterilmesini talep etti.
BORSA’NIN ÇALIŞMALARI 

ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
Meclis üyelerini yapılan çalış-
malarla ilgili bilgilendiren
Çandır, iklim değişikliği konulu
paneller düzenlediklerini, An-
talya Tarım ve Orman Müdür-
lüğü işbirliğiyle Sığır
Yetiştiriciliği, Biyoyakıt Bitkileri
ve Tohumdan Ateşe Ekmek
atölyesi gibi eğitimler yaptık-
larını kaydetti.  Çandır, Ticaret
Hayatında Kişisel Verilerin Ko-
runması konulu panelini

düzenleyerek sektörü bil-
gilendirdiklerini, Kırsal Mahal-
leler Bilgilendirme Toplantısı
düzenlediklerini, Sizin Oraların
Nesi Meşhur? Programında
Hatay’ı konuk ettiklerini belir-
tirken, “Toplantılarımızın ulusal
ve uluslararası pek çok kişi
tarafından takip edilmesi bizleri
motive etmektedir” dedi. 5-10
Nisan 2021 tarihlerinde Fransa,
Hindistan, Kosta Rika, Ekvador,
Fas ve ülkemizden onlarca
akademisyen, uzman ve sektör
temsilcisinin katılımıyla 6 gün
boyunca Muz E-Çalıştay’ı
düzenleyeceklerini belirten
Çandır, Çalıştay sonrası hazır-
lanacak raporu ilgili tüm pay-
daşlara ileteceklerini bildirdi.
Muzun Antalya başta olmak
üzere son 5 yıllık dönemde ülke
genelinde yatırım iştahı en yük-

sek alanlardan biri
olduğunu belirten
Çandır, “Üretimin aşırı
artması nedeniyle yük-
sek volümlü bir dış
pazar bulamadığımız
sürece üreticilerimiz,
tedarikçileri ve ticaret
erbabımız başta
olmak üzere birçok fir-
mamız ve kişi ciddi

zararlarla karşı karşıya kala-
bilir. Diğer taraftan muzdaki
ürün kalitemiz dünya ortala-
masının çok altındadır. Yani
bu haliyle kiraza benzer bir
başarıyı yakalamamız imkan-
sız, domateste olduğu gibi
pazarın boş olduğu bir
dönemde satış imkanımız da
yoktur. Önümüzdeki yıllarda
ciddi bir taban suyu problem-
ine yol açması da cabası ola-
caktır” diye konuştu. Antalya
Tarım ve Orman Müdürlüğü
işbirliğinde 10 Nisan–16
Mayıs tarihlerinde süt ve süt

ürünlerine dair pek çok ko-
nunun anlatılacağı “Süt
Akademisi” düzenleyeceklerini
kaydeden Çandır, “Böylece süt
ve süt ürünleri tüketimini teşvik
etmenin yanı sıra sağlıklı
beslenme konusunda da
farkındalık yaratacağımıza
inanıyorum” dedi. Çandır, An-
talya Tarım ve Orman Müdür-
lüğü işbirliğinde 13 Nisan’dan
itibaren Ramazan Ayı’nın
ruhuna uygun olarak su, doğa,
bitki ve hayvanlar hakkında
bilgi paylaşımında bulunulacak
“Ziraat Vakti” isimli online pro-
grama başlayacaklarını
söylerken, yıl içerisinde yaş
meyve sebze ve kesme çiçek
sektörlerinde Ur-Ge projelerine
başlayacaklarını duyurdu.
Çandır, Borsa’nın desteğiyle ik-
inci baskısı gerçekleştirilen
“Her Yönüyle Kaz Yetiştiriciliği”
kitabının da konuya ilgi duyan
tüm kesimlere önemli bir kay-
nak olacağına inandığını kay-
detti. Meclis’te üyeler,
sektörleriyle ilgili değer-
lendirmelerde bulunurken,
“Girdi maliyetlerinin yüksekliği,
hammaddeye ulaşamamız ve
önümüzü göremememiz en
büyük sıkıntımız” diye konuştu. 
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Antalya Ticaret Borsası (ATB),
Mart ayı Antalya Halleri Domates,
Sebze ve Meyve Endeksini açık-
ladı.  Antalya hallerinde işlem
gören domates, sebze ve
meyvelerin işlem miktar ve fiyat-
larıyla ilgili endeks değerleri, 2021
Mart ayında bir önceki aya göre
ve geçen yılın aynı ayına göre
değişim gösterdi. 

MİKTAR AZALDI FİYAT ARTTI

Mart ayı miktar endeksi bir önceki
aya göre (aylık) domateste yüzde
34.06, sebzede yüzde 32.29 ve
meyvede ise yüzde 1.44 arttı.
Geçen yılın aynı ayına göre (yıllık)

ise domateste yüzde 35.97, se-
bzede yüzde 36.29 ve meyvede
ise yüzde 41.31 azaldı. Miktar en-
dekslerinde Kasım ve Şubat ayın-
dan sonra Mart ayında da aynı
eğilim söz konusu oldu.  
Mart ayı fiyat endeksi bir önceki
aya göre (aylık) domateste yüzde
62.33, sebzede yüzde 19.02 ve
meyvede yüzde 14.46 artarken,
geçen yılın aynı ayına göre (yıllık)
domateste yüzde 63.32, sebzede
yüzde 31.94 ve meyvede ise
yüzde 51.00 arttı. Fiyat endek-
slerinde Eylül ve Ekim aylarından
sonra ilk kez aynı eğilim Mart
ayında da görüldü.
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DOMATES, SEBZE VE 
MEYVE MİKTARINDA 
6 YILIN REKOR DÜŞÜŞÜ
Domates miktar endeksinde
son 6 yılın Mart aylarındaki
rekor yıllık düşüş yüzde 35.97
ile 2021 Mart’ında gerçek-
leşirken, fiyatta 2019 yılından
sonraki en yüksek artış yüzde
63.32 ile yine bu ay görüldü. 
Sebze miktar endeksinde 6 altı
yılın Mart aylarındaki rekor yıllık
düşüş yüzde 36.29 ile bu yılın
Mart ayında yaşanırken, fiyatta
son 6 yılın Mart ayları ortala-
masına yakın bir artışla yüzde
31.92 düzeyinde gerçekleşti. 

Meyve miktar endeksinde son
6 yılın Mart aylarındaki rekor
yıllık düşüş yüzde 41.31 ile
2021 Mart ayında gerçek-

leşirken, fiyatta son 6 yılın Mart
aylarında 2019 yılından sonraki
en yüksek artış yüzde 51.00 ile
bu ay görüldü. 

Bir önceki aya göre domates
işlem miktar endeksi, Mart
ayında yüzde 34.06 artış gös-
terirken, işlem fiyatı en-
deksinde bir önceki aya göre
yüzde 62.33 artış görüldü. 
Antalya hallerinde işlem gören
sebzelerin işlem miktar endeksi
Mart ayında yüzde 32.29, fiyat
endeksi ise yüzde 19.02 arttı.

Son 3 yılın Şubat aylarının
sebze miktar endeksleri bir-
biriyle uyumlu bir değişim gös-
terirken fiyat endeksleri sürekli
artan bir eğilim içerisinde oldu.
Bir önceki aya göre (aylık)
meyve işlem miktar endeksi,
Mart ayında yüzde 1.44 artış
gösterirken, işlem fiyat endeksi
yüzde 14.46 arttı. 
Antalya hallerinde işlem gören
meyvenin 2021 yılı Mart ayı en-
deks değişimleri, miktarda ve
fiyatta önceki 2 yılın değişim-
leriyle uyumluluk gösterdi. 
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Antalya Ticaret Borsası (ATB),
Antalya Tarım ve Orman İl
Müdürlüğü ve Antalya Tarım
Konseyi(ATAK) işbirliğinde Muz
E-Çalıştayı düzenledi. Çalış-
tay’ın açılışına Tarım ve Orman
Bakanlığı Bitkisel Üretim
Genel Müdürü (BÜGEM) Dr.
Mehmet Hasdemir, ATB ve
ATAK Başkanı Ali Çandır ve
Antalya Tarım ve Orman
Müdürü Gökhan Karaca
katıldı. 5-10 Nisan tarihleri
arasında 10 oturumda
yapılan, 5 yabancı uzmanın
bildirisinin yer aldığı Çalış-
tay’da, 48 bildiri sunuldu.
MUZ ÜRETİMİNDE 

STRATEJİMİZİ DOĞRU 

BELİRLEYELİM
Çalıştay’ın açılışında konuşan
BÜGEM Genel Müdürü Dr.
Mehmet Hasdemir, son yıllarda
muz üretimine olan ilgiye dikkat
çekerken, 20 yılda muz üreti-
minin 7 kat artarak
yaklaşık 730 bin
tona ulaştığını
söyledi. Hasdemir,
“Türkiye muzda
kendi ihtiyacını
karşılayan ülkeler-
den biri. Son
dönemde muz
tarımına başka sek-
törlerden sermaye

aktarımı olduğunu görüyoruz.
Muz üretiminde stratejimizi

doğru belir-
leyip kay-
naklarımızı
doğru kullan-
malıyız. Muz
yatırımlarımızı
doğru bir şek-
ilde planlayalım
istiyoruz. Bu
çalıştayın
sonucu, bizlerin
bundan sonraki

dönemde muzla ilgili planla-
mamızın en önemli kaynağı
olacak” diye konuştu.
MUZA İLGİ SON 

5 YILDA ARTTI
Antalya Ticaret Borsası, An-
talya Tarım Konseyi Başkanı Ali
Çandır, son 5 yılda yatırım iş-
tahı en çok artan muz üreti-
minin Türkiye ve Antalya için
özel bir öneme sahip olduğunu

belirtirken, “Özellikle örtüaltı
muz üretiminde 2007-2013
dönemi için düşük hızda seyre-
den büyüme, 2014 yılından
itibaren yerini hızlı ve istikrarlı
bir büyümeye bırakmıştır” dedi.
Son dönemle yapılan yatırım-
larla Antalya’nın muz üreti-
minde merkez olduğunu
kaydeden Çandır, muzdaki
gelişmeyi
mem-
nuniyetle
izlemekle
birlikte bazı
kaygılarını
dile getirdi.
Çandır,
“Muzdaki
stratejimiz
yurtiçi
tüketimi
karşılayacak bir yerli üretimse
arz kapasitemizi buna göre be-
lirlemeli ve yeni yatırımlarımızı
da buna göre planlamalıyız.

Eğer stratejimiz küresel rek-
abete uyumlu yani ihracat
potansiyeline sahip bir üre-
timse o takdirde arz kapa-
sitemizi bu projeksiyona
göre belirlemeli ve yeni
yatırımlarımızı buna göre
planlamalıyız” diye konuştu.
Çandır, çalıştaya katkı
sağlayan herkese teşekkür
etti.
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MUZ ÜLKEMİZDE 
90 YILLIK GEÇMİŞE SAHİP
Antalya Tarım
ve Orman
Müdürü
Gökhan
Karaca,
ülkemiz için
muzun yeni
bir bitki türü
olduğunu,
90 yıllık
geçmişe
sahip
olduğunu belirtirken, son 5 yılda
Mersin’den Hatay’a, Antalya’-
dan Muğla’ya kadarki koridorda
muz üretiminin yapıldığını kay-
detti. Muza tarım sektörü dışın-

dan da yatırımcıların ilgi göster-
meye başladığını belirten
Karaca, “Bizim son dönemde
en çok karşılaştığımız soruların
başında ‘muza yatırım yapalım
mı’ oluyor” dedi.
MUZ YATIRIMLARINDA 
DAHA DİKKATLİ OLMALIYIZ
İlk oturumun moderatörü Akd-
eniz Üniversitesi Ziraat Fakül-
tesi Bahçe Bitkileri Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Hamide Güb-
bük, “Ülkemiz muz üretiminde
728 bin tonun üzerine çıktık.
Yapılan yeni yatırımlarla bu yıl
muz üretiminin daha fazla ola-
cağını tahmin ediyoruz” dedi.
Gübbük, ülkemiz muz yetiştiri-

ciliğinin avantajları
ve dezavantajlarını
anlattı. Hamide
Gübbük, “Yakın
gelecekte, küresel
iklim değişikliğinin
yaratacağı olumsu-
zluklara karşı çevre
ve doğal kay-
naklarımızı koru-
mak için örtüaltı
muz yetiştiriciliğine

yapacağımız yatırımları daha
dikkatli düşünmeliyiz” dedi.
YABANCI UZMANLAR 
DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI
Çalıştayda, Fransız Uluslararası
Tarımsal Araştırmalar Merkez-
i’nden Dr. Frederic Bakry,
Hindistan Ulusal Muz Araştırma
Merkezi Müdürü Dr.
Mrs.S.Uma, Kosta Rika Ulusal
Muz Konseyi Bilimsel Araştır-
malar Koordinatörü Dr.Jorge
Sandoval Fernandez, Ekvador
Muz Araştırma ve Geliştirme
Kurumu Başkanı Dr.Victor Hugo
Quimi Arce, Fas Ziraat Üniver-
sitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Ait
muzla ilgili bilgi ve deneyimlerini
paylaştı.

