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Milletimiz çok büyük elemler, mağlûbiyetler, facialar
görmüştür. Bütün olanlardan sonra yine bu topraklarda
bulunuyorsa bunun temel sebebi şundandır:
‘Çünkü Türk çiftçisi bir eliyle kılıcını kullanırken,
diğer elindeki sapanla topraktan ayrılmadı. Eğer
milletimizin büyük ekseriyeti çiftçi olmasaydı biz
bugün dünya yüzünde bulunmayacaktır’.
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başkandan

Ali ÇANDIR

ATB Yönetim Kurulu Ba kanı
2020 yılını COVİD-19 pandemisinin gölgesinde iyisiyle kötüsüyle bitirdik. 2020 yılı
sağlıktan ekonomiye, eğitimden turizme, üretimden ticarete kadar hayal kırıklığıyla dolu bir
yıl oldu. Tüm dünyada olduğu gibi bizler de
zor bir dönemin içerisinde bulduk kendimizi.
Ancak tarım sektörü olarak üretimden hiç
vazgeçmedik, üretmeye devam ettik.
Antalya ekonomisinin bel kemiğini oluşturan turizmde büyük kan kaybı yaşandı. Turizm
yüzde 80 küçülürken, Antalya yaşanan krizi
ülke ortalamasının üzerinde hissetti. Ancak
kurtarıcı yine tarım oldu. Pandeminin etkili
olduğu ikinci 3 aylık dönemde, ekonomide
rekor küçülme olmasına rağmen üretici üretimden vazgeçmedi. Çiftçimiz yine ciddi sorumluluklar ve riskler alarak üretime devam etti.
Bu zor dönemlerde elini taşın altına koyan,
üretimden asla vazgeçmeyen üreticilerimize
teşekkür ediyorum. Üreticiye sadece teşekkür
yetmez, 2019 yılına göre 2020’de kan kaybeden tarımın doğru ve zamanında desteklemelerle ayakta tutulması gerekiyor. Tarımsal
üretimin devam edebilmesi için acilen alınması

gereken önlemler olduğunu her fırsatta dile getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. Taleplerimiz 2021 yılı için de geçerli.
100. yılını kutladığımız 2020 yılında, Borsa
olarak üreticinin, ticaret erbabının yanında
olduk. Borsa olarak bölgemiz için önemli olan
ve ekonomik değeri yüksek olan Beylik Zeytini çeşit olarak tescil ettirdik, Eylül ayından
itibaren her ayın ikisinde düzenli olarak Antalya Halleri Domates ve Antalya Halleri Yaş
Meyve Sebze Endeksini açıklamaya başladık.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ile yaptığımız protokolle tarımsal eğitimler başta
olmak üzere birçok alanda işbirliğine gittik.
Pandemi nedeniyle herkesin eve kapandığı,
özellikle sokağa çıkma yasağının uygulandığı
eğitimleriyle
tarım
online
günlerde
üreticimizin yanında olduk. Olmaya da devam
edeceğiz.
Aşının etkin olarak uygulanmasıyla pandemi
döneminin biteceğine herkesin iyine gücene
bakacağına, üretimin artacağına inanıyor,
sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum.
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ATB personeline
COVİD anlatıldı

K d AnsAs i B, ienaAa ıtekdker rkğ lns
r l e ey ,ğinilaei r D d Ansıns tlu or y ı naui
DaRoiu iloiı a-ae d lN irie meu nğ EaS liu
çtld dsy Vildteinaea Tİb 0 ıtekdker anBanieralra
İşyeri Hekimi Güneş Sunar ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Özlem İşlek tarafından verilen eğitimde,
ATB Genel Sekreteri Tolgahan Alavant’ın yanı sıra
bütün personel hazır bulundu. Doktor Güneş Sunar,
COVİD-19’un dikkate alınması gereken halk sağlığı
sorunu haline geldiğini belirterek, virüse yakalanmama konusunda alınacak kişisel önlemlerin önemli
olduğunu belirtti.
Maske, mesafe, hijyen kuralına günlük hayatta
mutlaka uyulmasını isteyen Sunar, aşısı ve ilacı henüz
olmayan koronavirüsün yayılma hızının küçük önlemlerle düşürülebileceğini söyledi. Personelin konuyla ilgili sorularını da yanıtlayan Doktor Güneş Sunar,
hastalık belirtisi gösterenlerin mutlaka test yaptırmasını istedi. Risk grubunda bulunanların grip aşısı
ve zatürre aşısını da temin ederek Eylül sonu gibi yaptırmaları gerektiğini bildiren Sunar, “Bu virüsü hafife
alamayız” dedi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Özlem İşlek de işyerinde küçük önlemlerle çalışanların sağlığı ve güvenliğinin sağlanabileceğini belirterek, alınacak önlemleri
ATB personeli ile paylaştı.
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TARIM KURTARICI OLDU
Antalya Ticaret Borsası
(ATB) Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Çandır,
Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı ikinci
çeyrek ekonomik büyüme
rakamlarını değerlendirdi.
Çandır, COVİD-19 nedeniyle pandemi önlemlerinin üst seviyede
alındığı Nisan, Mayıs,
Haziran aylarını kapsayan ikinci 3 aylık
dönemi gösteren Gayri
Safi Yurtiçi Hasıla verilerinin tarımın önemini bir
kere daha ortaya koyduğunu ifade etti.

22 YIL ARADAN
SONRA REKOR KÜÇÜLME

Yılın ilk 3 ayında yüzde 4.4
büyüme gösteren ekonominin, ikinci 3 ayda yüzde 9.9 küçüldüğünü
kaydeden Çandır, “Bu küçülme
oranı, 1998 yılından bu yana ikinci
çeyrekler itibariyle rekor küçülme
olmuştur. 2001 yılındaki yüzde 7.2
ve 2009 yılındaki yüzde 6.7 oranlarındaki küçülmelerden açık ara
daha yüksek bir küçülme ilan
edilmiştir” diye konuştu.

TARIM KÜÇÜLMEYİ TEK
HANEDE TUTTU

Ekonominin yüzde 70’e yakınını
oluşturan hizmetler sektörünün ikinci
çeyrekte
yüzde
25
küçüldüğünü, ekonomide ağırlığı
yüzde 20 civarında olan sanayinin
yüzde 16.5 küçüldüğünü bildiren
Çandır, “zor dönemlerin sektörü”
tarımın bu dönem yüzde 4 büyüme
gerçekleştirdiğini
vurguladı.
Çandır,
“Geçmişte
yaşanan
küçülme dönemlerinde de tarım
sektörü büyüyerek küçülmeyi frenlemiştir. Rakamlara bakıldığında

tarım yüzde 4’lük büyüme ile dar- ZOR DÖNEMLERİN SEKTÖRÜ
alan ekonominin küçülme oranını TARIM DESTEKLENMELİ
tek hanede tutmuştur” dedi.
Son dönemde kredi yükünü
rekor düzeyde artırmak zorunda
TARIMDA BÜYÜME GEÇEN
kalan tarım sektörünün, özellikle
sanayiye girdi sağladığı ürünlerde
YILA GÖRE AZALDI
Pandeminin etkili olduğu ikinci 3 ciddi zararlara uğrayabileceği
aylık dönemde, ekonomide rekor uyarısında bulunan Çandır, şu
küçülme
olmasına
rağmen önerilerde bulundu:
üreticinin
üretimden
“Tarımsal üretimin devam ettirvazgeçmediğini kaydeden ATB
ilebilmesi
için acilen alınması
Başkanı Çandır, “Çiftçimiz yine
gereken
önlemler
olduğunu her fırciddi sorumluluklar ve riskler alarak
satta
dile
getiriyoruz.
2020 yılı
üretime devam etmiştir. Bu zor
destekleme
ödemelerinin
tamamı
dönemlerde elini taşın altına
koyan,
üretimden
asla acilen yapılmalı, ilave destekler
vazgeçmeyen üreticilerimize son- sağlanmalıdır. Tarım sektörüne sıfır
suz teşekkür ediyorum” dedi. reel faizli ve kolay erişilebilir kredi
Geçen yılın aynı döneminde imkanı tanınmalıdır. Sektörün tüm
ihtiyaçları
sübvanse
tarımın yüzde 4.6 büyüdüğüne tedarik
edilmelidir.
SGK,
Bağ-Kur
ve vergi
dikkat çeken Çandır, geçen yıla
gibi
kamuya
yapılan
ödemeler
göre kan kaybeden tarımın doğru
ve zamanında desteklemelerle 2021 yılı sonuna kadar ertelenayakta tutulması gerektiğini ifade melidir. Tarımsal ihracatın artırılması için ise havayolu kargo
etti.
ücretleri ucuzlatılmalıdır.”
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En önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olan ancak zeytinde hak
ettiği yeri bulamayan Antalya, zeytin
varlığını yeniden keşfediyor. Antalya
Ticaret Borsası’nın girişimiyle Antalya’nın en önemli değerlerinden
Beylik Yeşil Zeytini, Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü’nün ar-ge
çalışmalarıyla Tarım ve Orman
Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve
Politikalar Genel Müdürlüğü
tarafından ‘çeşit’ olarak tescilledi.

BORSA ZEYTİNE ÖZEL
ÖNEM VERİYOR

Antalya Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır, kökleri Pamfilya dönemine dayanan Antalya’nın iyi bir
zeytin merkezi olduğunu ancak
zeytin ve zeytinyağının bölgede
hak ettiği yerde olmadığını kaydetti. Antalya Ticaret Borsası
olarak son dönemde zeytin
konusuna özel önem verdiklerini dile getiren Çandır, bölgeye has zeytin çeşitlerini ortaya
çıkarmak için çalıştıklarını kaydetti. Bölgeye has Tavşan
Yüreği Zeytinin coğrafi işaret
tescili için Türk Marka ve Patent
Kurumu’na başvurduklarını ve
2018 yılında coğrafi işaret tescili

aldıklarını anımsatan Çandır, Beylik,
Memecik gibi zeytin türlerinin çeşit
olarak tescili için de uzun süredir
çalıştıklarını bildirdi.

TESCİLİ BAKAN
PAKDEMİRLİ AÇIKLADI

Akdeniz Bölgesi’nde eski
zeytinliklerde
yaygın solarak
yetiştirilen
Beylik Zeytinin
çeşit olarak
tescillenmesi

için Bornova Zeytincilik Araştırma
Enstitüsü ile birlikte çalıştıklarını
kaydeden Çandır, Enstitüsü tarafından yapılan çalışmalar sonucu Beylik’in, zeytin çeşidi olarak Bakanlıkça
tescil edildiğini belirtti. Çandır, Beylik
Zeytininin çeşit olarak tescilinin
Tarım ve Orman Bakanı Bekir
Pakdemirli tarafından açıklandığını
belirtirken, “Beylik Zeytini çeşit kataloğuna girdi. Tescilde emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

MEYVESİ İRİ, YAĞ
KALİTESİ ÇOK YÜKSEK

Beylik zeytinin zeytinyağı
kalitesinin yüksek olduğunu
vurgulayan Ali Çandır, Beylik’in sofralık ve yağlık olarak
değerlendirildiğini belirtti.
Çandır, ağacı kuvvetli ve
yayvan gelişim gösteren
Beylik Zeytinin bölgede
daha
çok
Manavgat
tarafında
yetiştirildiğine
dikkat çekti. Meyvesi iri olan
Beylik’in
zeytinyağı
kalitesinin yüksek olduğunu
vurgulayan Çandır, bu
çeşidin üretiminin yaygınlaştırılması ve ticarete
kazandırılması için çalışacaklarını bildirdi.
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Başkan Çandır’dan
Emniyet’e ziyaret
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Antalya Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Çandır, Emniyet
Müdürü Mehmet Murat Ulucan’a,
Emniyet Müdürlüğü’nün yeni
hizmet binasında ziyarette bulundu.
Antalya’da güvenliği sağlayan emniyet güçlerine Ulucan nezdinde
teşekkür eden Çandır, şeref defterini de imzaladı. Emniyet Müdürü
Mehmet Murat Ulucan, Başkan
Çandır’a
ziyareti
nedeniyle
teşekkür etti.

MÜDÜR’DEN
MÜDÜR’DENİADE-İ
İADE-İZİYARET
ZİYARET
Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan,
Antalya Ticaret Borsası’na iadeyi ziyarette
bulundu. Ulucan’ı ATSO Başkanı Davut
Çetin ile birlikte ağırlayan ATB Başkanı Ali
Çandır, ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getirdi. Ziyarette, kent ekonomisi,
güvenliği gibi konular gündeme geldi.
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BUĞDAYDA
verim ve
kalite toplantısı
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Antalya Ticaret Borsası (ATB)
ile Antalya Tarım ve Orman
Müdürlüğü işbirliğinde “Buğdayda
Verim ve Kaliteyi Nasıl Artırırız?”
başlıklı panel düzenlendi. Online
düzenlenen panelin moderatörlüğünü Antalya Tarım ve Orman
Müdürlüğü Koordinasyon ve
Tarımsal Veriler Şube Müdürü
İbrahim Irmak yaptı. Antalya
Ticaret Borsası Meclis Üyeleri
Nuri Büyükselçuk ile Murat
Köseoğlu, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Taner Akar, Tarım ve Orman
Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki
Sağlığı Şube Müdürü Dr. Safinaz
Arslan’ın konuşmacı olduğu panele, akademisyenler, üretici, tüccar, sanayi temsilcileri ile
üniversite öğrencileri katıldı.

BUĞDAY ÜRÜNLERİ
GÜVENLİ LİMAN OLDU

Moderatör İbrahim Irmak, buğdayın yaşamın sürdürülebilirliğinde önemli bir yere sahip
olduğunu belirtirken, pandemi

dönemi başladığında kimsenin et,
süt, meyve stoğu yapmadığını,
un, makarna gibi buğdaydan elde
edilen ürünleri bol miktarda stoklandığına dikkat çekti. Irmak,
“Buğday sigorta gibi insanların
sığındığı bir liman oldu. Buğdayda
verim ve kaliteyi nasıl artırırızın
cevabını aramak için Antalya
Ticaret Borsamız ile birlikte bu
toplantıyı düzenledik. Borsamız
buğday konusunda çok hassas,
buğday üretiminin gelişimi için
önemli çalışmalar yürütüyor” dedi.
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Murat Köseoğlu

BİRİM ALANDAN ELDE EDİLEN
VERİMİ ARTIRMALIYIZ

ATB Meclis Üyesi Nuri Büyükselçuk, 2000 yılında Türkiye 22 milyon ton buğday üretirken Rusya’nın
34 milyon ton, Ukrayna’nın 10 milyon ton, Kazakistan’ın 9 milyon ton
buğday üretimi gerçekleştirdiğini
bildirdi. Büyükselçuk, “Son 20 yılda
kuzey komşularımız buğday üretimini ciddi miktarda artırdı. Rusya
2019’da 86 milyon ton, Ukrayna 26
milyon ton, Kazakistan 15 milyon
ton buğday üretti. Bizim geçen yılki
buğday üretimimiz 19 milyon ton”
diye konuştu. Buğday üretim alanlarının ciddi miktarda azaldığını
söyleyen Büyükselçuk, birim alandan elde edilen verimin de düşük
olduğuna dikkat çekti. Büyükselçuk,
“Biz dönüm başına 210 kilogram
buğday elde ederken, dünya ortalaması 300 kilogram. Bazı ülkelerde
700 kilogramlara kadar çıkıyor”
dedi. Antalya’da alternatif ürün varlığına işaret eden Büyükselçuk,
“Narenciye, örtü altı gibi alternatifler
nedeniyle buğday üretilen alanlar
her yıl daha da azalıyor. Alan
azaldığına göre birim alandan alacağımız verimi artırmalıyız. Ancak
böyle
buğday
üretimimizin
düşmesini engelleyebiliriz. Tohumdan hasada kadar kapsamlı bir
çalışmayı birlikte yürütebiliriz” diye
konuştu.
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Nuri Büyükselçuk

KALİTELİ BUĞDAYIN
ALICISI HAZIRDIR

ATB Meclis Üyesi Murat
Köseoğlu, buğdayda verim ve
kaliteyi artırmanın önemini vurgularken, “Yüksek verimli, üstün nitelikli tohumlar ve uygun yetiştirme
tekniklerine ihtiyacımız var. Kaliteyi
buğdayın alıcısı her zaman vardır.
Çiftçi iyi yönlendirilmeli” dedi. ATB’nin ‘Antalya Buğdayını Arıyor Projesi’ni anımsatan Köseoğlu, Borsa
olarak buğday konusuna kafa yorduklarını kaydetti.

VERİM VE KALİTEYİ
ARTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı
Şube Müdürü Dr. Safinaz Arslan,
buğday üretim alanları ve üretimiyle
ilgili bilgileri paylaştı. 2019 yılında
ülke genelinde 6 milyon 850 bin
hektar alanda buğday üretildiğini
bildiren Arslan, Antalya’da 90 bin
hektar alanda buğday üretildiğini
belirtti. Ülke genelinde geçen yıl 19
milyon ton buğday üretimi gerçekleştiğini kaydeden Arslan, Antalya’da 377 bin ton ürün elde
edildiğini söyledi. Ülke genelinde
dönümde 277 kilogram buğday verimi alındığını bildiren Arslan, Antalya’da bir dönümde elde edilen
buğday miktarının 275 kilogram
olduğuna dikkat çekti. Arslan, sahada yaptıkları çalışmalarda buğdayda verim ve kaliteyi artırmayı
hedeflediklerini söyledi.

BUĞDAY STRATEJİK ÜRÜN

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Taner Akar, Antalya’da tarım denince akla örtü altı
üretim geldiğini belirtirken, buğdayın
da bölgede üretimi yapılan önemli
bir ürün olduğunu kaydetti. Buğdayın
köklerinin
Anadolu’da
olduğuna dikkat çeken Akar, “Buğday geçmişte stratejikti. Şimdi de
stratejik bir ürün. Bu ürünü
geliştirmeliyiz. Tarım bilgi ve
teknolojiye dayalı bir sektör haline
geldi. Bilgi ve teknolojiyi buğdayın
verim ve kalitesini geliştirmek için
kullanmalıyız” dedi. Yapılacak çalışmalarla dönüm başı 600 kilogram
buğday alınabileceğini bildiren Akar,
sulama oranının azlığı, tarım arazilerinin parçalı olmasının verim ve
kalitenin önündeki en önemli engeller olduğunu söyledi. Türkiye’nin
dünyanın en çok makarna ihracatı
yapan ülkesi olduğunu ancak kalite
buğday
üretiminin
yetersiz
olduğunu belirten Prof. Dr. Taner
Akar, “Türkiye kaliteli buğday ihtiyacını karşılayamadığı için ithal
ediyor. Daha kaliteli buğdayı Türk
sanayicisinin hizmetine sunabiliriz”
diye konuştu. Akar, kaliteli buğday
için sertifikalı topumun önemine de
dikkat çekti.
Sunumların ardından katılımcılar,
panelistlere sorularını yöneltti.
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ATB Eylül Meclisi toplandı
ATB Ba kanı Ali Çandır, ekonomide zor
bir d nemi girildiğini belirterek, kamuya
olan borçların ertelenmesini istedi

Antalya Ticaret Borsası Eylül ayı
Meclis Toplantısı Erdoğan Ekinci
başkanlığında online toplandı. ATB
Başkanı Ali Çandır, ülke gündemi,
ekonomi ve tarım üzerine değerlendirmelerde bulundu.

TEHLİKELİ DÖNEME
GİRİYORUZ

Konuşmasına pandemi uyarısıyla
başlayan Çandır, Koronavirüse
yakalananların sayısının dünya
genelinde 33 milyonu geçtiği, virüs
nedeniyle ölenlerin sayısının ise 1
milyonu geçtiğini belirtti. Ülkemizde
ise virüse yakalananların sayısının
300 bin, yaşamını yitirenlerin
sayısının ise 8 bini geçtiğini kaydeden Çandır, “Uzmanların da
uyardığı gibi havaların soğumasına
bağlı olarak daha tehlikeli bir
döneme giriyoruz. Sizlerden bu
konuda daha duyarlı davranmanızı
diliyorum. Ancak özellikle sosyal
yaşamda daha sıkı tedbirler alınmasının da gerekli olduğunu belirtmek isterim” diye konuştu.

KREDİYE ERİŞİM ZORLAŞTI

Çandır, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Merkez
Bankası’nın politika faizini 200
puanlık artırım kararından önce de
iş dünyasının krediye erişim
maliyetinin yükselmeye başladığına
işaret eden Çandır, şunları söyledi:
“Bu faiz kararından sonra hem
krediye erişim daha zorlaştı hem de
maliyetler ciddi şekilde yükseldi.
Ayrıca
aybaşından
itibaren
ekonomik hareketlilikte de bir
yavaşlama yaşanmaya başladı.

Halbuki beklentilerimiz ekonomik
ivmelenmenin devam edeceği
yönündeydi.
Bir
taraftan
dövizdeki kararlı yükseliş diğer
taraftan
faizlerdeki
artış
önümüzdeki
aylarda
da
ekonomik bir yavaşlamaya doğru
gittiğimizi göstermektedir.”

KAMU ÖDEMELERİ İÇİN
BEYAZ SAYFA AÇALIM

Geçen 3-4 aydaki talep artışı
kaynaklı ekonomik hareketliliğin
Ekim ayından itibaren yerini daha
durgun bir ekonomiye bırakacağını
kaydeden Çandır, ötelenen kamu
ödemelerinin bir yıl ödemesiz 5 yıl
vadeye yayılmasını istedi. Çandır,
“Nesnel göstergelere dayalı olarak
ve gerçekçi bir anlayışla yapılan bu
tespitler Ekim ayından itibaren iki kat
ödememizi gerektiren SGK primleri
ve vergi ödemeleri için çok ciddi bir
bariyer oluşturmaktadır. Dolayısıyla
bizim kısa vadede beklediğimiz, salgın döneminde ertelenmiş olan
kamu ödemelerinin ve yılsonuna
kadar ödenecek olanların bir yıl
ödemesiz 5 yıl vadeye yayılmasıdır.
Yani biz 2021 yılından itibaren kamu
ödemeleri konusunda beyaz bir
sayfa ile başlamak isteriz” diye
konuştu.

VERGİ BORÇLARI
YENİDEN YAPILANDIRILSIN

İş dünyasının salgın ve ekonomik
krizler nedeniyle ödenememiş
geçmiş dönem vergi borçlarının
kapsamlı bir şekilde yeniden yapılandırılmasını beklediğini ifade eden
Çandır, “Böylece hem devletimiz

bugüne kadar alamadığı alacaklarını makul bir sürede tahsil etme
imkanına kavuşacak hem de iş
veren kesimi içine düştüğü açmazdan çıkış için bir olanak yakalayacaktır” dedi. Çandır, devletin ve
girişimcinin birlikte fayda sağlayacağı gerçekleştirilebilir yöntemler
bulunduğunu belirtirken, “Bu konuda
katılımcı bir anlayış hakim olursa bizler de sahip olduğumuz birikimle ve
sorumlulukla karar desteği sağlamaya hazırız” diye konuştu.

TARIMSAL DESTEK VE ÖDEMELER ZAMANINDA YAPILSIN

Konuşmasından Borsa’nın tarım
sektörüyle ilgili taleplerini bir kere
daha ifade eden Başkan Ali Çandır,
tarımla ilgili görüş ve önerilerini her
fırsatta karar vericilerle paylaştıklarını, bir kısmının karşılık bulduğunu belirtti. Son dönemde
krediye erişimi en fazla zorlaşan ve
maliyeti en fazla artan kredi
grubunun
tarım
sektöründe
olduğunu vurgulayan Çandır, sektörün ilave ipotek gösterme
konusunda yaşadığı sıkıntılara
dikkat çekti.
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Tarımsal kredide ipotek sorununun gayrimenkulle sınırlı olmaması gerektiği, ürün ve faaliyet
temelli bir ipotek sisteminin uygulamaya konulmasını talep eden
Çandır, tarımsal destekleme planı
ve ödemelerinin zamanında yapılamamasının da en büyük sorunlar
arasında yer aldığını belirtti. Çandır,
“Zaten son derece cüzi olan bu
ödemeler kentimiz tarımsal faaliyetlerine de esasen çok uygun yapıda
bulunmamaktadır. Hem zamanında
yapılmayan hem de yetersiz
düzeyde kalan bu desteklemeler
maalesef tarımsal üretim ve ticarete
ihtiyaç
duyduğumuz
direnci
sağlayamamaktadır. Bunun kaçınılmaz sonuçlarından biride bildiğiniz
gibi tarımdan çekilmek olmaktadır.
Bizim temel amacımız bu çekilmeyi
önlemek ve mümkünse tarımsal
faaliyet genişletmektedir” diye
konuştu.

BORSA HAL ENDEKSİ
AÇIKLAYACAK

Antalya’nın örtüaltı sebze ve
meyve üretimiyle sağladığı fayda ve
yarattığı değeri anlatan Çandır,
örtüaltı üretimle yılda ortalama 600
milyon doları aşan ihracat değeri
sağladığını, tarım ve işlenmemiş
gıda ürünlerinin miktar ve fiyat
hareketliliği bakımından belirleyici bir
il olduğunu vurguladı. Çandır, enflasyonun önemli kalemlerinden
birinin de yaş meyve sebze grubu
olduğuna dikkat çekti. Antalya’nın
yaş sebze ve meyve üretiminin yaklaşık 3’te 1’inin hal sistemimizden
geçtiğini belirten Çandır, Antalya
Büyükşehir Belediyesi ile yürüttükleri
yaş meyve sebze hal endeksi çalışmasını anlattı. Çandır, “Gerek belirli
standartları sağlaması gerek kayıt altında bulunması dolayısıyla hal sistemi yaş meyve ve sebze ticaretinde
önemli bir merkezdir. Antalya
Büyükşehir Belediyemiz ile yapmış
olduğumuz protokol gereği hal sistemimizdeki yaş meyve ve sebze
ürünleri için miktar ve fiyat endeksleri
hesaplamaktayız. Bu çalışmamızın
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sonuçlarını önümüzdeki aydan
itibaren her ayın ikisinde kamuoyuyla
paylaşacağız. Böylece İTO ve TÜİK
açıklamalarındaki tarımsal ürün ve
işlenmemiş gıda kapsamındaki fiyat
hareketlerine bir zenginlik katmayı
amaçlamaktayız” diye konuştu.

rekoltemiz geçen yılki düşüşün
ardından bu yıl ortalamaya yakın bir
hasat olacağı tahmin edilmektedir.
Ancak yaz aylarının yağışsız ve
sıcak geçmesi dolayısıyla ürünlerde
renk ve dökülme problemi yaşanmaktadır” dedi.

