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Dile kolay 100 yıllık bir gururu yaşıyoruz.
Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Antalya
ekonomisine hatta yarattığı katma değerle ülke
ekonomisine katkı sağlayan Antalya Ticaret
Borsası bir asrı devirdi. Borsamız ülkemizde
kurulan 3. ticaret borsası olarak varlığını
sürdürüyor. 

Kuruluş hikayesi 1880’lere dayanan Bor-
samız, genç Cumhuriyetin en köklü kurumları
arasında yerini almaktadır. 23 Haziran 1920’de
zahire borsası olarak resmen kurulan Antalya
Ticaret Borsası, Ata’mızın bize işaret ettiği ilke
ve inkılaplar doğrultusunda çalışmış, çalış-
maya da devam etmektedir.  

Bir asırlık geçmişin üzerimize yüklediği so-
rumluluğun farkındayız. Tarladan sofraya tüm
ürünlerin sağlıklı bir ortamda, değerinde
ulaştırılması için kafa yoruyor, çalışmalar
yapıyoruz.  

Geçmişten bize ulaşan tecrübe ve bilgi
birikimini gelecek kuşaklara aktarma çabasın-

dayız. Başta kentimiz olmak üzere ülkemiz
tarımı, ticareti ve ekonomisi için çalışmaya,
kente ışık olmaya devam edeceğiz.  

Borsamızın 100. yıl kuruluş yıldönümü ne-
deniyle planladığımız bir çok etkinlik ve pro-
gramı COVİD-19 pandemisi nedeniyle
ertelemek zorunda kaldık. Sade bir törenle
komite üyelerimiz, meclis üyelerimiz ve yöne-
tim kurulu üyelerimizle birlikte önce Ata’mızın
huzuruna çelenk bıraktık. Yemeğin ardından
kutlama pastamızı keserek bu anlamlı günü
birlikte yaşadık. Diliyoruz ki salgın günlerini
geride bırakır, sağlıklı bir ortamda kuruluş
yıldönümlerimizi birlikte kutlarız.  

1920’den günümüze Borsamızda faaliyet
göstermiş üyelerimize, görev almış ve almakta
olan başkanlarımıza, yönetim kurulu, meclis,
meslek komiteleri, kurul ve komisyon üyeler-
imize, çalışma arkadaşlarıma, Borsamızdan
hiçbir zaman desteğini esirgemeyen başta
TOOB olmak üzere tüm kurum, kuruluşlara,
oda ve borsa camiamıza teşekkür ediyorum. 

Ali ğAM HN
ATB Rönetim Iurulu Baş anı

başkandan
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VALİ KARALOĞLU’NDAN   
BORSA’YA

VEDA ZİYARETİ 
Diyabakır Valiliği’ne atanan Vali Münir
Karaloğlu, Antalya Ticaret Borsası’na

veda ziyaretinde bulundu
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Antalya Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır, Yönetim Kurulu
Üyeleri Halil Bülbül ile
Cüneyt Doğan tarafından
karşılanan Karaloğlu, 4 yıl
hizmet ettiği Antalya’da ku-
rumlar arası işbirliğine ina-
narak çalıştığını söyledi.
Antalya’nın dinamiklerinin
uyum içerisinde olduğunu
kaydeden Karaloğlu, Ali
Çandır ve Borsa yönetimine
çalışmaları nedeniyle
teşekkür etti.

Antalya Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır, Münir Karaloğlu’na

kente hizmetlerinden dolayı
teşekkür etti. Görev süresi
boyunca Karaloğlu’nun
birçok krizle karşılaştığını
belirten Çandır, “Bu krizleri
en iyi şekilde yönettiniz. En
son yaşanan pandemi
sürecinde aldığınız önlem-
ler ve yaptığınız çalışmalar
kentin sağlığı için çok
önemliydi” dedi.
Çandır, ziyaretin anısına
Karaloğlu’na hediye takdim
ederken, Borsa’nın çalış-
malarına desteği ve An-
talya’ya kattığı değer
nedeniyle teşekkür etti. Ali
Çandır, Karaloğlu’na yeni
görevinde başarılar diledi.
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TOBB ETÜ Rektörü ve TEPAV
İcra Direktörü Prof. Dr. Güven
Sak, Antalya Ticaret Borsası’nın
online düzenlediği ve YouTube’-
den canlı yayınlanan ‘Salgın ve
Ekonomide Yeni Normal’ konulu
Tarım Sohbetleri’nin konuğu oldu.
Toplantıya Antalya Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır, Meclis Başkanı Erdoğan
Ekinci, Antalya Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Davut Çetin’in
yanı sıra ATB üyeleri katıldı.

KARANLIKTA YOL 
BULMAYA ÇALIŞIYORUZ

Antalya Ticaret Borsası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ali Çandır,
ekonomiyi derinden etkileyen ko-
ronavirüsün büyük bir belirsizliği
de beraberinde getirdiğini kayd-
ederken, “Karanlıkta yol bulmaya
çalışıyoruz” dedi. Çandır, koron-
avirüsün tarımın stratejik bir sek-
tör olduğunu bir kere daha
gösterdiğini söyledi. Yıllardır ihmal
edilen, itibarsızlaştırılan tarım sek-
törünün itibarını kazanmak için
büyük bir şans yakaladığını ifade
eden Çandır, bu dönemin tarımda
reform yapmak için değer-
lendirilebileceğini kaydetti. 

“Tarım gözardı edilemez, mut-
laka desteklenmeli” diyen Çandır,
yapılan destek ve teşviklerin göz-
den geçirilmesi gerektiğini söyledi.
Çandır, “Üreticiye alan desteği mi,

ürün desteği mi yoksa kırsalı
ayakta tutmaya yönelik bir destek
programı mı yapmak lazım, bu
gözden geçirilmeli” dedi.  

Borsa olarak bu zorlu dönemde
tarımın, ekonominin ayakta
kalması için üyelerinden gelen
talepleri ilgili kurum ve kuruluşlara
ilettiklerini ve lobi faaliyeti yürüt-
tüklerini bildiren Çandır, “Borsa
olarak üyelerimizin yanındayız”
dedi. 

VERİ OLMADAN 
YOLUMUZU BULAMAYIZ

ATSO Başkanı Davut Çetin de
bu dönemi analiz edebilmek ve
doğru yol çizebilmek için ihtiyaç
olan verilerin eksikliğine dikkat
çekti. “Verilerle ilgili ciddi sıkıntılar
var” diyen Çetin, verilerin kamu
tarafından güncel olarak paylaşıl-
masını istedi. 

VİRÜS DEĞİL 
ÖNEM ALINMAMASI 
EKONOMİYİ DARALTIR

TOBB ETÜ Rektörü ve TEPAV
İcra Direktörü Prof. Dr. Güven
Sak, belirsizlik dönemlerinin es-
neklik getirdiğini belirterek, üretimi
başlatma, lojistik toparlanma için
plan yapma zamanı olduğunu
kaydetti. Normalleşmenin
kademeli gerçekleşeceğini vurgu-
layan Sak, bu dönemin güven
duygusuyla yönetilmesi gerek-
tiğini ifade etti. Koronavirüsün

değil alınan önlemlerin olumsuz
ekonomik sonuçları beraberinde
getirdiğine dikkat çeken Sak, talep
düşüşüne karşı önlem alınma-
ması ve karşılıklı yükümlülüklerin
yerine getirilmemesi durumunda
ekonomide derin bir daralma ve
istihdam kaybı olacağını vurgu-
ladı.

Salgının 1 yıl sürmesi halinde
sağlık dışındaki tüm diğer sektör-
lerin ciddi bir daralmayla karşı
karşıya kalacağını söyleyen Prof.
Dr. Güven Sak, sektörlerin bu
dönem ciddi bir desteğe ihtiyacı
olduğunu kaydetti. Sak, “Ekono-
minin önünü açacak tedbirlere
ihtiyacımız var” dedi. 

FIRSATLARA ODAKLANALIM
Bu dönemin fırsatlarına deği-

nen Sak, “İhmal ettiğimiz reform
gündemine geri dönmekten
başka çaremiz yok” dedi. Sak,
iklim değişikliğinin gündeme alın-
ması dijitalleşme fırsatının da
değerlendirilmesi gerektiğini
söyledi. Tarımla ilgili değer-
lendirmelerde de bulunan Prof.
Dr. Güven Sak, virüs bir yıl daha
sürerse tarımda yatırım yapılacak
çok alan olduğunu kaydetti. Bu
dönem yerelde örgütlenmenin
önemli olduğunu vurgulayan Sak,
“Şehirler bir araya gelerek kendi
geleceklerini yol haritasını çıkar-
maya karar verebilirler. Rekabet
gücünü artırmak için bir fırsat
dönemindeyiz. Dijitalleşmeyle ilgili
imkanları nasıl kullanabileceğimizi
daha fazla düşündüğümüz bir
dönemdeyiz. Böyle zor dönemde
yeni yolların farkına varmamız
lazım. Çözemediğimiz sorunları
şimdi gündeme getirmenin tam
zamanı. Depolamadan paketlem-
eye, küçük işletmeleri nasıl bir
araya getireceğimizi beraber
düşünüyor olmamız lazım. Üre-
timde verimliliği artırmalıyız.
Tarımı daha fazla nasıl verimli
hale getirebilirize doğru odaklan-
mamız gerekiyor” dedi.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği’ne (TOBB) bağlı Oda/Borsalar
tarafından tescil ettirilen coğrafi
işaretli ürün sayısı 206’ya, tescil
başvurusu yapılan ürün sayısı ise
197’ye ulaştı. Türkiye’nin zengin
coğrafyasının yanı sıra kültürel
değerlerinin de bir yansıması olan
coğrafi işaretler konusunda farkın-
dalık her geçen gün artıyor. 

Bu kapsamda, Türkiye’de tescili
alınan 501 coğrafi işaretli ürünün,
206’sı Oda ve Borsalar tarafından
alındı. Başvuru aşamasında bulu-
nan 595 ürünün ise 197’si Oda ve
Borsalara ait. Oda/Borsalar tarafın-
dan tescil ettirilen Coğrafi İşaretli
ürünler arasında; Şanlıurfa Ticaret
ve Sanayi Odası 25, Gaziantep
Ticaret Borsası 12, Van Ticaret ve
Sanayi Odası 5 coğrafi işaret tescili
ile ilk üç sırada yer alıyor. Coğrafi
işaret başvurusunda ise ilk üç
sırada, Bolu Ticaret ve Sanayi
Odası (12), Gaziantep Ticaret Bor-
sası (11) ve Adana Ticaret Odası
(9) bulunuyor. 

COĞRAFİ İŞARETLER
KATMA DEĞERİ ARTIRIYOR

Coğrafi işaretler; ürünlerin
özgünlüğünü tescilleyerek, yerel
ürünlere ayırt edici nitelikler
kazandırıyor ve ürünlerin katma
değerini artırıyor. Böylece üreti-
cilere de rekabet üstünlüğü sağla-
yarak, yerel ekonomileri
kalkındırıyor. Oda ve Borsalar da,
coğrafi işaretlerin denetimi, tanıtımı
ve pazarlanması konusunda etkin
çalışma yaparak, bu toprakların
sahip olduğu zenginlik olan coğrafi
işaretleri yaşatıyor. 
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Antalya Ticaret Borsası (ATB)
öncülüğünde Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği desteğiyle 2010
yılında başlatılan ve 11’incisi 21-
25 Ekim 2020 tarihlerinde yapıl-
ması planlanan Yöresel Ürünler
Fuarı YÖREX, pandemi nedeniyle
önümüzdeki yıla ertelendi.

PANDEMİ ENGELİ
YÖREX’in fikir babası, Antalya

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Çandır, Covid-19 ne-
deniyle bu yıl çok sayıda etkinliğin
ertelendiğine dikkat çekerken,
pandemiden en çok da fuarların
etkilendiğini belirtti. Bu yıl TOB-
B’un fuar takviminde olan ve 21-
25 Ekim’de yapmayı planladıkları
YÖREX’in de pandemiden etk-
ilendiğini kaydeden Çandır,
“YÖREX, kısa sürede Türkiye’nin
en çok sevilen fuarları arasında
yerini aldı. Öyle ki fuar biter bitmez
bir sonraki fuarın ne zaman
yapılacağını soran çok sayıda zi-
yaretçimiz oldu. Biz de YÖREX’i
Ekim ayı sonunda yapmayı plan-
ladık. Ancak pandemi nedeniyle
halk sağlığını önceleyerek fuarı
20-24 Ekim 2021 tarihinde yapma
kararı aldık” diye konuştu.

ÖNCELİĞİMİZ SAĞLIK
Güvenli bir ortamda binlerce in-

sanı yöresel ürünlerle buluşturmak
istediklerini vurgulayan Çandır,
“Sağlık her şeyin önünde gelir. Bu
nedenle kimsenin sağlığını riske
atmak istemedik. YÖREX’i her za-
manki coşkusu ve katlanarak
devam eden ziyaretçi kitlesiyle
önümüzdeki yıl yapacağız.
Anadolu’nun batısından doğusuna,
kuzeyinden güneyine yüzlerce
ürünü ‘Sizin Oraların Nesi Meşhur’
sloganıyla bir araya getireceğiz”

diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN EN ÇOK 
SEVİLEN FUARI

10 yılda 1 milyon 131 binin üz-
erinde ziyaretçi sayısına ulaşan
YÖREX’in 10 yılda 3 bin 386
katılımcı ile binlerce ürünü zi-
yaretçiyle buluşturduğunu bildiren
Ali Çandır, şunları söyledi:
“Türkiye’nin en çok ziyaret edilen
fuar olma özelliğini taşıyan
YÖREX, yöresel ürünlerin zırhı
sayılan coğrafi işaret konusunda
da büyük farkındalık yarattı. 2010
yılında 40 ilin katıldığı, 24 bin
kişinin ziyaret ettiği YÖREX’e
geçen yıl 10’uncu yılında 81 ilden
katılım olmuş, 276 bin 288 zi-
yaretçi sayısına ulaşılmıştı.
YÖREX’e başladığımız 2010
yılında 109 olan coğrafi işaretli
ürün sayısı 5 katına çıkarak 511’i,
coğrafi işaret başvuru sayısı ise
160’tan 583’i geçti.”  

YÖREX’e destek veren
herkese bir kere daha teşekkür
eden Başkan Çandır, “YÖREX’i
biz birlikte büyüttük. Başta TOBB
Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu
olmak üzere yöresel ürünlere
değer katan herkese bir kere
daha teşekkürlerimi sunuyorum”
dedi.
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ATB 
Mayıs

Meclisi
yapıldı

Antalya Tica-
ret Borsası

N netim çu-
rulu Başpanı
Ali andır,
Mayıs ayı

Meclis toÇ-
lantısında,
”şini Oenze-
rini yaşama-
dığımız zor
g nler geöi-
yoruzü dedi
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Antalya Ticaret Borsası (ATB)
Mayıs ayı Meclis Toplantısı Meclis
Başkanı Erdoğan Ekinci başkan-
lığında online yapıldı. Antalya
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Çandır, Meclis’te
kente, tarıma ve ekonomiye ilişkin
değerlendirmelerde bulundu.
“Eşini benzerini yaşamadığımız
zor günler geçiyoruz” diyerek sö-
zlerine başlayan Çandır, bir yan-
dan sağlığını korumaya çalışan
insanların diğer yandan işini koru-
maya, ayakta kalmaya çalıştığını
söyledi. Çandır, “Umuyorum ki, bu
zor günleri kısa sürede geride
bırakırız” dedi.

ZEYTİN VE PORTAKALI 
PAHALI YİYECEĞİZ

Antalya Ticaret Borsası
Başkanı Ali Çandır, Meclis’te tarım
sektörünün durumunu özetledi.
Çandır, yaşanan ani yüksek sı-
caklık, gece gündüz sıcaklık
farkının artması ve fırtınanın
henüz çiçeklenme ve meyve
tutum dönemini yaşayan
ağaçlarda ciddi sıkıntılara neden
olduğunu belirtirken, bazı meyvel-
erde verim ve kalite kaybı
olduğunu bildirdi. Portakalda
sözkonusu nedenlerle yüzde 20
ürün kaybı yaşandığını kaydeden
Çandır, zeytinde ise yüzde 30
civarında ürün kaybı beklendiğini
bildirdi. Çandır, “Hava şartlarının

henüz çiçeklenme aşamasında
olan ya da meyveye durmuş
ağaçları etkilemesi nedeniyle bu
yıl portakal ve zeytini biraz pahalı
yiyeceğiz” dedi. Çandır, don ne-
deniyle açık alandaki bazı ürün-
lerde de zarar oluştuğunu söyledi.

YAŞ MEYVE SEBZE 
İHRACATIMIZ ARTTI

Koronavirüs döneminde sebze
üretiminde ve ihraç edilen se-
bzenin nakliyesinde bazı aksaklık-
lar görülse de sektörün genel
olarak iyi bir dönem geçirdiğini
bildiren Çandır, ”Yaş meyve sebze
ihracatımız Ocak-Nisan döne-
minde bir önceki yılın aynı döne-
mine göre yüzde 24 artış gösterdi”
dedi.

ÇİÇEK SERADA KALDI
Süs bitkilerinin bu dönemden

olumsuz etkilenen sektör-
lerin başında geldiğini
kaydeden Çandır, “Kesme
çiçekte yüzde 65 ve diğer-
lerinde yüzde 100
oranında ürünler serada
kalmış durumdadır. İhracat
mart ayında yüzde 14,
Nisanda yüzde 21 Ocak-
Nisan döneminde ise
yüzde 11 düşmüştür” diye
konuştu. Çandır, An-
talya’nın Ocak-Nisan
dönemi toplam ihracatının

yüzde 1.5, tarım ihracatının ise
yüzde 12 arttığını bildirdi. Turizm
ve dış piyasaya yönelik üretim ve
ticaret yapan su ürünleri sek-
töründe de işlerin durduğunu be-
lirten Çandır, “Ancak önceki gün
su ürünlerine bir destekleme
kararı çıktı” dedi.

TIBBİ AROMATİK 
BİTKİLERE TALEP ARTTI

Otel, restoran, okul, üniversite
ve resmi kurum yemekhanelerinin
kapanması nedeniyle et, süt ve
süt mamulleri, reçel, pekmez,
lokum, mantar, zeytin ve
zeytinyağı gibi ürünlerin toptan
satışlarının durma noktasına
geldiğine dikkat çeken Çandır, “ Et
sektöründe ramazan ayının da
etkisiyle perakende de artış
görülmüştür” dedi. Çandır, arı
yetiştiriciliğinde bir problem
yaşanmadığını ancak sıcaklığın
etkilerinin ne olacağının henüz ke-
stirilemediğini de söyledi. Tıbbi
aromatik bitkiler sektöründe özel-
likle sağlık yönünde iş alternatif tıp
ürünleri olması nedeniyle artış
görüldüğünü belirten Çandır,
“Tıbbi aromatik sektörü salgın ve
sonrasında olumlu etkilenecek
sektörlerden biri olacak” dedi.
Çandır, hububat sektörünün hava
koşulları nedeniyle verim, kalitede
iyi bir dönem yaşadığını bildirdi.
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HAVA KARGO TAŞIMAYA
DESTEK GELDİ

Koronavirüsün ülkede görülme-
siyle birlikte Borsa’da, işletmel-
erde sağlık önlemlerini
artırdıklarını belirten ATB Başkanı
Çandır, üyelerin görüşleriyle sek-
törel sorunları, talepleri ve çözüm
önerilerini içeren anketler yaptık-
larını, raporlar hazırladıklarını,
resmi yazılarla bunları ilgili kurum-
lara ilettiklerini kaydetti. Çandır,
“Taleplerimizin takipçisi olduk.
Dışişleri Bakanı, Hazine ve Maliye
Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı,
Ticaret Bakanı ile TOBB
Başkanımızın katılımıyla düzenle-
nen tüm toplantılarda da bu tale-
plerimizi dile getirdim ve anlık
sorunlarımızı direkt olarak pay-
laşma imkanı buldum. Sek-
törümüzün çeşitli ötelemelerden
faydalanabilmesi için mücbir
sebep kapsamına alınması
talebimiz henüz uygun bulun-
masa da tarımsal dış ticaretin
dünya ile rekabetçi koşullarda
yapılabilmesi için hava kargo
taşıma giderlerinin desteklenmesi
talebimiz uygun bulunmuştur.
Emeği geçenlere teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu.