Gökhan
Karaca

Muz E-Çalıştayı’nda konuşan
Akdeniz Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Kenan Büyüktaş, muz üreticiler-
ine uyarılarda bulundu. Prof. Dr.
Kenan Büyüktaş, düşük faizli ve
uzun vadeli kredilerden yarar-
lanan üreticilerin muz bitkisi
hakkında çok fazla bilgisi ol-
masa da örtüaltında muz
yetiştirmeye başladıklarına

dikkat çekti. Büyüktaş, Aydın’-
dan Denizli’ye, Afyon’dan Or-
du’ya, Elazığ’dan Muğla’ya,
Adıyaman’dan Konya’ya ülkenin
çeşitli yerlerinde muz yetiştiricil-
iğinin başladığına işaret etti. Al-
manya’dan gelip muz
yetiştirmeye başlayanların da
olduğunu söyleyen Büyüktaş,
“Sırf devlet desteği nedeniyle
yetiştiricilik bilgisi olmayan farklı

sektörlerdeki insanların da
örtüaltı muz yetiştiriciliğine
yönelmesi ileride sorunlara
neden olabilir” uyarısında bu-
lundu. Prof. Dr. Kenan Büyüktaş,
“Kontrolsüz, plansız ve bilgisiz
yapılan tarımsal üretim, birkaç yıl
sonra ya ürünün düşük fiyatla
satılmasına neden olur” dedi. 
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6 gün süren çalıştayın sonunda
değerlendirme raporuyla sonuç
bildirgesi açıklandı. Bilinen en
eski meyvelerden biri olan
muzun dünyada 135
ülkede üretildiği be-
lirtilen raporda, üre-
tim miktarı olarak
buğday, mısır ve pir-
incin ardından
4’üncü sırada
olduğu, meyveler
arasında ise birinci
sırada olduğu
kaydedildi. Rapora
göre, muz dünya
bitkisel ürünler
ticaretinde ilk
sıralarda yer alırken,
birçok ülkenin temel ihraç
ürünü. Dünya nüfusundaki
artış, kişi başına gelir artışı, B6,
C vitamini, potasyum ve pro-

teince zengin olması gibi ne-
denlerle muz ticaretinin sürekli
artış eğiliminde olduğu belir-
tilen raporda, dünya muz üreti-

minin 2019 yılında
116.8 milyon tona
ulaştığı, FAO’ya göre
muz üretiminin 2029
yılında 132.6 milyon
tona ulaşacağının
öngörüldüğü
kaydedildi. Rapora
göre, Hindistan muz
üretiminde 2019 yılında
30.5 milyon ton üre-
timle dünya üretiminde
yüzde 26 payla ilk
sırada yer alıyor, muz
ticaretinin ihracat

değeri 13.5 milyar dolar,
dünyada muz ithalatı yapan
ülkelerin başında ABD, Çin,
Belçika ve Hollanda geliyor.

ÇALIŞTAY RAPORUNDA
ÖNEMLİ UYARILAR

Raporda Türkiye’de muz
üretimi ve ticaretinin du-
rumu da özetlendi.
Türkiye’nin ekvatora en
uzak muz üretilen ülke
olduğu belirtilen raporda,
Türkiye’de 111 bin 544
dekar alanda 728 bin ton
muz üretildiği kaydedildi.
Türkiye’de kişi başı muz
tüketiminin 7 kilogram
olduğu, kendine yeterlilik
oranının ise yüzde 77
olduğu bildirildi. Rapora
göre, muz üretim alanı son
5 yılda yaklaşık 2 kat ar-
tarken, verim 0.4 kat ve üre-
tim miktarı ise 2.5 kat arttı.
Örtü altı muz üretimi ise 3.5
kat artış gösterdi. Destekler
ve krediler, bir yılda ürün
alınabilmesi, yüksek verim,
düşük işçilik muz üretimini
teşvik eden unsurlar. Ra-
pora göre, Hatay ile Manisa
hattındaki tüm illerde muz
üretimi yapılıyor. Mersin’de
2020 yılında 56 bin 500
dekar alanda 405 bin ton,
Antalya’da ise 51 bin dekar
alanda 297 bin ton muz
üretildi. 
Örtü altı muz üretiminin
yüzde 29’una sahip An-
talya’da toplam tarım alan-
larının yüzde 10’unda muz
üretiliyor. Manavgat ise en
yüksek muz yatırımının
yapıldığı ilçe.

ÖRTÜALTINDA 
MUZ ÜRETİMİ 

5 YILDA 
3.5 KAT ARTTI



BORSADAN
Mart-Nisan 2021

BORSA
NOMi

30

Muz E-Çalıştayı’nın sonuç bildirgesinde ise önemli saptamalara yer verildi. 
Çalıştay’ın 23 maddelik sonuç bildirgesi şöyle: 

Muz E-Çalıştayı sonuç bildirgesi

Türkiye’de muz üretim maliyeti
diğer ülkelere kıyasla daha yük-

sektir. Muz yüksek gümrük
vergi oranları ile korunmaktadır.

Muzda koruma olmadığında
muz üretimi ithal muz ile reka-

bet edemeyecektir.

İthalat yurtiçi üretimi olumsuz
etkilemektedir.

Muz üretiminde bilgi eksikliği,
girdi fiyatları, kalite, pazarlama,

etkinsiz üretici örgütlenmesi
gibi sorunlar vardır.

Türkiye’de ticari muz yetiştiricil-
iğine uygun alanlar belirlenmeli.

Muz üretiminde su tüketimi çok
yüksektir. Yoğun muz üretilen
bölgelerde çok sayıda kuyu

vardır. Bölgede yeraltı su kay-
naklarının azalması söz konusu
olabilecektir. Kontrolsüz, plan-
sız ve eksik bilgi ile yapılan muz

üretimi birkaç yıl sonra ekili
alanların çoraklaşmasına ve

verimsiz alanlara dönüşmesine
neden olacaktır.

Örtü altı üretim iklim ve toprak
açısından uygun değildir.

Bölgedeki arazilerin doğal den-
gesinin bozulması olasıdır.

Sermayenin muz yetiştiriciliğine
ilgisi artmıştır. Yatırımcı eksik

bilgiye sahiptir.

Muz yetiştiriciliğiyle ilgi bir veri
tabanı hazırlanmalı, sektörde

yer alan üretici ve üretici aday-
ları bilgilendirilmelidir.

Açıkta muz yetiştiriciliği riskler
barındırmaktadır. Dolayısıyla örtü
altı yetiştiriciliği ön plana çıkmak-
tadır. Ancak kontrolsüz örtü altı
yetiştiriciliğinin büyümesi belirli

bir süre sonra seraların terk
edilmesine neden olabilecektir.

Örtü altı üretim açıkta muz üre-
timine kıyasla daha fazla dikkat

gerektirir.

Muz üretiminin artması kaynak
tahsisini bozmaktadır. Muz böl-

genin doğal ürünleri ile (tu-
runçgiller) toprak için rekabet

etmektedir. Muz üretiminin art-
ması bölgenin doğal ürünlerinin

üretimini baltalayabilecektir.

Bazı kesimler muz üretiminin
korunmasına devam edilmesi
gereğini belirtmekte, bazı kes-
imler doğal dengenin bozula-

cağını belirtmektedir.

Bazı kesimler muz üretiminin bu
hızla artırılmasını doğru bulma-

maktadır.

Muz üretimi yapan bölgelerde
uygun muz türleri tespit edilme-

lidir. 

Örgütlü bir muz üretimi için
bölgesel kooperatifleşme

sağlanmalıdır.

Muz üretiminde ciddi bir kadın
emeği söz konusudur. İş sağlığı
ve güvenliği, işçi hakları, kadın
istihdam ve refahının iyileştir-

ilmesi gibi konularda küresel bir
standart sağlanmalıdır.

Hollanda hem muz ithal ediyor
hem de muz ihraç ediyor. Bunu

kooperatifler mezat sistem-
lerinden yapıyorlar. İncelenmesi

yarar sağlayacaktır.

Türkiye’de muz üretiminde AR-
GE faaliyetleri öncelenmelidir.
Doku kültürü ile yetiştiricilik

sağlanmalıdır.

Nakliye koşullarına elverişli ol-
mayan muz çeşitleri ticari an-

lamda farklı alanlarda
değerlendirilmelidir. Bu alanlar
muzlu içecekler (shake, frozen,
smoothie) muz kolonyası, muz
sabunu, muz cipsi, muz lifinden

elde edilen ürünler olarak
sayılabilir.

Guava, passiflora, pitaya, passi-
flora litchi, karambola, black
sapote, cherimoya gibi tropik
meyve türlerinin Türkiye’de

yetiştirilebileceği belirtilmiştir.

Muz işleme ve paketleme ile il-
gili standart bir uygulama

geliştirilmelidir.

Türkiye’de bulunan muz üretici-
lerin ülke iklim coğrafi yapısına
uygun bir veri tabanı oluşturul-

malıdır. 
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Antalya Ticaret Bor-
sası(ATB), 23 Haziran
2020 tarihinde 100. yılını
doldurması anısına kitap
hazırladı. “1920 Bir
Adım, 2020 Bir Asır”
mottosuyla basılan ki-
tapta, Borsanın tarihinin
yanı sıra kentin tarihsel
gelişimi de anlatıldı. Bir
asırda tarımsal üretim,
ürün desenin değişimi,
şehrin ve ülkenin
ekonomik evrelerinin an-
latıldığı kitapta, Bor-
sa’nın aldığı kararlardan
hayata geçirdiği pro-
jelere kadar pek çok
konu okuyucuya belge
ve kaynaklarla aktarıldı. Ku-
rumsal hafızanın geleceğe ak-
tarılması amacıyla hazırlanan
kitap, Antalya kent tarihi mer-
aklılarına da ışık olacak nite-
likte. 
BORSA ÖNCÜ 
PROJELERE İMZA ATIYOR
Antalya Valisi Ersin Yazıcı
kitabın önsözü için kaleme
aldığı yazıda, Cumhuriyet tari-
hinin en köklü kurumları
arasında yerini alan Antalya
Ticaret Borsası’nın şehre yeni
yatırımlar kazandırmak, istih-

damı ve gelir düzeyini artırmak
adına örnek ve öncü projelere
imza attığını belirtirken,
“Şehrimizin bir asırlık nadide
bir kurumu olan Antalya Ticaret
Borsamız, şehrimizin zengin
ticaret hayatına ışık tutmak-
tadır” dedi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcık-
lıoğlu, Antalya Ticaret Bor-
sası’nın şehrin önemine yakışır
azim ve gayretle çalışarak
ekonomiye değer katan çalış-
malar gerçekleştirdiğini kayd-
ederken, “100 yıllık geçmişiyle
Cumhuriyet tarihinin en köklü

kurumları arasında hak ettiği
yerini alan Antalya Ticaret
Borsamızın ortaya koyduğu
çağdaş vizyonla gerçek-
leştirdiği faaliyetleriyle iftihar
ediyorum” görüşlerine yer
verdi. 
KENT İÇİN IŞIK OLMAYA 
DEVAM EDECEĞİZ
ATB Meclis Başkanı Erdoğan
Ekinci, Türkiye’nin en eski
3’üncü Borsası olma özel-
liğine sahip Antalya Ticaret
Borsası’nın kurulduğu gün-
den bu yana sadece
ekonomik alanda değil, kenti
ilgilendiren her türlü konuda
söz sahibi olduğuna dikkat

çekti. 
ATB Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Çandır, Antalya Ticaret Bor-
sası’nın Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin kuruluşundan 3 ay
sonra kurulduğunu belirtirken,
“Bir asırlık geçmişinin üzerim-
ize yüklediği sorumluluğun
farkındayız. Cumhuriyet tari-
hinin en köklü kurumları
arasında yer almanın sorumlu-
luğuyla başta kentimiz olmak
üzere ülkemiz tarımı, ticareti ve
ekonomisi için çalışmaya kent
için ışık olmaya devam ede-
ceğiz” dedi.