ARMUTTA YÜZDE 30-35
REKOLTE KAYBI

NARDA REKOLTE ARTIŞI

Meclis üyelerine bölgede hasadı
yapılan elma, armut, nar, susam ve
zeytin gibi ürünlerle ilgili de bilgi
veren Başkan Ali Çandır, “Bu ürünlerle ilgili gelişmeler genel olarak
olumludur” dedi. Ülkedeki her 5 armuttan birinin Korkuteli’de yetiştirildiğine dikkat çeken Çandır, Mayıs
ayında yaşanan ani sıcaklık
değişimleri ve yüksek maliyetler nedeniyle
bahçelerin
bakımsız
kalmasına bağlı olarak bu yıl rekoltede yüzde 30-35 civarında düşüş
olacağının tahmin edildiğini bildirdi.
Çandır, armutta bu yıl ilaç maliyetlerin yükselmesi, baraj suyunun
azalması ve soğuk hava depolarının
elektrik maliyetleri üreticiyi ve ticaret
erbabını ciddi düzeyde zorladığını
vurguladı.

ELMA YÜZ GÜLDÜRÜYOR

Antalya’nın ülke elma üretiminin
yüzde 7’sini gerçekleştirdiğini
bildiren Çandır, elmada rekoltenin
yüzde 20 artacağının tahmin
edildiğini söyledi. Çandır, “Elmadaki

Nar üretiminde rekoltenin yüzde
20 artacağının tahmin edildiğini
kaydeden Çandır, “Meyve kalitesinin
ise şu an için iyi durumda olduğunu
ifade edebiliriz. Yağışlara bağlı
olarak kalitede değişme yaşanabilir.
Ancak narda özellikle ihracatta
yaşanan sorunların başında kalite
gelmektedir. Bunun temeli de bahçe
bakımını artırmaktan geçmektedir.
Üreticilerin bu konuda daha dikkatli
davranmalarını bekliyoruz” dedi.

SUSAM DESTEĞİ ARTIRILMALI

Ülke susam alanlarının ve ürün
miktarının 5’te 1’inin Manavgat ve
Serik ilçelerinde olduğunu belirten
Çandır, kent genelinde 50 bin dekar
alanda 3 bin 500 ton civarında
susam üretimi yapıldığını bildirdi.
Susam rekoltesinde bu yıl düşüş
beklendiğini söyleyen Çandır,
susam konusunda dışa bağımlılığın
azaltılması için önerilerde bulundu.
Çandır, “Susam desteklerinin artırmalı ve aynı dönemde üretimi
yapılan diğer ürünlerin desteklerini
azaltmalıyız.
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Toplu üretim-planlamayı motive
eden destekler sunmalı ve ardından
makineli tarıma geçişe olanak
sağlanmalıyız. Susam üretiminde
kullanılacak ilaç-gübre-mazot gibi
girdi maliyetlerinin ciddi düzeyde
sübvanse etmeliyiz. Susam ve diğer
tarım işlerinde çalışmayı cazip hale
getirecek sosyal güvenlik uygulamaları geliştirmeliyiz” diye konuştu.

ZEYTİNDE REKOLTE
DÜŞECEK

Zeytinde 2020-2021 sezonunda
rekoltenin kentimizde ve ülkemiz
genelinde yüzde 30 civarında düşeceği beklentisine dikkat çeken ATB
Başkanı Çandır, “Kentimizde geçen
yıl 70 bin ton olan rekoltenin bu yıl
15-25 Mayıs dönemindeki ani sıcaklık değişimlerine de bağlı olarak 50
bin ton civarına düşmesi beklenmektedir” dedi. Çandır, zeytin üretiminde yaşanan sıkıntılara dikkat
çekti. Çandır, “Sektörün genel
olarak, karasu sorunu ve ilaç, elektrik, işçilik ve ambalaj gibi maliyet
artışı sorunları belirleyici konumdadır. Bu sorunları aşmadan küresel
rekabette rakibimiz olan İspanya ve
İtalya gibi ülkelerle baş etmemiz zor
gözükmektedir. Bu iki ülkenin elde
ettiği zeytin gelirine benzer gelir elde
edebilmek için rekabette dezavantajlı olduğumuz alanlarda iyileşme
sağlanmalıdır. Bu konuda, çeşit
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bazında zeytin envanteri çıkarılması, kolay ve erişilebilir destekler
sunulması, mekanik hasadın cazip
hale getirilmesi, tağşişli ürünlere
yönelik denetimlerin artırılması ile
üreticilerin kaliteli zeytin üretimini
artıracak eğitim çalışmalarının yapılması gerekmektedir” diye konuştu.

ZEYTİN MEKTEBİ

Çandır, zeytin üretiminde eğitim
çalışmaları yaptıklarını belirtirken,
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde “Zeytin Mektebi” adıyla budamadan aşılamaya, hastalık ve
zararlılarla mücadeleden bahçe
tesisine kadar kapsamlı bir eğitim
programı başlatacaklarını duyurdu.
Çandır, Tavşan Yüreği ile Beylik gibi
yerel çeşitlerin yağlarının özelliklerinin belirlenmesi ve coğrafi işarete
konu olabilmesi için Borsa’nın
başlattığı projenin ise devam ettiğini
belirtti. Tarım ve Orman Müdürlüğü
işbirliğinde ekim dönemi öncesi
“Buğday’da Kalite Ve Verimi Nasıl
Artırırız” başlıklı bir online panel
düzenlediklerini anımsatan Çandır,
emeği geçenlere teşekkür etti.

VALİ’YE TARIM
SUNUMU YAPILACAK

Borsa’nın dönem başkanlığını
yürüttüğü Antalya Tarım Konseyi ile
Vali Ersin Yazıcı’ya Antalya tarımının
sorun, talep ve önerilerini iletecekleri

BORSA
NOMi
bir sunum gerçekleştireceklerini
bildiren Çandır, yaş sebze ve
meyvede her yıl olduğu gibi sezon
öncesi sektörel analiz toplantısı
düzenleyerek sektörün durumunu
tespit etmeye çalışacaklarını kaydetti.

BORSA KALİTELİ
HİZMETİNİ TESCİLLEDİ

Borsa’nın “ISO 9001 2015 Kalite
Yönetim Sistemi” ve “TSE IS010002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi” denetimini başarıyla
tamamladığını duyuran Çandır,
“Çalışmalarımıza üye odaklı devam
ettiğimizi bir kez daha tescil ettirdik.
Standartlara uyum gösteren ve devamlılığını sağlayan başta Genel
Sekteremiz Tolgahan Alavant olmak
üzere çalışma arkadaşlarımıza
teşekkür ediyorum” dedi.

BAŞKAN BÖCEK’E
ŞİFA DİLEDİ

Çandır, kentin uluslararası alanda
bir markası olan 57. Antalya Altın
Portakal Film Festivali’nin cumartesi
günü başlayacağını belirtirken,
“Pandemi koşullarına göre düzenlenecek festivalin başarılı geçmesini
diliyorum. Bu fırsatla aynı zamanda
Festival’in başkanlığını da üstlenen
Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanı Muhittin Böcek’e acil şifalar
diliyorum” dedi.
Ülke ve Antalya eğitimine, kültür
sanatına ciddi katkılar sunan Suna
Kıraç’a Allah’tan rahmet, yakınlarına
başsağlığı dileyen Çandır, koronavirüse yakalanan ve iyileşen ATB
Meclis Başkan Yardımcısı Abdullah
İnan’a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Çandır, babasını kaybeden Meclis
Üyesi Selçuk Çelebi ile eniştesini
kaybeden Nuri Büyükselçuk’a
başsağlığı diledi.
Meclis’te üyeler, Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı
Yeni Ekonomik Programı değerlendirdi. Programın beklentileri
karşılamadığını dile getiren meclis
üyeleri, önümüzdeki dönemin
ekonomide zorlu geçeceğini ifade
etti.
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ANTALYA BORSA
HER AYIN
İKİSİNDE HAL
ENDEKSİ AÇIKLIYOR

ATB, yaş meyve ve sebze sektörü için önemli bir çalışmayı hayata geçiriyor. ATB, bu aydan itibaren her ayın 2’sinde Antalya
hallerinde işlem gören domates, yaş meyve ve sebzenin miktarı
ve fiyat hareketleri değişimini kamuoyu ile paylaşacak
ANTALYA EN ÖNEMLİ
ÜRETİM MERKEZİ

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır,
Türkiye’de üretilen 5 domatesten
birinin Antalya’da yetiştiğini, sebzenin yüzde 15’inin Antalya’da
üretildiğini bildirirken, yaş meyve
ve sebze üretiminin yaklaşık 3’te
1’inin hal sisteminden geçtiğini belirtti. Yaş meyve ve sebzenin
zaman zaman enflasyonun yükselmesinde günah keçisi ilan
edildiğini anımsatan Ali Çandır,
“Türkiye İstatistik Kurumu ve İstanbul Ticaret Odası’nın açıkladığı
aylık enflasyon rakamlarının
içinde bir detay olarak bulunan yaş meyve ve sebze ile
özellikle domates ürünlerindeki miktar ve fiyat
değişimleri müstakil olarak
ilan edilmemektedir. Yaş
meyve ve sebze ile bu

grubun lokomotif ürünü domates
fiyatları özellikle kış aylarında
sürekli olarak ön plana çıkmaktadır. Antalya ve benzeri iklim
avantajları olan illerdeki örtüaltı
üretim ve hallerindeki faaliyetler
gündem
oluşturmaktadır”
dedi. Antalya hallerindeki yaş
meyve ve sebze işlem miktarı ve
fiyat değişimlerini uzun bir süredir
incelediklerini söyleyen Çandır,
“Üretici hallerin bulunduğu ve domates, yaş meyve ve sebzenin en
önemli üretim merkezlerinden biri
olan Antalya, sözkonusu ürünlerin
fiyatının belirlenmesinde etkin rol

oynuyor. Antalya Büyükşehir
Belediyemiz ile yaptığımız protokolle hal sistemimizdeki domates, yaş meyve ve sebzenin
miktar ve fiyat endekslerini
hesaplayıp her ayın 2’sinde kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

EYLÜL AYI HAL ENDEKSİ

Antalya hallerinde işlem gören
domates, sebze ve meyvelerin
işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili
endeks değerleri; 2020 Eylül
ayında bir önceki aya göre ve
geçen yılın aynı ayına göre
aşağıda verilen tablodaki gibi
değişmiştir: (2015=100)
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Domates, sebze ve meyve işlem miktarları,
Eylül ayında bir önceki aya göre ortalama
olarak yüzde 2.9 düzeyinde azalırken, geçen
yılın aynı ayına göre ise (yıllık) ortalama yüzde
13.57 düzeyinde azalma gösterdi. Domates,
sebze ve meyve işlem fiyatları ise Eylül ayında
bir önceki aya göre ortalama olarak yüzde
13.28 düzeyinde artış gösterdi. Geçen yılın
aynı ayına göre işlem fiyatları ise ortalama
yüzde 30.25 düzeyinde artış kaydetti.
Son 5 yılın Eylül aylarına göre domates,
sebze ve meyve işlem miktar ve fiyatlarının
yıllık değişimleri aşağıdaki gibi seyretti:

Bir önceki aya göre domates işlem miktarı
Eylül ayında artış gösterirken, geçen yılın
işlem miktarı hareketinin de üzerinde kaldı.
İşlem fiyatı ise bir önceki aya göre artışını
sürdürdü. 2020 Mayıs ayından bu yana fiyat
hareketliliği sürekli artış gösterdi. Aylık
değişimde geçen yılın Eylül ayındaki fiyat
değişiminin ise üzerinde seyretti. Temmuz ve
Ağustos aylarındaki geçen yılın altında kalma
eğilimi, Eylül ayında değişti.
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Domatesteki aylık gerçekleşmeler ise
yukarıdaki şekillerde verildi

Bir önceki aya göre sebze işlem miktarı
Eylül ayında artış göstermiş ancak geçen yılın
işlem miktarı hareketinin altında kalırken,
işlem fiyatı bir önceki aya göre yükseldi ve
geçen yıldaki fiyat değişiminin altında seyretti.

Bir önceki aya göre meyve işlem miktarı
Eylül ayında yükseliş gösterirken, bu yükselişe
rağmen geçen yılın Eylül ayı işlem hareketliliğinin altında kaldı. İşlem fiyatı ise bir önceki
aya göre azalış gösterirken, geçen yıldaki fiyat
değişiminin ise üzerinde kaldı.

17.qxp_Layout 1 12.01.2021 00:39 Page 1

BORSADAN
Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2020

17

BORSA
NOMi

Şifa niyetine...

ANTALYA ZEYTİNYAĞI

Antalya Ticaret Borsası (ATB), kökleri Pamfilya
dönemine dayanan, ‘altın sıvı’ olarak adlandırılan
zeytinyağını bölgede tekrar marka haline getirmek
için çalışmalarını sürdürüyor. Konuyu bilimsel olarak
gündemine alan Borsa’nın yürüttüğü “Antalya İlinde
Yetiştirilen Tavşan Yüreği Zeytin Çeşidi, Beylik ve
Karazeytin Zeytin Tiplerinin Coğrafi İşarete Temel
Oluşturabilecek Şekilde Yöresel Farklılıklarının Tespit
Edilmesi Projesi” ikinci yılına girdi.
ATB, Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mücahit
Taha Özkaya ile yürüttüğü projeyle Antalya’da yetiştirilen
‘Tavşan Yüreği’ zeytin
çeşidi,
‘Beylik’ ve
‘Karazeytin’ zeytin
t i p l e r i n i n
biyokimyasal ve
duyusal farklılık-

larını tespit etmeyi hedefliyor. Borsa ayrıca hasat
edilen zeytinlerin zeytinyağlarının numunelerini İspanya’ya gönderip sağlık bileşenleri açısından detaylı analizlerini de yaptırıyor.

ANALİZLER İSPANYA’DA YAPILIYOR

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Çandır, Akdeniz’in zeytin ve
zeytinyağının anavatanı olduğunu söyledi.
Antalya’nın da geçmişi Pamfilya dönemine
kadar uzanan zeytin ve zeytinyağ ticaretinin önemli merkezlerinden biri
olduğuna dikkat çeken Çandır, “Borsa
olarak
bölgemizdeki
zeytin
ve
zeytinyağını hem üretim miktarı hem de
ticari olarak hak ettiği yere getirmeyi
hedefliyoruz” dedi. Tavşan Yüreği
Zeytine coğrafi işaret tescili aldıklarını
anımsatan Çandır, Beylik zeytininin
çeşit olarak kabulü için de çalışma
yürüttüklerini söyledi.

18.qxp_Layout 1 12.01.2021 00:39 Page 1

BORSADAN
Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2020

Sözkonusu ürünlerden elde
edilen
zeytinyağının
‘ilaç’
niteliğinde olduğunun tahmin
edildiğini söyleyen Çandır, bunu
bilimsel olarak ortaya koymak için
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mücahit Taha
Özkaya ile birlikte çalıştıklarını
belirtti. ‘Tavşan Yüreği’ ve ‘Beylik’
zeytininden
elde
edilen
zeytinyağlarının analizlerini İs-
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panya’da yaptırdıklarını bildiren
Çandır, “Hocamız İspanya’dan
gelen rapora göre bir değerlendirme yapacak. Bu ürünlerin
sağlık açısından değeri yaptığımız çalışmalarla ortaya çıkacak” diye konuştu.

BU TOPRAKLARDA
6 BİN YILDIR VAR

ATB ile ortak çalışan Ankara
Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Bahçe
Bitkileri
Bölümü
Öğretim
Üyesi
Doç. Dr. Mücahit
Taha Özkaya, zeytinin
Anadolu
topraklarında 6 bin
yıldır var olduğunu
belirtti. Antalya’nın
kendine has ürünleriyle önemli bir
zeytin
ve
zeytinyağı merkezi
olduğunu kaydeden Özkaya, bölgeye has ürünlerin
sağlık bileşenleri
olarak da ad-
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landırılan minör bileşenlerinin
daha detaylı değerlendirilmesi
için bu projeyi yürüttüklerini anlattı.

LİTRESİ 100 AVRO’YA
SATILABİLİR

Antalya yöresine ait ‘Tavşan
Yüreği’ Zeytinyağı ile ilgili yapılan
analiz sonucu üstün özelliklerinin
değerlendirildiğini belirten Doç.
Dr. Mücahit Taha Özkaya, “Bu
zeytinyağında oleokantal (minör
bileşenlerden) seviyesinin diğer
çeşitlere göre fazla olabileceği
tahmin edildi. Döşemealtı’ndan
Manavgat’a kadar farklı bölge ve
bahçelerden zeytin toplayarak
zeytinyağı elde ettik. Bu ürünleri
İspanya Cordoba Üniversitesi’ne
ait laboratuvarda analiz ettirip,
oleokantal seviyesini ortaya
çıkaracağız” diye konuştu. Polifenol içeriğin yüksek çıkması
halinde bu ürünlerden elde edilecek zeytinyağının gıda takviyesi
gibi kullanılabileceğini söyleyen
Doç. Dr. Özkaya, bu ürünlerin
litresinin 100 Avro’ya kadar satılabileceğini ifade etti.
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Yaş sebze ve
meyve sektörü
sezondan umutlu

BORSA
NOMi

Keay sn yza snay ,i ıns u n0iec
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lümeke r bteirlraye öbdbayb

Antalya Ticaret Borsası (ATB)
yaş meyve ve sebze sektörünün
nabzını tutmak için sezon
öncesinde ‘Yaş Meyve ve Sebze
Sektörü Sezona Başlarken’
başlıklı sektörel analiz toplantısı
düzenledi.
Online
düzenlenen toplantının
moderatörlüğünü ATB
3. Meslek Komitesi
Başkanı Fevzi Atşan
yaptı. Toplantıya, Antalya Ticaret Borsası
Yönetim
Kurulu
Başkanı Ali Çandır, Antalya Yaş Meyve ve
Sebze Komisyoncuları
Derneği Başkanı Hasan
Ali Yılmaz, Antalya Ziraat Odası Başkanı
Nazif Alp, Antalya Zirai
Karantina
Müdürü
Ekrem Çetin, Kumluca
Ticaret Borsası Meclis
Başkanı
Mehmet

Özçetinkaya, Antalya Tarım ve
Orman Müdürlüğü, ATSO, ANSİAD, MATSO, BAİB, ANTESE,
BATEM’den temsilciler, market
temsilcileri ile ATB 3. Meslek
Komitesi üyeleri katıldı. COVİD-

19’un yaş meyve ve sebze sektörüne etkilerinin değerlendirildiği
toplantıda, güncel sorunlar, ihracatta yaşanan gelişmeler, talepler ve çözüm önerileri gündeme
geldi.
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ÜRETMEKTEN BAŞKA
ŞANSIMIZ YOK

ATB Başkanı Ali Çandır,
her yıl sezon öncesinde sektörel analiz toplantısı düzenlediklerini
belirterek,
toplantının çıktılarının kamuoyu ve karar vericilerle
paylaşılacağını söyledi. Yaş
meyve ve sebzenin 3’te 1’,
domatesin 4’te 1’inin hallerden geçtiğini söyleyen Çandır,
“Son zamanlarda hale giren
meyve ve sebze miktarının daha
da azaldığı fiyatının ise artığını
görüyoruz” dedi. ATB’nin her ayın
2’sinde açıklayacağı ve Ekim
ayında ilkini paylaştığı Antalya
Halleri Domates, Yaş Meyve Ve
Sebze Endeksi ile ilgili katılımcılara bilgi veren Çandır, endeksin
sektöre bakışı şeffaflaştıracağını
söyledi. Çandır, “Enflasyon yüksek çıksa bunun sebebi yaş
meyve sebze sektörüymüş gibi
algı yaratılıyor. Zaman zaman
üreticimiz, zaman zaman komisyoncumuz, tüccarımız, perakendecimiz zan altında kalıyor
ve
itibarsızlaştırılıyor.
Bunun bir çok nedeni var.
Ama çözümü için komisyonculuğun kaldırılması,
üretici birlikleri ya da kooperatif kurulması hatta
devlet eliyle ticaretin yapılması gündeme geliyor”
dedi. Dünyada hiçbir şeyin
eskisi gibi olmadığını, yaş meyve
sebze sektörü için de değişen
koşullara göre ticareti geliştirecek,
üretimi organize edecek sistemlerin geliştirilmesi gerektiğini
kaydeden Çandır, “Ülke olarak
üretmekten, çalışmaktan başka
şansımız yok. Üretecinin hakkını
hukukunu korumalıyız. Üretici
yoksa komisyoncu da yok, tüccar
da perakendeci de yok. Bu zincirin bütün halkaları birbirini
destekler vaziyette.
Düzenlemeler buna göre yapılmalı ” diye
konuştu.
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DEVLETİN TİCARET YAPMASI

Antalya Yaş Meyve ve Sebze
Komisyoncuları Derneği Başkanı
Hasan Ali Yılmaz, devletin
komisyoncuyu, tüccarı bertaraf
ederek ticaret yapmasının yanlışlığına işaret ederek, bu yönde
atılacak adımların yaş meyve ve
sebze ticaretini zora sokacağını
söyledi. Yılmaz, bir çok fabrika
özelleştirilirken devletin yaş
meyve sebze ticaretine el atmasının soru işareti yarattığını
vurguladı.

RUSYA İLE KOTA KRİZİ

ATB 3. Meslek Komitesi Üyesi
Cüneyt Doğan, pandeminin
başından beri Türkiye’yi
ve dünyayı Antalya
çiftçisinin beslediğini
söylerken, bu yıl da
yaş meyve ve sebze
sektörü için iyi bir yıl
olacağını, iyi bir ihracat dönemi beklediklerini dile getirdi. Rus
pazarındaki domates kotasının hala önemli bir
sorun olarak önlerinde durduğunu
dile getiren Doğan, “Rusya’nın
domates kotası dolmak üzere.
Rusya’nın kotayı yılbaşına kadar
yükseltmesini bekliyoruz. Bu
konuda gerekli çalışmalar yapılmalı” dedi.

TARIMI YOLDA BIRAKMAYALIM

Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp,
pandemi döneminde tarımın öneminin 10 kat arttığını söylerken,
buna karşın üreticinin alınterinin
karşılığını alamadığını ifade etti.
“Ülkenin kalkınmasının yolu

BORSA
NOMi
tarımdan geçiyor”
diyen Alp, “Biz
üretmezsek nereye kadar ithal
edeceğiz. Üreteceğiz önce kendi
vatandaşımızı
doyuracağız
sonra ürünlerimizi
ihraç edip para
kazanacağız. Bu
nedenle ihracat pazarımızın
önünün açılıp desteklenmesi
gerek. Tarımı yolda bırakmayalım. Tarımda çiftçiyi küstürürsek
bir daha toprağına dönmez” diye
konuştu.

İHRACATIMIZ ARTTI

Antalya Karantina Müdürü
Ekrem Çetin, ihracat rakamlarının
bir önceki döneme göre yüzde 30
artış kaydettiğini belirterek,
hastalık yönünden de sıkıntısının
bir dönemin atlatıldığını bildirdi.
Çetin, mücadelenin aynı şekilde
devam etmesi halinde zararlı
popülasyonunun kırılacağı ve
daha iyi sonuçların alınacağını
söyledi.
HAVA TAŞIMACILIĞINDA SIKINTI
Toplantıya ANSİAD adına
katılan Lütfü Göbüş, yaş meyve
ve sebze ile kesme çiçeğin hava
yolu ticaretinde sıkıntı olduğunu
söylerken, uçak kargo yüklemelerinde yaşan sarkmanın TIR
yüklemelerinde yaşanmadığını,
yaşanan sıkıntının ürünlerin raf
ömrünü etkilediğini dile getirdi.
TÜRKİYE’Yİ DOYURDUK
Perakende market temsilcisi
Özgür Güneş, “Pandemide
Türkiye’yi Antalya doyurdu. Ülkeye büyük katkınız oldu. Antalya
çiftçisine ve komisyoncusuna çok
teşekkür
ediyorum.
Geçen
dönemden bazı dersler aldık.
Ama zor bir dönem bizi bekliyor.
Covid döneminde Avrupa’yı
besleyecek miyiz, Rusya’ya mal
gönderebilecek miyiz bunlara
bakmak lazım” diye konuştu.
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Zeytin Mektebi’nde
ders zili çaldı
HAK ETTİĞİ
KATMADEĞERE ULAŞSIN

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır,
zeytinin bu toprakların çok önemli
bir değeri olduğunu söylerken,
Borsa olarak uzun süredir zeytin
ve zeytin çeşitleri üzerine çalıştıklarını kaydetti. Vakıflar Bölge
Müdürlüğü’nden
kiraladıkları
2630 dönümlük Vakıf Zeytinliği’ni
kente kazandırdıklarını anlatan

Çandır, alanda 20 bin zeytin
ağacı olduğunu belirtti. Çandır,
zeytin ve zeytinyağında gerek
üretim, gerek tüketim, gerekse bu
ürünlerden sağlanan katma
değer açısından hak ettiğimiz
yerde olmadığını ifade eden
Çandır, “O nedenle bu eğitimi çok
önemsiyorum. Umarım bu eğitim,
topraklarımızın müthiş zenginliği
zeytinin hak ettiği katmadeğeri
kazanması, bize ait bu değerin
halka daha çok ulaşması için
önemli katkılar sağlar” diye
konuştu. Birlikte çalıştıkları
Tarım ve Orman Müdürlüğü
ekibine, Müdür Gökhan Karaca’ya teşekkür eden Çandır,
Bornova Zeytincilik Araştırma
Enstitüsü Müdürü Dr. Ünal
Kaya’ya da zeytin konusundaki çalışmalarına destekleri
nedeniyle teşekkür etti.

oer an N lir Tkls
d dA ai oer an
lAb
ui Zlb e ’-y-la-mvü la m eyi . n r
MiR l aie ğinr e
’itriü eyi at yild
uil ay 2 hZeytin ve
Zeytinyağına Dair
Herşeyi Öğrenin
dakM eAna ü va n e
ui at yild tkeıdı
Odünyada zeytin
ekonomisi ka e
kea ei ğinr e ’itris
ü ei aM nkmıe kayı
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İLGİ MEMNUN ETTİ

Tarım ve Orman Müdürü
Gökhan Karaca, tarımda
üretici eğitimlerinin önemini
vurgularken,
pandemi
döneminde de bu eğitimleri
aralıksız sürdürdüklerini
bildirdi. Zeytin Mektebi’ne ilginin yoğun olmasından
duyduğu memnuniyeti dile
getiren Karaca, çiftçiler,
akademisyenler,
ziraat
mühendisleri,
tarıma
yatırım yapmak isteyen çok
sayıda girişimcinin yanı sıra
çeşitli ülkelerden katılımcıların mektebe ilgi gösterdiğini belirtti. ATB’ye destekleri
için teşekkür eden Karaca,
“Yoğun katılım bizi motive ediyor”
dedi.
İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Ünal Kaya,
zeytinin çok büyük kitlelere
ulaşan bir bitki olduğunu belirtirken, bu bitkinin üretiminden
tüketimine kadar eğitime ihtiyaç
olduğunu belirtti. Kaya, eğitim
programını
düzenleyenlere
teşekkür etti.