MÜCBİR SEBEP 
KAPSAMI GENİŞLETİLSİN

Üyelerden gelen ve ilgili yer-
lerde ilettikleri taleplerin bir
bölümünün olumlu sonuç-
landığını, bir bölümünün kısmen
gerçekleştiğini bildiren Çandır,
güncel taleplerini şöyle sıraladı:
“Mücbir sebep kapsamının
genişletilmesi, kamudan kesin-
leşen alacakların ödenmesi, KDV
alacağı kadar koşulsuz/şartsız
KGF kefaleti sağlanması, kira
destek mekanizması geliştirilmesi,
geçici verginin birinci taksitinin ik-
inciyle birleştirilmesi, normalleşme
döneminde esnek çalışmanın ko-
laylaştırılması, kısa çalışma
ödeneğinin süresinin uzatılması”

STANDARTLARIMIZI 
YÜKSELTMELİYİZ
İş yapma biçimi ve donanım

düzeyi itibariyle koronavirüs döne-
mine en hızlı ayak uyduran sek-
törlerinin bilişim, sanayi ve tarım
olduğunu söyleyen Çandır,
“Ticaret sektörü iş yapma biçimi
itibariyle turizm ve lojistik sektör-
lerinden daha iyi, donanım düzeyi
itibariyle ise daha geride yer al-
maktadır. Dolayısıyla tarım başta
olmak üzere tüm sektörlerdeki
işletmelerimizde standartlarımızı
yükseltmeli, iş planlarımızı daha
fazla veri ile tasarlamalı, risk
senaryosu sayımızı artırmalı ve
tüm performans ölçümleme kriter-
lerimizde değişikliğe gitmeliyiz”
diye konuştu.

VİRÜSLE YAŞAMAYI 
ÖĞRENECEĞİZ

Yapılan çalışmalar ve açıkla-
malara göre salgının sona ermesi
ve eskisi gibi normal hayatımızı
sürdürmemizin mümkün görün-
mediğini kaydeden Ali Çandır,
“Buna karşılık kademeli ve koru-
malı bir ekonomik ve sosyal
hareketlenme yaşamaya başlay-
acağız. Bu hareketlenmenin adı
ister yeni normal olsun ister başka
bir şey; esas olan, virüs ile yaşa-
mayı öğrenmemizdir. Tedbirleri
tavizsiz uygulamamız da hayati

önemdedir. İş hayatımızla ilgili
öğreneceklerimiz de belirli oranda
buna bağlıdır” dedi.

BORÇ VE MALİYET YÖNETİMİ
Önümüzdeki dönemde iş ve

ekonomik hayatın temelini iki ko-
nunun oluşturacağını bildiren
Çandır, şunları söyledi: “Bunlar-
dan ilki borç yönetimi, ikincisi ise
maliyet yönetimi olacaktır. Büyük
darbe alan iş hacminin yarattığı
ciro ve tahsilat sorunlarının
kaçınılmaz sonucu olarak mevcut
borçlarımızı daha da artırmak
zorunda kaldık. Ödemeler sis-
temimiz de ciddi tıkanıklığa
uğramış durumdadır.
Önümüzdeki günlerde iş hay-
atının kademeli hareketlen-
mesiyle yavaş bir hızda ve düşük
bir kapasitede çalışma söz
konusu olduğunda ilk karşı
karşıya kalacağımız sorun, yük-
sek maliyetler olacaktır. Özellikle
sabit maliyetlerimizin yükü, bizleri
alışık olmadığımız ölçüde zorlay-
acaktır. İnsanlarımızın gelirleri de
ciddi boyutta erozyona
uğramışken talepte kısa sürede
canlılık beklemek doğru olmaya-
caktır. O halde bir taraftan
borçlarımızı diğer taraftan da
maliyetlerimizi yönetmeye odak-
lanmalıyız.”
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BORÇ VE MALİYET YÖNETİMİ
Önümüzdeki dönemde iş ve

ekonomik hayatın temelini iki ko-
nunun oluşturacağını bildiren
Çandır, şunları söyledi: “Bunlar-
dan ilki borç yönetimi, ikincisi ise
maliyet yönetimi olacaktır. Büyük
darbe alan iş hacminin yarattığı
ciro ve tahsilat sorunlarının
kaçınılmaz sonucu olarak mevcut
borçlarımızı daha da artırmak
zorunda kaldık. Ödemeler sis-
temimiz de ciddi tıkanıklığa
uğramış durumdadır.
Önümüzdeki günlerde iş hay-
atının kademeli hareketlenmesiyle
yavaş bir hızda ve düşük bir kap-
asitede çalışma söz konusu
olduğunda ilk karşı karşıya kala-
cağımız sorun, yüksek maliyetler
olacaktır. Özellikle sabit maliyet-
lerimizin yükü, bizleri alışık ol-
madığımız ölçüde zorlayacaktır.
İnsanlarımızın gelirleri de ciddi
boyutta erozyona uğramışken
talepte kısa sürede canlılık bekle-
mek doğru olmayacaktır. O halde
bir taraftan borçlarımızı diğer
taraftan da maliyetlerimizi yönet-

meye odaklanmalıyız.”

ANTALYA EKONOMİSİ 
DARALMA KISKACINDA

Döviz hareketliliğinin tetiklediği
krizlerden Antalya’nın başarıyla
çıktığını anımsatan Çandır,
“Ancak bu defa Antalya
ekonomisi, ülkemiz ortalamasının
çok üzerinde bir zorlukla ve daral-
mayla karşı karşıyadır. Karar veri-
cilerimizden taleplerde
bulunurken kentimizin içinde bu-
lunduğu bu aşırı zor durumun
dikkate alınmasını her seferinde
dile getirdik. Getirmeye de aynı
kararlılıkla devam edeceğiz” diye
konuştu.

100 YILIMIZI KUTLUYORUZ
1920 yılında kurulan Antalya

Ticaret Borsası’nın 23 Haziran’da
100 yılını kutlayacağını belirten
Çandır, “Ülkemizde kurulan 3.
ticaret borsasıyız. Kentimiz tarımı
ve ticaretinin gelişimi için çalış-
manın yanı sıra kentimizi il-
gilendiren tüm konularda söz
söyleyen, inisiyatif üstlenen, proje

üreten, maddi ve manevi tüm fe-
laketlerde taşın altına elini koyan
ve örnek olan ATB’nin 100. yılını
da bu kapsamda kutlayacağız.
Fakat kutlamalarımızı virüs ne-
deniyle önümüzdeki dönemde
yaşayacağımız gelişmelere göre
sınırlı tutacak ve belirli bir takvime
yayarak düzenleyeceğiz” diye
konuştu.

MANAVOĞLU VE 
ŞENCAN’I ANDI

Mayıs ayında iş ve siyaset
dünyasından Muratpaşa
Belediyesi’nin ilk Başkanı Mehmet
Manavoğlu ile hayırsever kim-
liğiyle ön plana çıkan iş insanı
İbrahim Şencan’ın yaşamını yi-
tirdiğini anımsatan Çandır, Man-
avoğlu ve Şencan’a Allah’tan
rahmet, sevenleri ve ailelerine baş
sağlığı diledi. Meclis’te üyeler,
yaşadıkları sıkıntıları ve beklenti-
lerini dile getirdi. Meclis kararıyla
Haziran ayı meclisinin Borsa’nın
100. yıldönümü 23 Haziran’da
yapılması kararlaştırıldı.
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Antalya Ticaret Borsası (ATB),
Kurban Bayramı öncesinde hay-
vancılık ve et ticaretinde yaşanan
sorunlar, çözüm önerilerini belir-
lemek amacıyla Sektörel Analiz
Toplantısı düzenledi. Antalya
Ticaret Borsası Başkan Vekili Halil
Bülbül moderatörlüğünde yapılan
toplantıya, ATB Yönetim Kurulu
Üyesi Cüneyt Doğan, ATSO,
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, An-
talya Hayvancılık A.Ş., Akdeniz
Üniversitesi, ANET, Antalya Damı-
zlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, An-
talya Kasaplar Odası,  Veteriner
Hekimler Odası, Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Birliği, KUTSO,
MATSO, ALTSO, Ziraat
Mühendisleri Odası’ndan temsil-
ciler ile ATB 5. Meslek Komitesi
üyeleri katıldı. ATB Başkan Vekili
Halil Bülbül, Antalya’daki hayvan
varlığı, et üretimi ve ticareti, ko-

ronavirüsün Antalya hayvansal
üretim ve toptan, perakende
ticaretine etkileri, kurbanlık fiyat-
ları ve kesim fiyatları, hayvan
pazarları ve et kesim noktalarını
konuşmak üzere toplantı düzen-
lediklerini belirtirken, sektörün
sorunları, beklenti ve çözüm öner-
ilerini ilgili kurum ve kuruluşlara
ileteceklerini söyledi. 

KURBAN SÖNÜK GEÇEBİLİR
ATB 5. Meslek Komitesi Üyesi

Ata Sönmez, pandemi döne-
minde kırmızı ette perakende
satışlarda artış olsa da satışların
yüzde 60-70’ini oluşturan toptan
ticaretin durması nedeniyle kır-
mızı et ticaretinin bu dönemden
olumsuz etkilendiğini söyledi.
Sönmez, “Bu dönem turizm ol-
mayınca toptan satışta ciddi
sıkıntı var. Fiyatlarda da düşme
var. Fiyatların düşmesi besici için

büyük sıkıntı. Üretici para kazan-
mazsa besicilikten çekilir, bir daha
da dönmez” diye konuştu. Kurban
Bayramı’nın da pandemi ne-
deniyle iyi geçmeyeceğini
düşündüğünü söyleyen Sönmez,
hem sosyal mesafe kuralı ne-
deniyle hem de risk nedeniyle
kesim yerlerine gitmek yerine in-
sanların bağışa yönelebileceğini
kaydetti. Sönmez, kurbanlık fiyat-
larının düştüğünü de bildirdi. 

SÜPERMARKETTE 
KURBAN SATILMASIN 

Kasaplar Odası Başkanı
Osman Yardımcı, üretici olmazsa
kasabın olmayacağını söylerken,
kazanamayan üreticinin üretim-
den çekilebileceği uyarısında bu-
lundu. Yardımcı, küçük aile
iletmelerinin desteklenmesi ve
sayısının artırılması gerektiğini

kaydetti. Süpermar-
ketlerde satılan kur-
banlıklara tepki
gösteren Yardımcı,
binlerce hayvanın
aynı anda nasıl ke-
sildiğini sordu.
Yardımcı, “Devlet
bunu incelesin.
Gününde ke-
silmeyen et kurban
değildir. Namazdan
önce kesilen kurban,
kurban olmaz, adak
olur. Süpermar-
ketlerde kurban
satılmasın” diye
konuştu. Yardımcı,
küçükbaş fiyatının
30 TL, dananın 28
TL olduğunu
bildirirken, küçükbaş
kesim fiyatının
parçalama ve pay
hariç 180 TL, büyük-
başın 600 TL
olduğunu söyledi.
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DİYANET’E ÇAĞRI
Damızlık Koyun Keçi Yetiştirici-

leri Birliği Başkanı Zeliha Öztürk,
Antalya’da 198 bin civarında kes-
ime hazır küçükbaş kurbanlık bu-
lunduğunu bildirirken, “İhtiyacı
karşılayacak hayvan sayısına
sahibiz” dedi. Antalya’da pazar
yerlerinin henüz belli olmadığına
dikkat çeken Öztürk, “Birliğimize
üye 150 yetiştiricimiz kurbanlık-
larını satışa sunmaktalar. Ama bu
yıl hayvan pazarlarına ilişkin açık-
lamasında geç kalınması bizi
kaygılandırıyor. Pandemi
sürecinde bu kadar yetiştiriciyi
merkeze getirecek miyiz, eleme
yapılacak mı, nasıl konuşlandıra-
cağız henüz belli değil. Ürünlerini
tüketiciye ulaştırabilecekler mi
bunun kaygısını yaşıyoruz” diye
konuştu. Süpermarketlerin kurban
satışlarını da eleştiren Öztürk,
“Yapılan ibadete halel getir-
ilmemeli. 12 kg olan kuzu kurban-
lık vasfı taşımaz. Bu bir
kandırmacadır, kurbanda et
pazarlamanın yoludur. Vatandaşın
İslami anlamda ibadetine helal ge-
tirilmemelidir, kandırmacanın
önüne geçilmelidir. Diyanet İşleri
Başkanlığımız bu konuda
harekete geçmelidir” diye konuştu.

KURBANI BESLEMENİN
MALİYETİ ARTTI

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Bir-
liği Müdürü Musa Toros, kurban
bayramı döneminin ülkemiz için
en büyük ekonomik hareketlerden
biri olduğunu belirtirken, bu döne-
min sıkıntılı geçeceğine işaret etti.
Arpa ve buğdayın hasat za-
manında, dövizin gerilediği
dönemde yeme zam yapıldığına
dikkat çeken Toros, “Kurbanları
beslemek üretici için büyük
sıkıntı” dedi. 

Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp,
FAO’nun da aile işletmeciliğinin
desteklenmesini istediğine işaret
ederken, besicilerin mutlaka aile
işletmeciliğine yönlendirilmesi ve
desteklenmesi gerektiğini vurgu-
ladı. Alp, “Tarım desteklenmediği
zaman ithalata mecbur kalıyor-
sunuz. Pandemi döneminde
bütün ülkeler kabuğuna çekildi.
Hayvanımızı, sebzemizi
yetiştirmek zorundayız, yoksa 83
milyonu nasıl besleyeceğiz” dedi. 

ANTALYA’NIN
HAYVAN VARLIĞI 

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü
Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği
Şube Müdürü Özlem Çağırıcı
Armut, Antalya’da 192 bin 234
büyükbaş hayvan, 520 bin 826
koyun, 752 bin de keçi bulun-
duğunu bildirirken, “Küçük hayvan
varlığı açısından Türkiye
genelinde 9-10. sıradayız. Büyük-
başta ise 32. sıradayız. Geçen yıl
11 bin 650 ton et ürettik. Adaklık
ve kurban miktarı bu rakama dahil
değil. Antalya, küçükbaşta ise ge-
leneksel hayvancılığın yapıldığı
yer. Müdürlük olarak geleneksel
hayvancılığın yapılmasından
yanayız. Çünkü mera yapımız
buna çok uygun” diye konuştu. 

ATSO Komite Üyesi Hasan
Taş, pandemi döneminde kırmızı
et tüketimini değerlendirirken
AVM’lerden uzak duran halkın
yeniden yerel esnafı hatırladığını
söyledi. Antalya Hayvancılık A.Ş.
adına toplantıya katılan Ozan
Ünal, Kömürcüler’deki hayvan
pazarında kesim alanı bulun-
duğunu kurbanlıkların burada hi-
jyenik ortamda kesilebileceğini
kaydetti.
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Vali Yazıcı’dan Antalya 
Ticaret Borsası’na ziyaret

Antalya Halisi -rsin Eazıcı
Antalya ğicaret BorsasıMna
nezaYet ziyaretinde Ku,
lunduN Hali EazıcıMyı Antalya
ğicaret Borsası E0netim
öurulu BaTYanı Ali Candır

eclis BaTYanı -rdokan
-Yinci  E0netim öurulu
Oyeleri şalil BülKül  büneyt
2okan ile Düleyman -rsan
akırladı
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TARIMDA STANDARDI 
ARTIRMALIYIZ

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, sa-
hada olmaya özen gösterdiğini
belirterek, vatandaşla iç içe
olduğu zaman sorunları yerinde
görme ve çözüm önerisi sunma
konusunda daha verimli olduğunu
söyledi. Türkiye’nin eşsiz bir
doğaya, toprağa sahip olduğunu
her türlü ürünün her bölgeye göre
farklılık göstererek kendine has
lezzeti ve aromasıyla yetiştiğine
dikkat çeken Vali Yazıcı, bu eşsiz
potansiyelin daha fazla değer-
lendirilmesi gerektiğini kaydetti.
Tarımda standardı artırmamız
gerektiğini söyleyen Vali Yazıcı,
standardın ihracatı da tetikleye-
ceğini kaydetti.  
TARIM POTANSİYELİMİZ
YÜKSEK

ATB Başkanı Ali Çandır, Vali
Yazıcı’ya ziyarete nedeniyle

teşekkür etti. Antalya tarımı
hakkında bilgi veren Başkan
Çandır, dönem başkanlığını An-
talya Ticaret Borsası’nın yaptığı
Tarım Konseyi olarak geniş bir
tarım sunumu yapmak istediklerini
bildirdi. Antalya’nın müthiş bir
tarım potansiyeli olduğunu vurgu-
layan Çandır, “Antalyalı
üreticimizin birikimi müthiş.
Üreticimizi doğru yönlendire-

bilirsek üretim ve ihracatta daha
da ileriye gideriz” diye konuştu.
Vali Yazıcı’ya tarım alanlarını zi-
yaretinden dolayı teşekkür eden
Çandır, ziyaretlerin üreticiyi motive
ettiğini kaydetti. 

Başkan Çandır, ziyareti anısına
Vali Yazıcı’ya fotoğrafının cama
lazerle üç boyutlu işlendiği ATB
100. Yıl hatırası takdim etti.



22. BORSA
NOMi

gMDNA2AH
’ayıs-haziran-ğe00uz-Amust s cBcB

BAŞKAN ÇANDIR, 
ANTALYA SEVDASINI

ŞARKI SÖZLERİNE DÖKTÜ

Antalya ğiParet g r-
sası vAğgÇ wöneti0
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Antalya Ticaret Borsası’nın
(ATB) 4 yıl önce instagram, twitter
ve facebookta başlattığı kentin
tarihi ve doğal güzelliklerinin pay-
laşıldığı #SimdiAntalyaZamanı
kampanyasında bugüne kadar 57
binin üzerinde fotoğraf ve video
paylaşılırken; ATB Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Çandır ile Grup
Gümüş Pena’nın sözlerini birlikte
yazdıkları şarkıya çekilen klip ise
iki günde 100 binin üzerinde
görüntülendi.

Antalya’nın güzelliklerinin Grup
Gümüş Pena ile birlikte sözlerini
yazdıkları şarkı eşliğinde an-
latıldığı klipte kente davette bu-
lunulduğun belirten ATB Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Çandır, “Kent
tanıtımının yanı sıra biz Antay-
alılaşma hareketiyle farkındalığı
artırmaya yönelik bir çalışma

yapıyoruz. Antalya aşırı göç alan
bir şehir. O nedenle aidiyet duy-
gusunun gelişmesiyle kentimizin
değerlerini hissettirmek amacıyla
#SimdiAntalyaZamanı’nda An-
talyamızın güzelliklerini paylaş-
maya devam ederken Grup
Gümüş Pena isimli müzik toplu-
luğu ile şimdi Antalya zamanına
bir şarkı yapmanın yollarını
aradık. Birlikte çalışarak hem söz,
hem müzik hem de görseliyle An-
talya’yı anlatır bir çalışma ortaya
çıkardık” şeklinde konuştu.