ANTALYA BORSA

100 YILLIK 

HAFIZASINI 

KİTAPTA TOPLADI



gTE2d3dO
N am Onı e ğ)ğ,

BORSA
NOMi

0ğ

Moderatörlüğünü Gürsel
Cingöz’ün yaptığı programa,

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı
Hakan Oral, Oltu Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı Baki
Karaca, Pasinler Ticaret ve

Sanayi Odası Başkanı Aydın

Taşbaşı, Erzurum Tarım ve
Orman Müdürü Osman Akar,
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma
Ajansı Genel Sekreteri Oktay
Güven katılarak, Erzurum’un
yöresel ve coğrafi işaretli ürün-
lerini anlattı.

DADAŞLAR DİYARI ERZURUM’UN
YÖRESEL ÜRÜNLERİ KONUŞULDU
DADAŞLAR DİYARI ERZURUM’UN
YÖRESEL ÜRÜNLERİ KONUŞULDU
dem iA onS arm
gyaı ıt cdogh nir
dem iA o atu (r
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ADarıri laleiran
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ERZURUM COĞRAFİ 
İŞARETTE ATAĞA GEÇTİ
Erzurum Ticaret Borsası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hakan
Oral, Erzurum’un 350’ye yakın
lezzetiyle gerçek anlamda bir
gastronomi kenti olduğunu
söylerken, yöresel ürünlerin
tescili için yoğun olarak
çalıştıklarını kaydetti. Erzurum
Civil Peyniri, Erzurum Küflü
Civil Peyniri, Erzurum Kadayıf
Dolması, Erzurum Su Böreği,
Erzurum Pekmezli
Baklavası’na coğrafi işaret
alarak bu lezzetlerin korunması
için önemli bir adım attıklarını
kaydeden Oral, “Doğu Anadolu
Bölgesindeki kamu kurum ve
kuruluşları arasında yöresel
ürünlere en çok tescil belgesi
alan kurumuz. Borsası olarak
50’den fazla ürüne coğrafi
işaret belgesi alarak Erzu-
rum’un markalaşması ve
tanıtımı yolunda önemli bir
adım atıyoruz. Şu an coğrafi
işaret belgesine sahip 13
ürünümüz var. Başvurusunu
yaptığımız ve Türk Marka ve
Patent Kurumu’ndan onay
beklediğimiz 16 ürünümüz var”
diye konuştu. Oral, Erzurum Su
Böreğinin AB’de coğrafi işaret
alabilmek için başvuruda bu-
lunduklarını bildirdi. Oral,
“Yöresel ürünlerin tescili

konusunda bi-
zlere vizyon
kazandıran TOBB
Başkanımız Rifat
Hisarcıklıoğlu’na ve
Yöresel Ürünler Fuarı
YÖREX’i düzenleyen ATB
Başkanı Ali Çandır’a çabaları
nedeniyle teşekkür ederim”
dedi.  
RUS TAŞI, OLTU TAŞI 
DİYE SATILIYOR
Oltu TSO Başkanı Baki Karaca,
Oltu ilçesinin yöresel ürün-
leriyle ilgili bilgi verdi. Kökü 17.
Yüzyıla dayanan ve 1930’lu yıl-
larda ticarete konu olan Cağ
Kebabı’nın en önemli özel-
liğinin bölgenin geniş mer-
alarında otlayan hayvanların
etinden yapılmış olması
olduğunu vurgulayan Karaca,
“Cağ kebabını bir çok yerde
yapıyorlar ama bizim bölgenin
lezzetini, aromasını asla tut-
muyor” dedi. Rus taşının oltu
taşı diye piyasada satıldığına
dikkat çeken Karaca, coğrafi
işaretin yöresel ürünleri koru-
ması gerektiğini ancak bu
konuda eksiklikler bulun-
duğunu vurguladı. Karaca,
“Sahte ürün konusunda sıkın-
tılarımız var, engel olamıyoruz”
dedi.

ERZURUM BU YIL 

Cİ’DE LİDER OLACAK
Pasinler TSO Başkanı

Aydın Taşbaşı, Pasinler’in
yöresel ürünlerini anlatırken,

istihdama katkı sağlayan yöresel
ürünleri korumak için çalıştıklarını
kaydetti. Taşbaşı, “2021 yılı
Erzurum’un, Dadaşların yılı ola-
cak, bu yıl coğrafi işarette lider
Erzurum olma hedefindeyiz”
dedi. Kuzeydoğu Anadolu
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
Oktay Güven, bölgenin kendi
potansiyelini kullanarak bölgesel
kalkınmaya ağırlık verdiklerini
belirtirken, “Yöresel ürünler bu
noktada büyük önem arz ediyor”
dedi. Unutulmaya yüz tutmuş
ürünlerin ekonomiye kazandırıl-
ması için destek programları
yürüttüklerini anlatan Güven, Cİ
ve aday ürünlerin üretimden
pazarlamasına, ihti-yaç duyulan
altyapının oluşturulmasına kadar
destek ve teşvik verdiklerini kay-
detti. rzurum Tarım ve Orman
Mü-dürü Osman Akar, 9.9 milyar
TL tarımsal hasılaya sahip Erzu-
rum’un en fazla tarımsal hası-
laya sahip 14’üncü il olduğunu
bildirdi. Akar, meralarıyla hay-
vancılığa en elverişli illerin
başında gelen Erzurum’un yöre-
sel ürün zenginliğinin en önemli
nedeninin bu meralar olduğuna
işaret etti.
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Antalya Tarım Konseyi’nin
(ATAK) düzenlediği “Akdeniz
Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile
Tarım Sektörü İşbirliği Toplan-
tısı”, Antalya Tarım Konseyi ve
Antalya Ticaret Borsası Başkanı
Ali Çandır, Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Mustafa Erkan, Ziraat Fakül-
tesi’ndeki 9 bölümün başkanı
ve özel sektör temsilcilerinin
katılımıyla online yapıldı.
ATAK’ın amacı ve yürüttüğü
çalışmalar hakkında bilgi veren
Çandır, “Konseyin temel amacı,
tarımın bütün kesimlerini birlikte
hareket etmeye ve ortaklaşa
çözümler üretmeye yoğunlaştır-
maktadır” dedi. 

TARIM 
DÜNYASI 
AKADEMİNİN 
BİRİKİMİNE 
TALİP
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İŞBİRLİĞİNE 
TARIMDAN BAŞLAYALIM
Üniversite ile iş dünyasının
işbirliğinin zayıflığına dikkat
çeken Çandır, “Memleketimizin
en önemli yapısal sorunlarında
biri üniversite ile iş dünyası
işbirliğinin hiçbir dönemde ve
alanda bir iş yapma kültürü ya
da geleneği haline getirile-
memiş olmasıdır. Bu konuda
geçmişten günümüze hem
yerel düzeyde hem de
teknoloji geliştirme bölgeleri
gibi merkezi düzeyde birçok
girişimde bulunulmuş olmasına
rağmen iş yapma kültürü
yaratılamamıştır. Bu başarısı-
zlığa rağmen, üniversite ile iş
dünyası işbirliğinin ülkemize ve
toplumumuza katkılar sağlaya-
cağından emin olanlar asla
yeni girişimlerde bulunmaktan
kaçınmamalıdır” diye konuştu.
Pandemi döneminde tarımın
stratejik sektör olduğunun tüm
kesimlerce kabul gördüğünü
kaydeden Çandır, “Eğer
üniversite ile iş dünyası işbir-
liğine öncelikle bir yerden
başlayacaksak bu alan
muhakkak ki tarım olmalıdır.
Bu işbirliği girişimini de
sürdürülebilir nitelikte yap-
malıyız”dedi.Çandır katılım-
cılara teşekkür etti. 
AKADEMİK ÇALIŞMALAR 
TOZLU RAFLARDA KALMASIN
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Mustafa Erkan,   Fakül-
te’nin çalışmaları hakkında
bilgi verdi. Akıllı tarım, iyi tarım
uygulamaları ve sürdürülebilir
tarım, küresel ısınma ve iklim
değişikliğine bağlı tür ve
bitkisel hayvansal genotiplerin
geliştirilmesi, bitki ve hayvan

ıslah çalışmaları gibi konulara
öncelik verdiklerini kaydeden
Erkan, “Özel sektörle kamu
olarak ileriye yönelik iyi projeler
üretebiliriz. Antalya tarımına
ciddi katkılar sağlayabiliriz”
dedi. Akademik alanda birçok
tez çalışması yürütüldüğünü
belirten Erkan, “Çalışmaların
tozlu raflarda kalmaması için
önümüzdeki günlerde tez
sunum günleri düzenlemeyi
planlıyoruz” dedi. 
BÖLÜM BAŞKANLARI 
İŞBİRLİĞİ İSTİYOR
Toplantıda Ziraat Fakülte-
si’ndeki 9 bölümün başkanı,
bölüm olarak çalışma alanları
ve yaptıkları çalışmalar
hakkında bilgi verdi. Bölüm
başkanları, iş dünyasına bilim-
sel çalışmalarla destek olmak,
sorunların çözüm ortağı olmak,
Antalya ve ülke tarımını
geliştirmek için her türlü işbir-

liğine hazır olduklarını ifade etti.
Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Hamide Gübbük,
tropik meyvelerden bağcılığa
sektörle birlikte çalışıp üretime
yön vermeye çalıştıklarını an-
lattı. Bitki Koruma Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Hüseyin
Basım, bitki hastalıklarıyla ilgili
sektöre çözüm ortağı olarak
hizmet verdiklerini kaydetti.
Tarım Ekonomisi Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Cengiz Sayın,
rekabet analizleri, hayvancılık
tarım konusunda ekonomik
analizler, tarımsal krediler 
üzerinde çalışmalar var, 
kooperatifler üzerinde tarım
ekonomisi alanında ulusal ve
uluslararası alanda yürüttükleri
projeler hakkında bilgi verdi.
Tarım Makinaları ve Teknolojileri
Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Topakcı, akıllı
tarım teknolojisi konusunda
yaptıkları çalışmaları anlattı. 
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Tarımsal Biyoteknoloji Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Kemal
Karabağ, hayvansal biyote-
knolojiden yerli hayvan ıs-
lahına, tarımda kimyasal
gübre kullanmayı azaltmaya
yönelik çalışmalar gibi pek
çok konuda çalışmalar yürüt-
tüklerini özel sektörle işbir-
liğine hazır olduklarını
söyledi. Tarımsal Yapılar ve
Sulama Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Dursun Büyüktaş, küresel
iklim değişikliğinin tarım
arazileri ve üretime etkisi,
tuzlu ve atık suların sulamada
kullanımıyla ilgili çalıştıklarını
belirtirken, özel sektörle çok
fazla çalışmak istediklerini
kaydetti. Toprak Bilimi ve
Bitki Besleme Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Şule

Orman, gübre, su ve tohu-
mun tarımın olmazsa olmazı
olduğunu bu konuda yapıla-
cak çalışmaların Türk tarım
sektörüne önemli faydalar
sağladığını belirtirken, özel
sektöre her türlü desteği
verdiklerini anlattı. Tarla Bitki-
leri Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Taner Akar, mısır ve buğday
ıslahı konusunda özel sek-
töre önemli danışmanlık yap-
tıklarını bildirirken, şeker otu,
sorgum, susam ve siyez ile il-
gili çalışmaları örnek olarak
gösterdi. Zootekni Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Soner Bal-
cıoğlu, hayvan beslemeden
hayvan ıslahına, biyometri ve
genetiğe birçok alanda
çalışma yürüttüklerini söyledi. 