TÜRKİYE ZEYTİNİN
ANAVATANI

Zeytin Mektebi’nde sunum
yapan
Bornova
Zeytincilik
Araştırma Enstitüsü Ziraat Yüksek Mühendisi Muzaffer Kerem
Savran, “Türkiye zeytinin anavatanı” diyerek sözlerine başladı.
Savran,
dünyada
zeytin
ekonomisi hakkında bilgi verdi.
Son yıllarda dünyada sağlıklı
beslenmeye artan ilgiyle birlikte
zeytin ve zeytinyağı üretimi ve
tüketimine de ilginin arttığını
söyleyen Savran, bunun bir fırsat
olduğunu, bu ilginin değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

DAHA İYİ YERDE
OLABİLİRİZ

Türkiye’nin dünyada zeytin üretiminde İspanya, Yunanistan,

22

İtalya’dan sonra 1 milyon 757 bin
tonla 4. ülke olduğunu, üretim
alanı bakımından ise 864 bin hektar alanla 8. sırada yer aldığını
bildiren Savran, “Sofralık zeytin
ihracatında 75 bin tonla 5. sırada,
zeytinyağı ihracatında ise 56 bin
tonla yine 5. sıradayız” dedi. İspanya ve İtalya gibi ülkelerin ithalat da yaparak pazarı elinde
bulundurduğunu
söyleyen
Savran, Mısır’ın sofralık zeytin
konusunda atağa geçerek İspanya’dan sonra en önemli üretici
ülke
olduğunu
kaydetti.
Türkiye’nin zeytinyağı ihracatında
en önemli rakibinin Tunus
olduğunu
bildiren
Savran,
Tunus’un AB ülkeleri ile özel anlaşma yaparak gümrük vergisine
takılmadan ihracatını gerçekleştirdiğini söyledi.

ÜRETİYORUZ AMA
TÜKETMİYORUZ

Türkiye’de zeytinyağı tüketiminin düşük olduğuna işaret eden
Ziraat Yüksek Mühendisi Muzaffer Kerem Savran, kişi başı 2 kilogram zeytinyağı tükettiğimizi
söyledi. Savran, “Bu rakam Yunanistan ve İspanyada 11 kilogram, İtalya’da ise 8 kilogramı
geçiyor” dedi. Dünyada en önemli
zeytin üreticisi ülkelerin İspanya,
İtalya, Yunanistan’ın ardından
Türkiye olduğunu söyleyen
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Savran, 2005
yılından itibaren
üretimi
artırmaya yönelik
ciddi adımlar
atıldığını
b i l d i r d i .
Türkiye’de
zeytin ağaç varlığının
her
geçen yıl arttığını söyleyen
Savran, yapılan
desteklemelerle
zeytin
ve
zeytinyağı üretim ve tüketiminin artırılmaya çalışıldığını
kaydetti.

ZEYTİNİN SORUNLARI

Savran, ülkemizde zeytin ve
zeytinyağının sorunlarını da anlattı. Savran, taklit ve tağşiş, kara
su ve atık yönetimi, hastalık ve
zararlılarla insan sağlığını tehdit
etmeden mücadele, periyodisite,
depolama ve pazarlama, gümrük
vergileri ve AB ortak ortak pazar
koşulları, kayıt dışı ticaret, hatalı
tarımsal uygulamalar, çeşit seçiminde yapılan hatalar, kalitenin
en önemli sorun olarak karşımıza
çıktığını bildirdi. Savran daha
sonra katılımcıların sorularını
yanıtladı, katılımcılara yönelik
sınav yaptı.

MEKTEP 19 KASIM’A
KADAR DEVAM EDECEK

Antalya Ticaret Borsası ile
Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Zeytin Mektebi, zeytin mitolojisi, zeytinde
hasat, zeytinde sulama, budama,
zeytin genetik kaynakları ve çeşitleri, gübreleme, zeytinde butik
üretim, mutfakta hangi zeytinyağı,
zeytin zararlıları ile mücadele,
zeytinyağı üretim teknolojisi,
sofralık zeytin üretim teknolojisi
gibi konularla 19 Kasım’a kadar
devam edecek.
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ZEYTİN MEKTEBİ
20 bin kişiye ulaştı

Antalya Ticaret Borsası
(ATB) ile Antalya Tarım ve
Orman Müdürlüğü işbirliğinde online düzenlenen
Zeytin Mektebi’nde 1 ay
süren eğitim tamamlandı.
19 Ekim’de kapılarını açan
ve 500 öğrencinin düzenli
olarak dersleri takip ettiği
Zeytin Mektebi, youtube
üzerinden de yayınlanarak
20 bin kişiye ulaştı. ‘Zeytin
ve Zeytinyağına Dair
Herşeyi Öğrenin’ sloganıyla başlayan Zeytin
Mektebi’nde, zeytin mitolojisinden budamaya, sulamadan
zararlılarla
mücadeleye,
zeytinyağından
zeytin üretim teknolojilerine onlarca konuyla ilgili geniş kapsamlı
eğitim verildi. Eğitime Amerika’dan Katar’a, Danimarka’dan
Kıbrıs’a, İsviçre’den Almanya’ya,
İtalya’dan
İspanya,
Türkmenistan’a kadar pek çok ülkeden kişi katıldı. Zeytin Mektebi,
eğitimini 18 Kasım’da tamamladı.

ZEYTİN MEKTEBİ
ÜRETİCİYE IŞIK OLACAK

Antalya
Ticaret
Borsası
Başkanı Ali Çandır, zeytinin Akdeniz ikliminin en önemli bitki varlığı
olduğunu
belirterek,
bölgemizde
özellikle
son
dönemde tekrar zeytin üretimine
dönüş olduğuna dikkat çekti.
Gelen talepler doğrultusunda
Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle zeytinin tarihi, yetiştirilmesi,
ticaretiyle ilgili kapsamlı bir eğitim

programı düzenlediklerini belirten
Çandır,
“Zeytin Mektebi’nin
düşündüğümüzden daha çok ilgi
göstermesi bizi hem şaşırttı, hem
de heyecanlandırdı. Son yıllarda
zeytin üretimine ciddi bir yönelme
var. Bu eğitimler üreticimize ve
zeytinle uğraşmak isteyen insanlarımıza ışık olacaktır” dedi.
Tarımsal üretimde eğitimin önemini vurgulayan Çandır, Borsa
olarak tarımsal üretimin daha
fazla kalite ve verimle yürütülmesi
için çalıştıklarını ifade etti. Çandır,
Zeytin Mektebi’ne katılarak eğitimini başarıyla tamamlayarak
katılım belgesi almaya hak
kazananları kutladı.

MEKTEBE KATILANLAR
SERTİFİKALANDIRILDI

Antalya Tarım ve Orman
Müdürü Gökhan Karaca, zeytin
ve zeytinyağı hakkında bugüne

kadar en kapsamlı eğitim
online eğitimi verdiklerini
belirterek, Zeytin Mektebi’ne ilginin yoğun olmasının memnuniyet verici
olduğunu
vurguladı.
Karaca, online olmasına
rağmen son derece verimli
bir eğitimi programını
tamamladıklarını
söylerken, eğitime katılanlara yapılan sınavın ardından
katılım
belgesi
verildiğini bildirdi. Youtube
üzerinden eğitimi takip
edenlerin de katılım belgesi konusunda yoğun
talepte bulunduğunu kaydeden Karaca, eğitime youtube
kanalıyla katılanların da sınava
tabi tutulmasının gündemlerinde
olduğunu söyledi.

BU EĞİTİM İSPANYA’DA
3 BİN AVRO

Müdür Gökhan Karaca, Zeytin
Mektebi ile Türkiye’nin en büyük
halka açık, ücretsiz zeytin
kütüphanesinin oluşturulduğunu
bildirdi. Karaca, İspanya’da 3 bin
Avro civarında olan zeytin eğitiminin ücretsiz olması ve online olması
nedeniyle
eğitimin
yurtdışından da büyük ilgi
gördüğünü söylerken, Amerika’dan İsviçre’ye, Katar’dan Türkmenistan’a çok sayıda ülkeden
eğitime katılım olduğunu bildirdi.
Karaca, eğitim programlarının
talepler doğrultusunda planlanmaya devam edeceğini söyledi.
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TÜRKPATENT Başkanı Asan:
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YÖREX
SEFERBERLİK
BAŞLATTI
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Antalya Ticaret Borsası ile
Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen “Sizin Oraların
Nesi Meşhur?” programının ilk
yayınına Antalya Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır, Türk Patent ve Marka Ku-

rumu (TÜRKPATENT) Başkanı
Prof. Dr. Habip Asan, Tarım Reformu
Genel
Müdürlüğü
Pazarlama Daire Başkanı Özgür
Akif Tel, Tarım ve Orman Müdürü
Gökhan Karaca, Metro Toptancı

Market Meyve Sebze Kategori
Coğrafi İşaretler Müdürü Birol
Uluşan, Ziraat Odası Başkanı
Nazif Alp, ATB Coğrafi İşaretler
Danışmanı Dr. Rana Demirer
katıldı.
Gürsel Cingöz moderatörlüğündeki programda konuşan TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan,
yöresel ürün zengini Türkiye’de
coğrafi işaretlerin önemini vurgularken, ülkemizde 567 coğrafi
işaretli ürün, 661 de başvuru bulunduğunu bildirdi. Antalya Ticaret
Borsası öncülüğünde hayata
geçirilen Yöresel Ürünler Fuarı
YÖREX’in
bu
konudaki
başarısına dikkat çeken Asan,
“Türkiye’de yöresel ürünler ve
coğrafi işaret konusunda farkındalık yaratan ilk etkinlik YÖREX
oldu. Bu konuda Ali Çandır’ı tebrik
ediyorum. YÖREX’ten sonra
Türkiye’de coğrafi işaret seferberliği başladı” dedi.
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MEMLEKET MESELESİ

ATB Başkanı Ali Çandır, coğrafi
işaret meselesinin memleket
meselesi olduğunu söyledi. 2010
yılında Yöresel Ürünler Projesi’ni
başlattıklarından bu yana coğrafi
işaret konusunda ciddi yol kat ettiklerini söyleyen Çandır, “Ancak
iş coğrafi işaret almakla bitmiyor”
dedi. Çandır, üreticinin Cİ’li ürün
etrafında
kümelenmesi,
paketlemeden logo kullanımına
kadar bir çok konuya standart getirmesi, pazarlamadan tanıtıma
birlikte hareket etmesi gerektiğini
kaydetti. Çandır, coğrafi işaret
bilgi sistemi kurulması halinde
denetim ve takibinin daha kolay
yapılacağını belirtirken, coğrafi
işaret enstitüsü kurulmasını istedi.

Cİ DENETİMİ İÇİN MEVZUATTA SONA GELİNDİ

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Pazarlama Daire Başkanı
Özgür Akif Tel, coğrafi işaretli
ürünlerin yüzde 80’inin tarım ve
gıda ürünü olduğunu belirtirken,
Bakanlık olarak yöresel ürünler ve
coğrafi işarete özel önem verdiklerini söyledi. Hal kayıt sisteminde
coğrafi işaretli ürünlerin işlenmesi
için çalıştıklarını bildiren Tel,
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coğrafi işaret denetimi için
mevzuat çalışmasını tamamlamak üzere olduklarını bildirdi. Tel,
Anadolu’da coğrafi işaret konu olmamış 156 peynir çeşidi bulunduğunu, Anadolu
peynirleri
üzerine çalıştıklarını kaydetti.
Tarım ve Orman İl Müdürü
Gökhan Karaca, Antalya’da
coğrafi işaret alabilecek çok
sayıda ürün olduğunu bildirdi. Elmalı tilki kuyruğu üzümü örneğini
veren Karaca, “Kaybolmaya yüz
tutmuş ürünlerimizin üretimini ve
ticarete
kazandırılması
için
çalışıyoruz. Bu konuda coğrafi
işaret çok önemli” dedi.

OKULDA COĞRAFİ
İŞARETLER DERSİ

Metro Toptancı Market Meyve
Sebze Kategori Coğrafi İşaretler
Müdürü Birol Uluşan, YÖREX’in
yöresel ürünleri iyi bir yere
taşıdığını söyledi. Dünyada 10 bin
yerel ürün varken, ülkemizde
2500‘ün üzerinde coğrafi işaret alabilecek yerel ürün bulunduğuna
dikkat çeken Uluşan, “Yöresel
ürünleri katmedeğerli ürünler haline
dönüştürmeliyiz”
dedi.
Taşköprü sarımsağı örneğini
veren Uluşan, “Yerel ürünleri in-
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sanların
para
kazandığı alan haline getirirsek ışığı
gören üretici üretmeye devam ediyor.
Taşköprü
sarımsağında biz bunu
gördük”
dedi
Uluşan,
coğrafi
işaretlerin okullarda
ders olarak verilmesi için yaptıkları
çalışmaları anlattı.
Ziraat
Odası
Başkanı Nazif Alp,
üreticinin alın terini
ortaya koyarak yılmadan ürettiğini belirterek, bu ürünlerin
değerinde
satılmasının önemine
işarete etti. Coğrafi işaretlerin bu
anlamda önemini vurgulayan Alp,
Borsa Başkanı Ali Çandır’a
YÖREX’i ülkeye kazandırdığı için
teşekkür etti.

DESTEK VERİLMELİ

ATB Coğrafi İşaretler Danışmanı Dr. Rana Demirer, mahreç
ve menşei konusunda bilgiler
verirken, üreticinin coğrafi işaret
konusunda bilinçlendirilmesi ve
desteklenmesi gerektiğini söyledi.
Avrupa
Birliği’nde yöresel
ürünlerden elde
edilen
gelirin
yaklaşık 75 milyar
avro
olduğunu
b i l d i r e n
D e m i r e r,
“Potansiyelimizi
biz de değerlendirmeliyiz”
dedi. Yöresel
ürünlerin pazara
ulaşması için AB’nin 27 milyon
dolar destek paketi açıklandığını
bildiren Demirer, “Biz de bu
konuda çalışmalar yapmalıyız”
diye konuştu.
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ZEYTİNDE BÜYÜK KAYIP
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Antalya Ticaret Borsası(ATB),
hasat dönem öncesinde Zeytin ve
Zeytinyağı Sektörel Analiz Toplantısı
düzenledi. ATB Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Halil Bülbül başkanlığında online yapılan toplantıya, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Salih Ülger, Ziraat
Odası Başkanı Nazif Alp, Zeytinpark
Genel Müdürü Vahdet Narin, ATB
Mesleki Komitesi üyeleri, Antalya
Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve
Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, BATEM, ANTBİRLİK’ten temsilciler ile zeytin üreticileri
ve zeytinyağı fabrikası işletmecileri
katıldı. Toplantıda, zeytin ve
zeytinyağının üretim maliyetleri,
sıkım ücreti, fiyatı, pazarlanması ile
zeytinyağındaki markalaşma çalışmaları konuşuldu.

YEREL ÇEŞİTLERİMİZİ
CANLANDIRALIM

ATB Başkan Vekili Halil Bülbül,
Borsa olarak bölgeye has zeytin

çeşitlerinin ticarete kazandırılması ve
Antalya zeytinyağının markalaşması
için çalışmalar yaptıklarını söyledi.
‘Antalya karası’ zeytin üzerine
çalışma yapılması gerektiğini kaydeden Bülbül, “’Antalya karası’ verimli
bir tür, bölgemize has bir ürün, bu
ürünü ticarete kazandırmalıyız” diye
konuştu. Bülbül, hasat öncesi yapılan
sektörel analiz toplantılarında dile getiren sorun ve görüşlerin ilgili makamlarla paylaşıldığını ve takibinin
yapıldığını belirtti.
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ZEYTİNDE YÜZDE 35-40
REKOLTE KAYBI

ATB Meslek Komitesi Üyesi
Zafer Tan, zeytinde bu yıl Mayıs
ayındaki sıcaklık nedeniyle ve
hasat öncesinde beklenen yağmurun gelmemesi nedeniyle
yüzde 35-40 rekolte kaybı
olduğunu bildirdi. Gazipaşa’da
zeytin ağaçları sökülüp yerine
avokado dikildiğini söyleyen Tan,
tropikal meyvelerin şu an daha
çok kazandırdığını belirtti. Tan,
zeytinyağı desteğinin yetersiz
olduğunu
bildirirken,
AB
ülkelerinde çiftçinin 1,15 Avro’luk
devlet
desteğiyle
birlikte
zeytinyağını 30- 35 liraya sattığını,
Türkiye’deki çiftçinin zeytinyağını
12-15 TL arasında satabildiğini
bildirirken, “Bu rakamlarla biz
nasıl rekabet edeceğiz. Destek
sağlanmadığını sürece sektörümüz büyümez” dedi. Afrin’den
gelen zeytinyağının büyük sıkıntı
olduğunu bildiren Tan, bunun iç
piyasada
kalite
ve
fiyatı
düşürdüğünü söyledi.

KURAKLIĞA DAYANIKLI
YEREL ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİN

A.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe
Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Salih Ülger, bölgeye has
ürünlerin dikiminin önemine işaret
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ederken, Antalya’da yaygın olan
Gemlik zeytin çeşidinin fazla su isteğinden kaynaklı üretiminde
önümüzdeki dönem sıkıntı olabileceği uyarısında bulundu.
“Gemlik zeytin yetiştiriyorsanız
sulama yapmalısınız. Küresel
ısınmadan dolayı ve taban suyunun azalması nedeniyle su sıkıntısı varken Gemlik zeytini
yetiştirmek akıllıca değil. Yöreye
uygun kuraklığa dayanıklı ve yağ
oranı yüksek çeşitlerin yaygınlaştırılmasını tavsiye ederim” dedi.

TAVŞAN YÜREĞİ VE BEYLİK
İLE MARKALAŞABİLİRİZ

Zeytinyağı fabrikası sahibi
Mustafa Fettahoğlu, “’Antalya’nın
zeytini ve zeytinyağı kalitelidir’
diye bir talep yaratmamız lazım”
dedi. Tavşan yüreği zeytin, Beylik
zeytin çeşidinin Antalya’nın
önemli
değerleri
olduğunu
söyleyen
Fettahoğlu, “Gastronomi dünyası beylik zeytinin
peşinde. Bu iki zeytin çeşidimizle
markalaşma yoluna gidebiliriz”
dedi.

ZEYTİN ENVANTERİ ÇIKARILSIN

Zeytinpark Genel Müdürü
Vahdet Narin, “Bu yıl hava şartlarına bağlı olarak zeytinde
rekolte kaybımız yüzde 40
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civarında. Yağmurun geç gelmesi
nedeniyle de ürünün olgunlaşmasında sıkıntı var. Hep birlikte
zor bir yıl yaşacağız” dedi. Narin,
zeytin envanterinin çıkarılması
gerektiğini söyledi.
Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp,
özellikle batı ilçelerinde son
dönemde zeytin yetiştiriciliğine
yönelme olduğunu bildirirken,
ancak tarım müdürlüklerinin
doğru çeşit dikimi konusunda
üreticiyi bilinçlendirmesi gerektiğini söyledi. Alp, Tavşan Yüreği
zeytin fidanı bulmakta zorlandıklarını bildirdi.

TÜRK ZEYTİNYAĞI İTALYAN
MARKASIYLA SATILIYOR

Manavgat Ziraat Odası Başkanı
Rasim Metin, zeytinyağında pazar
sorunu olduğunu bildirirken, Türk
zeytinyağının ihraç edilerek
İtalyan markasıyla satıldığını
söyledi. Metin, “En büyük sıkıntımız yetiştirdiğimiz ürünün fiyat
olarak değerlendirilmemesi. Yağ
pazarını nasıl geliştireceğiz ona
bakmamız lazım” dedi.
Katılımcılar, tağşiş konusunda
yaptırımların yetersiz olduğunu
bildirirken, 6 bin 500 TL ceza ile
tağşişin önüne geçilemeyeceğini
söyledi.
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Antalya Ticaret Borsası Ekim ayı
Meclisi Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında online toplandı.
ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır, kent gündemi, ekonomi ve
tarıma ilişkin değerlendirmelerde
bulundu. ATB üyeleri, sektörleriyle ilgili sorun ve görüşlerini paylaşırken,
kurdaki artıştan duydukları kaygıları
dile getirdi.

EKONOMİYİ KAPATMAYA
GÜCÜMÜZ YOK

Kovid-19
salgınıyla
ilgili
kaygılarını dile getiren Başkan
Çandır, “Mayıs ayında ulaştığımız
başarıyı maalesef bu ay aramaya
başladık. Salgında gelinen nokta,
hepimizi endişeye ve daha dikkatli
davranmaya yöneltmelidir” dedi.
Maske, mesafe ve hijyen uyarısında
bulunan Çandır, alınacak önlemlerin
salgının hızını kesebileceği gibi
ekonomik hayatın devamı bakımın-

dan da kadar önemli olduğunu vurguladı. Çandır, “Bir kez daha
ekonomiyi kapatmaya ne gücümüz
vardır ne de halimiz” dedi.

ÖDEMELER BAŞLADI

Mart ayından itibaren alınan 6 ay
ödemesiz kredilerin ödeme zamanının geldiğini, ertelenen vergi
ve SGK ödemelerinin de birikimli
olarak ödenmeye başlanacağını
anımsatan Çandır, “Hem cari
dönem ödemelerinin hem de bu
ertelenmiş ve birikmiş borçların birlikte ödenmesi için gerekli iş hacmi
artışı da yaşanmamaktadır. Diğer
taraftan son zamanlardaki kur
artışları da ilave bir maliyet artışı
olarak önümüzdeki dönemde
karşımızda duracaktır” diye konuştu.

ANTALYA İÇİN DAHA AĞIR
SEYREDECEK

Antalya ekonomisi için yaşanan-

ların iki açıdan daha ağır seyredeceğini söyleyen Başkan Çandır,
“Bunlardan
biri
borçlanma
yükümüzdeki nispi ağırlığımızdır.
Diğeri ise başta turizm olmak üzere
kentimiz ekonomisinin hizmet sektörü ağırlıdır” dedi. Çandır, yılın ilk
yarısında Antalya’nın ticari kredi
büyümesi yıllık yüzde 35 olurken,
Türkiye geneli kredi büyümesinin
yüzde 28 olduğunu belirtirken,
“Aradaki 7 puanlık fark, uzun yıllar
ortalaması olan yüzde 3,5’luk
Türkiye payımızı yüzde 3,7’ye yükseltmiştir.
Tüm bu hızlı artışa ve zorlu
koşullara rağmen takipteki alacak
oranımız ise yüzde 3,15 ile uzun yıllar ortalamamız olan yüzde 3,5’un
da altında gerçekleşmiştir. Bir kez
daha kentimiz iş insanlarının zor
koşullarda bile borçlarına olan
sadakatinin teyidi olmuştur” diye
konuştu.
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ÇİFTÇİ ÇOK BORÇLANDI

Antalya’nın tarımsal kredilerdeki
büyümesinin de Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirten
Başkan Çandır, Türkiye genelinde
yüzde 12 artan borçlanma, kentimizde yüzde 30 artmıştır. Tarımsal
kredilerdeki bu hızlı artış, uzun yıllar
ortalaması olan yüzde 4,2’lik Türkiye
kredi payımızı yüz de 4,7’ye yükseltmiştir” dedi. Antalya’da bireysel kredilerin Türkiye ortalaması civarında
olduğunu söyleyen Çandır, “Yılın ilk
yarısı itibariyle bireysel kredilerde Antalya yüzde 39 büyürken Türkiye
yüzde 38 büyümüştür” dedi.

HAYATTA KALABİLMEK
İÇİN BORÇLANDIK

Kent ekonomisinin yüzde 75’ini
oluşturan hizmet sektörü ve turizmin
neredeyse tamamen kapanmasının
Antalya ekonomisini adeta felç ettiğini söyleyen Çandır, “Antalya iş
dünyasının bu derece krediye
yönelmesinin birincil nedeni, hayatta
kalabilmek olmuştur” diyen kent
ekonomisinin yüzde 75’ini oluşturan
hizmet sektörü ve turizmin
neredeyse tamamen kapanmasının
Antalya ekonomisini adeta felç ettiğini söyledi. Tarım sektörü bu
dönemde Antalya ve ülkemiz için can
simidi görevini üstlendiğini kaydeden
Çandır, “Ancak yüzde 75’lik felç durumunu düzeltmesi doğal olarak
mümkün olamamıştır. Ama daha
kötüye gidişi kesinlikle frenlemiştir.
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Yıllardır her fırsatta ve ortamda
tarımın stratejik sektör olduğunu
neden bıkmadan usanmadan dile
getirdiğimiz bu dönemde açıkça anlaşılmıştır diye umuyoruz” dedi.

ANTALYA EKONOMİK AFET
BÖLGESİ İLAN EDİLSİN

Bu yıl turizmden yaklaşık 40 milyar dolarlık giriş beklendiğini, Ekim
ayı itibariyle yılı yaklaşık 5 milyar
dolarlık girişle kapanacağının belirtildiğini söyleyen Çandır, “Beklentinin yaklaşık yüzde 13’ü civarında
bir döviz girişinden bahsediyoruz. İş
dünyamızın 2020 yılı için yaptığı
planlardaki sapmanın devasa
boyutlarda olmasının ana nedenlerinden biri bu olmuştur. Çünkü
ülkemiz turizminin yaklaşık yüzde
40’ı kentimizde oluşmaktadır. Yani
kentimize 15 milyar dolarlık turizm
girişi beklentisi, 2 milyar dolar gibi
son derece güdük bir miktarda
kalmaktadır. Dolayısıyla salgın
başta olmak üzere yaşanan sıkıntıların merkez üssü kentimiz ve bize
benzeyen kentler olmuştur. O yüzden ekonomik afet bölgesi ilan
edilmek istedik” diye konuştu.

ÇIKIŞ YOLU İÇİN ÖNERİLER

Çandır, şu önerilerde bulundu:
“Öncelikle daha önce ertelenmiş olan
vergi ve SGK ödemelerimiz, 2020 ve
2021 yıllarını da kapsayacak şekilde
5 yıl boyunca ertelenmelidir.
Ödemeleri gelen banka kredilerinin
aynı faizlerle yeniden yapılandırılması
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gereklidir. Destekleme ödemeleri
erkene alınmalıdır. Borçların yeniden
yapılandırılması ile istihdam desteklemeleri ve konularındaki çalışmalarda iş dünyasının görüşlerine
daha fazla önem verilmelidir.”