OLUMLU GERİ 
DÖNÜŞLER ALDIK

Hedeflerinin Antalya’nın güzel-
liklerini hissetmek, sahip çıkmak
ve gelecek nesillere devretmek
için farkındalık yaratmak

olduğunu söyleyen Çandır, “Şarkı
yazmamız nedeni, uzun süredir
Antalya için bir şarkı yapılmamış
olduğunu fark etmemizdi. Diliyo-
rum ki ünlü sanatçılarımız da An-
talya’nın güzelliklerini anlatan
sanatsal faaliyetlerde bulunurlar”
dedi.

Klibin sosyal medya üzerinden
paylaşıldığında geri dönüşlerin
çok olumlu olduğunu da sözlerine
ekleyen Çandır, “İnsanları heye-
canlandıran bir çalışma olduğu
yönünde geri bildirimler aldık.
Sosyal medyadan destek veren
tüm milletvekillerimize, Büyükşe-
hir Belediye Başkanımıza, ilçe
belediye başkanlarımıza, kentin
kanaat önderlerine ve tabi ki çalış-
mamızı sahiplenen halkımıza çok
teşekkür ediyorum” ifadelerini kul-
landı.
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KLİP ATATÜRK’ÜN 
SÖZÜYLE BİTİYOR

#SimdiAntalyaZamanı’nda
paylaşılan ve Yat Limanı, Hadri-
anus Kapısı, Kaleiçi, Aspendos
Antik Tiyatrosu, Yivli Minare’nin
yanı sıra Sıçan Adası, falezler,
portakal bahçeleri ve seraların
görüntülerinin yer verildiği klipte

seslendirilen ‘Antalya Zamanı’
isimli şarkının sözleri de beğe-
nildi.

Klip, Mustafa Kemal Atatürk’ün
“Hiç şüphesiz ki Antalya
dünyanın en güzel yeridir”
cümlesiyle sona eriyor.

KAYNAK:DHA

Yosun kokan sinende uyut beni

Aşk dolu yollarında unut beni

Saklı koylarında sakla beni

Bereketli toprağında yaşat beni

Portakal çiçeği kokuyor tenin

Yıldızlı gecelerde sahilinde

Denizi kucaklar falezler dağlar

Şimdi Antalya Zamanı

Mavinle yeşilinle avut beni

Tarihin alıyor benden beni

Senle yaşarım anla beni

Yemyeşil sinende sakla beni

Portakal çiçeği kokuyor tenin

Yıldızlı gecelerde sahilinde

Denizi kucaklar falezler dağlar

Şimdi Antalya Zamanı.
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100 YILLIK GURUR100 YILLIK GURUR

TÜRKİYE’NİN EN ESKİ 3. BORSASI
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Ülkemizde ticaret borsasından
ilk kez 1856 tarihli Islahat Fer-
manı kapsamında yürürlüğe
1876 tarihli Meclis-i Ticaret ve Zi-
raat’e ait Nizamname’de
bahsediliyor. 1886 yılında
Umumi Borsalar Nizamnamesi
hazırlandıktan sonra 1891
yılında İzmir, 1913’te Adana,
1920’de Antalya Ticaret ve Za-
hire borsaları açılıyor. Kayıtlara
göre Antalya Ticaret Borsası
Türkiye’nin en eski 3. ticaret bor-
sası.   

5 Temmuz 1921’de sona eren
İtalyan işgalinin ardından ticari ve
sosyal yapıda da hızlı bir değişim
meydana geldi. Arazi ve mülk
sahipleri değişti. Ticaret farklı bir
boyuta ulaştı. Yaklaşık iki yıl
süren işgal sırasında temel besin
kaynaklarından olan hububatın
karaborsaya düşmesi gibi du-
rumlar bir düzen istediğini de be-
raberinde getirdi. Haziran

1920’de, Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin kuruluşundan yak-
laşık üç ay sonra Antalya Ticaret
Borsası kuruldu. Yeni bir rejimin
müjdecisi olan meclisle birlikte
Antalya da kendi yerel sorun-
larını çözmek adına önemli bir
adım atmış oldu.   

Bâli Bey Mahallesi’nin hemen
bitişiğinde bulunan Loncaaltı
mevkii, şehre dışarıdan gelen za-
hirenin toplandığı merkez idi.  Za-
hire borsası kurulmadan önce
Antalya’da zahire satışının başını
Arap muhacirler çekiyordu. Giritli
muhacirlerin Antalya’ya etkileri
ise uzun yıllar hissedildi. Bu
kişiler arasından Antalya
ekonomisine yön veren şah-
siyetler de çıktı. Şeremetzâde
Giritli Zeki Bey, Antalya’da ticareti
düzenlemek ve geliştirmek
amacıyla 23 Haziran 1920’de
Antalya Ticaret ve Zahire Bor-
sası’nın kurucusu olarak kayıt-
lara geçti.

Borsa genel anlamda
talep edilen mallar için be-

lirlenmiş, belirli kurallar
çerçevesinde organize

olmuş piyasadır. Bir ticari
mal borsası, diğer adıyla
ürün borsası, hammadde,
tarım ürünleri ya da gıda
malzemeleri gibi bedeli

ödenebilir malların işlem
gördüğü borsadır. Burada
normalde tarım ve sanayi
hammaddeleri, mineraller
ve diğer doğal ürünler söz
konusudur. Ancak sanayi

ürünleri bu kapsama
girmez. İnsan tarihinin en
eski borsaları ticari mal
borsalarıdır. Bu borsalar
yoğun mal değiş tokuşu
yapılan yerlerdeki pazar

yerlerinden (agoralardan)
ve ticaret pazarlarından

kaynağını almıştır. 



27.BORSA
NOMi

BORSADAN
May s-Haziran-Temmuz-Ağustos 2020

Antalya Ticaret Borsası
100 YAŞINDA 

Cumhuriyet 
tarihinin en köklü kurumları 

arasında yerini alan Antalya Ticaret
Borsası, 100. Yaşını kutladı. 
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Antalya Ticaret Borsası,
100’üncü yaşını bir dizi etkinlikle
kutladı. İlk olarak Cumhuriyet
Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı
önünde bir araya gelen ATB
Meclis Üyeleri, Ata’nın huzurunda
saygı duruşunda bulundu. Antalya
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
başkanı Ali Çandır ile ATB Meclis
Başkanı Erdoğan Ekinci, Atatürk
Anıtı önüne çelenk bıraktı. ATB
Meclis üyeleri, daha sonra Hazi-
ran ayı Meclis toplantısını gerçek-
leştirdi. ATB Haziran ayının
gündemi 23 Haziran 1920 yılında
kurulan Borsa’nın 100’üncü kuru-
luş yıldönümü oldu. ATB Meclis
Başkanı Erdoğan Ekinci,
100’üncü yılın hayırlı olmasını
diledi. 

KUTLAMALAR ERTELENDİ
Antalya Ticaret Borsası

Başkanı Ali Çandır, “Borsamızın
kuruluşunun 100’üncü yıl
dönümünü kutlamak ve yaşa-
makta olduğumuz Koronavirüs
nedeniyle son 3 aydır uzaktan er-
işimle gerçekleştirdiğimiz meclis
toplantımızı fiilen gerçekleştirmek
için bir aradayız” diyerek sözlerine
başladı. 

100 YILLIK EMEK
Borsa’nın 100’üncü kuruluş

yıldönümü nedeniyle plan-
lanan etkinliklerin koron-
avirüs nedeniyle
ertelendiğini belirten Çandır,
“Sağlık önlemleri nedeniyle
bugün aramıza davet
edemediğimiz, Borsamıza
katkı sunmuş herkesin biz-
leri anlayışla karşılayacağını
düşünüyorum” dedi. Bor-
sanın Türkiye Büyük Millet
Meclisi ile yaşıt olduğunu
belirten Çandır, Borsa’nın
kuruluşu ile ilgili bu bilgileri
paylaştı:

“Borsamızın 100. kuruluş
yıl dönümünün önemini
kavramak için o dönemin
şartlarını hatırlamamız yeterlidir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
henüz ikinci ayını tamamladığı,
işgal kuvvetlerinin taarruza
geçtiği, il ve ilçelerimizin işgal
edilmeye başlandığı ve yurdu-
muzun dört bir yanında ayakla-
maların çıktığı bir dönemdir. Gazi
Mustafa Kemal Atatürk ve
arkadaşlarının öncülüğünde mil-
letimizin çetin bir siyasi ve askeri
mücadeleyi sürdürdüğü bir
dönemdir. Ancak bu mücadele ve
başarının yalnızca siyasi ve askeri
alandaki başarıyla kazanılamaya-
cağının da Yüce Atatürk tarafın-
dan vurgulandığı bir dönemdir.
Öyle ki Ata’mız 1923 yılında

düzenlenen İzmir İktisat Kon-
gresi’nde yapmış olduğu açılış
konuşmasında “Siyasi, askeri
zaferler ne kadar büyük olurlarsa
olsunlar ekonomik zaferlerle taç-
landırılmamışlarsa, meydana
gelen zaferler devamlı olamaz.
Ekonomi demek, her şey demek-
tir, yaşamak için, mutlu olmak için,
insan varlığı için ne lazımsa on-
ların hepsi demektir. Ziraat de-
mektir, ticaret demektir, çalışma
demektir, her şey demektir.”
demiştir. İşte milli mücadele döne-
minin başlarında bu bilinçle
hareket eden 45 tüccar bir araya
gelmiş ve Borsamızın temelini at-
mışlardır.”



ATB’yi kuran ve bugünlere
gelmesinde emeği geçen herkese
teşekkür eden Çandır, “Ebediyete
intikal edenlere Allah’tan rahmet,
hayatta olanlara sağlık ve afiyet

diliyoruz. 1920’den 2020’ye mil-
letin emeğini ve üretimini
kıymetlendirmek için Borsamızda
görev yapmış, işini ve ailesini
ihmal etmiş ve fedakârlıkta bulun-

muş herkese teşekkürlerimizi
sunuyoruz. Ancak unutulma-
malıdır ki kişiler geçici, kurumlar
kalıcıdır. Öyle ki bugün büyük bir
gurur ve heyecanla 100. yılını kut-
ladığımız Borsamız geride bırak-
tığımız bir asırlık sürede; tarımdan
ticarete, sanayiden turizme,
eğitimden sosyal hayata ve in-
şaattan ulaşıma kadar kentimizi il-
gilendiren tüm konularda üzerine
düşeni yapmaya gayret göster-
miştir” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN 
EN ESKİ 3. BORSASI

Borsa’nın kurulduğundan beri
kentte üretilen tarımsal ürünlerin
piyasaya arz edilmesi, fiyatlarının
belirlenmesi, güvenli ticaretinin
sağlanması, tescilinin gerçek-
leştirilmesi ile ilan edilen fiyatların
duyurulmasında ve ekonomik
hayatın düzenlenmesinde görev
aldığını kaydeden Çandır,
“Ülkemizdeki kamu tüzel kişiliğine
sahip kurumların başında gelen
ATB, kuruluş tarihi itibariyle en
eski 3. ticaret borsasıdır. Ancak
borsacılığa dair çalışmalar
bakımından zahire borsası adıyla
1913 yılına, örgütlenmesi
bakımından ise o günlerde ‘Ziraat
ve Ticaret Odası’ olan bugünkü
Antalya Ticaret ve Sanayi
Odamızın kuruluşluna dayanmak-
tadır. Bu kurumsal yapılanma-
manın öncesinde ise 1800’lü
yılların sonuna kadar tacir, tüccar
ve zahireci gibi çeşitli unvanlar al-
tında bugünkü binamızın
etrafında bulunan çarşı, han ve
arasta gibi çeşitli yerlerde kümeler
oluşturuyor kent ticaretinin
gelişimi için ortak hareket ediyor-
lardı. Aidiyet duygusunun da yük-
sek olmasına bağlı olarak bu
toprakların mayasında bulunan
birlikte hareket etmenin en güzel
örneğini sergiliyorlardı” diye
konuştu.
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1975 ATB Meclisi

1975 ATB Yönetim Kurulu

Eski Borsa Binası
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KADİM KENT ANTALYA 
İNSANIMIZA İŞ, AŞ OLUYOR

Antalya’nın coğrafî yapısı ve
iklim koşullarının elverişliliği,
çevresindeki yerleşim yerlerine
ulaşılabilirliği, tarım arazilerinin
geniş ve verimli oluşu nedeniyle
Likya, Lidya, Pamfilya, Bergama,
Roma, Bizans, Selçuklu ve Os-
manlı gibi bir çok medeniyete ev
sahipliği yaptığını belirten Ali
Çandır,  bu özellikleri nedeniyle
hala çekim merkezi olma özel-
liğinin devam ettiğini, insanlarda iş
ve aş sağladığını kaydetti.

Cumhuriyet’in ilk nüfus
sayımında 36 bini merkez olmak
üzere toplam 204 bin nüfusa
sahip olan kent nüfusunun aradan
geçen 93 yılın ardından 12,5 kat
artarak 2,5 milyonu aştığına
dikkat çeken Çandır, yoğun göç
alan Antalya ilgili şunları söyledi: 

“Merkez nüfusumuz ise
39 kat artarak 1,4 milyona
ulaşmıştır. Aynı dönemde
ülkemiz nüfusu ise 6 kat
artmıştır. Eğer herkes
kendi memleketinde
yaşıyor olsaydı nüfusumuz
bugünlerde 1,2 milyon kişi
olacaktı. Böylece bizde,
ülkemiz gibi 6 katlık bir
artış gösterecektik. Özetle

geride bıraktığımız 90 yılı aşkın
sürede Antalya’nın nüfusu
Türkiye’nin nüfus artış oranın 2
katından fazla olmuştur. Diğer
kentlerden aldığımız bu yüksek
göçte; 1980’li yıllarda turizm ile
hizmet sektörünün, 1990’lı yıl-
larda ise örtüaltı üretim ile tarımın
gelişmesi etkili olmuştur.
Sanayide ise 2000’li yıllarla birlikte
gelişme göstermemize karşın
kentimizin gelişmişlik düzeyinin
gerisindeyiz. Tarım ürünlerine ve
blok mermere dayalı bir ihracata
sahip olmamız nedeniyle yine
kentimiz gelişmişlik düzeyinin al-
tındayız. Sonuç olarak
önümüzdeki dönemde; COVID-
19 pandemisi nedeniyle zor bir
dönem geçiren turizm sektörünü
geliştirecek, sanayimizi güçlendi-
recek, ticaretimizi çağa adapte
edecek, tarımda ise alışkın

olduğumuz üretim dışında daha
fazla ekonomik değer yaratacak
yeni uygulamaları denemeliyiz.”

ÜRÜN DESENİ DEĞİŞTİ
Borsamızın sahip olduğu satış

salonunda 1920-1950 döneminde
başta buğday olmak üzere hubu-
bat ve mamulleri, 1950-1980
döneminde ise ağırlıkla pamuk
olmak üzere, susam ve yer fıstığı
ürünlerinde müstahsiller tarafın-
dan getirilen numuneler üz-
erinden alım-satım yapıldığını
anımsatan Ali Çandır, 1980 son-
rasında ilgili ürünlerin meyvecilik
ve örtüaltı üretim karşısında
ekonomik değerini koruyamaması
nedeniyle salon işlemlerine olan
talebin azaldığını ve müstahsil-
tacir arasında gerçekleşen
ticaretin kayda alınmasına
dönüştüğünü kaydetti. 
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2015 yılında hizmet binasında
yapılan tadilatta satış salonunun
tekrar faaliyete geçirildiğini bildiren
Çandır, “Ancak yeterli talebin oluş-
maması nedeniyle salon işlem-
lerini gerçekleştiremiyoruz.
Müstahsil ile tacir arasında
gerçekleşen ticareti kayda almaya
devam ediyoruz” dedi. 

PROJECİ BORSA
Çandır, son 15 yılda Borsa’nın

tescil işlemlerinin yanı sıra projeci
kimliğiyle de dikkat çektiğini
söyledi. Çandır, yaptıkları çalış-
maları şöyle özetledi: “Kentimiz ve
üyelerimizin ticaretinin artması
için; yetiştiriciliğin geliştirilmesi,
verim kayıplarının önlenmesi,
kalitenin yükseltilmesine yönelik
üreticilere ve üyelerimize çeşitli
eğitimler düzenliyor, projeler
geliştiriyor, raporlar hazırlıyor, sek-
törel analiz toplantıları, çalıştaylar,
paneller ve sempozyumlar düzen-
liyoruz. 1929 yılında yaşanan
ekonomik buhran döneminde her
köye birer kalbur tesis ederek
müstahsilin buğdayına sahip
çıkan ve ilk ürünü getirene orak
hediye eden Borsamız 2000’li yıl-
larda gerçekleştirdiği defne, kekik
ve adaçayı projesiyle Manavgat,
Alanya ve Gazipaşa’nın köy-
lerinde eğitimler düzenlemiştir.
Üreticilere modern kurutma seh-
pası, koruyucu eldiven, budama
makası ve tahra hediye etmiştir.
Yani bugünlerde de 1929 yılında

olduğu gibi üreticilerin yanında
durmaya devam etmekteyiz. Son
dönemde ise, EXPO 2016’nın
kente kazandırılması, Antalya
Çiçek Festivali’nin düzenlenmesi,
Keçiboynuzu pekmezine standart
kazandırılması, Korkuteli
Karyağdı Armudu ve Antalya
Tavşan Yüreği Zeytini’ne coğrafi
işaret kazandırılması, yöremizdeki
siyah mersinin katma değerinin
artırılması amacıyla
endüstriyelleştirilmesi, dünya
genelinde büyük bir rekabet avan-
tajına sahip olduğumuz defne,
kekik ve adayında hasat kayı-
plarının önlenmesi ve kalitenin
yükseltilmesi, Ziraat fakültemizde
eğitim gören gençlerimizin okul
sıralarında pratik bilgi ile tanış-
ması için Kampüs’ten İşe gibi
proje ve faaliyetler ile sektörümüz,
kentimiz ve ülkemize hizmet ettik.
Üyelerimizin ihracata başlaması
ve var olan ihracatlarını
geliştirmeleri için uluslararası rek-
abetçiliğin geliştirilmesi projesi
(UR-GE) yürütüyoruz. 10 yıldır
kesintisiz olarak kıyıda köşede
kalmış Anadolu ürünlerini
YÖREX-Yöresel Ürünler
Fuarı’nda buluşturuyoruz. 2015
yılında kurduğumuz Antalya Tarım
Konseyi ile tarım kesiminin sorun,
beklenti ve önerilerini ilgililere ak-
tarıyoruz. Üyelerimizin hizmetine
sunduğumuz Tarımsal Uygula-
malı Mesleki Eğitim Merkez-
i’mizde ihtiyaca göre eğitimler

düzenlemeye devam ediyoruz.
Vakıf Çiftliğinin imara kurban
edilmemesi ve tarımsal faaliyetler-
ine devam edebilmesi için Zeytin-
park A.Ş.’yi kurarak kentimize
nefes olmaya gayret ediyoruz.
Onlarca yıldır Borsamız günde-
minden düşmeyen yapımına
başladığımız Antalya Canlı Hay-
van Borsası projemizi ise en kısa
zamanda bitirmeyi hedefliyoruz.”

KENT EKONOMİSİNE 
CAN VERİYOR

Antalya Ticaret Borsası’nın
Cumhuriyetin ilk yıllarından
itibaren kentimiz ekonomisine can
veren kurumların başında
geldiğini ifade eden Çandır, “O yıl-
lardan itibaren kentin ve ülkenin
gündeminde olan üzerine vazife
edindiği her durumun içerisinde
bizzat yer almış ve almaya da
devam etmektedir. 1925 yılında
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün
de emir ve müsaadeleri alınarak
kurulan şirketin yedi kişiden
oluşan yönetim kurulunun üçü AT-
B’nin kuruluşunda ve yönetimde
görev almış olan üyelerden
oluşuyordu. Yani Borsamız An-
talya Elektrik Türk A.Ş’nin kurul-
masından 1956 yılında Kepez
Elektrik A.Ş.’nin kuruluşuna kadar
kent ekonomisinin yanı sıra
imarına ve sosyal hayatına katkı
verme amacında oldu. 
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Cumhuriyet Meydanı’nda
bulunan “Ulusal Yükseliş
Anıtı”ndan 9.Cumhur-
başkanımız Süleyman
DEMİREL tarafından açılan
Antalya Ticaret Borsası
Ticaret Meslek Lisesine,
Antalya Ticaret Borsası
Semt Polikliniği’nden ken-
timizdeki hastanelere
yoğun bakım odası ve
çeşitli araç gereçler sağlan-
masına, Afet ve savaş du-
rumlarında halka destek
olmaya devam etti” diye
konuştu. 