YENİ FİKİRLERİ 

DESTEKLEMEYE HAZIRIZ

Toplantıya katılan özel sektör
temsilcileri, tüm bölüm
başkanlarının özel sektörle
işbirliği yapma isteğinin
kendilerine son derece mem-
nun ettiğini söyledi. Sektörel
birliktelikleri artırıp işbirliğini
sağlamak istediklerini dile
getiren özel sektör temsilci-
leri, toplantının bunun için iyi
bir başlangıç olacağını kay-
detti. İş dünyası temsilcileri,
akademinin bilgisine tarım
sektörünün ihtiyacı olduğunu
vurgularken, yeni fikirleri
desteklemeye hazır olduk-
larını ifade etti. Toplantıda
odak toplantılar yapılması
konusunda görüş birliğine
varıldı.
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1928 yılında Antalya’da doğan
İlhami Gönen, Galatasaray
Lisesi’nin ardından İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakülte-
si’nden mezun oldu. Antalya
Barosu’na kayıtlı ilk avukatlar-
dan olan Gönen, daha sonra
avukatlık mesleğini bırakarak
baba mesleği tüccarlığa
başladı. İlhami Gönen, Antalya
Ticaret Borsası’nda 1965-
1966 yılları arasında Meclis
Başkanlığı, 1981-1987 ile

1989-1999 yılları arasında da
Yönetim Kurulu Başkanlığı
yaptı. Koronavirüs tedavisi
gördüğü hastanede yaşamını
yitiren İlhami Gönen’in ce-
nazesi Uncalı Aile
Mezarlığı’nda toprağa verildi. 
ÇANDIR’DAN 

BAŞSAĞLIĞI MESAJI 
Antalya Ticaret Borsası
Başkanı Ali Çandır, An-
talya’da pamuk üretimi ve

ticaretinin gelişmesine
öncülük eden İlhami Gönen’in
Borsa’nın bugünlere
gelmesinde emeği bulun-
duğunu kaydetti. Çandır, Gö-
nen’in ailesine ve sevenlerine
başsağlığı dilerken, “İlhami
Gönen Borsamızın kurumsal-
laşmasında önemli çalışmalar
yapmış bir büyüğümüzdü.
Antalya ticaretinde önemli bir
isimdi. Allah rahmet eylesin.
Mekanı cennet olsun” dedi. 

Antal a iRaret şyrsası es i Oa3 anlarından Glva i 9Nnen
k02m gyrynaöirüs tedaöisi 1Nrdü ü vastanede a3a ını itirdi

ATB eski başkanı

İLHAMİ GÖNEN 
yaşamını yitirdi
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ÜRÜN ÇÖPE GİDER
Türkiye’de özellikle Antalya ve
Akdeniz illerinin kış döne-
minde örtüaltı seralarda üret-
tiği domatesin ihracatında
büyük paya sahip Rusya Fed-
erasyonu’nun 2017 yılından
bu yana uyguladığı kota, hem
üreticileri hem de ihracatçıları
zor durumda bırakıyor.
Kotanın 50’şer bin tonluk açıl-
ması, her seferinde kotanın
dolması ve yeni kota açılın-
caya kadarki süreçte hem do-
mates ihracatının durmasına,
hem de bu süreçte Rusya’ya
domates gönderen ihra-
catçıların TIR’larının içeriye
alınmaması ve ürünlerin çöpe

atılmasına neden oldu. Başta
Antalya olmak üzere Rusya’ya
domates ihracatı yapılan böl-
gelerdeki ihracatçı ve üreti-
ciler, Rusya Federasyonu’nun
domates ihracatındaki kota
uygulamasından vazgeç-
mesini talep ediyor. Batı Akd-
eniz İhracatçıları Birliği,
Antalya Ticaret Borsası gibi
kurumlar da kotanın dol-
masına az miktar kaldığında
ihracatçıları ve üyelerini
uyaran mesajlar geçiyor.
2017’den geçen yılın aralık
ayına kadarki süreçte 50’şer
bin ton olarak dört kez kota
açılan domates ihracatında,
geçen yıl aralık ayında kotalar

dolmuş ve ihracat durdurul-
muştu. Türkiye’den bakan-
lıklar düzeyinde yapılan
girişimler neticesinde bu
yılın şubat ayında 50 bin ton
olarak yeni bir kota daha
açıldı. 30 Mart 2021 gününe
kadar bu kotanın 45 bin 542
tonu ihraç edildi.

TALEBİMİZ KOTASIZ 
TİCARET
İhracatçılara uyarıda bulunan
ATB yönetim kurulu üyesi
Cüneyt Doğan, “Bilindiği
üzere Rusya Federasyonu
tarafından ülkemize tahsis
edilen birikimli kota kap-
samında yürütülmekte olup,
son olarak geçen yıl domates
kotasının 250 bin tona yük-
seltilmesi akabinde 30 Mart
2021 tarihi itibariyle Rusya’ya
domates ihracat kotamız 4
bin 458 ton kalmıştır” dedi.
Kalan kotanın ise önümüzdeki
1 hafta-15 gün içinde dola-
cağına dikkat çeken Doğan,
“Bu durum, kış üretimi ve yaz
üretim sezonlarının tam or-
tasına denk gelen bir süreç
olduğu için etkilemeyebilir.
Ama netice itibariyle şimdi
etkilemese bile gelecek sezon
üretimin başlamasıyla etkiler.
Bizim talebimiz her zaman
olduğu gibi kotasız ticaret”
diye konuştu.
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RUSYA’YA DOMATES
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Antalya Ticaret Borsası (ATB)
ile Antalya Tarım ve Orman
Müdürlüğü işbirliğinde yürü-
tülen tarımsal eğitim program-
ları aralıksız sürüyor. 
13 Nisan’da başlayan Ziraat
Vakti Tarım Söyleşileri, 10
Mayıs’a kadar Ramazan ayı
boyunca devam etti. İftardan
sonra saat 22.00’de başlayan
programda kahveden kooper-
atifleşmeye, pideden tezhip
ve ebru sanatına bir çok
konuda söyleşiler gerçekleşti. 
KAHVEDEN EBRU SANA

TINA HERŞEY BU EĞİTİMDE

Ziraat Vakti’nde, Orta Asya’-
dan Anadolu’ya Türk Mutfağı,
Böceklerin Gizemli Dünyası,
Mevlana ve İnsan Tabiatı,
tezhip ve Ebru Kültürünün
Doğa ile İlişkisi, Çekirdekten
Çikolataya Yolculuk, Ramazan
Pidesi ve Güllacın Tarihsel
Gelişimi, 40 Yıllık Hatırın Sem-
bolü Kahve, Kur’an-ı Kerim’de

Zikredilen Bitkiler ve Bunların
İnsan Sağlığına Etkileri, Suyun
Dili, Türkiye’nin Soğanlı Bitki-
leri, Kırsaldan Kadının Gücü
ve Kooperatifleşme,  Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde
Tarım, Hobi Amaçlı Uygula-
malar İçinde Seçkin Bir
Örnek:Bonsai gibi bir çok
konu anlatıldı. 
HEDEF TARIMA 

İLGİYİ ARTIRMAK 

Antalya Ticaret Borsası
Başkanı Ali Çandır, Tarım ve
Orman Müdürlüğü işbirliğinde
yürüttükleri eğitim program-
larının aralıksız devam ettiğini
belirtirken, eğitime katılanlar-
dan olumlu geri dönüşler
aldıklarını söyledi. Ziraat
Vakti’nde de alanında başarılı
akademisyen ve uzmanların
Ramazan ayı boyunca
söyleşiler gerçekleştirdiğini be-
lirten Çandır, “Bu programla
tarıma olan ilgiliyi ve farkın-

dalığı artırmayı amaçlıyoruz. 
Tarımsal eğitimin geliştirilmesi
için başlattığımız seferberlikte
emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum” dedi. 
YURTDIŞINDAN DA 

İLGİ VAR

Antalya Tarım ve Orman
Müdürü Gökhan Karaca, Zi-
raat Vakti’nin Ramazan
boyunca 15 oturum olarak
gerçekleştiğini, online düzen-
lenen eğitim, ücretsiz ve bel-
geli olduğunu belirtti.
Pandemi tedbirleri kap-
samında evlerinde kalan
vatandaşları tarım ve gıdayla
ilgili konularda bilgilendirmek
amacıyla söyleyişiler gerçek-
leştireceklerini kaydeden
Karaca, programa uluslararası
katılım sağlandığını, Türkiye
dışında KKTC, Azerbaycan,
Kazakistan, İtalya, Fransa,
Ürdün ve Almanya’dan da
katılım olduğunu bildirdi.

RAMAZAN’DA ZİRAAT VAKTİ
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coğrafi işaret logosuyla satacaklar
’niTAVŞAN YÜREĞİ ZEYTİNİ
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Antalya Ticaret Borsası tarafın-
dan Türk Patent ve Marka Kuru-
mu’ndan 2018 yılında tescili
alınan Antalya Tavşan Yüreği
Zeytini coğrafi işaretini, ürün am-
balajlarında kullanacak firmalarla
coğrafi işaret kullanımı protokolü
imzaladı. Protokol, Antalya
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Çandır, Zeytinpark
Genel Müdürü Vahdet Narin ve
Büyükakça Zeytincilik ve
Zeytinyağları sahibi Zafer Tan ve
ATB Coğrafi İşaret Danışmanı
Rana Demirer’in katılımıyla imza-
landı. 
BORSA TAKİBİNİ YAPACAK
Protokolle, Antalya Zeytinpark
Tarım Ürünleri Sanayi Ve
Ticaret Anonim Şirketi ile
Büyükakça Zeytincilik ve
Zeytinyağları Limited Şirketi’nin
coğrafi işaret logosu kullanım
şartlarını yerine getirmeleri
halinde ürünlerinde kullan-
malarının önü açıldı. İki firma,
tescilde belirtilen coğrafi sınır-
lar dahilinde üretilmiş ve
coğrafi işaret tescil belgesinde

belirtilen kalite özelliklerini
taşıyan zeytinin “Antalya Tavşan
Yüreği Zeytini” adı altında satışı
için ATB’ye bildirimde bulu-
nacak, ATB’den isim, logo ve
amblemi kullanmayı talep ede-
bilecek. Borsa ise Cİ işareti kul-
lanılan ürünlerin denetimini
gerçekleştirebilecek. 
HEDEF ÜRÜNÜ, ÜRETİCİYİ 
VE TÜKETİCİYİ KORUMAK 
Antalya Ticaret Borsası Başkanı
Ali Çandır, 2018 yılında coğrafi
işaret tescilini aldıkları Tavşan

Yüreği Zeytini’nin korunması ve
gelecek kuşaklara aktarılması
gereken bölgeye has önemli bir
zeytin çeşidi olduğunu belirtti.
Coğrafi işaret belgesinin, ürünün
kalitesinin korunması ve belirli
özelliklerle üretiminin yapılması,
ürünün izlenebilirliği ve sahte
ürünlerin önüne geçmek için
önemli bir belge olduğunu kayd-
eden Çandır, “Coğrafi işaret
etiketi, bir ürünün sahteciliğe
karşı korunmasını, pazarda ürün
farklılaştırmasını ve rekabet
avantajını sağlayan üreticiler için

değerli bir araçtır. Biz
hem üreticimizi ko-
rumak hem de
tüketicinin yanıltıl-
masına engel olmak
için bu belgeyi
önemsiyoruz. Yap-
tığımız protokolle de
bölgemizin en
önemli çeşidi olan
Tavşan Yüreği Zey-
tini’ne değer kata-
cağımıza inanıyoruz”
diye konuştu.