SEKTÖREL ANALİZ
TOPLANTILARI

Borsa’nın Ekim ayı faaliyetleriyle
ilgili Meclis üyelerini bilgilendiren
Başkan Çandır, yaş meyve sebze ile
zeytin ve zeytinyağı konulu sektörel
analiz toplantıları düzenlediklerini anlattı. Çandır, “Yaş Meyve Sebze Sektörel Analiz Toplantısında, kamuya
ait şirketler aracılığıyla kamunun yaş
sebze ticaretine girerek kendileriyle
rekabete girmesinin ticaretlerine olan
etkileri, havayolu kargo ücretlerinin
tarım sektörünün kullanımına uygun
hale getirilmesi ya da devletimiz
tarafından sübvanse edilmesi olmak
üzere tarımsal ihracatın daha fazla
teşvik edilmesi, zirai karantina
müdürlüklerince her TIR için ayrı numuneler almasının ihracatçı için
zaman kaybı ve maddi kayıpların
oluşmasına neden olduğu, salgının
döneminde tarım sektörünün üretmeye devam ettiği ve stratejik önemini
artırması, Borsamızca hazırlanan
yaş meyve sebze ile domates endeksleri, ürün fire zayiat oranları ile
önümüzdeki döneme ait yaş sebze
üretiminin durumu konularında görüş
alış verişinde bulunmuşlardır” diye
konuştu.
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Zeytin ve Zeytinyağı Sektörel
Analiz Toplantısı’nda Mayıs
ayında zeytinin çiçeklenme döneminde yaşanan ani sıcaklık
değişimi ve yaz mevsiminin geçen
yıllara oranla daha kurak geçmesine
bağlı
olarak
zeytin
rekoltesinin
yüzde
30-40
civarında düşeceğinin gündeme
geldiğini söyleyen Çandır, “Zeytine
verilen kilogram başına 15 kuruşluk ve zeytinyağına verilen litre
başına 80 kuruşluk destekleme
priminin artırılması gerekliliği, kentimizde bulunan otellerde, kentimizde elde edilen zeytinyağları
yerine diğer kentlerden getirilen
zeytinyağlarının kullanmasının
kendilerini üzdüğü, tağşişli ürünlerin sektöre verdiği zarar ve
cezaların yetersizliği, kentimizde
bir zeytin envanteri çıkarılmasının
gerekliliği, yöreye uygun kuraklığa
dayanıklı zeytin çeşitlerinin yaygınlaştırılmasının önemi konularında
değerlendirmelerde bulunmuşlardır”
dedi.
Düzenledikleri sektörel analiz
toplantılarının sektörlerde yaşanan
sorunlarının görüşülmesi, çözüm
önerilerinin üretilmesi ve yeni projelerin yapılmasına zemin hazırlaması bakımından faydalı olduğunu
söyleyen Çandır, “Nitekim bu aybaşından itibaren açıklamaya
başladığımız endekslerde, beş yıl
önce Borsamız girişimiyle başlayan
‘Beylik Zeytini’nin bu ay içerisinde
Tarım ve Orman Bakanlığı’nca çeşit
olarak tescil edilmesi de gerek Borsamız iş geliştirme ve çalışma grubumuzda yapmış olduğumuz Ar-Ge
faaliyetleri gerek sektörel analiz
toplantımızda talep edilen konuları
içermektedir” diye konuştu.
Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde düzenledikleri
“Zeytin Mektebi” eğitimi ve “Sizin
Oraların Nesi Meşhur?” isimli yöresel ürünler ve coğrafi işaretli ürünlerin
konuşulduğu
program
hakkında da bilgi veren Çandır, “15
farklı dersten oluşan mektebimizde
A’dan Z’ye zeytine dair tüm konu-
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larda bilgi verilmektedir. ‘Sizin
Oraların Nesi Meşhur?’ programı ise
ülkemizin her yöresinden farklı
konukların katılımıyla düzenlenecektir” dedi. Antalya Valisi Ersin
Yazıcı ile Borsa’nın coğrafi işaret
aldığı Korkuteli Karyağdı Armudumunun hasat şenliğine katıldıklarını
anımsatan Çandır, “Tüm üreticilerimize ve üyelerimize bereketli hasat
ve kazançlar diliyorum” dedi.

AFET GÖREN BATI
İLÇELERİ İÇİN ÖNERİLER

ATB Başkanı Ali Çandır, geçen
hafta Kumluca ve Finike ilçelerinde
görülen şiddetli yağış, dolu ve fırtına
nedeniyle yaşamını yitiren vatandaşa Allah’tan rahmet, ailesi ve
yakınlarına
sabır
dilerken,
yaralananlara vatandaşlara geçmiş
olsun dileklerini iletti. Çandır,
“Edindiğimiz bilgilere göre resmi olmayan rakamlara göre 500 dekarı
cam ve 3500 dekarı plastik sera,
1.000-1.500 dekarı portakal bahçesi
olmak üzere 5.500 dekar civarında
bir alanda hasar bulunmaktadır.
Nitekim devletimizin üreticilerimizin
ve insanımızın mağduriyetlerini
gidereceğinden şüphemiz yok.
Ancak son dönemlerde sık sık afet
olaylarının görüldüğü batı ilçelerim-
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izde kalıcı önlemlerin alınması için
çaba harcanması ve planlama
yapılması zorunlu hale gelmiştir.
Çünkü üretim ve ticaret olmayacaktır” diye konuştu.
Çandır, afetlerin üretim ve
ticareti daha az etkilemesi için şu
önerilerde bulundu: “Bölgede
sürekli tekrar eden afet bölgeleri
havza sisteminde tespit edilip; bu
bölgelerdeki tüm tarım alanlarında sigortalılık zorunlu hale
getirilmeli ve primlerdeki devlet
katkı payı yüzde 70’ e çıkarılmalıdır. TARSİM mevzuatında
fiziki olarak tarımsal üretim
yapılan her alanda, niteliğine
bakılmaksızın kapsayıcı bir yeni
bir düzenleme yapılmalıdır. Yeni
oluşturulacak seralarda; Dolu riski
için temperli sarsıntı ve darbelere
dayanıklı cam ya da UV içeriği yüksek plastik örtüler kullanılması
mevzuatla destekleme kapsamına
alınmalıdır. Sera arazilerinin çevresi
sağlam/dayanıklı ve kalın gövdeli
ağaçlarla ağaçlandırılmalıdır. Bu set
rüzgara bağlı oluşacak pek çok
doğal afette bariyer görevi görecektir.”

CUMHURİYETİN 97’İNCİ
YILINDA ÜRETİM VURGUSU

Mevlid Kandili’ni kutlayan Çandır,
Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci
yılında üretim vurgusunda bulundu.
Çandır, “Cumhuriyetin kazanımlarına sonsuza kadar sahip çıkmak
temel yurttaşlık görevimizdir.
Ata’mızın Cumhuriyetin ilk yıllarında
çok kısıtlı imkanlarla başlattığı üretim hamlesi bizler için ışıktır. Biz biliriz ki bağımsız ekonominin yolu
üretmekten geçer. Genç ve dinamik
nüfusumuz en büyük zenginliğimiz,
bu zenginliğimizi üretime yönlendirelim, kalkınalım, Ata’mızın
işaret ettiği çağdaş medeniyetler
sıralamasında yerimizi alalım. Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk
ve bağımsızlığımız için mücadele
vermiş tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.
Ruhları şad olsun” diye konuştu.
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ANTALYA TİCARET
BORSASI EKİM AYI HAL
ENDEKSİNİ AÇIKLADI
Antalya Ticaret Borsası (ATB),
Ekim ayı Antalya Halleri Domates,
Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı. Antalya hallerinde işlem
gören domates, sebze ve
meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerleri, 2020
Ekim ayında bir önceki aya göre
ve geçen yılın aynı ayına göre
aşağıda verilen tablodaki gibi
değişmiştir: (2015=100)
Ekim ayında miktar endeksleri
bir önceki aya göre (aylık) domateste % 6.88, sebzede %22.28 ve
meyvede % 6.69 artmıştır. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre
(yıllık) ise domateste % -52.78,
sebzede % -42.15 ve meyvede %
-33.73 azalmıştır.
Ekim ayında fiyat endeksleri bir
önceki aya göre domateste %
79.21, sebzede % 40.64 ve
meyvede % 11.57 artmıştır.

Geçen yılın aynı ayına
göre ise domateste %
140.51, sebzede % 59.92
ve meyvede % 49.16 artmıştır.
Domates, sebze ve
meyve işlem miktarları,
Ekim ayında bir önceki
aya göre ortalama olarak
% 14.5 düzeyinde artmış
ve geçen yılın aynı ayına
göre ise (yıllık) ortalama
olarak % -37.9 düzeyinde
azalmıştır.
Domates, sebze ve meyve
işlem fiyatları ise Ekim ayında bir
önceki aya göre ortalama olarak
% 26.11 düzeyinde artarken
geçen yılın aynı ayına göre ise
işlem fiyatları ortalama olarak %
54.54 düzeyinde artış göstermiştir.
Domates miktar ve fiyat endekslerinde son beş yılın Ekim aylarındaki rekor yıllık değişimler,

miktarda % -52.78 azalışla ve fiyatta ise % 140.51 artışla 2020
yılında gerçekleşmiştir.
Sebze miktar ve fiyat endekslerinde son beş yılın Ekim aylarındaki rekor yıllık değişimler,
miktarda % -42.15 azalışla ve fiyatta ise % 59.92 artışla 2020
yılında gerçekleşmiştir.
Meyve miktar endeksinde son
beş yılın Ekim aylarındaki rekor
yıllık değişim % -33.73 azalışla
2020 yılında gerçekleşmiştir. Fiyat endeksinde ise % 49.16’lık
artışlık 2020 yılı gerçekleşmesi, 2018 yılındaki
% 51.74’lük artıştan
sonra ikinci sırada yer
almıştır.
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Aylık gerçekleşmeler ise aşağıdaki şekillerde verilmiştir:
Bir önceki aya göre domates işlem miktar endeksi,
Ekim ayında % 6.88 artış göstermiş ve geçen yıldaki
% 126.25’lik artışın altında kalmıştır.
İşlem fiyatı endeksi ise bir önceki aya göre% 79.21
ile artışını sürdürmüştür. Esasen Mayıs ayından bu
yana fiyat hareketliliği sürekli artış göstermektedir.
Aylık değişimde geçen yılın Ekim ayında % -4.17’lik
azalış yaşanmıştı. Temmuz ve Ağustos aylarındaki
geçen yılın altında kalma eğilimi, Eylül ayından sonra
Ekim ayında da artarak devam etmiştir.

İşlem fiyatı endeksi ise bir önceki aya göre% 79.21
ile artışını sürdürmüştür. Esasen Mayıs ayından bu
yana fiyat hareketliliği sürekli artış göstermektedir.
Aylık değişimde geçen yılın Ekim ayında % -4.17’lik
azalış yaşanmıştı. Temmuz ve Ağustos aylarındaki
geçen yılın altında kalma eğilimi, Eylül ayından sonra
Ekim ayında da artarak devam etmiştir.

Bir önceki aya göre sebze işlem miktar endeksi, Ekim ayında % 22.28 ile artışını sürdürmüş ancak geçen yılın % 92.88’lik artışının
altında kalmıştır. İşlem fiyat endeksi ise bir
önceki aya göre % 40.64 yükselmiş ve geçen
yıldaki % 0.21’lik fiyat artışını da aşmıştır.
Bir önceki aya göre meyve işlem miktar endeksi, Ekim ayında % 6.69 yükseliş göstermiştir.
Bu yükseliş, geçen yıldaki % 9.61’lik artışın altında kalmıştır. İşlem fiyat endeksi ise bir önceki
aya göre % 11.57 artış göstermiştir. Geçen yılın
Ekim ayındaki % 10.84’lük artışın üzerinde
gerçekleşmiştir.
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Türkiye Bankalar Birliği’nden

Antalya Ticaret Borsası’na ziyaret

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve
Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin
Aydın, Antalya Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. ATB Başkanı Ali Çandır, ATB
Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, ATB
Yönetim Kurulu’nun ağırladığı Aydın ve
beraberindeki heyet, Antalya’nın ticari
durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. ATB Başkanı Çandır, pandemi
döneminde ekonominin daraldığını belirtirken, sektörlerin güçlendirilmesi için
finansman desteğine ihtiyaç olduğunu
vurguladı. Çandır, Aydın’a ziyareti nedeniyle teşekkür etti.
Hüseyin Aydın da Antalya’nın ülke
ekonomisi için önemine dikkat çekti.
Sektörlerin ayakta kalması gerektiğini
söyleyen Aydın, bunun için neler
yapılabileceğini görüşmek için ziyaretler gerçekleştirdiklerini anlattı.
Aydın, Antalya özelinde hangi sektörlere daha çok destek olunması gerektiği
konusunda
kurumlarla
görüştüklerini bildirdi. Aydın, zorlu
dönemi birlikte aşabileceklerini söyledi.
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ÇİÇEK DEVLETTEN
OMUZ BEKLİYOR
ğd l snelA sn l e eıEie aink
er iaAtk tn e
0dNö ldeK k eını ier iaAtçBel Dk an el ra bn ne0 ikn2Et
Antalya Ticaret Borsası (ATB)
sezon öncesinde Kesme Çiçek
Sektörel Analiz Toplantısı düzenledi. Osman Bağdatlıoğlu moderatörlüğünde düzenlenen online
toplantıya, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Orta
Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı İs-

mail Yılmaz, Ziraat Odası
Başkanı Nazif Alp, BATEM
Müdürü Abdullah Ünlü, Zirai
Karantina Müdürü Ekrem Çetin,
Antalya Havalimanı Gümrük
Müdürü Mustafa Güven, ATB 6.
Meslek Komitesi Üyeleri, ATSO,
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü,
Akdeniz Üniversitesi’nden tem-

silcilerinin yanı sıra üreticiler,
ihracatçılar ve sektör paydaşları
katıldı. Moderatör Osman Bağdatlıoğlu, kamu ve özel sektörü
bir araya getiren ATB’ye teşekkür
ederken, toplantıda kesme çiçek
ve süs bitkileri sektörünün sorunları ve çözüm önerilerinin paylaşılacağını söyledi.
ATB Başkanı Ali Çandır,
pandemi
döneminde
yaşanan sorunlar, çözüm
önerilerinin
konuşulduğu
toplantının çıktılarının ilgili
kurum ve kuruluşlarla paylaşılacağı, takibinin yapılacağını kaydetti. “Ne zaman
biteceği belli olmayan bir
dönemi yaşıyoruz” diyen
Çandır, süs bitkileri ve
kesme çiçek sektörünün de
pandemi döneminde zorlu
bir sınavdan geçtiğini vurguladı.
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Sektörün
devlet
desteğine
ihtiyacı
olduğunu
söyleyen
Çandır, üretimin ve
ticaretin artırılması için
Hazine
arazilerinin
üretime
açılması,
tarıma özel sosyal
güvenlik siteminin uygulanması, Isparta Havalimanı’nın kargo hizmeti vermesi
gibi talepleri olduğunu anımsattı.
ATB 6. Meslek Komitesi Başkanı
Ertan Altundağ, kesme çiçek sektörünün çok zor bir dönemden
geçtiğini belirterek, pandemi döneminde devletin sektöre sadece belirli
bir süre kargo desteğinde bulunduğunu anımsattı. Altundağ, ikinci
dalganın sektörü daha çok tedirgin
ettiğini söyledi.

BU NAKLİYE ÜCRETLERİYLE
REKABET ŞANSIMIZ YOK

ANSİAD Tarım Komisyonu
Başkanı Lütfi Göbüş, sektördeki
sıkıntıları madde madde dile getirdi.
Bu dönemde pazar çeşitliliğinin önemine dikkat çeken Göbüş, çiçeğin
uçak kargo ile ana destinasyonların
yanı sıra küçük destinasyonlara da
sevkinin önemini vurguladı. Artan
navlun fiyatlarının pandemi öncesine göre 2-2,5 kat arttığını bildiren
Göbüş, “TİM kayıtlarına baktığımızda bizim ürünlerin kilogram
satış fiyatı 2,60 dolar civarında, biz
bunun 1,5 -2 dolarını uçak navlunu
olarak ödediğimiz zaman rekabet
sansımız kalmıyor. Sektörün yeni
pazarlara açılabilmesi için navlun
fiyatlarının eski düzeyine geri
geçilmesi faydalı olacaktır” diye
konuştu. TIR navlun fiyatlarında da
yaklaşık 500 Avro gibi bir artışın
sözkonusu olduğunu bildiren
Göbüş, “Sektör bu artış kaldırılacak
güçte değil” dedi.

ÇİÇEK GÜMRÜKTE SOLUYOR

Uçak çıkışlarında gümrüklerde
bekleme süresinin 1 gün uzadığını
bildiren Lütfi Göbüş, “1 gün bizim
için çok önemli bir süre. Çiçeğin öm-
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rünün 8-10 gün olduğu
düşünüldüğünde, biz
çiçeğin yüzde 1520’sini
havalimanında beklerken
kaybediyoruz. Hızlı
sevkiyat bizim avantajımızdı bu avantajımız kayboluyor” dedi.
Özellikle pandemiden
sonra çiçek ihracatında
Türkiye’nin önemli ülkelerden biri
olduğunu vurgulayan Göbüş, o nedenle ürün çeşitliliğinin artırılması
gerektiğini vurguladı. Artan dövizin
çiçek ihracatında olumlu gibi
görünse girdi maliyetlerinin de kura
bağlı olduğunu belirten Göbüş, ilaç
maliyetlerinde yüzde 30’lara varan,
navlunda yüzde 100, TIR sevkiyatında yüzde 15’lere varan artışlar
olduğunu
bunun
karlılığı
düşürdüğünü söyledi. Göbüş, “Kur
artışları bizim lehimize değil aleyhimize. Fiyattan taviz vermeden
ürünlerimizi pazarlamalıyız. Fiyat
artışlarında devlet desteğini bekliyoruz” diye konuştu. Karantina ücretlerine yapılan zammı da eleştiren
Göbüş, karantina ücretlerinin enflasyon üzerinden ayarlanmasını
istedi.

SEKTÖR DESTEK BEKLİYOR

OAİB Başkanı İsmail Yılmaz,
2019’da 150 milyon dolar ihracatın
yapıldığı çiçek sektöründe, 2020 yılı
hedefinin 125 milyon dolar
olduğunu belirtti. Yılmaz,
pandemi nedeniyle mart
ve mayıs ayında
yaşanan düşüşün
ardından diğer aylarda yaşanan toparlanmayla
birlikte
ihracatta yüzde 4’lük
bir kaybın yaşandığını
bildirirken, “Sezon sonuna kadar bu açığı kapatacağımızı düşünüyorum” dedi.
Özellikle iç pazara çalışan firmaların
kötü bir sezon geçirdiğini söyleyen
Yılmaz, “Maalesef bütün taleplerimize rağmen devletten yana bize
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olumlu hiçbir katkı gelmedi. Sektörün ölü olduğu bir dönemde kargoya kısa süreli bir destek geldi. Bir
çok firma da yararlanamadı” dedi.
Yılmaz, gerek ücretler konusu olsun
gerekse uçak nakliye ile ilgili taleplerini TİM, Ticaret Bakanlığı gibi kurumlara ilettiklerini bildirdi.

ÇİÇEK ÜRETİCİSİ ZORDA

Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp,
kesme çiçekte çiftçi para kazanıyormuş gibi görünse de girdi maliyetlerinin artması nedeniyle para
kazanamadığını söyledi. Alp, girdiler
dövize bağlı iken çiftçinin para
kazanma şansının olmadığını vurguladı. Alp, “Mart ayından beri kesme
çiçek üreticisi zor durumda. Üretici
yeterince desteklenmiyor. Desteklenmeyen çiftçi iyice zora girer, o
çiftçiyi tarımda tutamazsınız. İhracatçı gibi çiftçi de zor durumda” dedi.

ÜRETİCİ VE İHRACATÇININ
YANINDAYIZ

Antalya Havalimanı Gümrük
Müdürü Mustafa Güven, gümrükte
ihracatçıya gerekli kolaylıkları
sağladıklarını söyledi. Zirai Karantina Müdürü Ekrem Çetin, çiçek
sektöründe zararlılarla mücadelenin
en iyi şekilde yapıldığını bildirirken,
bu konuda sıkıntı yaşanmadığını
kaydetti. BATEM Müdürü Abdullah
Ünlü, AR-GE çalışmalarıyla sektörün yanında olduklarını belirtirken,
pazara yeni çeşitler kazandırılması için çalıştıklarını
söyledi. Tarım ve Orman
Müdürlüğü
Bitkisel
Üretim ve Bitki Sağlığı
Şube Müdürü Safinaz Arslan, çalışmalarıyla
sektörü
desteklediklerini dile
getirdi.
Katılımcılar,
Ziraat
Bankası tarımsal kredilerinin artırılmasını isterken,
Meclis’te görüşülen Torba Yasa’nın
Ziraat Bankası kredilerinin ertelenmesi ya da yapılandırılmasını içermesini beklediklerini dile getirdi.
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TARIM KONSEYİ’NİN KONUĞU VALİ YAZICI:
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Başkanlığını Antalya Ticaret
Borsası’nın yürüttüğü Antalya
Tarım Konseyi (ATAK), online
düzenlediği toplantıda tarım sektörü temsilcileriyle Antalya Valisi
Ersin Yazıcı’yı biraraya getirdi.
Toplantıya, ATAK ve ATB Başkanı
Ali Çandır, ATAK İcra Kurulu
Üyeleri ATSO Başkanı Davut
Çetin, Ziraat Odası Başkanı Nazif
Alp, Ziraat Mühendisleri Odası
Başkanı Vural Şahin’in yanı sıra
danışma kurulu üyeleri de katıldı.
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AVRUPA STANDARTLARINDA ÜRETİYORUZ

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, turizmin başkenti Antalya’nın aynı
zamanda tarım şehri olduğunu
belirtti. Pandemi döneminde
bitkisel ve hayvansal üretimin
öneminin daha iyi anlaşıldığını
söyleyen Yazıcı, “Öncelik sağlık
ve sağlık için iyi beslenmek
gerekiyor” dedi. Antalya’nın tarımı
profesyonelce yaptığını kaydeden Yazıcı, “Avrupa standardında
tarım ürünleri üretiyoruz. Çiftçimiz
kaliteyi yakalamış durumda” diye
konuştu.

ÇOK PARA KAZANAN
GENÇ TARIM YAPAR

“Oku ve kurtul” ile büyüyen bir
nesil olduğunu belirten Vali
Yazıcı, “Tarım ve hayvancılıkla
uğraşmak gençler için sosyal
statüde ikinci, üçüncü sınıfta
kalmak anlamına geliyor. Tarım
ve hayvancılıkla uğraşan insanlarımızın iyi para kazanması
lazım. Tarımın bir çok sektörden
daha fazla para kazanması lazım
ki gençler tarım ve hayvancılık
yapsın. Öbür türlü (oku da kurtul)
sözüyle büyüyen nesil tarımdan
kurtulmanın peşinde olur” dedi.

ÜRETİMİ DURDURMAYACAK
ÖNLEMLER ALINACAK

Pandeminin devam ettiğini ve
mücadele için yeni önlemlerin devreye girdiğini belirten Yazıcı, “Bu

dönem tarımsal üretimi asla durdurmayacak her türlü tedbiri alacağız. Daha sıkı tedbirler
gündeme gelebilir. Üretimi durdurmayacak şekilde olumlu manada insiyatif kullanılacaktır” dedi.
Yazıcı, maske mesafe temizliğe
dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

RAKAMLARLA ANTALYA
TARIMI

ATAK Başkanı Ali Çandır yaptığı sunumda, rakamlarla Antalya
tarımının nerede olduğunu anlattı.
Çandır, Antalya’nın iyi bir tarım
kenti olduğunu belirterek, özellikle
pandemi döneminde tarımsal
üretiminin hiç hız kesmediğini
söyledi. Türkiye örtü altı alanın
yüzde
36’sının
Antalya’da
olduğunu belirten Çandır, örtüaltı
sebze üretiminin yüzde 48’i,
örtüaltı meyve üretiminin yüzde
25’i, örtüaltı süs bitkileri üretiminin
yüzde 39, sebze ihracatının
yüzde 23’ü, süs bitkileri ihracatının yüzde 44’ünün Antalya
tarafından yapıldığına dikkat
çekti. Antalya’nın en’leri hakkında
da bilgi veren Çandır, Türkiye
avokado üretiminin yüzde 81’i,
sebze tohum üretiminin yüzde
70’i, örtüaltı domates ve biberin
yüzde 59’u, mantarın yüzde 53’ü,
örtüaltı patlıcanın yüzde 51’i, hı-

yarın yüzde 46’sı, sebze fidesinin
yüzde yüzde 40’ı, keçiboynuzunun yüzde 38’i, muzun yüzde
37’si, portakalın yüzde 30’unun
Antalya’da üretildiğine dikkat
çekti. Çandır, keçinin Torosların
en önemli varlığı olduğunu belirterek, Antalya’nın yüzde 6’lık
keçi varlığıyla, iller arasında 2.
sırada yer aldığını bildirdi. Antalya’nın
ipekböcekçiliğinde
Türkiye’de 2. sırada yer aldığını
belirten
Çandır,
“Bombus
arılarının tamamı Antalya’da
üretilmekte ve ihraç edilmektedir”
dedi.

TARIMA EKONOMİK DESTEK

ATAK İcra Kurulu Üyesi Davut
Çetin, pandemi döneminde
tarımın etkilenmediği gibi bir hava
olduğunu belirterek, “Tarımda da
ciddi sıkıntılar var. Tarımı planlamamız lazım” dedi. ATAK İcra
Kurulu Üyesi Vural Şahin, “Pandemi
döneminde
tarıma
ekonomik destek bekliyoruz”
derken, ATAK İcra Kurulu Üyesi
Nazif Alp, tarım alanlarına elektrik
iletiminde yaşanan sorunları dile
getirdi, bu konuda yeni altyapı
yatırımlarına ihtiyaç olduğunu
söyledi. Konuşmaların ardından
Antalya Valisi Ersin Yazıcı,
katılımcıların sorularını yanıtladı.
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Tarım müdürlüğü
sektörü dinledi
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Antalya Ticaret Borsası’nın online düzenlediği Tarım Sohbetleri’ne, Antalya Ticaret Borsası
Başkanı Ali Çandır, ATB Meclis
Başkanı Erdoğan Ekinci, Tarım ve
Orman İl Müdürü Gökhan
Karaca, il müdür yardımcıları,
şube müdürleri, ilçe müdürleri ile
ATB meclis, komite, yüksek istişare kurulu ve disiplin kurulu
üyeleri katıldı. Toplantıda, Antalya’nın tarım potansiyeli, tarımsal
üretim
ve
ticareti
konuşulurken, tarımda yaşanan
bölgesel sorunlar gündeme geldi.