Çandır, ANET Antalya
İnş. Tur. San. ve Tic. A.Ş.,
Antalya Serbest Bölge Ku-
rucu ve İşletmecisi A.Ş., An-
talya Pamuklu Dokuma
Sanayi T.A.Ş., Antalya Güçbirliği
Holding A.Ş., ANFAŞ Antalya
Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş.,
Antalyaspor A.Ş., Antalya Enerji
Üretim A.Ş., Antalya Alkollü İçe-
cek Sanayi ve Ticaret A.Ş., An-
talya Tanıtım ve Turizm Geliştirme
Ticaret A.Ş., Türkiye Ürün İhtisas
Borsası A.Ş., TMO-TOBB Tarım
Ürünleri Lisanslı Depoculuk
Sanayi ve Ticaret A.Ş. gibi pek
çok kurumun kurulmasına katkı
sağlayan Borsa’nın kentleşmenin,
taşımacılığın, tekstilin, sporun,
tarımın, ticaretin ve turizmin
gelişmesi için de katkı verdiğini
söyledi.

HEDEFTE ÜRETİM VAR
Konuşmasında önümüzdeki

döneme dair düşüncelerini da
paylaşan Çandır, hedeflerini şöyle
anlattı: “Önümüzdeki dönemde
geçmişimizin bize verdiği güçle
birlikte Borsamızın, kentimizin ve
ülkemizin tarımsal üretim ve
ticaretini geliştirmek için; tarım

topraklarımızın sektör dışına çık-
maması ile doğa ve çevre
konusundaki bilincin yükseltilmesi
konularında hassasiyetlerimizi
sürdüreceğiz. Üreticinin ve tarım-
sal ticaretle uğraşan ticaret
erbabının modern tarım teknoloji-
lerini kullanımını artıracak ve dijital
dünyada yerini almasına destek
olacağız. Ürünlerimizde standart
üretimin yaygınlaştırılması ile üre-
timde ve pazarlamada hijyen
koşullarının artırılmasını sağlaya-
cağız. Kırsalda refahın artırılması
çalışacağız. Gençlerin tarıma
yönlendirilmesi ve tarımda
çalışanların yaş ortalamasının
azaltılmasının yollarını araya-
cağız. Tarım sektörüne özel bir
sosyal güvenlik modelinin geliştir-
ilmesi ve uygulanmasında ıs-
rarımızı dile getirmeye devam
edeceğiz. Tarımda yeni bakış
açılarının geliştirilmesine fırsat
sağlayacağız. Her geçen gün ger-
ilemekte olan tarımın itibarını
yeniden yükselmesine katkı

sunacağız. Alışkanlıklarımızla
değil analizlerle hareket ede-
ceğimiz bir döneme gireceğiz.”

Çandır, Mustafa Kemal Atatürk
ile vatanımız ve bayrağımız
uğruna şehit olan kahraman
Mehmetçikleri saygıyla anarken,
“1920’den günümüze Borsamızda
faaliyet göstermiş üyelerimize,
görev almış ve almakta olan
başkanlarımıza, yönetim kurulu,
meclis, meslek komiteleri, kurul ve
komisyon üyelerimize, kıymetli
çalışma arkadaşlarımıza, Değerli
basınımıza, Borsamızdan hiçbir
zaman desteklerini esirgemeyen
kurum, kuruluşlar ve şahıslar ile
oda ve borsa camiamıza teşekkür
ediyorum” diye konuştu.

100. YIL PASTASI 
Toplantının ardından Borsa’nın

100 yıllık tarihinin anlatıldığı
belgesel gösterimi yapıldı. Meclis
üyeleri daha sonra birlikte
100’üncü yıl pastasını keserek
toplu fotoğraf çektirdi.
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ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır be-
raberindeki ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci,
ATB Yönetim Kurulu Üyeleri Cüneyt Doğan ve
Halil Bülbül ile birlikte Yazıcı’yı makamında ziyaret
etti. Borsa’nın çalışmaları hakkında bilgi veren
Çandır, Yazıcı’ya görevinde başarılar diledi. 

Vali Ersin Yazıcı, Çandır’a ziyaretleri nedeniyle
teşekkür etti. Tarımın Antalya için ve ülkemiz için
önemini vurgulayan Vali Yazıcı, tarımın gelişimi
için çalışacağını söyledi. Yazıcı, kurumlar arası
işbirliğinin önemine inandığını bildirirken, kent ile
iç içe bir yönetim anlayışı ile çalışacağını söyledi. 

VALİ YAZICI’YA
‘hayırlı olsun’
ziyareti

Antalya 
Yi aret

Torsası
cbnetimi2

Antalya
Raliliğidne

atanan
,rsin 

cazı ıdya
Vayırlı

olsun zi-
yaretin e 
Sulun u
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Antalya Ticaret Borsası (ATB)
ve Antalya Ticaret ve Sanayi
Odası (ATSO) ile çeşitli sivil
toplum kuruluşlarının katkılarıyla
kazanılan ve 2 milyar liralık
yatırım ile oluşturulan ‘Çiçek ve
Çocuk’ temalı EXPO 2016’nın
bitmesinin ardından dört yıl geçti.
Ancak fuar sonrasında atıl kalan
alan bir türlü ekonomiye yeniden
kazandırılamadı.

Aksu ilçesinde yaklaşık 112
hektar alanda kurulu, içinde 5 bin
kişilik kongre merkezi, çeşitli kon-
serlerin verileceği alanlar ve 100.7
metre yüksekliğinde kulenin bu-
lunduğu ‘EXPO 2016” alanında
kimileri “Bilişim Vadisi”, kimileri ise
içinde kumarhanelerin yer alacağı
“Eğlence Merkezi” kurulmasını
öneriyor. Antalya Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır, alanın ortak akılla kente
kazandırılmasından yana. 

BEKLENEN ETKİLİ 
KENTİMİZ GÖRMEDİ

Antalya Ticaret Borsası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ali Çandır, atıl
durumda bırakılan EXPO2016
alanının geleceğiyle ilgili değer-
lendirmelerde bulundu. Antalya
Ticaret Borsası olarak, Türkiye’de
ilk kez yapılan uluslararası A kat-
egori bahçecilik sergisi olan
EXPO2016 fikrinin doğuşundan
kente kazandırılmasına kadar her
kademesinde en etkin bir şekilde
yer aldıklarını belirten Çandır,
“EXPO 2016’nın kazanılması, An-
talya’da birlikte hareket etme
kültürünün en güzel örneklerinden
biridir” dedi. Buna rağmen,
EXPO’nun kente kazandırıl-
masının ardından beklenen etkiyi
kentin göremediğini söyleyen
Çandır, “Antalya’nın en değerli
alanının kent mirası olarak korun-
ması ve geliştirilmesinden
yanayız. Atıl durumda bekleyen

alanın kente kazandırılması için
Sayın Valimiz Ersin Yazıcı
başkanlığında kent dinamikleri bir
araya gelerek konuşmalı, fikir
üretmelidir” diye konuştu.

KENT MİRASI OLARAK 
GELECEĞE AKTARILMALI

Alanın tarımsal etkinlikler için
kullanılması, eğitimden turizme,
bilişimden eğlenceye kadar çok
sayıda fikir ortaya atıldığına dikkat
çeken Ali Çandır, “Bunların hepsi
büyük bir titizlikle değer-
lendirilmeli, alanın Antalya ile
bütünleşmesi için ortak akıl
harekete geçirilmelidir. EXPO
alanını kent markası haline
dönüştürme ve kent mirası olarak
gelecek nesillere aktarma sorum-
luluğu hepimizin. Antalyalı
hemşehrilerimizin de aidiyet duy-
gusuyla bu alana sahip çıka-
cağına inanıyorum” diye konuştu.

EXPO  İÇİN
ORTAK AKIL

2016 yılında Antalya”da ger-
çekleştirilen .EGD  2016
altı ay içinde Hittiö Ayrılan

geniş arazinin atıl kalmasına
te kiler yükselirken  alanın
kente kazandırılması için
çeşitli ,neriler sunuluyor
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Türkiye’de özel sektörün ihtiyaç
duyduğu nitelikli insan gücünün
yetiştirilmesi maksadıyla Milli
Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) ve
TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi arasında mesleki ve
teknik eğitime yönelik olarak
hayat geçirilen “Mesleki Eğitim
İşbirliği Protokolü” kapsamında
oluşturulan Protokol Yürütme Ku-
rulu (PYK) dördüncü toplantısını
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
(ATSO) Başkanı Davut Çetin’in
başkanlığında gerçekleştirdi.
Toplantıya, Antalya Ticaret Bor-
sası Başkanı Ali Çandır, Antalya
Milli Eğitim Müdürlüğü Şube
Müdürü Recep Yıldız, Muratpaşa
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım
Solak ve ATSO Meclis Üyesi
Kenan Çelik katıldı.

Mesleki Eğitim İşbirliği Pro-
tokolü kapsamında 81 ilde Milli
Eğitim Bakanlığı il teşkilatı ve oda-
borsa temsilcilerinin katılımıyla
Protokol Yürütme Kurullarının
(PYK) oluşturulduğunu ve ku-

rulların çalışmalarını
sürdürdüğünü belirten Davut
Çetin, Kurulların, yerelde
sanayinin ve insan kaynağının
ihtiyaçlarını göz önünde bulun-
durarak, okul yönetimlerini ve
müfredatı şekillendirecek çalış-
malar yürüttüğünü kaydetti.

AKSU UÇAK BAKIM OKULU
PROJE OKULU OLDU

ATSO Başkanı Davut Çetin, An-
talya Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi’nden sonra, Milli Eğitim
Bakanlığı Mesleki ve Teknik
Eğitim Genel Müdürlüğü tarafın-
dan Antalya’nın Aksu İlçesi’nde
bulunan “Aksu Uçak Bakım
Teknolojisi Mesleki Teknik
Anadolu Lisesi’nin Mesleki Eğitim
İşbirliği protokolü kapsamına alı-
narak yeni proje okulu olarak be-
lirlendiğini bildirdi. 

‘PATENT, FAYDALI MODEL 
VE TASARIM’ DÖNEMİ

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve

Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
tarafından, mesleki ve teknik
eğitimde 2019-2020 eğitim öğre-
tim yılının temasının “Patent, Fay-
dalı Model ve Tasarım Yılı “ olarak
belirlendiğini belirten Davut Çetin,
patent ve faydalı model
kültürünün yaygınlaştırılması ve
farkındalık oluşturulması amacıyla
Milli Eğitim İl Müdürlüğü işbir-
liğinde bilgilendirme seminerleri
ve yarışmalar düzenleneceğini
söyledi. Davut Çetin şöyle
konuştu:  

“TOBB, TOBB ETÜ ve Milli
Eğitim Bakanlığı arasında imza-
lanan Mesleki Eğitim İşbirliği pro-
tokolü kapsamında sorumlu
olduğumuz meslek liselerinde
patent, faydalı model ve tasarım
konularında etkinliklerin artırıl-
ması, öğretmen ve öğrencilerin
konuya ilişkin farkındalıklarının
artırılarak meslek liselerinde
patent ve faydalı model geliştir-
ilmesi sürecine destek olunacak.”

Mesleki eğitime
özel sektör dopingi

mldikıi ri A ok ae
öTedey DÜPeukeTe 0undnank
aiçoiytlriae çun2 nasks
oiıtot eaeı 
’taiutkrt mldikıi A ok ae E 
M alea mlirnks
eo oe lr l onlui maos
N’ia Kiaty M alnkn2eoe
A ok ae M alea mlirnks
eo oe r B nri E 
Pnuoikiutl ı-l deyelr 
nkrsTs 0undnank G u dy 
psusks lLi ı-l dek L a
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ATB TEMMUZ
MECLİSİ TOPLANDI
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ü,netim Çurulu caBkanı Ali pandırT andemi sşre-ini değerlen
dirirkenT 0üaBadığımız z rlukların Kir kısmını ,teledikT an-ak r

tadan kaldırdığımızı s,olemek ek mşmkşn değildir2 dedi
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Antalya Ticaret Borsası (ATB)
Temmuz ayı Meclisi, Meclis
Başkanı Erdoğan Ekinci başkan-
lığında online toplandı. Antalya
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Çandır, koronavirüs
önlemleri kapsamında Temmuz
Meclisi’ni online yaptıklarını belir-
tirken, aşının bir an önce bulun-
masını, insanların da iş yerleri ve
sosyal hayatta maske, mesafe ve
hijyen kuralarına daha fazla uy-
masını diledi. Çandır, koronavirüs
nedeniyle yaşamını yitirenlere,
hain saldırılarda şehit düşen
Mehmetçik ve polislerimize,
Sakarya’daki havai fişek fab-
rikasında gerçekleşen yangında
hayatını kaybeden işçiler ve şehit
askerlere, Artvin ve Rize’de
yaşanan sel felaketlerinde kaybet-
tiğimiz vatandaşlara Allah’tan rah-
met dileyerek konuşmasına
başladı. Orman yangınlarında
yanan ağaçlar ve telef olan hay-
vanlar için de üzüntüsünü dile ge-
tiren Çandır, Ağustos ayının
yangın için kritik bir ay olduğunu
daha dikkatli olunması gerektiğini
söyledi.

ZORLUKLARI ÖTELEDİK
Yılın ilk yarısını beklentiler, tah-

minler ve planların tamamen
dışında tamamladıklarını dile ge-
tiren Çandır,  “Sebepleri hepimizin
malumudur ama sonuçları hep-
imiz için yıpratıcı, hatta yıkıcıdır.
Yaşadığımız zorlukların bir kıs-
mını öteledik, ancak ortadan
kaldırdığımızı söylemek pek
mümkün değildir. Yani yakın bir
gelecekte birikimli olarak bu zor-
luklarla tekrar yüzleşme durumu-
muz vardır ve hazırlıklarımızı
buna göre yapmalıyız” dedi.
Krediye erişimin kolaylaştırılması,
maliyetinin reel olarak ucuzlatıl-
ması, bazı kamu ödemelerinin
ertelenmesi, kısa çalışma ve işsi-

zlik ödemelerinin Mart-Haziran
arası kapanmış ekonominin
maliyetini azaltmaya yaramış ön-
lemler olduğunu belirten Çandır,
“Bu önlemler, ekonomiyi yeniden
hareketlendirmeye çalıştığımız bu
dönemde bize bir başlangıç
yapma fırsatı vermiştir. Yılın ilk
yarısında yaşadıklarımızın ve
geleceğe yansımalarının nesnel
boyutları hakkında değerlendirme
yapmak neredeyse imkansızdı.
Ancak bazı tahminlerde bulun-
abiliyorduk. Son açıklanan veril-
erle birlikte içinde bulunduğumuz
durum ve bekleyişler hakkında
daha belirgin değerlendirmeler
yapmak mümkün hale gelmeye
başlamıştır” diye konuştu.

TARIM KÜÇÜLMEYİ FRENLEDİ
Yılın ilk üç ayını yüzde 4.5’lik bir

büyümeyle kapattığımızı belirten
Çandır, şunları söyledi: “Beklenti-
lerin ve dünya ortalamasının çok
üzerinde umut verici bir büyüme
oldu. Fakat geçmiş on yıllık aynı
dönem ortalama büyümesinin

ancak yarısı kadar büyüyebildik.
Tarım ise yüzde 3 ile ortalama
büyümenin altında kalmıştır.
Ancak biz geçmiş tecrübelerimiz-
den biliyoruz ki özellikle genel
ekonomik koşullar zorlaştığında
ve küçülme yaşandığında tarım
sektörü,  bu zorluğu aşmada ve
küçülmeyi frenlemede her zaman
olumlu katkı yapmış ve kurtarıcı
rol üstlenmiştir. Önümüzdeki
dönemde de sektörümüz, kendi
zor koşullarına rağmen bu rolünü
layıkıyla oynamaya devam ede-
cektir. İkinci çeyrekte yaşadığımız
ekonomik kapanmanın çift haneli
bir daralmaya neden olacağını
öngören uzmanları okumaktayız.
Her halükarda bunlar yaşadık-
larımızdır. Şimdi esas olan yaşay-
acaklarımız ve buna göre bir
ilerleme yolu bulmamızdır. Hem
ülkemiz hem de kentimiz için zor
günleri atlatmış değiliz. Zaman,
rehavet zamanı değildir. Özellikle
yılın ikinci yarısı, önümüzdeki en
az üç yılı etkiler konumda olacak-
tır.”
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YIL SONU UYARISI
İş dünyasının üzerimizdeki yük-

lerle salgına yakalandığını ve de-
rinden hırpalandığını söyleyen
Çandır, “Buna rağmen insan-
larımız ve şirketlerimiz nispi olarak
zorluğa dayanma direnci ve gele-
ceğe umutla bakma konusunda
AB ortalamasına göre iyimser du-
rumdadır” dedi. Kapanan kurulan
şirket sayılarında dikkat çekici bir
olumsuzluk olmadığına dikkat
çeken Çandır, “Hatta kapanan şir-
ket sayısı son on yılın ortala-
masının altında seyrederken
kurulan şirket sayısında ise Hazi-
ran rekoru kırılmıştır. Bu rekor,
hem ülkemiz için hem de kentimiz
için geçerlidir. Diğer taraftan
ibrazında ödenen çek tutarında da
son 6 yılın Haziran rekoru
kırılmıştır. Yine karşılıksız çek ve
protestolu senet tutarlarında da
son 6 yıl ortalaması söz
konusudur. Yani geleceğe umutla
bakma ve ödemeler sisteminin iş-
leyişi bakımından olumlu sayıla-
bilecek göstergeler söz
konusudur” diye konuştu. Kişilerin
öz kaynaklarını kullanmaları, de-
vletin bazı ödemleri ertelemesi ve
kişilere sağlanan ilave kredi
olanaklarının belirli bir dönemdeki
direncini artırdığını
ve gelecek
umudunu canlı tut-
tuğunu dile getiren
Çandır, “Bu döne-
min vadesi de or-
talama olarak
yılsonudur. Yani
yılsonuna kadar iş-
lerin gelir getirici
hale dönmesi hay-
ati derecede
önemlidir. Aksi
halde sağlanmış
olan bu
dayanaklar, hep-

imizin sırtındaki ilave yük olacak-
tır. Bizler öz kaynaklarımızı tüket-
meye devam ederiz ama
unutmayalım ki bu sonlu bir kay-
naktır. Hayatın normale dönme
süresi uzadıkça kamuya olan
vergi ve prim gibi ödemelerimizin
birikimli olarak yapılması imkansı-
zlaşacaktır. Ayrıca ertelenmiş ya
da ötelenmiş kredi ödemelerimizin
de vadeleri hızla yaklaşmaktadır”
diye konuştu.
KREDİ YÜKÜ ALTINA GİRDİK

Salgından önce de gerek hane
halkı gerekse işletmelerin borç
yükünün kamu borç yüküne göre
çok daha yüksek olduğuna dikkat
çeken ATB Başkanı Ali Çandır,
şunları kaydetti: “Salgın
dolayısıyla sağlanan ilave kredi
yükleriyle toplam durum daha
riskli hale gelmiş durumdadır. Bu
riski gören özel bankacılık kesimi
kredi verme konusunda tüm zor-
lamalara rağmen isteksiz ve pa-
halı davranmaya devam
etmektedir. Bu dönemde, özel
bankalar kredilerini ülkemize
genelinde yüzde 11 artırmışken
kentimizde yüzde 13 artır-
mışlardır. Kamu bankaları ise tar-
ihlerinde görülmemiş oranlardaki
artışla kentimizde yüzde 53 ve