Vahdet 
NarinZafer Tan
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Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile
Antalya Tarım ve Orman Müdür-
lüğü işbirliğinde düzenlenen “Sizin
Oraların Nesi Meşhur?” Pro-
gramının bu haftaki konuğu İzmir
oldu. Moderatörlüğünü Gürsel
Cingöz’ün yaptığı programa katılan
Bergama Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Fikret Ürper,
Ödemiş Ticaret Odası Başkanı
Rıfat Eriş, Tire Ticaret Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mehmet Nadir
Delikanlı, İzmir Tarım ve Orman İl
Müdürü Mustafa Özen, İzmir’in
binlerce yıllık geçmişe sahip yöre-
sel ürünlerini anlatırken, coğrafi
işaret çalışmaları hakkında bilgi
verdi. 

oAMAl dİN Nİ l
NESİ MEŞHUR? IZMIR’DE
ESizin Oraların Nesi Meşhur?D IiucieOLrSe öcnmr r
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ÖDEMİŞ KÖFTESİ DE 
COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ALDI
Ödemiş Ticaret Odası Başkanı
Rıfat Eriş, İzmir’in 27 coğrafi
işaretli ürüne sahip olduğunu
belirtti. Ödemiş’in de çok
sayıda yöresel ürüne ev
sahipliği yaptığını kaydeden
Eriş, geçen yıl Türk Patent ve
Marka Kurumu’na tescil için
başvurdukları Ödemiş
Köftesi’ne coğrafi işaret aldık-
larını bildirdi. Eriş, “İlk olarak
buradan müjde vermek istiyo-
rum. Ödemiş Köftesi’ne
coğrafi işaret aldık. İrmik ve
dana etinden yapılan bol
tereyağlı Ödemiş Köftemiz
artık tescilli bir ürün” dedi. Eriş,
coğrafi işaretli Ödemiş
Patatesi, Ödemiş Çekişte
Zeytinyağı’nın özellikleriyle ilgili
bilgi verirken, Çavuşdağ Kuru
Fasulyesi için de coğrafi işaret
başvurusunda bulunduklarını
kaydetti. 
Cİ’Lİ KOZAK ÇAM FISTIĞI’NIN 
YÜZDE 95’İ İHRAÇ EDİLİYOR
Bergama Ticaret Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Fikret
Ürper, coğrafi işaret aldıkları
Bergama Kozak Çam
Fıstığı’nın yüzde 95’inin ihraç
edildiğini bildirirken,

“Türkiye’deki toplam çam
fıstığının yüzde 80’i yöremizde
yetişiyor” dedi. Bergama
Tulum Peyniri için coğrafi işaret
başvurusunda bulunduklarını
kaydeden Ürper, tulumun en
çok taklit edilen ürünlerin
başında geldiğini söyledi.
Ürper, “Değerlerimizi korumak
için çalışıyoruz. 8 ürünümüzle
ilgili coğrafi işaret başvu-
rusunda bulunuldu. Coğrafi
işareti kamuoyuna iyi anlat-
tığımız sürece, bu ürünlere
talep artacak ve bu ürünler
diğer ürünlere göre daha yük-
sek fiyatta alıcı bulacaktır,
üreticisine de daha fazla
kazandıracaktır” dedi. 
500 YILLIK TİRE BELEDİ 
DOKUMASI KURTARILDI
Tire Ticaret Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet Nadir
Delikanlı, 500 yıllık geleneksel
bir ürün olan Tire Beledi Doku-
ması’nın ölmek üzereyken,
geçen yıl coğrafi işaretini
alarak sahip çıktıklarını anlattı.
Şal, kravat, masa ve sandık
örtüsü olarak kullanılan Tire
Beledi Dokuması’nın yaşaması
için 12 kadına eğitim verdik-
lerini ve tezgah sağladıklarını
kaydeden Delikanlı, “Tire

Beledi Dokuması’nı bizden
sonraki kuşaklara aktarmak
için çalışıyoruz. 500 yıllık ge-
lenek nesiller boyu sürsün is-
tiyoruz” dedi. 
MÜDÜRLÜK OLARAK 
COĞRAFİ İŞARET 
ÇALIŞMALARI YAPIYORUZ
İzmir Tarım ve Orman İl
Müdürü Mustafa Özen, İzmir’in
tarım potansiyeli hakkında bilgi
verirken, 1.7 milyon ton süt
üretimi, 900 bine yakın büyük-
baş hayvan varlığı ve 150’ye
yakın bitkisel ürün çeşitliliği
olana İzmir’in yöresel ürün
zengini olduğunu kaydetti.
Özen, “İzmir tarımının tanıtımı
için büyük gayretler göster-
memiz gere-kiyor. Bu noktada
coğrafi işaretli ürünler ön plana
çıkıyor. Ama coğrafi işaret
konusunda daha çok kat et-
memiz gereken yolumuz var”
dedi. Özen, il ve ilçe tarım
müdürlükleri olarak coğrafi
işaret başvurusunda bulun-
dukları ürünler olduğunu kayd-
ederken, Çeşme Damla Sakızı,
Bademli Konuk Şerbeti,
Bergama Zülbiye Tatlısı gibi 20
ürün için coğrafi işaret başvu-
rusunda bulunduklarını bildirdi. 
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Antalya Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
ile Avrupa Ticaret ve Sanayi
Odaları Birliği (EUROCHAM-
BRES) işbirliğinde yürütülen
Türkiye AB İş Dünyası Diyaloğu
Projesi kapsamında düzenlenen
“Tarım ve Gıda Forumu”na katıldı.
EUROCHAMBRES TEBD Takım
Lideri ve Proje Direktörü Oya Er-
söz’ün moderatörlüğünde
gerçekleşen “Tarımsal Gıda Eko-
sisteminin İhtiyaçları ve Fırsatları”
başlıklı oturumda konuşan
Çandır, Antalya’nın tarımsal
potansiyeli ve yatırım fırsatlarını
anlatırken, Borsa’nın proje ve
çalışmaları hakkında bilgi verdi. 
TARIMDA YÜKSEK KAPASİTE
Antalya’nın 1980’li yıllardan

itibaren turizm ve tarım olmak
üzere iki başarı hikayesi
yazdığını belirten Çandır, An-
talya’nın 8 milyon ton üretim ve
2 milyar Dolar’ı aşan değer ile
bitkisel üretimde önemli bir ka-
pasiteye sahip olduğunu kay-
detti. Sahip olduğu tarımsal
değerin yüzde 30’unu ihraç
eden Antalya’nın ihracat kapa-
sitesinin Türkiye ortalamasının
2 kat üzerinde olduğuna dikkat
çeken Çandır, “Bitkisel üre-
timde ve ihracatta en önemli
bölüm örtüaltı üretimden kay-
naklanmaktadır” dedi. Türkiye
örtüaltı kapasitesinin yüzde
40’ının Antalya’da bulun-
duğunu, örtüaltı üretiminin yak-
laşık yarısının ihraç edildiğini
belirten Çandır, “2020 yılı
itibariyle Antalya tarımında

tamamen yabancı ya da ya-
bancı ortaklı 100’den fazla
firma AB’ye ihracat yapmak-
tadır. Antalya’da bulunan 4 bin
279 adet yabancı sermayeli
şirketin yüzde 10’undan fazlası
da tarımsal niteliklidir” diye
konuştu.

Antalya’da tarımsal üretim ve
ticari faaliyetlerin küçük ölçekli
üreticiler ve şirketler tarafından
yapıldığını belirten Çandır,
“Buna karşılık örgütlenme
yapısı Türkiye ortalamasının
üzerindedir. Antalya tarımında
faaliyet gösteren 200 adet ko-
operatifin 14 adedi yaş meyve
sebze ile ilgilidir. Yine 20 adet
olan üretici birliğinin 4 adedi
yaş meyve sebze ile çalışmak-
tadır” dedi. 

Başkan Çandır’dan
yatırımcılara
ANTALYA çağrısı

üatıldığı uluslararası toflantıda Antalya nın tarımsal -retimde
Siddi 4ırsat ke fotansiyel arındırdığını ke tarımsal 4aaliyetler i in

uluslararası ir mer2ep olmaya capır olduğunu sTyleyen AOB
BaR2anı Ali ”andır1 öYatırımcıları Antalya’ya bekliyoruzş dedi
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Çandır, başta domates olmak
üzere yaş sebze ile başta na-
renciye, avokado, çilek olmak
üzere subtropikal çeşitlerde
ciddi kapasiteye sahip olan
Antalya’nın son dönemde
zeytin ve muz kapasitesiyle de
öne çıktığını belirtti. Çandır,
“Antalya Tavşan Yüreği Zeytin-
imiz coğrafi işarete sahiptir ve
zeytinyağımız ABD, İspanya ve
İtalya gibi ülkelerdeki yarış-
malarda birincilikler kazan-
mıştır. Tavşan yüreği
zeytinyağımızdaki içerik, far-
makolojik düzeydedir” dedi.      
YEŞİL MUTABAKAT 
KOŞULLARINA 
UYUMLU ÜRETİM
Başkan Çandır, Antalya’nın
Avrupa ile yoğun ticari ilişkisini
vurgularken, tarımsal üretim ve
ticaretteki bütün standartların
Avrupa Birliği standartlarıyla
uyumlu olduğunu anlattı.
Çandır, “Bölgemizde iklim
avantajları tamamen kul-
lanılarak sahil kesiminde ve
yüksek kesimde üretim ile
sürekli hasat kapasitesi
yaratılmıştır. Aşırı teknolojik ol-
mayan, geleneksel ve doğal
yapısı ağırlıklı olan üretim ve

işleme metotlarıyla karbon
ayak izi nispi olarak düşük
düzeydedir. Bu özelliği ile ‘Yeşil
Mutabakat’ koşullarına uyumlu
bir üretim kapasitemizin bulun-
duğunu rahatlıkla ifade ede-
bilirim” diye konuştu.
YATIRIMCILARA ÇAĞRI 
Antalya’nın tarımsal faaliyetler
için uluslararası bir merkez ol-
maya hazır olduğunu ifade
eden Çandır, “Antalya’nın
tarımsal tedarik zinciri ve lojis-
tik merkezi olma konusunda
ciddi bir potansiyeli bulunmak-
tadır. Örtüaltı üretimin tüm
değer zinciri için bir küme-
lenme uygulamasına doğusun-
dan batısına tüm kentimiz hazır
durumdadır” dedi. Çandır,
örtüaltı tarım teknolojileri, sub-
tropikal meyveler, sebze to-
humculuğu, mantar üretimi,
yöresel ve coğrafi işaretli ürün-
ler gibi alanlarda ciddi fırsat ve
potansiyel yatırım alanlarına
sahip olduğunu vurgularken,
“Yatırımcıları Antalya’ya bekliy-
oruz” dedi. 
BİR ASIRLIK TECRÜBEYLE 
ÜYELERİNİN YANINDA
Antalya Ticaret Borsası
hakkında da dinleyicilere bilgi

veren Çandır, 101. yaşına giren
Borsa’nın ülkenin en eski 3. Bor-
sası olduğunu, 1200’den fazla
üyesi bulunduğunu bildirdi. Yıllık
1.5 milyon ton miktar ve 4 milyar
TL işlem hacmi gerçekleştiren
Borsa’nın güvenli ticaretin
sağlanması için çalışmalar yap-
tığını anlatan Çandır, yürüttüğü
lobi faaliyetleriyle de üyelerin
sorunlarını ilgili mercilere ilettiğini
kaydetti. İlki 2010 yılından
düzenlenen Yöresel Ürünler
Fuarı YÖREX hakkında bilgi
veren Çandır, “YÖREX ile
ülkemizin öz sermayesi olan
yöresel ürünlerin farkındalığını
artırdık” dedi. Çandır, Borsa
olarak coğrafi işaret tescilini
aldıkları Antalya Tavşan Yüreği
Zeytini ve Korkuteli Karyağdı Ar-
mudu için özel çalışmalar yürüt-
tüklerini de söyledi. Çandır,
pandemide tarımsal eğitime
ağırlık verdiklerini belirterek, An-
talya İl Tarım ve Orman Müdür-
lüğü işbirliğinde tarım sektörüne
yönelik ücretsiz eğitimler, çalış-
taylar ve paneller düzenledik-
lerini kaydetti. Çandır,
“Önümüzdeki dönemde bu
alanda oluşan tecrübemiz bu
eğitimlerimizi farklı dil seçenek-
leriyle dünya tarımının hizmetine
sunacağız” dedi. 
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ATB Başkan Yardımcısı Halil Bülbül,
içerisinde kuru yiyecek ve yemeklik gıda
bulunan 1077 paket hazırladıklarını
bildirdi. TOBB’un katkılarıyla hazırlanan
ramazan paketlerinin ihtiyaç sahiplerine
ulaştırmak üzere Antalya Valiliği’ne teslim
edildiğini kaydeden Bülbül, “İhtiyaç sahip-
leri için hazırladığımız ramazan paketlerini
bu yıl da Koronavirüs nedeniyle yardım-
ların tek elden dağıtılması amacıyla An-
talya Valiliğimize teslim ettik” dedi.
Ramazan ayında dayanışmanın önemini
vurgulayan Bülbül, “Borsa olarak bu zor
dönemde halkımızın yanındayız” dedi. 