TARIMIN İLERLEMESİ
İÇİN ÇALIŞIYORUZ

ATB Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Çandır, Antalya Tarım ve
Orman Müdürlüğü ile büyük bir
uyum içerisinde çalıştıklarını
söylerken, “Başta İl Müdürümüz
Gökhan Karaca olmak üzere
bütün bürokratlara çalışmaları için
teşekkür
ediyorum”
dedi.
Üyelerinin sıkıntılarını ilettiklerinde Müdürlük bürokratlarının
sorunun çözümü için seferber
olduğunu anlatan Çandır, “Emekleri için tüm müdürlük çalışanlarına ayrıca teşekkür ediyorum”
dedi. Tarım Müdürlüğü’nün online
eğitim konusunda çığır açtığını
kaydeden Çandır, pandemi döne-

minde tarım eğitimlerinin yoğun
ilgi gördüğünü belirtti. Çandır,
işbirliğinin devam edeceğini
söylerken, “Tarımın ilerlemesi için
birlikte çalışıyoruz” dedi.

TARIMA GÜÇ KATACAĞIZ

Tarım ve Orman Müdürü
Gökhan Karaca, sektörle birlikte
çalıştıklarını kaydederken, sahadan gelen sorun ve talepleri
yakından takip edip sorunlara
çözüm aradıklarını ifade etti.
Borsa ile uyum içerisinde çalıştıklarını vurgulayan Karaca, “Birlikte
çalışarak tarıma güç katacağımıza inanıyoruz” dedi. Tarım-

sal eğitime ayrıca önem verdiklerini anlatan Karaca, bu konuda
destek veren Borsa yönetimine
teşekkür etti. Kırsal kalkınma
destekleri ile ilgili ATB üyelerine
bilgi veren Karaca, desteklemelerden nasıl yararlanabileceğini
anlattı. Toplantıda, şube müdürleri ve ilçe müdürleri,
ATB
üyelerinin sorun ve taleplerini dinledi.
Tarım Sohbetlerinde, zeytinden
tropikal meyvelere, süt ve süt
ürünlerinden et ve et ürünlerine,
yaş meyve sebzeden hububata,
ihracattan sahada yaşanan sıkıntılara kadar birçok sorun gündeme geldi.
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Antalya Ticaret Borsası
Kasım Meclisi toplandı

Antalya Ticaret Borsası(ATB)
Kasım Ayı Meclisi, Meclis Başkanı
Erdoğan Ekinci başkanlığında online toplandı. Yönetimin çalışması
hakkında Meclis üyeleri bilgilendirilirken, ATB Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Çandır, pandemi döneminde ekonomik beklentiler, tarım
ve Borsa’nın çalışmaları hakkında
açıklamalarda bulundu.
Konuşmasına bütün dünyayı etkileyen Koronavirüse karşı uyarıda
bulunarak başlayan ATB Başkanı Ali
Çandır, aşıyla ilgili olumlu haber
gelse de henüz net bir çözümün
üretilemediğine dikkat çekti. “Bu nedenle tedbiri elden bırakmayalım”
diyen Çandır, maske, mesafe, hijyene dikkat edilmesini istedi.

pozisyonunu buna göre alıyor.
Toplum olarak bizim de stratejik sektör tarıma gerekli desteği vermemiz
gerekiyor” dedi. TBMM’de 2021
bütçe çalışmalarının başladığını belirten Çandır, gelirin 1.1 trilyon TL ve
giderin 1.4 trilyon TL olarak
öngörüldüğü bütçede, 300 milyar TL
gibi bir açığın bulunduğunu, aradaki
farkın ise başta borçlanma olmak
üzere diğer yollarla kapatılacağını
kaydetti. 2021 yılı bütçesinde tarıma
ayrılan payın yüzde 1.6 olduğunu ve
milli gelir içindeki payının yüzde
0.38’de kaldığına dikkat çeken
Çandır, “Bizim sürekli talep ettiğimiz,
kanunda da yazılı olan tarımın milli
gelir içinde payının yüzde 1’e çıkarılması hayal oldu” diye konuştu.

MİLLİ GELİRDEN TARIM
HAK ETTİĞİ PAYI ALMALI

TARIMA İLAVE DESTEK
SAĞLANMALI

Tarımın öneminin pandemi döneminde hem ülkemizde hem de
dünyada daha çok anlaşıldığını
söyleyen Çandır, “Bütün ülkeler

Ali Çandır, 10 milyon insanı
bünyesinde barındıran ve ekonominin kılcal damarlarına kadar
işleyen tarıma yönelik destek-

lemelerin yetersizliğine dikkat çekti.
Tarım için ayrılan desteklemelerin 22
milyar TL ile 2020 yılı desteklemesiyle aynı olduğunu vurgulayan
Çandır, “Tarım sektörü, zaten artan
maliyetleri, satış fiyatlarına yansıtamamışken desteklerden de gerekli
payı
alamaması
nedeniyle
önümüzdeki dönem daha da zorlanacak.
Dileğimiz
bütçe
görüşmelerinde tarımın hak ettiği
payı almasıdır” dedi. Çandır, mazotta
177 milyon, gübrede 52 milyon ve
hayvancılıkta 558 milyon TL azalan
destekleme ödemelerinin ise sektörü
yıpratacağını ifade etti.

SOMUT ADIMLAR BEKLENİYOR
Merkez Bankası Başkanı ve
Hazine ve Maliye Bakanı’nın değişiminin ardından ekonomik iklimde
yumuşama olduğunu söyleyen Ali
Çandır, 25. dönem Antalya Milletvekilli olan, Kalkınma Bakanlığı
döneminde YÖREX’e destek veren
Lütfi Elvan ile geçmiş dönem Maliye
Bakanı Naci Ağbal’a başarı diledi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın reform ve Avrupa Birliği’ne yönelik söylemlerinin de
piyasaya olumlu yansıdığını belirten Çandır, “Bunların söylemden
öte eylemlerle taçlanması etkinin
kalıcı ve sürdürülebilir olmasını
sağlayacaktır. İş dünyası olarak bu
gelişmelerden memnununuz ama
somut adımlarla reformların başlamasını diliyoruz” dedi.
İlk 10 aylık veriler incelendiğinde
bu yıl ilk defa Antalya’da kurulan şirket sayısının yüzde 19’luk artış ile
yüzde 23 olan ülke ortalamasının
altında kaldığına dikkat çeken
Çandır, “Bu, Antalya’nın içerisinde
bulunduğu olumsuz durumun işaretidir” dedi. Ödenen çek tutarındaki
değişimde de Antalya’nın daralma
içinde olduğunun görüldüğünü belirten Çandır, “Malum salgının ve
ekonomik krizin kentimizi, ülkemiz
ortalamasının çok üzerinde vurduğunu ve adeta bir ekonomik afet
altında olduğumuzu belirtiyoruz. Bu
durumu somut rakamlarıyla ortaya
koymaya ve ilave taleplerde bulunmaya çalışıyoruz. İçerisinde bulunduğumuz durumda kentimize ilave
bir güçlendirici yaklaşım gösterilmesini Hükümetimizden bir kez
daha talep ediyoruz” diye konuştu.

DAHA ÇOK BORÇLANDIK

Pandemi döneminde borçlanmada
yaşanan artışa dikkat çeken Çandır,
Türkiye’de borçlanma ilk 10 ayda ortalama yüzde 8.73 artarken, Antalya’da borçlanma artışının yüzde
11.15 olduğunu belirtti. Çandır, “Antalya ülkemize oranla yaklaşık yüzde
50 daha fazla borçlandı” dedi. Çandır,
Antalyalı iş insanlarının tüm zorluklara
rağmen borçlarına sadık olma karakterlerini sürdürdüğünü vurguladı.
Ali Çandır, maliyet artışlarını fiyata
yansıtamayan üreticinin borçlanarak
işini sürdürmeye çalıştığını, bunun
tarım sektörünün çıkmazı olduğunu
söyledi. Çandır, “İlk 9 ayda ülkemizde
yüzde 2.70 artan tarım kredilerine
karşılık kentimizde yüzde 13.45’lik bir
borçlanma artışı yaşandı” dedi.
Çardır, rakamların tarım sektörünün
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elde ettiği gelirin giderinden az
olduğunu gösterdiğini kaydetti.

TARIMSAL İHRACAT
PERFORMANSIMIZ ÇOK İYİ

Antalya’nın dış ticarette de
Türkiye ortalamasının üzerinde performans gösterdiğini belirten
Çandır, “TÜİK verilerine göre
ülkemizin bu yılın ilk dokuz ayında
ihracatı, ithalatının yüzde 75’i kadar
olurken kentimizin ihracatı ithalatının yüzde 166’sını aşmış durumdadır. Tarımsal dış ticarette ise
Antalya daha da gelişmiştir.
Türkiye’nin tarım ve hayvancılık
ihracatı, ithalatının yüzde 57’si
karşılarken Antalya’da bu oran
yüzde 800’ü aşmıştır. 100 dolarlık
tarımsal ithalat yapıyorsak, 800
dolar tarımsal ihracat yapmışız.
Tarımsal ihracata katkısı olan,
üreten tüm üyelerimize teşekkür
ediyorum” diye konuştu. Çandır, dış
ticarette rekabeti diğer ülkelerle
yapmamız gerektiğinin altını çizerken, “Dış ticarette rekabeti diğer
ülkelerle yapmalıyız. Ama biz daha
çok komşumuzla rekabet yapıyoruz. Fiyat kırarak ihracat yapmaya
çalışıyoruz. Bu, hem karlılığı
düşürüyor hem de ülkemiz değerlerini diğer ülkelere daha ucuza
pazarlamamıza neden oluyor” dedi.

KOTA NİYE DEVAM EDİYOR
HALA ANLAMIŞ DEĞİLİZ

Meclis’te Rusya ile yaşanan domates kotasına da değinen Başkan
Çandır, “uçak krizi” sonrası Rusya

BORSA
NOMi
tarafından domatese uygulanan 50
bin tonluk kotanın 2019 yılında 150
bin tona, 25 Şubat 2020 tarihinde
ise 200 bin tona çıkarıldığını anımsattı. Kasım ayının son haftasında
kotanın yüzde 98’inin dolduğunu
kaydeden Çandır, “Ülkelerin siyasi
ilişkileri ayrı, ticari ilişkileri ayrıdır.
Kota kabul edilemez. İki ülke
arasında sorun kalmadığına göre
kotanın niye sürdüğünü anlayabilmiş değiliz. Üyelerimizin talebi
kotanın tamamen kaldırılması
yönünde.
TOBB aracılığıyla
konuyu ilgili Bakanlıklara ilettik” dedi

BORSA ÜYELERİ İÇİN ÇALIŞIYOR
ATB Başkanı Ali Çandır, Borsa’nın Kasım ayında yaptığı çalışmalarla ilgili Meclis üyelerini
bilgilendirdi. Çandır, Kesme Çiçek
Sektörel Analiz Toplantısında tarıma
özel bir sosyal güvenlik siteminin
geliştirilmesi, havayolu kargo taşımacılığının sübvanse edilmesi,
küçük pazarlara kesme çiçek
sevkinde havayolu kargo taşımacılığının
önemi,
uçak
çıkışlarında gümrüklerde bekleme
süresinin artmasının kesme çiçeğin
ömrüne etkisi ve bu konudaki hız
avantajımızın kaybedilmesi, sektörün yeni pazarlara açılabilmesi
için artan navlun fiyatlarının eski
düzeyine çekilmesi, ürün çeşitliliğinin artırılmasının pazardaki
önemi, 2021 yılı zirai karantina
ücretlerinin artırılmaması konularında sorun, talep ve önerilerin
gündeme geldiğini bildirdi.

SORUN VE BEKLENTİLER

Düzenledikleri toplantılarda dile
getirilen sorun, talep ve beklentilerin
katılımcı kurumların katkılarıyla
anında çözüldüğünü, yerelde
çözüme ulaştırılamayan sorunları
TOBB aracılığıyla ilgili bakanlıklara
ilettiklerini belirten Çandır, çözüm için
takibini yaptıklarını belirtti. Çandır,
Cumhurbaşkanı’nın
katılımıyla
gerçekleşen TOBB Ekonomik
Şurası’nda da tarımın sorun ve beklentilerini dile getirdiklerini anlattı.
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Çandır Şura’da tarım ürünleri için
havayolu kargo desteği sağlanması,
sektörün yapısına uygun bir sosyal
güvenlik modeli geliştirilmesi, Hazine
arazilerinin envanterinin çıkarılarak
tarım sektörünün kullanımına açılması, tarımda tecbüresi olanlara verilmesi, Isparta Süleyman Demirel
Havalimanı’nın havayolu kargo taşımacılığı için avantajlı hale getirilmesi
gibi talep ve önerileri gündeme getirdiklerini bildirdi.
Kamunun yaş sebze ticaretine girerek özel sektörle rekabet etmesinin
ticarete etkilerini Maliye Bakanı Lütfi
Elvan’a ilettiklerini kaydeden Çandır,
konuyla
ilgileneceği
söyleyen
Bakan’ın özel sektörün bilgisine
başvuracağını söyledi. Çandır, sözleşmeli tarıma yönelik yasal düzenlemelerin geliştirilmesi, tarım ve
hayvancılık sektörlerindeki artan girdi
maliyetleri, makarna, un, yem, süt ve
et üretimi ile iştigal eden üyelerin
sorunları, Burdur – Antalya hızlı tren
hattının bir an önce hayata geçirilmesi, afetlerden zarar gören üreticilere uzun vadeli kredi ve diğer
finansal desteklerin sağlanması, bunların zor durumda olan sektörlere
hibe şeklinde yapılmasını da dile getirdiklerini anlattı. Çandır, KDV alacaklarının bir an evvel ödenerek üyelerin
nakit akışlarının düzenlenmesi ve
geçici vergi uygulamasının 2021
yılında kaldırılması, çiğ süt fiyatlarının
en az 3 TL’ye çıkarılması ve primlerin
artırılması ile referans fiyatların 3-6
aylık periyotlarla belirlenmesi, üreticilerin kullandığı enerji bedellerinin
mahsul dönemlerinde ve yılda iki defa
fatura edilmesi, tarıma dayalı enerji
bedellerinde indirim uygulanmasını
da toplantıda ilettiklerini belirtti. Taleplerin kitapçık haline getirilip ilgili
Bakanlıklara iletildiği bilgisini veren
Çandır, taleplerinin takipçisi olacaklarını vurguladı.

HASYURT TARIM FUARI
CANLANIYOR

Son birkaç yıldır düzenlenmesine
ara verilen ancak bölge tarımının
gelişimine ciddi katkısı olan Hasyurt
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Tarım Fuarı’nın yeniden düzenlenmesi için Finike Belediyesi ve Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası ile
birlikte çalıştıklarını bildiren Çandır,
“Fuarın 2021 yılı Mart ayında salgın
koşullarına uygun olarak 25’inci kez
düzenlenmesi için çalışıyoruz. Finike
Belediyesi ve Kumluca Ticaret ve
Sanayi Odamızın talebiyle ‘eski
adıyla yeni tarzıyla’ bu fuarı yapalım
istiyoruz” diye konuştu.

VALİ YAZICI’YA TEŞEKKÜR

Tarım Konseyi toplantısını Vali
Ersin Yazıcı’nın katılımıyla düzenlediklerini belirten Çandır, “Toplantımızda
konsey
üyelerimizle
kentimiz tarımının son durumunu,
sorunlarını ve çözüm önerilerimizi
paylaştık. Sorunlarımıza hassasiyetle yaklaşan ve göreve geldiği
günden itibaren sektörümüze ve
bize pozitif yaklaşan Valimiz, pandemi döneminde önlemlerin tarımsal üretimi kesintiye uğratmayacak
şekilde alınacağını söyledi. Kendisine ilgisi ve hassasiyeti için bir kez
daha teşekkür ediyoruz” dedi.

PAZAR ÇEŞİTLİLİĞİ İÇİN
URGE ÇALIŞMASI

Pandemi döneminde bazı sektörler gelişirken bazı sektörlerin daraldığını hatta kapandığını belirten
Çandır, Borsa olarak ülke ve kent
tarımına URGE ile destek vermek
istediklerini söyledi. Çandır, “Tarım
ürünleri ihracatında pazarların
çeşitliliği, derinliği, ürün talebi ve
ihracat biçiminde değişiklikler
görülmektedir. Dolayısıyla sektörümüzün ihracat faaliyetleri için
yeni yol haritaları çıkarmamız
zorunlu hale gelmiştir. Bu sebeple,
2021 Yılı Ocak ayında ‘ATB Tarım
Ürünleri İhracatının Geliştirilmesi
UR-GE Projesi’ ile ihracat yapan ve
yapma hedefi olan üyelerimize
fayda yaratmayı hedefliyoruz. Ancak
bu proje için yeterli sayıya ulaşılması
ve küme oluşturulması şarttır. Bu
konuda üyelerimize gerekli bilgilendirmelerde bulunduk. Bu
konuda mesafe kaydedebilmemiz

BORSA
NOMi
için sizlerinde özel ilginize ihtiyaç
vardır. Gerekli hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz” diye konuştu.

ZEYTİN MEKTEBİ’NE İLGİ YOĞUN
Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde 19 Ekim–18 Kasım
döneminde online Zeytin Mektebi’ne
düzenlediklerini belirten Çandır, 1 ay
süren eğitime Danimarka, İsviçre, Almanya, İtalya, İspanya ve Türkmenistan gibi pek çok ülkeden 20
binin üzerinde kişinin katıldığını kaydetti. Çandır, “Zeytinin tarihteki
yerinden budamasına, sulamadan
bakıma, üretim teknolojisinden
gübrelemeye kadar 15 farklı dersten
oluşan ve ders başına ortalama 3.5
toplamda ise 53 saat süren derslerde katılımcılara zeytine dair tüm
konularda bilgi verildi. Eğitimini
başarıyla tamamlayarak katılım belgesi almaya hak kazananları tebrik
ediyorum. Sizlerden ricam meslek
komitelerinizde eğitim konusunu birinci gündem maddesi yapmanız ve
sektörünüzün gelişimi için uygun bulduğunuz eğitim taleplerinizi bizlere
iletmeniz. Böylece tarımsal üretimimizin daha kaliteli ve verimli hale
gelmesine hep birlikte katkı verebiliriz. Yurtdışında bu eğitimlerin bedeli
2-3 bin avro civarında” diye konuştu.
SİZİN ORALARIN NESİ MEŞHUR?
Tarım Orman Müdürlüğü işbirliğinde sosyal medya üzerinden
canlı olarak yayınlanan “Sizin
Oraların Nesi Meşhur” programıyla
her yöreden binlerce yıllık birikimle
üretilen yerel ürünlerin tanıtımının
yapıldığını söyleyen Çandır, “Borsa
olarak yöresel ürünleri Türkiye’nin
gündemine aldık. Coğrafi işaret sistemini geliştirdik, bu konuda daha
alacağımız çok yol var” dedi.
Çandır, Antalya Ticaret ve Sanayi
Oda’nın düzenlediği “Kente Önem
Katanlar” ödülünü almaya hak
kazananları kutlarken, KÖK ödülleri
kapsamında Antalya Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi’ne yaptırılan
spor salonu için ATSO’yu tebrik etti.
Mecliste üyeler, sektörleriyle ilgili
değerlendirmelerde bulundu.

42.qxp_Layout 1 12.01.2021 00:32 Page 1

ğF, C
lrurd -ytd5 0etdTı re- mümü

42

BORSA
NOMi

24 yıllık fuar
CANLANIYOR
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Antalya Tarım Konseyi,
Finike, Demre, Kumluca ve
Elmalı Belediyeleri, Kumluca Ticaret ve Sanayi
Odası, Kumluca Ticaret
Borsası ile bölge dinamikleri, Fuarın 24-27 Mart
2021 tarihlerinde ‘Batı Antalya Hasyurt Tarım Fuarı’
adı altında yapılması için
online toplantıda bir araya
geldi.
Toplantıya, ATAK ve ATB
Başkanı Ali Çandır, Finike Belediye
Başkanı Mustafa Geyikçi, Demre
Belediye Başkanı Okan Kocakaya,
Antalya Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa
Gürbüz, Kumluca TSO Başkanı
Murat Hüdavendigar Günay, Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih
Durdaş, ziraat ve esnaf odası
başkanları, tarım ilçe müdürleri ile
ATSO, BAKA ve BAİB temsilcileri
katıldı.

BATI AKDENİZ
TARIMIN YÜZ AKI

ATAK ve Antalya Ticaret Borsası
Başkanı Ali Çandır, bölge tarımına
sahip çıkmak için 24 yıllık geçmişe
sahip Hasyurt Tarım Fuarı’nı canlandırmak istediklerini söyledi. 2015
yılında ara verilen Fuarı, 24-27 Mart
2021 tarihlerinde yapmayı planladıklarını
anlatan
Çandır,
“Bölgedeki Başkanlarımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda tarihi geçmişe sahip fuarımızı Batı
Akdeniz Hasyurt Tarım Fuarı adıyla
canlandırma kararı aldık. Fuarı 5
bin 400 metrekare kapalı alanda
‘eski yerinde yeni tarzında’ sloganıyla hayata geçirmek için yola
çıktık. Pandemi mani olmazsa
önümüzdeki yıl Fuarı düzenlemek
istiyoruz” dedi.
Demre, Kumluca, Finike ve Elmalı ilçelerinin Antalya tarım alanlarının 4’te 1’ine sahip olduğunu,
Antalya’daki 100 metrekare örtüaltı
üretimin 29 metrekaresinin bu ilçelerde yapıldığı, kayıtlı 4 çiftçiden
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1’inin bu bölgede üretim yaptığına
dikkat çeken Çandır, “Batı Akdeniz
tarımsal üretimde ülkemizin yüz
akı” dedi. Çandır, Büyükşehir
Belediyesi’nin
Fuara
destek
verdiğini bildirirken, “Sizlerin de
desteğiyle Batı Akdeniz Hasyurt
Tarım Fuarı en iyi tarım fuarları
arasında yerini alabilir” diye
konuştu.

BÜYÜKŞEHİR’DEN
FUARA DESTEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa
Gürbüz, pandemi döneminde
tarımın vazgeçilmez olduğunun
görüldüğünü belirterek, Antalya’nın
üretim merkezi Batı Antalya’da
tarım fuarı düzenlenmesinin önemini vurguladı. Gürbüz, Batı Akdeniz
Hasyurt Tarım Fuarı’na destek
verdiklerini belirterek, fuarın hak ettiği yeri alacağını kaydetti.

BATI AKDENİZ FUAR İÇİN
TEK YÜREK

Finike Belediye Başkanı Mustafa
Geyikçi, Hasyurt Tarım Fuarı’nın
1992 yılında Belediye Başkanı
Adem Gökyar önderliğinde bir okulun bahçesinde 500 metrekare kapalı alanda 15 katılımcı ile
başladığını anımsatırken, Belediye
Başkanı Mahmut Esen zamanında
ise 10 bin metrekare alanla Fuarın
uluslararası üne kavuştuğunu
söyledi. 2015 yılından beri düzenlenmeyen Fuarı, 2021 yılında canlandırmak istediklerini anlatan
Geyikçi, “Tarımsal üretimde lider
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olan Batı Akdeniz’in böyle bir fuara
ihtiyacı var. Bu Fuarı en iyi şekilde
yapmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.
Demre Belediye Başkanı Okan
Kocakaya,
“Batı
Antalya’da
belediye başkanları olarak ciddi bir
dayanışma içerisindeyiz. Fuarın
tekrar canlanması, eski günlerini
kavuşması için çabalıyoruz. Tarım
bu toprakların en önemli geçim kaynağı” diye konuştu.
KUTSO Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, tarımın bölge için
önemini
vurgularken,
“Biz
gücümüzü tarımdan alıyoruz. Bütün
dinamiklerin içinde olduğu bir tarım
fuarı, bölge tarımına ivme
kazandıracaktır. Batı Antalya’nın
bütün paydaşları el ele verirse çok
güzel, büyük bir fuar düzenleyebiliriz” dedi.
Kumluca Ticaret Borsası Başkanı
Fatih Durdaş, bölge olarak üretimde
sıkıntılarının olmadığını pazarda
sıkıntı yaşadıklarını bildirirken,
Fuarın yeni pazarların kapısını açacağını söyledi.
BAKA Antalya Bölge Koordinatörü Alaattin Özyürek, kalkınmanın
yerelden
başladığını
belirtirken, “Turizmin yanında tarım
kentimizin ana omurgası. Tarımda
kat edilecek büyük mesafeler var.
Bu Fuar bunun için büyük bir araç.
BAKA olarak Fuara destek vereceğiz” dedi.
Toplantıya katılanlar, Batı Akdeniz Hasyurt Tarım Fuarı’nın bölge
tarımı için önemini vurgularken,
destek sözü verdi.
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TARIMSAL
EĞİTİMDE
İŞBİRLİĞİ
PROTOKOLÜ

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Antalya
Tarım ve Orman Müdürü Gökhan
Karaca’nın Valilik makamında
imzaladığı protokol, iki kurum
arasında başta tarımsal eğitim
olmak üzere birçok alanda işbirliğini öngörüyor. Protokol imza
törenine Antalya Vali Yardımcısı
Tayyar Şaşmaz da katıldı.

EĞİTİMİN ÖNEMİ ARTTI

Antalya Valisi Ersin Yazıcı,
tarımsal alanda eğitimin öneminin
arttığını vurgularken, iki kurum
arasında yapılan işbirliğinin tarımsal eğitimi üst düzeye çıkaracağını söyledi. Yine iki kurumun
birlikte hareket etmesiyle hayata
geçirilen ve 20 bin kişiye ulaşan
Zeytin Mektebi’ni takip ettiğini ve
çok beğendiğini söyleyen Yazıcı,
kurumlar arası işbirliği ve eğitim
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çalışmalarının devamını diledi.
ATB Başkanı Ali Çandır, Tarım
ve Orman Müdürlüğü ile birçok
alanda işbirliği yaptıklarını belirtirken, protokolle eğitim programlarının
geliştirilerek
devam
edeceğini kaydetti. Çandır, pandemi döneminde eğitim çalışmaları ve diğer organizasyonların
online yürütüleceğini belirtirken,
protokolün hayırlı olmasını diledi.
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17 MİLYAR LİRALIK
TARIMSAL HASILA

Antalya’nın sahip olduğu ekolojik ve jeolojik üstünlükleri ile
tarımda bilgi birikimini en yüksek
düzeyde kullanan şehir olduğuna
dikkat çekilen protokolde, Antalya’nın yıllık 17 milyar TL tarımsal hasıla ile Türkiye tarımının
lokomotifi konumunda olduğu
vurgulandı. Antalya’nın sahip
olduğu bilgi birikimi ve bilgiye
ulaşma kabiliyetleri ile yoğun bir
tarımsal üretim gerçekleştirdiği
belirtilen protokolde, “Tarımsal
üretimin arttırılması, güvenilir ve
sağlıklı gıda arzında sürekliliğin
sağlanması, ürün deseninin
çeşitlenmesi, mevcut üretimde
kalite ve verimliliğin arttırılması,
etkin ve sürdürülebilir, aynı zamanda da çevre ve insan
sağlığını gözeten bir üretim
gerçekleştirmek amacıyla Antalya
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile
Antalya Ticaret Borsası arasında
bu işbirliği protokolü imzalanmıştır” denildi.