ülkemizde ise yüzde 47’lik kredi
büyümesi sağlamışlardır.
Gördüğünüz gibi bu dönemde de
kentimiz iş dünyası ilave kredi
yükleri altına girmek durumunda
kalmıştır.”
ANTALYA AFET BÖLGESİ
İLAN EDİLMELİ

Salgın döneminin en önemli ve
kalıcı tahribatının istihdamda
yaşandığını söyleyen Çandır, “Bir
tarafta gelirleri sıfırlanmış işlet-
meler, diğer tarafta yetersiz hibe
destekleri istihdamı hızla eritmeye
başlamıştır. İşten çıkarma
yasağının getirilmesi, sorunu
çözmeye yönelik değil ötelemeye
yöneliktir” dedi. Antalya
ekonomisinin yüzde 71’inden fa-
zlasını oluşturan hizmetler sektörü
ve yüzde 8’inden fazlasını oluştu-
ran tarım sektörünün tam bir istih-
dam dostu konumunda olduğunu
kaydeden Çandır, “Hizmetler sek-
törü bir bütün olarak tarım sektörü
de başta süs bitkileri olmak üzere
belirli bölümüyle kapanınca ken-
timiz istihdamı için tam bir yok
oluş durumu ortaya çıkmıştır”
dedi. Resmi verilere göre ülkedeki
istihdam kaybının yüzde 30’undan
fazlasının tek başına Antalya’da

yaşandığını kaydeden
Çandır, “Aslında bu
gerçekleşme bile ken-
timizin bir afet bölgesi
ilan edilmesi için yeter-
lidir. Çünkü Rusya ile
yaşadığımız uçak krizin-
den çok daha vahim bir
ekonomik darboğazla
karşı karşıyayız. O
zaman hatırlarsanız be-
lirli ölçülerde de kabul
gören ‘Antalya Yaklaşımı’
önerisinde bulunmuştuk.
Şimdi adeta afet bölgesi
konumundayız” diye
konuştu.
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Antalya ekonomisinin en az
yüzde 80’inin çöktüğünü, bu
çöküşün sebebinin de bireysel
kararlar ya da tercihler olmadığını
vurgulayan Çandır, şu değer-
lendirmede bulundu: “Tamamen
beklenmedik doğal bir salgın afe-
tinin, ülke ortalamasının çok üz-
erinde bir şiddetle kentimiz
ekonomisini vurmasıdır. Antalya,
ülkemizin dünyaya açılan
penceresidir. Unutmayalım ve un-
utturmayalım ki Antalya durursa
Türkiye durur. Direncimizin ve
umudumuzun sürdürülebilirliği
kentimizle ilgili doğru ve gerçekçi
tespitlerin yapılmasına bağlıdır.
Son 17 yılda gübre fiyatları 8.5
katına, mazot ve dolar 5.5 katına,
tüketici enflasyonu 4.5 katına ve
aralarında bizlerin de bulunduğu
tarımsal üretici enflasyonu ise 3
katına yükselmiştir. Yani bu kadar
senenin sonunda biz en altta bu-
lunmaya devam etmekteyiz.
Ülkemizde salgın afet bölgesi ilan
etmek, içinde bulunduğumuz
dönemin en önemli gündem mad-
delerinden biri olmalıdır. Vakit
geçirmeksizin Antalya, afet böl-
gesi olarak ilan edilmelidir.”

İHRACATIMIZ ARTTI
Meclis’te ihracat rakamlarını

değerlendiren Ali Çandır,
geçtiğimiz yıla oranla ihracatın
yüzde 3 artışla 690 milyar olarak
gerçekleştirdiğini, bu
artışı sağlayan temel
sektörün yaş meyve
sebze sektörü olduğunu
vurguladı. Yılın ilk altı
ayında yaş meyve ve
sebze ihracatının geçen
yılın aynı dönemine göre
yüzde 32 artarak 280 mi-
lyon dolar seviyesine
yükseldiğini bildiren
Çandır. Antalya’nın yaş
meyve ve sebze ihra-

catında lider konumda olduğunu,
narenciye ihracatında ise 5’inci
sırada yer aldığını belirtti.

ÖRTÜALTINDA 
AVANTAJIMIZ AZALDI

Geçmiş yıllara oranla örtüaltı
yaş sebze üretimde kilogram
başına daha az gelir edildiğini ve
avantajın azaldığına dikkat çeten
Çandır, “1 milyon doların üzerinde
ihracat yaptığımız kalemlere bak-
tığımızda; sebzelerde yalnızca
biber, meyvelerde ise kiraz, erik,
ayva, kayısı ve çilekte kilogram
başına bir doların üzerinde gelir
elde etmişiz. Ortalamamızı yük-
selten bu ürünlerin toplam yaş
meyve sebze ihracatımız içerisin-
deki payı yüzde 37 düzeyindedir.
Geriye kalan yüzde 63’lük
bölümde ise kilogram başına or-
talama gelirimiz 0,70 dolar olmuş-
tur. Toplam ihracatın yüzde
29’unu oluşturan başat ürünümüz
olan domateste ise kilogram
başına 0,73 dolar gelir elde et-
mişiz” diye konuştu. Çandır,
önümüzdeki dönemde yapılacak
sera yatırımlarında daha dikkatli
davranılması gerektiğini kaydetti.
Süs bitkileri sektörünün koron-
avirüsten tarım sektörünün aksine
olumsuz etkilendiğini söyleyen
Çandır, “Ülkemiz genelinde 64 mi-
lyon dolardan 56 milyon dolara,
kentimizde ise 30 milyon dolardan

26 milyon dolara gerileyen sek-
törün ihracatı ülkemiz ve ken-
timizde yüzde 12 azalmıştır” dedi.

ÜRETİCİYE TEŞEKKÜR
En zor dönemlerde üretimden

elini çekmeyen üreticilere
teşekkür eden Ali Çandır, “Elde
edilen gelirin kentimizin en ücra
köşesine kadar ulaşmasında
Ata’mızın da ifade ettiği gibi mil-
letimizin emeğini ve üretimini
kıymetlendiren her iki sektördeki;
ihracatçılarımız, tüccarımız,
komisyoncularımız ve pandemi
döneminde dahi üretimin devam-
lılığını sağlayan tüm üreticilerim-
ize bir kez daha teşekkür
ediyorum” diye konuştu. Antalya
Valiliği’nden Diyarbakır Valiliği’ne
atanan Münir Karaloğlu’na kente
yaptığı başarılı çalışmaları ne-
deniyle teşekkür eden Çandır, An-
talya Valiliği’ne atanan Ersin
Yazıcı’ya başarılar diledi. Çandır,
Kurban Bayramı’nı kutlarken,
bütün insanlığa barış, huzur ve
mutluluk getirmesini diledi. 2019-
2020 Süper Lig’ini 5. sırada
tamamlayan Alanyaspor’u, 8.
sırada tamamlayan Antalyas-
por’u, 2.lige yükselen Serikspor’u
ve 3.lige yükselen Alanya Kestel-
spor’u kutlayan Çandır, takımlara
başarı diledi.  Meclis’te üyeler,
sektörleriyle ilgili değerlendirmel-
erde bulundu.
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Antalya Ticaret Borsası, Hasat
Öncesi Hububat Sektörel Analiz
Toplantısı düzenledi. Antalya
Ticaret Borsası Başkan Vekili Halil
Bülbül başkanlığında online
yapılan toplantıya, ATB 1. Meslek
Komitesi üyeleri, Antalya İl Tarım
ve Orman Müdürlüğü, Antalya
Ticaret ve Sanayi Odası, Batı Ak-
deniz Tarımsal Araştırma En-
stitüsü Müdürlüğü, Elmalı Ziraat
Odası, Manavgat Ziraat Odası,
Muratpaşa Ziraat Odası, ANTBİR-
LİK’ten temsilciler katıldı. Halil
Bülbül, Koronavirüsün buğdayın
önemini bir kere daha hatırlattığını
belirterek, “Bu dönemde insan-
ların yaptığı ilk iş markete giderek
un, bulgur ve makarna almak
oldu. Buğday bizim için temel
besin maddesidir” dedi. Bülbül,
Borsa olarak buğdayda verim ve
kaliteyi artırmak için çalışmalar
yaptıklarını söyledi. Bülbül, yeni
hasat döneminin hayırlı olmasını
diledi.

BUĞDAY ÜRETİM 
ALANIMIZ DARALIYOR

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakül-
tesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Taner Akar, Koron-
avirüsün buğdayın insanlık için ne
kadar stratejik bir ürün olduğunu
gösterdiğini söylerken, “Buğday son
derece sağlıklı, gerekli, stratejik bir
üründür” dedi. Bu kadar önemli bir
ürünün ekim alanlarının her geçen
yıl daraldığına dikkat çeken Akar,
2000 yılında 9.4 milyon hektar
alanda buğday üretilirken, 2015
yılında bu alanın 7.8 milyon hektara
düştüğünü, 2019 yılında ise 6.8 mi-
lyon hektara kadar gerilediğini
bildirdi. Akar, “Buğday ekim
alanımız 2000’den bu yana yaklaşık
3 milyon hektar azaldı. Bizim için bu
kadar stratejik olan ürünün ekim
alanının giderek azalması kaygı
verici” diye konuştu. 

Buğday üretim alanı azalıyorsa
birim alandan elde edilen verimin
artırılması gerektiğini söyleyen
Akar, Türkiye’nin dekar başına
elde edilen verimin düşük
olduğunu bildirdi. Akar,
gübreleme, sulamanın doğru yön-
tem ve zamanlama ile yapıl-
masıyla buğdayda verim ve
kalitenin artacağını vurguladı.
Akar, “Kaliteli hammadde üret-
tiğimiz gün hem çiftçi hem
sanayici mutlu olacaktır. Yurtdışın-
dan buğday ithaline gerek
kalmayacaktır” dedi. 

DANE KAYBI  ÖNLENMELİ
Batı Akdeniz Tarımsal

Araştırma Enstitüsü (BATEM)
Müdür Yardımcısı Mustafa
Soysal, buğdayın tahıl bitkileri
içerisinde çok üretilen ve çok
tüketilen ürün olduğunu belir-
tirken, “Buğdayın tarladaki son
yolculuğu hasat. Hasatta dane
kaybı en büyük sorun. Kayıp kon-
trol altına alınmalı. Hasat
sırasında dane kaybı oranı
maalesef yüzde 2 düzeyinde.
Biçerdöverciler hasat yapılırken
daha hassas davranmalı, mah-
sulü kaybetmeden ambara koy-
malıyız” diye konuştu. 

BUĞDAY ALIM FİYATI 
MEMNUN ETTİ

ATB 1. Meslek Komitesi Üyesi
Nuri Büyükselçuk, açıklanan buğ-
day alım fiyatlarının tatmin edici
olduğunu bildirdi. Büyükselçuk,
“Geçen yıla göre yüzde 22’lik artış
var. Açıklanan enflasyonun 2 katı
kadar bir artış sözkonusu.
Sanayici buğday fiyatının art-
masına sevinir. Çünkü üretici para
kazanırsa daha çok üretir” dedi. 

ERKEN VE TOPRAKLI
HASAT SORUN

ATB 1. Meslek Komitesi Üyesi
Murat Köseoğlu, buğdayda erken
hasadın en büyük sorun olduğunu
bildirdi. Köseoğlu, “Biçerdöverci bir
an önce buğdayı biçip gitmek istiyor.
Erken hasat buğdayda kaliteyi
düşürüyor. Bir de sap almak
kaygısıyla topraklı biçim yapılıyor
Hasatta biçerdövercilere büyük so-
rumluluk düşüyor” dedi. 

Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp,
Antalya’da buğday ekim alanlarının
azaldığını belirterek, çiftçinin girdi
maliyetleri azaltılarak tekrar üretime
döndürülmesi gerektiğini söyledi.
ATSO 4. Grup Meslek Komitesi
Üyesi Eşref Demirörs, “Daralan
ekonomide tek çıkış yolumuz tarım”
derken, girdi maliyetlerinin azaltıl-
masıyla çiftçinin üretime yönelebile-
ceğini söyledi.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği (TOBB) öncülüğünde, oda ve
borsaların katkılarıyla kullanıma
sunulan “TOBB Nefes Kredisi”yle
ilgili Antalya Ticaret ve Sanayi
Odası’nda toplantı yapıldı. Toplan-
tıya Antalya Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Davut Çetin, An-
talya Ticaret Borsası Başkanı Ali
Çandır ve Denizbank Antalya
Bölge Müdürü Adnan Aykın
katıldı.

Toplantıda ATSO Başkanı
Davut Çetin, finansman bulmakta
zorluk çeken işletmeler için 27
Nisan’dan itibaren TOBB Nefes
Kredisi’nin devreye girdiğini be-
lirterek “Antalya’daki 2018 yılı
cirosu 3 milyon lirayı geçmeyen
üyelerimize 50 bin TL kredi verile-
cek. Böylelikle finansman sıkıntısı
çeken üyelerimiz bir nebze olsun
bu zorluğu giderebilecek.” dedi.

TÜM SEKTÖRLER 
BAŞVURABİLİR

Davut Çetin, krediye tüm sek-
törlerin başvuracağını belirterek
şunları söyledi: “Nefes kredisinde
vergi-SGK borcu yoktur yazısı is-
tenmeyecek. İlave maddi teminat
olmayacak. 50 bin lira kredi için
150 TL banka masrafı dışında ek
masraf olmayacak. KGF kefaleti
için mevzuat gereği %0,75
komisyon alınacak. Üyelerimiz
Odamızdan alacakları Üye Bel-
geleri ile (Üyelerimiz belgelerini
Odamıza gelmeden online olarak
alabilirler) Denizbank Şubeleri ’ne
başvurabilecekler. Yıllık faizi 7.5

oranında belirlenen kredinin
2020’de anapara ve faiz ödemesi
bulunmayacak. Geri ödemeler
2021 yılında 12 eşit taksitte
yapılacak.” Başkan Çetin, Nefes
Kredisi’ne destek veren TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile
Denizbank Genel Müdürü Hakan
Ateş ve Bölge Müdürü Adnan
Aykın’a Antalya iş dünyası adına
teşekkür etti.

SIKINTIDA OLAN 
ÜYELERİMİZİN YANINDAYIZ

Antalya Ticaret Borsası
Başkanı Ali Çandır, korona virüs
nedeniyle dünyada yaşanan
ekonomik sıkıntıdan tüm sektörler
gibi tarım sektörünün de etk-
ilendiğini belirterek, finansmana
erişimde sıkıntı yaşayan Borsa
üyeleri için Nefes Kredisi’ni devr-
eye koyduklarını söyledi. Çandır,
Borsa üyelerinin Borsa’dan ala-
cakları üyelik belgesi ile
Denizbank şubelerine başvura-
bileceklerini belirtti. Başkan
Çandır, “Bu projeye destek olan
TOBB Başkanı Rifat Hisarcık-

lıoğlu ile Denizbank Genel
Müdürü Hakan Ateş ve Bölge
Müdürü Adnan Aykın’a Antalya
tarım sektörü adına teşekkür ediy-
orum” dedi.

ANTALYA’LI KOBİ’LERİN
YANINDAYIZ

Denizbank Bölge Müdürü
Adnan Aykın ise Nefes Kredisi ile
ilgili yaptığı değerlendirmede An-
talya’lı KOBİ’lerin yanında olmak-
tan gurur duyduklarını belirterek:
”TOBB Nefes Kredisini hayata
geçiren banka olmaktan mutluluk
duyuyoruz. Antalya iş dünyasına
hayırlı olsun” dedi. Aykın,
Denizbank şubelerinin çalışma
saatlerinin bu kampanya
süresince yeniden düzenlendiğini
belirterek, “Nefes Kredisi kampa-
nyası süresince yoğunluğu azalt-
mak ve müşterilerimize daha
sağlıklı hizmet verebilmek
amacıyla şubelerimizdeki çalışma
saatleri 09.00 – 17.00 arasında
olacak şekilde yeniden düzen-
lendi” dedi. 

NEFES KREDİSİ BAŞVURULARI 
ANTALYA’DA BAŞLADI
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Tarım ve Orman İl Müdürü
Gökhan Karaca, BATEM Müdürü
Abdullhah Ünlü, Akdeniz Üniver-
sitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Davut Karayel, 100. Kuruluş yıl
dönümümüz nedeniyle Borsamıza
ziyarette bulundu. Konukları, An-
talya Ticaret Borsası Başkanı Ali
Çandır, Meclis Başkanı Erdoğan
Ekinci, Yönetim Kurulu Üyesi
Cüneyt Doğan’ın ağırladı. 

Antalya Ticaret Borsası’nın 100

yıllık geçmişiyle Antalya tarımının
gelişimi için çalıştığını kaydeden
Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan
Karaca, Borsa’nın kuruluş
yıldönümünü kutladı. BATEM
Müdürü Abdullah Ünlü, tarımsal
üretimin gelişmesi için Borsa ile bir
çok ortak çalışmayı yürüttüklerini
belirtirken, yönetime tarıma destek-
leri nedeniyle teşekkür etti. 

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel

de akademik çevrelerin görüşünü
alarak projeler yürüten Borsa’nın
100’üncü kuruluş yıldönümünü kut-
ladı. Antalya Ticaret Borsası
Başkanı Ali Çandır, ziyaretleri ne-
deniyle Karaca, Ünlü ve Karayal’e
teşekkür etti. Kurumlar arası işbir-
liğinin önemine inandıklarını, bütün
çalışmalarını ilgili kurum ve kuru-
luşların paydaşlığında yürüttüklerini
belirten Çandır, destekleri nedeniyle
kurumlara teşekkür etti. 

100. YIL ZİYARETİ100. YIL ZİYARETİ100. YIL ZİYARETİ100. YIL ZİYARETİ100. YIL ZİYARETİ100. YIL ZİYARETİ100. YIL ZİYARETİ100. YIL ZİYARETİ100. YIL ZİYARETİ
BORSAMIZABORSAMIZABORSAMIZABORSAMIZABORSAMIZABORSAMIZABORSAMIZABORSAMIZABORSAMIZA

Kumluca Sanayi ve Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hüdav-
endigar Günay, beraberindeki heyetle
birlikte ATB Başkanı Ali Çandır’ı ziyaret
etti. 100’üncü yılını kutlayan Borsa’nın
kent ekonomisi ve tarımı için önemli
çalışmalar yaptığını belirten Günay,
Başkan Çandır ve ekibine teşekkür etti. 

KUTSO’DAN ZİYARETKUTSO’DAN ZİYARETKUTSO’DAN ZİYARETKUTSO’DAN ZİYARETKUTSO’DAN ZİYARET
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Antalya Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır,  hasat dönemi son-
rasında hububat sektörünü
değerlendirdi. 2 milyon 18 bin
hektar arazi varlığına sahip
Antalya’nın yüzde 18’ine denk
gelen 360 bin hektarlık bölümü
tarım alanı olduğunu belirten
Çandır, “Kentimiz her ne kadar
örtü altı tarımla anılsa da mev-
cut tarım alanının yalnızca
yüzde 7’sini bu alanda kullan-
maktadır. İlimiz tarım alan-
larının 50’sinde tahıl, hububat,
yağlı bitiler gibi ürün gru-
plarının olduğu tarla bitkileri
üretimi yapılmaktadır” dedi. 