BORSA OLARAK 
BU ZOR DÖNEMDE 

HALKIMIZIN 
YANINDAYIZ
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Antalya Ticaret Borsası ile An-
talya Tarım ve Orman Müdür-
lüğü işbirliğinde pandemi
günlerinde tarım eğitimi kap-
samında, “Tohumdan Ateşe
Ekmek” eğitimi düzenlendi.
Yoğun katılımlı eğitimde, ek-
meğin tarihçesinden ekonomik
değerine, yaşamımızdaki
yerinden sağlıklı ekmek tüke-
timine birçok konu anlatıldı.
TOHUM GEN BANKASINDA 
40 BİNDEN FAZLA TAHIL 
ÖRNEĞİ BULUNUYOR
Unlu mamüller marka danış-
manı Mine Ataman, ekmeğin
tarihçesi hakkında bilgi
verirken, einkorn buğdayın
kökeninin Diyarbakır Kara-
cadağ eteklerinde bugün de
hala yetişen yabani buğday
bitkisi olduğunu belirtti. Ata-

man, ekmeğin Göbeklitepe’de
başladığı, “bilge kadın”ın elinde
büyüdüğü ve günümüzde
beslenmenin en önemli unsun-
larından olduğunu kaydetti.
Cumhuriyetin kurulmasıyla
Mustafa Kemal Atatürk’ün ön-
derliğinde buğday gen kay-
naklarıyla ilgili ciddi çalışmalar
başlatıldığını belirten Ataman,
1925 yılından sonra Eskişehir
tohum ıslah istasyonunun ku-
rulduğunu ve genetik kay-
nakların toplandığını anlattı.
Ataman, “1935 yılında 18 binin
üzerinde farklı tip ve 256 yeni
buğday çeşidi belirlendi” dedi.
Dünyadaki 8 gen merkezinden
2’sinin Türkiye’de olduğuna
dikkat çeken Ataman, “Türkiye,
23 yabani buğday türünün ve
400’den fazla kültüre alınmış
buğday çeşidini ev sahibi.
Tohum gen bankalarında 40

binden fazla tahıl örneği bu-
lunuyor. Dünyaya tohum ihraç
eder hale geldik. Buğday ve
tahıl, gen biyoteknolojisi çağın
yeşil altını olarak ifade ediliyor.
Geleceğin altını tahıl. Genetik
kaynaklardan elde edilen biy-
oteknolojik ürünlerin yıllık değeri
800 milyar dolar” diye konuştu.
ANADOLU’NUN BUĞDAYI 
DÜNYANIN HİÇBİR 
YERİNDE YOK
Türkiye’nin yıllık ortalama 20
milyon ton buğday ürettiğini, 8
milyon ton da buğday ithal et-
tiğini belirten Ataman, “Üre-
timimiz Avrupa’dan az gibi
görünebilir ama Anadolu’da
üretilen buğdayın aromatik
değerleri, fenolik bileşenleri,
antioksidan değerleri dünyanın
hiçbir yerinde yok” dedi. 
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TOHUMDAN ATEŞE EKMEK EĞİTİMİ 

Snlu mamüller uzmanı 2ine Ataman, 0retimimiz Apru’asdan az
şibi şUrünebilir ama Anadolusda üretilen buğdayın aromatik değerg
leri, Denolik bile enleri, antiokNidan değerleri dünyanın 7iÜbir yerinde
yokö derken, ki i ba ı yıllık  -54 kiloşram ekmek tükettiğimizi bildirdi
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2.7 milyar ton olan dünya tahıl
üretiminin yüzde 28’inin buğ-
dayın oluşturduğunu kayde-
den Ataman, “451 milyon ton
olan tahıl ihracatının yüzde
42’sini buğday. 220 milyon
hektar olan dünya buğday
ekim alanlarının ortalama
yüzde 2 artması bekleniyor.
2021 için öngörülen rakam
764 milyon ton. ‘Ekmek
yemeyi bıraktık diyoruz’ ama
dünyada tahıl üretimi azalması
gerekirken artıyor. Dünya
tarıma yatırım yapıyor. Bizim
dikkatli olmamız lazım. Her
türlü tahıla sahip çıkmalıyız”
diye konuştu.

KİŞİ BAŞI EN ÇOK EKMEK 
TÜKETEN ÜLKEYİZ
Kişi başı en çok ekmek
tüketen ülke olduğumuzu
bildiren Ataman, “Kişi başı
yıllık ekmek tüketimi 165
kilogram. Değeri 180 ise
TL. Ekmek sektörü 7 milyar
dolarlık bir pazar, bunun
yüzde 95’e yakınını ise
paketsiz ekmek oluştu-
ruyor. Bir evde bir kişi bir yıl

boyunca pizzadan bisküviye,
pastadan simide kadar bütün
unlu mamulleri göz önüne
aldığımızda yaklaşık 5 bin TL’-
lik tahıl tüketiyor. Unlu ma-
mullerde 50 milyar dolarlık
üretim var, bunun yüzde 90’ı
ise yerli. Yeni aslında ekmek
meselesi memleket meselesi”
dedi.

GÜNDE 10 MİLYON 
EKMEK ÇÖPE
Ekmekte ciddi bir israf
olduğunu söyleyen Ataman,
üretimdeki payı yüzde 80 olan
klasik ekmekte israfın yüzde
8- 10, çeşit ekmekte yüzde 6-
8, paketli ekmek yüzde 4-5
israf olduğunu bildirdi. Ata-
mana, “Ülkemizde günlük or-

talama 100 milyon ekmek
yapılır. Günde 10 milyona
yakın, yılda 3.6 milyar ekmeği
israf ediyoruz” dedi.

KARBON SALINIMI 
DÜŞÜK EKMEK
İyi ekmeğin nasıl olması
gerektiğini de anlatan Ataman,
“İyi tahıl kullanılmalı, tam tahıl-
dan ve ekşi maya ile yapılmış
olmalı, kişiye göre seçilmeli,
kalorisi ve glisemik indeksi
düşük olmalı, vitamin protein
bakımından zengin olmalı.
Karbon ayak izi düşük olmalı”
dedi. Mine Ataman, work-
shopta ekşi maya tarifleri
verirken, 3 farklı tahıldan siyez
ekmeği, buğday ekmeği ve
ciabatta ekmeğinin yapımını

anlattı. Bilkent Üniver-
sitesi Arkeoloji
Bölümü’nden Doç. Dr.
Thomas Zimmer-
mann, “Toprağı
işleyen ekmeği dişler”
başlıklı derste neolitik
çağda tarımı ve buğ-
day üretimini anlattı.
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TEDBİRLERDE ANTALYA 

DAHA DİKKATLİ OLMALI

Koronavirüs salgınında 1 yıl önceye dönüldüğünü,
Haziran ayında başlayan açılmanın ve Eylül ayında
başlayan serbestleşmenin bedelini özellikle son 2
ayda ağır can kayıpları ile ödediğimizi kaydeden
Çandır, “Bir taraftan can derdimizin diğer taraftan
ekmek derdimizin arasında sıkışıp kaldık” dedi. 29
Nisan’da başlayan ve 17 gün sürecek tam kapanma
adı altındaki kısmi kapanmanın salgını kontrolde
başarılı olmasını dileyen Çandır, “Çünkü hiçbirimizin
2021 yılını, 2020 koşullarında geçirmeye gücümüz
bulunmamaktadır. Sağlığımız ve ekonomimiz için
büyük öneme sahip ve net döviz girdisi sağlayan
turizm sektörünün sezona sağlıklı başlayabilmesi
için Antalyalılar olarak hepimiz önlemler konusunda
daha da dikkatli olmalıyız. Çünkü Antalya durursa,
Türkiye durur” diye konuştu.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 
YILSONUNA KADAR 
UZATILMALI
Borsa’nın meslek komiteleri
toplantılarında tam kapan-
manın yanı sıra kısa çalışma
ödeneğinin uzatılmasının da
talep edildiğini anımsatan
Çandır, “Kısa çalışma
ödeneğinin üç ay uzatılması
kararı faydalı olmuştur.
Teşekkür ediyoruz. Ancak kısa
çalışma ödeneği uygulamasının
şu an için en azından yılsonuna
kadar uzatılması bir zorunluluk-
tur” diye konuştu. Çandır, ka-
muya olan birikmiş ödemelerin
ve 2021 yılı ödemelerinin 2023
yılına kadar ertelenmesini is-
terken, “Bu sayede birikmiş ve
bu yılki cari ödemelerimizi
yapma konusunda bir kapasit-
eye ulaşmış olabiliriz” dedi.
ANTALYA TİCARETİ 
BÜYÜK DARBE ALDI
Ticaret hacmindeki zayıflığa ve
çekle yapılan işlem hacmindeki
düşüşe dikkat çeken Ali Çandır,
salgından Antalya ticaretinin
Türkiye ortalamasının üzerinde
zarar gördüğünü vurguladı.
Çandır, bu yılın ilk çeyreğinde
ülke genelinde ödenen çek tu-
tarında yüzde 25 artış
yaşanırken Antalya’da yüzde 25
düşüş yaşandığını bildirirken,
şunları söyledi:
“Özellikle 2020 yılının son 10
ayındaki yıllık hacim değişimleri,
pek de iyi olmayan 2019 yılına
göre düşüşler göstermişti. Bu
düşüşlere rağmen 2021 yılının
ilk çeyreğinde geçen yıla göre
yine ciddi düşüşler yaşamak-
tayız. Bu dönemde ülkemizde
ödenen çek tutarında yüzde