EĞİTİMLER ONLİNE
ÜCRETSİZ DÜZENLENECEK

Protokole göre Antalya özelin-

den başlayarak ülke genelinde
faaliyet gösteren üretici ve tüketicilere yönelik çeşitli online eğitimler
ücretsiz
düzenlenecek.
Protokol kapsamında online
eğitimlerin yanı sıra, tarım sektörünün mevcut sorunlarının belirlenmesi ve bu sorunların
giderilmesi için çalıştay, sempozyum, panel, toplantı gibi
faaliyetler yürütülecek. Protokol
kapsamında Antalya başta olmak
üzere 81 ilin coğrafi işaret almış
veya almak için başvuru yapılmış
ürünleri ile o yöreye özgü ürünlerinin tanıtımını yapmak ve pazar
ağını genişletmek amacıyla
sosyal medya üzerinden pro-

gramlar düzenlenecek.

UZAKTAN EĞİTİMLER
İLGİ GÖRÜYOR

Antalya Tarım ve Orman
Müdürü Gökhan Karaca, çiftçilerle yönelik eğitimlere yoğun ilgi
olduğunu belirterek, Antalya
Ticaret Borsası ile yapılan işbirliğiyle bu eğitimlerin hızlanarak
devam edeceğini söyledi. Borsa
ile Sizin ‘Oraların Nesi Meşhur’
adlı internet üzerinden program
düzenlediklerini
anımsatan
Karaca, “Borsamız ile bu işbirliğini daha ileriye taşımak için bu
protokolü imzaladık” dedi.
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ANTALYA TİCARET
BORSASI KASIM AYI
HAL ENDEKSİNİ AÇIKLADI
Antalya Ticaret Borsası (ATB),
Kasım ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini
açıkladı.
Antalya
hallerinde işlem gören domates,
sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks
değerleri, 2020 Kasım ayında bir
önceki aya göre ve geçen yılın
aynı ayına göre aşağıda verilen
tablodaki gibi değişti:

domateste %74.85, sebzede %69.61 ve meyvede
%48.10 artış gösterdi.
Sebze ve meyve işlem
miktarları Kasım ayında, bir
önceki aya göre ortalama
%32.5 düzeyinde arttı.
Geçen yılın aynı ayına göre
ise (yıllık) ortalama olarak
%-33.6 düzeyinde azaldı.
Sebze ve meyve işlem

Kasım ayında miktar endeksleri bir önceki aya göre (aylık)
domateste %109.81, sebzede
%61.67 ve meyvede %3.26 arttı.
Geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) ise domateste % -48.62, sebzede % -41.67 ve meyvede %
-25.53 azaldı.
Kasım ayında fiyat endeksleri
bir önceki aya göre domateste
%27.82, sebzede %40.72 ve
meyvede %-2.66 artarken,
geçen yılın aynı ayına göre ise

fiyatları Kasım ayında bir önceki
aya göre ortalama olarak
%19.03 düzeyinde artarken,
geçen yılın aynı ayına göre işlem
fiyatları
ortalama
%58.86
düzeyinde artış gösterdi.
Domates miktar endeksinde
son 5 yılın Kasım aylarındaki
rekor yıllık değişim %-48.62 azalışla ve fiyatta ise ikinci en yüksek değer olan %74.85 artışla
2020 yılında gerçekleşti.
Sebze miktar ve fiyat endek-

slerinde son 5 yılın
Kasım
aylarındaki
rekor yıllık değişimler,
miktarda
%-41.67
azalışla ve fiyatta ise
%69.61 artışla 2020
yılında gerçekleşti.
Meyve miktar ve
fiyat endekslerinde
son 5 yılın Kasım aylarındaki rekor yıllık değişimler,
miktarda %-25.53 azalışla ve fiyatta %48.10 artışla 2020 yılında
gerçekleşti.
Aylık gerçekleşmeler aşağıdaki şekillerde yer alıyor:
Bir önceki aya göre domates
işlem miktar endeksi, Kasım
ayında %109.81 artış gösterirken, geçen yıldaki %
92.83’lük artışı geçti.
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İşlem fiyatı endeksi ise bir önceki aya göre
%27.82 artış göstermiş olmasına rağmen Mayıs
ayından bu yana sürdürdüğü artış eğilimini
düşürdü. Aylık değişimde, geçen yılın Kasım
ayındaki %75.81’lik artışın yaklaşık 1/3’ü kadar
gerçekleşme oldu. Eylül ve Ekim aylarındaki
geçen yılın üzerinde olan gerçekleşmeler, bu ay
tersine döndü.
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Bir önceki aya göre sebze işlem miktar
endeksi, Kasım ayında %61.67 ile artış
eğilimini sürdürürken, geçen yılın seviyesiyle benzer düzeyde gerçekleşti. İşlem
fiyat endeksi ise bir önceki aya göre
%40.72 yükselirken, geçen yıldaki
%32.68’lik fiyat artışını da aştı.
Bir önceki aya göre meyve işlem miktar
endeksi, Kasım ayında %3.26 yükseliş
gösterdi. Bu yükseliş, geçen yıldaki %8.11’lik düşüşün üzerinde gerçekleşti.
İşlem fiyat endeksi ise bir önceki aya
göre %-2.66 düştü. Bu düşüş, geçen yılın
Kasım ayındaki %-2.29’luk düşüşe benzer
ancak daha yüksek gerçekleşti.
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JANDARMA KOMUTANI’NDAN
BORSA’YA ZİYARET
Antalya İl Jardarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa
Başoğlu, Antalya Ticaret Borsası’na nezaket ziyaretinde bulundu. Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır’ın konuk ettiği Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, ATB’nin
çalışmalarını takip ettiğini belirterek, Çandır ve yönetimine
başarılar diledi. ATB Başkanı Çandır da Tuğgeneral
Başoğlu’na ziyareti nedeniyle teşekkür etti.
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PANDEMİ GÜNLERİNDE
TARIM DERSLERİ BAŞLADI
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Tarımsal eğitimin pandemi
döneminde de devam etmesi
amacıyla hayata geçirilen online
programın ilkini safran ve
ekinezya eğitimleri oluşturdu. 500
kişinin zoomdan bağlandığı
derse, youtube üzerinden de
katılımcılarla toplam 1800 kişi
katılım gösterdi.

TARIMI BİLİMSEL
TEMELLERE OTURTALIM

İlk derse katılan Antalya Ticaret
Borsası (ATB) Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Çandır, tarımsal üretimin kalitesini artırmak için bilimsel eğitime ihtiyaç olduğunu
vurguladı. Çandır, pandemi döneminde tarımsal eğitimin aksamaması için Antalya Tarım ve Orman
Müdürlüğü işbirliğiyle programı
hayata geçirdiklerini söylerken,
eğitim programları ile tarımı bilim-

sel temellere oturtmayı hedeflediklerini anlattı. Gelen talepler
doğrultusunda düzenlenen eğitimlerin ücretsiz olduğunu belirten
Çandır, katılımcılara gösterdikleri
ilgi nedeniyle teşekkür etti. Çandır,
“Hepimiz sağlıkla kalalım, tarımda
kalalım” dedi.

KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİK

Tarım ve Orman İl Müdürü
Gökhan Karaca, Antalya Ticaret
Borsası ile projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, “Biz pandemi
döneminde yaşanan krizi, eğitimlerle fırsata çevirdik” dedi. Müdürlük olarak pandemi öncesinde
eğitim programlarını köylerde ve
sahada yaptıklarını anımsatan
Karaca,
“Ancak
internetten
düzenlediğimiz eğitim programlarına ilgi ve katılım çok yoğun. İnsanlar hiçbir zorlama olmadan,
severek ve isteyerek eğitimlere

katılıyor. İlginin çok yoğun olması
bizi çok mutlu ediyor. Eğitim alanlar online sınava tabi tutuldu,
başarı durumlarına göre katılım
belgesi takdim edilecek” dedi.
Karaca, özel ders kalitesinde kitlesel eğitim olarak kurgulanan dersin
pandemi
döneminde
ülkemizde ve dünyada en geniş
katılımlı tıbbi ve aromatik bitkiler
yetiştiriciliği eğitimi olduğuna
dikkat çekti.

SAFRANIN KİLOGRAM
FİYATI 20-80 BİN TL ARASI

Protokol çerçevesinde ilk eğitim
tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği
konusunda verildi. Kastamonu
Üniversitesi Orman Fakültesi
Öğretim Üyesi Dr. Kerim Güney,
katılımcılara birinci derste safran
ve ikinci derste ise ekinezya
yetiştiriciliğini anlattı.
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Güney, safranın yapısından,
yetiştiriciliğine, ticaretinden kullanıldığı alanlara kadar pek çok
konuda katılımcılara bilgi verirken,
safranın ülkemizin en önemli bitki
varlıklarından biri olduğunu
söyledi. 4 bin 500 yıldır baharat
olarak
kullanılan
safranın
kozmetikten boyaya, yemekten
ilaç endüstrisine kadar pek çok
alanda değerlendirildiğini belirten
Güney, yetiştirildiği bölge ve
kalitesine göre safranın kilogram
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fiyatının 20 bin ile 80 bin TL
arasında değiştiğine dikkat çekti.

KIZILDERİLİLER BAĞIŞIKLIĞI
GÜÇLENDİRMEK
İÇİN KULLANDI

İkinci dersi ekinezya ile ilgili
veren Dr. Kerim Güney, bitkinin
dikiminden
yetiştirilmesine,
ticaretinden sağlığa etkisine kadar
birçok konu hakkında bilgi verdi.
Kızılderililerin bağışıklık sistemini

BORSA
NOMi

güçlendirmek için kullandığı
ekinezyaya son dönemde ilginin
arttığını belirten Güney, bitkinin
üretiminin kırsalda yaşayan insanlar için gelir kaynağı olabileceğini
söyledi. Güney, derse katılanların
sorularını da yanıtladı.
ATB ile Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün eğitim programları tıbbi
nane, İzmir kekiği, kompost
yapımı ve biyogaz gibi konularla
devam etti.
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Üniversitenin birikimini

TARIMA YANSITMALIYIZ
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Antalya Ticaret Borsası (ATB)
Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır, Meclis Başkanı Erdoğan
Ekinci ile birlikte Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof.
Dr. Özlenen Özkan’ı ziyaret etti.
ATB Başkanı Çandır, Özkan’a
yeni görevinde başarılar dilerken
Borsa’nın çalışmalarını paylaştı.
Antalya’nın müthiş bir tarım
potansiyeline
sahip
olduğunu bunun tam kapasite
değerlendirilmesi
halinde kentin kazanacağını
kaydeden Çandır, “Kentimizde tarımı başka bir yere
evirelim istiyoruz. Bunun için
Üniversite ile işbirliği yapmaya hazırız” dedi. Zeytinpark, YÖREX gibi Borsa’nın
çalışmalarında birlikte çalışmak istediklerini söyleyen
Çandır, “Zeytinpark Ziraat
Fakültesi için tarımsal laboratuar haline gelebilir. Bu
konuda işbirliği yapmaya
hazırız” dedi. EXPO2016
Sergi alanının atıl vaziyette

beklediğini belirten Çandır, kentin
dinamiklerinin ortak akılla alanı en
iye şekilde kente kazandırabileceğini ifade etti.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Özlenen Özkan, ziyareti
nedeniyle Çandır’a teşekkür etti.
Akdeniz Üniversitesi’nin tarımda
olması gereken yerde olmadığını

kaydeden Özkan, “Her alanda
Üniversitemizin birikimini şehre
yansıtalım istiyoruz. Halka dokunan
projeler
yürütmekten
yanayız. Bu konuda Borsamızla
çeşitli konularda işbirliği yapabiliriz” diye konuştu. Antalya’da
tarımın önemli bir sektör
olduğuna dikkat çeken Özkan, bu
potansiyelin akademinin
bilgi birikimiyle daha üst
seviyeye çıkarılabileceğini
söyledi. Özkan, EXPO
2016 sergi alanının sağlık
sektörü için değerlendirebileceğini bildirdi. Sağlık
turizminin kitle turizminden
çok daha fazla kazandıran
bir alan olduğuna dikkat
çeken Özkan, Antalya’nın
sağlık alanındaki yüksek
potansiyelinin
turizm
alanında değerlendirilmesi
gerektiğini vurguladı.
Çandır, Özkan’a Zeytinpark’ın
ürünlerinden
oluşan hediyeliği takdim
etti.
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Akdeniz’in
COĞRAFİ
İŞARET
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Türkiye’de coğrafi işaret tescili
farkındalığının oluşturulduğu ve
coğrafi işaretli ürün sayısının artış
gösterdiği bölgelerin başında Akdeniz geliyor. ATB, Antalya’dan
Adana’ya, Mersin’den Hatay’a birbirinden değerli yöresel ürün çeşitliliğine sahip Akdeniz’deki toplam
dokuz ilde coğrafi işaret alan ürünler
ve coğrafi işaret için başvurusu kabul
edilen ürünlerle ilgili harita hazırladı.
ATB Başkanı Ali Çandır, Akdeniz
illerinde coğrafi işaret tescili alan
ürün sayısının 67, coğrafi işaret tescili başvurusu kabul edilen ve süreci
devam eden ürün sayısının ise 58
olduğunu açıkladı. Bölgede en az
tescilli ve başvuru sürecindeki ürün
sayısı kadar daha coğrafi işaret alınabilecek ürün olduğunu belirten Ali
Çandır, “Akdeniz bölgemize ait yöresel ürünlere coğrafi işaret tescili
kazandırarak değerlerimize sahip
çıkan ve başvuruda bulunarak emek
veren tüm kurumlarımıza teşekkür
ederim” dedi.

TESCİL VE BAŞVURU SAYILARI

Akdeniz’de coğrafi işaret tescilli
ürün sayısı bakımından 16 ürünle
Mersin ilk sırada. Kahramanmaraş
12, Adana 10, Hatay 8, Antalya 7, Isparta 6, Burdur 5, Osmaniye 2, Karaman 1 olarak sıralanıyor. Başvuru
sürecindeki ürün sayısı bakımından
ise Adana 13, Antalya 12, Kahra-

manmaraş, Isparta ve Hatay 8’er,
Burdur 4, Mersin 3, Osmaniye ise 2
ürün olarak sıralanıyor.

COĞRAFİ İŞARET
ALAN ÜRÜNLER

ANTALYA: Alanya avokadosu,
Alanya gülüklü (hülüklü) çorbası,
Alanya yenidünyası, Antalya piyazı,
Antalya tavşan yüreği zeytin, Finike
portakalı, Korkuteli karyağdı armudu.
ISPARTA: Isparta gül, Isparta
gülyağı, Isparta kabune pilavı, İnce
Isparta hasgül el halısı, Uluborlu banağı, Yalvaç hamursuzu.
BURDUR: Burdur ceviz ezmesi,
Burdur şiş köftesi, Karamanlı cevizi,
Karamanlı kişnişi, Melli inciri.
MERSİN: Anamur muzu, Bozyazı
kavutu, Erdemli lamas limonu,
Mersin cezeryesi, Marsin tantunisi,
Mersin kerebici, Mut kayısısı, Mut

zeytinyağı, Silifke çileği, Tarsus
beyazı üzüm, Tarsus humusu, Tarsus fındık lahmacunu, Tarsus kebabı, Tarsus sarıulak zeytini, Tarsus
şalgamı, Tarsus yayla bandırması.
ADANA: Adana bici bici, Adana
halka tatlısı, Adana içli köfte, Adana
karpuzu, Adana kebabı, Adana kol
böreği, Adana şalgamı, Çukurova
pamuğu, Kozan portakalı, Tapan
bıçağı.
KAHRAMANMARAŞ: Andırın
tirşiği, Çağlayancerit cevizi, Kahramanmaraş Hartlap bıçağı, Kahramanmaraş oyma çeyiz sandığı,
Kahramanmaraş yemenisi, Maraş
biberi, Maraş burma bileziği, Maraş
çöreği, Maraş dondurması, Maraş
file nakışı, Maraş sumak ekşisi akıtı,
Maraş tarhanası.
HATAY: Antakya kağıt kebabı, Antakya küflü çökeleği, Antakya künefesi, Antakya tuzlu
yoğurdu,
Dörtyol
mandarini,
Hatay
defne sabunu, Hatay
ipeği.
OSMANİYE:
Kadirli turpu, Osmaniye yer fıstığı.
KARAMAN: Karaman Divle obruğu
tulum peyniri.
KAYNAK: DHA
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ATB’nin hizmet

kalitesi tescillendi
zlke tarımı De ekonomisinin Kelişimi i in alışan Antalya dicaret Borsasıb üyelerine y nelik
kaliteli çivmet anlayışını Üir kere haça tescillehi

“ISO 9001 2015 Kalite Yönetim
Sistemi” ve “TSE IS0-10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi”ni Akdeniz’de alan ilk Borsa
olma özelliği gösteren ATB, sistemle ilgili yapılan denetimleri
başarıyla tamamladı.

STANDARTLARA
UYGUN HİZMET

Antalya Ticaret Borsası’nda
oluşturulan “ISO 9001 2015 Kalite
Yönetim Sistemi” ve “TSE IS010002 Müşteri Memnuniyeti
Yönetim Sistemi”, Türk Standart-

ları Enstitüsü Antalya Bölge Koordinatörlüğü Yönetim Sistemleri
Baş Tetkikçisi Rasim Yılmaz
tarafından denetlendi. Sistemin işleyişi, hizmet sunumu, insan kaynakları ve evraklarla ilgili
yeterlilikleri değerlendiren Yılmaz,
ATB’nin standartlara uygun
hizmet verdiği yönünde görüş
bildirdi.

DAHA ÜST SEVİYEYE
ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Antalya Ticaret Borsası Genel
Sekreteri Tolgahan Alavant, An-

talya Ticaret Borsası’nın kentin en
köklü kurumları arasında yer
aldığını belirtirken, “100. yaşını
tamamlayan Borsamız, her geçen
gün kalitesini artırarak hizmet vermeye
devam
etmektedir.
Aldığımız kalite belgeleri bizim için
yol göstericidir.
TSE Denetçisi Rasim Yılmaz’a
teşekkür eden Alavant, “Borsa
personeli olarak yönetim kurulumuzun güçlü desteğiyle hizmet
kalitemizi daha üst seviyeye çıkarmak için çalışıyoruz” şeklinde
konuştu.
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TOBB BAŞKANI
HİSARCIKLIOĞLU
MORAL VERDİ
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Bir asırlık geçmişe sahip Antalya Ticaret Borsası’nın
100’üncü yılını kutlayarak
konuşmasına başlayan TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Pandemi bitince bir asırlık
geçmişinizi birlikte kutlamak
dileğiyle nice senelere” dedi.
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YÖRESEL ÜRÜNLERİ
KAFALARIMIZA KAZIDI

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret Borsa’nın Türkiye ekonomisine
katkılarının takdire değer
olduğunu
kaydetti.
ATB
Başkanı Ali Çandır’ın vizyoner
kimliğiyle YÖREX başta olmak
üzere kent ve ülke ekonomisine can verecek birçok projeyi
hayata geçirdiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Yöresel ürünler ve coğrafi
işaretin ne kadar önemli olduğunu
Türk iş dünyasının kafasına kazıdığı
için kendisine çok teşekkür ediyorum.
TOBB’da da Ali Çandır Başkanımın
fikirlerinden bizzat istifade ediyorum”
diye konuştu.

ANTALYA ÇOK ÖNEMLİ
BİR YERDE

Antalya’nın Türkiye için çok önemli
bir yerde olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Burada para var, ekonomi
var. Allah size her türlü nimeti vermiş.
Denizi, kumu turizmi vermiş. Müthiş
bir tarım araziniz var. Tarıma dayalı
sanayi var, ticaret var. Her şey var.
Allah Antalya’ya dört dörtlük coğrafya
nasip etmiş. Antalya’da bulunduğunuz için çok şanslısınız” dedi.

DÜNYA TARIMI KEŞFETTİ

Dünyanın koronavirüs belası ile
karşı karşıya olduğunu, sadece
Türkiye’nin değil tüm ülke ekonomilerinde virüse bağlı ciddi zorluk
yaşandığını
kaydeden
TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu dönemde
dünya, tarımın çok önemli olduğunu
keşfetti. Sizlerin faaliyette bulunduğu
alan müthiş fırsatları barındırıyor. İnsanoğlu tarıma dayalı sanayiyi yeni
keşfediyor. Biz bu coğrafyada bu fır-

satı yeterince değerlendiremiyorduk,
inşallah bundan sonra daha iyi değerlendireceğiz” diye konuştu.

SORUNLARINIZI GECE DE
OLSA İLETİYORUZ

Pandemi döneminde 365 oda ve
borsa başkanlarının, üyelerinin
sorunlarına çözüm aramak için
müthiş bir performans gösterdiğini
kaydeden Hisarcıklıoğlu, TOBB
olarak da kendilerine iletilen sorun ve
talepleri karar vericilerle paylaşıp
çözüm aradıklarını anlattı. Pandeminin ilk döneminde, 18 Mart’ta
Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında
bakanlar kurulu üyeleriyle bir araya
geldiklerini, sıkıntı ve talepleri içeren
70 maddeyi ilettiklerin söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Taleplerimizin yüzde
99’u karşılandı. Sizler tarafından
bana iletilen, Ankara’da çözülmesi
gereken sorunları bizzat Başkanlarınız bana ilettiler. Biz de o gün, o
gece gece ilgili bakan kimse temas
edip, çözümü için çalıştık. Sizlerin
bugün bana ileteceğiniz her türlü
sıkıntıyı da yine bu akşam bizzat ilgili
bakanlara ileteceğim” dedi. Salgının
ikinci döneminde de Cumhurbaşkanı
ve bakanlarla 18 Kasım’da bir araya
gelerek iş dünyasının talep ve sorunlarını ilettiklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, yeni görevine başlayan Hazine

ve Maliye Bakanı ile 28 Kasım’da bir
araya gelerek tüm talepleri birinci
ağızdan iletme fırsatı bulduklarını
söyledi. Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak
pandemi döneminde neler yaptıklarını ATB organ üyeleriyle paylaştı.

MUHİTTİN BÖCEK’İ UNUTMADI

Koronavirüsü yenen Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e geçmiş olsun dileklerini
ileten Rifat Hisarcıklıoğlu, “Sayın
Başkan’ın görevinin başına dönmesine sevindik. Başarıyla görevini en iyi
şekilde yapacağına inanıyorum”
dedi.

ÇANDIR TALEPLERİNİ ANLATTI

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali
Çandır, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na toplantıya katılımı nedeniyle
teşekkür etti. Üyelerin taleplerini karar
vericilerle paylaşıp geri dönüş
sağlayan Hisarcıklıoğlu’na iş dünyası
adına ayrıca teşekkür eden Çandır,
“Böyle bir dönemde yanımızda olmanız çok değerli” dedi. Pandemi
döneminde TOBB’un girişimiyle
üyelerin birçok talebine cevap aldıklarını, alınan önlemlerin sektöre can
suyu olduğunu kaydeden Çandır,
“Ama varlığımızı sürdürmek için bu
yapılanların ötesinde daha ileri
desteklere ihtiyacımız olduğunun siz
de farkındasınız” dedi.
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CAN DERDİNE DÜŞTÜK

Çandır, pandemi döneminde Antalya ekonomisi ve tarımı hakkında
bilgi verdi. Antalya ekonomisinin 2019
yılını tarımı, ticareti, turizmi ve sanayisiyle ülke ortalamasının üzerinde
büyümeyle kapattığını anımsatan
Çandır, bunda turizm ve tarımın etkisinin büyük olduğuna işaret etti. 2020
yılı için de benzer büyüme beklentisiyle ülke ortalamasının üzerinde
yatırım yapılıp borçlanıldığını anlatan
Çandır, şöyle konuştu: “Mart ayının
ortasından itibaren can derdine
düştük ve hiçbir hedefimizin gerçekleşmediğini gördük. Haziran – Eylül
dönemindeki kısmi hareketlenme ise
ekonomik iyileşmeyi sağlayamaya
yetmedi. Çünkü Antalya ekonomisinin
yaklaşık yüzde 75’i hizmet sektörü ve
ağırlıklı olarak turizmden oluşmaktadır. Bir taraftan borç yükümlülüklerimiz ve işlerimizdeki zayıflık diğer
taraftan salgın dolayısıyla ertelenen
kamuya ödemelerimizin birikimli
yükü, hepimizi ülke ortalamasının en
az 3 katı ağırlıkla vurdu. Özellikle
Ekim ayından bu yana durum, daha
da ağırlaşmıştır. Çünkü Mart-Mayıs
döneminde yediğimiz darbenin etkisindeyken gelen bu ikinci zorluk,
yarattığı etki itibariyle daha yıkıcı durumdadır. Yani ilkinden daha az etkili
olacak demek doğru değildir. Kendi
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başına daha düşük şiddette olsa bile
yarattığı etki, öncekinin üstüne biriktiği için daha yıkıcı olmaktadır.”

ÖDEMELER 2022’YE KADAR
FAİZSİZ ERTELENSİN

Tarım sektörünün varlığını maliyet
yükleri altında sürdürmeye çalıştığını
kaydeden Çandır, “Kamuya yönelik
birikmiş, ertelenmiş ya da gecikmiş
tüm ödemelerimizin en az 2022 yılına
kadar faizsiz ertelenmesini ve sonrasında da makul taksitler halinde
ödenmesini talep ediyoruz. Erteleme
olursa hiç olmazsa güncel ödemelerimize makul bir alan açmış olabileceğiz. 2021 yılındaki SGK ve vergi
ödemelerimizin de en az bir yıl
süreyle ertelenmesi nefes aldıracaktır” dedi.

DAHA ÇOK ÜRETMEK İÇİN
ARAZİ İHTİYACIMIZ VAR

Rusya’ya özellikle domates, biber
ihracatında sorunlar yaşadıklarını anlatan Çandır, bu konuda da destek
istedi. Hem ihracatı artırmak hem
yerli tüketimi karşılamak için daha çok
üretmek istediklerini bunun için arazi
ihtiyacı bulunduğunu belirten Çandır,
“Sektörümüzün tarım arazisi talebi
hızla ve etkili bir biçimde kamu
tarafından karşılanmalıdır. Atıl durumdaki Hazine
arazilerinin
t a r ı m a
kazandırılması
için
destek bekliyoruz. Hazine
arazilerinin
envanterinin
çıkarılarak
tarımsal üretim yapan,
işinde ehliyeti
olan insanlara tahsisi,
satışı ya da
kiralanması
üretimimizi
artıracaktır”
dedi.