Antalya’da 10 rakımdan
başlayan Manavgat, Serik ve
Aksu’dan 1070 rakımlı Elmalı
ve Korkuteli’ne kadar arpa ve
buğday yetiştirildiğine dikkat
çeken Çandır, şunları söyledi:

“Bu yıl Antalya’mızın gerek

sahil kuşağı olarak tabir edilen
Manavgat, Serik ve Aksu
gerek yayla kuşağı olarak tabir
edilen Korkuteli ve Elmalı
ilçelerinde arpa ve buğday ver-
imi ile kalitesi üretici, ticaret
erbabı ve sanayiciyi memnun
etmiştir. Elde edilen fiyat
bakımından da tüm tarafların
memnun olduğu bereketli bir
yıl olmuştur. Hasat öncesinde
uyarmamıza rağmen hasat es-
nasına az sayıda düşük
nemde biçme ya da biçerdöver
hızına bağlı dane kayıpları gibi
sorunlar yaşansa da bu sorun-
lar kayda değer derecede
değildir. Şu ana kadar birkaç
kaza durumu dışında anız
yakma görülmemiş olması da
bizler için sevindiricidir.”

Çandır, üretici ve ticaret
erbabı ve sanayiciye pandemi
döneminde gösterdiği özverili
çalışmalar nedeniyle teşekkür
etti.
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı
(NASA), Uluslararası Uzay İstasy-
onu’ndan (ISS) çekilmiş An-
talya’nın Batı Toros Dağları’ndaki
tarım arazilerini gösteren fotoğrafı,
sosyal medya hesabında paylaştı.

Ajansın ‘NASA Earth’ adlı twitter
hesabından yapılan paylaşımda,
“Türkiye’nin Antalya ilinde Batı
Toros Dağları çevresinde meyve,
tahıl ve kabuklu yemiş çiftlikleri’
notuna yer verildi. Paylaşımda
verilen link ile Antalya ve Türkiye
tarımı hakkında genel bilgilerin
bulunduğu analiz yazısı da ak-
tarıldı. Yazıda, turistlerin
Türkiye’nin Antalya’yı güzel Akd-
eniz tatil beldelerinden dolayı
bildiğini, ancak kıyı turizminin
bölge ekonomisine katkıda bulu-
nan tek önemli etken olmadığı
vurgulandı. Daha iç kesimlerde
ise çiftçiliğin hakim gelir kaynağı
olduğu ve kırsaldaki üretimin
Türkiye için bel kemiği görevi
üstlendiği kaydedildi.

Çoğunluğu aileler tarafından
işletilen yaklaşık 3 milyon çiftliğe
ev sahipliği yaptığına işaret edilen
yazıda, Türkiye’nin dünyanın en
büyük yedinci tarım üreticisi
olduğu ifade edildi. Ülkedeki iş

gücünün yaklaşık dörtte birinin
tarım sektörüne katıldığına dikkat
çekildi.

Yazıda, uzaydan çekilmiş fo-
toğrafta yer alan Antalya’nın,
mahsul üretiminin yaklaşık 270
milyon dolar değerinde olduğu bil-
gisine yer verildi. Fotoğrafta, El-
malı ilçesindeki çiftliklerin de
görüldüğü belirtilen yazıda, şöyle
denildi: “Elmalı, Türkiye elmasının
yaklaşık yüzde 12’sinin yanı sıra,
yerel nohut aperatif leblebi üretimi
yapmaktadır. Çiftliklerin düzeni

Antalya’nın büyük ölçüde dağlık
arazisine uygundur. Antalya’nın
kuzey sınırını çizen Toros Dağları,
ili doğudan batıya doğru yay şek-
linde keser. Elmalı ve Korkuteli,
Toros Dağları’nın batı sırası olan
Beydağları’nda yer alır. 2 milyon-
dan fazla insan Toros Dağları’nda
yer alan köylerde yaşıyor ve ana
gelir kaynağı olarak tarıma
güveniyor. Arazi nedeniyle çiftlikler
tipik olarak küçüktür, yaklaşık 4
hektar veya 10 dönüm.

KAYNAK: DHA
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Tarım yazarlarından ortak çağrı:

ÜRETİME SAHİP ÇIKALIM
Antalya Ticaret Borsası’nın

dijital düzenlediği toplantıya konuk olan
tarım yazarları, pandemi döneminde gıdanın
öneminin bir kere daha ortaya çıktığını 

belirterek, “Üretime sahip çıkalım”
çağrısında bulundu
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Antalya Ticaret Borsası(ATB),
Tarım Yazarları Ali Ekber Yıldırım,
İrfan Donat ve Galip Umut Özdil’i
online düzenlediği Tarım Sohbet-
leri webinarında konuk etti. Borsa,
ilk kez bir yayında üç tarım
yazarını biraraya getirdi. “Tarım
Objektif Bakış” başlıklı webinara
katılan tarım yazarları, tarımın
önemini vurgularken, yaşanan ko-
ronavirüs salgınının tarımın ne
kadar stratejik bir sektör olduğunu
ortaya koyduğunu dile getirdi. Bu
dönem Türkiye’nin tarım ve gı-
dada çok büyük fırsat ve avanta-
jlara sahip olduğunu söyleyen
tarım yazarları, bunun mutlaka
değerlendirilmesi gerektiğini vur-
guladı. 

Toplantının açılışında konuşan
Antalya Ticaret Borsası Başkanı
Ali Çandır, itibarsızlaştırılan tarıma
itibar kazandırmak, tarımı gün-
demde tutabilmek, tarımda üreten
insanlara destek olabilmek için
olağanüstü çaba gösteren, zor
dönemde tarımın sesi olan tarım
yazarlarına teşekkür etti. 

KENDİ KENDİNE YETMEK
Toplantının moderatörlüğünü

yapan Umut Özdil, tarım ve gı-
dada kendi kendine yeterliliğin
önemli olduğunu belirtirken, özel-

likle tahıl ve bakliyatın merkezi
olan ülkemizin bu ürünlerde ithalat
politikası izlemesinin anlaşılamaz
olduğunu söyledi. Özdil, “Tarımda
ve gıdada kendi kendimize nasıl
yeter hale geliriz, üreticiyi tarlada
nasıl tutarızın cevabını bulmak
zorundayız. Bu dönem üretime
sahip çıkarsak tarımın geleceğin-
den söz edebiliriz” dedi. Üreten
çiftçinin ürünün pazarlama
konusunda kaygıları olduğunu be-
lirten Özdil, bu kaygıların gider-
ilmesi gerektiğini ifade etti. 

PARA KAZANAN ÜRETİCİ
ARAZİSİNİ BOŞ BIRAKMAZ

Ali Ekber Yıldırım, insanlığın
yeni salgın dalgalarıyla karşı
karşıya kalabileceğini söylerken,
Türkiye dahil bütün ülkelerin kendi
potansiyelini değerlendirme
konusunda daha duyarlı hale
geldiğini kaydetti. Önümüzde
ciddi bir belirsizlik dönemi
olduğunu belirten Yıldırım, kısa,
orta ve uzun vadeli alternatifli iş
planlarının yapılması gerektiğini
bildirdi. Yıldırım, “Koronavirüs bir
kez daha gösterdi ki Türkiye
gerçekten tarım ve gıda
konusunda çok büyük fırsatlara,
çok büyük avantajlara sahip. Bu
fırsatı değerlendirmeliyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın “Ekilmedik bir karış
toprak bırakmayın” sözünü anım-
satan Yıldırım, 4 milyon hektar
tarım arazisinin boş durduğuna
dikkat çekti. Yıldırım, para
kazanan üreticinin arazisini boş
bırakmayacağını söyledi. Yıldırım,
tarımsal üretimin planlama, girdi
maliyetlerinin azaltılması, doğru
desteklemeler, sulama gibi altyapı
çalışmaları, ıslah çalışmalarıyla
artırabileceğini belirtirken,
“Türkiye’nin potansiyeli yüksek
ama bunu değerlendirebilecek
politikalar ve uygulamalara ihtiyaç
var” dedi.   

TEMBELLİĞE DEĞİL 
ÜRETİME YÖNLENDİRECEK
DESTEK ŞART
İrfan Donat, tarım sektörünün

gıdaya ulaşım zorlaşınca ve ürün-
ler pahalı hale gelince gündeme
geldiğini belirterek, “Gıdada risk
olmasa da,  fiyatta sıkıntı olmasa
da tarım ve gıdayı konuşmaya
devam etmeliyiz” dedi. İnsanların
kriz anında otomobil, kıyafet gibi
ürünlere yönelmediğini, gıdaya er-
işmeye çalıştığına dikkat çeken
Donat, “Tarımın stratejik olduğunu
yaşayarak gördük. Tarıma bakış
açımızı değiştirmeliyiz” diye
konuştu. Tarımsal verilerin sıkıntılı
olduğunu söyleyen Donat, doğru
verilerle doğru analizlerin yapıla-
bileceğini vurguladı. 22.1 milyar li-
ralık tarım destekleme bütçesinin
az olmadığını ancak etki analizi
yapılarak destekleme model-
lerinin mutlaka gözden geçirilmesi
gerektiğini söyleyen Donat,
“Çiftçiyi tembelliğe değil üretime
yönlendirecek desteklemelere
ihtiyaç var” dedi. Tarımsal üretimin
ithalata dayalı olduğunu belirten
Donat, oynak kurdan dolayı
üreticinin motive olamadığını kay-
detti.
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MASKE, MESAFE, 
HİJYEN UYARISI

Meclis üyelerinden koronavirüs
ile mücadelede kişisel ve firma
bazında daha dikkatli olmaları ve
tedbirleri en üst seviyeye çıkar-
malarını isteyen Çandır, “Geride
bıraktığımız 25 günde 470’in üz-
erinde vatandaşımız vefat ed-
erken 30 binin üzerinde
vatandaşımızın hastalığa yaka-
landı. Virüse karşı insanımız daha
dikkatli davranmalıdır. Vatandaş
olarak sosyal hayatımızda maske,
mesafe ve hijyen kurallarına daha
fazla uymamız, düğün ve cenaze
gibi etkinliklerden uzak durmamız
hastalığın yayılımında önem arz
etmektedir. Ancak bu konuda
kamu otoritesinin alacağı tedbir-
lerin çok daha etkili olacağı
hususunu da bir kez hatırlatmak
isterim” diye konuştu. Çandır, ko-
ronavirüse yakalanan Antalya
Büyükşehir Belediyesi Başkanı
Muhittin Böcek ve Alanya
Büyükşehir Belediye Başkanı
Adem Yücel ile hastalara şifa dil-
erken, “Koronavirüs nedeniyle
kaybettiğimiz insanlarımıza Allah’-
tan rahmet, geride kalanlara sabır
ve başsağlığı diliyorum” dedi.

HASARIN BOYUTLARI 
ORTAYA ÇIKIYOR

ATB Başkanı Çandır, Meclis’te
ekonomiye ilişkin değerlendirmel-
erde bulundu. Mart ayının ikinci
yarısından Haziran ayı başına
kadar büyük ölçüde kapalı kalan
ekonominin hareketlenmeye
başladığı bu dönemde bir yandan
hasar tespit çalışmaları yapılırken
diğer yandan duran işleri yeniden
hareketlendirmeye çalışmaya
yoğunlaştıklarını belirten Çandır,
şunları söyledi: “Ağustos ayının
sonuna geldiğimiz bugünlerde,
uğradığımız ekonomik hasarın
boyutları konusunda daha nesnel

bilgilere sahip olmaktayız. Bu bil-
gileri özellikle ülkemiz ve kentimiz
karşılaştırmalarıyla değerlendirm-
eye çalışıyoruz. Çünkü kentimizin
uğradığı ekonomik hasar boyutu-
nun nispi olarak çok daha ağır
olduğunu biliyoruz. Fakat bunu
ölçülendirme konusunda daha
nesnel bilgilere de sahip olmaya
önem veriyoruz. Biliyorsunuz yılın
ilk üç aylık büyümesi yüzde 4,5
gibi beklentilerin ve dünya ortala-
masının üzerinde ilan edildi. Bu
büyümeye de tarım sektörü yüzde
3 ile eşlik etti. 2019 yılının ilk üç
ayına göre daha iyi bir performans
göstermemize rağmen, ki o
dönemde yüzde 2,3 küçülmüştük,
hepimiz Nisan, Mayıs ve Haziran
aylarının yani ikinci çeyreğin
büyüme performansını merak et-
mekteyiz.”

ORTALAMANIN ÜZERİNDE
KREDİ KULLANDIK

Piyasada kullanılan ticari kredi ve
çek-senet hacimlerindeki gerçek-
leşmelerin kent ve ülke
ekonomisinin üretim ve ticaret per-
formansına yönelik öncü
göstergeler olduğunu kaydeden
Çandır, şu bilgileri paylaştı: “Yıl-
başından bu yana dönemsel
gerçekleşmelere baktığımızda
görmekteyiz ki, ilk 3 ayda ticari
kredilerde ülke genelinde yüzde
15’lik büyümeye karşılık kentimiz iş
dünyasında yüzde 19’luk büyüme
yaşanmıştır. Salgının ekonomiyi
kapattığı ikinci 3 ayı da kapsayan 6
aylık dönemde ise kullanılan ticari
krediler ülke genelinde yüzde 28 ve
kentimizde yüzde 33 artmıştır.
Ekonomide sağlanan yüzde 4,5’luk
büyümeyi destekleyen kredi kul-
lanımlarımız ülke ortalamasının üz-
erinde seyretmiştir.”

Tarım ve ticaret sektörlerinin kul-
landığı kredilerde de Antalya’nın
daha yüksek kredi büyümeleri
sağladığını bildiren Çandır, “Özel-

likle tarım sektörünün kullandığı
kredilerdeki artış, ortalamaların çok
üzerinde seyretmiştir. Mesela ilk 3
ayda Türkiye genelindeki yüzde
8’lik tarım kredisi büyümesine
karşılık kentimizde yüzde 19’luk
büyüme yaşanmıştır. Altı aylık
dönemde ise yüzde 12’lik ülke
geneli büyümesine karşılık ken-
timizin tarım kredisi yüzde 30
büyümüştür. Kentimiz tarım sek-
töründeki bu 2,5 katlık kredi
artışlarını sadece yatırım olarak
değerlendirmemeliyiz. Bu artışın
içinde zorlukları aşmak ve
faaliyetlere devam edebilme çabası
da yer almaktadır”  dedi.  Çek-senet
kullanımının da ekonomik perfor-
mansın öncü göstergesi olduğunu
belirten Çandır, özellikle ibrazında
ödenen çek tutarlarındaki gerçek-
leşmeler, üretim ve ticaret hacminin
yönü konusunda yol gösterici
olduğunu söyledi. 

Çandır, Antalya iş dünyasının
ülkemiz iş dünyasının karşı karşıya
olduğu daralmanın 2 katından fazla
bir daralma yaşadığını bildirirken
şunları paylaştı: “İkinci 3 aylık ve
Temmuz’dan Temmuz’a yıllık
gerçekleşmelerde kentimizde
durum, ülke genelinin 2 katından
fazla daha olumsuz olmuştur. Hal-
buki ilk 3 ayda, kredi kullanımında
olduğu gibi ülke genelinden çok
daha yüksek bir performans göster-
mişiz. Zaten hatırlarsanız 2020 yılı
beklentilerimiz, Türkiye ortalama
beklentilerinin üzerinde bulunmak-
taydı. Nitekim ilk 3 aydaki gerçek-
leşmeler, bu beklentilerimizin doğru
ve gerçekçi olduğunu bize göster-
miştir. Ancak Mart ayı ortasından
itibaren karşı karşıya kaldığımız
durum; kentimizi, ülke genelinden 2
kattan fazla olumsuz etkilemiştir.
İbrazında ödenen çek tutarı ilk 3
ayda ülke genelinde yüzde 16 ar-
tarken kentimizde yüzde 21 artış
göstermiştir. 
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Salgının başladığı ikinci 3 ayda
ise ülke genelindeki yüzde 4’lük
artışa karşılık kentimizdeki çek tu-
tarı yüzde 20 azalmıştır. Geçen
yılın Temmuz ayına göre bu Tem-
muz’da ibrazında ödenen çek tu-
tarı ülke genelinde yüzde 32’lik
azalışa karşılık kentimizde yüzde
67 azalmıştır. Temmuz ayında
kentimiz hala, yüzde 1’in altında
büyüdüğümüz geçen yıla göre,
daralmaya devam etmektedir.
Yedi aylık toplam çek ödemlerine
bakarsak kentimiz için durum
daha vahimdir. İlk yedi ayda ülke
genelinde ibrazında ödenen çek
tutarı yüzde 2’lik artış gösterirken
kentimizde ise yüzde 17’lik azalış
yaşanmıştır.”

KARŞILIKSIZ ÇEK AZALDI
Kullanılan çek hacminde

yaşanan ciddi azalışlara paralel
olarak karşılıksız çek tutarlarında
da azalışlar yaşandığını söyleyen
Ali Çandır, “Bunun bir nedeni ticari
faaliyet daralması olurken diğer bir
önemli nedeni de kolaylaşan
krediye erişim dolayısıyla çeklerin,
alınan kredilerle ödenmesidir”
dedi. Geçen yılın Temmuz ayına
göre bu Temmuz’da ülke
genelinde karşılıksız çek tutarının
yüzde 69 azalırken, Antalya’da
yüzde 45 azaldığını, ilk yedi aylık
toplamda ise ülke genelinde
yüzde 56’lık azalışa karşılık An-
talya’da yüzde 25’lik azalış
yaşandığını bildiren Çandır, bu
dönemde protesto edilen senet tu-
tarlarında da karşılıksız çek-
lerdekine benzer azalışlar
yaşandığını kaydetti.

KADIN İSTİHDAM 
KAYBINDA İLK SIRADAYIZ

Küçük ve orta boy işletmeler için
istihdamı korumanın önemli
olduğunu vurgulayan Ali Çandır,
“Çünkü büyük işletmeler kadar ku-
rumsal ve profesyonel değiliz.

İşletmelerimizdeki arkadaşlarımızı
bire bir tanırız. Ailelerini biliriz. Bir-
birimizin derdine ve sevincine
ortak oluruz. Hal böyleyken son
çareyi de tüketmeden, istihdam
kaybını düşünmeyiz. İstihdam ve
işsizlik konusunda ilan edilen son
rakamlara baktığımızda, alınan
tüm önlemlere rağmen, gerek ken-
timiz gerek ülkemiz için
sürdürülebilir bir durumda ol-
madığımız anlaşılmaktadır.
Ekonomisinin yüzde 76’sı hizmet
ve yüzde 8’i tarımdan oluşan ken-
timizde istihdam kayıpları ülke
genelinin çok üzerinde olmuştur”
dedi. Mayıs 2020’deki istihdam
kaybının yüzde 38’lik kısmının An-
talya’da yaşandığını belirten
Çandır, “Bu kaybın büyük bir
bölümü konaklama ve benzeri
sektörlerde yaşanmıştır. Böylece
Antalya istihdamda en yüksek
kayıp veren il olmuştur. Kadın isti-
hdamındaki kayıpta da yüzde 33
ile ilk sırada yer almaktayız” dedi.

Tarımın istihdam kaybını bir
nebze olsa da tutmaya çalıştığını
ancak yeterli olamadığını bildiren
Çandır, hizmet sektörünün ağır-
lığının bu çabayı boşa çıkardığını
söyledi. Çandır, işyeri sayılarındaki
azalışın da bu kaybı artırdığını be-
lirtti.

SALGINDA KÜÇÜK İŞLET-
MELER KAN KAYBETTİ

KOBİ işyeri sayısı ve çalışan
sayısı en fazla azalan ilin Antalya
olduğuna dikkat çeken ATB
Başkanı Ali Çandır, “Yani bu sal-
gın, KOBİ’leri ve çalışanlarını vur-
muştur. Kentimizin işyeri ve sektör
yapısı, bu salgından birinci dere-
cede olumsuz etkilenmemize yol
açmıştır. Özü itibariyle kentimiz bu
salgında hala bir afet bölgesi kon-
umunda bulunmaktadır” dedi. 