25’lik artış yaşanırken An-
talya’da yüzde 25 düşüş yaşan-
mıştır. Yani, geçen yıldan beri
nesnel verilerle dile getirdiğimiz,
‘bu salgında Antalya, Türkiye
ortalamasının çok üzerinde
darbe yemiştir’ tespitimiz,
geçerliliğini hala korumaktadır.
Ülkemiz genelinde ticaret
hacmi artarken bizde düşmek-
tedir. Yani kentimiz toplu olarak
fakirleşmektedir, ticaretim du-
rağanlaşmaktadır. Umuyorum
ve diliyorum ki bu kapanmanın
ardından salgını kontrol altına
alabiliriz ve kentimizi içinde bu-
lunduğu bu ağır koşullardan
kurtarabiliriz.”
Antalya’nın kamu çalışanı ağır-
lıklı bir kent olmadığını, tarım,
turizm, hizmet ve ticarete dayalı
bir ekonomiye sahip, büyük
ölçüde kendi çabası, emeği ve
riskleriyle baş başa yaşayan gir-
işimci bir kent olduğunu kayde-
den Ali Çandır, salgının en ağır
darbe vurduğu sektörlerin
tamamının Antalya’nın ağırlıklı
sektörleri olduğunu belirtti.
TARIMIMIZ FAKİRLEŞTİ
Çandır, salgın döneminde An-
talya tarımını da özetledi. An-
talya tarımında durumunun
üretici ağırlıklı kentlerde olduğu
gibi iç açıcı olmadığını vurgu-
layan Çandır, “Çünkü uzun bir
süredir, 1 kazanmak için 1.5

harcamak zorunda kalmak-
tayız. Tarım uzun bir süredir
toplu olarak fakirleşmektedir.
Daha önce de belirttiğim ve
rakamlarla gösterdiğim gibi
bizim tarımdaki son iyi yılımız
2010 yılıdır. O tarihten bu yana
tarımdaki reel kazançlar sürekli
düşmektedir. Bu yüzdendir ki
uzun yıllardır tarımda hem
toprak hem de insan kaybı
yaşamaktayız. Üretimimiz art-
makta ama bunun kaynağı,
sağlanan verimlilik artışı olma-
maktadır. Yani aslında var olan
gücümüzden kaybetmiş du-
rumdayız. Bizler bu kayıpları
telafi etmek için var gücümüzle
çalışmaktayız” diye konuştu.
İHRACAT ARTIYOR AMA
GELİRİ DÜŞÜYOR
Tarımsal ihracatta da iç açıcı bir
durumun olmadığını ifade eden
Başkan Ali Çandır, “İhracatımız
uzun bir süredir artmakta
ancak birim fiyat düşmektedir”
dedi. Yılbaşından bu yana
Türkiye tarımsal ihracatının
yüzde 35 artarken, Antalya
tarımsal ihracatının yüzde 40’a
yakın artış gösterdiğini bildiren
Çandır, genel ihracatta da ülke
ihracatı yüzde 15 artarken, An-
talya ihracatının ülke ortala-
masının üzerinde performans
göstererek yüzde 45’lik artış
kaydettiğini söyledi.
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İhracat artarken birim fiyatın
düştüğünü vurgulayan Çandır,
“Öyle ki kilogram başına sebze
ihracat değerimiz 2011 yılı Mart
ayında 0,69 dolar iken 2021 yılı
Mart ayında 0,62 dolara ger-
ilemiştir. Kentimiz için önemli
bir yere sahip domatesin kilo-
gram başına ihracat değeri ise
2011 Mart ayında 0,87 dolar
iken 2021 yılı Mart ayında 0,81
dolara gerilemiştir” diye
konuştu. Mart ayında An-
talya’nın tarihinin en yüksek
ihracatını gerçekleştirdiğine
dikkat çeken Çandır, “Bu fır-
satla ihracatımızda katkısı bulu-
nan üreticilerimize, üreticilerin
emeğini kıymetlendiren
komisyoncu, tüccar ve ihra-
catçı arkadaşlarımız ile üyeler-
imize teşekkür ediyorum” dedi.
AYAKTA KALMAK İÇİN 

DAHA ÇOK BORÇLANDIK
Antalya’nın darboğazdan kur-
tuluşu kredide gördüğünü ve
kredi büyümesinde rekorlar
kırdığını kaydeden Çandır, yıl-
başından bu yana Türkiye’nin
kredi büyümesinin yüzde 29
iken, Antalya’nın 42’lik kredi
büyümesi yaşadığına dikkat
çekti. Tarım ve toptan ticarette
ortalamanın üzerinde kredi
büyümesiyle karşı karşıya
olduğumuzu söyleyen Ali
Çandır, “Üstelik geçen yılın
yaklaşık 2 kat üzerinde orana
sahip olan bu krediler yatırıma
değil ayakta kalmak ve eldekini
korumak için kullanılmıştır.
Karar vericilerimizden
önümüzdeki 17 günlük süreyi
de göz önünde bulundurarak
Antalya gibi kentler için kolay-
laştırıcı tedbirler almasını ve
yüksek faiz yükünden arındır-

masını bekliyoruz” diye
konuştu.
TARIM BEKA SORUNUDUR
Önümüzdeki dönemin daha
zorlu geçeceğini ifade eden
ATB Başkanı Ali Çandır, dünya
tarım ve gıda fiyatlarının son 10
yılın üzerinde seyrettiğini ve bu
artışların süreceği yönünde bir
eğilim olduğunu kaydetti. Mısır
ve buğday gibi ürünlerin dünya
fiyatlarının hafta başından beri
yüzde 5’lere varan artışlar gös-
terdiğini, meyvede de ciddi
artışlar yaşandığını anlatan
Çandır, “Tarımsal varlığımıza
artık gözümüz gibi bakmalı, ko-
rumalı ve geliştirmeliyiz. Aklı
başında bilim insanının da ifade
ettiği gibi medeniyet tarımdadır.
Sonuç olarak tarım sektörü
artık stratejik bir sektör olmanın
ötesinde gerçek bir beka
sorunu oluşturma konumuna
gelmiştir” diye konuştu.
Borsa’nın aktif olarak çalışan 7
meslek komitesinde girdi
maliyetleri, Rusya Federasy-
onu’nca uygulanan domates
kotası, kırmızı et, beyaz et ve
süt fiyatları, hasadı yaklaşan
buğday fiyatının konuşul-
duğunu anımsatan Çandır,
Borsa tarafından düzenlenen
online eğitimler, projeler ve
diğer faaliyetlerle ilgili üyelere
bilgi verdi.

Çandır, Meclis’te geçtiğimiz
günlerde Koronavirüs ne-
deniyle hayatını kaybeden
Borsa eski Başkanı İlhami Gö-
nen’i andı. Borsa’da 16 yıl
yönetim kurulu başkanlığı ve 2
yılı meclis başkanlığı yapan
Gönen’in 20 yılın üzerinde
TOBB delegeliği yaptığını
anımsatan Çandır, “Antalya’da
pamuk üretiminin ve ticaretinin
gelişiminde öncü olmuş ve ilk
pamuk tescilini gerçekleştirmiş,
Borsa binamız ile Borsamızca
yaptırılan meslek lisesi ve semt
polikliniğinde ciddi emeğe
sahip, çalışkanlığı ve
dürüstlüğü iş ve özel hayatında
ilke edinmiş büyüğümüz İlhami
Gönen 93 yaşında koron-
avirüse yenik düşerek aramız-
dan ayrıldı. Kıymetli
büyüğümüz İlhami Gönen’e Al-
lah’tan rahmet; ailesine, seven-
lerine ve camiamıza baş sağlığı
diliyorum. Mekanı cennet
olsun” dedi.
Çandır, hayatını kaybeden hal
esnaflarından Mithat Yılmaz’a
da Allah’tan rahmet, ailesine
başsağlığı diledi.
Çandır, 1 Mayıs Emek ve
Dayanışma Günü’nü kutlarken,
Ramazan Bayramı’nın hayırlara
vesile olmasını diledi.
Meclis’te üyeler, sektörleriyle il-
gili değerlendirmelerde bu-
lundu.
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Antalya Ticaret Borsası (ATB)
Başkanı Ali Çandır, Antalya ve
Türkiye ihracat verileriyle ilgili
karşılaştırmasında, mart ayı ihra-
catı Türkiye’de yüzde 37.3 bü-
yürken, Antalya’da yüzde 39.3
arttığını, üç aylık ihracat
Türkiye’de yüzde 17.1 artarken,
Antalya’da yüzde 23.7 büyü-
düğünü açıkladı. Çandır,
Türkiye’nin yaş meyve sebze
ihracatının mart ayında yüzde
22.9’u, 3 aylık dönemde ise
yüzde 21.2’si Antalya’dan
yapıldığını söyledi.Antalya’nın
mart ayında 170 milyon dolar,
ocak - mart döneminde ise 451
milyon dolar ihracat gerçek-
leştirdiğini belirten Ali Çandır,
“Mart ayında tarım sektörü
yüzde 49.6 artışla 101 milyon
938 bin dolar olurken, yüzde 20
artış ve 56.5 milyon dolarla yaş
meyve ve sebze sektörü ilk
sırada. Sanayi yüzde 8 artışla 41

milyon 474 bin dolar, madencilik
yüzde 70 artışla 27 milyon dolar
ihracata ulaştı. Ocak- mart döne-
minde ise tarım yüzde 35.6
artışla 269 milyon 111 bin dolar
olurken, yüzde 19.4 artışla 164.1
milyon dolarla yaş meyve sebze
sektörü ilk sırada. Sanayi yüzde
8.4 artışla 110 milyon 648 bin
dolar, madencilik yüzde 27 artışla
71 milyon 502 bin dolar ihracata
ulaştı. Tarihimizin en yüksek aylık
ihracatını gerçekleştirmemizde
emeği geçen üretici, tüccar ve
ihracatçılarımıza teşekkür ed-
erim” dedi.
SEBZE MEYVENİN YÜZDE 
22.9’U ANTALYA’DAN 
Bu yıl mart ayında Türkiye’nin
yaş meyve sebze ihracatının
yüzde 22,9’unun Antalya’dan
yapıldığını belirten Çandır, “İlk 3
ay toplamında ise yüzde 21,2’si
Antalya’dan yapıldı. Mart

ayında Türkiye’nin süs bitkileri
ve mamulleri ihracatının yüzde
52,2’si, ilk 3 ay toplamında
yüzde 48,5’i Antalya’dan
yapıldı. Mart ayında Türkiye’nin
tarım ve gıda ihracatının yüzde
4,2’si, ilk 3 ay toplamında
yüzde 4,1’i Antalya’dan yapıldı”
diye konuştu.
MART İHRACAT ARTIŞI 
TÜRKİYE’Yİ GEÇTİ
Geçen yılın mart ayına göre bu
yıl yaş meyve sebze ihracatının
Türkiye’de yüzde 38, An-
talya’da yüzde 19,9 arttığını
kaydeden Çandır, “Süs bitkileri
ihracatı Türkiye’de yüzde 43,
Antalya’da yüzde 89.4 arttı.
Tarım ve gıda ihracatı
Türkiye’de yüzde 19.2, An-
talya’da yüzde 49.6 arttı.
Sanayi ihracatı Türkiye’de
yüzde 40.9, Antalya’da yüzde
8.1 arttı. 

ANTALYA İHRACATI 
TÜRKİYE’DEN DAHA 

ÇOK BÜYÜDÜ
Antalya, ihracat rakamlarında ülke ortalamasının

üzerinde performans gösterdi. Mart ayı ihracatı Tür-
kiye’de yüzde 37.3 büyürken, Antalya’da yüzde 39.3
arttı. Mart ayında Türkiye’nin yaş meyve sebze ihra-

catının yüzde 22.9’u Antalya’dan yapıldı
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Maden ihracatı Türkiye’de
yüzde 37.6 artarken, An-
talya’da yüzde 70.5 arttı.
Toplam ihracat Türkiye’de
yüzde 37.3, Antalya’da yüzde
39.3 arttı” dedi. 2021’in üç
aylık verilerini de karşılaştıran
Çandır, şöyle sıraladı: “Yaş
meyve sebze ihracatı
Türkiye’de yüzde 21.5, An-
talya’da yüzde 19.5 büyüdü.
Süs bitkileri ihracatı Türkiye’de
yüzde 26, Antalya’da yüzde
49.1 büyüdü. Toplam tarım ve
gıda ihracatı Türkiye’de yüzde
9.9, Antalya’da yüzde 35.6
büyüdü. Sanayi ihracatı
Türkiye’de yüzde 15.1, An-
talya’da yüzde 8.5 büyüdü.
Maden ihracatı Türkiye’de
yüzde 29.7, Antalya’da yüzde
26.9 büyüdü.

Toplam ihracat Tür-kiye’de
yüzde 14.6, Antalya’da yüzde
26.5 büyüdü.” 
TÜM SEKTÖRLERDEKİ ARTIŞ 
TÜRKİYE’NİN ÜZERİNDE
Mart ayında geçen yıla göre
tüm sektörlerdeki artışların
Türkiye’nin üzerinde gerçek-
leştiğine dikkat çeken Çandır,
verileri şöyle açıkladı: “Yaş
meyve sebze ihracatı
Türkiye’de yüzde 1.3 azaldı,
Antalya’da yüzde 13.4 arttı.
Süs bitkileri Türkiye’de yüzde
6.5, Antalya’da yüzde 16.4
arttı. Toplam tarım ve gıda
Türkiye’de yüzde 13.8, An-
talya’da yüzde 45.2 arttı.
Sanayi Türkiye’de yüzde 18,
Antalya’da yüzde 17.2 arttı.
Maden Türkiye’de yüzde 7.5,

Antalya’da yüzde
31.5 arttı. 