BORSA
NOMi
DEVLET RAKİP OLMAZ

“Kamu ticarette rakip olarak hangi
alana girerse girsin o alanı kurutuyor.
Çünkü rekabeti öldürüyor” diyen
Çandır, devletin Türkşeker, Tarım
Kredi, Ziraat Katılım gibi kurumlarla
yaş meyve sebze ve gıda sektöründe
oyuncu olma çabalarını eleştirdi. Devletin rekabetin etkili bir şekilde
işlemesini sağlama görevi olduğunu
anımsatan Çandır, “Kamu hem kural
koyucu, hem hakem, hem oyuncu
olmak istiyor. Bu hiçbir şekilde
sürdürülebilir değil. Devletin oyuncu
olma çabasından vazgeçmesini talep
ediyoruz” dedi.

TARIMA ÖZEL
SOSYAL GÜVENLİK

Antalya tarımının kayıtlı istihdamda
Türkiye ortalamasının üzerinde
olduğunu söyleyen Çandır, tarıma
özel sosyal güvenlik sistemi talep eti.
Çandır, “Tarımsal istihdamdaki
gücümüzü korumak ve güçlendirmek
için sektörümüzün doğasına ve
yapısına uygun tarıma özel bir sosyal
güvenlik sistemi tasarlamak zorundayız. Bu konuyla ilgili olarak 3 yıl
önce SGK Antalya İl müdürlüğü ile
ortak bir ekip çalışması yaparak bir
öneri raporu hazırladık. Bu raporun
dikkate alınmasını talep ediyoruz”
dedi.
ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci de toplantıya katılan Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ederken, “Sizlerle
paylaşmış olduğumuz sorunlarımızı
yakından takip etmeniz, çözüm odaklı
çalışmalar yürütmeniz ve gayretleriniz için de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

ÜYELERİ TEK TEK DİNLEDİ

Toplantıya katılan ATB üyeleri, pandemi döneminde üretim ve ticarette
yaşadıkları sorunları dile getirirken,
çözümü için destek talebinde bulundu. Üyeleri tek tek dinleyip not alan
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
sorun ve talepleri karar vericilerle
paylaşacağını ve takipçisi olacağını
söyledi.
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Meteorolojinin haritasında
‘olağanüstü ve çok şiddetli’
kuraklık görüntüsü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, lardır söylenegeldiğini belirterek,
Standart Yağış İndeksi (SPI - Stan- “Bizde de 70’li yıllardan itibaren
dardized Precipitation Index) meto- erozyonla mücadelede olumlu
duna göre 2020 Eylül-Ekim-Kasım adımlar atılmaya başlandı.Ama
ayları meteorolojik kuraklık analizi çölleşmeyle ilgili adımların sağlıklı
ve Normalin Yüzdesi (PNI - Per- atılabildiğini söylemek mümkün
cent of Normal Index) metoduna değil. Ne toplum olarak biz buna
göre, son üç aylık ve 2020 Kasım hazırlık yapabildik, ne de kamu
ayı meteorolojik kuraklık durumuna öngörerek bu işle ilgili gerekli planilişkin haritalar yayımlandı.
ları yapabildi” dedi.

OLAĞANÜSTÜ VE ÇOK ŞİD- TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI
DETLİ KURAKLIK
DEĞİŞMELİ
Haritalarda, Türkiye’nin büyük
bölümünün olağanüstü, çok şiddetli ve şiddetli kuraklık yaşadığı
görülüyor. Küresel ısınma, tarımda
yüzde 75-80’in üzerinde vahşi
tarımsal sulama kullanımı, barajgöletler, zirai ilaç kalıntıları, evsel
ve sanayi atıklar nedeniyle kirletilmesi gibi nedenlerle tatlı su
kaynakları ve göllerin hızla yok
olduğu, son yıllardaki yağışların
giderek azalmasıyla da büyük bir
kuraklık
tehdidi
yaşandığı
kaydedildi.

ÇÖLLEŞMEYLE İLGİLİ
ADIMLAR SAĞLIKLI DEĞİL

Son üç aydaki verilere ilişkin
değerlendirmede bulunan Antalya
Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır,
iklim değişikliğinin etkilerinin yıl-

BORSA
NOMi
50 litre, 1 elma (100 gr) için 70 litre,
1 kilo kırmızı et için 15 bin 455 litre
(813 damacana), 1 hamburger
(150 gr biftek) için 2 bin 325 litre, 1
kilo kahve için 21 bin litre, 1 fincan
kahve (7 gr) için 140 litre suya
gereksinim var. Bugün yediğimiz 1
kilo domates, sadece 1 kilo domatesten ibaret değil. 1 kilo domates
yemek için 184 litre su tükettiğimizi
unutmamalıyız ve israf etmememiz
gerekiyor” dedi.

Özellikle
gıda
ürünlerine TASARRUFUN BİRİNCİ BASAulaşımda riskin arttığı bu dönemde MAĞI TARIMSAL SULAMA
Türkiye’de beklenenin çok altında
Türkiye’deki suyun yüzde 75’inin
yağış alındığının görüldüğüne tarımsal sulamada kullanıldığını,
dikkat çeken Çandır, “Bu anlamda büyük bölümünün de vahşi sulama
gerek kamu, gerek yurttaşlar sistemleri
olduğunu
anlatan
olarak daha duyarlı olmalı, suyu- Çandır, “Bu konuda Tarım ve
muzu daha dikkatli tüketmeliyiz. Orman Bakanlığı 2021 yılı için suBelki de böyle bir durumda tüketim lama yatırımlarını önceledi. Bu
alışkanlıklarımızı
değiştirerek, olumlu bir gelişme. Bu anlamda
daha az suyla üretilen ürünleri üret- bütün tarımsal alanlarda bireysel
menin yollarını bulmalıyız” diye sulama yerine toplu sulama siskonuştu.
temlerinin organize edilmesi, tarımsal sulamada tasarrufun birinci
1 KİLO DOMATES İÇİN
basamağını oluşturacaktır” dedi.

184 LİTRE SU

Bazı ürünlerin üretimi için kul- REKOLTE KAYBINI YÜZDE
lanılan su miktarlarıyla ilgili çarpıcı 50-60’A YÜKSELTTİ
İklim değişikliğinin sadece su
örnekler veren Ali Çandır, “1 kilo
domates için 184 litre, 1 kilo havuç olarak görülmemesi gerektiğini de
için 133 litre, 1 portakal (100 gr) için vurgulayan Çandır, “İklim nedeniyle verimlilik düşüşleri yaşanması riski de
var. Özellikle kar yağışı
ve soğuk olmadığı
takdirde zararlılarla mücadelede de hayli zorlanabiliriz. Son üç ay
düşük giden yağışın,
rekolte tahminlerini de
olumsuz etkileyeceği
ö n g ö r ü l m e k t e d i r.
Örneğin zeytinde rekolte
tahminiz mayıs ayındaki
çöl sıcakları nedeniyle
yüzde 30 düşük olacakken, son üç ayda
yağış olmaması rekoltedeki kaybı yüzde 5060’a kadar yükseltti”
dedi.
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lanımla azalmaktadır. Bunun ısınma” diye konuştu.
YÜZDE 80’İNDE
METEOROLOJİK KURAKLIK yanında tarımda suyumuza göre TARIM ALANI VE
Türkiye
Tabiatını
Koruma bilimsel kurallar doğrultusunda üreDerneği (TTKD) bilim danışmanı tim metotlarını uygulamamız MERALARDA YAPILAŞMA
Dr. Erol Kesici ise Meteoroloji’nin,
birçok ülkeden çok daha başarılı
sonuçlar veren bir kurum olduğunu
söyledi. Dr. Erol Kesici, son üç
aylık
kuraklık
haritalarına
bakıldığında, Türkiye’de kuraklığın
üç temel etkeninden biri olan iklimsel kuraklığın söz konusu
olduğunu açıkladı. Türkiye’nin
birçok yerinin, neredeyse yüzde
80’inin meteorolojik kuraklıkla karşı
karşıya olduğunu kaydeden Dr.
Kesici, ülkede son 60 yılda, 70’e
yakın doğal gölün kuruduğunu
söyledi.

gerekmektedir. Hidrolojik kuraklık
göller, göletler ve derelerde suların
azalmasına, ülkemizde yaşanmakta olan tarımsal kuraklığa
neden olmaktadır” ifadelerini kullandı.

SUYUN DÖNGÜSÜ İLKESİ

Göl, gölet, dere, çay gibi kaynakların su seviyelerinin korunması ve bu kaynakların yüzde 80
oranında kullanımına neden olan
tarımsal üretim metodundan
vazgeçilmesi gerektiğini söyleyen
Dr. Kesici, “Bilinçli tarım yapılarak
bu kaynakların kurumasına engel
HİDROLOJİK VE TARIMSAL olunursa, bu bölgelerde nemin artması, yağışın da artmasına neden
KURAKLIK
olacaktır. Bu ilke çok basit bir
Meteorolojik kuraklığa ek olarak suyun döngüsü veya suyun
Türkiye’de aşırı oranda hidrolojik çevrimi ilkesidir. Birçok ülkede yer
ve tarımsal kuraklık yaşandığını altı, yer üstü doğal su kaybelirten Dr. Kesici, “Bu üç kuraklık naklarının kirletilmemesi, bilinçli
birbirine bağlı. Örneğin meteorolo- kullanımı sonucu meteorolojik kujik kuraklık olunca dünyanın en raklık önlenebilmektedir. Elbette
önemli doğal su kaynakları bulu- ülkemizde de bütün dünyada
nan ülkemizde doğal göller, olduğu gibi meteorolojik kuraklığa
göletler ve nehirlerde suya artan neden olan koşullardan bir tanesi
taleple birlikte sularımız aşırı kul- de sera gazı oluşumu, küresel

Birçok tarım alanı ve doğal meranın yapıya açılmasının da suyun
toprak tarafından tutulmasını engellediğini anlatan Dr. Kesici, “Suyu
tutacak
en
önemli
doğal
yapılarımız çalılar, otlar, ağaçlardır.
Sellerin önlenmesi de doğal olarak
suyu depo eden dere, çay ve doğal
göllerin kurutulmaması ve korunmasıdır. Küresel ısınma elbette
dünyada olduğu gibi buna etki etmekteyse de bizim ülkemizde en
önemli sorun dünyanın en zengin
su kaynaklarına sahip olmamıza
rağmen bu kaynaklarımızın ilkel
tarımla yok edilmesidir” dedi.

ESAS SORUN,
TARIMSAL SULAMA

Bazı insanların su tasarrufunu
çeşmeyi açık bırakmamak, duş
alırken veya diş fırçalarken daha
az su kullanmak gibi örneklere
bağladığını kaydeden Dr. Kesici,
“Elbette bunlar önemlidir ve yapılmalıdır. Ancak esas sorun tarımsal
sulama ve ülkemizin birçok yerinde
olduğu gibi ana şebekelerdeki su
kaçakları kesinlikle göz ardı
edilmemesi gereken
temel
noktalardır.
Çeşmeden
kullandığımız su gelişen
teknolojiye göre açkapa sistemiyle gayet
güzel
ayarlanabilirken, ne yazık ki
ülkemizin
birçok
yerinde yüzde 80’e
varan ve bu durumun
giderek artacağını da
belirtirsek, aşırı ve
bilim dışı tarımsal sulamadan kaynaklanmaktadır. Bu derin su
ve toprak kaybına
neden olmaktadır”
diye konuştu.
KAYNAK. DHA
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Hisarcıklıoğlu
Hisarcıklıoğlu
‘AB
‘AB tescilini’
tescilini’
KUTLADI
KUTLADI
Milas Zeytinyağı, Avrupa Birliği’nde coğrafi işaret olarak tescil
edildi. Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Yerel hazinemiz
olan coğrafi işaretlerin, önce
ülkemizde, ardından da Avrupa
Birliği’nde tescil edilmesi bizlere
gurur yaşatıyor” dedi.
Milas Zeytinyağının Türk mutfağına büyük değer kattığını, aynı
zamanda üstün kalitesi ve
lezzetiyle tüm dünyada dikkatleri
çektiğini belirten Hisarcıklıoğlu
“Milas Zeytinyağı, Avrupa Birliği’nde tescilli 5. coğrafi işaretimiz
oldu” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu
konuya ilişkin değerlendirmesinde
şunları
söyledi:
“Milas
Zeytinyağının ünü; üretiminde,
antik dönemden beri yoğun olarak
ve yüksek kalitede yetişen Memecik çeşidi zeytininin kullanılması ve
söz konusu zeytinin yörenin toprak
ve iklim koşullarında yüksek kalit-

ede yetişmesinden kaynaklanıyor.
Milas Zeytinyağı ile birlikte
Avrupa Birliği’nde tescilli diğer
coğrafi
işaretlerimiz;
Antep
Baklavası, Malatya Kayısısı, Aydın
İnciri ve Aydın Kestanesi. Coğrafi
işaretlerimizin Avrupa Birliği’nde
tescil edilmesi noktasında süreci
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yakından takip ederek desteklerini
esirgemeyen TOBB Brüksel
Ofisimize bu noktada teşekkür
ediyorum.
Milas Zeytinyağına sahip çıkarak
Avrupa Birliği tescili ile taçlandıran
Milas Ticaret ve Sanayi Odamızı,
yürekten tebrik ediyoruz.”
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EVDEN ORGANİK
GÜBRE YAPIMINI
ÖĞRENDİLER
Antalya Ticaret Borsası ile Antalya
Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında
imzalanan Tarımsal Eğitimde İşbirliği
Protokolü kapsamında düzenlenen
Pandemi Günlerinde Tarım eğitimleri
devam ediyor. Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi eski öğretim üyesi
Prof. Dr. Osman Yaldız, “Kompost
Yapımı ve Biyogaz Üretimi” başlığıyla
iki gün süren online eğitim verdi.
1500 kişinin katıldığı eğitim programı
interaktif düzenlenirken, katılımcılar
eğitimin ardından sınava tabi tutularak belge almaya hak kazandı.
Antalya Ticaret Borsası Başkanı
Ali Çandır, ücretsiz eğitimlere ilginin
yoğun olduğunu söyledi. Herkesin
eve kapandığı pandemi dönemde
tarım eğitimi almanın büyük şans
olduğunu kaydeden Çandır, “Tarımın
bilimsel metotlarla yapılmasından
yanayız. Bunun için eğitimin önemi
büyük. Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile yaptığımız işbirliği

sayesinde binlerce insana ulaşarak
bilimsel yöntemlerle tarım yapmalarını sağlayacak eğitim programları düzenliyoruz. Emeği geçen
herkese teşekkür ederim” dedi.
Antalya Tarım ve Orman Müdürü
Gökhan Karaca, ATB ile düzenledikleri eğitim programlarının yurtdışından bile yoğun ilgiyle takip edildiğini
belirtirken, “Katılımcı sayısının yüksek olması ve gelen taleplerin artması ne kadar doğru bir yolda
olduğumuzu gösteriyor. Eğitime
çiftçilerden öğrencilere, ziraat
mühendislerinden ev hanımlarına,
sanayicilere kadar geniş bir katılım
oldu” dedi. Sokağa çıkma yasağının
olduğu dönemde evden tarım eğitimi
almanın iyi bir fırsat olduğunu kaydeden Karaca, eğitim alanların
katılımcı belgesi verilmesinin de önemine dikkat çekti.

gübrenin önemini vurgulayan Yaldız,
organik maddenin toprakta besin
kaybını azalttığını, yağmur sularının
toprağa daha fazla sızmasını
sağladığını, bitkilerin hastalık ve
zararlılara karşı direncini artırdığını,
azot, fosfor, kükürt için de depo kaynağı olduğunu anlattı.

KOMPOST TOPRAKTA
ANTİBİYOTİK OLUŞTURUYOR

Kompostun toprağı koruduğunu
söyleyen Yaldız, “Kompost oluşumunda etken olan mikroorganizmalar
rekabete girerek birbirlerine karşı antibiyotik oluşturuyor, oluşan antibiyotik
ise toprakta hastalık ve zararlılarla
savaşmada etken rol oynuyor” dedi.
Yaldız Antalya’da bir yılda 4 bin ton
bitkisel atık çıktığını bundan yılda 736
bin ton organik gübre üretilebildiğini
bildirirken, atıkların yeterince değerlendirilemediğini kaydetti. Yaldız,
TOPRAKLARIMIZ ZAYIF
Kompost üretim metodları ve or- eğitime katılanların sorularını da
ganik gübreleri anlatan Prof. Dr. yanıtladı. Eğitimin ardından sınava
Osman Yaldız, Türkiye tarım toprak- tabi tutulan katılımcılara, belge verlarının organik madde içeriğinin zayıf ildi.
olduğunu
bildirdi.
Prof. Dr. Osman
Yaldız,
organik
madde içeren sadece
yüzde 1 oranında
toprağa sahip olduğumuzu, bu miktarın da
her
geçen
gün
azaldığına
dikkat
çekti. Zayıf toprağı
güçlendirmek
için
kompost ve organik
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Rusya
Rusya
domates ve
ve biber
biber
domates
ihracatını durdurdu
durdurdu
ihracatını

İHRACATÇI TEPKİLİ

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda
ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı
Dr. Yunus Bayram imzası ile Tarım
ve Orman il müdürlükleri ve zirai
karantina müdürlüklerine gönderilen yazıda, 11 Aralık tarihi itibariyle
Rusya’nın Antalya ve İzmir’den domates ve biber ürünleri ithalatına
yasak kararı aldığı bildirildi.

“PİRİNCE GİDERKEN
BULGURDAN OLDUK”

Karara Antalya Ticaret Borsası
Başkanı Ali Çandır sosyal medya
hesabından, “Dimyat’a pirince
giderken evdeki bulgurdan olduk”
yazarak tepki gösterdi. Ali Çandır,
“Biz 200 bin tonluk domates kotasının kaldırılmasını talep ederken
Rusya İzmir ve Antalya’dan domates biber ithalatını kahverengi
buruşuk virüsü ve dolgunluk virüsü
gibi hastalıkları bahane ederek
durdurdu” dedi.

EN YOĞUN DÖNEMDE
İHRACATI KESTİLER

Rusya’ya yaş meyve ve sebze
ihracatı yapan Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt
Doğan da karara tepki gösterdi.
Doğan, Rusya’ya domates ihracatının zaten kotalı devam ettiğini
belirterek, Aralık başı itibariyle de
200 bin ton kotanın dolması sebe-

biyle domates ihracatının olmadığına dikkat çekti. Doğan, Antalya’nın örtü altı biber üretiminin
yüzde 59’unu karşıladığını belirtirken, biber ihracatında Rusya’nın
en önemli pazarlardan biri
olduğuna dikkat çekti. Doğan biber
ihracatının yoğun olduğu dönemde
böyle bir kararın alınmasına tepki
gösterirken, “Biz domateste kotanın
kalkmasını beklerken domates ve
biber ihracatımız tamamen yasaklandı. Biber ihracatımızın en yoğun
olduğu dönem kasım–mayıs arası.
Rusya’nın domates ve biber ithalatını sadece Antalya ve İzmir’den
yasaklaması da anlaşılır gibi değil”
diye konuştu.

YASAK YERİNE ANALİZ
KARARI ALINSIN

Pepino mozaik virüsü, domates
lekeli solgunluk virüsü ve domates
kahverengi
rugoz meyve
virüsünün Antalya’da yaygın olmadığını vurgulayan Cüneyt
Doğan, “Eğer bir virüsten
bahsediliyorsa, ürünlerin buradaki
laboratuarlarda analizi yapılır, bir
sıkıntı varsa zaten gönderim
olmaz. Tamamen yasaklanması
kabul edilebilir değil. Rus makamlarının aldıkları bu kararı yeniden
gözden geçirmelerini diliyoruz. İki
ülke arasındaki ticareti sekteye

uğratacak kararlardan
masını bekliyoruz” dedi.

YASAK YAZISI

kaçınıl-

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda
ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı
Dr. Yunus Bayram imzası ile gönderilen yazı şöyle:
“Rusya Federasyonu Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi’nin
(Rosselkhoznadzor) web sayfasında
ülkemizden ihraç edilen domates ve
biberle ilgili olarak yayımlanan bir haberde; “Türkiye Cumhuriyeti’nden
gelen taze domateslerde karantina
bitki sağlığı kontrolü yapılırken, sistematik olarak Avrasya Ekonomik
Konseyi üye ülkeleri için karantina
nesneleri olan Tuta absoluta, Frankliniella occidentalis ve bunlara ek olarak,
Pepino mozaik virüsü, Domates lekeli
solgunluk virüsü (Tomato Spotted Wilt
Virus) ve domates kahverengi rugoz
meyve virüsü (Tomato Brown Rugose
Fruit Virus) tespit edildiği, belirtilen
karantina etmenleriyle kontamine
ürünlerin ağırlıklı olarak Antalya ve
İzmir illerinden temin edildiği gerekçesiyle, geçici karantina ve bitki sağlığı
önlemleri kapsamında Rosselkhoznadzor’un, 11 Aralık 2020 tarihinden
itibaren Antalya ve İzmir illerinde
üretilen ve / veya ihraç edilen domates ve biberlerin ithalatını yasakladığı” ifade edilmektedir”
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Oda ve borsalardan, sağlık
çalışanlarına anlamlı destek

Antalya’daki Oda ve Borsa
başkanları, pandemi döneminde
fedakarca görev yapan ilçelerdeki
kamu sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulundu. Üzerinde “Varlığınız sağlığımız, iyi varsınız” yazılı
birer buket çiçek veren oda ve
borsa başkanları, “Sağlık çalışanlarımızın hakkı ödenmez” dedi.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

Başkanı Davut Çetin, Antalya
Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır
ve Deniz Ticaret Odası Antalya
Şube Başkanı Ahmet Çetin, Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal
Hülür’e bir ziyaret gerçekleştirdi.
Antalya’daki salgın durumu
hakkında bilgi alan Başkanlar daha
sonra,
Sağlık
Müdürlüğü
bünyesinde görev yapan filyasyon
ekiplerini ziyaret ederek, üzerinde

“Varlığınız sağlığımız, iyi ki
varsınız” yazılı birer buket çiçek
verdi.
Tüm sağlık çalışanlarının pandeminin başından beri büyük
fedakarlıklar göstererek çalıştığına
dikkat çeken Başkanlar, “Sağlık
çalışanlarımızın hakkı ödenmez.
Antalya’nın dört bir yanında
fedakarca görev yapan sağlık
çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadesini kullandı.
Antalya İl Sağlık Müdürü Dr.
Ünal Hülür de, Oda ve Borsaların
desteğinin çok anlamlı olduğunu
söyledi.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası,
Antalya Ticaret Borsası, Antalya
Deniz Ticaret Odası, Alanya Ticaret
ve Sanayi Odası, Manavgat Ticaret
ve Sanayi Odası, Kumluca Ticaret
ve Sanayi Odası ile Kumluca
Ticaret Borsası ortaklığında ilçelerde kamuda görev yapan on binin
üzerinde sağlık çalışanına çiçek
buketi verildiği belirtildi.
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‘Türkiye, coğrafi işaret
potansiyeli ile destan yazar’

Antalya Ticaret Borsası ile Antalya
Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen “Sizin Oraların
Nesi
Meşhur?”
programında
“Türkiye’de ve Dünyada Coğrafi
İşaretli Ürünlerin Önemi ve –e
Ticaret” konuşuldu. Gürsel Cingöz
moderatörlüğünde online düzenlenen programın bu haftaki konukları, Tarım İşletmeleri Genel
Müdürlüğü (TİGEM) Müdürü Ayşe
Ayşin Işıkgece, Yöresel Ürünler ve
Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma
Ağı (YÜCİTA) Başkanı Prof. Dr.
Yavuz Tekelioğlu, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Başkan
Danışmanı Hasan Çağlayan Dündar
ve PTT AVM CEO’su Hakan Çevikoğlu oldu.

BAKANLIK YÖRESEL
ÜRÜNLER İÇİN ÇALIŞIYOR
TİGEM

Müdürü Ayşe Ayşin

Işıkgece, yöresel ürünlerin kırsal
kalkınma ve biyoçeşitliliğe olan
katkısına dikkat çekti. Bakanlığın
yöresel ürünler ve coğrafi işaretlerle
ilgili çalışmalarını anlatan Işıkgece,
coğrafi işaretli ürünlerin yönetişimi ve

denetimiyle ilgili çalışmalarda sona
yaklaşıldığını bildirdi. Işıkgece,
“Logo kullanımı, bilinç, üretim şekliyle alakalı standardizasyon, satın
alan kişilerin konuya hakimiyeti ve
bu konuda kontrol mekanizmalarını
oluşturmaları çok önemli. Yönetişim
ve denetimiyle ilgili gerekliliklerin
kamu
tarafından
sağlanması
gerekiyor” dedi. Işıkgece, yöresel
ürünlerle ilgili Tarım ve Orman
Bakanlığı’nın anket yaptığını ve
tüketicilerin çoğunluğunun yöresel
ürünlere yüzde 15 daha fazla ödeyebileceğini dile getirdiğini kaydetti.
Işıkgece, Dijital Tarım Pazarı
(DİTAP) ile de dijital ortamda yerel
ve coğrafi işaretli ürünlerin markalaşması, yöresel ürünlerin bölgesinde
yok olmaması, kırsal kalkınmanın
sağlanması ve bölgede ekonomi
yaratması
adına
çalışmalar
yapıldığını kaydetti.
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POTANSİYELİMİZ HİÇBİR
YERDE YOK

YÜCİTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz
Tekelioğlu, yöresel ürünlerin coğrafi
işaret tescili ile korunabildiğini anlatırken, “Coğrafi işaretlerin kırsal
kalkınmada önemli faydaları var.
Haksız rekabeti önlüyor, dış
pazarlara ulaşmayı kolaylaştırıyor”
dedi. Tekelioğlu, 2015 yılının coğrafi
işaret konusunda kırılma noktası
olduğunu söylerken, “Türkiye’de
coğrafi işaret için yılda ortalama 20
başvuru olurken, bunlardan ortalama 10’u tescil alıyordu. 2015’te 39
olan başvuru sayısı 2016’da 93’e,
2017’de 242’ye, 2018’de 228’e,
2019’da 202 ve bu yılın 11 ayında
411’e ulaştı” diye konuştu.
Coğrafi işaret tescilinde üretici birliklerinin payının yüzde 2, TOBB’un
payının yüzde 43 olduğunu bildiren
Tekelioğlu, ulusal varlıklara sahip
çıkmada TOBB’u takdir ettiklerini
kaydetti. Tekelioğlu, üreticilerin sistemde olmamasının çok büyük eksiklik olduğunu söyledi. Tekelioğlu,
coğrafi işaretin gıda güvenliğinin
teminatı olduğunu söylerken, “Pandemi hem tarımın hem de coğrafi
işaretlerin önemini öne çıkardı.
Tarım demek coğrafi işaret demek.
Gelecek coğrafi işaretlerde ama
bizim sistem kurmamız lazım.
Sadece tescil almak bir şeye yaramaz” dedi. Türkiye’nin olağanüstü
coğrafi işaret potansiyeli ile destan
yazabileceğini ifade eden Tekelioğlu,
“Bu ülkenin Cİ potansiyeli dünyanın
hiçbir yerinde yok. Ancak doğru
düzgün çalışan bir Cİ sisteminin kurulmasına ihtiyaç var. Sistemi iyi kurarsak marka ürünlerimiz ortaya
çıkar” dedi.
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COĞRAFİ İŞARET
TOBB’UN GÜNDEMİNDE

TOBB Başkan Danışmanı Hasan
Çağlayan Dündar, yöresel ürünleri
koruyabildiğimiz sürece gelecek nesillere aktarabileceğimizi belirtirken,
bunun için coğrafi işaretin önemini
vurguladı. Coğrafi işaret deyince üç
ismin akla geldiğini kaydeden Dündar, Yavuz Tekelioğlu’nun coğrafi
işaret konusunda toplumu aydınlattığını, Ali Çandır başkanlığındaki Antalya Ticaret Borsası’nın YÖREX’i
hayata geçirerek yöresel ürünleri
sahiplendiğini ve Ayşe Ayşin Işıkgece’nin coğrafi işaretlerin bu seviyeye
gelmesinde çok büyük emeği
olduğunu söyledi. Dündar, coğrafi
işaretin TOBB’un ana gündem konularından biri olduğunu anlatırken,
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun oda ve borsalara bölgelerindeki
yöresel ürünleri sahip çıkmaları için
her fırsatta çağrıda bulunduğunu
söyledi. Dündar, 611 coğrafi işaretin
251’ini oda ve borsaların tescil ettirdiğini, oda ve borsaların 163
başvurusunun da değerlendirmede
olduğunu bildirirken, çaba gösteren
herkese teşekkür etti. TOBB’un
katkılarıyla Antalya Ticaret Borsası’nın düzenlediği Yöresel Ürünler
Fuarı’nın marka haline geldiğini
söyleyen Dündar, son yıllarda
YÖREX’te ulusal marketlerle yerel
üreticilerin bir araya getirilerek iş
bağlantısı sağlandığına dikkat çekti.
Dündar, “Bu sayede çok sayıda
coğrafi işaretli ürün market raflarında
yerini aldı” dedi.