TARIM KURTARICI 
Tarımın stratejik sektör olarak

tanımlanması ve bu yönde adım-
lar atılması gerektiği konusu, artık
hayati bir konu haline geldiğini vur-
gulayan Ali Çandır, “Aksi halde
tarımı terk hali durmayacaktır.
Nitekim son bir yıl içinde tarımdaki
üretici sayısı tüm Türkiye’de 100
bine yakın azalmıştır. Antalya bu
azalışa nispi olarak direnmeye
çalışmış ama yaklaşık 3.500 kayı-
pla ülke genelinde dördüncü
sırada yer almaktan kurtula-
mamıştır” dedi. Tarımın ihracat
boyutuna da dikkat çeken Ali
Çandır, Ocak-Temmuz döne-
minde dövizdeki yükselişlere rağ-
men özellikle sanayi ve maden
sektörlerinde hem ülke genelinde
hem de kentimizde azalışlar
yaşanırken, tarımsal ihracatta
artışın devam ettiğini söyledi.
Çandır, “Nitekim, ülkemiz yedi
aylık tarım ihracatı yüzde 4 ar-
tarken kentimiz tarım ürünleri ihra-
catı yüzde 16 artmıştır. Yılın ikinci
yarısında ihracatımızın daha yük-
sek bir performans göstermesini
de beklemekteyiz” dedi. 

EXPO NASIL KURTULUR?
Ali Çandır, Meclis’te atıl du-

rumda kaderini bekleyen EXPO
2016 alanına ilişkin değer-
lendirmede bulundu. EXPO 2016
Antalya Uluslararası Bahçecilik
Sergisi’nin Antalya için bir dönüm
noktası oluşturması ve yeni bir
başarı hikayesi yaratması
amacıyla 3 kurumunun girişimiyle
alındığını anımsatan Çandır,
“EXPO 2016 sadece sergi
süresince açık kalmayacaktı.
Sergi kapandıktan sonra da kente
fayda sağlamaya ve katma değer
üretmeye devam edecekti. Ancak
üzüntüyle belirtmek isterim ki
aradan geçen dört yılda EXPO
2016 tek kamu kurumunun üz-
erinde atıl olarak kalmıştır. Sağol-
sun Tarım Müdürlüğümüz bu
konuda çaba  sarf etmektedir. 
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Bu durum hem söz konusu kamu
kurumuna hem de Antalya’ya büyük
bir maliyet yüklemektedir. Bu
maliyet sadece paradan ibaret
değildir. Aynı zamanda yaratıla-
mayan faydayı ve üretilemeyen
katma değerleri de kapsamaktadır.
Mevcut gidişat EXPO 2016 alanı ve
kentimiz için sürdürülebilir nitelikte
değildir” diye konuştu. EXPO
2016’nın geleceği için kurumlar ve
kentin duyarlı kesimlerinin bir araya
gelmesi ve sürdürülebilir çözümler
üretmesi çağrısında bulunan
Çandır, “Antalya Ticaret Borsası
olarak sözünü ettiğimiz meslek ku-
rumlarına ve kentimizin duyarlı kes-
imlerine açık davetimizdir. EXPO
2016’yı daha fazla atıl bırakmamalı
ve kentimize bir yük haline ge-
tirmemeliyiz” dedi.

YÖREX’E PANDEMİ RÖTARI
ATB Başkanı Ali Çandır, YÖREX’i

pandemi nedeniyle bu yıl erteledik-
lerini belirterek, 20-24 Ekim 2021’da
tarihlerinde yapacaklarını duyurdu.
YÖREX kapsamlı çalışmaların
devam edeceğini vurgulayan
Çandır, “Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğimizin öncülüğünde bütün
kentlerimizde çeşitli eğitimler ve
toplantılarla sürdürmeye devam
edeceğiz” dedi.

YANGIN UYARISI
Temmuz ayı meclisinde Ağustos

ayının orman yangınları için kritik bir
öneme sahip olduğunu belirttiğini
anımsatan Çandır, 1-25 Ağustos
tarihlerinde ülke genelinde irili ufaklı
182 yangın çıktığını, bu yangınların
24’ü yani yüzde 13’ünün ise An-
talya’da çıktığına dikkat çekti.
Çandır, “Yangınların 23’ü ise son 10
günde meydana gelmiştir.
Dolayısıyla çok daha dikkatli ol-
mamız gereken bir dönemde
olduğumuzu tekrar hatırlatmak is-
terim” dedi. Ağustos ayının fe-
laketlerle geçtiğini kaydeden

Çandır, Beyrut Limanı’nda
yaşanan patlamada hay-
atını kaybedenlere Allah’-
tan rahmet, yaralılara acil
şifalar diledi. Çandır,
“Allah hiçbir ülkeye böyle
felaketler yaşatmasın.
Çünkü bizler ülke olarak
17 Ağustos 1999 deprem-
inin derin acısını hala un-
utamıyoruz. Zaten unutulması da
mümkün olmayan ve ders almamız
gereken bir felakettir. Kayıplarımızı
bir kez daha rahmetle anıyorum.
Ancak dersimize daha iyi çalış-
malıyız. Geçtiğimiz ay Artvin ve
Rize’de, geçtiğimiz günlerde ise
Giresun’da yaşanan sel felaketinde
kaybettiğimiz vatandaşlarımız ve
jandarma erlerimize çok üzüldük.
Vefat eden insanlarımıza Allah’tan
rahmet, yaralananlara acil şifalar
diliyorum” diye konuştu.

REZERV SEVİNDİRDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Erdoğan tarafından Karadeniz
açıklarında Fatih Sondaj
Gemisi’nin doğalgaz rezervi
keşfettiğinin açıklandığını anımsa-
tan Çandır, “Doğalgaz bağım-
lılığımızın azaltılmasına umut olan
bu rezervin devamının gelmesini
ve ülkemiz ekonomisine katkıda
bulunacak bu keşfin vatanımıza
ve milletimize hayırlı olmasını diliy-
orum” dedi.

HİSARCIKLIOĞLU’NU 
DESTEKLİYORUZ 

Gazeteci Fuat Uğur’un TOBB
Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu
ve TOBB camiasına yönelik talih-
siz paylaşımını kınayan Çandır,
duyarlılığıyla bilinen Hisarcık-
lıoğlu’nun milletin ihtiyaçları için
özveriyle çalıştığını, bunun
gözardı edilemeyeceğini söyledi.
Çandır, “Hisarcıklıoğlu’nun çalış-
malarını her zaman destekliyoruz”
dedi.  

FİRMALARA KUTLAMA 
İstanbul Sanayi Odası tarafın-

dan açıklanan 2019 yılı
Türkiye’nin ikinci 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu listesinde
Borsa’ya üye Ekiciler Süt Gıda
Tarım Hayvancılık San. Tic. A.Ş ile
Antalya’da faaliyet gösteren CW
Enerji Mühendislik Tic. ve San.
A.Ş’nin yer aldığını belirten
Çandır, ”Her iki firma yetkililerini ve
çalışanlarını tebrik ediyorum. İSO
ilk ve ikinci 500 arasındaki firma
sayımızın önümüzdeki yıl katla-
narak artmasını diliyorum” dedi.

MİLLİ BAYRAMLARA KUTLAMA
30 Ağustos Zafer Bayramı’nı

kutlana Çandır, başta önderimiz
Mustafa Kemal Atatürk olmak
üzere vatanı uğruna canlarını feda
eden şehitleri rahmetle anarken
ve gazilere minnet duygularını
ifade etti. Çandır, 949. yıl
dönümünü kutlanan Malazgirt
Zaferi’nin kahramanı Sultan Al-
parslan ve aziz şehitleri de rahmet
ve minnetle andı.

CANTEK’E GEÇMİŞ OLSUN
Çandır, tarım konusunda yeni-

likçi yaklaşımlar gösteren Cantek
firmasında meydana gelen
yangından duyduğu üzüntüyü dile
getirirken, “Maddi hasarlı
yangında ölü ya da yaralı olma-
ması tek tesellimiz olmuştur. Firma
sahibi değerli arkadaşım Hakan
Karaca ve Cantek ailesine geçmiş
olsun dileklerimizi iletiyorum” dedi.
Meclis’te üyeler, sektörlerine ilişkin
değerlendirmelerde bulundu.
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A TDNA0hın konu u olan Antalya Ticaret Borsası Mönetim Ku-
rulu Başkanı Ali 2andır, ’Kovid sadece insanları de il, ülkeleri,
bölgeleri, işletmeleri de test eden bir virüs oldu. Bünyeniz gü -
lüyse virüsü çissetmeden ge irebiliyorsunuz. Kovidhden çerkes
etkilenecek ancak çerkes gücü oranında, sırtındaki yükü ora-
nında virüse karşı mücadele edecek. Hmuyoruz ki insanlık i in

zor olan bu dönem kısa sürede biterG dedi
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Antalya Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Çandır, Antalya
İşinsanları Derneği’nin
(ANTGİAD) online düzenlediği
üye toplantısının konuğu oldu.
ANTGİAD Başkanı Osman Sert,
Dernek olarak koronavirüs gün-
lerini üyeleriyle etkileşim halinde
geçirdiklerini bildirirken, “Online
toplantılarda üyelerimizle bir araya
gelip ortak projeler geliştirdik, yeni
fikirler üreterek yolumuza devam
ediyoruz” dedi. Tarımın Antalya
için önemini vurgulayan Sert, bu
dönem üyelerinin tarımla ilgili
faaliyetlerini sürdürdüğünü, bazı
üyelerinin ise tarıma yatırım yap-
mak istediğini bildirdi. Verimli bir
toplantı olmasını dileyen Sert, “Ali
Başkanıma bizlerle birlikte olduğu
için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı
Ali Çandır, “Kovid -19 sürecinde
Antalya Ekonomisi” başlıklı sunum
gerçekleştirdi. Çandır, koron-
avirüsten etkilenen ekonomi ve
tarıma ilişkin değerlendirmelerde
bulunurken, Antalya’nın tarım
potansiyelini anlattı. İnsanlığın
bilmediği bir virüsle karşı karşıya
olduğunu belirten Çandır, “Kovid
sonrasını görebilecek durumda
henüz değiliz. Ancak Kovid ile bir-
likte yaşamayı öğrenmeliyiz. Kovid
sadece insanları değil, ülkeleri,
bölgeleri, işletmeleri de test eden
bir virüs oldu. Bünyeniz güçlüyse
virüsü hissetmeden geçirebiliyor-
sunuz. Kovid’den herkes etk-
ilenecek ancak herkes gücü
oranında, sırtındaki yükü oranında
virüse karşı mücadele edecek.
Umuyoruz ki insanlık için zor olan
bu dönem kısa sürede biter” diye
konuştu.

YENİ BAŞARI 
HİKAYESİNE İHTİYAÇ VAR

Antalya ekonomisi ve tarımsal
potansiyeliyle ilgili ANTGİAD

üyelerine bilgi veren Çandır, An-
talya’nın 1970’li yıllarda Türkiye’ye
göre avantajlı bir il olduğunu
ancak sonra bu avantajını yitirm-
eye başladığını bildirdi. Çandır,
1970-2002 yılları arısında yüzde
8’lik tarımsal büyüme performansı
gösteren Antalya’nın 2003-2019
yılları arasında tarımsal
büyümesinin yüzde 3.4’te
kaldığına dikkat çekti. Antalya’nın
1980’li yıllarda turizm ve 1990’lı
yıllarda örtüaltı tarımla yakaladığı
başarı hikayesine yeni bir hikaye
ekleyemediğine dikkat çeken
Çandır, “Bizim yeni başarı
hikayelerine ihtiyacımız var” dedi.
Uluslararası ilişkilerde yaşanan
krizler hariç Antalya’nın kriz
dönemlerinden avantajlı çıktığını
söyleyen Ali Çandır, Antalya’nın
güçlü potansiyele sahip bir il
olduğunu bunun mutlaka değer-
lendirilmesi gerektiğini vurguladı.

TARIMDA YENİDEN 
YAPILANMA ÖNERİSİ

Bir dönem görmezden gelinen,
sonra itibarsızlaştırılan tarımın hak
ettiği yatırımı alamadığını bildiren
Çandır, tarımın milli gelirdeki
payının da gerilediğine dikkat

çekti. Tarımda ihracatçı bir ülke
olduğumuzu ancak tarımsal ihra-
catın karşı ülkelerin boşluğunu
dolduran bir yapıda olduğunu be-
lirten Çandır, “Tarımdaki ihracata
baktığımızda durum vahim. Se-
zonumuz gereği boşluk dolduran
bir yapımız var. Herhangi
dönemde herhangi bir ülkede
tarımsal üretimde sıkıntı çıkarsa
oraya dolgu yapıyoruz. Bundan
kurtulabilmek için hem pazar
çeşitliliği yaratmamız gerekiyor
hem de sezonu uzatmamız
gerekiyor. Biz sadece örtü altında
sezonluk ürünler üretiyoruz müş-
teri ile bağımız belli dönemlerin
içerisinde kalıyor ve bitiyor. Bu
bağı 12 aya yaymak için tarımda
daha bölgesel düşünmemiz
gerekiyor. Yaz ve kış iklimlerini
düşünerek bir yapılanmaya git-
memiz gerekiyor” diye konuştu.

Her ne kadar toprak zengini gibi
görünsek de Antalya’da tarım
alanlarının çok da geniş ol-
madığını bildiren Çandır,
“Yüzölçümünün yüzde 21’i tarım
toprağı iken yapılaşma ve başka
sebeplerle ilimizin tarım toprağı
yüzde 17’ye düştü. Tarım toprak-
larımız azalıyor” dedi.
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ÜRÜN DESENİNİ 
DEĞİŞTİRMELİYİZ

Örtü altı tarımda yüzde 37’lik
payla ülke genelinde lider olduğu-
muza dikkat çeken Çandır, ancak
jeotermal seraların çoğalması ve
devlet desteğiyle birlikte An-
talya’nın bu avantajını kaybetm-
eye başladığını
söyledi. Çandır, “İk-
limsel koşullardan
elde ettiğimiz avan-
tajımız yavaş yavaş
k a y b o l m a y a
başlıyor. Bu nedenle
ürün desenini
d e ğ i ş t i r m e m i z
gerekiyor. Yükte
hafif pahada ağır
ürünlere doğru
t a r ı m ı m ı z ı
evirmemiz gerekiyor.
Tarımın önemli bir
dönüşüme ihtiyacı
var” diye konuştu.

SUYU AKIŞINA 
BIRAKMAYALIM

Özellikle ticarette dijital bir döne-
min yaşandığına dikkat çeken ATB
Başkanı Ali Çandır, tarımda da
buna önem verilmesi gerektiğinin
altını çizdi. Tarımsal ürünlerde
standardizasyon, planlama ve veri

kullanımının önemini vurgulayan
Çandır, “Suyun akışına kendimizi
bırakmak yerine gelişmelere göre
uzun vadeli planlamalar yap-
mamız gerekiyor. Kent olarak
geleceğimize daha çok odaklan-
mamız, yaşanan olumsuzlukları
lehimize çevireceğimiz bir
dönemdeyiz” diye konuştu.

Salgın sonrası hiçbir
şeyin eskisi gibi olmaya-
cağını vurgulayan
Çandır, insanların
değişeceğini, işlerin
değişeceğini, tüketim
alışkanlıkları ve ticaretin
değişeceğini vurguladı.

Başkan Çandır daha
sonra ANTGİAD
üyelerinin sorularını
yanıtladı. Çandır,
ANTGİAD Yönetimine
davetleri nedeniyle
teşekkür etti. 
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Antalya ve ilçelerinde etkili olan
doğal afetin ardından hasar tespit
çalışmalarında bulunmak üzere
Antalya’ya gelen CHP heyeti, An-
talya Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.
CHP Antalya İl Başkanı Nusret
Bayar, CHP Milletvekilleri Çetin
Osman Budak, Rafet Zeybek,

Cavit Arıcı ile Aydın Özer, CHP
Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel,
CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi
Gündoğdu, CHP İl Sekreteri Nuri
Cengiz, Antalya’daki doğal afetin
etkilerini dinlemek üzere Antalya
Ticaret Borsası’na geldi. 

CHP heyetini, ATB Yönetim Ku-

rulu Başkanı Ali Çandır, Meclis
Başkanı Erdoğan Ekinci, Yönetim
Kurulu Üyeleri Halil Bülbül
karşıladı. 

Antalya tarımının konuşulduğu
ziyarette, Başkan Çandır CHP’li
heyete ilgileri nedeniyle teşekkür
etti.

CHP HEYETİNDEN
BORSA’YA ZİYARET
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Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi
süreci tarımdan turizme, eğitimden sanayiye kadar
tüm sektörlerde etkisini göstermiştir. Bu süreç bir yan-
dan tarım sektörünün durma noktasına geleceği ko-
rkusunu beraberinde getirirken, diğer yandan da
eğitiminin büyük ölçüde aksama kaygısını da
düşündürmüştür.Yaşanan bu süreçler karşısında
tarımsal dinamizmi ayakta tutmak ve tarımsal eğitimi
canlandırmak adına tarımımızın başkenti olan An-
talya’da, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önemli
düzeyde gayretler göstermiştir. Bu anlamda İl Müdür-
lüğü yetkilileri, tarımsal üretimdeki sektör paydaşlarını
bilgilendirmek, tecrübelendirmek ve onların soru ve
sorunlarına cevap bulabilmek amacıyla uzaktan
eğitimi mümkün kılan çevrimiçi tarım kursları düzen-
lemeye başlamışlardır. Bu amaçla Antalya İl Tarım ve
Orman Müdürlüğünce planlanan ve ülkemizde ilk kez
düzenlenen çevrimiçi tarım kursu, Topraksız ve
Topraklı Çilek Yetiştiriciliğinin Prensipleri’ başlığı al-
tında gerçekleştirilmiştir. Eğitim kursu 22, 24 ve 26
Haziran 2020 tarihlerinde toplamda on saat teorik bil-
ginin çevrimiçi anlatımı ve soruların cevaplanması ile
12 Temmuz 2020 tarihinde de sağlık güvenliği ne-
deniyle sınırlı sayıda katılımcı ile tüm gün süren teknik
gezi olarak düzenlenmiştir. 

Türkiye’nin ilk çevrimiçi tarım kursu duyuruları 12
Haziran tarihinden itibaren kurum sosyal medya
hesaplarından ilan edilerek başvurular kabul edilmeye
başlanmıştır. Kursa başvurular Google Forms uygu-
laması üzerinden çevrimiçi olarak kabul edilmeye
başlanmış, dersle ilgili tüm bilgilendirme faaliyetleri ise
eğitime özel kurulan WhatsApp grupları ile sağlan-
mıştır. Eğitimler Zoom programı üzerinden gerçek-
leştirilmiş olup, eşzamanlı olarak kurumun Facebook
hesabından da canlı yayınlanmıştır. Canlı yayın

sırasında yapılan kaydın, sonrasında yine kurumun
Facebook ve YouTube hesaplarına yüklenmesi ile çok
geniş bir kitleye ulaşılmıştır. Eğitim programı sonunda
katılımcılar ile kurulan Telegram grupları ile de yazılı
ders notları ve video kayıtları paylaşılmış ve devam
eden gruplar sayesinde de halen üretici soru ve
sorunları cevaplanarak iletişim süreci devam ettir-
ilmektedir. Gerçekleştirilen eğitim programı sonunda
ise rutin ve kesintisiz katılan katılımcılara da katılım
belgeleri takdim edilmiştir. 