Toplam ihracat Türkiye’de
yüzde 17.1 artarken, An-
talya’da yüzde 23.7 artmıştır.”
TARIMIN İHRACAT 

PAYI YÜKSELDİ
Mart ayında tarım ve gıda
ihracatı içinde yaş meyve se-
bzenin payı Antalya’da yüzde
55.4 iken, Türkiye’de yüzde 10
olduğunu söyleyen Çandır,
süs bitkilerinin payının An-
talya’da yüzde 8.9 iken,
Türkiye’de yüzde 1 olduğunu
kaydetti. Mart ayında geçen
yıla göre Antalya’nın toplam
ihracatta tarımın payının yüzde
4 artarak, yüzde 60’a ulaştığını
da belirten Çandır, “Sanayinin
payı yüzde 7 azalarak, yüzde
24 oldu. Madenciliğin payı
yüzde 3 artarak yüzde 16
oldu. Üç aylık toplamda da
tarımın payı yüzde 4 büyüy-
erek yüzde 60’a çıktı.
Sanayinin payı yüzde 4
küçülerek yüzde 25’e geriledi.
Madenciliğin payı yüzde 16
olarak aynı kaldı. Türkiye’de
toplam ihracatında ise tarımın
payı yüzde 0,3 küçülerek
yüzde 15’e düştü” dedi.

KAYNAK: DHA
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Meslek komitesi
üyeleri, Rusya Fed-

erasyonu’nca uygulan-
makta olan domates

kotasının dolmak
üzere olduğu ve artırıl-
ması gerektiğini ifade

ederken, yaş sebze
fiyatlarının arzda

yaşanan düşüşe bağlı
olarak geçen yıla göre
iyi düzeyde olduğunu

belirtmiştir. 
Üyeler, restoranların
kısıtlı düzeyde çalış-

masının yaş sebze fiy-
atlarını olumsuz

etkilediği, geçtiğimiz
yıl 60.000 TL

düzeyinde olan bir
dekar sera kurulum

maliyetinin bu yıl
100.000 TL seviyesine
yükseldiği, hal dışı
ürün satışlarının
piyasayı olumsuz etk-
ilemeye devam ettiği
ile fiyat istikrarını boz-
duğu ve üretim planını
olumsuz etkilediği
konularında görüş alış
verişinde bulun-
muşlardır. Üyeler, sera
naylonu/örtüsü fiyat-
larında geçtiğimiz yıla
oranla %100’ü aşan
artışlar görüldüğü ve
durumun ilgili mer-
cilere iletilmesinin
yönetim kuruluna arz
edilmesine karar ver-
ilmiştir. 

Meslek
komitesi

üyeler, soğan fiy-
atlarının gerilediği, soğan
üreticisinin zarar ettiği ve

ticaret erbabının kâr oranın
düştüğü, konserve ve

dökme mantar satışlarının
pandemi nedeniyle birçok
kurumun kapalı olmasına

bağlı olarak düşük seyret-
meye devam ettiğini ifade

etmiştir. Ambalaj,
akaryakıt, işçilik vb.

maliyetlerde artışların
devam ettiği, plastik ve

karton gibi ambalaj
malzemelerinde ham-

madde sorunu yaşandığı,
az miktarda da olsa yapıl-

makta olan konserve man-
tar ihracatının pandemi

nedeniyle çok düştüğünü
kaydeden üyeler, son bir yıl

içerisinde döviz kurunda
yaşanan artışa bağlı olarak

ithal susam fiyatlarının 12
TL seviyesine yükseldiği,

yerli susam fiyatlarının ise 

18 TL
düzeyinde

olduğunu belirt-
miştir. Düğün, nişan, ce-
naze vb. merasimlerinin
pandemi kuralları
gereğince kısıtlı ve yasak
olması nedeniyle lokum,
helva ve tahin satışlarının
geçen yıla kıyasla çok ger-
ilediği ancak sektörün Ra-
mazan ayı ve turizm
sezonunun başlamasına
bağlı olarak artış beklen-
tisinde bulunduğunu
söyleyen komite üyeleri,
piyasada tağşişli helva ve
tahin satışlarının arttığı
konularında görüş alış ver-
işinde bulunmuşlardır.
Üyeler, kısa çalışma
ödeneği ödeneğinden fay-
dalandıklarını ve ödeneğin
pandemi süresince devam
etmesi gerekliliğinin ilgili
mercilere iletilmesinin
yönetim kuruluna arz
edilmesine karar
verilmiştir. 

Meslek komitesi
üyeleri, hububat ve

mamulleri sek-
töründe mevsimsel olarak
genel bir durgunluk içerisinde bu-

lunduğunu belirtmişlerdir. Ülkemizin
içerisinde bulunduğu ekonomik
gelişmelere bağlı olarak sektörel
bazda bir belirsizlik yaşandığı ve

uzun vadeli planlar yerine kısa vadeli
günlük plan yaptıkları konularında

görüş alış verişinde bulunmuşlardır. 
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Meslek komitesi üyeleri,
zeyinyağı sektöründe toptan
yağ fiyatlarının dökme
zeytinyağı ihracatının yasaklan-
masının ardından gerilediği,
daha fazla kar elde edilmesi ne-
deniyle üreticilerin; kentimizin
doğu ilçelerinde zeytin üretimi
yerine subtropik meyve üre-
timine yöneldiğini ifade etmiştir.
Borsamız tarafından 5-10 Nisan
2021 tarihleri arasında düzenle-
nen “İnteraktif E-Muz
Çalıştayı”nın üyelerimiz ve muz
sektörü adına çok faydalı
olduğu ve Borsamız Yönetim
Kurulu Başkanı, Üyeleri ile
emeği geçen çalışanlara

teşekkür eden üyeler, elma ve
armut satışlarında ciddi
düşüşler yaşandığı ve
meyvelerin çürümeye
başladığını belirtmişlerdir.
Üşeler, petrol fiyatlarının yük-
selme eğiliminde olması ne-
deniyle petrol bazlı ürünler
yerine yün gibi organik ürünlere
olan talepte çok az da olsa artış

görüldüğü, COVID-19 nedeniyle
turist sayındaki azalma ve kamu
kurum/kuruluşlarında yer alan
yemekhane ve kafeterya gibi
bölümlerin kapalı ya da kısıtlı ol-
masına bağlı olarak süt mamul-
leri satışlarında geçen yıla oranla
düşüş görüldüğü konularında
görüş alış verişinde bulun-
muşlardır. 
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Meslek komitesi üyeleri, salgının
lokanta, kafe vb. sektörleri ciddi
düzeyde etkilemeye devam ettiği,
Ramazan ayı için alınan önlemlerin
perakende hizmet sunan işlet-

meleri daha fazla zorlayacağı, sal-
gının başlangıcından günümüze
değin; perakende et satışlarında
artış görülürken toptan et
satışlarında azalma görüldüğünü
bildirmişlerdir. Son bir buçuk yıldır
38-40 TL seviyesinde bulunan
karkas kırmızı et fiyatının; toplu
tüketim yerlerinin kapalı olması ya

da kısıtlı hizmet sunması nedeniyle
toptan et ticaretinin düşmesine
bağlı olarak neredeyse fiyatı yük-
selmeyen tek ürün olduğu ve bu
durumun üreticiler ile ticaret
erbabını olumsuz etkilemeye
devam ettiğini kaydeden üyeler,
yem başta olmak üzere yüksek
girdi maliyetlerinin üretimi ve
ticareti olumsuz etkilediği, göğüs,
but ve kanat gibi parça tavuk eti
fiyatlarında artış görüldüğü,
COVID-19 aşısının kısa sürede ve
geniş kesimlere yapılmasının
ticareti canlandıracağını
düşündükleri ve hızlandırılmasını
temenni ettikleri konularında görüş
alış verişinde bulunmuşlardır. 
Komitede, kısa çalışma ödeneği
ödeneğinden faydalandıklarını ve
ödeneğin pandemi süresince
devam etmesi gerekliliğinin ilgili
mercilere iletilmesinin yönetim ku-
ruluna arz edilmesine karar ver-
ilmiştir. 
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Meslek komitesi üyeleri, Mart ayı
süs bitkileri ihracatında %90 ve
Ocak-Mart döneminde ise %50
düzeyinde görülen artışın temel
nedeninin; geçtiğimiz yıl salgın
öncesi Ocak ve Şubat aylarında
sektörün ihracata iyi başlaması
ancak salgının başlangıcıyla
Avrupa sınır kapılarında yaşanan
sorunlara bağlı olarak mart ayı
ihracatımızın düşmesinden kay-
naklı olduğunu düşündüklerini
ifade etmişlerdir.Tarıma yönelik
yeni bir sosyal güvenlik modeli
geliştirilmesi hususunda Ar-Ge
çalışmalarımızın devam ettiği,
Antalya Büyükşehir Belediye-
si’nce yapılacak olan çiçek
kiosklarının son durumu, hafta
sonu uygulanmakta olan sokağa
çıkma kısıtlamasının tarım sek-
törüne yönelik uygulamaları,
ithal edilmek istenilen süs bitki-
leri mamullerinin maliyetlerinin

döviz kurunda yaşanan artış ne-
deniyle yükseldiği ile işçilik ve
diğer girdi maliyetlerinin de art-
masına bağlı olarak ithal edile-
mez bir seviyeye geldiği
konularında görüş alış verişinde
bulunmuşlardır. 
Üyelerimizden gelen talep
doğrultusunda 15.01.2021 tari-
hinde Köksüz Çiçek Çelikleri

İthalatında KDV Oranı Hakkında
Antalya Vergi Dairesi’ne yapmış
olduğumuz müracaat net-
icesinde; %18 olarak uygulan-
makta olan KDV oranının
mevzuata uygun olarak; ithal ve
yurtiçi tesliminde %8 oranında
KDV hesaplanacağı hususunda
alınan yazı hakkında bilgi ver-
ilmiştir. 
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Meslek komitesi üyeleri, ken-
timiz ve ülkemiz ekonomisinde
büyük bir öneme sahip turizm
sektörünün önümüzdeki yaz
sezonunda geçtiğimiz yıllara
benzer bir biçimde faaliyetlerine
devam edebilmesi için COVID-
19 virüsüne yönelik uygulan-
makta olan kısmi kapanma
önlemleri yerine Ramazan
Bayramı öncesi kapsamlı bir
tam kapanma uygulanarak
vaka sayılarının azaltılmasının
gerekliliği hususunda değer-
lendirmede bulunmuşlardır.
Üyeler, sektörde faaliyet
gösteren işletmelerin bayram
sonrası faaliyetlerine kesintisiz
devam edebilmek için tam ka-

panmaya olumlu baktığını ifade
etmişlerdir. Bölgemizde faaliyet
gösteren Akdeniz Elektrik
Dağıtım A.Ş. tarafından gerçek-
leştirilen elektrik dağıtım
hizmetleri iyileştirme çalışmaları
kapsamında kentimiz Aksu ve
Serik ilçelerinde habersiz ve sık
sık elektrik kesintilerinin yaşan-
ması nedeniyle üretimin ve

ticaretin olumsuz etkilendiği
ifade edilmiştir. Meslek komitesi
üyeleri, kendilerinin yaşadıkları
ve meslek grubu üyelerinden
de aynı konuda şikayet aldık-
larını ilgili hususta Akdeniz
Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye bilgi
verilmesinin yönetim kuruluna
arz edilmesine karar verilmiştir. 
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                           MADDELER                  Mart 2021                       Nisan 2021
                                  Hububat            13.145.014,83                    8.481.305,16
                                    Bakliyat                 113.122,68                        562.911,28
                    Hayvansal yağlar              9.152.742,00                    3.222.301,63
                           Yaş sebzeler            75.139.894,59                  72.136.909,12
                   Orman mahsulleri              8.436.423,87                    8.780.233,50
Kasaplık Canlı Hayvan Et Mam.         6.313.442,79                    7.746.983,69
        Büyükbaş Hayvan Etleri            12.701.212,63                  15.002.519,02
                                        Diğer            24.221.273,41                  34.725.847,91
                                TOPLAM           149.223.126,8                150.659.011,31

ATB Mart - Nisan Ayları İşlem Hacimleri

Mart 2021

Nisan 2021
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