BORSA
NOMi

YÖRESEL ÜRÜNLERE
TALEP FAZLA

PTT AVM CEO’su Hakan Çevikoğlu, yöresel ürünlere bir talep
olduğunu ancak coğrafi işaretli ürünlerin yeterince bilinmediğini söyledi.
Kargo ile artık Antalya’dan bir
ürünün Belçika’ya 2-3 gün içerisinde
ulaştırıldığını belirten Çevikoğlu,
TOBB ile başlattıkları projenin
önümüzdeki günlerde lansmanını
gerçekleştireceklerini bildirdi. Çevikoğlu, kültürümüzü dünyaya tanıtmak açısından yöresel ürünlerin iyi
bir potansiyel olduğunu ifade etti.
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TOBB’dan
30 bin öğrenciye
klavyeli tablet
desteği

Online eğitim alan ihtiyaç sahibi
öğrencilere TOBB’dan klavyeli tablet
desteği geldi. TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu, pandemide online eğitim gören, maddi imkanı olmayan 30 bin öğrenci için klavyeli
tablet temin ettiklerini ve öğrencilere
ulaştırılmak üzere İl-İlçe Milli Eğitim
Müdürlüklerine dağıtımın başladığını
söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) online eğitim alan ihtiyaç
sahibi 30 bin öğrenciye klavyeli
tablet dağıtıyor. 81 ile 81 okul projesi
kapsamında 65 şehirdeki okulu
tamamlayarak teslim eden ve kalan
iller için de çalışmalarını sürdüren
Türk iş dünyasının çatı örgütünün
yeni projesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler
için klavyeli tablet desteği oldu.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, geleceğin güvencesi olarak
gördükleri gençlerin eğitimini
çok önemsediklerine vurgu
yaparak, “Bir taraftan ülkemizin ekonomisini büyütmeye
çalışırken, bütün çocuklarımızın eğitim ve öğretim
programlarına
erişebilmeleri için eğitime yatırım
yapmayı da ihmal etmedik.
TOBB camiası olarak
ihtiyaç sahibi öğrencilerimize 30 bin adet klavyeli
tablet temin ettik. 81
ilde 365 Oda ve
Borsamız, öğrencilerimize dağıtıl-

mak üzere tabletleri İl/İlçe Milli
Eğitime teslim ediyor” dedi.
Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:
“Sosyal sorumluluk bilinciyle, 81
ildeki ihtiyaç sahibi öğrencilere her
sene Oda ve Borsalarımız desteği
ile eğitim yardımı yapıyoruz. Bu
sene pandemi sonrası farklı bir adım
atmak istedik. TOBB olarak, 365
Oda ve Borsamızla birlikte, online
eğitim gören ama bilgisayar alacak
maddi imkânı bulunmayan öğrencilerimize, klavyeli tablet hediye etmeye karar verdik. Biliyoruz ki, biz hep
birlikte Türkiye’yiz.”
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Antalya Niğaret
Borsasıd üyelerinin
nakit sıkıRıklıçını
zi2ermek i,in
Oiraat Bankası ile
Erotokol impala2ı

ATB’den üyelerine
nefes aldıracak protokol

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) ile Ziraat Bankası işbirliğiyle
başlatılan Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi çerçevesinde Antalya Ticaret Borsası ile Ziraat
Bankası Antalya Şube Müdürlüğü
arasında protokol imzalandı. Protokol imza törenine, Antalya Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır, ATB Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Simav, Ziraat Bankası Antalya 1. Bölge Yöneticisi Şefik Diler
ile Ziraat Bankası Antalya Şube
Müdürü Ender Doğan katıldı.

NAKİT SIKIŞIKLIĞINI
GİDERECEK

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır, TOBB ile Ziraat Bankası
Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata
geçirilen Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi çerçevesinde protokolü
imzaladıklarını
belirtti.
Pandemi döneminde daralan Antalya
ekonomisine cansuyu olması açısından çalışmanın önemini vurgulayan
Çandır, “Ödeme zorluğu ve nakit
sıkışıklığı yaşayan piyasaya can
suyu olacak nitelikte bir proje. Buna
öncülük eden TOBB Başkanımız
Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ziraat Bankası

ve finansman avantajlarından yararlanabilecek” dedi. Antalya Ticaret
Borsası’nın Antalya ve ülke tarımının
için önemli bir kurum olduğunu belirten Diler, “ATB üyelerine, hem
tarımsal krediler hem de diğer finansman yöntemleriyle elimizden geldiği
kadar tüm şubelerimizle yardımcı
oluyoruz” dedi.
Ziraat Bankası Antalya Şube
Müdürü Ender Doğan, protokolle
alım satım işlemlerinin Ziraat Bankası
garantörlüğünde gerçekleştirileceğini
Genel Müdürü Hüseyin Aydın’a söyledi. Doğan, “Güvenli ticaret sisteşekkür ediyorum. Tedarik zin- temini getiren bir protokol imzaladık.
cirindeki aksamalarla karşılaşan Üyeler, Ziraat Bankası’nın kurumsal
üyelerimiz için önemli bir çalışma. İş- kartı Bankkart Başak ile yapacakları
lerini genişletmek ve nakit akışını hı- alımlarda 540 güne kadar kendi bezlandırmak isteyen üyelerimiz lirledikleri vadeler çerçevesinde
yararlanabilir” diye konuştu.
ticaret yapabilecek” dedi.

TARIMIN YANINDAYIZ

Ziraat Bankası Antalya 1. Bölge
Yöneticisi Şefik Diler, Ziraat Bankası
ve TOBB’un ticarette tedarik finansmanını güvence altına almak ve firmaların nakit akışını kolaylaştırmak
için projeyi hayata geçirdiğini belirtti.
Diler, “Borsa üyeleri, Ziraat
Bankası’nın kurumsal kartı Bankkart
Başak ile yapacakları alımlarda vade

PROTOKOL NE GETİRİYOR?

Protokole göre, Borsa üyeleri alım
satımlarda kolay finansman imkanından faydalanabilecek. Alıcı ile satıcı
kendi arasındaki ticareti, kartlı ödeme
sistemi üzerinden güvenli bir şekilde
yapabilecek. Alıcı ve satıcı kendi
nakit akışlarına uygun ödeme takvimi
oluşturabilecek.
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Antalya Ticaret Borsası Aralık ayı Hal
Endeksini açıkladı

BORSA
NOMi

Miktar azaldı

FİYAT ARTTI

■ Aralık ayında miktar endeksi bir önceki
yıla göre domateste yüzde 46.56, sebzede
yüzde 36.07, meyvede ise yüzde 36.95 azaldı
■ Aralık ayında fiyat endeksi bir önceki yıla
göre domateste yüzde 16.04, sebzede yüzde
36.08, meyvede ise yüzde 59.58 arttı
Antalya Ticaret Borsası (ATB),
Aralık ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı.
Endeks
sonuçları, Antalya hallerinde
işlem gören domates, sebze ve
meyvede geçen yıla oranla miktarda azalışı, fiyatlarda ise artışı
ortaya koydu.

ENDEKSTE MİKTAR YILLIK
AZALIRKEN, FİYAT ARTTI

Domates miktar endeksi Aralık’ta bir önceki aya göre yüzde
5.13, yıllıkta ise yüzde 46.56
azaldı. Sebze miktar endeksi
aylık yüzde 8.12 artarken, bir
önceki yıla göre yüzde 36.07
azaldı. Meyve miktar endeksi ise
Kasım ayına göre yüzde 5.24 artarken, bir önceki yıla göre yüzde
36.95 azaldı. Domates fiyat endeksi Aralık’ta bir önceki aya
göre 13.55 azalırken, bir önceki
yıla göre yüzde 16.04 arttı.
Sebze fiyat endeksi aylık yüzde
0.98, yıllık ise yüzde 36.08 arttı.
Meyvede ise fiyat endeksi aylık
yüzde 8.44 artarken, yıllık yüzde
59.58 arttı.

SON 5 YILIN
REKORLARI KIRILIYOR

Hal Endeksi’ne göre, domates
miktar endeksinde son 5 yılın Aralık aylarındaki rekor yıllık
değişim yüzde 46.56 azalışla ve
fiyatta ise ikinci en yüksek değer
olan yüzde 16.04 artışla 2020
yılında gerçekleşti. Sebze miktar
ve fiyat endekslerinde son 5 yılın
Aralık aylarındaki rekor yıllık
değişimler, miktarda yüzde 36.07
azalışla ve fiyatta ise yüzde 36.08
artışla 2020 yılında gerçekleşti.
Meyve miktar ve fiyat endekslerinde son 5 yılın Aralık aylarındaki rekor yıllık değişimler
miktarda yüzde 36.95 azalışla ve
fiyatta yüzde 59.58 artışla 2020
yılında gerçekleşti.
Bir önceki aya göre domates
işlem miktar endeksi, Aralık
ayında yüzde 5.13 azalış gösterirken, geçen yılın Aralık ayındaki yüzde 8.77 azalıştan daha
düşük bir azalış gösterdi. İşlem
fiyatı endeksi ise bir önceki aya
göre yüzde 13.55 azaldı. Endekse göre, Mayıs ayından beri
devam eden aylık artış eğilimi,

Kasım ayından sonra Aralık
ayında da düşmeye devam etti.
Aylık değişimde, geçen yılın
Kasım ve Aralık aylarından daha
düşük bir seyir yaşandı.
Antalya hallerinde işlem gören
domatesin 2019 ve 2020 yıllarındaki miktar endekslerinin aylık
değişimleri Mart, Mayıs ve Ekim
ayları hariç genellikle birbirine
uyumlu seyretti. Fiyat endekslerinin aylık değişimleri ise daha
dalgalı bir seyir gösterdi. Bir
önceki aya göre sebze işlem miktar endeksi, Aralık ayında yüzde
8.12 artış gösterirken, işlem fiyat
endeksi ise yüzde 0.98 arttı.
Antalya hallerinde işlem gören
sebzenin 2019 ve 2020 yıllarındaki miktar endekslerinin aylık
değişimleri Mart, Mayıs, Ağustos
ve Ekim ayları hariç genellikle birbirine uyumlu seyretti. Fiyat endekslerinin aylık değişimleri ise
yılın 7 ayında dalgalı bir seyir
gösterdi. Bir önceki aya göre
meyve işlem miktar endeksi, Aralık ayında yüzde 5.24 artış gösterirken işlem fiyat endeksi ise
yüzde 8.44 arttı.
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Aralık ayında miktar endeksleri bir önceki aya
göre (aylık) domateste % -5.13 azalırken, sebzede % 8.12 ve meyvede % 5.24 arttı. Geçen
yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste % -46.56,
sebzede % -36.07 ve meyvede % - 36.95 azaldı.
Aralık ayında fiyat endeksleri bir önceki aya göre
domateste % -13.55 azalırken, sebzede % 0.98
ve meyvede % 8.44 arttı. Fiyat endeksi geçen yılın
aynı ayına göre (yıllık) ise domateste % 16.04, sebzede % 36.08 ve meyvede % 59.58 arttı.

Domates miktar endeksinde son beş yılın Aralık aylarındaki rekor yıllık değişim % -46.56 azalışla ve fiyatta
ise ikinci en yüksek değer olan % 16.04 artışla 2020
yılında gerçekleşti. Sebze miktar ve fiyat endekslerinde
son beş yılın Aralık aylarındaki rekor yıllık değişimler;
miktarda % -36.07 azalışla ve fiyatta ise % 36.08 artışla
2020 yılında gerçekleşti. Meyve miktar ve fiyat endekslerinde son beş yılın Aralık aylarındaki rekor yıllık
değişimler; miktarda % -36.95 azalışla ve fiyatta %
59.58 artışla 2020 yılında gerçekleşti. Aylık gerçekleşmeler ise aşağıdaki şekillerde verildi: Bir önceki aya
göre domates işlem miktar endeksi; Aralık ayında % 5.13 azalış gösterirken, geçen yılın Aralık ayındaki %
-8.77 azalıştan daha düşük bir azalış gösterdi. İşlem
fiyatı endeksi ise bir önceki aya göre % -13.55 azaldı.
Mayıs ayından beri devam eden aylık artış eğilimi,
Kasım ayından sonra Aralık ayında da düşmeye
devam etti. Aylık değişimde, geçen yılın Kasım ve Aralık aylarından daha düşük bir seyir yaşandı.
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BORSA
NOMi

Antalya hallerinde işlem gören domatesin 2019 ve
2020 yıllarındaki miktar endekslerinin aylık değişimleri
Mart, Mayıs ve Ekim ayları hariç genellikle birbirine
uyumlu seyretti. Fiyat endekslerinin aylık değişimleri ise
daha dalgalı bir seyir gösterdi.

Bir önceki aya göre sebze işlem miktar endeksi, Aralık
ayında % 8.12 artış gösterirken işlem fiyat endeksi ise % 0.98
arttı. Antalya hallerinde işlem gören sebzenin 2019 ve 2020
yıllarındaki miktar endekslerinin aylık değişimleri Mart, Mayıs,
Ağustos ve Ekim ayları hariç genellikle birbirine uyumlu
seyretti. Fiyat endekslerinin aylık değişimleri ise yılın 7 ayında
dalgalı bir seyir gösterdi. Bir önceki aya göre meyve işlem
miktar endeksi, Aralık ayında % 5.24 artış gösterirken işlem
fiyat endeksi ise % 8.44 arttı. Antalya hallerinde işlem gören
meyvenin 2019 ve 2020 yıllarındaki miktar endekslerinin aylık
değişimleri Mart, Mayıs, Ağustos ve Ekim ayları hariç genellikle birbirine uyumlu seyretti. Fiyat endekslerinin aylık
değişimleri ise yılın 7 ayında dalgalı bir seyir gösterdi.
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1. Meslek Komitesi
■ Hava koşullarının sıcak
gitmesi ve henüz yağışların
görülmemesi nedeniyle kentimizde
arpa ve buğday ekiminin henüz
başlamadığı,
■ Geçtiğimiz yıl buğday birim
fiyatlarının üreticiyi tatmin ettiğini
ve buğday üretim iştahının arttığını
ancak iklim koşullarına bağlı olarak
arpa ekimine geçiş olabileceği,
■ Covid-19 virüsü nedeniyle
tarımsal ürünlere olan ilginin artmasına bağlı olarak üretimi az olan
ülkelerin ham madde talebinin yükselmesi, geçen yıldan devreden
ürün stok miktarının dünya
genelinde çok düşük olması ve
ülkemiz döviz kurlarında yaşanan
artış; ham maddesinin büyük bir
bölümü ithal edilen yem üretim
maliyetlerini artırdığı, bu durumun
üretimi ve ticareti olumsuz etkilediği,
■ Ülkemiz geneli un fiyatlarında

fiyat artışları yaşanmasına karşın
fiyatı kamu tarafından belirlenen
ekmek gibi ürünlerin fiyatlarının
sabit tutulmasına bağlı olarak
ekmek üreticilerinin maliyet baskısı
altında olduğu ifade edilmiştir.
Üyeler bu durumun üreticinin üzerinde bulundurduğu fiyat
baskısını kaldıramaması nedeniyle
ticaretleri bakımından endişeli
oldukları,
■ Bu yıl buğday hasadının 15
Mayıs–5 Haziran arasında gerçekleşmesi nedeniyle; ikinci ürün
olarak ekilen mısır hasadının sona
erdiği, susam hasadının bitimine

ise bir haftalık bir süre kaldığı,
■ Mısır fiyatlarının her yıl
yaşanılanın aksine düşük fiyat seviyesinden başlayarak yükseldiği
ve fiyatların kentimizde ortalama
olarak 1.400 TL/ton seviyesinde
bulunduğu,
■ Mısır veriminin geçen yıla
benzer ve ortalama olarak 11001200 kg/da olduğu, susamda ise
geçen yıl 100-120 kg/da olan verimin 30-70 kg/da gerilediği ve
ürünlerin kalitesinde geçen yıla
oranla bir değişim olmadığı,
konularında değerlendirmelerde
bulunmuşlardır.

2. Meslek Komitesi
■ Yerli susam fiyatlarının toptan 10-11
TL/kg ithal susam fiyatlarının 15-16 TL/kg
düzeyinde, yerli sarımsağın toptan fiyatlarının halde 25 TL/kg Çin sarımsağının
20 TL/kg düzeyinde, soğan fiyatlarının
toptan fiyatlarının halde 1,5-1,6 TL/kg,
patatesin halde 1,2 TL/kg düzeyinde
olduğu,
■ Mantarda konserve ve dökme
satışların azaldığı, paketli olarak satışa
sunulan mantara olan talebin arttığı,
■ Elektrik, akaryakıt ve tohum maliyetlerinin mantar üreticisini zorladığı,
■ Finansmana erişimin zorlaştığı,
■ Maliyetlerin yükselmesi nedeniyle
ürünlerin vadeli satışı zorlaşmasına bağlı
olarak tüm sektörlerde ağırlıklı olarak
peşin satış ve çok kısa vadeli yönelme
görüldüğü ve sonuç olarak piyasaya
duyulan güvende azalma yaşandığı konularında değerlendirmelerde bulunmuşlardır.
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3. Meslek Komitesi
■ Domates, nar ve üzüm ihracatında artış yaşandığı,
■ Nar meyvesinde toptan alım fiyatlarının 2,5 TL/kg düzeyinde olduğu,
■ Domates üretiminin iyi düzeyde
olduğu ve arzda sorun yaşanmayacağı,
■ Dövizde yaşanan artış ve girdi fiyatlarının yükselmesine bağlı olarak domates birim fiyatlarının yıl boyunca
yüksek seyredebileceği,
■ Limon gibi bazı ürünlerin ihracatının süreli olarak dahi yasaklanmasının onlarca yılda elde edilen
pazarların kaybedilmesine neden
olduğu,

■ Isparta’da üretilen yazlık karanfil
kesimlerinin sonuna geldiği, kışlık kesimlerin Kasım ayında başlayacağı; Antalya üretiminin henüz başlamadığı ve
hava koşullarının sıcak gitmesine bağlı
olarak üretimin olumsuz etkilendiği,
■ Isparta’da üretilen karanfilde
kalitenin artırılması için çatı tipi yüksek
seraların tercih edilmesi gerektiği,
■ Avantajlı hava kargo taşıma
seçeneği olması durumunda Isparta
Süleyman Demirel Havalimanı’nın sektörce kullanılabileceği,
■ Elektrik, kutu, gübre, ilaç vb.
maliyetlerinde geçen yıla oranla
%100’ün üzerinde arttığı nularında
değerlendirmelerde bulunmuşlardır.
■ Kesme çiçeğin ihraç edilen
pazarlarda raf ömrünün uzatılması ve
pazara kısa sürede ulaştırılması için
havayolu kargonun ucuzlatılması
gerektiği ve bu konuda ilgili mercilere
bilgi verilmesinin yönetim kuruluna arz
edilmesine karar verilmiştir.

■ AB’nin Rusya Federasyonu’na
uygulamış olduğu yasak nedeniyle
nektarin ihracatında artış görüldüğü,
■ Borsamız tarafından açıklanan
Antalya Yaş Meyve Sebze Endeksi ile
Domates Endeksi,
■ Kamuya ait şirketler aracılığıyla
kamunun yaş sebze ticaretine girerek
kendileriyle rekabete girmesinin
ticaretlerine olan etkileri konularında
değerlendirmelerde bulunmuşlardır.

6. Meslek Komitesi

■ Kesme çiçek üretimi için kiralanan
arazi fiyatlarının Antalya ve Isparta’da
aşırı arttığı ve bu nedenle hazineye ait
arazilerin üreticiye sunulmasının
gerekliliği bildirilmiştir. İlgili hususta
konuyla ilgili kurumlara talepte bulunulmasının yönetim kuruluna arz edilmesine karar verilmiştir.
■ Kesme çiçek sektöründe sürekli
ihracat yapan firmaların karantina
denetimlerinin belirli kriterleri sağlayan
firmalar için ayda bir veya iki kez yapılması hususunda talepte bulunulmasının yönetim kuruluna arz
edilmesine karar verilmiştir.
■ Tarımsal ihracat maliyetleri
bakımından önemli bir yere sahip olan
Zirai Karantina ve Zirai Mücadele
Müdürlüklerince alınan standart belge
ücretlerinde 2020 yılında zam yapılmaması konusunda ilgili mercilere bilgi
verilmesinin yönetim kuruluna arz
edilmesine karar verilmiştir.

4. Meslek
Komitesi
■ Çiğ süt fiyatlarının
değişmemesi nedeniyle süt üreticilerinin sağmal hayvanlarını kesime
gönderdiği, süt primlerinin kalitesine göre 15, 25 ve 40 kuruş olarak
belirlendiğini ancak süt taban fiyatının artırılmadığı sürece primlerin
üreticiye bir çözüm sunmayacağı
ve üreticinin bu koşullar altında yılbaşına kadar üretime devam
etmesinin zorlaşacağı,
■ Çiğ süte zam gelmediği için
maliyetlerin artmasına rağmen
imalatçıların süt ürünlerine zam yapamadığı ancak perakende satış
yapan zincir marketlerin süt ve mamullerine %10-15 düzeyinde zam
yaptığı,
■ Yün piyasasında bir değişiklik
olmadığı ve önümüzdeki iki yılda
içinde bir düzelme yaşanmayacağı,
■ Portakal üretiminin iklim
koşullarına bağlı olarak azalması
nedeniyle elma ve armut tüketiminin artacağı ve piyasada yılbaşından itibaren elma ile armut
fiyatlarında artış beklentisinin bulunduğu, konularında değerlendirmelerde bulunmuşlardır.
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5. Meslek Komitesi
■ Yem başta olmak üzere artan
maliyetlerin et ticaretine olan olumsuz etkisi,
■ Perakende satışların Mart-Haziran dönemine göre gerilediği,
■ Bu yıl turizme bağlı olarak toptan
et satışlarının ciddi düzeyde düştüğü,
■ Süt fiyatlarına bağlı olarak son

bir aydır ağırlıklı olarak sığır kesimlerinin arttığı

konularında değerlendirmelerde bulunmuşlardır.

7. Meslek Komitesi
■ Döviz kurunda yaşanan artış ve
dalgalanmanın maliyetleri ciddi
düzeyde artırdığı ve ithal baharat
piyasasına olumsuz yansıdığı,
■ Tıbbi ve aromatik ürünler ihracatının arttığı ancak salgının Avrupa’daki durumuna göre ihracatın olumsuz
etkilenebileceği,
■ Kur artışına bağlı olarak birim fiyatların artması gerekirken alıcı tarafa
daha düşük fiyatlarla teklifler sunulması nedeniyle ihracatçının bu artıştan
yeterince faydalanamadığı,
■ Perakende satışların geçmişe

oranla düştüğü ve toptan taleplerde
ciddi dalgalanmalar görüldüğü,
■ Zincir marketler tarafından uygulamaya alınacak olan online satış ciro
primi gibi ek maliyetlerle karşılaşıldığı,

■ Geçen yıl 6-8 TL olan kekik fiyatlarının bu yıl 10-14 TL düzeyinde bulunduğu konularında
değerlendirmelerde bulunmuşlardır.
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BORSA
NOMi

ATB Eylül - Ekim Ayları İşlem Hacimleri
MADDELER
Hububat
Bakliyat
Hayvansal yağlar
Yaş sebzeler
Orman mahsulleri
Kasaplık Canlı Hayvan Et Mam.
Büyükbaş Hayvan Etleri
Diğer
TOPLAM

Eylül 2020
53.732.629,52
29.944,00
119.121,66
22.218.442,04
3.027.843,00
1.691,00
426.009,40
11.728.896,08
91.284.576,7

Ekim 2020
65.218.041,83
67.917,35
100.590,73
20.530.938,88
1.369.251,10
1.854,00
291.155,29
20.381.315,00
107.961.064,18

Eylül 2020

26 %

10 %

Ekim 2020

23 %

11 %

19 %
11

3%

7%
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BORSA
NOMi

ATB Kasım-Aralık Ayları İşlem Hacimleri
MADDELER
Hububat
Bakliyat
Hayvansal yağlar
Yaş sebzeler
Orman mahsulleri
Kasaplık Canlı Hayvan Et Mam.
Büyükbaş Hayvan Etleri
Diğer
TOPLAM

Kasım 2020
19.195.425,38
183.489,73
102.819,10
24.873.935,66
2.281.856,88
2.641,00
514.595,43
11.177.428,58
58.332.191,58

Aralık 2020
41.727.109,10
155.635,00
100.593,88
18.506.676,08
2.113.512,00
2.834,00
500.338,86
17.520.978,99
80.627.677,91

Kasım 2020

15 %

19 %

Aralık 2020

23 %

14 %

19 %
9%

2%

7%