Pandemi döneminde tarımsal eğitim faaliyetlerinin
aksamaması için planlanan ilk çevrimiçi tarım kursuna
tüm ülkeden yoğun bir katılım gerçekleşmiştir. Gerek
katılımcı sayısı, gerek katılımcı bölgeleri ve gerekse
katılımcı profili ile kurs geniş bir tabana yayılmıştır.
Eğitim kursuna 67 ilden, 802 katılımcı başvurmuş
olup, başvuran katılımcılar ziraat mühendisleri,
yatırımcılar, öğrenciler, üreticiler, oda başkanları ve
tarım teşkilatları personellerinden oluşmuştur. Kurs
içeriğinde, çilek yetiştiriciliğinde iklim ve toprak istek-
lerinden, çeşitlere; fide dikiminden, hasadına kadar
tüm kültürel işlemlere değinilmiştir. Ayrıca topraksız
yetiştiriciliğin çilek yetiştiriciliğindeki avantaj ve deza-
vantajlarına değinilerek, toprağa alternatif olarak kul-
lanılan ve kullanılması muhtemel yetiştirme ortamları
hakkında bilgi verilmiştir. Kursta topraksız çilek
yetiştiriciliğinde kullanılan sistemler ve uygulanan
kültürel işlemler konusunda da durulmuştur. 

Aşağıda ilk çevrimiçi tarım kursu olarak gerçekleştir-
ilen programın demografik değişkenleri verilmiştir. 

1.Katılımcı Özellikleri
22, 24 ve 26 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştir-

ilen Türkiye’nin ilk çevrimiçi tarım kursuna 802 kişi
başvurmuş olup,bu katılımcılar ülkenin farklı alanların-
dan başvurmuşlardır.

ANALİZ

Çevrimiçi Tarım 
Kurslarına Başlangıç

Gökhan KARACA
Antalya İl Tarım ve
Orman Müdürlüğü

İbrahim IRMAK
Antalya İl Tarım ve
Orman Müdürlüğü

Mehmet AYAZ
Antalya İl Tarım ve
Orman Müdürlüğü

Nafiye ADAK
Akdeniz Üniversitesi

Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü
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Katılımcı bölgeleri
Gerçekleştirilen tarım kursunda katılımcı böl-

gelerinin dağılımları Şekil 1’de verilmiştir. Kursa
Türkiye’nin 67 ilinden ve ABD’de Virginia eyaletinden
katılım başvurusu gerçekleşmiş olup, katılımcıların
%23’ü Antalya ili merkez ve ilçelerinden, %77’i de An-
talya dışı il ve ilçelerden gerçekleşmiştir. Şekil 1’de An-
talya ili ve ilçeleri dışı katılım başvuruları
incelendiğinde, en yüksek katılım oranı %10 ile
Çanakkale ili gelirken, bunu %9ile İstanbul, %7ile
Muğla, %4 ile Eskişehir, %3ile Rize ve %2 ile Tokat il-
leri izlemiştir. En düşük katılım oranı ise Yozgat,
Yalova, Şırnak,Sivas, Batman, Erzincan illerinde
gerçekleşmiştir (Şekil 1).

1.2. Katılımcı yaş dağılımı
Online gerçekleştirilen teorik kurs başvuru-

larında katılımcı yaş yoğunlukları 20-30 yaş
arasında yoğun-
lukta gerçek-
leşmiş olup, yaş
dağılım oranı
Şekil 3 ve Şekil
4’de verilmiştir.
Nitekim 20 yaş
üstü oranın daha
fazla olduğu
görülmüştür.
Ayrıca bu katılım-
cıların ise %46’ü 40 ve 40 yaş üstü olarak gerçek-
leşirken, %54’ü 40 yaş altı olarak görülmüştür. 

1.3. Katılımcı meslek dağılımı
Katılımcıların eğitim düzeyi, ilkokuldan lisan-

süstü eğitim düzeyine kadar değişiklik göstermek-
tedir. Nitekim katılımcıların %17’si ziraat
mühendisi olup, kalan %83’lik payı farklı meslek
gruplarına dağılmıştır. Bu oranda borsa meclis
başkanı, turizm, işletme, dış ticaret uzmanı, elek-
trik-elektronik, bilgisayar, kimya, metalürji ve
malzeme, gıda, harita kadastro, su ürünleri
mühendislikleri ilebirlikte eczacı, veteriner, iç
mimar, peyzaj mimarı, kimyager, biyolog, tekniker,
yazılım-web geliştirici, bilgi işlem, ev hanımı, çiftçi-
üretici, işçi, öğrenci, tarım danışmanları, kamuda
çalışan şube müdürü, yönetici, idari personeller,
öğretmen, öğretim görevlisi gibi meslek grupları
da bulunmaktadır. 

Şekil 3. 20 yaş altı ve üstü katılımcı dağılım
oranı (%)

Şekil 4. 40 yaş altı ve üstü katılımcı dağılım
oranı (%)

Şekil 1. İllere göre katılımcı oranı (%)

1.1. Katılımcı Cinsiyetleri
Çevrimiçi gerçekleştirilen

teorik kursa erkeklerin daha
fazla başvurduğu gözlen-
miştir(Şekil 2). Şekil 2’de
görüldüğü gibi yaklaşık %38
oranında kadın, %62 oranında
ise erkek katılımcı belirlen-
miştir. 

ANALİZ
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2. Teknik Gezi 
22, 24 ve 26 Haziran teorik ders anlatımları biti-

minde 12 Temmuz tarihinde Antalya’nın Korkuteli ve
Aksu ilçelerine teknik gezi düzenlenmiştir. Planlanan
teknik geziye 49 kişi başvurmuş olup, pandemi sınır-
lamaları gözetilerek gezi 20 kişi ile gerçekleştirilmiştir.
Teknik geziye başvuran 49 kişinin 37’si Antalya ilinden
olup, 12’si ise Antalya dışından olarak görülmüştür. 

2.1. Teknik gezi başvurularında katılımcı bölge
dağılımı

Başvuru yapan katılımcıların 12’si Antalya dışı ve
37’si ise Antalya içi olarak gerçekleşmiştir. Antalya
dışında başvuranlardan Muğla’dan 3, İzmir ve
Çanakkale’den 2’şer ve İstanbul, Konya, Denizli,
Adana, Gaziantep’ten 1’er kişi başvurmuştur.

2.2. Teknik gezi başvurularında cinsiyet
Teknik geziye katılmak isteyen 49 kişi içinde kadın-

ların daha fazla olduğu gözlenmiştir. (Şekil 5). 

2.4. Teknik gezi başvurularında eğitim düzeyi
Teknik gezi başvurularında katılımcı eğitim

düzeylerinde de farklılıklar görülmüştür. Buna göre
en fazla başvuru %78 ile lisans düzeyinde gerçek-
leşmiştir (Şekil 7).

2.5. Kursa katılım anket ve görüşleri
Kurs bitiminde kursiyerlerin görüşleri ve değer-

lendirmeleri de anketler gerçekleştirilerek ortaya
konmuştur. Çizelge 1’de anketlere verilen yanıtlar
ile Çizelge 2’de katılımcı görüşleri bildirilmiştir. Bu
çizelgelerden de görüldüğü gibi, kursiyerlerin bek-
lentilerinin tama yakın bir yüzde ile karşılandığı an-
laşılmaktadır. Ayrıca katılımcıların %98’i mesleki ve
kişisel gelişimlerine katkı sağladığını bildirmiştir.
%98 katılımcı eğitim içeriğinin hedeflenen amaca
ulaştığını belirtmiş ve en yüksek ilgi alanının %28
ile topraksız tarım olduğu görülmüştür. Kursiyerlerin
hepsi bu eğitim sonrasında düzenlenecek aynı for-
matta yeni bir çevrimiçi eğitime katılmayı düşündük-
lerini de belirtmişlerdir. 

Şekil 5. Teknik gezi başvurularında cinsiyet dağılımı

Şekil 6. Teknik gezi başvurularında yaş dağılımı

Şekil 7. Teknik gezi başvurularında eğitim düzeyi dağılımı

2.3. Teknik gezi başvurularında yaş
Teknik gezi katılımı için 40 yaşından genç olanların daha
fazla başvurduğu izlenmiştir. 

ANALİZ
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Değerlendirme soruları                                                                      Yanıtlar
                                                                                                                                 Evet                        Hayır
Eğitime ilişkin katılım duyurusu zamanında yapıldı mı?                                        %99                        %1
Eğitim beklentilerinizi karşıladı mı?                                                                        %99                        %1
Eğitim mesleki/kişisel gelişiminize katkı sağladı mı?                                             %98                        %2
Eğitim içeriği ve hedeflenen amaç sizce uygun muydu?                                       %98                        %2
Sizce eğitim süresi yeterli miydi?                                                                            %82                        %18
Eğitim materyallerine (slayt ve ders kayıt videosu)                                               %93                        %7
ulaşabildiniz mi?
Düzenlenen bu eğitim sonrası çilek yetiştiriciliği                                                    %83                        %17
yapmayı düşünür müsünüz? 
Bundan sonra düzenleyeceğimiz aynı formattaki uzaktan                                   %100                      %0.00
eğitimlere katılmayı düşünür müsünüz?

Kursa katılma nedeni                                                                                            Oranı
Belge almak ve cv geliştirmek istiyorum                                                                8
Genel kültürümü artırmak istiyorum                                                                       6
Topraksız tarım hakkında bilgi edinmek istiyorum                                                 28
Hobi amaçlı çilek yetiştirmek istiyorum                                                                  8
Çilek tarımına ilgi duyan çiftçileri yönlendirmek istiyorum.                                    27
Çilek yetiştiricisiyim, bilgilerimi artırmak istiyorum.                                                 7
Açıkta çilek yetiştiriciliği yapmak istiyorum                                                             3
Örtüaltı topraklı çilek yetiştiriciliği yapmak istiyorum                                              2

AHAü M

Çizelge . Kurs değerlendirmeleri

Çizelge 2. Kursiyer gTr Nleri

SONUÇ
Ülkemizde ilk çevrimiçi tarım kursu 22, 24 ve 26

Haziran 2020 tarihlerinde Antalya İl Tarım ve
Orman Müdürlüğünün organizasyonları ve Akdeniz
Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliği çerçevesinde
gerçekleşmiştir. Türkiye’nin 67 ilinden 800’ün üz-
erinde başvuru gerçekleşmiş olup, öğrencisinden
akademisyenine, üreticiden girişimcilere kadar
tarıma her alanda hizmet veren kişiler kursa katılım
sağlamışlardır. On saat süren teorik kurs sonunda,
tüm gün süren teknik gezi ile de program tamam-
lanmıştır. Ayrıca kurs çerçevesinde gerçekleşen
canlı dersler İl Müdürlüğünün sosyal medya
hesaplarından da paylaşılarak hali hazırda süresiz

olarak yayınlanmaya devam edilmektedir. Kurs ver-
imliliğini değerlendirmek adına yapılan anketlerdeki
memnuniyet düzeyinin çok yüksek olması, pro-
gramda amaca ulaşıldığını ve kursun ülke tarımına
önemli katkıları olduğunu göstermiştir.

TEŞEKKÜR
‘Topraksız ve Topraklı Çilek Yetiştiriciliğinin

Prensipleri’ başlıklı Türkiye’nin ilk çevrimiçi tarım
kursunda emeği geçen Antalya İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü yetkilileri ve destek veren Akdeniz
Üniversitesi Ziraat Fakültesi yönetimine çok
teşekkür ederiz.



Meslek komitesi üyeleri sahil kuşağında biten ve
yayla kuşağında devam eden buğday hasadı hakkında
değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Üyeler mahsulün
geçen yıla oranla; kalitesinin iyi, sedimantasyonun yük-
sek, süne probleminin düşük, veriminin dekara ortalama
yüzde 50 fazla, fiyatların üretici-tüccar-sanayici açısın-
dan memnun edici olduğunu ifade etmişlerdir. Üyeler,
arpa veriminin iklim koşullarına bağlı olarak yüksek
verim ve kaliteli olacağını tahmin ettiklerini belirtmişlerdir.
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1. Meslek Komitesi

Meslek komitesi üyeleri COVID-19’un sektörlerine olan
etkilerini değerlendirmişlerdir. COVID-19’un yaş meyve ve
sebze sektörünü virüsün Avrupa’da hızla yayılmasına bağlı
olarak üretimi düşürdüğü ve bu durumun ülkemiz ihracatını
artırdığı, ulusal ve uluslararası karayolu taşımacılığında
münferit sebepler haricinde genel anlamda bir sorun
görülmediği, tahsilatta şu an için bir sorun yaşanmadığı
ancak dikkatli davranılması gerektiği konularında değer-
lendirmelerde bulunmuşlardır.

3. Meslek Komitesi

Meslek komitesi üyeleri, COVID-19’un top-
tan satışlarına olan etkileri hakkında değer-
lendirmelerde bulunmuşlardır. Üyeler,
COVID-19 nedeniyle kapanan, azaltılan,
açılış yeri ya da günü değişen semt pazarları
nedeniyle dökme mantar, soğan ve patates
satışlarının lokanta, otel ve diğer toplu tüketim
alanlarının kapalı olması nedeniyle ise soğan
ve patatesin yanı sıra konserve satışlarının
yüzde 50 oranında azaldığını ancak buna
karşın market satışlarının arttığını ifade et-
mişlerdir. Mantar, patates ve soğan
satışlarının genel olarak COVID-19’dan yüzde
30 düzeyinde olumsuz etkilendiği yönünde
değerlendirmelerde bulunmuşlardır.

2. Meslek Komitesi

SsrŞOMzsuYnseMEVaamuM mOoiOABNBN

Meslek komitesi üyeleri sektörel ve ekonomik
konularda görüş alış verişinde bulunmuşlardır.

5. Meslek Komitesi
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Meslek komitesi üyeleri, Çin Halk Cumhuriyeti’ne süt
ve süt ürünleri ihracatının önündeki engellerin kalkması
ve Çin tarafından ithalat izni verilen 54 firmadan 2’sinin
kentimizden olmasının memnuniyet verici olduğu ve za-
manla hareketlenme sağlayacağına inandıklarını, hay-
vancılık sektörünün yem fiyatlarında düşüş beklentisi
olmasına karşın fiyatların sabit kaldığını, turizm sezo-
nunun Covid-19 sağlık önlemleri kapsamında açılmaması
nedeniyle ellerindeki süt ve süt ürünleri stoklarının arttığı
ve Temmuz ayı itibariyle sezonun açılması beklentisi
içerisinde olduklarını, meyve kalitesi hakkında yorum yap-
mak için henüz erken olduğu, Temmuz ayı ortası itibariyle

meyve kalitesine bağlı olarak ürün fiyatları hakkında daha
net tahminlerde bulunulabileceğini konularında görüş alış
verişinde bulunmuşlardır.

4. Meslek Komitesi

Meslek komitesi üyeleri, Batı
Akdeniz Bölgesi’ndeki tıbbi
aramotik bitkilerin; üretimi,
mamul maddeye dönüştürülme
hızı, ihracat ile e-ticaretinde ciddi
bir artış yaşandığı, Katma
değerinin yaklaşık %90’ı ülkem-
izde kalan tıbbi aromatik bitkiler
ihracatının düzenli olarak arttığı
ve günümüzde 250 milyon dolar
seviyesine yükseldiği, ihracatın
iyi bir planlama ile kısa bir za-
manda 500 milyon dolara yük-
seltilebileceği, Denizli bölgesinde
bu yıl 22 bin ton kuru kekik
hasadı beklendiği ve hedefin kısa
bir süre içerisinde 40 bin tona
yükseltmek olduğu, tıbbi aro-
matik bitkiler, reçel ve pekmez
ürünleri ticaretinde turizm sek-
töründeki hareketliliğe bağlı
olarak temmuz ayında haziran
ayına göre, ağustos ayında da
temmuz ayına göre yüzde 20
artış beklediklerini ve böylece

2020 yılını 2019’un yüzde 50
gerisinde kapatacaklarını tahmin
ettikleri, kısa çalışma
ödeneceğinin devam etmesinin
işveren açısından olumlu
olduğunu ancak ticari hareketlen-
meyi geciktirdiği, mevcut sis-
temde çalışanların çok büyük bir
kısmının kıdem tazminatı ala-
madığı ve tazminat alanların be-
lirli bir ölçeğin üzerinde olduğu,
gündemdeki düzenleme üzerinde
bazı değişiklikler yapılarak işçi ve
işveren lehine bir fonun kurul-
masına olumlu baktıklarını ve
mevcut sistemin sürdürülebilir ol-
madığı, kentimiz ekonomisinde
turizm sektörünün payının yük-
sek olması nedeniyle daralmanın
diğer kentlere oranla daha yük-
sek olacağı, tarım, gıda ve kimya
sektörleri dışındaki sektörlerde iş
yapanların genel anlamda zor-
landığı konularında görüş alış
verişinde bulunmuşlardır.

7. Meslek
Komitesi

6. Meslek Komitesi
Meslek komitesi üyeleri COVID-

19’un kesme çiçek ve çiçekli saksılı
ve mevsimlik bitkileri tüm dünya da
olduğu gibi ülkemizde de ağır etk-
ilediğini değerlendirmişlerdir. Üyeler,
kentimizde kesme çiçek üretiminin
sona erdiği, yayla olarak tabir edilen
Isparta’da ise üretimin başladığı, 15-
25 Mayıs döneminde yaşanan ani
sıcaklık değişimlerinin kışlık üre-
timde sökümlerin 1-2 hafta erk-
enden yapıldığı ve kalitenin düştüğü
dolayısıyla sezonu erken bitirmek
zorunda kaldıkları, devlet tarafından
Covid-19 pandemisi nedeniyle sek-
töre sağlanan Mayıs-Haziran ay-
larını hava kargo desteği ile diğer
destek ve talepler konularında görüş
alış verişinde bulunmuşlardır. Covid-
19 sonrası ülkemizde çiçek tüke-
timin çok azaldığını değerlendiren
üyeler, kısa çalışma ödeneğinin sek-
törün yapısına uygun olmaması ne-
deniyle faydalanma oranının düşük
olduğu konularında görüş alış ver-
işinde bulunmuşlardır. 

May s-Haziran-Temmuz-Ağustos 2020



GÜNDEM

                           MADDELER                Mayıs 2020                   Haziran 2020
                                  Hububat              2.888.541,29                  22.448.801,15
                                    Bakliyat                 725.105,52                    1.017.990,70
                    Hayvansal yağlar              1.245.680,40                    2.256.042,22
                           Yaş sebzeler            14.746.283,22                  33.239.470,87
                   Orman mahsulleri              6.921.094,12                    3.394.972,60
Kasaplık Canlı Hayvan Et Mam.         3.357.572,28                    4.851.152,03
        Büyükbaş Hayvan Etleri            12.421.236,48                  17.191.696,64
                                        Diğer              9.874.357,57                   15.490.605,11
                                TOPLAM           52.179.870,88                  99.890.731,32

ATB Mayıs - Haziran Ayları İşlem Hacimleri

Mayıs 2020

Haziran 2020
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GÜNDEM

                           MADDELER           Temmuz 2020                  Ağustos 2020
    Hayvansal Gıda Maddeleri              3.820.486,06                  58.057.880,30
                        Kuru Meyveler              6.644.746,52                       851.232,77
                           Yaş sebzeler            32.688.535,27                  70.132.784,64     
                   Orman mahsulleri              5.075.996,52                     6.011.841,48     
Kasaplık Canlı Hayvan Et Mam.         7.119.990,84                  12.566.137,72     
        Büyükbaş Hayvan Etleri            16.997.171,91                   11.761.544,16     
        Küçükbaş Hayvan Etleri              2.390.522,65                    2.967.017,93
                                        Diğer           11.420.796,49                    9.532.361,78
                                TOPLAM         115.004.553,87                171.880.800,78

ATB Temmuz - Ağustos Ayları İşlem Hacimleri

Temmuz 2020

Ağustos 2020
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HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
KURU MEYVELER

HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
KURU MEYVELER

24 %
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